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   مقدمه

عالم خلقت  مبادیمواد و  حقیقتاست که کامال شما را به  کتابی آفرینش مبادی

که  کند می تشریحشما  برایخلقت را  چنان آن ،کند میآن آشنا  ساختمانیو مصالح 

آن ساخته و قطعات آن را به  اولیهمواد  ترکیب طریقخودتان عالم را از  گویی

 .اید نمودهمتصل  یکدیگر

که راه اهل منطق است و از  منطقی تصدیقاتتصورات و  طریقکتاب از  این

که راه اهل کالم و فلسفه است و  از راه  ماهیتوجود و  ذهنی های صورت طریق

شما  برایرا  طبیعتخلقت و  ،است تجربیو  طبیعی علمایو تجربه که راه  طبیعت

هست بر طبق  که چنان آن ،واقعیتو  حقیقتبلکه از راه کشف  کند نمی تشریح

را  آفرینش ،عصمت و طهارت بیت اهلوارده از  احادیثقرآن و  اتآی تشریحو  توضیح

و فهم شما را در  کند میبرابر چشم شما بر طبق قضاوت عقل شما اوراق و مونتاژ 

داروسازان  یاو  گران صنعتکه  چنان آن .دهد میخلقت عالم قرار  کیفیت جریان

و قرار داده  صنایعساخت  جریانو شما را در  کنند می تشریحشما  برایصنعت خود را 

و چگونه و  ترکیب مصالحیکه صنعت خود را از چه مواد و  دهند می آگاهیبه شما 

ماده و  صوریو  ذاتی ترکیب کیفیتهم شما را به کتاب  این .اند ساختهچطور آن را 
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خلقت را برابر  گویی که چنان ،کند میآگاه  حیاتموت و  کیفیتو  جسم و روح یا نیرو

خالق و  واقعیتو  حقیقت جریاننموده و شما را در  تحلیلو  تجزیهچشم شما 

آن فقط کتاب  اصلیمدارک  ،است سابقه بیکتاب  اینمندرجات  .دهد میمخلوق قرار 

 علمایاز  دانشمندی هیچ .عصمت و طهارت است بیت اهلوارده از  احادیثخدا و 

 امتیازات .نیست نیاز بیو  مستغنیکتاب  ایناز خواندن و دانستن  جدیدو  قدیم

 چنان آن .گذارد می نمایشخدا و خلق خدا را در برابر عقول و افکار سالم به  وجودی

 .برد میشما را به حضور خدا  گوییکه  دهد میشما قرار  اختیاررا در  توحیدیمسائل 

کتاب را با  این شویدکه هستند آشنا  چنان آنبه خدا و خلق خدا  داریداگر دوست 

با تشکر از شما مورد قبول واقع  منطقیو انتقادات  ایرادات کنیدمطالعه  ،تکرار دقت و

 منتشر خواهد شد. بعدی های چاپشما در  شده و به اجازه خودِ

 

 غفاریصالح  علیبرادر شما محمد 
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  رئوس مطالب عنوان شده در کتاب

اصول  -راه درک وجود خدا از طبیعت -دالئل وجوب تفقه -معانی فقه و فقیه 

راه کشف اصول و مبادی  -چهارگانه حکمت از کتاب کافی و تعدد اصول آفرینش

ماده و صفات  -وجود تغییرات و راه پیدایش آن و دلیل تضاد و تناقض -آفرینش

قابل گیرد و  حرکت و حیات و نور از خارج ماده به آن تعلق می  -ذاتی و عرضی آن

ظهور موت و حیات و  -ماده در وضع اولیه خود سکون مطلق است -سلب است

ظهور نور و  -که این دو، اثر ترکیبی مبادی حیات و موت است نه اثر ذاتی اثبات این

که این دو ، اثر ترکیبی نور و ماده هستند نه اثر ذاتی هر یک از  ظلمت و اثبات این

تجزیه کمّی و کیفی اجسام تا وصول  -و و حیاتوحدت واقعی مبدأ نور و نیر -آن دو

 -عدد و مبدأ اعداد -آثار ذاتی وجودات اولیه و مبادی آفرینش -به مبادی آفرینش

برگشت ارواح و انوار  -ترکیب و تجزیه کمّی و کیفی -واحد عددی و واحد مبدئی

حدیث  -ها و نورهای مختلف از انوار مختلف پیدایش رنگ -مختلف به یک حقیقت

های مختلف سفید و سرخ و سبز و زرد  نور -های مختلف از موال در بیان انوار و رنگ
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مقایسه نور با ماده برای کشف  -گردد های مختلف می و بنفش منشأ پیدایش رنگ

نهایت  تقسیم نور بر اجسام تقسیم بی -تناهی ماده و عدم تناهی نور -ها حقیقت آن

نوری که رشته اتصالی است و  -خواهد بود نهایت  بر اعداد است که خارج قسمت بی

تعدد  -تمامی اجزاء عالم به وسیله نور، متصل به یکدیگر است -ماده انفصالی است

در انوار تزاحم و برخورد  -تجرد علوم و تجرد انوار -انوار و تجزیه دلیل انفصال نیست

ها  هستی اثبات این حقیقت که وجود خدا مبدء -کیفیت تجزیه نور و انکسار -نیست

آفرینش اثر  -مَبدئیت خدا منافی سوره توحید است -ها است نیست بلکه مُبدع آن

 -تداخل اجسام در یکدیگر و امکان و امتناع آن -ارادی خدا است نه اثر ذاتی او

عدمِ متصور،  -تصور عدم مانند خودِ عدم محال است -معانی تزاحم و تداخل و تعانی

و عدم لفظی وجوداتند که موضوع حکمت یک وجود ذهنی است و عدم خطی 

وجود و ماهیت و عدم  -ها نیست تعدد مجردات موجب تداخل و تعانی آن -هستند

  -از یک اصل مطلق و بحت و بسیط ظهور اختالف و تغییر محال است -ها تزاحم آن

ای از  خالصه -تزاحم و تعانی از خصایص ماده است در مجردات تزاحم نیست

راه کشف  -ها اصول هستی و مبادی آفرینش و راه کشف آن -های گذشته بخش

آفرینش اثر ارادی  -ازلیت و ابدیت وجود خداوند متعال -وجود مُبدع و مَبدأ آفرینش

اختالف و تغییر دلیل حرکت کاروان آفرینش از مَبدأ به  -خداوند است نه اثر ذاتی

ق و شهود و حرکت اشرا -کیفیت حرکت از جهان ماده به ماوراء ماده -مقصد است

طرح براهین  -معانی برهان و حجت و جدل -احتجاجات و براهین -به ماوراء طبیعت

برهان عدم تعلق  -برهان ظهور تضاد و تناقض -بیست و چهارگانه اثبات مبانی بحث

ظهور مراتب کمّی و کیفی در یک حقیقت بحت و بسیط ممتنع  -کماالت به عدم

 -بدون استفاده از یک عامل خارجی محال استخروج شیئ از وضعیت ذاتی  -است

ها و  تبدیل ذوات به یکدیگر محال است زیرا ذوات استقالل وجود دارند مانند انسان

اجزاء  -تغییر و تکامل -استقالل ذوات -این تبدیل ذوات غیر از اعدام و ایجاد است
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اشیاء و حرکت  -یک موجود مرکّب به تنهایی فاقد اثر ترکیبی و اثر ذاتی هستند

اختالف مبادی  -اشخاص از حالت اشتراک به حالت تباین و از تباین به حال اشتراک

اصول  -آفرینش با یکدیگر اختالف ماهوی و وجودی است نه فقط اختالف صوری

حقایق ماوراء  -هستی در نمود و نمایش عین خود هستند نه چیزی سوای خود

 -ندارد ظاهر و باطن یکی است ماده به دلیل خودیت خود ظاهر و باطن -طبیعت

پیدایش دو مفهوم ظاهر و باطن و جوهر و عرضِ جسم و روح و امثال آن دلیل 

 -ایجاد مبادی آفرینش و مصالح ساختمانی خلقت -چندگانگی مبادی طبیعت است

 -آیات قرآن و احادیث در آفرینش بدون سابقه -آفرینش و پیدایش بدون سابقه

اشاره به آفرینش بدون سابقه که از آن تعبیر به  -بداعمعانی لغت جعل و خلق و ا

البالغه بر اثبات  استدالل به آیات قرآن و احادیث در نهج -شود جعل و ابداع می

ربط محدود به نامحدود  -دالئل دیگر بر آفرینش بدون سابقه -آفرینش بدون سابقه

مرحله قابل تصور ربط حادث به قدیم در سه  -و ربط حادث به قدیم از نظر فالسفه 

دار  حدوث زمان و مکان دلیل حدوث وجودات زمان -است )در زمان و مکان و هدف(

 -ها است فقر ذاتی و وجودی موجودات، دلیل حدوث زمانی آن -دار است و مکان

محدودیت ماده دلیل قدرت  -محدودیت زمانی و مکانی از اشیاء قابل رفع نیست

اراده ابداعی خداوند متعال برای وصل حادث به  اثبات  -ابداعی خداوند متعال است

ربط آفرینش به آفریننده از  -کیفیت ربط زمانی و مکانی محدود به نامحدود  -قدیم

کیفیت ظهور کمیت و کیفیت و  –های کمّی و کیفی  هدف -طریق علت غایی

چنان  خداوند آن -کمّیات و کیفیات متناسب با هدف خداوند متعال نیست -عوامل آن

 -که در وجود و علم و قدرت، نامتناهی است هدف او نیز بایستی نامتناهی باشد

علم و عرفان  -کیفیت پیدایش عرفان و معرفت -خلقت انسان و عدم تناهی او

تجهیزات وجودی انسان یا  -مخلوقات به خالق یگانه عامل ربط حادث به قدیم است

خدا یگانه مقصد  -دانش استانسان یگانه مرکز پیدایش آگاهی و  -پیدایش رابطه
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 -مقابله هدف انسان با هدف خدا -انسان و انسان یگانه هدف خداوند متعال است

 -فواصل زمانی و مکانی و وجودی بین خلق و خالق -های گذشته ای از بحث خالصه

بین انسان و خدا رابطه ارادی هست و رابطه  -رابطه وجودی خالیق با یکدیگر

روح جلوه ارادی  -راه شناخت مبادی خالیق -یعت چیستمبادی طب -وجودی نیست

کیفیت ساخت خالیق با علل چهارگانه  -که جلوه ذاتی او باشد خداوند است نه این

مقابلۀ غنا و فقر و نور و  -ها فقر ذاتی و غنای ذاتی آن -فاعلی، مادی، صوری، غایی

گیرد بلکه  نمیفیوضات و کماالت به عدم تعلق  -ظلمت و موت و حیات با یکدیگر

سیر  -اند مبادی آفرینش در ذات خود فقر محض -گیرد  به شیئ فاقد کمال تعلق می

شود با عقل و دانش و یا حرکات  نزول و صعود به کیفیتی که در فلسفه مطرح می

تکاملی عقالیی سازگار نیست زیرا آفرینش حرکت خود را از نقص به کمال شروع 

 نهایت. انتها بیکند در مبدأ صفر است و در  می
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   معانی فقه و فقیه

فقه  لغوی معنیابتدا  ، در اطراف کلمه فقه در چند مورد الزم است که بحث شود

 .شود میذکر  ،حدیثیو  قرآنی تعریفآن و در مرحله سوم  اصطالحی تعریفبعد 

یل  ل  وص  الت  و  الفقه ه  »: فرماید میمفردات راغب  ،فقه لغوی تعریفدر  مل غائب ع  ا 

«مل  الع   ن  م   ص  خ  أ   و  ه د ف  مل شاه  ع  ب  
از علم  انسانیکه  اینفقه عبارت است از  یعنی 1

انتقال  طبیعتبه ماوراء  طبیعتاز  یعنیببرد  پیمحسوس  غیرمحسوس به علم 

 :  گوید میفقه  تعریفدر  معیاراللغهکند. کتاب  پیدا ذهنیو  فکری

ذات  ضمیمهاست که  قلبیادراکات  یکفقه  یعنی 2«ابلقلب   ادرااکت   الفقه  »

 باشد. فکریو  مغزیادراکات  وسیلههر چند که آن ادراکات به  شود میانسان 

 حاکم  ل  اب   مل  الع   و  ه   قه  الف  »: فرماید می 3در کتاب معالم ،فقه اصطالحی تعریفاما  

ّ  الّش   نه يع ه م  و  آگاهیفقه عبارت از  یعنی «هفصّلّ  الت   الادّل    العملّه املس ت ن ب ط 

که آن احکام را به کتاب و سنت  مفصلیدالئل  طریقبه احکام اسالم از  آشنایی

 .سازد میمربوط 

قرآن همه جا فقه در مورد روابط  آیاتاز فقه: در  احادیثقرآن و  های تعریفاما 

را  کسانیخداوند در قرآن  ،استعمال شده است طبیعتبه ماوراء  قلبیو ادراکات  قلبی

و در  داند می فقیه غیر کند نمیو وجود خدا و فرشتگان را درک  طبیعتکه ماوراء 

که از  کسانی ها آندر برابر  ،برد میبکار و التفقهون  الیفقهونکلمات  ها آن معرفی

                                                           
  346مفردات صفحه  1

 252ن  161131معیاراللغه، کریم خان کرمانی، کتابخانه مجلس شورای اسالمی  2

معالم اثری از شیخ حسن، فرزند شهید ثانی درباره اصول فقه است که بعنوان کتاب درسی در  3

 شود. مورد علم اصول فقه به طالب آموخته می
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به وجود خدا و  قطعیو علم  شوند میمربوط  طبیعتبه ماوراء  قلبیادراکات  طریق

 .شناسد می فقیهرا  ها آن کنند می پیدافرشتگان و آخرت 

مصائب و  معرفیدر  87 آیهمعنا بکار رفته است: ابتدا سوره نساء  اینکه در  آیاتی

آن را از جانب خدا  ببینندو سعادت  خوشبختیاگر  ای عده: فرماید میخداوند  ،ابتالئات

 و رأی بین یعنی دانند میخدا  پیغمبرآن را از جانب  ببینند مصیبتو اگر  دانند می

ء  »: فرماید می ها آندرباره  .اندازند می جداییبا عمل خدا  پیغمبرانعمل  ل  ـٰؤ  ال  ه  ف م 

يثًا د  ون  ي ْفق ه ون  ح  د  را  حقیقترا که  جمعیت اینچه شده است  یعنی 4«الْق ْوم  ل  ي اک 

را به  ها مصیبتو  دهند میرا به خدا نسبت  ها خوشبختیسعادت و ، کنند نمیدرک 

به اراده خداوند متعال است.  شود میواقع  انبیاء وسیلهبه  چه آن که اینخدا با  پیغمبر

و اراده و عمل خداوند متعال  انبیاءاراده و عمل  بین تفکیکی چنین یکاست  بدیهی

محسوسات  طریقاست که فقط از  ها آن سطحیو قضاوت  ها انسانمربوط به جهل 

خود را به  جنگی های مصیبتمثال  ندازندا نمیو عقل خود را بکار  کنند میقضاوت 

 .کند میاوست که فرمان جنگ صادر  زیرا اندازند می پیغمبرگردن 

: او قدرت فرماید میخداوند  56 آیهفقه در سوره انعام  معرفیمربوط به  دیگر آیه

شما را  که این یاکند و  ایجادشما عذاب  پای زیرسر شما کفار و از  باالیدارد که از 

را معذب  یگرگروه د هیگرو وسیله. به بیندازد یکدیگرگروه گروه نموده و به جان 

 کنند را درک  حقیقت اینمردم  شاید 5«م يفقهونلعله» : فرماید میآیه و در آخر  نماید

لْن ا»: فرماید می 26 آیهسوره  همینو در  ع  ج  ٰ  و  مْ  ع ل  ن ةً  ق ل وِب   ما  یعنی 6«ي ْفق ه وه   َأن َأك 

را درک  حقیقتکه نتوانند  ایم کرده ایجاد موانعیو  ها حجاب ها آن قلبیادراکات  روی

                                                           
 سوره نساء 87آیه  4

 سوره انعام 35آیه  6

 سوره انعام 25آیه  5
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که انسان را به ماوراء  ادراکاتیعبارت است از  قلبیاست که ادراکات  بدیهی .کنند

هستند که  کسانیدلشان پرده قرار گرفته است  رویکه  کسانی زیرابرساند  طبیعت

 ظاهریو  سطحیدرک کنند هرچند ادراکات  توانند نمیرا  طبیعتو ماوراء  حقیقت

و قبول ندارند  ترسند نمی الهی های عذابکه از  کسانیباشد و باز همان  زیاد ها آن

 غیررا  ها آنخداوند  آید بوجود زمینی یاو  آسمانیخدا عذاب  تقدیرکه ممکن است به 

اعراف در سوره  طور همینکنند. درک  توانند نمیرا  حقیقت: فرماید میو  داند می فقیه

و کافر  شوند میگرفتار آتش جهنم  نادانیکه در اثر جهالت و  کسانیدرباره  181آیه 

که  نیستند دلی صاحبِ ها این 7«ِب  ا ي ْفق ه ون   ل   ق ل وب   ل ه مْ »: فرماید می روند می دنیااز 

موارد که خداوند کلمه فقه را استعمال  این. در تمام  را درک کند حقیقتبتواند 

 طبیعتاز ماوراء  توانند نمیکه  کسانی یعنی شود می قلبیمربوط به ادراکات  کند می

امام  کافیکه در کتاب  مشهوری حدیثو باز در  نیستند فقیهکنند  پیدا آگاهی

: فرماید میو  کند می بیانهمان تعقل را با تفقه  8کند می تعریفصادق)ع( عقل را 

و  فضیلتکسب  ،خود ایمانیادراکات  طریقاز  دنیاهستند که در  کسانیعاقل 

و  نیستندکاسب عالم آخرت  دنیا زندگیکه در  کسانیاما  کنند می آخرتیدرجات 

گرچه ممکن است که عالم و  نیستندعاقل  ها آن کنند نمی فعالیتکسب بهشت  برای

که  شود میاستنباط  طور اینو اخبار  احادیث تعریفاز  طورکلی بهزرنگ باشند.  یا

 های نامرا به  گانه سهمراحل  توانیم میکه  گیرد میادراکات انسان در سه مرحله قرار 

 . کنیم گذاری نام نهاییمتوسطه و  -ابتداییادراکات 

                                                           
 سوره اعراف 181آیه  8

 444اشاره به حدیث جنود عقل و جهل از امام صادق ع . تحف العقول عن آل رسول، صفحه  7
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و  بینیم می چه آناست.  گانه پنجمحسوس به کمک حواس  ابتداییادراکات 

 نداریم حیواناتبا  فرقیچندان  ،ادراکات ایناست که با  ابتداییادراکات  شنویم می

 . کنند می فعالیتدارند که با آن  ادراکاتی گانه پنجهم به کمک حواس  حیوانات زیرا

 ،گیرد میانجام  فکریو  مغزی های دستگاهاما ادراکات متوسط که غالبا به کمک 

ت. در واقع استدالالت از اس مرئی غیربه محسوسات  مرئیادراکات از محسوسات 

آن اختراعات  پایهبر  و طبیعیو  ریاضیعلوم  تمامیکه  دیگرمحسوس به محسوس 

عد ستارگان بُ توانند میاستدالالت  ایناست. با  قبیل ایناز  آید میو اکتشافات بوجود 

به  زمین رویاز آثار  یاو  کشف کنند را ها آن دهندۀ  تشکیلو وزن ستارگان و مواد 

و مؤمن  دانند می طبیعیکه آن را علوم  ادراکاتی چنین یک، ببرند پی زیرزمینع مناب

را  هایی انسان چنین. نامند میهستند را علم و دانش  مساویادراکات  اینو کافر در 

 .دانند نمیعارف و عاقل  ولیکن دانند میعالم 

 طبیعتبه ماوراء  طبیعت عینیو  علمی، حرکت از محسوسات نهاییاما ادراکات  

ببرند. ماوراء  پی طبیعتبه ماوراء  توانند می طبیعت طریقکه از  کسانی یعنیاست 

 ارادی یا ذاتیندارند گرچه اثر  وجودی نمایش طبیعتکه در  حقایقی یعنی طبیعت

است که از  طبیعتموجودات ماوراء  ارادیو  ذاتیاست اثر  طبیعتدر  چه آندارند. 

را  طبیعت، ماوراء طبیعت طریقکه از  کسانی. کنند می تعبیربه خدا و فرشتگان  ها آن

 وسیلهکه به  ادراکاتی چنین یک، کنند میمشاهده  گوییکه  دانند میو  بینند میچنان 

را عارف و عاقل هم  ادراکاتی چنینو صاحبِ  نامند میفقه  گیرد میقلب انجام 

 . کنند می معرفی

و کتب لغت، فقه را مربوط به  احادیثقرآن و  تعریفاتکه  کنید میمشاهده 

 توانند میدارند و  قلبیرا که ادراکات  کسانی. خداوند در قرآن کند می نهاییادراکات 

 ادراکاتی چنینرا که فاقد  کسانیو  داند می فقیهمقدرات را به اراده خدا مربوط کنند 

. در کتاب مفردات برد مینام  الیبصرون، الیعقلون، الیفقهونهستند را با کلمات 
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ادراکات  وسیلهاست که به  قلبیهم فرمودند که فقه آن ادراکات  معیاراللغهراغب و 

و استدالالت از  حسی، فقه، تکامل معلومات ها حساب این. با شود میکشف  حسی

به  تبدیل رسد میعلم به حدّ کمال  وقتی یعنیاست  دیگربه محسوس  محسوسی

. نیست فقیه عالمیعالم است و هر  فقیهیمناسبت هر  همین، به شود میفقه و عقل 

است. هر جا فقه است علم است و هرجا  9رابطه فقه و علم رابطه اعم و اخص مطلق

 .کند می، داللت بر وجوب تفقه احادیث. وجوب تفقه اخبار و نیستعلم است فقه 

ه عقل را و از آن حضرت خواست ک السالم علیهآمد خدمت امام صادق  مردی

د  به الرمحن  و اکتسب  به اجلنان  قال مفا »کند، حضرت فرمودند:  تعریف ب  الع قل  ما يع 

اذلي يف معاويه. فقال علّه السالم: تلک الن کراء  تلک الش ّطنه  ويه شبيه  ابلعقل  

                                    10«و ليست ابلعقل

                                                           
در علم منطق برای بیان رابطه بین دو مفهوم کلی، چهارحالت مطرح شده است که به   1

 روف است:های چهارگانه مع نسبت

 اول تساوی : وقتی تمام مصادیق  دو مفهوم کلی کامال یکسان باشند. مثل انسان و حیوان متفکر.

 دوم تباین : برخالف تساوی است. مثال انسان و درخت.

سوم اعم و اخص مطلق : وقتی که یکی از دو مفهوم نسبت به دیگری کامال اعم باشد و آن دیگری 

مطلقا اخص باشد. مثل انسان و نامی )نمو کننده( که هر انسانی نامی نسبت به این یکی، کامال و 

تواند گیاه و حیوان هم باشد. لذا نامی  است، اما هر نامی انسان نیست. یعنی از مصادیق نامی، می

 نسبت به انسان، اعم است و انسان نسبت به نامی، اخص است.

م کلی نسبت به دیگری از جهتی اعم چهارم اعم و اخص من وجه : وقتی که هر یک از دو مفهو

ها آسیایی هستند و برخی  است و از جهتی اخص. به عنوان مثال: انسان و آسیایی. برخی انسان

 ها انسان هستند و برخی هم نیستند. هم نیستند. البته برخی آسیایی
 113صفحه  1بحاراالنوار الجامعه لدرر أخبار االئمه االطهار، جلد  10
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 تعریفعقل را  اهلل رسول یابنکرد:  از اصحاب خدمت امام صادق)ع( عرض یکی

خدا و  بندگیاست که انسان را وادار به  نیرویی. حضرت فرمودند: عقل آن کنید

که  نیستعاقل  معاویهپس  اهلل رسول یابن: پرسید کننده سئوال. کند میکسب بهشت 

)ع( سبقت گرفت و خالفت به دست آورد؟ حضرت علیو فطانت بر  زرنگیبا 

و به جهنم  ها زشتیاست که انسان را به  عاملی. آن نامند می شیطنتفرمودند: آن را 

 ولیکن شناسند می، گرچه شباهت به عقل دارد که مردم آدم زرنگ را عاقل کشاند می

 .نیست، عقل زرنگی این

م  هللا  للعباد  شيئا »:  مالسال علیه: قال االمام جعفربن محمد دیگر حدیث ما ق س 

ن  العقل ل  م    11«افض 

مشهور آن حضرت  حدیثبندگانش قسمت نکرد.  میانبهتر از عقل  چیزیخداوند 

عقل معروف است  لشکریانعقل و  معرفیجهل و  لشکریانجهل و  معرفیدرباره 

 یعنی انتخاب کرده تاریکتلخ و شور و  دریای یککه فرمودند: خداوند جهل را از 

و گوارا  شیرین دریای یکخلق کرد و عقل را از  دریایی چنین یکماده جهل را از 

 اولیندارد که  خاصیتاقتضا و  86عقل  یعنیلشگر قرار داد  86عقل  برای.  آفرید

است. در  خیرخواهیآن  خاصیت دومینبه خداوند متعال است و  ایمانآن  خاصیت

آن کفر به خداوند متعال است و  خاصیت اولیندارد که  خاصیت 86برابر آن جهل 

 تعریفدر  کافیدر باب اول  قبیل اینانسان طالبِ شرّ است. از  که اینبعد از کفر 

با طلب فقه است و عاقل  مساویطلب عقل  که ایناست. نظر به  بسیار احادیثعقل 

اخبار و برخوردار هستند. اما در  سرمایه یکو از  کنند میخط حرکت  یکدر  فقیهو 

 حدیثیاز آن جمله در کتاب معالم  اند کردهمردم را به طلب فقه امر  دیگری احادیث

 که آن حضرت فرمودند: کند میاز امام صادق)ع( نقل 

                                                           
 11صفحه  1الجامعه لدرر أخبار االئمه األطهار، جلد  بحاراالنوار  11



 
 فقیه و فقه معانی

 

31
 

هللا  الّه يوم  » ر  ت ف ق هوا يف دين مک و لتکونوا ايعرابّا فانه  من مل ي ت ف ق ه  يف دينه مل ي نظ 

ک  ّل  مع مانند  شویدروشن  دینتانتا در  بخوانیددرس  یعنی 12«الالقيامه  و مل ي ز 

خود  دینهر کس در  زیرا دانند نمی چیزیخود  دینکه از  نباشید بیابانیاعراب 

)  سازد نمیو عمل او را پاک  کند نمیخداوند به او اعتنا  قیامتروشن نشود روز 

 (.دهد نمیپرورش 

الک امل  ُک   »فرمودند:  ایشاناست که  کافیاز امام باقر)ع( در کتاب  دیگری حدیث

رب  ع يل النائبه و ت قدير  امل عيشه   ين  و الص  که  کمالیآن  یعنی 13«الک امل  الت ف ق ه  يف ادل 

سه  گیرد میکمال قرار  اعالیرا داشته باشد در حد  سرمایهمافوق ندارد، هر کس آن 

 است: چیز

 هد. بر تقلیدتا از اسارت  دینروشن شدن در 

 نکند. پیدا کسیبه  احتیاجدر معاش تا  گیری اندازه

خارج شود و به کفر و  دیناز خط  صبری بیتا مبادا در اثر  الهی تقدیراتصبر در 

 کند. پیدا گرایشگناه 

 ها ایناز همه  پیشاست و  بسیارمردم به تفقه و تعقل  تشویقدر  دیگر احادیث

در  آیه بهترین توانیم میکه  کند میامر  دین حقایقکتاب خدا، مردم را به تفقه و تعلّم 

 : بشناسیم آیهدو  اینوجوب تعلم و ارزش علم و علما را 

لْ  ق لْ » -اول ت و ي ه  ين   ي س ْ ون   اذل   ين   ي ْعل م  اذل   .«ون  ي ْعل م   ل   و 
14 

                                                           
 214صفحه  1بحاراالنوار الجامعه لدرر أخبار االئمه األطهار، جلد   12

 62صفحه  1اصول کافی، جلد   13

 1سوره زمر، آیه   14
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ي   -دوم الْب ص  ٰى و  ت و ي اْْلَمْع  ا ي س ْ م  ل    و  ات  و  ل م  ل  الظ  ر  و     الن ور  و  ل  الْح  ل  و    ور   ل  الظ  

ات   ل  اْْلَْمو  ت و ي اْْلَْحي اء  و  ا ي س ْ م   15.و 

بینا و نابینا )عالم و جاهل( مساوی نیستند. هستند؟  مساویدانا و نادان  آیابگو 

 آتش محیطسرد و گوارا با  سایهتاریکی و روشنایی )علم و جهل( مساوی نیستند. 

 مساوی )مؤمن و کافر( زندگان با مردگان نیست. مساوی فاسد( )حکومت صالح و

 نیستند.

به  تشبیهخنک و گوارا و جهل را  سایهبه  تشبیه، علم را  آیات اینخداوند در 

باده  العلامء  »: فرماید می دیگر آیهو در  کند میمرگ  ن يع  يش  هللا  م  منا َي   16«ا 

. کلمه کنند میظمت خدا را درک فقط دانشمندان و روشنفکران هستند که ع یعنی

درک عظمت خدا مخصوص دانشمندان است. مردم جاهل  یعنیحصر است  برایانما 

 .نمایندعظمت خدا را درک  توانند نمیو عوام 

السالم تفقه و تعلّم در  علیهمآل محمد  احادیثقرآن و  آیات طریقاز  بنابراین

را بر  دینخود تعلّم اصول  های رسالهو  ها کتابدر  شیعهخدا واجب است. علماء  دین

از  پیش یکدیگرزن و مرد را با  یککه ازدواج  جاییتا  اند دانستهواجب  مسلمانیهر 

 .اند دانستهرا باطل  ها آناز علما عقد  بعضیو  اند ندانسته جایز دینتفقه اصول 

ار و کلمات قص البالغه نهجدر کتاب  السالم علیه امیرالمؤمنینمشهور  فرمایش

فرمود:  رفتند میکه صبح دنبال کار و تجارت  مردمیآمده است که آن حضرت به 

ر  » عاِش   الناس  الفقه  مث  امل تج    17«م 

 .برویدپس از آن دنبال تجارت  شوید فقیهبازرگانان اول  ای یعنی

                                                           
 سوره فاطر 22تا  11آیات   16

 سوره فاطر 27آیه   15

  435صفحه  2روضه الواعظین و بصیره المتعظین، جلد   18
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حق  شیعهدر مکتب  کس هیچکه  شود میاستفاده  چنینو اخبار  آیاتاز مجموعه 

بماند، بر همه کس تعلّم واجب است، هر چند  باقی نادانیو  عوامیندارد در حال 

در  زیراکند.  پیدااشتغال به درس و دانش  بایددو ساعت،  یاساعت  یک روزی شبانه

چند نفر به  بایستی ای طایفهکه از هر  دهد میمرتبه خداوند در قرآن دستور  اولین

قوم خود برگردند و  سویاز کسب علم و دانش به و بعد  18مراکز علم، هجرت کنند

 دهد میخداوند اجازه  آیه اینکه در  کنیم می. مشاهده بیاموزندعلم و دانش  ها آنبه 

 .دهد نمی نادانیدر  زندگیمتعلّم و اجازه  یاعالم باشند  یاکه مردم 

 یمتقسالسالم هم مردم را به سه دسته  علیه امیرالمؤمنینمشهور از موال  حدیث

شاگرد آن عالم  ،و عادل( فقیه)ربانی: عالم دارد میکه دسته سوم را محکوم  کند می

خودشان  فتاویهم در  شیعه، فقهاء مذهب 19الرعاع همجدسته سوم  و  ربانی

همان تعلّم است  تقلیدمقلّد. منظور از  یامجتهد باشند و  بایستی یا: مردم اند فرموده

که دستور به  بشناسیماگر ما مقلّد را عوام  زیرادر خط تعلّم(  یا باشیدعالم  یا یعنی)

موال )ع( است که  فرمایشبر خالف  کند میدانش ندارد و کورکورانه اطاعت 

متعلّم است نه به  معنای: عالم و متعلّم. پس مقلد به اند دستهفرمودند: مردم فقط دو 

 عوام. معنای

 او   یگانگیدالئل وجود خدا و 

و  ها آنفکر انسان به خدا و فرشتگان و کشف وجود  هدایت برایه را بهترین

 تکوینیکتاب  طبیعتاست.  طبیعت مسیراز  ها آن سوی به، حرکت طبیعتماوراء 

بر همه واجب شده است. خداوند  تکوینیکتاب  اینخداوند متعال است و مطالعه 

                                                           
 سوره بقره 122آیه   17

 248آمالی المفید، صفحه   11
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کرده است. ما هر  معرفی 21مبینو کتاب  20الکتاب امرا  تکوینیکتاب  اینمتعال 

که ما را  کنیم میاز قرآن را مشاهده  ای آیهبرخورد،  اولیندر  کنیموقت قرآن را باز 

را باز کن مانند  طبیعتقرآن را ببند و اوراق  گوید میو  دهد میارجاع  طبیعتبه 

 : آیات

ل ْم ي ت ف ك ر   » ه م َأو  ات  و   وا يف  َأنف س  او  م  ه  الس  ـ  ل ق  الل ا خ  ل مْ  22ض   اْْلَرْ م  ر   َأو   يف   وا ي نظ 

ل ك وت   ات   م  او  م  ن   23 الس 
ِ
لْق   يف   ا ات   خ  او  م  اْْلَرْ  الس  ت  ... ض   و  آَي  ل ون   ل  ق ْوم   ْل  و  24«ي ْعق 

 .ها اینامثال 

خدا  سویراه خود را به  دهد میکه به ما دستور  داریم کریمدر قرآن  بسیاری آیات

 آیه دهد میرا  دستوری چنینکه  آیه بهترین. کنیمانتخاب  طبیعتاز خودمان و از 

ه م حيت ي ت ب َّي   هلم أ ن ه »پنجاه و سوم سوره فصلت  آَيت نا يف الافاق  و يف أ نف س  م أ هي  ُن  س 

مک  أ فال »: فرماید می ذاریاتبیست و یکم سوره  آیهو  25«احل ق   و يف انف س 

ون   وره  ال نسانّه  يه   »: فرماید می)ع( امیرالمؤمنین مولی. ها اینو امثال  26«ت بِص  الص 

ه   ج  ه أ کرب   ح  ّ د  لق ه و  يه   الک تاب  ال يت ک ت ب ه  ب   هیکلصورت و  این یعنی 27«هللا  ع يل خ 

است که  کتابی، انسانی هیکل اینحجت خدا بر خلق است و  ترین بزرگانسان، 
                                                           

 سوره آل عمران 8آیه   20

 سوره انعام 51آیه   21

 سوره روم 7آیه   22

 سوره اعراف 175آیه   23

 سوره بقره 134آیه    24

 سوره فصلت 56آیه   26

 سوره ذاریات 21ایه   25

 الحسنی، سبزواری شرح اسماء  28
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خدا  سویراه حرکت به  بهترین، دالیل یناخداوند بدست قدرت خود نوشته است. با 

 طبیعتو حرکت در  طبیعتمطالعه در  توحیدیاستدالل و برهان  طریق بهترینو 

. برهان طرز استدالل قرآن و گویند میرا برهان  استداللیحرکت  چنین یکاست. 

 . نامند میرا حکمت  اینخدا است که درک  سوی به طبیعتائمه اطهار)ع( از 

 است. طبیعی تغییرات طریقاز  اساسیار مسئله حکمت درک چه

 شده است عبارت است از:  نامیدهمسائل چهارگانه که حکمت 

 و سازنده عالم ( فاعلی؟ ) سئوال از علت کیست آفرینندهمَن خالق ، خالق و 

 (ساختمانیو مصالح  مادی، )سئوال از علت شدیمخلق  مصالحیبِمَ خُلِق ، از چه 

، )سئوال از هندسه خلقت و قواعد شدیمخلق  کیفیتیخُلِق ، چطور و به چه  کَیفَ

 (آفرینش هندسی

 ( غایی، ) سئوال از علت شدیمچه خلق  برایلِمَ خُلِق ،  

 اینکه به  کسیشده است و  نامیدهحکمت  ها جوابسئوال و  اینبا  آشنایی

 .شود می نامیدهو عاقل و عارف  فقیهو  حکیم کند می پیدا آشنایی کیفیت

سئواالت باال حرکت از  های جوابو وصول به  طبیعتطرز استدالل به ماوراء 

در نظر ما و در نظر هر عاقل و  چه آناست.  طبیعتبه ماوراء  طبیعت تغییرات

 تواند نمی کس هیچاست،  طبیعی تغییراتواضح و مسلم است، وجود  دانشمندی

 تغییرات. کند نمینکرده و  تغییروقت  هیچثابت است و  حال یکبه  طبیعتکه  بگوید

محسوس، قابل لمس و قابل  بسیاراست  امری طبیعیاتو کشف حرکت در  طبیعت

 مشاهده .

آن از مکان  تبعیتدو قسم است : حرکت از زمان به زمان که به  طبیعیحرکات 

و  جوهری. دوم، حرکت از حال به حال که آن را حرکات شود می پیدابه مکان هم 

 .نامند می املیتک
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 وضعیحرکت  یااز امروز به فردا  ها انسانحرکت از زمان به زمان مانند حرکت ما 

 یاحرکت از نقص به کمال و  یا. حرکت از حال به حال و سیاراتو  زمین انتقالیو 

و حرکت  گیاهیبه عالم  دیگربه شکل مانند حرکت خاک و مواد  شکلی بیحرکت از 

به  جنینو از  جنیناز نطفه به  ها انسانو حرکت ما  انسانیو  حیوانیبه عالم  گیاه

، محسوس و  طبیعتدو حرکت در عالم  این. احساس تر کاملبهتر و  های صورت

به محرک و  احتیاجبود و  ازلیو  ابدی طبیعت. اگر نیستمشهود است و قابل انکار 

حال ثابت و  ایناز  باشد تا ما حال یکالزم بود که از ازل تا به ابد به  نداشت مغیر

و هر چه  نیست چیزیآن  دهنده تشکیلو مواد  طبیعتکه بجز  کنیمساکت کشف 

در  بایستیخود ،  غیراز  مستغنیو  نیاز بیموجود  یک زیرااست  طبیعت همینهست 

نداشته باشد تا  احتیاجیو  نیازکه کامل است ثابت هم باشد و در ذات خود  حالی عین

مشاهدات  که اینبوجود آورد، با  تغییراتیند و در ذات خود حرکت ک نیازرفع  برای

 نیازرفع  برایو  نیازمند طبیعتدر  چیزهمه  بینیم میتصور است.  اینما خالف  عینی

خود  نیازبه  رسیدنو بعد از  رسد میخود  نیازحرکت به  اینخود در حرکت است و از 

 این. با  دانیم می طبیعی صنایع یاکه ما آن را صنعت خدا و  شود میموجود کامل  یک

 طریقمحسوس و ملموس است که ما از  طبیعتدر عالم  تغییرحساب حرکت و 

که از جمله آن  ببریم پیبه مسائل چهارگانه باال  توانیم می تغییراتحرکات و  همین

 آخرت است. زندگیمسائل، درک وجود خدا و درک روح و فرشتگان و درک 

که با آن  مصالحیاست، بدون مواد و  تغییرو مصالح  یرمغبه  نیازمند، متغیرهر 

محال  تغیرو  تغییر، ظهور تغییردهندهو بدون عامل  شود میو تکامل حاصل  تغییر

هر دو در خارج وجود  شود میحاصل  تغییرکه با آن  هدفیو  تغییردهندهاست. عامل 

 توانیم می ییردهندهتغبدون استفاده از عوامل  ها انسانما  آیااست مثال  متغیر شیئ

 یخآب و  بین؟ رابطه نماییم تبدیل یخآب را به  یاو  کنیمبه آب  تبدیلرا  یخ مقداری

ندارند. در  ای فاصله هیچ یکدیگردو با  ایناست که  نزدیکساده و  بسیار ای رابطه
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آن  خارجیعامل  هیچرا به شما بدهند که بدون استفاده از  یخ ای قطعهحال اگر  عین

بدون استفاده از عامل  تبدیل این نمایید یخبه  تبدیلآب را  مقداریبه آب و  تبدیلرا 

 ممتنع و محال است. التغییر مابهو  تغییردهنده

از امام هفتم)ع( نقل  کافیدر کتاب  حدیثی یکاصول چهارگانه حکمت ضمن 

 شده است:

مشاهده  قابل کشف و قابل طبیعتبا  قیاسدو اصل از اصول چهارگانه حکمت در 

و  طبیعی صنایعظهور  ابتدایاست که در  طبیعتآن در ماوراء  دیگراست و دو اصل 

آن دو  سوی. دو اصل قابل مشاهده که راه به نیستقابل مشاهده  انسانی یا

 قابل مشاهده است عبارت است از : غیراصل ِ

با جمله بم خلق و  حدیثدو علت در لسان  این، که  صوریو علت  مادیعلت 

و ماوراء  طبیعتشده است. کشف هر چهار کلمه حکمت را در  بیانخلق  کیف

 مؤمنینخدا و موضوع علم فقها و  اولیاءو  انبیاءکه موضوع علم  نامند میفقه  طبیعت

 است.

 علمایموضوع علم  دهد می تشکیلرا  طبیعتدو کلمه از آن چهار کلمه که 

 سوی بهقابل مشاهده ، راه حرکت نباشد. دو اصل  یااست، خواه مؤمن باشد  طبیعی

عبارت است از  طبیعتقابل مشاهده است. دو اصل قابل کشف در  غیرآن دو اصل 

 .صوریو علت  مادیعلت 

است. از راه کشف علل  صوریاز کشف علت  تر آسانو  تر ساده مادیکشف علت 

 فاعلیبه علت  صوریو از کشف علل  بریم می پیآن  صوریبه علل  طبیعت مادی

از چه ساخته شده  طبیعتکه  کنیم میسئوال  جا این. در بریم می پی غاییعلت  و

مبدأ  یکاز  طبیعت آیابکار رفته است؟  طبیعتدر ساخت  مصالحیاست و چه مواد و 

 یاساخته شده است  ها صورت ایناست که خودبخود به  حقیقت یکبوجود آمده و 



 
 مبادی آفرینش

 33
 

 

آن اصول، جهان  ترکیبشده و از  ترکیب یکدیگربا  طبیعتدر  متعددیاصول  که این

 و انسان بوجود آمده است؟

اصل بوجود آمده  یکو از  گردد برمیاصل  یکبه  طبیعتدارند که  عقیده مادیون

 طبیعت اولیه مبادی ولیکنحادث است  ها کیفیتو  ها صورت گویند می ها آناست، 

سان قرآن و در ل ولیکناست  ابدیو  ازلیآن باشد  دهنده تشکیلکه همان مواد 

از اصول متعدد و مختلف بوجود  طبیعتائمه اطهار)ع( گفته شده است که  احادیث

آن اصول  ترکیبیو شعور و ادراک اثر  حیاتاز آن جمله  ها خاصیتآثار و  کلیهآمده و 

اصل بوجود آمده باشد همه آثار و  یکاز  طبیعتاست. اگر  یکدیگرمختلف با 

 قابلیت. نیستاز ذات قابل سلب  ذاتیو اثر  شود میاصل  یکآن  ذاتیاثر  ها خاصیت

 .  کند میداللت بر اصول متعدد  ها خاصیتسلب آثار و 

 جا آنکه در  28آوریم میدر جلد چهارده بحار، کتاب السماء و العالم  حدیثیابتدا 

که در عالم ساخته  چیزی اولین اهلل رسول یابنکه  کند میاز امام باقر)ع( سئوال  راوی

 ؟ چیستاست شده 

 اصلیمخلوقات از آن بوجود آمده است،  سایرکه  اصلی: همان فرمایند میحضرت 

 مخلوقات است و مخلوقات مشتق از آن مبدأ هستند. پیدایشکه مبدأ 

اصول مختلف  یااست و  حقیقت یکآن اصل  آیاکه  کند میسئوال  راویباز 

 است؟ 

 که این دلیلمخلوقات، متعدد است به  دهنده تشکیل: آن اصل فرمایند میامام 

اثر  یعنیبوده  میتاختالفات شده است. اگر اصل اول در ذات خود  پیدایشمنشأ 

                                                           
حدیثی با همین مضمون از امام صادق ع در بحاراالنوار یافته شده که برای مالحظه متن کامل   27

 مراجعه کنید. 15توانید به ضمیمه  آن می
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از کجا بوجود آمده و اگر آن اصل در ذات خود اثر  حیاتداشته است پس  موتی

 داشته موت از کجا بوجود آمده است؟ حیاتی

آن  دهنده تشکیلاصول  که اینبر  کند میداللت  دیگرو آثار  حیاتموت و  پیدایش

. گیرد میاز اصول سرچشمه  آید میدر فروع بوجود  چه آن زیرامتعدد و مختلف است 

 پیداآن هم تعدد و اختالف  مجاریاگر در سرچشمه تعدد و اختالف نباشد در فروع و 

 .شود نمی

 یمباد که اینبر  کند میداللت  نقیضظهور اختالفات و آثار ضد و  بنابراین

در کتاب بصائرالدرجات و در کتاب  دیگر حدیثیاختالفات متعدد است. باز در  پیدایش

است درباره عرش خدا از  یهودیدانشمند  یککه ظاهرا  سائلی، طبرسیاحتجاج 

را  قسمتیاست و ما  طوالنیکه سئوال و جواب آن  29کند میسئوال  امیرالمؤمنین

 یکعرش خدا  کند می خیال. سائل کنیم میاستدالل الزم است انتخاب  برایکه 

که عرش خدا  دهد می)ع( جواب امیرالمؤمنینآن نشسته، موال  رویتخت است و خدا 

 یکو فرشتگان آن را بردارند بلکه عرش خدا  بنشیندآن  رویتا خدا  نیستجسم 

همه  اینو از آن  شود می جاری طبیعتآن، اراده خدا در  بوسیلهاست که  حقیقتی

: عرش خدا نور است که از آن فرماید می جا این. در آید میبوجود  ها رنگو  ها شکل

: آن عرش چهار اصل فرماید می. آید میو قوه و الوان اربعه بوجود  حیاتنور در عالم، 

 است:

 .گردد می نمایاندر عالم  سفیدو نور  سفیدکه از آن رنگ  سفیدنور 

 .شود می پیدام نور زرد که از آن رنگ زرد و نور زرد در مواد عال

 .گردد مینور سرخ که از آن رنگ سرخ و نور سرخ در مواد عالم ظاهر 

 .گردد می نورانیو  رنگیننور سبز که از آن مواد عالم به نور سبز 
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و قوت و سکون و  حیات پیدایشمبدأ  شود می معرفیاصول چهارگانه که بنام نور 

مشتقات عالم  مبادیکه  کند میداللت  حدیث ایناست.  طبیعتحرکت در عالم 

، تعدد و اختالف نباشد در مشتقات آن اختالف مبادیمتعدد است و اگر در  طبیعت

سوره انعام داللت  آیه اولینقرآن  شریفه آیه، احادیث این. جلوتر از شود نمی پیدا

دو اصل را  ایناست و  آفریدهخداوند ابتدا دو اصل نور و ظلمت را  که اینبر  کند می

 : فرماید میمشتقات قرار داده است.  یرسامبدأ 

روا ف  ين ک   اذل  مث   ور  و الن   امت  ل  الظ   ل  ع  ج   و   رض  ال   و   وات  م  الس   ق  ل  امحلدهللا اذلي خ  »

 30«لون  عد  م ي  ِب   ر  ب  

 ، جمله جعل الظلمات والنور است.شریفه آیهمورد استدالل در 

ذرات و مواد عالم که در ذات خود فاقد نور هستند و به مناسبت  یعنیظلمات 

است که ماده از آن  حقیقتی یک. نور هم شوند می دیده سیاهو  تاریکفقدان نور ، 

 .کند می پیدا روشناییرنگ و 

دو اصل را بدون سابقه ساخته و آن را مبدأ  اینکه  دهد میخبر  آیه اینخداوند در 

 مخلوقات قرار داده است. پیدایش

که در  عقلی های فرضیهابتدا الزم است که با طرح  آفرینش مبادی یافتن برای

و به همراه آن  گیرد میمعصوم کمک  پیشوایان فرمایشاتحال از کتاب خدا و  عین

و  کنیم پیداراه  آفرینش مبادی، به  طبیعتموجودات  کیفیو  کمّی تجزیه طریقاز 

 .بیابیمبه وجود خداوند متعال را  عقلیو  علمیراه  آفرینش یمبادکشف  طریقاز 

است که ما  اینمؤمن روشن است  غیردانشمندان مؤمن و  تمامیدر نظر  چه آن

ما هستند  حسیو  عینیکه جزء محسوسات  کنیم میرا مشاهده  حقایقیدر برابر خود 

با ما  چه آنما  رغیو  کنیم میوجود خود را درک  که این دلیلبه  هستیم. ما خود 
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محسوس قابل  های هستی این، هستند و هستیمدر تماس  ها آنتماس دارند و ما با 

 .نیستانکار 

. باشند می حسیو  عینیمحسوسات  همینهستند که منکر  کسانی سوفسطائیون

در خارج فکر ما هست  چه آن، نیستیم بیش خیاالتی ها هستیما و همه  گویند می

که موجودات  طور هماناست که در تصورات ما بوجود آمده،  چیزهاییمانند همان 

، خود نیست بیش خیاالتی کنیم میکه در ذهن خود تصور  آتشیما مانند آب و  ذهنی

دانشمندان  تمامیدر نظر  ها آن عقاید. نیستیم بیش خیاالتیموجودات هم  سایرما و 

در خارج وجود  چه آن گویند میخود  ادعایاثبات  برای ها آنمردود و محکوم است. 

. عرض در واقع کنیم می تعبیرما هست نقشه و حدود است که ما از آن به اعراض 

 الشیئدر واقع  ولیکن دهد مینشان  شیئبا عدم است، هرچند که خود را  مساوی

 تقسیم ها قطرهرا به  ها آبو  آوریم میدر  ها خشترا بصورت  ها گِلاست، مثال ما که 

آب و  دیگریشکل و  یکیاست؟  حقیقتدر قالبِ خشت و قطره دو  آیا کنیم می

جلوه نموده  کرویتو  مربعیتاست که در لباس  حقیقت یکفقط  که این یاخاک؟ 

اول است چرا اسم آن را عوض کرده و آن را قطره و خشت  حقیقتاست؟ اگر همان 

ه است ما از اول شد حقیقت ضمیمهبنام شکل  دیگر حقیقتیو اگر  کردید گذاری نام

 تهیهکه گل را از خاک  طور همان؟ الزم بود آوردیم مربعیت یاو  کرویتکجا 

دو، خشت را  این ترکیبو با  کنیم تهیه دیگر جایشکل مربع را هم از  کنیم می

و االن هم در قالب خشت بجز گِل و خاک  نکردیم کاری چنین که این، با بسازیم

 آیا گوییم می، کنیم می پیادهرا در وجود آب و خاک  فرضیه اینو باز  نداریم چیزی

شکل و  دلیلبه  ایم گذاشتهرا آب  دیگرجسم را خاک و آن جسم  اینکه ما اسم  این

همان  دلیلبه  یاکرده  پیدا مخصوصیصورت، نام  اینهندسه است که در لباس 

اول  یهفرضهمان  نیز جا ایناست که در لباس آب و خاک درآمده است؟ در  حقیقتی

است. شکل آب و خاک و  تطبیقنبود بلکه عرض و عدم بود قابل  چیزیکه شکل، 
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 چیزی یکدیگربجز هندسه و موازنه ذرات برابر  بینیم میکه در عالم  شکلیهر 

باشد، عدم است.  عرضیشکل و عرض است و هر چه  نیز جا این. پس در نیست

تا به آخر برسد.  شود می ای ندسههبا هر شکل و  تطبیققابل  ها فرضیه این طور همین

به صفر بوده و قابل  نزدیک کوچکی نهایتکه از  ذراتیدر انتها که خود را به آن 

به عدم به  نزدیکو  تجزیهقابل  غیرذرات  این آیا گوییم می، رسانید می نیست تقسیم

که  حقیقتی دلیلبه  یا گذاشتیم، ذره هستند و ما اسم آن را ماده نمایشنمود و  دلیل

تا  ها صورتاشکال و  تمامیکه درباره  حرفیلباس جلوه کرده است؟ همان  ایندر 

شکل آخر  اینعرض بوده و عرض هم عدم است در  ها آنکه همه  دانستیم جا این

 اولینشکل و صورت در عالم مانند  آخرین که آن نتیجه کنیم می پیادهرا  فرضیههم 

عرض و عدم است. پس  ها اینهمه  گیرد می تا انتها قرار مسیردر  چه آنشکل آن و 

حساب در عالم  اینهست عرض است و عرض در ذات خود عدم است. با  چه آن

و ما  اند کردهجلوه  ها هستیهستند که به صورت  نیستیهمه،  ها اینو  نیست چیزی

است که  ها سوفسطائیمنطق  این. اند گذاشتهرا کنار خود سرگردان و معطل 

 وجود ندارد. چیزی نیستیو در عالم بجز  نیست بیش خیاالتی، هستی گویند می

و  نیست بیش عرضیکه گرچه شکل و هندسه  اند گفته ها آندانشمندان در جواب 

، شود نمی پیداتا جوهر نباشد عرض  ولیکناست  واقعیتو  حقیقتخالف  نمایش یک

 این. آید نمینباشد شکل بوجود  حقیقتی، اگر گیرد میاست که شکل  حقیقتآن 

همه  شود مینمودار  ها خانهو  ها شکلکه بر آن  ها قاعدهو  ها فرمولو  ها هندسه

 حقیقتو  واقعیت یککه  گیرد میقرار  چیزیو در  شود میمنطبق  چیزیبر  ها این

بلکه مانند خط  نیستندنقطه موهوم  یااست. موجودات عالم مانند خط موهوم و 

 آیاما نباشد  اختیاردر  جوهری یااگر ماده و  محسوس و نقطه محسوس هستند .

است که بنام کاغذ و  حقیقت یک؟ آن آوریمخط و نقطه محسوس بوجود  توانیم می

 یکاگر جوهر  بنابراین. شود میبه صورت خط و نقطه ظاهر  دیگربنام جسم  یاجوهر 



 
 او یگانگی و خدا وجود دالئل

 

22
 

و جوهر  حقیقت، گرچه ما آن نیستنباشد عرض هم قابل ظهور  پذیر عرض، حقیقت

به  لیکنقابل مشاهده است فقط شکل و عرض است  چه آنو  بینیم نمیرا  پذیر عرض

 طور همان. آید نمیبوجود  صنعتی هیچنباشد  ساختمانیتا مواد و مصالح  عقلی دلیل

را  فرمولیهندسه و  توانیم نمی ساختمانیخود بدون مصالح  صنایعدر  ها انسانکه ما 

در  چیزی بایستیاست  طور همین نیز طبیعت، خالق بسازیم شکلیو با آن  کنیم پیاده

را  فرضی های هندسهو  ها شکل اینباشد تا  دیگر آفرینندههر عامل  یاخدا و  اختیار

 درآورد.  ها صورت اینکند و به  پیادهدر آن 

عالم همه شکل است و شکل، عرض است  گویند میکه  کسانیدر ردّ  دیگرجواب 

عالم،  گوییم میاست که  اینو عرض، عدم است، پس جهان خلقت، عدم است، 

 حقیقت، شکل و عرض است و آن شکل و عرض هم حقیقتاست و آن  حقیقت

حدود الزمه ذات  اینو  شود می پیدا مکانیو  زمانیشکل و عرض از حدود  زیرااست 

ماده بودن، ابعاد ثالثه )طول و عرض و عمق( و  دلیلمان ماده است. مواد عالم به ه

همان حرکات، زمان هستند. ابعاد ثالثه ذات ماده است، زمان هم الزمه ذات  دلیلبه 

، بُعد است مادیت دلیلحرکت است و باز حرکت، الزمه ذات ماده است. پس ماده به 

ر فکر خود شکل را کاذب است که شما د تجزیه یک اینبُعد، شکل است.  دلیلو به 

است و  دیگر حقیقتاست و ماده  حقیقتیشکل  گویید میو  سازید میاز ماده جدا 

پس  دهد می نمایشعدم در همه جا خود را  ایناول عدم است  حقیقتچون آن 

 وقتی تجزیه زیرا کنیدکاذب را رها  تجزیه ایناول هم عدم است. شما  حقیقت

موجود باشد مانند جدا کردن  حقیقت، دو هتجزیدرست است که در خارج هم پس از 

 رنگین، آن رنگ را از جسم تجزیهدر  توانیم میکه رنگ گرفته است.  جسمیرنگ از 

رنگ و  یعنی باشیمداشته  حقیقتمقابل چشم خود دو  تجزیهتا بعد از  کنیمجدا 

 فرضیه این کنید میاست. شما که شکل را از ماده جدا فرض  پذیر رنگکه  جسمی

دو  تفکیکپس از  نتیجهباشد در  تفکیکقابل  یکدیگردرست است که از  وقتی
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 بینیم میو  نیستممکن  تفکیکی چنینشکل و ماده موجود باشد اکنون که  حقیقت

هستند هر جا ماده است شکل هم است و هر جا شکل است  یکدیگردو مالزم  این

 حقیقت یکهر کدام  ماده بُعد است و بُعد ماده است و گوییم میماده هم است پس 

که قابل انکار  نیست چیزیمحسوس و ملموس بنام ماده  حقیقت اینو  نیستند بیشتر

همه هست پس  ها اینباشد. مواد عالم هست و به تبع آن اشکال عالم هست. 

 وجود هستند نه عدم. ها هستی

  طبیعتدر  تغییراتوجود 

 گوییم میاست  تحقیق یکو  واقعیت یکهمراه اثبات وجود ماده که ماده 

نگفته و  کس هیچقابل انکار است.  غیر واقعیتو  حقیقت یکماده هم  تغییرات

 باقیخود  اولیهو در همان بساطت  نواختی یککه مواد عالم در همان حالت  گوید نمی

که از  حتمیو  قطعیاست  امریخود  اولیمانده است. خروج مواد عالم از بساطت 

 .شود می تغییربه  تعبیرخروج  این

و بر  شود می پیدا طبیعتکه در موجودات  مختلفیحاالت  یعنی طبیعی تغییرات

 صنایعرا  ها شکلکه آن  گردد میظاهر  مختلفیحاالت مختلف، اشکال  این پایه

قابل انکار  غیر واقعیتی یک، تغییروجود  بنابراین اند نامیدهمخلوقات خدا  یاو  طبیعت

 است.

الزم دارد  چیزسه  شیئدر هر جا و در هر  تغییر پیدایشکه  گوییم می جا ایندر 

خلق  یا، خدا باشد تغییردهندهمحال است ، خواه آن  تغییر پیدایشکه بدون آن سه، 

 خدا، که عبارت است از :

 ؛پذیر تغییر شیئ

 ؛شود میحاصل  تغییرکه با استعمال آن  شیئ

 ؛ تغییردهندهعامل 
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سه عامل است.  همینوجود  پایهبر  شود می داپی تغییریهر جا  ها انسان صنایعدر 

آن  آیند درمیمختلف  های شکلو به  شوند میمثال فلزات که از معادن استخراج 

 پیداکه در آن فلزات  هایی شکلو  ها رنگهستند.  تغییرپذیرفلزات به حالت اول 

و کارگران که فلزات را به  مهندسینمانند  عواملیاست.  التغییر مابه شود می

 صنایعما در  نیستهستند. ممکن  مغیرعامل  دهند می تغییرمختلف  های شکل

 اینبه  احتیاجیظهور آن  یاکه وجود آن و  کنیم پیدا تغییری طبیعی صنایع یا انسانی

کشف  سوی به اساسی، راه طبیعتدر  تغییرات همینسه عامل نداشته باشد . وجود 

مخلوقات و درک وجود خداوند متعال است. در لسان منطق و حکمت  مبادی

ُ  ي   حادث   و ُک   حادث   تغي  م   و ُک   ي   غ  ت  م   العامل  »:  گویند می  ل  و عام  أ   دي  يل ق  ا   تا

ُ  ي   العامل  ف   بل   ق    متغیریاست و هر  متغیرعالم  یعنی «بل   ق   دي  ق   ل  عام   جود  يل و  ا   تا

 یکبه  احتیاجدارد پس عالم  قدیمموجود  یکبه  احتیاج حادثیحادث است و هر 

 .نامیم میاز وجود را خدا  پیشاز خود دارد. ما همان عامل  پیشعامل 

 پیداراه  تغییردهندهو عامل  تغییرات مبادیبه  توانیم می طبیعت تغییرات طریقاز 

 . کنیم

است محسوس و قابل مشاهده.  امریاز وضع اول  شیئخروج  یعنی تغییرات

به  یکدیگردر قیاس با خود و با  گذاریم میطبیعت که نام آن را تغییرات  های پدیده

نام دوم  طبیعتتضاد و تناقض در موجودات  اینشناخته شده و  ضد و نقیض های نام

 .نامند می نقیضضد و  یکدیگربا  قیاسرا در  تغییراتهمان  یعنیاست  تغییرات

دو  پیدایشموضوع است. تضاد  یکدر  عدمیو  وجودیدو حالت  ایشپیدتناقض 

در دو موضوع است. تناقض مانند ظهور نور و ظلمت،  یکدیگرضد  وجودیحالت 

حالت دوم که  یعنی، وجود و عدم.  رنگی بی، رنگ و  حیاتحرکت و سکون، موت و 

 یک یا و حالی یککه عدم وجود  بطوری گردد میاز عدم وجود حالت اول ظاهر 

 ایننداشته باشد،  دیگریبه عامل  احتیاجباشد و  کافی دیگروجود حالت  برای شیئ
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محال  نقیضیناجتماع  گویند میو  نامند می نقیضین یکدیگربا  قیاسدو حالت را در 

 پیدایش برای، شود می پیدااز عدم حرکت،  جسمی یکاست. مثال حالت سکون در 

 احتیاجو بعد از متوقف ساختن حرکت،  سازیماست که حرکت را متوقف  کافیسکون 

، تاریکی پیدایش برای همچنینخودبخود هست.  زیرا نیستسکون  ایجادبه 

 روشناییاست نور و  کافی تاریکیوجود  برای، کند می کفایتاز تابش نور  جلوگیری

که  باشیمظلمت هم داشته  ایجادکنندهعامل  یککه  نیست، الزم برداریمرا از فضا 

موجود زنده، رفع عامل  یکحالت موت در  پیدایش برای همچنینبوجود آورد.  ظلمت

 کافیآن  های رنگدر اجسام، رفع  سیاهی پیدایش برایو  کند می کفایت حیات

خودبخود  سیاهی، برداریمرا  دیگررنگ  یا سرخی یا سفیدی که این محض بهاست، 

عدم، اعدام وضع موجود  پیدایش برایماده است.  اولیهحالت  سیاهی. شود می ایجاد

مناسبت  همین. به شود می پیداعدم  کنیمرا که نابود  موجودی یک، کند می کفایت

و اما تضادها از مقابله دو وجود با  گیرد میموجود ثابت انجام  یک رویعمل اعدام 

عدم و وجود، قابل  زیراهر دو موجودند  یکدیگر. دو عامل ضد شود می پیدا یکدیگر

 یاو رنگ سرخ و  سفیدمانند رنگ  یکدیگر. دو وجود ضد نیستند یکدیگربا  ضدیت

که  فقیرو  غنی یاساکن و مثل انسان زنده و انسان مرده،  شیئمتحرک و  شیئمانند 

که ما آن دو موضوع  گیرند میقرار  یکدیگردو موضوع هستند در دو حال مختلف با 

قابل ظهور  یکجاکه در  شیئدو  یعنی. ضدین نامند می ضدّین یکدیگررا در برابر 

را که  ها تناقضتضاد و  اینشوند. مجموعه  در دو موضوع ظاهر بایستیبلکه  نیستند

را  حقیقتدو  ها پدیده همین. نامیم می تغییرات آید میبوجود  انسانی صنایعآن  پایهبر 

ل عام یاو  طبیعت مبادیرا  ها آنکه  کند میثابت  طبیعتدر ماوراء صنعت و 

 .نامیم میآن  ایجادکننده
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 ماده   رضیعَماده و صفات 

و  طبیعتو تحوالت عالم  تغییراتاست که موضوع همه  اینمسلم است  چه آن

 تغییراتیو در آن تصرفات و  کنند میآن کار  روی ها انسانو  طبیعتکه خدا و  چیزی

جهان و انسان از آن  پیکره، ماده و ذرات است. مواد عالم که آورند میبوجود 

تحوالت و تصرفات خدا و انسان  تمامیسرچشمه گرفته و با آن بوجود آمده، موضوع 

، گرچه فلسفه و آید نمیو تحول بوجود  تغییر، ماده نباشد طبیعتاست. اگر در عالم 

 وجوداتی یعنیجهان ماده، عالم مجردات است  سوایحکمت قرآن معتقد است که 

 طبیعتآن موجودات در ماوراء  ولیکن کنند می زندگیند و که مجرد از ماده هست

، گیرد میانجام  ها آن بوسیله طبیعتاز ماوراء جهان  طبیعتاست که تحوالت جهان 

درباره ماده است که همه دانشمندان با آن روبرو هستند و موضوع  جا ایناما بحث ما 

 است.  صنایعو اختراعات و  ها کتاب تمامیعلم علما و 

است  نواختی یک بسیط حقیقت یکماده  آیاکه  شود میمطرح  سئوالی جا ایندر 

از آن  یاو  شود نمیبه آن اضافه  چیزیندارد و  چیزیو  نیست چیزیکه بجز خود 

بلکه  نیست نواختی یکو  بسیط حقیقت یکماده در ذات خود  یاو  گردد نمیکم 

آن  ترکیباتو از  شود می ترکیب یکدیگرمختلف و انواع متفاوت است که با  حقایق

 چیزیبه  نواخت یکو  بسیط حقیقت یک. گردد میمختلف ظاهر  صنایع همه این

است و  حقیقت یکآن  زیرا نیستدر آن ممکن  تغییرتحول و  پیدایشکه  گوییم می

که دانشمندان  فلسفیاصل  یک. گردد نمیظاهر  بسیط غیر، فروع بسیطاصل  یکاز 

، یکاست که از  حقیقت همینناظر به  31«در منه الا الواحدالواحد ل يص»: اند گفته

و اختالف وجود ندارد، نه  دوئیت، حقیقت یکدر اصل  یعنی گردد نمیصادر  یکبجز 

                                                           
اصل این جمله برای اولین بار توسط افالطون مطرح شد و توسط فارابی و ابن سینا پرورانده   31

 شد. تاریخ فلسفه در جهان اسالمی.
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که  آوریمبوجود  مشتقاتی، بسیطاز آن اصل  توانیم میو نه  بسازیم چیزی توانیم می

امام محمد  فرمایشبا هم اختالف داشته باشند.  ذاتی خصایصآن مشتقات از نظر 

: اگر آن اصل فرماید میاست که  حقیقت همینباقر)ع( در جلد چهارده بحار ناظر به 

دارد، موت از کجا بوجود  حیاتی خاصیت گردد میمخلوقات  پیدایشاول که مبدأ 

 یکاز  یعنی؟ آید میاز کجا بوجود  حیاتدارد  موتی خاصیتاگر آن اصل اول  آید می

فاقد موت، موت قابل  حقیقت یکاز  یاو  نیستقابل ظهور  اتحی، حیاتفاقد  حقیقت

 صنایع. در نیست، قابل ظهور حقیقت یک، بجز حقیقت یکاز  بطورکلی. نیستظهور 

 بسیطآن ماده  سوای دیگریاز مواد  که اینبدون  نیستممکن  ها انسان برای انسانی

بدون  آبی وضعیتاز آب تنها با همان  آیامختلف بسازند. مثال  اشیاءاستفاده کنند 

 جا یککه  آوریمبوجود  مشتقاتی توانیم می بزنیمآن را بهم  داخلی ترکیبات که این

و  سیالکه آب ماده  کنیم می؟ فرض دیگر چیزهای جا یکخاک باشد و  جا یکآب و 

 خواهیم نمیاست و اگر هم مرکب باشد ما  ترکیباست که در ذات خود فاقد  بسیطی

 های صورتتا از آن صورت آب بودن خارج گردد، و به  بزنیمرا بهم  ترکیبات آن

کم  یابه آن اضافه  جزئی که اینبدون  خواهیم می، داریم، ما فقط آب درآید دیگری

 مختلفیمشتقات  خواهیم میبنا به فرض خودمان  سیال بسیطماده  ایناز  کنیم

 نیست، البته که ممکن دیگر های بصورت جا یکو  گیاهبصورت  جا یک باشیمداشته 

مختلف قابل ظهور  اشیاء یاو  شیئ، دو حقیقت یکاست و از  حقیقت یکآب  زیرا

است صاحب ابعاد  شیئکه ماده  گویند میماده  تعریفدانشمندان در  تمامی. نیست

 متحیزاست  شیئماده  گویند می دیگر تعریفات. در تحیزثالثه، قابل تجسم و قابل 

است که  اینماده  برای تعریف بهترینبدون مکان باشد.  تواند نمیمکان دارد،  یعنی

 آید میآن اجسام بوجود  ترکیباتقابل تجسم همراه با ابعاد ثالثه که از  شیئ بگوییم

جهان و انسان  پیکرهکه از آن  شیئ بطورکلی. کند نمیخود را رها  جسمانیتو هرگز 

 شده است. گذاری نامذرات  یابنام ماده و  شود میساخته 
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 :ترکیبیو  عرضیلوازم  دیگرماده و  ذاتیلوازم  یکی:  داریمدو بحث  جا ایندر 

و اثبات قرار  نفی بینکه ماده در آن لوازم  گوییم می چیزهاییبه  ذاتیلوازم 

خود را رها کند، هر  ذاتیکه الزمه  دهد نمیماده دست  برای حالتیو هرگز  گیرد نمی

همراه عدم ماده ، لوازم  نیستآن هم هست و هر جا ماده  ذاتیست الزمه جا ماده ه

 عرضیماده است. لوازم  عرضی، لوازم ذاتیآن هم معدوم است. در برابر لوازم  ذاتی

 بینکه از ماده قابل سلب است و ماده در آن لوازم  خصایصیصفات و  یعنیماده 

 عرضیتجسم. لوازم  قابلیتند بُعد و ماده مان ذاتی. لوازم گیرد میو اثبات قرار  نفی

 قابلیتمواد عالم در ابعاد ثالثه و  بینیم می. نورانیتو حرکت و  حیاتماده مانند 

ماده را از بُعد و بُعد را از ماده  توانیم نمی، ما گیرد نمیو اثبات قرار  نفی بینتجسم، 

 غیرواجد ابعاد باشد. از ذرات  دیگر جاییماده فاقد ابعاد و در  جاییتا در  سازیمجدا 

، ابعاد ثالثه همراه ماده است و از آن قابل سلب طبیعتجهان  تمامیتا  تجزیهقابل 

 که چنانمانند حرکت و سکون، از ماده قابل سلب است  عرضیلوازم  ولیکن نیست

و  سازیمرا متحرک  دیگر جسمیرا ساکن و  جسمی توانیم می یعنیقابل اثبات است 

 جاییجسم زنده و  جاییدر  توانیم میاز ماده قابل سلب است  حیاتنور و  هک این یا

. ظلمانی دیگر جاییو در  نورانی جسمی جاییدر  یاو  باشیمجسم مرده داشته  دیگر

لوازم  گیرد میو اثبات قرار  نفی بیننداشتن آن  یامواد عالم در داشتن و  چه آن

مواد  چه آن. گردد میاز آن سلب  یاو  دگیر میکه به آن تعلق  نامیم میماده  عرضی

 ذاتی. لوازم نامیم میماده  ذاتیآن را لوازم  گیرد نمیو اثبات قرار  نفی بینعالم در آن 

سلب  قابلیت، نیستمانند ابعاد ثالثه از خارج به ماده تعلق نگرفته و از آن قابل سلب 

 دیگرصفات  بعضیسلب  قابلیتو حرکت و عدم  حیاتاز صفات ماده مانند  بعضی

 سوای طبیعتدر جهان  که ایناست روشن بر  برهانیو ابعاد ثالثه ،  جسمانیتمانند 

ماده، در ماده  عرضی، صفات دیگرهم هست که از آن اصل  دیگریاصل ماده اصل 

 .شود می پیدا ذاتیو از آن اصل اول صفات  آید میبوجود 
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در  ها انساننسان است. خدا و گفته شد که موادّ عالم موضوع علم و عمل خدا و ا

آورند موضوع علم و صنعت  بوجودرا  صنعتیبسازند و  چیزیکه بخواهند  زمانیهر 

. دهند می خاصیتموادّ عالم است. ذرات و مواد عالم را گرفته و به آن شکل و  ها آن

که بر  آید میدر آن صنعت بوجود  خاصی فایده، خاصیتشکل و  پیدایشبعد از 

. کند می پیدا معینیو اسم  شود می گذاری ناممخصوص،  فایدهکل و اساس همان ش

سازنده  اختیاراز آن که در  پیشاست که مواد عالم  همین، آفریدنساختن و  معنای

هستند که  صفتیفاقد شکل و  درآیند مخصوصیو به شکل و صفت  گیردقرار 

و  ذاتیبا آن شکل و صفت، صنعت خود را بسازد و اگر صفات  خواهد میسازنده 

حالت  همینو ساخته شود به  گیردسازنده قرار  اختیاراز آن که در  پیشماده  عرضی

 زیرا شود میلغو  سازندگیساختن و  جا اینبعد از ساختمان باشد در  خاصیتشکل و 

 خواهد میتحرک است، خودبخود م که آنبه ماده حرکت بدهد حال  خواهد میسازنده 

ماده خودبخود واجد همان شکل و  که حالیبدهد در  مخصوصیبه ماده شکل 

 است. خاصیت

حاصل ممتنع است. منظور از  تحصیل: گویند میفالسفه و دانشمندان  جا ایندر 

بوجود آورد که هست و به ماده  چیزیاست که انسان بخواهد  اینحاصل  تحصیل

مفهوم اقدام به  بنابراینل و صفت در ماده هست، بدهد که آن شک صفتیشکل و 

بسازد که وجود ندارد و  خواهد می چیزیاست که سازنده  اینو ساختن  سازندگی

 چه آنبا علم و عمل  بایستیو  نیست خواهد میاو  که چنانکه  خواهد می صنعتی

از وصول به  همیشه براینکند  سازندگیبسازد. اگر اقدام به ساختن و  خواهد می

 خواهد میکه سازنده  شود می پیاده درجاییهدف محروم است پس علم و عمل 

مواد عالم را به  خواهند میانسان  یااست که خدا و  جا این. در نیستبسازد که  چیزی

 این سازندگی این معنایباشد.  ای استفادهو قابل  مفیدصنعت  یککه  درآورند شکلی

 . نیستبدهند که در آن  خاصیتیعالم شکل و به مواد  خواهند میاست که 
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 : داریم احتیاج چیزدادن به ماده ابتدا به دو  خاصیتشکل دادن و  برای جا این

 ؛آیدبوجود  شکلیو  جسمیکه از آن  ای ماده یکی

قبال در ماده وجود  خاصیتبدهند که آن  خاصیتیکه با آن به ماده  ای مایه دیگر

 نداشته است؛

. در چیستابتدا به وضع مواد عالم نظر کند که خودبخود  بایستیسازنده  جا ایندر 

 خصایصمطالعه کند که  یعنیدارد؟  احتیاج چیزیبه چه  سازندگیمقام ساختن و 

ماده، آن  ذاتیآن چه است. منظور از صفات  عرضی خصایصو  چیستماده  ذاتی

 عملیج آن، علم و استخرا برایاست که خودبخود با ماده هست و  خاصیتیصفت و 

آن قاعده و قانون، ماده  پایهشود تا بر  پیاده جا ایندر  قانونیکه قاعده و  نیستالزم 

ظهور  برایبا ذات است و  ذاتیخواص  زیراخود را بروز دهد  خاصیتو  بگیردشکل 

. مثال نیست احتیاج دیگریوجود داشته باشد به عمل  ذاتی که اینبجز  ذاتیصفات 

ابعاد  دیگر عبارتیکه به  جسمانیت اینجسم است و قابل تجسم است  ماده خودبخود

ماده است. ماده خودبخود بُعد است و خودبخود  ذاتیصفت  شود می نامیدهثالثه 

به ماده  که این برای.  کثیف یاباشد  لطیفجسم است خواه کوچک باشد خواه بزرگ، 

جز خود  چیزیکه جسم قابل لمس باشد به  درآوریم صورتیو آن را به  بدهیمبُعد 

 شیئ یعنیجسم است،  هستیهمان  دلیل. مواد عالم هست و به نداریم احتیاجماده 

 چیزیدادن به ماده به  جسمیتبُعد دادن به ماده و  برایابعاد ثالثه، پس  بیناست 

 هیمبخواهست، اگر  جسمانیت. ماده هست، همراه آن بُعد و نداریم احتیاجماده  غیر

حاصل،  تحصیلحاصل و  تحصیل گویند میرا  این بدهیم جسمانیتبه ماده بُعد و 

 یعنیدر ذات خود انفصال است  همچنینمحال است. ماده در ذات خود بُعد است و 

دارند و از هم جدا هستند  جداییحالت  یکدیگراز  مادیت دلیلمواد عالم به همان 

و حجم  بسازیم تری بزرگتصال، شکل تا از آن ا یکدیگربه  ها آناتصال دادن 

دارد چون مواد عالم در  مادی غیر علتیبه عمل و  احتیاج، آوریمبوجود  تری بزرگ



 
 مبادی آفرینش

 33
 

 

با  یکدیگربه  ها آنو خودبخود از هم جدا هستند، اتصال  یکدیگرحال انفصال از 

دانه گندم را به شکل ماده در  هزار یکاست. مثال  مادی غیرکه  گیرد میانجام  چیزی

ابعاد ثالثه،  بینهستند  عددی یکگندم هر  های دانه. کنیم میآن فرض  اولیهحالت 

که  بسازیم متصلی شیئ یکمستقل هستند  یکدیگرکه از  اعدادی ایناز  خواهیم می

که  کنیم می. مشاهده آیدجسم متصل بوجود  یکبچسبند و  یکدیگربه  ها دانهآن 

 یا نخی. با داریم ها دانهآن  جدای چیزیبه  احتیاج یکدیگربه  ها آنندن چسبا برای

گندم است همه دانشمندان اتفاق  های دانهاز  غیرکه  دیگر چیزبا هر  یا جسمیبا 

خلقت به حال انفصال  ابتدایو در  آفرینشذرات و مواد عالم در بدو  که ایندارند بر 

 یعنی اثیریه. ذرات کنند می تعبیر اثیریذرات  یا اثیریبه مواد  ها آنهستند که از 

دارند  وضعی، چنان باشند می تجزیهقابل  غیرانفصال هستند،  انتهایکه در  موادی

 نهایتمربوط به  بُعدی یک اینو  درآمدهبُعد  یکبصورت  تقریباکه ابعاد ثالثه آن 

 چنین یکبه  بخواهیمقرار دارد که اگر  وضعی چنینآن است. ماده ابتدا در  کوچکی

آن ذرات جدا از  بایستیباشد  رؤیتما قابل  برایکه  بدهیم حجمیشکل و  موادی

 یکدیگرتا  آوریمبوجود  ها آنو حالت استمساک در  کنیموصل  یکدیگررا به  یکدیگر

 آیدبوجود  جسمیجذب و اتصال،  اینو با  بگیرندقرار  یکدیگررا جذب کنند و کنار 

چون وضع  گوییم می جا این. در کنیم گذاری نام دیگر چیز یاکه ما آن را بنام جماد 

 پیدا غیرمادی دلیلبه  یکدیگرآن انفصال است اتصال آن به  اولیهماده و حالت  اولیه

السالم نقل شده  علیهموارده از ائمه اطهار  احادیثمناسبت در  همین، به شود می

 خاصیت اولینو با آن روح ،  ودش می پیداکه در ماده  روحی اولین: فرماید میاست که 

مثبت و  یاجذب و دفع  نیرویهمان  یعنیروح استمساک است  کند می پیدارا  حیات

 .منفی

، نیست مادیتعدم  دلیلهست و به  مادیت دلیلماده که به  ذاتیاز جمله صفات 

از  یااشاره و شماره بودن آن است. ماده از جزء تا کل و  قابلیتماده و  محدودیت



 
 ماده عَرضی صفات و ماده

 

32
 

بزرگ ماده توأم با  یابزرگ محدود است. همه جا اجزاء کوچک و  خیلیصفر تا عدد 

آثار در ماده  پیدایشاثر کند.  تواند نمیخود در خارج خود  دلیلابعاد ثالثه است که به 

 اینماده، الزمه ذات اوست که هرگز  محدودیت. آید می بوجودخارج از ماده  دلیلبه 

و اثبات قرار  نفی بین محدودیت اینو ماده هم در  نیستقابل سلب  محدودیت

 همینکه فاقد  کنیم پیدابزرگ در عالم  یاکوچک  ای ذره توانیم نمیلذا  گیرد نمی

، مواد عالم و اجسام در  محدودیت همینو ابعاد ثالثه باشد. بر اساس  محدودیت

هر  تأثیر زیراد مؤثر باشن توانند نمیخود  محدودیتاز حوزه  بیرونخارج وجود خود و 

در حوزه وجود خود قابل تصور است و اگر بخواهد در خارج از وجود خود  موجودی

مجهز شود که بتواند در  پریو بال و  نیرو یکبوجود آورد الزم است که به  اثری

 متر یککه طول و عرض و عمق آن  جسمی یکخارج وجود خود مؤثر باشد. مثال 

مکعب است چطور در خارج از  متر یک همیناخله آن جسم هم در د وجودیاست آثار 

مناسبت درباره وجود خداوند  همینبگذارد؟ به  تأثیراثر کند و  تواند میوجود خود 

 زیرا نیست عددیاست، واحد است اما واحد  نامتناهیکه او نامحدود و  اند گفتهمتعال 

که محدود شود در خارج از  همیناگر عدد باشد محدود است هرچند بزرگ باشد و 

که در خارج وجود اوست  چیزی رویداشته باشد و  تصرفاتی تواند نمیوجود خود 

نامحدود بودن  همیناثر بگذارد. پس وجود خدا نامحدود است تا در اثر  تواند نمی

قادر و توانا  کاریقدرت نامحدود ، به هر  همینقدرت نامحدود داشته باشد و در اثر 

ماده است. به  ذاتیالزمه  محدودیت اینماده ذاتا محدود است و  براینبناباشد.  

خود در خارج  جسمانیت دلیلو انسان به  حیوانمناسبت موجودات زنده مانند  همین

در خارج از حدود خود به  ها آنآورند. تصرفات  بوجود اثری توانند نمیوجود خود 

روح که با آن،  نیروی همینباز و  شود می نامیدهاست که روح  دیگری نیروی وسیله

در جمادات با  گذارند میو اثر  گیرند میبا خارج وجود خود تماس  حیواناتو  ها انسان

جاذبه در جمادات و نباتات مانند روح در وجود  نیرویبنام جاذبه است که  نیرویی
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تماس با  برایماده الزمه ذات اوست که  محدودیتاست. پس  حیواناتو  ها انسان

جاذبه  نیرویبنام  نیرویی یابنام روح و  نیروییبه  احتیاجخود  جسمیج از حدود خار

 بینداشتن و نداشتن  نیرونداشتن و از نظر  یااجسام از نظر روح داشتن  کلیهدارد، لذا 

از  یاو  شود میداده  حیاتروح  حیوانی یکبه  که چنان گیرند میقرار  حیاتموت و 

و از آن  شود میحرکت و جاذبه داده  نیرویهم  جسمی یکو به  گردد میآن سلب 

 .گردد میسلب 

 همین، موت است، باز حیاتبا  مقایسهماده در  ذاتیاز آن صفات  دیگر یکی

در اجسام عالم  حیات. حرکت و شود می نامیدهبا حرکت، سکون  مقایسهصفت در 

نقل  که اینز نظر . اشود می گذاری ناماست که با ظهور دو اثر به دو نام  حقیقت یک

 که اینو از نظر  خوانند میرا حرکت  نیرو این کند می پیداتکامل  یاو  کند میمکان 

خود  وجودیو از صادرات و واردات  کند می پیداجاذبه و دافعه  شود میاحساس  دارای

 حیات که این دلیل. پس به نامند می حیات دهد مینشان  العمل عکسو  شود میباخبر 

 دیگر جایو حرکت و در  حیاتواجد  جا یکو حرکت از ماده قابل سلب است، در 

 این. به شود میبه مرگ  تهدید ها انسان یااز جانب خدا و  جسمیفاقد آن است. هر 

ماده به  یعنیاجسام و مواد عالم موت و سکون است  اولیهکه حالت  گوییم می دلیل

خود ساکن است  دلیلبه  همچنینو  یردگ می حیاتاست و از خارج  میتخود،  دلیل

 یعنیماده است  ذاتیاز لوازم  یکی، پس موت و سکون گیرد میو از خارج حرکت 

را از  حیاتحرکت و  توانیم می. نیستدو صفت موت و سکون از ماده قابل سلب  این

ماده  یاموت و سکون را از آن جسم  توانیم نمیاما  کنیمسلب  ای ماده یاو  جسمی

اثر آن ضربه  شود میوارد  ای ضربه جمادینبات و  یا حیوانلذا هر وقت بر  بگیریم

 این، بعد از کند میو آن را متوقف  گیرد میرا از آن  حیاتاست که حرکت و  همین

 کرد. تهدید دیگری چیزکه ماده را به  شود نمیو  نیستالزم  دیگریتوقف ضربه 
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ماده در  یعنیاست  تاریکیو  ظلمانیت ماده، ذاتیاز صفات  دیگر یکی طور همین

 دلیل. اگر ماده به گیرد میبه ماده تعلق  دیگر جایذات خود فاقد نور است و نور از 

، نور و داشتیم ای ماده یاو  جسمیکه  دلیلبود ما به همان  روشنایی، نور و مادیت

ت در و حرک حیاتمانند  روشناییکه نور و  کنیم می. مشاهده داشتیمهم  روشنایی

فاقد نور و  داریم جسمی جا یکوجود اجسام عالم قابل سلب و قابل اثبات است. در 

نور و  پیدایش، پس روشناییواجد نور و  داریم جسمی دیگر جایو در  روشنایی

بود هر جا  روشنایینور و  دلیل جسمانیت. اگر نیستجسم  پیدایش دلیلبه  روشنایی

نداشتن  یاو باز اجسام عالم از نظر داشتن و  گردد میباشد مدلول هم ظاهر  دلیلکه 

 دیگر جایو در  نورانی داریم جسمی جا یککه در  گیرند میو اثبات قرار  نفی بیننور 

 طبیعتکه او در  دهد میمناسبت خداوند متعال در کتاب خود خبر  همین، به ظلمانی

 یاو  نورانیدو اصل اجسام  اینکرده است و از  ایجاد 32دو اصل بنام نور و ظلمت

 است. آفریدهرا  ظلمانی

ظلمت  نیستعدم نور است و چون نور  دلیلظلمت به  پیدایش گویند می برخی

ظلمت  ایجاد برایپس  شود مینور باشد، ظلمت خودبخود محو و نابود  وقتیهست 

 که آنبود پس از  چیزی. اگر ظلمت خودبخود نداریمبجز آوردن نور و بردن آن  کاری

 کاری چنینبه  که اینبا  کنیم ایجادالزم بود که ظلمت هم  ببریم بینرا از  روشنایی

 باشد. چیزیخود آن هم  که اینعدم نور است نه  معنایپس ظلمت به  نداریم احتیاج

است که نور را منعکس  ای ماده یاو  جسمیمنظور از ظلمت،  گوییم میدر جواب 

از نور است  غیرفاقد نور،  ظلمانیاده . مگرداند برمی دیگر اشیاءو به طرف  کند می

 نیستوجود ندارد نور هم قابل ظهور  ای مادهکه  فضاییدر  یعنیمثال در خأل مطلق 

 نورانیآن جسم ،  دهیمدر برابر تابش نور قرار  ای ماده یااگر جسم  جا همانو در 
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اگر ماده نباشد ماده و  ولیکن دهد می نمایشو در اثر انعکاس خود را و نور را  شود می

خود فاقد نور است که با  خودیماده به  گوییم می جا این. در نیستند نمایشنور قابل 

 یاهم نور را . خداوند متعال در قرآن به انسان  دهد می نمایشجذب نور، هم خود را 

نور خود را از شما  یاو  دهم میبه شما نور  گوید میو  کند میخطاب  دیگراجسام 

است که  اینبر  دلیلی کنم میو ظلمانی  کنم مینورانی  گوید میکه  جا این، یرمگ می

و بعد از  کند می نورانیفاقد نور وجود دارد که خدا آن را  جسمی یاو  شیئ جا آندر 

را از  روشنایی: نور و فرماید میو  کند می ظلمانیتبه  تهدیدشدن باز آن را  نورانی

 شیئکه فاقد نور است، ظلمت است و  شیئ بنابراین. دهم میو به شما  گیرم میشما 

که  گوییم میحساب  اینو روشن است. با  نورانی جسمیکه واجد نور است ، 

 دیگری چیزکسب نور و رنگ به  برایماده است که  ذاتیاز لوازم  سیاهیو  ظلمانیت

 «هي  غ ل   ر  ظه ه م  فس  ن  ب   ر  ظاه   ور  الن  » اند کردهنور  برایکه  تعریفی جا ایندارد. در  احتیاج

خود  غیرو نه  سازد مینه خود را ظاهر  تنهایینور به  زیرا نیستنور  واقعیتمطابق با 

 ترکیبماده  یعنیخود،  غیرکه با  سازد میخود را ظاهر  غیرخود را و  صورتیرا، در 

 .نیستخود  غیر مظهرکنندۀخود و  ظاهرکنندۀ، ترکیباز  پیششود. 

 خود  اولیهحالت ماده در وضع 

، نسبت به آن آید می بوجودکه در ماده  تغییراتی پایهبر اساس مطالب گذشته و بر 

 میتخود ساکن و  اولیه، ماده در وضع گیرد میو اثبات قرار  نفی بین، ماده تغییرات

با جسم  مقایسهمتحرک در  یعنیاست  وجودیعامل  یکحرکت در ماده  زیرااست 

. جسم نامیم میحرکت  نیرویاضافه دارد که ما آن را  چیزینهاد خود ساکن در 

که  اختالفیبا  بنابرایناست.  نیروحرکت دارد و جسم ساکن فاقد آن  نیرویمتحرک 

مشترک هستند و در  مادیتو  جسمانیتکردند که هر دو در  پیدادو جسم با هم  این

حرکت در  نیرویکه  کنیم میقضاوت  جا اینسکون و حرکت با هم اختالف دارند در 
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است که به جسم متحرک تعلق  مادیتو  جسمانیت سوای چیزیجسم متحرک 

 اولیهدر وضع  ای مادهو  جسمیاست. پس هر  درآورده حرکت بهگرفته است و آن را 

حرکت و عامل محرک دارد و اگر  نیرویبه  احتیاجحرکت  برایخود ساکن است که 

 چیزیحرکت به  پیدایش برای، حرکت بود جسمانیتو  مادیت دلیلجسم به  یاماده 

ساکن و  جا یکنبود که در  برهانی جا ایننداشت. در  احتیاج جسمانیتو  مادیت سوای

 جسمانیتهستند که آن  دلیل یکهر دو مجهز به  زیرامتحرک باشد  دیگر جاییدر 

دو  این رازیمدلول که حرکت باشد مجهز باشد  یکباشد. الزم است که به  مادیتو 

در مدلول هم اشتراک داشته باشند. اگر  بایستی، اشتراک دارند دلیلکه در  شیئ

دو،  ایندر مدلول و معلول با هم اختالف دارند اختالف  شیئکه دو  کردیممشاهده 

 جسمانیتدو جسم ساکن و متحرک، در  ایندر علت است پس  ها آناختالف  دلیل

 در سکون و حرکت ، مختلف هستند. ولیکنمشترک هستند 

 مادیت سوای علتیحرکت در جسم متحرک  نیرویکه  کنیم میقضاوت  جا ایندر 

برهان، ما را  اینبوجود آمده است  مادیتو  جسمانیت سوای دلیلیدارد و حرکت به 

اصل ماده که از آن اجسام ساخته  سوای طبیعتدر عالم  که اینبه  کند میداللت 

. آید میحرکت در اجسام بوجود  نیرویهست که با آن  غیرمادی یگرداصل  شود می

 :  بریم می پیبه دو اصل  جا ایندر 

 . نیرواصل ماده و اصل  یعنی غیرمحسوس یکیمحسوس و  یکی

بوجود  نیروبنام  مبدئی یککه ماده ساکن و متحرک هر دو از  بگوید کسیاگر 

به ماده شده،  تبدیل نیروکه اصل  جا یکبوده است در  نیروآن اصل،  یعنی اند آمده

ساکن و  نیروی نیامدهبوجود  تبدیل اینکه  دیگر جایماده متحرک بوجود آمده و در 

و از  گردد برمیاصل  یکبه  نیروفرض، ماده و  اینشده است با  پیداماده ساکن  یا

 .گیرد میاصل سرچشمه  یک
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در ذات  نیرو آیادر ذات خود چست؟  نیرو گوییم می سئوالی چنین یکدر جواب 

در ذات خود سکون است تا به  یاو  درآیدخود حرکت است تا به صورت ماده متحرک 

صفت  تواند نمیدر ذات خود، حرکت باشد هرگز  نیروشود؟ اگر  تبدیلماده ساکن 

 یکاز  ذاتیگفته شده که صفات  زیرابه ماده از دست بدهد  تبدیلخود را با  ذاتی

 پیداهمراه ذات  ذاتیقابل اثبات نبوده است. صفات  چه چنان نیستبل سلب ذات قا

از  یکاست.  حقیقت یک زیرا نیست تفکیکقابل  کیفیو  کمّی تجزیهو در  شود می

شدن به  تبدیلاز  پیش نیرو، پس نیستقابل اثبات  چه چنان نیستقابل سلب  یک

و اگر  شود نمیماده اگر خودبخود حرکت است هرگز حالت سکون بر آن عارض 

اصل هر  زیرا کند نمی پیداخودبخود ساکن است هرگز در مشتقات خود حالت حرکت 

 شود.  پیدا تغییرکه آن  دیگریمگر با علت  دهد نمیحالت  تغییر، در فروع چیزی

 تواند نمی تبدیل اینه باشد، در به ماد تبدیلقابل  نیرو که آنپس با فرض 

 یک نیرو زیراکند  پیدا ای جداگانه خصیصه یاخود را از دست بدهد  ذاتی خصایص

 فلسفیو  عقلیقاعده  یک. مطابق نیستقابل ظهور  یکبجز  یکاست و از  حقیقت

  33«الواحد ل يصدر منه الا الواحد»:   اند گفتهکه 

هم قابل  نیروبرهان در آن  اینباشد،  نیروخود،  مادیتاز  پیشاگر ماده  بنابراین

در ذات خود متحرک است، در مشتقات آن سکون قابل ظهور  نیرواست. اگر  تطبیق

 مادۀدو  بینحالت  تغییر این، نیستو اگر ساکن باشد، حرکت قابل ظهور  نیست

سرچشمه  دیگر جایحرکت از  که ایناست روشن بر  برهانیساکن و متحرک 

 حقیقت یکو ماده ساکن  نیرواست: ماده و  حقیقتماده متحرک دو  یعنی گیرد می
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 و ابن سینا پرورانده شد.
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 ذاریاتسوره  41 آیهاست که خداوند در  واقعیت یک دوگانگی ایناست، فقط ماده . 

 .34«رونک  ذ   ت  مک  ل  ع  ل   َّي  وج  قنا ز  ل  ئي خ  ش    ن ُک   و م  »فرموده است :  بیان

 زوجیتاست. اگر  حقیقتدو  هرچیز. آوردیمرا از دو زوج بوجود  چیزما همه  یعنی

. گردد می، ممتنع حقیقت یکفرد و از  یکنداشته باشد ظهور آثار مختلف از  عمومیت

. مثال ما در شود می پیدااست که از آن منبع آثار متعدد  منبعیتعدد  دلیلتعدد آثار 

است  برهانیچشمه سرد باشد  این، اگر جوشد میکه  ایم گرفتهقرار  آبیبرابر چشمه 

است  اینبر  برهانیبرودت در منبع جوشش چشمه است و اگر گرم باشد  که اینبر 

 این دلیلهمراه باشد  دیگریاگر با ماده  یاکه در منبع جوشش، حرارت وجود دارد 

 ها هستیاست که در منبع جوشش چشمه آن، ماده وجود دارد. پس اگر در سرچشمه 

است( تعدد و اختالف  آفرینندهاز  غیر شآفرین مبادی این)و  آفرینش مبادی یعنی

. به همان نیستوجود نداشته باشد در فروع و مشتقات آن تعدد و اختالف قابل ظهور 

که  بگوید جا این کسی. اگر نیستقابل ظهور  یکبجز  یککه گفته شد از  برهانی

اشتباه  اینو  اند کردههستند که به دو صورت جلوه  حقیقت یکساکن و متحرک 

 یاو اال هر دو در واقع  دانیم میرا متحرک  یکیرا ساکن و  یکیما است که  رؤیت

را در عالم  فرضیه اینکه اگر ما  گوییم می ها آنمتحرک، در جواب  یاساکن هستند 

 هایی جلوه ها این یاما است و  رؤیتاشتباه  اینکه  بگوییمو  کنیمقبول  طبیعت

: هر گویند میکه  کنیمرا قبول  سوفسطاییانهمان شبهه  بایستیاست  حقیقتخالف 

و آن شبهه  نیست بیش خیاالتیو  حقیقتاست برخالف  نمایشیچه در عالم هست 

 دهد میجلوه  لباسیهست و خود را در  چه آندر نظر همه دانشمندان محکوم است. 

هرگز جلوه ندارد و  نیستی.  نیستمانند خود،  نیستیاست که هست.  این دلیلبه 

و  حرکت بیساکن و  جسمی یکما  دیدبرابر  جا این. آید نمیدر  هستیبه لباس  هرگز

                                                           
 سوره ذاریات 41آیه   34
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 بگوییمو  بدانیم حقیقت یکرا  نمایشدو  اینمتحرک است اگر ما  دیگرآن جسم 

 این ها هستی، در تمام بیند میرا متحرک  دیگریرا ساکن و  یکیاشتباه ما است که 

که مقابل چشم ما  شود می ها واقعیتو  اه حقیقتاست و راه انکار  تطبیققابل  فرضیه

 .کنیم میو درک  بینیم میرا  ها آنهستند و ما 

اضافه بر جسم ساکن دارد و ممکن  نیروییاست که جسم متحرک  این حقیقت

متحرک. پس حرکت  یاکه ساکن باشند و  آیندسرچشمه بوجود  یکدو از  این نیست

 نیرویحرکت موجود است و آن  نیرویدر نهاد آن  که اینداللت دارد بر  جسمی یک

 سوایمتحرک  مادۀ. پس در ماوراء شود میحرکت در نهاد ماده و ماوراء ماده شناخته 

 یکو هر دو از  نیستاز جنس ماده  نیروهست که آن  نیروبنام  اصلی، مادیت

 .اند نشده پیداسرچشمه 

  حیاتظهور موت و 

اجسام  کنیم میکه مشاهده  دآی می بوجودهم  حیاتبحث درباره موت و  همین

 بینو اثبات  نفی اینو از  گیرند میسلب و اثبات قرار  بین حیاتعالم از نظر موت و 

. در کتاب کند می ایجادکه خداوند زنده و مرده  آید میموجودات عالم اختالف بوجود 

اشاره  حقیقت ایننوزدهم سوره روم به  آیهاز جمله  آیاتاز  بسیاریهم در  آسمانی

ن  احلي  »: فرماید میکه  شود می ّ  ت  م  ُ  امل  ر ّ  ت  و َي  ن  امل  ُ  احلي  م  ر دوم  آیهو  35«َي 

موجود مرده،  یکخداوند از  یعنی 36«خلق املوت و احلّاه»: فرماید میسوره تبارک 

 . آورد می بوجودو از زنده، مرده  سازد میزنده 

                                                           
 سوره یونس 61سوره روم و آیه  11آیه   36
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 حیاتدر موت و  شیاءابر اجسام عالم و اختالف  حیاتعارض شدن موت و 

 حیاتکه از آن  اصلیهر  یامواد عالم و  ذاتی، اثر حیات که ایناست روشن بر  برهانی

موت  ها آنکه از  اصولیو  آفرینش مبادی ذاتیاثر  حیات یعنی. نیست آید میبوجود 

است که از  چیزی، آن ذاتیگفته شد که اثر  زیرا. نیست گیرد میسرچشمه  حیاتو 

صفت از  یا، سلب و اثبات اثر و نیستو قابل اثبات هم  نیستقابل سلب  شیئذات 

 نیستندقابل ساختن  ذاتیاز نظر صفات  اشیاءو اساسا  گردد میظاهر  ترکیب طریق

از  که اینآورد مانند  بوجود ذاتیکه در آن صفت  سازد نمی چیزیسازنده هرگز  یعنی

آن کارکند آب  رویسازنده  که آناز  پیش ها آب زیراآب، آب بسازد و از خاک، خاک. 

. پس دیگرو فلزات  ها سنگ طور همینندارد.  احتیاج سازندگیآب به  برایاست. 

بوجود آورد  صنعتیبسازد و  چیزیتا از آن  کند میشکل کار  رویکه سازنده  جا آن

 سازندگی اینبسازد.  خواهد میرا که قبال نبوده،  چه آناست که  دلیل سازندگی این

 ندارد.  ذاتی خاصیتاست که  شیئ رویو عمل  ترکیباز راه 

که خداوند  چیزهاییآن  یعنی آفرینش مبادیبه  کنیم میحساب توجه  اینبا  

 مبادی. آورد می بوجودمرده  یاو از آن موجودات زنده  کند میآن کار  رویمتعال 

موجودات از  یکهر  کنیم می. فرض حیاتموت و  ساختمانیمصالح  یعنی آفرینش

و  صنعتی ها ایناز  یک، هر ها آن ترین بزرگگرفته تا  سلولی تکزنده از موجودات 

 طور همان. سازد میرا  ها آنخود  حکیمانه ارادۀبه  طبیعتهستند که خالق  ساختمانی

در وجود  ساختمانیالزم دارد، آن مصالح  ساختمانیدر ابتدا مصالح  انسانی صنایعکه 

 ساختمانینوع مصالح  یکهم از  الهی صنایعاست  ساختمانیخود فاقد شکل و اثر 

شکل مخصوص به  یا ساختمانیاز ساختن فاقد اثر  پیشکه آن مصالح  شود می پیدا

آورد  بوجود اثری، شکل و  شیئبا ساختن  خواهد میآن است. سازنده در علم خود 

که از صنعت  اثریآن نبوده ، چرا که اگر هم شکل و  ساختمانیکه قبال در مصالح 

 جا اینآن موجود باشد در  ساختمانیاز ساختن در مصالح  پیش شود می پیداصانع 
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 نیست شیئ ذاتیاثر  ایجاد برایسازنده  ارادۀ زیرا نیست سازندگیبه ساختن و  احتیاج

 اثریشکل و  ایجادخودبخود هست و هدف سازنده از ساختن،   ذاتیبلکه آن آثار 

که خداوند متعال برابر  کنیم میمشاهده  جا اینه است. در آن نبود مبادیاست که در 

 نتیجهدر  میراند میو باز آن زنده را در برابر چشم ما  سازد میزنده  موجودیچشم ما 

شما از زنده،  خدایکه من  دارد میو در کتاب خود اظهار  آورد میبوجود  میتو  حی

موت و  پیدایش مبادی آیا گوییم می جا اینو از مرده، زنده . در  سازم میمرده خارج 

در  یا حیاتندموجودات زنده و مرده در ذات خود  ساختمانیهمان مصالح  یعنی حیات

 مبادی کنیم میهستند نه موت؟ فرض  حیاتهستند که نه  شیئ یاذات خود موتند؟ 

وجود  دلیلانجام دهد خودبخود و به  عملیآن  رویخداوند  که آناز  پیش آفرینش

از  یاکه خداوند از زنده، زنده بسازد  نیستدرست  جا اینمرده ، در  یاو  اند هزندخود 

است که قبال در  اثریشکل و  ایجاد برایگفته شد ساختن  زیرامرده، مرده بسازد 

از آن موجود زنده  خواهد میکه خدا  چیزی، پس آن نیستمورد عمل  شیئوجود 

وجود  خود زنده  دلیلدبخود و به خو یعنیندارد  حیاتاز ساختن اثر  پیشبسازد 

آن موجود  همچنین. کند میو خد اوند متعال با علم و عمل، آن را زنده  نیست

، میراندناز  پیشبوجود آورد  موتیو اثر  بمیراندآن را  خواهد میکه خداوند  ای زنده

موجودات پس  کنیم می. اکنون مشاهده نیست میتندارد و خودبخود  موتی خاصیت

 این یعنی نیستنداز ساخته شدن زنده  پیشاست که  دلیل این. اند زندهاز ساخته شدن 

 ترکیباز  ترکیبی. اثر ذاتیاست نه اثر  یکدیگربا  ساختمانیمصالح  ترکیبیاثر  حیات

که پس از  جزئیدو  یعنیکه الاقل دو جزء الزم دارد  آید میاجزاء مرکب بوجود 

شکل و اثر  این پیدایش. کنند می پیدا مخصوصیثر خاص و شکل ا یکدیگربا  ترکیب

فاقد آن  تنهاییاجزاء مرکب هر کدام به  که ایناست روشن بر  برهانی ترکیبپس از 

 شیئ طبیعتحساب در عالم  این. با شود می پیدا ترکیبشکل و اثر هستند که بعد از 
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عالم به  اشیاءدر  حیاته وجود خود، زنده باشد بلک دلیلکه خودبخود و به  نداریم

 .ذاتیاست نه اثر  آفرینش مبادی ترکیبیاثر  حیاتظهور اختالف در موت و  دلیل

زنده است؟  مادیت دلیل، ابعاد ثالثه است به مادیت دلیلبه  که همچنانماده  آیا

زنده است و در  ای مادهدر اجسام عالم مانند ابعاد ثالثه باشد خودبخود هر  حیاتاگر 

آب خودبخود آب  بینیم می که چنانندارد  سازندگیبه ساختن و  احتیاج، حیات ایجاد

، پس کنیماز خاک، خاک درست  یا بسازیمکه ما از آب، آب  نیستاست. درست 

 برایبودند  حیات، مادیتو  جسمانیت دلیلاجسام عالم هم اگر مانند آب و خاک به 

 غنینداشته و خودبخود از سازنده  سازندگی یابه ساختن و  احتیاج حیاتیاثر  پیدایش

 حیاتیدرست نبود که اجسام عالم اثر  حیاتموت و  پیدایش دیگربودند و  مستغنیو 

 پیدا، مصداق المیتمِنّ  الحیّ یُخرِجُ آیهخود را از دست بدهند و  موتیاثر  یاو 

ادعا کند که من  توانست نمی دیگرهر عامل  یاو  طبیعت یاعالم و  خدایو  کرد نمی

آهنگر  یک یانجار  یک که چنان ام ساختهموجود زنده  یکبوجود آوردم و  حیات

بوده  طبیعتخودبخود در  ها آن زیرا ام ساخته هیزم یاکه من آهن  بگوید تواند نمی

 است.

امام محمد باقر)ع( در کتاب جلد چهاردهم بحار و همراه  فرمایشبرهان،  اینبا 

که امام )ع(  کند می پیدامصداق  حیاتظهور موت و  عنایمقرآن به  آیاتآن 

خودبخود زنده بودند، موت قابل ظهور  آفرینش مبادیو  اولی: اگر ماده فرماید می

در  حیاتموت و  پیدایشقابل ظهور نبود.  حیاتنبود و اگر خودبخود مرده بودند 

است که از راه ساختمان و  ترکیبیاثر  حیاتاست که  ایناجسام عالم برهان 

دارد.  احتیاج حیاتگرفتن به خالق  حیات برای اولیهو ماده  گردد میظاهر  سازندگی

 شود میکشف  حقیقت ایندر ماده  حیاتدو حال موت و  پیدایش طریقپس الاقل از 

مصالح  یاو  آفرینش مبادیدو مبدأ بنام  یا، دو اصل حیاتاز ظهور  پیشکه 

که آن دو اصل را با  ایناز  پیشخالق هست که  اختیارزنده در  موجودات ساختمانی
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 کنند می پیدا حیاتیاثر  ترکیبهستند و بعد از  حیاتکند هر دو فاقد  ترکیب یکدیگر

که  کند میادعا  حیاتیاثر  پیدایشو  یکدیگرآن دو اصل با  ترکیبکه خدا بعد از 

( و بعد از بهم زدن تالمیّمِنَ  الحیِّ یُخرجُبوجود آورده است )مصداق جمله  حی شیئ

)مصداق  آورد میبوجود  موتیاثر  یکدیگراز  ها آنآن دو اصل و جدا کردن  ترکیب

 احتیاجگرفتن،  حیاتجهان و انسان در  دلیل همین( به الحیّمن  تالمیّ خرجیُجمله 

. نیستممکن  حیات پیدایشو  حیاتدارند. بدون وجود خالق،  آفرینندهبه سازنده و 

 نور و ظلمت است. پیدایش برایبرهان  همین

و  ذاتیاختالف  یکدیگرکه اجسام و مواد عالم در آن با  مواردیاز  دیگر یکی

 همیناست که بر اساس  ظلمانیتو  نورانیتدارند اختالف مواد عالم در  اصولی

 ایجاد: نور و ظلمت را فرماید میسوره انعام  ابتدایاختالف خداوند متعال در قرآن 

 ظلمانیو  نورانی شیئآوردم. دو  بوجود تاریکیو  روشناییکردم و با آن نور و ظلمت 

خود مشترک هستند. هر دو، جسم هستند و  جرمانیتو  جسمانیتو  مادیتدر اصل 

است  تاریکو  تیره ها آناز  یکیحال  عیندر  ولیکن دیگر خصوصیاتوزن و  دارای

فلز  ای قطعهآئینه را در برابر  ای قطعهنمونه  برایو روشن.  نورانی دیگرو آن جسم 

از  یکی ولیکن، مشترک هستند مادی جسمانیتدو قطعه در  این، بدهیدقرار  سیاه

، نیستبرخوردار  دیگریبرخوردار است که آن  روشناییدر نهاد خود از صفا و  ها آن

. دیگرو جرم ماه و ستارگان  خورشیداز اجسام مانند جرم  بسیاریدر  طور همین

روبرو  میتو  حیکه در آن دو بحث گذشته همه جا با متحرک و ساکن و  طور همان

دو  نورانیتو  ظلمانیت. هستیمروبرو  نورانیو  ظلمانی اشیاءبا  نیز جا ایندر  بودیم

منبع واحد و اصل  یکهستند که امکان ندارد هر دو از  یکدیگرمختلف با  حقیقت

همان برهان  نیز جا ایندر  زیرااصل برگردد  یکآمده باشد و هر دو به  بوجودواحد 

ماده در حالت  گوییم می زیرا شود میتکرار  «دالا الواح   نه  م   ر  صد  ل ي   د  الواح  »گذشتۀ 

در  توانیم نمی یعنی نیستقابل ظهور  تاریکیاست  روشناییاگر در ذات خود  اولیه
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در فروع و مشتقات  چه آن زیراباشد  تاریکو  یاهسکه  کنیمبرخورد  جسمیبه  طبیعت

بُعد است اگر  که چنانماده  اولی. پس حالت گیرد میاز اصول سرچشمه  شود می دیده

خودبخود  بایستیشود  پیدامشتقات ماده  یا ای مادههم باشد در هر جا  روشنایی

که گفته شد هرگز  برهانیمحال باشد. به همان  تاریکیروشن باشد و عروض و بروز 

 پیدااختالف  یکدیگربا  ذاتیدر لوازم  اشیاءو  کند نمیخود را رها  ذاتیالزمه  شیئ

روشن و  دیگر اجسامیهستند و  ظلمانیکور و  اجسامی که این دلیلپس به  کنند نمی

شود و  نورانیماده،  که این برایماده، عدم نور است و  اولیحالت  گوییم می نورانی

در ماده  دیگرکه از آن اصل  داریم احتیاج دیگرو اصل  دیگربه منبع روشن گردد 

 روشنایی وقتیاست زائد بر وجود ماده،  حقیقتی روشنایی زیرا آوریمبوجود  روشنایی

از ماده سلب گردد، ماده  روشنایی که همینو  گردد می نورانی گیرد میبه ماده تعلق 

 روشناییعدم نور است، تا  دلیلماده به  تاریکی یعنی گردد برمی ظلمانیبه حالت 

 . آید میدر ماده بوجود  تاریکیبرطرف گردد خودبخود 

 یعنیفاقد نور  اینماده در ذات خود فاقد نور است و  گوییم میحساب  اینبا 

تا نور با ماده  داریم احتیاجبنام نور  دیگریبه اصل  روشنایی ایجاد برایکه  تاریکی

حساب نور و ظلمت دو  این. با آیدبوجود  نورانی جسمی، رکیبت اینشود و از  ترکیب

 هستند. نورانیو  ظلمانی اشیاء پیدایشهستند که منشأ  حقیقت

که نور وجود است و ظلمت عدم  گویند مینور و ظلمت  تعریفدر  یونانفالسفه 

که  نیست چیزیو عدم  گردد میو ظلمت از عدم ظاهر  شود می پیدانور. نور از وجود 

 پیدایش برای. آوریممستقل به حساب  موجودیآن را  بتوانیمقابل جعل باشد و 

است که  کافیظلمت  پیدایش برایو  سازیماست که نور را ظاهر  کافی روشنایی

است و چون  روشنایی شود میچراغ روشن  وقتی. برداریم بینرا از  روشناییهمان 

ظاهر  روشناییاز عدم  تاریکیحساب  ایناست. با  تاریکیخاموش گردد خودبخود 

 بتوانیم ها انسانما  یاکه خدا آن را خلق کند  نیست چیزیو در ذات خود  گردد می
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اصل قابل اثبات  یکفقط  روشناییو  تاریکی مسیراز  بنابراین. آوریمبوجود  تاریکی

ت باشد در واقع عدم نور اس تاریکیکه  دیگراما آن اصل  روشنایینور و  یعنیاست 

 باشد. چیزیخود هم  که ایننه 

که نور  دهد میکه اوال خداوند متعال در کتاب خود خبر  گوییم می ها آندر جواب 

 نورانیرا  جسمی، آوردیم بوجود روشناییو  ساختیم تاریکی، کردیم ایجادو ظلمت را 

دو اصل داده  ایناز  یکبه هر  جاعلیت. نسبت ظلمانیرا  دیگر جسمیو  کنیم می

ل امت  و  الن ور»است  ع ل  الظ  هر  یا، خدا نیستکه عدم، قابل جعل  دانیم میما  37«ج 

گرچه  ایم آوردهکه ما عدم ساخته و اعدام بوجود  بگویند توانند نمی دیگرسازنده 

 تاریکیکه  بگویند توانند نمی ولی کردیمچراغ را خاموش و روشن  بگویند توانند می

را مجعول به جعل  روشناییکه نور و  میزانبه همان  جا این. خداوند در آوردیم بوجود

 . داند میرا هم مجعول به جعل خود  تاریکیظلمات و  داند میخود 

جسم  تاریکیمنظور ما از  نیست روشنایی، عدم تاریکیمنظور ما از  که این دیگر

است  روشناییکه از ذرات و مواد عالم بوجود آمده فاقد  جسمی یعنیفاقد نور است 

از ذرات و مواد عالم بوجود  دیگر جسمی جا آناست و  تاریکو  سیاه جسمیکه قهرا 

و اجسام فاقد  تاریکذرات  اینجاو روشن است. ظلمات مورد بحث ما  نورانیآمده که 

مواد و  ایناگر  پرسیم میظلمت است.  معنایکه به  روشنایینور هستند نه عدم 

و هرجا هستند و خود را  کند نمیخود را رها  که نانچ، نور باشند مادیت دلیلذرات به 

، خود را روشن مادیت دلیلبه همان  بایستی دهند می نمایشبه صورت ذرات و مواد 

در عالم نباشد که  اجسامیقابل سلب نباشد و  ها آناز  روشناییدهند و هرگز  نمایش

 روشناییور ما از اختالف داشته باشند پس منظ یکدیگربا  روشناییو  تاریکیاز نظر 

 .تاریکو  سیاه جسمی یعنی تاریکیجسم روشن و از  یعنی
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بوجود آمده باشند که اجسام  اصلیاز همان  تاریکاگر مواد  گوییم می جا ایندر 

در دو لباس جلوه کند و  حقیقت یکاست که  این اش الزمه اند شده  پیدااز آن  نورانی

 حقیقت یک زیرااست.  دالا الواح   نه  م   ر  صد  د ل ي  الواح   جلوه بر خالف قاعدۀ این

از نور و برهنه از  لباسیدر  دیگر عبارتیبه  یادر دو لباس جلوه ندارد  بسیطساده و 

واجد همان  آیند می بوجودمنبع  یککه از  جسمیجلوه کرده است. دو  لباسیآن در 

اجسام، نور  پیدایشهستند که در منبع آن وجود داشته است اگر منبع  خصوصیاتی

قابل ظهور  نورانیاست، جسم  تاریکو اگر  نیستقابل ظهور  تاریکاست جسم 

برخورد  طبیعتدر  فاحشیاختالف  چنین یکبه  ها انسانما  نتیجه. در نیست

باشد و اجسام در  ظلمانی جسمی دیگر جاییو  نورانیجسم  جا یککه  کردیم نمی

اجسام  پیدایشمنبع  گوییم می بنابراین. کنند پیدااختالف  یکدیگربا  ذاتیجلوه  این

را  جسمیبخواهند  دیگرهر عامل  یاخودبخود ظلمت و عدم نور است که اگر خدا 

استفاده  بایستی دیگریمنبع  یکدادن به آن جسم از  روشنایی برایکنند  نورانی

نور و  گاهیاست، خداوند  تاریک. پس ماده خودبخود روشناییاصل نور و  یعنیکنند 

و روشن ظاهر  نورانیجسم  ترکیب اینو از  کند می ترکیب یکدیگرده را با ما

نور از ماده، ماده  جداییو  تجزیه این، از زند میرا به هم  ترکیبآن  گاهیو  گردد می

را  خورشیددرست مانند چهره ماه در آسمان که اگر نور  گردد برمیخود  اولیهبه حالت 

و  نگیردقرار  خورشیددارد و اگر در برابر تابش  نورانی ای چهرهو منعکس کند  بگیرد

دارد، تمام ذرات عالم از کوچک و بزرگ  ظلمانی ای چهره نمایدنتواند نور را منعکس 

شود چهره ماده  ترکیبحالت را دارند که اگر اصل نور با ماده  همیندر مقابله با نور 

ممکن  ترکیبیانعکاس و  نچنیو اگر  شود میو مجهز به شعاع نور  گردد میروشن 

خود را آشکار  تواند میدهد نه هم ماده فاقد نور  نمایشخود را  تواند مینباشد نه نور 

، ما را الاقل به دو اصل ظلمانیتو  نورانیتعالم در  اشیاءحساب اختالف  اینسازد. با 

 دیگرینور و  یکی، کند می هدایتمخلوقات  پیدایشو در سرچشمه  آفرینشدر مبدأ 
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است  عاملی گر نشان یکدیگردو اصل با  این ترکیبماده فاقد نور. باز  یعنیظلمت، 

. پس آورد میبوجود  نورانی اشیاء، ترکیبو از  کند می ترکیب یکدیگرکه آن دو را با 

دارند منشأ قضاوت عقل  ظلمانیتو  نورانیتکه اجسام عالم در  گیری چشمبا اختالف 

دو اصل اشاره  اینبه  نیزو کتاب خدا  گردد برمی طبیعتما به وجود دو اصل در 

 که اینبه  کنیم پیدا یقینصددرصد  توانیم میاست.  آفریدهکه او نور و ظلمت  کند می

 .گردد میمخلوقات متعدد هستند که از آن تعدد، اختالف ظاهر  پیدایش مبادی

 آفرینش دیمبااست  آفرینندهاز  غیر آفرینش مبادیکه  کنیم میتکرار  جا اینباز 

ساخته  ها آن، بعد مخلوقات را از آفریدهرا  ها آنکه خداوند ابتدا  مصالحیمواد و  یعنی

 است.

 یا گردند میهستند که به آثار مختلف ظاهر  حقیقت یک حیاتو  نیرونور و  آیا

 خاص هستند؟ اثری پیدایشهستند که هرکدام منشأ  مختلفی حقایق که این

 اینبکار بردن  برایکه  احکامیو  ها فرمولو  ها قانونو  ها قاعدهکه  دانیم می زیرا

 شیئچند  یاو  شیئدو  ترکیبیاستخراج آثار  یااستفاده و  برای شود میوضع  ها قاعده

مجرد است  یاو  بسیطکه  شیئ ذاتیاستفاده از آثار  برای ولیکناست  یکدیگربا 

مثال اگر  نیستقاعده و قانون الزم  اج ایناصال در  یا رود نمیبکار  قانونیقاعده و 

ظاهر  خاصیتیو  فایده ترکیب اینتا از  کنیم ترکیب دیگری چیزآب را با  بخواهیم

با ظهور  مستقیمکه رابطه  خاصی ترتیبگردد قانون و قاعده الزم است تا با نظم و 

 نتیجه ترکیبو از آن  کنیم ترکیب یکدیگردارد اجزاء مرکب را با  خاصیتو  فایده

و  ساختیم چیزیکه ما  کنیم میادعا  فایدهو بروز  ترکیب. پس از آوریمبدست 

که  آید میعلم و دانش بوجود  ترتیبنظم و  همینو بر اساس  آوردیمبوجود  صنعتی

و بهره  رسانند میمطلوب  صنایعخود را به  ها دانشآن علم و  طریقاز  ها انسان

 گرفتیم تصمیمشد که  پیدا جا اینعلم و دانش از همه قانون و قاعده و  این. گیرند می

بدست  نتیجه، ترکیبو از  کنیم ترکیب یکدیگررا با  دیگرآب و خاک و چند جزء 
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و  ها قاعده اینهمه  کنیم ترکیب یکدیگراجزاء را با  این نخواستیمو اگر  آوریم

گفته شد الزم  که چنان. کند می پیدا لغویتو همراه آن حرکت و عمل انسان  ها قانون

به حالت  شیئ یکاز خاک، خاک درست کند.  یااز آب، آب بسازد و  کسی نیست

 شیئآن  زیرا کند نمیآن کار  روی کسیو  نیستقابل استفاده  یکنواختیبساطت و 

حساب همه جا کار  اینحال است. با  یککه هست دائم به  چیزیخودبخود هست و 

 برایاست نه  یکدیگراجزاء مرکب با  ترکیبیاستفاده از خواص  برایو کوشش 

 پیشو  ترکیببدون  حقیقت یک بگوییم توانیم می جا این. در ذاتیاستفاده از خواص 

و اگر  یکدیگراستاجزاء با  ترکیب زمینهفاقد اثر است. بروز آثار همه جا در  ترکیباز 

غو خودبخود ل آید میراه بدست  اینکه از  آثارینباشد علم و صنعت و  ترکیبی

است.  آفریدهرا زوج  چیزهمه  طبیعتمنظور خداوند متعال در  همین برای. شود می

فاقد اثر هستند و  ترکیباز  پیشکه  یکدیگربا  ترکیبدو فرد قابل  معنایزوج به 

لغو و  چنان آن فردانیت. فرد به حال گردند میمنشأ ظهور آثار  ترکیببعد از 

که مخلوقات نباشند آثار  ای زمینهخود خداوند متعال در  حتیاست که  خاصیت بی

ممکن است  جاییخداوند در  ارادیامکان بروز آثار   زیرا دهد نمیخود را بروز  ارادی

خداوند با  نیست کسیکه  جاییباشد. در  دیگر چیزی یا دیگر کسیخدا  سوایکه 

مناسبت  همیند. به خود را بروز ده ذاتیآثار  کسیچه  برایو  بگویدسخن  کسیچه 

 برایبودم دوست داشتم شناخته شوم ،  اثر بیو  مخفی گنجیفرموده است که من 

 .  آفریدمو معرفت، خلق را  شناسایی پیدایش

 .38«فيعر  ی أ  ک  ل   لق  ال   لقت  ف ف  يعر  أ ن أ   بت  احب  خفيا ف  زنا م  نت ک  ک  »

 کسیدارد.  عمومیتتا عالم خلق  خداییاز عالم  زوجیتحساب قانون  اینبا 

خدا است. منظور از  وحدانیتباشد خالف  زوجیتهم  خداییکه اگر در عالمِ  نگوید
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 این ولیکناست  حقیقت یک. خدا نیستخدا  دوگانگی، خداییدر عالمِ  زوجیت

و امثال آن  رزاقیتو  خالقیتخود مانند  وجودیبروز دادن علم و آثار  برای حقیقت

را به  غیرخالق است هرچند که آن  غیرکه  مخلوقی یعنیخود را الزم دارد  غیر کسی

 خالقیتو  رزاقیتبروز  مایهخلق خدا هستند که  این ولیکن آورد میاراده خود بوجود 

و  اشیاءدر  زوجیتحساب، قاعده و قانون  اینخدا هستند. با  وجودیآثار  سایرو 

اوند در قرآن است. خد اثر بیو  خنثی، فردانیتدارد. فرد به حالت  عمومیتاشخاص 

نروک  ذ   ت  مک  ل  ع  ل   َّي  وج  قنا ز  ل  ئي خ  ش    ن ُک   و م  : فرماید می
 اشیاء زوجیت، پس تنها 39

 .گردد میدهنده ازدواج  تزویج یااست که منشأ بروز حکمت و اثر در آن دو زوج و 

در سکون و حرکت و در  اشیاءاختالف  طریقگذشته از  های بحثدر  جا ایندر 

 دوگانگیو  طبیعتاصول  دوگانگیبه  بردیم پیو در نور و ظلمت  حیاتموت و 

است که در عمل و  اشیاییمنبع برداشت  آفرینش مبادی. منظور از آفرینش مبادی

 این. با گردد میو اثر ظاهر  خاصیت، ترکیبو از آن  شود می ترکیب یکدیگرصنعت با 

پس در اجزاء  گردد میظاهر  ترکیبو نور بعد از  حیاتحساب که ظهور حرکت و 

 نورانیتو حرکت و  حیات این زیرا نیست نورانیتو  حیاتحرکت و  تنهاییمرکب به 

فاقد اثر  تنهاییکه گفته شد ذوات در حال  برهانی. با ذاتیاست نه اثر  ترکیبیاثر 

اجزاء با  ترکیب. اثر، بعد از گیرد نمیصورت  کاریعمل و  ها آن رویهستند و 

با غیر خود  که آناز  پیشماده در ذات خود  بنابراین. ترکیباز  یشپاست نه  یکدیگر

 ترکیب شود ساکن و میت و تاریک است و این سکون و موت و ظلمت خاصیت ذاتی

 کند نمیچون حرکت  .کند می پیدا هایی نام چنینبودن،  اثر بیآن است که به منظور 

است.  تاریکو  میت وییمگ میندارد  روشناییو  حیاتساکن است و چون  گوییم می

مرکب هم  دیگرکه آن جزء  کند می هدایت، ما را ترکیبی خاصیتظهور  طور همین
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اگر آن جزء هم  زیرااست  نورانیتو  حیاتفاقد حرکت و  تنهاییو  فردانیتدر حال 

و قاعده و  گیردانجام  کاریحرکت،  پیدایش برایخودبخود حرکت بود الزم نبود که 

 پیدایش برایو نور بود الزم نبود که  حیاتاگر خودبخود  همچنینبکار افتد  قانونی

 حقیقتدو  یکدیگربا  اشیاءاختالف  طریقاز  جا این. از گیردانجام  عملی، حیاتنور و 

 یکدیگربا  متباینالاقل دو جزء  ترکیباز  پیش طبیعت. شود میقابل انکار کشف  غیر

 خاصیتو اثر هستند که آن  خاصیتفاقد  تنهاییبه  یکهر  متبایناست. آن دو جزء 

 نیستدر کار  خاصیتی، آثار و ترکیباز  پیش. پس گردد میظاهر  ترکیبو اثر بعد از 

 اند شده نورانیتو حرکت و  حیاتو ادغام منشأ بروز  ترکیبکه با  اصلیآن دو  یعنی

 روشنایی تنهایی. پس نور به نیستند نورانیتو حرکت و  حیاتواجد  ترکیباز  پیش

وجود ندارد شعاع  جسمیو  ای مادهو  ای ذرهکه  جایی. شما در خأل مطلق در دهد نمی

است. نور هست  باقیخود  تاریکیکه فضا به همان  دید خواهید، کنیدنور را رها 

 تاریکیرا در  چیزی بخواهیداگر شما  جا آندر  یعنیوجود ندارد.  روشنایی ولیکن

 اید کردهچراغ خود را روشن  که اینشما با  برای یافتنو  دیدن این بیابیدو  ببینید

رابطه برقرار شود و نور با ماده  دیگر چیزیشعاع نور و  بینکه  اینمگر  نیستممکن 

ظاهر گردد،  روشناییو  نورانیتبرخورد کند تا از آن برخورد انعکاس و از انعکاس 

 توانیم میکه با آن  داریم نیروییکه ما  کنیدو حرکت. فرض  حیاتاست  طور همین

و آن را به  بدهیم نیرونباشد که به آن  شیئو حاال اگر  آوریمحرکت بوجود  شیئدر 

در ذات خود و  نیرو. پس کنیماستفاده  نیرواز آن  توانیم میچطور ما  آوریمحرکت 

، حرکت ترکیبشود و بعد از  ترکیب چیزیبا  که اینخودبخود ساکن است مگر 

و  بدیهی. ظهور نقص و کمال در مواد عالم از مسائل حیاتاست  همچنین، آیدبوجود 

. گردند برمیو از کمال به نقص  روند میاست که مواد عالم از نقص به کمال  ضروری

کمال و  پیدایش برایو  گردیم برمیاز کمال به نقص  نابودیو  خرابی پیدایش برای

از کمال  بایستیماده  اولیهکردن حاالت  پیدا برای. رویم میاز نقص به کمال  آبادی
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تا  آوریمماده را بدست  اولیه، حاالت کیفیو  کمّی تجزیهو با  کنیمبه نقص حرکت 

شروع  وسیلهو کماالت آن از کجا و به چه  چیستخود  اولیهماده در حاالت  بدانیم

 .شود می

آن را بهم  کمّی مقادیراست که حجم اجسام عالم و  این معنایبه  کمّی تجزیه

 تر کوچکبه  کوچکیو از  کوچکیبه  بزرگیاز  اشیاءبهم زدن،  اینکه در  بزنیم

که محسوس و ملموس است از  میزانیخود را به  جسمانیت، کنند می پیداانتقال 

فقط  ای تجزیهکنند. در هر  پیداانتقال  تجزیه غیرقابلتا به اجزاء  دهند میدست 

 شود می. در آن حال نیست تجزیهبرسد که قابل  جاییتا به  کنیم میشکل را رها 

 شیئماده در آن حال،  یعنی کند میبُعد جلوه  یکماده به صورت  گانۀ سهگفت ابعاد 

 یکشود  پیداکرد اگر هم  پیدا شود نمیطول و عرض آن  بین ای فاصلهاست که 

که طول است، عرض و عمق هم  جا هماندر  یعنیفاصله موهوم است نه محسوس. 

 انتهایبه  مدینهحضرت زهرا )س( در مسجد  سخنرانیحالت ماده در  ایناست که 

 هاويل  ال   ست  کنونه و ب  ّب م  لغ  ق اب  الي  ذا ال  ا  »: فرماید میکه  جا آنشده،  معرفیعدم 

و  شیدهپوجهان  غیبدر  خالیقکه  زمانی یعنی 40«هقرون  م   دم  الع   ت  هناي  ه و ب  صون  م  

تحت حفاظت خدا مستور بودند و به  نابودیهولناک  های وادیمکنون بودند و در 

همان حالت  شود میعدم که از ابتدا شروع  انتهایشده بودند.  نزدیکعدم  انتهای

چه به اراده  یعنیاست.  مساوی اش نابودیآن با  تجزیهماده که  برایاست  مفروضی

 قابلیتاست که  موهومیبُعد  زیرا. شود میشود نابود  تجزیهخدا و چه به اراده خلق 

و به حالت  بزنیمآن را بهم  ترکیبنشده تا  ترکیب اجزاییو از  نیستانفصال در آن 

 اینکه در  نامیم می کمّی تجزیهرا  ای تجزیه چنین یک. برگردانیم ترکیباز  پیش

که فقط با  گیرند می قرار وضعیو در  شود مینابود  ها آنو شکل  اشیاء، حجم تجزیه

                                                           
 رت زهرا س: فرازی از خطبه حض 11، صفحه 1االحتجاج علی اهل اللجاج، جلد   40
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،  کمّی تجزیه این. همراه کنیمتصور  حجمیآن  برای توانیم میقدرت علم و عقل 

 هم قابل تصور است. کیفی تجزیه

سلب کماالت ماده است. حرکت ماده ، جاذبه و دافعه ماده  معنایبه  کیفی تجزیه

 نامیم میدر ماده را کمال  حاالتی چنین یکو رنگ ماده و ظهور  نورانیتو  حیات، 

 گیرد میماده انجام  روی حالیدر  کیفی تجزیه. گردد برمیکه با سلب آن به نقص 

 ماشین یکاست مثال آنجا که حرکات  باقیکه حجم و شکل آن به حال خود 

سلب  این. گردد برمیحرکت از آن سلب شده و به سکون  کلی به یا شود می ضعیف

از هزاران هزار واحد آن  واحد یکحرکت،  نیرویکه  امیمن می کیفی تجزیهحرکت را 

و در آن  رسد میتا به صفر  کند می پیداکم شدن ادامه  این طور همینو  شود میکم 

از حجم آن  ماشین یککه حرکت  طور همان. شود میصفر، جسم متحرک ساکن 

ماده هم از حجم آن قابل سلب است مانند  یکحرکت  نیرویقابل سلب است 

در  روند می پیری سوی به ها جوانکه  زمانیبر انسان. از آن  حیاتوض موت و عر

و شعور و ادراک و  حیاتحرکت و  نیروی. آید میبوجود  کیفی تجزیه ها آنوجود 

 پیداتا در انتها به حال موت کامل انتقال  شود میسلب  ها آنکم کم از  دیگرکماالت 

و نور  جسمینور  طور همین. نامیم می کیفی تجزیهو حرکت را  حیاتکنند. سلب 

. رنگ گردد برمیکامل  تاریکیضعف به  انتهایتا در  شود می قویو  ضعیف چراغی

از جسم برداشته  ها رنگ سایرو  سفیدیو  سرخیقابل سلب است.  ها آناجسام هم از 

در آخر  چه آن کیفیو  کمّی تجزیه این. در شودمبدل  سیاهیتا در انتها به  شود می

نباشد با عقل قابل درک است که آن را  رؤیتاگر با چشم قابل  ماند می باقیار ک

 .کنیم می گذاری نام ساختمانیمصالح  یاخلقت  مبادی

 یکدر آن انتها  گیردعدم قرار  انتهایشود و در  تجزیه کمّیاز نظر  وقتیماده 

و نه قابل احساس  رؤیتاست نه قابل  شیئ یعنیبه موهوم،  نزدیک طبیعینقطه 

موهوم  نقطۀموهوم در برابر  طبیعی نقطۀ گفتیم که اینقابل درک است.  ولیکن
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و  کنیمتصور  توانیم میکه با فکر خودمان  بُعدی یک شیئ یعنیاست،  غیرطبیعی

 میلیاردهاو  ها میلیوندر خارج وجود ندارد. از  ولیکن شود می پیدافقط در ذهن ما 

در خارج بوجود  شود نمیهم  متری میلی یککوچک  اربسیخط  یکموهوم،  نقطۀ

دارد و به  بستگیموهوم است که وجود آن فقط به درک ما  نقطۀآن  زیراآورد 

و به همراه  شود میموهوم هم رها  نقطۀآن  کنیمادراک خود را رها  که اینمحض 

 نقطۀ یکآن  زیرا شود میحجم و سطح خط موهوم هم رها  میلیون ها میلیونآن 

 ذهنیدارد و وجود  ذهنیندارد، فقط وجود  خارجیاست که وجود  طبیعی غیرموهوم 

است که  تجزیهقابل  غیرآن ذره  طبیعیموهوم  نقطۀ. اما نیست بیشتررابطه  یکهم 

ما  برایدر خارج  ولیکن کنیم میفکر خود وجود آن را درک  نیروی یابا ذهن خود 

 ذراتی ترکیبهست و با  طبیعتآن ذره در دارد.  خارجیوجود  ولی نیست رؤیتقابل 

که  روزیادامه دارد تا  تر بزرگحجم  اینو  کند می پیدا تر بزرگمانند خود حجم 

 انتهایذره در  بنابراینو قابل لمس در نظر ما جلوه کند  رؤیتقابل  شیئبصورت 

رابطه  یکنه فقط  یااست نه عدم محض و  خارجیو  طبیعینقطه  یکعدمِ خود 

آن با  تجزیهعدم ،  انتهایاست در  موجودی یکماده  اینمانند نقطه موهوم .  ذهنی

 پیداانتقال  حالی یکبه  کمّی تجزیهاجسام عالم در  بنابرایناست.  مساویاعدام آن 

 . نیستند چیزیکه بجز خود  کنند می

ماده  ترکیبو  گرفتیمحرکت را از آن  نیروی که آنپس از  کیفی تجزیهاما در    

و آن را اجزاء  داریمالزم  چیزدو  ترکیب، پس از بهم خوردن زدیمبهم  نیروبا  را

 .نامیم میمرکب 

حرکت از ماده  نیروی وقتیحرکت.  نیرویهم  یکیعدم،  انتهایماده در  یکی

 های ماشینو  بگیریم ها سیمو  ها کارخانهبرق را از  نیروی که اینمثل  شود میسلب 

 ها سیمو  ها ماشینبرق را از  نیرویکه  جا ایندر  بیندازیممولد برق را هم از کار 

و در  ها ماشیناز  جداییبرق در حال  نیروی یکیمانده است  باقی چیزدو  گرفتیم
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حرکت را  نیروی. آنجا که آالت ماشینو  ها سیمهم  یکیبا اجسام ،  ترکیبحال عدم 

در آن  تحریک قابلیتکه  نیروبنام  داریم چیزیاز وجود ماده  غیر بگیریماز ماده 

و از آن  شود می ترکیببا ماده  چه آن بگوییم توانیم نمی. نیستحرکت  ولیکنهست 

،   الشیئاز  زیرااست  الشیئآن عدم است و  گردد میدر ماده حرکت ظاهر  ترکیب

با  ترکیباست که پس از  شیئپس آن  نیستمنشأ اثر  الشیئو  آید نمی بوجود شیئ

و  ها سیمبرق که بعد از رها شدن در  نیرویمانند  آورد میماده در ماده حرکت بوجود 

 . آورد میحرکت بوجود  ها ماشین

 همان ماده است ؟ آیا؟ چیستدر حال انفصال از ماده  نیرو گوییم می جا ایندر 

است و آثار  ذاتیاز جنس ماده باشد حرکات آن هم  نیروکه اگر  گفتیمدر سابق 

همراه  ذاتیآثار  زیرا نیستقابل اثبات هم  که چنان نیستاز ذات قابل سلب  اتیذ

ظاهر گردد.  ذاتیکه آثار  نیستالزم  دیگریذات عمل  پیدایشذات است بعد از 

 برهانیحرکت از ماده و برگشتن ماده به حالت سکون  نیرویسلب و اثبات  قابلیت

را  ترکیب. حاال که ذاتیاست نه اثر  یترکیبحرکت در ماده اثر  که ایناست روشن بر 

و  کمّی تجزیهماده پس از  پرسیم میجدا شدند  یکدیگرو اجزاء مرکب از  زدیمبهم 

و چه  چیستپس از جدا شدن از ماده  نیرو همچنیندارد؟  حالیو چه  چیست کیفی

ماده را  همچنین، کنیم می بررسیاز ماده  جداییو  تنهاییرا به حال  نیرودارد؟  حالی

 .کنیم می بررسی نیرواز  جداییو  تنهاییبه حال 

از آن دو را ماده و  یکیکه  شود میما ثابت  برای طبیعتدو اصل در  جا ایندر 

و  حیاتمواد عالم از  کیفی تجزیه کیفیت همین. به کنیم می گذاری نام نیرورا  دیگری

 کماالت. سایر

. پس از نامیم میسد که آن را موت از جسم قابل سلب است تا به انتها بر حیات

و بعد از ورود به جسم،  آید میبوجود  حیاتکه از آن،  چیستبه انتها آن  رسیدن

پس از  آیاو نورها.  ها رنگحساب  همین؟ با کند می پیدا حیاتیجسم از ورود آن اثر 
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خود را  ترکیبیکه اثر  اشیاییبا  یا شویم میبا عدم مطلق روبرو  کیفیو  کمّی تجزیه

 معنی شویم؟ اگر با عدم مطلق روبرو شویم میروبرو  اند شدهو فاقد اثر  اند کردهرها 

 اینو  گردد میو وجودات از عدم ظاهر  شود می ترکیباست که عدم با عدم  اینآن 

. پس در شود نمیعدم مانند خود عدم است و منشأ اثر  زیراخالف عقل است  معنی

 مبادی یاعالم و  ساختمانیرا مصالح  ها آن توانیم میهستند که  وجوداتی جا آن

از  پیشوجودات  این ذاتی خصایصکردن  پیدا برای جا آن. کنیم گذاری نام آفرینش

، از شوند می پیدا یکدیگروجودات با  این ترکیبکه از  کنیم میبه آثار نگاه  ترکیب

که با  گردد میقابل کشف  ساختمانیآن مصالح  وجودی خاصیتآثار،  همین طریق

و از  چیستدر ذات خود  آفرینش مبادیکه  بریم می پی ها آن وجودیآثار  بررسی

 آفرینندهبا وجود  آفرینش مبادیآن  ذاتیو تفاوت  شود می پیدا آثاریآن چه  ترکیب

 . چیستو خالق متعال 

   آفرینش مبادیو  اولیهوجودات  ذاتیآثار 

و نور و ظلمت و از راه  حیاتو موت و در حرکت و سکون  اشیاءاختالف  طریقاز 

آن دو  ترکیباثبات شد که از  حقیقتدو  تجزیه این انتهایدر  کیفیو  کمّی تجزیه

که منشأ بروز  حقیقتآن دو  معرفیو حاال در  آید میاختالف بوجود  حقیقت

 ترکیبکه بعد از  چیستندآن دو در ذات خود  گوییم می شود می طبیعتاختالفات در 

 ؟ کنند می، حرکت و سکون و نور و ظلمت جلوه حیاتموت و  صورت به

و  بسیطبه  آفرینش، موجودات را در بدو حقیقتآن دو  واقعیو  ذاتی تعریفدر 

 . اند کرده تقسیممجرد 

 اختالفی یکدیگراجزاء آن با  بررسیکه در  نواختی یک حقیقت یک یعنی بسیط

اختالف داشته  یکدیگرکه با  اجزاییبه  زیهتجقابل  که این دیگرو  شود نمیمشاهده 

با  نخواهی خواهی زیرامجرد از زمان و مکان باشد  تواند نمی ولیکن نیستباشند 
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و  تجزیه غیرقابلاست  حقیقتی یک، مجرد بسیطزمان و مکان توأم است. در مقابل 

 واقعیتو  حقیقتبر خالف  قیدیمطلق که هرگونه  قید بیمجرد از زمان و مکان، 

 آن است.

 پیداآن اصول  ترکیبکه از  آثاری آفرینشاصول  حقیقتدرک  برای جا این

آن  ترکیبکه از  بینیم می. ترکیباز  پیشبه آثار  برسیمتا  کنیم میحذف  شود می

، موت  اولیهدر اصول  یعنی، پس در اجزاء مرکب شود میظاهر  حیاتاصول، موت و 

آن اصول، نور و ظلمت ظاهر  ترکیبکه از  بینیم می طور همین. نیست حیاتو 

. باز مشاهده نیست معنی اینپس در خود آن اصول، نور و ظلمت به  گردد می

 های جلوهو  ها روشناییو  ها رنگآن اصول، حرکت و سکون و  ترکیبکه از  کنیم می

که در مشتقات  هایی جلوهآثار و  چنین اولیهپس در خود اصول  گردد میظاهر  دیگر

مبدأ و  افتد میمشتقات اتفاق  اینکه در  حوادثیاز  طور همین. نیست شود می پیداآن 

. از نیست منتهاییمبدأ و  چنین یک ها آن، پس در خود گردد میظاهر  زمانی منتهای

 شود میظاهر  یکدیگراجزاء با  ترکیباز  ها خاصیتو  قیدهاراه که تمام صفات و  این

است . به  ضروریو صفات  قیود اینحذف تمام  اولیهآن اصول  واقعیتشناخت  برای

از  پیشو  نمایشاز نمود و  پیشرا  آفرینشمناسبت فالسفه اصل اول  همین

تمام  گوییم می، پس اند دانسته تغییراتصفات و  این تمامی، مجرد از گیری شکل

زمان و مکان  چهارچوبدر  شود میمشاهده  طبیعتکه در جهان  خصایصیصفات و 

اجزاء با  ترکیبصفات از  این. ظهور گردد میو حرکات ظاهر  دیگرگ و عوارض و رن

عوارض و صفات  اینهمه  که ایناست بر  دلیلزمان و مکان  چهارچوبو در  یکدیگر

 .نیست ترکیباز  پیش اولیهدر اصول 

و  ظلمانیو  میتاست ساکن و  شیئآن  گوییم میماده  ذاتی تعریفدر  جا ایندر 

قائل  جا اینماده از  برایرا  صفاتی چنینابعاد ثالثه قابل تجسم.  دارایمنفصل و 

آن انجام  رویبه عمل دارد که  احتیاجدر آن  صفاتی چنین یک نقیضکه  شویم می
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، پس خودبخود فاقد گردد میحرکت ماده بعد از وجود ماده در آن ظاهر  یعنی گیرد

و رنگ  نورانیتو  حیات طور همین. نامند میحرکت است که آن را ساکن  نیروی

است و  نورانیتو رنگ و  حیاتخود فاقد  بخودی، پس شود میعارض بر وجود ماده 

. باز اتصال اجزاء ماده به کنیم می سیاهیو  ظلمانیتبه موت و  تعبیرفقدان  ایناز 

است که در  ای عارضهقابل لمس است،  جسمی یک صورت به ها آنو ظهور  یکدیگر

. پس گیرد میآن اجزاء منفصل انجام  رویاست که  عملی نتیجۀو  آید می بوجودآن 

هستند  یکدیگر، اجزاء منفصل از ذاتی خصیصهو از نظر  اولیهماده در وضع  گوییم می

شود،  ترکیباست که با آن  دیگری حقیقتمحتاج به  یکدیگرکه اتصال آن اجزاء با 

است که از  رنگ بیو  ظلمانی، یتمکه ماده خودبخود ساکن،  گوییم میراه  ایناز 

صفات  این پیدایشکه مبدأ  دومی. پس اصل شود می سیاهیبه  تعبیر رنگی بی این

 گردد میدر ماده ظاهر  ترکیباست که بعد از  خصایصیذاتا واجد  شود میدر ماده 

حرکت دارد  نیرویبه  احتیاجحرکت  برایماده خودبخود ساکن است و  که ایننظر به 

و جذب  آورد میحرکت بوجود  گیرداست چون در ماده قرار  نیرواصل دوم  گوییم می

 یکدیگرماده اجزاء منفصل نسبت به  که اینو نظر به  کند می ایجادو دفع در ماده 

اتصال  پایهاصل دوم که  گوییم می گردد میظاهر  دیگریاست اتصال آن با عمل 

اصل دوم مانند ماده  یعنیخودبخود متصل است  شود می یکدیگراجزاء ماده با 

 اتصالیرشته  یکانفصال داشته باشند بلکه  یکدیگرکه از  نیست اجزاییصاحب 

اصل  گوییم میو باز  آید میآن با ماده در ماده هم اتصال بوجود  ترکیباست که از 

و  آید می بوجود نورانیتآن با ماده در ماده  ترکیبخود نور است که از  بخودیدوم 

 پیداو حرکت  حیاتآن در ماده،  ترکیباست که از  حیاتل دوم منشأ اص طور همین

که مواد عالم در ذات خود فاقد کمال است که نور  گوییم میحساب  این. با شود می

 .گردد میکماالت  پیدایشدر ماده منشأ 
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 نورانیتکه ماده، ظلمت است و آن اصلِ نور، منشأ  گوییم می دیگر تعریف یکدر 

اصل  توانیم می دالیل این. با گردد میدر ماده  دیگرکماالت  سایر و حیاتو منشأ 

 گذاری نام مبدئیکماالت است واحد  پیدایشکه منشأ  اصلیو  عددیماده را واحد 

 آفریدگارعدد و مبدأ است به عنوان  این آفرینندهکه باز وجود خداوند متعال که  کنیم

که چرا ماده  دهیم توضیح قدریالزم است  جا این. در کنیم نامگذاریو خالق آن دو 

 .ایم شناخته مبدئیرا واحد  حیاتو  نیروو اصل  عددیرا واحد 

 عدد و مبدأ 

منفصل و محدود و  اجزاییکه در ذات خود  گوییم می اصلیبه آن  عددیواحد 

با  ها آناست که از اتصال  موادیصفت  ها اینقابل اشاره و قابل شماره است . 

خود محدود  کوچکی انتهای. ذرات و مواد عالم در آید میام عالم بوجود اجس یکدیگر

آن است، در  ذاتیابعاد ثالثه از لوازم  اینابعاد ثالثه که  بینهستند  شیئ یعنیهستند 

 بسیاردو حجم  این بینهم محدودند و  بزرگی انتهایمحدودند و در  کوچکی انتهای

، ابتدا و انتها هرچه تجزیهقابل  غیرکوچک مانند جزء  بسیارعالم و  تمامیبزرگ مثل 

 ازلیعالم که ماده را  مادیونهست محدود و قابل اشاره و قابل شماره است، لذا 

 های فرضیهنتوانستند با  شناسند می آفرینش منتهایماده را مبدأ و  همینو  دانند می

 وضعیانستند ماده را در عدد خارج کنند و نتو دایره، خود را از حسی دیدو با  علمی

 یعنیماده  زیرافرض کنند که قابل اشاره و قابل شماره و محدود نباشد  یا ببینند

و  گانه سهابعاد ثالثه و چون ابعاد  بین حجمی یعنیاجزاء منفصل،  یعنی، محدودیت

. پس در جهان نیستالزمه از آن قابل سلب  اینماده هست  ذاتی، الزمه محدودیت

است، از جزء تا کل  متناهیوجود ندارد. جهان ماده در داخل و خارج  هینامتناماده، 

مناسبت ماده را  اینباشد، به  نامتناهیطالب  متناهیدر  تواند نمی کسیاست.  متناهی

که خودبخود عدد است و اعداد کوچک و بزرگ از ماده بوجود  نامیم می عددیواحد 



 
 مبادی آفرینش

 35
 

 

است که در واقع  عددیبلکه  نیست خطی یا لفظی. منظور ما از عدد، عدد آید می

قابل شماره است و  بتوانیو  بخواهی چه آنتا  یکمعدود الفاظ و خطوط است. از 

چون قابل شماره است قابل اشاره هم است و چون قابل اشاره است در ذات خود 

که شمارش تمام مخلوقات  دهد میاست. خداوند در کتاب خود خبر  متناهیمحدود و 

 اینخلق کرده است شمرده است و  چه آن، داند میرا  ها آن یوجودو مشخصات 

ن يف »: فرماید می مریمسوره  آیاتشمارش را به انتها رسانده است. در  ا ن  ُک   م 

ا ُه  ع د  ع د  بدا ل ق د ا حصاُه  و  محن  يع  آيت الر  هرچه  یعنی 41«السموات  و الارض  الا أ

را احصاء نموده و  ها آنست و خداوند همه بنده خدا ا ها زمینو  ها آسمانهست در 

درست  وقتیدر شمارش مخلوقات عالم  شریفه آیه این. داند میشماره آن را  آخرین

چه  نیستقابل شماره  نامتناهی زیراو محدود باشند  متناهیاست که آن مخلوقات 

را  اهینامتنکه من شماره  بگوید کسیبه اراده خدا باشد و چه به اراده خلق خدا. اگر 

 نامتناهی زیراادعا در واقع تناقض است  اینبشمارم  نهایت بیتا  توانم میو  دانم می

که  چیزی یعنی نامتناهیفوق عدد و بدون شماره،  یعنینامحدود و نامحدود  یعنی

که  چیزیکه نامحدود است فوق عدد است و  چیزی، پذیرد نمیو عدد  نیستعدد 

چه به اراده خدا و چه به اراده خلق خدا. پس  نیستفوق عدد باشد قابل شماره 

 است که شمرده شده است. افرادیآحاد و  تناهیو  محدودیت دلیلشماره  قابلیت

و آمار  داند میشمارش مخلوقات خود را  کند میکه خداوند ادعا  شریفه آیه ایندر 

د تا درست است که جهان عدد و محدود باش وقتیادعا  اینرا ثبت کرده است  ها آن

تا  کند نمیعدد جلوه  صورت بهکه  چیزی یعنی نامتناهیشمارش داشته باشد.  قابلیت

خداوند  وحدانیت)ع( در وصف امیرالمؤمنینقابل شماره و اشاره باشد. لذا  که این
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 عددیواحد  که اینخدا واحد است اما نه  یعنی، 42«ال عددب   واحد  »: فرماید میمتعال 

 قابلیتو چون ذات خدا نامحدود است  نیستمحدود و قابل اشاره  شیئ یعنیباشد 

خدا واحد است از نظر  گویند می که این. نیست عددیاشاره و شماره ندارد، پس واحد 

خدا باشد لذا کلمه  وحدانیت نمایشگرکنند که  پیدا ای کلمه توانند نمیاست که  این

 نامتناهی. پس او اند کردهاستعمال  درباره وجود خدا رود میعدد بکار  برایکه  واحدی

 یعنیجهان خلق و عالم مخلوقات  ولیکنباشد  عددیکه واحد  نیستاست، عدد 

قابل اشاره و شماره دارد، عدد است و عدد، محدود است. پس  اشیاییکه  فضایی

و  آید میجهان ماده از جزء تا کل محدود است و اعداد موجودات از ماده بوجود 

بسازند  شیئ یا جسمیبخواهند  ها انسان یاکه خدا و  جا آن. گردد رمیبماده  سوی به

و  ترکیب یکدیگرداشته باشد اجزاء ماده را با  نمایشقابل اشاره و شماره که نمود و 

که قابل  سازند می شیئآن اجزاء ،  ترکیباز اتصال و  کنند میمتصل  یکدیگربه 

اجزاء  اینامکان شمارش داشته باشد از  چه آنتا  یک. از باشداشاره و هم قابل تکرار 

، هستیماز عالم  جزئیکه  ها انسان. ما گذارند می نمایشو در معرض  سازند می

از همان اعداد  ترکیبیخلق شده که خود ما هم  اعدادی. در داخله وجود ما عددیم

 ضمیمهرا با خود  دیگرانو  یک گوییم می کنیم می. در ابتدا به خود اشاره هستیم

خود ما عدد  که چنان هم بینیم می، کنیم می تجزیهعدد را  یک اینو باز  کنیم یم

 اینو  اند آمدهاعداد بوجود  ایناز  نیزما  داخلی اجزای. ایم آمده بوجوداز اعداد  هستیم

 تجزیه غیرقابل اولیهادامه دارد تا به آن اجزاء  ها آنوجود ما و شمارش  داخلیاعداد 

 میلیاردهااز  هستیم عددیبا اعدام است. پس ما خود  مساویآن  تجزیهبرسد که 

عدد  همینعدد که باز  میلیون ها میلیوناست از  عددیعدد. جهان خارج هم  میلیارد

هست در جهان ماده  چه آنو صحراها و  دریاهااست که از اعداد ساخته شده. هواها و 
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 دیدبا  یاو  عقلیو  کریفخود را با مَرکَبِ  تواند نمی کسی نیست چیزیبجز عدد 

 کوچکتریناز  یعنیمناسبت ماده را از ابتدا  همینعدد خارج کند. به  دایرهاز  حسی

واحد  توانیم میعالم باشد  تمامیکه حجم  ها شکل ترین بزرگ یعنیشکل تا انتها 

اعداد بزرگتر و کوچکتر  پیدایشکه خودبخود است و مبدأ  کنیم گذاری نام عددی

و فقط خدا است که  شود میخارج  ها انسانکه شمارش آن از عهده  جا آنتا  شود می

 تمام اعداد عالم را ضبط کند. احصائیهو  بیاوردشماره را بدست  آخرین تواند می

 چه آنقدرت شمارش است نه  معنایاست به  نامتناهیعدد  گویند می که این

شمرده شده و ساخته شده است  چه آن گوییم می جا این. در اند شمردهو  اند ساخته

، پس قدرت خدا در رسد نمیقدرت شمارش و ساختن به انتها  ولیکناست  متناهی

است. از  متناهیکه بوجود آورده و ساخته  اعدادی ولیکناست  نامتناهیاعداد،  ایجاد

و باالخره به انتها  شمارد میو  شناسد میتا آنجا که خود او  شود میشروع  یکعدد 

که شماره  کند میبودن اعداد است که خداوند ادعا  متناهیپس نظر به  .رسد می

ا»مخلوقات خود را دارد  ُه  ع د  ع د  جهان ماده را واحد  جا این. پس در 43«ل ق د أ حصاُه  و 

 است. متناهیاز جزء تا کل محدود و  حقیقتا زیرا شناسیم می عددی

  مبدئیواحد 

ماده است  وجودیکه منبع برداشت کماالت  گوییم می اصلیبه آن  مبدئیواحد 

. سابقا گفته شد که ظهور گیرد میو رنگ  نورانیتو  حیاتو  نیروکه ماده از آن 

 ایناست و  سازندگیصنعت و  دلیل ها انسانو در وجود  طبیعتدر جهان  تغییرات

 نیست یکنواختو  بسیطحالت  یکجهان در  که ایناست روشن بر  برهانی تغییرات

در  آمد نمیدر آن بوجود  تغییراتیحال بود و  یکاگر عالم و صحنه جهان به  زیرا
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آن  بگویندکه  آمد نمیبوجود  قضاوتیو  شد نمی پیدا فکریتحوالت  نیر ها انسان

که  گیرندقرار  فضاییدر  دیگرهر موجود عالم  یا. اگر انسان قدیمحادث است و آن 

باشد، در آن  نواخت یکو  یکسان فضایینشود،  پیدا تحولی کوچکتریندر آن فضا 

 ها انسان. ظهور تفکرات در شود نمی پیدافضا در شخص عالم و دانشمند حالت تفکر 

حرکت  بیابانو  دریاکه در سطح  وقتیاست.  طبیعت تغییراتتحوالت و  پایهبر 

آب  غیر شیئاز آب و خاک است همان  غیرکه  شوید میروبرو  چیزیبا  یاو  کنید می

باشد تفکر  نواخت یکگردش  میدانو اگر  گردد میانسان  فکریتحول  مایهاک و خ

 . شود نمی پیدادر انسان  فکریحادثه  یاو 

هستند که  شماری بی تغییراتحساب جهان و انسان مظهر تحوالت و  اینبا 

بر وجود  مبتنی تغییرهر  پیدایش. سابقا گفته شد که شوند می نامیدهمختلف  های بنام

، تغییرپذیر شیئ. اول، آید نمیبوجود  تغییرل است که بدون وجود آن سه اصل سه اص

 . تغییردهندهو  مغیراست. سوم، عامل  تغییرات پیدایش مایهکه ماده و  شیئدوم، 

ماده است که مظهر  همینمسلما ماده و اجسام عالم است.  جا این تغییرپذیر شیئ

بر آن  نقیضو حاالت ضد و  گیرد میو تحوالت قرار  تغییراتهمه  این پیدایش

مرده و  جا یکزنده و  جا یکمتحرک و  جا یکساکن و  جا یک، گردد میعارض 

 کیفیو  کمّی تجزیه مسیرکه در  طبیعت اشیاء. تمام موجودات عالم و دیگرعوارض 

و به ماقبل  دهند میحاالت موجود خود را از دست  تجزیه اینبا  گیرند میقرار 

به  جدید های صورتبرگشت از  یابرگشت به قهقراء و  ایندر . گردند برمی

که در آن وضع مشترک،  کنند می پیدا مشترکیوضع  یکدر انتها  قدیم های صورت

و  بسیطموجودات به حالت  تمامی. برگشت کنیم می گذاری نامذره  یارا ماده  ها آنما 

 طبیعت علمای دلیل همیندانشمندان عالم هست، به  تمامیمورد اتفاق  نواختی یک

 ازلیو  قدیمقائلند که همان اصل ماده باشد و آن را  طبیعتاصل در  یکفقط 

و به حالت بساطت و  قدیمبرگشت دادن ماده به حاالت  برایکه  طور همان. دانند می
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اعدام  شکلی ها تجزیه ایناز  یکالزم است تا در هر  کیفیو  کمّی تجزیه نواختی یک

به  بسیطو  نواختی یکحرکت دادن ماده از حالت  برایرود،  بیناز  صنعتیشود و 

الزم  کیفیو  کمّی ترکیبکند  پیدا خاصیو صفت  خاصیکه در آن شکل  حاالتی

 است.

که  حالتیبه  یعنیبرگرداندن جهان به حالت اول است،  برای کیفیو  کمّی تجزیه

حرکت دادن ماده از  برای ترکیبوجود ندارد، و در برابر،  صنعتیو  شکلیدر آن 

 پیدا خاصیو صفت  مخصوصیکه در آن شکل  حاالتیبه  نواختی یکو  بسیطحالت 

 طبیعتدائما مقابل چشم ما در  ها ترکیبو  ها تجزیه این کنیمکند. اگر درست دقت 

 ها ترکیبو در  روند می نابودی سوی به طبیعتموجودات  ها تجزیهکه در  شود میواقع 

، آید می بوجوداز خاک  گیاه. مثال کنند میار وجود حرکت کمال و اظه سویبه 

جلوه کند. تمام تحوالت آن  میوهتا به صورت درخت و  شود می پیدادر آن  تحوالتی

که  موادی. گیرد میقرار  کیفیو  کمّی ترکیبات مسیردر  میوهاز خاک تا 

رکت و و ح خاصیتبه  تعبیرکه از آن  اضافاتیحجم درخت است با  دهندۀ تشکیل

که بر  آورد میبوجود  صفاتیمجموعا حجم و  شود می دیگر چیزهاینماء و رنگ و 

. همه نامیم میانسان  یاو  حیوان یارا درخت  شیئهمان حجم و صفات، ما آن  پایه

، حجم کمّی ترکیبات. از گیرد میانجام  کیفیو  کمّی ترکیبات طریقتحوالت از  این

و از  رسد میتن  چندینبه  گرمی یک. از وزن کند می پیدا افزایشدرخت و وزن آن 

همان کماالت ، درخت  پایهکه بر  شود می پیدادر آن حجم  کماالتی، کیفی ترکیبات

 اولیهبه اصول  کیفیو  کمّی تجزیهدر  اشیاء کیفیت همین. به شود می نامیده میوه یا

انسان  یکتا  آید میبوجود  ها آندر  کماالتی کیفیو  کمّی ترکیباتو از  گردند برمی

 .کند می پیداکامل و باالتر از آن گسترش 

 دهند میاز خود نشان  حجمیهستند نه  کیففاقد کمّ و  اشیایهمان  اولیهاصول 

هست که اثر و  ها آندر  کماالتیو نه هم  کنیم گذاری نام چیزیکه آن را به 
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قرار  کیف، فاقد کمّ و یخاصیت بیو  اثری بیحالت  یکداشته باشد . در   خاصیتی

در کتابت  یادر تلفظ و  که آناز  پیشبه حروف ) تشبیهرا  اولیهکه آن اصول  اند گرفته

از تلفظ و  پیش. کنیدخوب نگاه  خطیو  تلفظی. به حروف کنند میظاهر گردد( 

فاقد کمّ  که این دلیل، به نیستند گذاری نامهستند که قابل  چیزهایی؟ چیستندنوشتن 

 اند گرفتهقرار  وضعی، در  خاصیتنمودار است نه  ها آناز  شکلیهستند، نه  کیفو 

 کنیم معرفیاز آن حروف را  یکیدر خط خود  یاخود و  بیاندر  بخواهیمکه اگر 

ما و خط ما ظاهر گردد  بیانتا ضمن آن عمل در  دهیمانجام  عملیآن  روی بایستی

 و منشأ اثر باشد. 

و فاقد کمّ و  بسیطو  نواخت یکآن اصول  یاو  طبیعتحروف  تعریفدر  جا این

که خدا ابداع کرده، در  چیزی اولین: فرماید میالرضا)ع(  موسیابن  علیحضرت  کیف

است  اولیهوجود و عدم، حروف  بینهست  شیئ، نیست چیزیهست و  چیزیواقع 

هر ظا صورتی به ترکیبو بعد از  نیستند چیزیخود  برایکه آن حروف، خودبخود 

را  تکوینیآن حروف  السالم علیه. امام شوند می گذاری نام مخصوصیو بنام  گردند می

: فرماید میو  کند می تلفظیبه حروف  تشبیه شود می طبیعتکلمات  پیدایشکه مبدأ 

بداعه ل ها معین غي أ نفسها» عل للحروف  یف ا  آن حروف بجز خود  یعنی 44«ل م َی 

از آن حضرت سئوال  صابیاز دانشمندان آن محضر بنام عمران  یکیندارند.  معنایی

چه؟  یعنیندارند  معنیکه بجز خود  حروفی بفرمایید اهلل رسول یابنکه  کند می

: به الفباء نگاه کن فرماید می کند می تشبیه تلفظیحضرت آن حروف را به حروف 

و  نیستبجز خود  زیچیکند  پیدا موجودیتدر خط تو  یاتو و  بیاندر  که آناز  پیش

کند و  پیدا موجودیتآن حروف،  بخواهی. اگر تو کند نمیخود داللت  غیر چیزیبر 

 کنی ترکیب یکدیگررا با  ها آن مجبوریباشد،  اثریمنشأ داللت و  موجودیت ایندر 
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در  طبیعت اولیهکه آن کلمه منشأ اثر باشد. اصول  بسازی ای کلمه، ترکیبتا از آن 

به  شکلیو  نکرده پیدا ترکیبیجهت که  ایناست از  کیفکه فاقد کمّ و  حالیآن 

و  نیستند چیزیهستند که بجز خود  تهجّیو  تلفظیحروف  همینخود نگرفته مانند 

 خاصیتیو  صورتی بههستند و  کیففاقد کمّ و  که این. از نظر باشند نمیمنشأ اثر 

 ها شکلظهور  برایکامل  آمادگی هک اینبا عدم هستند و از نظر  مساویظاهر نشدند 

که  بگوییم توانیم میحساب  همیناز عدم هستند، به  بیرون شیئرا دارند  ها صورتو 

نشده  خاصیتمنشأ اثر و  که ایناز  نیستاست نه موجود و نه معدوم. موجود  شیئآن 

 شیئ که این، موجود است از نیست گذاری نامندارد پس قابل  نمایشاست و نمود و 

 داریمکه الزم  چیزهاییاستخراج و استنباط  تمام  برایاست  ای سرمایهاست آماده و 

که خود فاقد  حالیدر حالت اول و در آن  اولیهاصول  بنابراینو قابل استفاده هستند. 

. در آن اصول و وضع اول شوند می کیفیاتو  کمّیات پیدایشهستند مبدأ  کیفکمّ و 

حضرت زهرا)س( اشاره شد که فرمودند:  بیانکه در وجود و عدم  بینهستند  شیئ

ذا الالئق  » در  یعنی. 45«هقرون  م   م  د  الع   ت  اي  هن  ه و ب  صون  م   اْل هاويل   ست   ه و ب  کنون  امل   ا 

اصول را به حال  توانیم میحالت است که ما  اینعدم قرار گرفته بودند. در  انتهای

 بخواهیمو پس از آن  بیاوریمدر نظر  یکدیگربا  کیفو بدون کمّ و  ترکیباز  پیش

قابل نمود  آوریمبوجود  شیئو  بسازیم کیفیتو  کمّیت، کنیم تصرفاتیدر آن اصول 

 کنیم می گذاری نام عددیاست واحد  کمّیاتظهور  مایهکه  اصلی جا این. در نمایشو 

 یاتکیف پیدایشکه مبدأ  اصلیو آن  شود میماده و ذره خوانده  دیگر عبارتیکه به 

که از آن حجم موجودات و جسم ظاهر  اصلی. کنیم می گذاری نام مبدئیاست واحد 

 .گردد میظاهر  دیگرو حرکت و کماالت  حیاتکه از آن  اصلیو  گردد می
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 کمّیات همینبا  طبیعتموجودات عالم  یعنیدر مشتقات آن اصل،  که ایننظر به 

، کماالت جسمانیت سوای جسمیکه هر  کنیم می. مشاهده  هستیمروبرو  کیفیاتو 

 طریق. از شود می خاصیتدارد که بر اساس همان کماالت منشأ اثر و  مخصوصی

حرکت و تحول قرار  ابتدایو خود را در  گردیم برمیبه عقب  کیفیاتو  کمّیات همین

از کجا.  ها آنو کماالت  گیرد میحجم موجودات از کجا سرچشمه  بدانیمتا  دهیم می

و واحد  ها فرمولو  ها هندسهو  ها حجمو  مقادیر پیدایشمبدأ  دیعدواحد  یعنی

 این. با دیگرو صفات  خاصیتو حرکت و رنگ و نور و  حیات پیدایش، مبدأ مبدئی

و صفت  کیفیتاست که از آن در جهان ماده  منبعیآن اصل و  مبدئیحساب واحد 

 . کند می پیدا وجودیو صفت، ارزش  کیفیتبا همان  شیئکه هر  گردد میظاهر 

حرکت و  منهایبُعد و  انتهایعدم، در  انتهایدر  شیئ گوییم میماده  تعریفدر 

 جذب و دفع است. منهایو نور و رنگ و  حیات

 منهایاست محدود  شیئکه  بگوییم توانیم می عددیواحد  واقعیت تعریفدر 

ن از آ وجودیو تمام آثار  نیست چیزیکه بجز خود  شیئعوارض و کماالت  کلیه

 .گردد میخود ظاهر  غیربا  ترکیب

است مبدأ و منبع برداشت عوارض و  شیئ گوییم می مبدئیواحد  تعریفدر 

آن با مواد عالم که آن  ترکیب طریقظهور خواص و آثار از  مایهماده و  برایکماالت 

و  ترکیباز  کیفگفته شد کمّ و  چه آن زیرااست  کیففاقد کمّ و  ذاتیهم از نظر 

 .شود می پیدا سازندگی

 پیش یعنی، ترکیباز  پیشمخلوقات  اولیهاصول  یعنی عددیو واحد  مبدئیواحد 

و  بگیردشکل  چیزی کیفآن کمّ و  پایهو بر  آیددر عالم بوجود  کیفکمّ و  که آناز 

 هستند. کیففاقد کمّ و  اولیهشود، پس اصول  گذاری نام

   مبدئیاز واحد  ها کیفیتظهور 
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 عددیاز واحد  که چنان آید میبوجود  ها کیفیتکه از آن  اصلی یعنی ئیمبدواحد 

آن در ذات خود  آیاکه  مبدئیواحد  حقیقتدر اطراف  جا این. شود می پیدا ها کمیت

مختلف  های کیفیت پیدایشاست که مبدأ  مختلفیاصول  یااصل است و  یک

اصل  یکبه  ها کمیترا مانند  ها کیفیت توانستیمکه اگر  بگوییم بایستی گردد می

و  آید میاصل بوجود  یکاز  ها کمیتقضاوت کنیم که  توانیم میمشترک برگردانیم 

 اولیهمواد  ترکیباز  پیش طبیعتکه ما در  شود میاصل، معلوم  یکهم از  ها کیفیت

که  ذاتیرا بر اثر اختالف  ها کیفیت نتوانستیمو اگر  نداریم بیشتردو اصل  یکدیگربا 

وجود اصول مختلف در منبع و  بهاعتراف  بایستی برگردانیماصل  یکبا هم دارند به 

 .باشیمداشته  ها کیفیت پیدایشمبدأ 

وجود آن مواد عالم و اجسام جهان رنگ و  دلیلکه به  شیئ یعنی ها کیفیت

 است:  چیزچهار  ها کیفیت. اصول کند می پیدا خاصیت

و امثال  شیرینیو  شوریو  تلخی قبیلاز  ها مزهحرکت،  همیناول، حرکت که از 

 . آید میآن در ماده بوجود 

در جهان ماده  ها العمل عکسکه از آن مجموعه ادراکات و احساسات و  حیاتدوم، 

 .گردد میظاهر 

به اقسام  ها روشناییو  ها حرارت تولید مایهکه آن هم  روشناییسوم، نور و 

 .گردد میمختلف 

 .گردد میهمه الوان مختلف ظاهر  اینکه از آن در عالم ماده  ها رنگچهارم، 

که  هستیممختلف روبرو  های نمایشبا  کیفیتامر، ما در جهان  ابتدایپس در  

 زیراماده باشد  ذاتی خاصیتکه  نیستممکن  ها نمایشآثار و  این گفتیمسابقا هم 

ندارد. هر  سازندگیو به ساختن  احتیاجخود  ذاتیصورت در بروز خواص  اینماده در 

آن هم هست. گفته شد که  ذاتی خاصیتکه خود او هست  دلیلبه همان  چیزی

، منشأ بروز ذاتیو خواص  کنند نمی پیدااختالف  یکدیگربا  ذاتیدر خواص  اشیاء
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وجود  دلیل ها نمایشاختالفات نخواهد بود. اختالفات موجودات عالم در خواص و 

 پیش طبیعتکه در  کردیمراه ثابت  همیناست و از  ها آن پیدایش مبادیاختالف در 

است که منشأ بروز  حقیقت، دو ترکیب پیدایشاز  پیشو  کیفکمّ و  پیدایشاز 

 .گردد میاجسام مختلف 

، دو اصل حیاتاختالف عالم در حرکت و سکون و موت و  طریقکه از  طور همان

 همینبه  یکدیگربا   ها یفیتکاختالف  طریقثابت شد، از  ترکیباز  پیش طبیعتدر 

که آن اصول متعدد منشأ بروز  شود میآن ثابت  مبادیدر  متعددیاصول  نیز طریق

و نور و ظلمت  حیاتبا حرکت و  طبیعت. ما در گردد میمتفاوت و متعدد  های کیفیت

 چیزیهمان  یعنی برگردانیماصل  یکو حرکت را به  حیات توانیم می، هستیمروبرو 

و  حیاتهم هست و اساسا  حیاتمنشأ  گردد میکه در جهان ماده منشأ حرکت آن 

 نمایشدو  دلیلکه ما به  دهد می نمایشاست که در دو لباس  حقیقت یکحرکت 

وارده از ائمه  احادیثرو در اخبار و  این، از گذاریم میآن  رویمختلف دو نام مختلف 

: روح استمساک، اند فرمودهه است. شد معرفینام  یکو حرکت به  حیاتاطهار)ع( 

 .القدس روح، ایمان، روح حرکت، روح علم، روح  حیاتروح 

، ذرات و مواد نیروگفته شده است که با آن  نیروییبه  تعریفروح استمساک در 

 آید میغالب و مغلوب بوجود  یا منفی، مثبت و کنند میرا جلب و جذب  یکدیگرعالم 

و  دارد میرا در محور خود نگه  منفیخود مواد  غالب نیرویکه مواد مثبت با 

که خود را از  آورد میبوجود  جسمیجذب مواد در محور خود  اینو با  چرخاند می

 نامیم میکه آن را جاذبه  نیرویی چنیناست  بدیهیحفظ کند.  تواند می پاشیدگی

جاذبه دارد و  خورشیدمثال جرم  بدانیمآن را حرکت  توانیم میاست که  نیروییهمان 

 بین مرموزیجاذبه  طور همین. گرداند میو  دارد میرا در اطراف خود نگه  سیارات

 های صورتشده و  یکدیگرتمام کرات و ذرات است که با آن جاذبه جلب و جذب 

حرکت  نیروی عینجذب و انجذاب در واقع  نیروی. پس اند آوردهبوجود  مختلفی



 
 مبادی آفرینش

 35
 

 

و  کشد میخود  بسویکه جاذب و مجذوب را نوع حرکت است  یکجاذبه  زیرااست 

 حیات زیرا گردد می حیاتحرکت منشأ  نیرویو باز همان  آورد درمیآن را به حرکت 

 یعنی. نامالیمو دفع  مالیمجذب  یاو  ها العمل عکساست توأم با  هایی حرکتهمان 

کار  ایناز  غیررا جذب کنند و در محور خود نگهدارند  چه آن، مرکزی های هستهاگر 

 یاکوچک و  ها آنکه حجم  گردد نمیظاهر  ها آندر  رشدی نگیردانجام  دیگری

جسم  یااست جماد و  کمّیرا که ظاهرا فاقد رشد  شیئآن  جا اینبزرگ شود در 

 کمّیباشد که در دو جهت  رشدی دارای جسمانیتو اگر به اضافه  کنند می گذاری نام

که باعث  نیروییو  نامیم می گیاهال رود آن را تنها رشد کند و با کیفی یاو  کیفیو 

ظاهر  این. پس نماء اجسام از کنیم می گذاری نام نامیهرا قوه  شود میرشد آن 

 کند میبه خود جذب  چه آنرا بخود جلب نموده و از  دیگر، مواد موادیکه  گردد می

. کنیم می یگذار نامو درخت  گیاهکه ما آن را  آورد می بوجود هایی صورتو  ها شکل

 بگوییمو  برگردانیمحرکت  نیرویرا به همان قوه جاذبه و  نامیهقوه  توانیم میپس 

که منشأ حرکت در ذرات و مواد عالم شده منشأ جذب و دفع و منشأ  چیزیهمان 

 تولیدمثلرا که باعث نماء و  نامیهنماء و پرورش هم شده است، و باز آن قوه 

که  دهیم تغییرآن را  وضعیت داخلیو از نظر هندسه  دهیمتوسعه  بیشتراگر  گردد می

ظاهر گردد نام آن را  مخابراتیو  آیدبه وجود  هایی العمل عکسدر داخل وجود آن 

 یاو  حیوانیروح  یا نباتیروح  یاو  نامیهکه قوه  بگوییم توانیم می، گذاریم میاحساس 

 های هندسهو  ترکیبات طریقاست که از  حقیقت یک ها اینحرکت همه  نیروی

 .گردد میمختلف ظاهر  های صورتمختلف به 

 ؟ گذاریم می حیوانو نام آن را  دانیم میرا زنده  جسمی یکما  دلیلبه چه 

و احساسات شده  العمل عکس دارای تولیدمثلعالوه بر نماء و  که این دلیلبه 

 بیروندر  چه آنو از  دهد مینشان  العمل عکس خارجی اشیاءاست، در برخورد با 

مربوط به  ها العمل عکس ایندارد. همه  مختلفی های برداشتوجود او هست 
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 مرکزیبه هسته  خارجی اشیاءاعصاب در برخورد با  طریقاست که از  مخابراتی

و دفع  مالیمجذب مواد  برایمخابرات  اینو در  شود میمخابره  حیوانوجود آن 

 نیرویهمان  خاصیتمخابرات  اینو باز همه  دهد مینشان  العمل عکس نامالیم

آورده پس در واقع  بوجودجسم جذب و دفع و حرکت  اینمرموز است که در داخل 

امام از آن به روح استمساک  بیانو حرکت و روح جذب و دفع که در  حیاتروح 

تفاوت  یکدیگرهستند که با  حقیقت یکدر واقع  ها روح اینشده است همه  تعبیر

 درجات و مراتب دارند.

و  کند می بیاننور عرش را  خاصیت حدیثی یکدر  السالم علیه امیرالمؤمنینموال 

و حرکت و علم و  حیاتو  نیرو پیدایشاست که سبب  حقیقتی: نور همان فرماید می

 حقیقت یکخود از  صنایعدر  ها انسانکه  طور همان.  گردد میادراکات  سایرشعور و 

بدن خود  نیرویبا  یامختلف دارند و  های یبردار بهرهمختلف  صنایعدر  نیروبنام 

متفاوت  های صورتمختلف و  های برداشت این. دهند میانجام  مختلفی کارهای

 نیرویهم درست از نوع  طبیعت نیروی. نیست نیروبنام  حقیقت یکتعدد آن  دلیل

در  چه آنکه  هستیم طبیعتاز  جزییما  صنایعما و  زیراما است  صنایع یابدن ما و 

. مشاهده ایم کردهبرداشت  طبیعتاز منابع  داریم ذخیرهخود  صنایعدر  یاوجود خود و 

جاذبه و  دیگر جایو  روشنایی دیگر جاییحرکت و  جا یکبرق  نیرویکه  کنید می

که همه  دهد می نمایشمختلف خود را  های لباس، ظاهرا در آورد می بوجوددافعه 

برق شده  نیروی نمایشاست که منشأ  صنعتی کیفیتو  کمیتمربوط به  ها نمایش

مختلف جلوه  های لباسکه در  نیست بیشتر حقیقت یکبرق  نیرویاست. پس 

 نیرویو  حیات نیرویحرکت و  نیروی السالم علیهموال  بیانطبق  طور همین. کند می

مختلف بر اساس  های لباسکه در  نیستند بیشتر حقیقت یک طبیعتعلم و ادراک در 

 .کند میجلوه  طبیعت سازندگیصنعت و 
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و  القدس روح، حیات:استمساک، حرکت، نماء، گانه ششارواح  توانستیم جا اینتا 

از  پیش نیروهاو  ها روح اینکه  بگوییمو  برگردانیم حقیقت یکرا به  االیمان روح

کند در  پیدا خاصی نمایش مخصوصی های هندسهو در  بگیردبه ماده تعلق  که آن

 مختلف دارد. های جلوهبا ماده،  ترکیباست که پس از  حقیقت یکذات خود 

 .دهیم میادامه  حیاتو  نیروبحث را درباره وحدت نور و  جا ایندر 

همان  بگوییمکه  کنیممربوط  حقیقت یکو حرکت را به  حیات توانستیم جا اینتا 

 طریقو ما از  گردد میحرکت  پیدایشکه در اجسام عالم و مواد جهان منشأ  چیزی

 زیرا شود میهم  حیات پیدایشمنشأ  کنیم می گذاری نامقوه  یا نیروحرکت، آن را 

در مصنوع  زیادتر کیفیتو  بیشتر نیرویاز حرکت است که با  ای شعبهدر واقع  حیات

کلمه بنام  یکبا  ها اینو اخبار همه  احادیث، در اصطالح شود میخوانده  حیاتبنام 

هم به عنوان روح علم و  ایمانقرآن، علم و  آیات خیبرو در  شوند می معرفیروح 

 عنایت پیغمبرعلم قرآن که خداوند به  معرفیخوانده شده است مثال در  ایمانروح 

 :فرماید میفرموده 

لّک روحا من أ  »  46«الاميان لدري ماالکتاب وت   نت  مران ما ک  و کذلک أ نزلنا ا 

از  پیشکه  کردیمبنام قرآن بر تو نازل  روحیاز عالم امر خود،  چنین اینما  یعنی

 .چیست ایمانکتاب و  دانستی نمیروح تو  ایننزول 

منشأ  آورد میحرکت بوجود  اشیاءکه در  نیروییهمان  گوییم میحساب  اینبا 

در درجات  ایمانمنشأ علم و  شود می حیاتکه منشأ  چیزیو هر  شود میهم  حیات

 حیات نیرویاست که  اینمختلف از نظر  های یگذار نام اینو  گردد میمختلف خود 

و  بیناییو  شنوایی نیرویمانند  دهند میمختلف نشان  های لباسو حرکت، خود را در 

روح است که  ذاتی خاصیت نیروها ایناحساسات، همه  سایرو  اندیشهتفکر و  نیروی
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و  دهد میانجام  شنواییسامعه کار  طریقشده است. همان روح از  پیدادر بدن انسان 

 طریقشامّه و ذائقه کار ذوق و استشمام و از  طریقو از  بیناییباصره کار  طریقاز 

و آثار  ها نمایش. پس دهد میرا انجام  ایمانقلب کار  وسیلهمغز کار تفکر و به 

مختلف  های نمایشآثار و  اینآن  وسیلهکه به  نیست حقیقتیتعدد  دلیلمختلف به 

روح در بدن انسان است و انسان زنده است هر  وقتیکلمه  یکبا  لذا گردد میظاهر 

روح از  که اینو به محض  دهند میکار خود را انجام  بیرونی یا درونیاز اعضاء  یک

 .گردد می تعطیلهم  خارجیو  داخلیاعضاء  تمامیبدن انسان خارج شد کار 

 نور  کیفیت

و  حیاتکه دارد به همان اصل  مختلفی های نمایشنور را هم با  توانیم می آیا

 شود میو حرکت  حیات پیدایشکه منشأ  حقیقتیهمان  بگوییمو  برگردانیمحرکت 

 یک نیروهم کامال معلوم است که نور و  حقیقت این؟ گردد مینور هم  پیدایشمنشأ 

که فقط منشأ حرکت باشد  صورتی. در کنند میهستند که در دو لباس جلوه  حقیقت

آن را نور  آورد می بوجود روشناییو  دهد میو چون خود را جلوه  دانیم می نیروآن را 

حرکات و رشد  پیدایشخود منشأ  نورانیبا همان جلوه  خورشید. چشمه خوانیم می

برق  نیرویهم همان  انسانی صنایعو در  شود می ها انسانو  حیوانات حیاتو  گیاهان

 جایینور و  جا یک. در شود میهم  روشناییمنشأ نور و  گردد میکه منشأ حرکت 

سرچشمه  حقیقت یکو حرکت از  نیروحساب نور و  این. با شود میخوانده  نیرو دیگر

 پیدا روشناییو  حیاتاست که از آن در اجسام عالم نور و  حقیقت یک. گیرد می

مختلف دارد که در  های جلوهکه نور در تابش خود  شود میمشاهده  ولیکن شود می

، نور دهد می نمایشمختلف  نورهایبه  یامختلف و  های رنگ، خود را به ها جلوهآن 

نورها. ارتباط  یاو  ها رنگ سایرو نور سبز و نور سرخ و و نور زرد و بنفش و  سفید

قابل انکار است که در واقع نور، رنگ بوده است و رنگ  غیر واقعیت یکرنگ با نور 
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که نور در تابش خود رنگ  طور همان. دشون می پیدااز نورها  ها رنگهم نور است. 

شده ثابت بماند در  پیداکه از تابش نور در اجسام  رنگیاگر همان  آورد می بوجود

است که رنگ  همینحال که نور است رنگ هم است. اختالف رنگ و نور در  عین

 کند می پیدا، تابش نیستثابت  روشنایینور ثابت است اما  یکدر اجسام و مواد عالم 

 نورهایو  ها رنگ توانیم میما  آیا. رود می بینمانع، تابش جلوه او از  پیدایشو با 

 سفیدکه خود را در لباس  نوریهمان  بگوییمو  برگردانیم حقیقت یکمختلف را به 

. ظاهرا سازد میظاهر  دیگر های رنگهمان در لباس سرخ و زرد و  دهد می نمایش

و  دانند می حقیقت یککه نور و ماده را حال  عیندر  طبیعیدانش دانشمندان 

 مادیماده است در دو جلوه مختلف، نور را هم  عیننور و نور  عینماده  گویند می

 تبدیلو قائل به  دانند می حقیقت یکرا هم  نیرو، نور و شناسند میو ماده  دانند می

مختلف را  یها رنگ یاهستند، انوار مختلف و  نیروماده به  تبدیل یابه ماده و  نیرو

است. نور ذره است  حقیقت یکنور و ماده  گویند میو  دانند می حقیقت یکهم جلوه 

. حال اگر دهد می نمایشمختلف خود را  نورهایو  ها رنگکه در امواج مختلف با 

باشد  تر ضعیفو اگر  سفیدباشد به صورت نور  زیادتند و  خیلیشدت موج و اهتزاز آن 

به صورت نور سرخ و در صفر که موج  زردی انتهایبه صورت نور سبز و زرد و در 

 .کند میجلوه  سیاهنداشته باشد به صورت  اهتزازی

 حقیقت یکو ماده  نیرودارند که اوال نور و  عقیده طبیعیپس دانشمندان علوم 

 ها رنگارند که د عقیدهو باز  گردد میآن ظاهر  نمایشاختالفات از  ایناست که همه 

 مختلف. های جلوهاست در  حقیقت یکمختلف  نورهایو 

 شود نمیمنشأ بروز اختالفات  حقیقت یککه  کردیمگذشته ثابت  های بحثما در 

 ترکیباتاز  ها جلوه این که اینمگر  گردد نمیدو جلوه مختلف ظاهر  حقیقت یکو از 

است که با  اصولی دوگانگی دلیلهم  ترکیبات اینظاهر گردد که  کیفیکمّ و 

 .شوند می ترکیب یکدیگر
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به صورت ماده  شود می نامیده نیرو، تحریک دلیلکه به  نیروچطور ممکن است 

خود را  ذاتی خاصیت شیئو حالت سکون بر آن عارض گردد؟ در واقع  درآیدجسم  یا

است  اینخود از آن بحث خواهد شد  جایهم که در  دیگریاز دست بدهد. مطلب 

خود  حقیقت شیئهرگز  یعنیمحال و ممتنع است  دیگرذات به ذات  یک تبدیله ک

 .گردد نمیخود باشد  اولیهبا وضع  متباینکه  حقیقتیبه  تبدیلو  دهد نمیرا از دست 

ماده  یک آیا؟ گردد میظلمت خودبخود نور  یاو  شود مینور خودبخود ظلمت  آیا

ظاهر گردد که برخالف  صورتیخود را از دست بدهد و به  موجودیتممکن است که 

 خود باشد؟ ذاتیوضع 

و در  دهد نمیخود را از دست  ذاتی خاصیت چیزی طبیعتحساب هرگز در  اینبا 

 برهانی طبیعت. ظهور اختالفات در عالم گیرد نمیو اثبات قرار  نفی بین ذاتیخواص 

 زیادترو  بیشتر حقیقت یکفات از اختال این پیدایشسرچشمه  که ایناست روشن بر 

، دو نواخت یکو  بسیط حقیقت یککه  کنیمرا قبول  فرضیه این توانیم نمیاست ما 

گردد  ترکیبخود  غیربا  ها جلوه این پیدایشدر  که اینجلوه مختلف داشته باشد مگر 

در شما در خأل مطلق  آیا. آید بوجودمختلف  ترکیباتمختلف از  های جلوهکه در واقع 

؟ دهیدنور جلوه  غیرنور را به  توانید میوجود ندارد  چیزیو  نیست هیچکه  جایی

 حقیقت یکو  آوریدمختلف بوجود  های نمایشبه اسم نور،  حقیقت یکاز  توانید می

 ؟دهید نمایشمختلف  های رنگرا به 

 دوگانگیو اثر  یکدیگربا  حقیقتدو  ترکیباثر  طبیعتدر  ها نمایشاختالف 

کوچک  نهایت بی یابزرگ  نهایت بی های ظرفاست. شما آب را در  طبیعتموجودات 

کوچک اختالف مراتب است که  نهایت بیبزرگ و  نهایت بی این بین. دهیدقرار 

مراتب بزرگ و کوچک برخالف  ایندر  ولیکناست  دریاقطره و آن  این گوییم می

به صورت بخار  جاییآب و اگر ندارد. همه جا آب است و فقط  ای جلوهخود  حقیقت

 اینخود است. با  غیراختالط آب با  یاو  ترکیبجلوه کند مربوط به  دیگر مایع یا
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 پیدا مخصوصیخود جلوه  واقعی حقیقتبرخالف  تواند نمیهرگز  حقیقت یکحساب 

 حقیقت یکخود باشد. نور اگر  غیربا  ترکیبآن جلوه در ارتباط و  که اینکند مگر 

همه جا به  خورشیدو چشمه  دیگرچراغ  میلیاردهاچراغ تا  این، در سفیدباشد مثال 

خود را از دست  واقعیتو در شدت و ضعف  کند میجلوه  سفیدو نور  سفیدرنگ 

باشد. پس  دیگربه رنگ  یاسرخ  یاخود سبز  واقعیتاگر نور در  طور همین. دهد نمی

و به آن ارزش،  کنیم تصدیق را السالم علیهموال  بیانهمان  توانیم می اینجادر 

و آن  آفریدهمختلف  نورهای: خداوند فرماید میکه حضرت  بدهیم حقیقتو  واقعیت

و هر کدام از آن نورها که  گردد میمختلف  های رنگ پیدایشمختلف منشأ  نورهای

و حرکت هم است.  حیات پیدایشمنشأ  گردد می مخصوصیرنگ  پیدایشمنشأ 

: فرمایند میاز آن در مباحث گذشته اشاره شد  قسمتیکه به  حدیثی یکضمن  ایشان

خود  ذاتیکه در وضع  طبیعتنور عالم  ایناست و  طبیعتعرش خدا نور عالم 

و  گردد می اساسیچهار رنگ  پیدایشاست در واقع چهار نور است که منشأ  نامتناهی

 .شود میف مختل های رنگ پیدایشخود منشأ  مادی ترکیباتآن چهار رنگ باز در 

و  کنیمنقل  طبرسیاز کتاب احتجاج  جا اینرا در  حدیث عینبهتر است که ابتدا 

 .کنیمآن بزرگوار را ثابت  فرمایشصحت  طبیعتبا  حدیث اینبعد در ارتباط 

ّ ض  : فرماید می ن  أ ربعه نور ابّض  منه اب لقه  هللا تبارک و تعایل م  ن  العرش  خ   ا 

فره و نور الب ّاض  و نور أ خَض    ت  الص  نه اصفر  ه م  منه اخَض  ت ال َضه و نور أ صف ر 

ه و هو حيات  ُک    ش ئي و نور ُک شئ س بحانه وتعایل يعام  ت احل مر  نه امح ر  أ مح ر  م 

 47.يقولون ع ل وا کبيا

 مخصوصیرنگ  یککه از هر  آفریدخداوند متعال عرش خود را از چهار نور  یعنی

، شود می پیدا ها سفیدیکه از آن  سفید. اول نور گردد میظاهر  مخصوصینور  یاو 

                                                           
 مراجعه شود. 6یث عرش به  ضمیمه برای مالحظه متن کامل حد  48
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 ها زردی، سوم نور زرد که از آن گردد میسبز ظاهر  های رنگدوم نور سبز که از آن 

نور عرش  همینو  گردد میظاهر  ها سرخی، چهارم نور سرخ که از آن شود می نمایان

از  حدیث این. شود می چیزیو حرکت و علم و دانش در هر  حیات پیدایشمنشأ 

 ثانیااست و  حقیقت یکو علم و حرکت  حیاتدارد که اوال نور و  اینموال داللت بر 

مختلف  نورهایو  ها رنگ پیدایشخود چهار نور است که منشأ  ذاتینور در وضع 

 .گردد می

 انطباق انوار اربعه با طبیعت

 واقعیتکه از  آیاتیو اخبار و  احادیث یاو  علمی های فرضیهصحت  دلیل بهترین

از آنجا  حدیث یک یاو  فرضیه یکاست. صحت  طبیعتانطباق آن با  دهد میخبر 

باشد.  طبیعتصددرصد منطبق و موافق با  فرضیه یاو  حدیثکه آن  شود میکشف 

محرزتر  ها فرضیهو  حدیثباشد صحت  زیادترانطباق بهتر و  اینکه  میزانیبه هر 

به همان  ها فرضیهباشد، عدم صحت  تر ضعیفکه انطباق  میزانیو به هر  شود می

 .تر ضعیف میزان

از آن جهت صددرصد درست و  آیات همین تفسیروارده در  احادیثقرآن و  آیات

 طبیعتآن،  مفسرینقرآن و  آیات که ایناست مثل  طبیعتروشن است که مطابق با 

 .سازند میو روشن  تشریحما  برایآن را  حقایقو  کنند میرا برابر چشم ما اوراق 

 طبیعتدر عالم  روشناییحرکت و رنگ و  پیدایشکه سرچشمه  مبدئیواحد 

 یکیشده است.  معرفی نامتناهینور  یکدر لسان ائمه اطهار)ع( به عنوان  گردد می

 اینگذشته که فرمودند عرش خدا چهار نور است که  حدیثدر لسان موال )ع( طبق 

 همینو درست مانند  شود می طبیعتو نورها در عالم  ها رنگ ایشپیدچهار نور مبدأ 

مخلوقات و  پیدایش، که منشأ طبیعتحروف  تفسیرامام صادق)ع( در  فرمایش حدیث

است  نامتناهینور  یکو  نامتناهیاسم  یک: آن فرمایند می. شود میموجودات عالم 
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 یککه  نیستاجزاء ماده  ترتیباجزاء به  اینو  48که در نهاد خود چهارجزء است

 اینداشته باشند بلکه  مخصوصیو هر کدام مکان  گیرندقرار  یکدیگرکنار  ذراتی

اجزاء  که بطوریموجود مستقل هستند  یکاجزاء هر کدام در ذات و نهاد خود 

مزاحم با مواد  یا یکدیگرمزاحم با  که ایناست، بدون  یکدیگرچهارگانه آن داخل 

 عالم باشند.

 که این، نور است نه آمیزی رنگ: رنگ است نه فرماید میچهار جزء  این فتعریدر 

داشته باشد، حروف  حجابی که اینباشد، خودبخود مستور است بدون  نورانی شیئ

گردد، مشخص  جاریو کتابت  بیانباشد که در  عبارتی یالفظ  که ایناست، بدون 

 یا زمانیباشد که حدود  جسدیمانند اجسام و مواد عالم جسم و  که ایناست نه 

عرش از موال )ع( مربوط  حدیثرا به  حدیث اینکه  ای جملهداشته باشد.  مکانی

رنگ است نه  یعنی،  لون  غي مصبوغ: فرماید میعبارت است که  این کند می

، موال)ع( هم در جمالت خود فرمودند: نور عرش چهار جزء است که آمیزی رنگ

. فرمودند: عرش چهار نور است: نور سرخ که از آن شود می آمیزی رنگاز آن  طبیعت

و  زردیو  سبزی ها آنکه از  سفید، نور سبز و زرد و آید میبوجود  ها سرخی

 طبیعتکه در  موادیهمان  یعنی ها سفیدیو  ها سرخی. شود میظاهر  ها سفیدی

رنگ سرخ  به طبیعتکه در  موادی. کنیم می برداری بهرهشده و ما از آن  آمیزی رنگ

 رنگینماده  اینشده است.  آمیزی رنگمواد مصبوغ و  یک دهند می نمایش، خود را 

 آمیزی رنگکه ماده با آن  رنگی؟ آن چیست شود می آمیزی رنگ که ایناز  پیش

هستند که در  اجسامیو سرخ و سبز،  سفیداجسام  دیگر؟ به عبارت  چیست شود می

مختلف  های رنگخود را در لباس  آمیزی رنگ همینو با  اند شده آمیزی رنگ، طبیعت

از  که آنآن رنگ پس از  بگیریمرنگ را  طبیعت. اگر ما از مواد دهند می نمایش
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 کند میرنگ خود را رها  که آنپس از  رنگین؟ ماده چیست شود میجدا  طبیعت

مختلف  های رنگتابش نور با همان تابش نور،  محیطکه در  طور همان؟ چیست

، گردد برمی سیاهیمحل تابش نور به  بگیریمتابش نور را  جلویاگر  ودش میظاهر 

. اگر از شود می پیدارنگ از نور  زیراحالت است  همینهم به  طبیعت رنگینذرات 

و  سفیدی بتوانیماگر  یعنی، گردد برمی سیاهیبه  بگیرندمختلف را  های رنگماده، 

و اگر  گردد برمی سیاهیو  تاریکیهوا به  های مولکول بگیریمهوا را از هوا  صفای

 که این. از گردد برمی سیاهیآن جسم به  بگیریم جسمیرنگ سرخ و نور سرخ را از 

دانسته  گردد برمی سیاهیبعد از سلب نور و رنگ به  روشنی محیطهر  یا ای مادههر 

است که در  رنگی بی، سیاهیرنگ  یعنیاست  سیاهیجسم،  اولیهکه حالت  شود می

که در ذات خود  طور همان. ماده کند می پیدا نمایش سیاهینگ به صورت برابر ر

 حیاتاست که از نور،  میت، در ذات خود گیرد میساکن است و از نور ، حرکت 

 روشناییاست که از نور، رنگ و  تاریک یااست  رنگ بیو در ذات خود  گیرد می

که مواد  کنیم میهده مشا طبیعتبا  حدیثانطباق  طریقحساب در  این. با گیرد می

در برابر  ها رنگ اینبا  یکو هر  دهند می نمایشمختلف خود را  های رنگبه  طبیعت

با  خورشیدرنگ سرخ در برابر تابش نور  یعنی کند می پیدا بیشتریتابش نور، شدت 

 .دیگر رنگیناجسام  طور همین، کند میجلوه  بیشتر سرخی

با آن  طبیعتکه  شود می پیدااز نور  اساسی: چهار رنگ فرماید می حدیث ایندر 

نور، رنگ بنفش و  تجزیه طریقاز  طبیعیدر مکاشفات  ولیکن شود می آمیزی رنگ

نور، خود را  تجزیهاز منشور  ای درگوشهاست که آن هم  رؤیتنور بنفش هم قابل 

. پنج رنگ شود میازرق خوانده  عربیرنگ بنفش به عبارت  این. دهد می نمایش

اصفر و اخضر است که در برابر  -ازرق -احمر -ابیض های ناماز پنج نور به  اساسی

 نمایش طریقاز  نتیجهبنام اسود وجود دارد. در  رنگی بیرنگ  یکپنج رنگ  این
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شش  گانه شش های رنگ پیدایش مبادی. شود میکشف  اساسی رنگشش  طبیعت

 و آن شش اصل : گردد میظاهر  ها رنگ سایربا هم  ها آن ترکیباصل است که از 

 .دهد مینشان  تاریکیو  سیاهیماده که خود را به رنگ 

 آمیزی رنگ سفیدبا نور  طبیعتو مواد  گردد میظاهر  سفیدکه از نور  سفیدرنگ 

 .کند میجلوه  سفیدو  شود می

سبز  نورهایسبز و  های رنگ طبیعتبا مواد  ترکیبنور سبز که از  یارنگ سبز 

 .شود میظاهر 

نور بنفش جلوه  یاآن با مواد عالم به رنگ  ترکیبنور بنفش که از  یاگ بنفش رن

 .کند می

 .کند مینور سرخ جلوه  یاو رنگ  ترکیبنور سرخ که مواد عالم با آن  یارنگ سرخ 

 .کند مینور زرد جلوه  یابا آن به رنگ  ترکیبنور زرد که مواد عالم از  یارنگ زرد 

 دیگرمختلف  های رنگ یکدیگرو نورها با  ها رنگ این ترکیبباز از اختالط و 

 پیدایشکه مبدأ و منبع  مبدئیکه واحد  شود میراه کشف  این. پس از گردد میظاهر 

با  طبیعتدر نهاد و در ذات خود پنج نور است که  شود میو نورها و حرکات  ها رنگ

 خاصیته هست ک سیاهیبنام  رنگی بی یکو در مقابل آن  شود می آمیزی رنگآن 

 است.  طبیعتمواد  ذاتی

بنام  حقیقت یکفقط  گویند میکه  مادیونو  طبیعیون فرضیهردّ  برای جا ایندر 

، دهد می نمایشخود را  ها شکل اینماده است که در لباس و حرکات و عوارض به 

 حقیقت یککه هرگز  شود میگذشته تکرار  براهینو  دالیلهمان  ها آندر جواب 

 نمایش ها جلوهعوارض و  زیرادر دو لباس و دو جلوه مختلف ظاهر گردد  تواند نمی

و به  گردد میاصل ظاهر  یکاست که از  فرعی ها جلوه ایناست و  حقیقت یک

که  طور همان. سازد میاست که در لباس فروع خود را آشکار  اصولی دیگر تعبیری

 یا درآوریم نمایشبه  آب است غیرمختلف که  های جلوهمثال آب را در  نیستممکن 
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را در دو جلوه  حقیقت یک توانیم نمیبرهان  همینمختلف، با  های جلوهخاک را در 

، ترکیبشود و از  ترکیبخود  غیربا  حقیقت یکآن  که اینمگر  سازیممختلف ظاهر 

و  سفیداگر نور در ذات خود فقط رنگ  بنابراینظاهر گردد.  بیشتر یادو جلوه مختلف 

 های جلوه توانیم نمیاست  سفیدکه در ذات خود فقط  نوری ایناست ما از  سفیدنور 

رنگ، دو  یکاز  زیرا کنیمظاهر  دیگر چیزو  سیاهی یا زردی یا سرخیبنام  دیگر

قابل  ها زردیو  ها سرخی، سفید. پس، از منبع نور نیست نمایشو  پیدایشرنگ قابل 

 برهانیداشته باشند. همان  ای داگانهجمنبع  ها آناز  یکهر  که اینمگر  نیستظهور 

هم وارد است که  جا اینشد در  ایراد، میتو  حیحرکت و رنگ و  پیدایشکه در 

 سفیدو رنگ  سفیددارد که نور  سفیدینور اگر ذاتا جلوه  پیدایشمبدأ  گوییم می

 سفیدی یااگر آن منبع ذاتا سرخ است  یا؟ شود میاز کجا ظاهر  زردیو  سرخیاست، 

 دلیلو نورها با هم  ها رنگ؟ تعدد و اختالف شود میاز کجا ظاهر  سیاهیو  زردی یا

 و نورها است.  ها رنگ پیدایشتعدد و اختالف مبدأ 

خداوند متعال  گوییم می طبیعتموال)ع( با  فرمایش تطبیقحساب در  اینبا 

 . آید میمختلف بوجود  های رنگکه از آن نورها،  آفریدهمختلف  نورهای

رنگ  اینبلکه  نیستمنبع  یکاز  سفید های جلوه یا سفیدی گویند میکه  یکسان

سرخ و زرد و بنفش و  های روشنایی ترکیبو از  ها رنگ ترکیباز  سفید روشناییو 

مخلوط گردند  یاشوند  ترکیبو نورها با هم  ها رنگهمه  وقتیکه  شود می پیدا غیره

با همان  گوییم می ها آن، در جواب گردد میظاهر  سفیدی، ترکیباختالط و  ایناز 

شود  ترکیببا هم  وقتی دیگر چیزچند  یا شیئبرهان گذشته البته ممکن است دو 

که شما با  تجزیهو  ترکیب همین ولیکنجلوه کند  دیگریدر لباس  ترکیبپس از 

به  دیگر نورهایو هر کدام را جداگانه از  کنید میجدا  یکدیگرمنشور نور آن را از 

اوال نورها و  که ایناست روشن بر  دلیلی تجزیه همینخودِ  آورید میدر  نمایش

 زیرا گردند میمختلف ظاهر  های جلوهدر ذات خود مختلف و متفاوتند که در  ها رنگ
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 حقیقت یکاست اگر نور در ذات خود  یکدیگرجدا کردن اجزاء از  معنایبه  تجزیه

پس منشور  دهد میخود را جلوه  فقط صورت تجزیهامکان ندارد و در  تجزیهباشد 

 نورهای طبیعتکه در  کند میو ثابت  سازد می گر جلوهرا در برابر ما  مختلفینور، انوار 

 یاو اکنون که نور سرخ  گردند میمختلف  های رنگ پیدایشهستند که منشأ  مختلفی

 مستقلیرنگ  یانور مستقل  یک سفیدهستند چرا نور  مستقلی نورهایبنفش،  یازرد 

 سفیدکه نور  نیست این سفیددر نور  دیگر نورهایو  ها رنگاستهالک  دلیلنباشد؟ 

 یکرنگ و به  یکرا به  طبیعتاست بلکه اگر ما  دیگر های رنگمجموعه نورها و 

جلوه  ها رنگ همیندر لباس  طبیعت کنیم آمیزی رنگو نورها  ها رنگ ایننور از 

 اکثریتدر برابر  اقلیت یعنی گردد میلک مسته اکثریتدر آن  ها رنگ سایرو  کند می

. ماند می نمایشمستهلک شده و بدون  اکثریتدر  ولیهست  اقلیتندارند،  نمایش

 چیزهای یا ها آبچه  آید می بوجودهوا از آن  که آنرا چه  طبیعتمواد  اکثریتخداوند 

 یکفقط  نتیجهمجهز کرده است در  سفیدو نور  سفیدرا به رنگ  اکثریت این دیگر

 اکثریت ایندر  ها اقلیتو  دهد می نمایشخود را  اکثریتنور به عنوان  یکرنگ و 

 تغییررا  سفیدقوس قزح جهت تابش نور  یانور  تجزیه. منشور مانند می نمایشبدون 

 یا آید درمی نمایشاست به  اقلیتکه در  نورهاییجهت تابش،  تغییر این. در دهد می

 سفیدآن را به نور  یکسرهاست که خدا  سفید طبیعتلباس  گوییم می دیگربه عبارت 

از نورها و  بیشتر نورسفیدو  سفیدو در برابر تابش نور، همان رنگ  49شارژ کرده

است که اگر به رنگ سرخ  شیشهدرست مانند  طبیعت. کند میجلوه  دیگر های رنگ

و اگر به نور زرد و سبز باشد همان نور  کند میمجهز باشد نور سرخ را فقط منعکس 

 دیگر نورهایو  کند میرا منعکس  سفیدباشد نور  سفید، اگر به نور کند میرا منعکس 

 .ماند می نمایشمشخص و بدون  اقلیتدر لباس 
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که از  شود میماده شش اصل  ضمیمهاست که به  اساسیپنج نور  مبدئیواحد 

 .آید می بوجود طبیعت ها این ترکیب

  ها آن تناهینورها و عدم  ذاتیواص خ

به  یاآن با ماده است. در واقع نور و ماده  مقایسهنور،  حقیقتراه کشف  بهترین

 یعنیگرفتار تناقض و تضاد هستند  یکدیگربا  قیاسعبارت قرآن نور و ظلمت در 

در ماده  نیستدر نور  چه آندر عالم ماده وجود ندارد در نور موجود است و  چه آن

از نور  یادر نور هست  چه آناست که  منفیدو اصل در واقع مثبت و  اینوجود دارد. 

 اینتناقض نور با ماده  اولین. گردد نمیو از ماده ظاهر  نیستدر ماده  آید میبوجود 

ماده ذاتا از جزء تا کل  یعنیهستند  نامتناهیو  متناهیبا هم  قیاساست که در 

 نامتناهیوجود  یکابعاد ثالثه است، در جهان ماده فرض  محدود است، مالزم با

و به ماده  آید میکه از ماده بوجود  اشیاییدر جهان ماده و  یعنیغلط و محال است 

 رسیدنباشد و  زیادبلکه جهان ماده هر چقدر هم که  نیست تناهی، عدم گردد برمی

مناسبت  همیناست به  یمتناهآن از عهده انسان خارج باشد ذاتا محدود و  انتهایبه 

. اعداد عالم از ماده بوجود اند کرده گذاری نام عددیمواد عالم را واحد  یاجهان ماده 

کرد که  کاری شود نمیماده.  یعنیعدد و عدد  یعنی، ماده گردد برمیو به ماده  آید می

مه مانند ابعاد ثالثه الز قابلیت اینشماره و اشاره ساقط گردد چون  قابلیتماده از 

. رود می بینو با فناء ماده از  گردد میظاهر  مادیتظهور  دلیلوجود ماده است که به 

کوچک گرفته تا بزرگ، محدود و معدود است و قهرا  نهایت بیپس جهان ماده از ذره 

و مجرد از زمان و  نامتناهینور با ماده ، نور در ذات خود  قیاساست و در  متناهی

تعلق نور به ماده  طریقاز  شود میکه در نور مشاهده  شدتیضعف و  اینمکان است. 

و  کند می پیداتعلق، تنزل  ایندر  گیرد مینور به ماده تعلق  وقتی یعنی، شود می پیدا

، گیرد میکه در چهارچوب زمان و مکان قرار  دهد مینشان  محدودیتظاهرا از خود 
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تعلق به ماده ظاهر  ریقطتنزل در جهان ماده و از  طریقنور از  برای محدودیت این

 دریا. گیرد میما قرار  اختیاردر  کوچکینهر  یالوله  طریقکه از  دریامانند  گردد می

 .گیرد میانسان قرار  اختیاردر  کمیبا ظرف کوچک مقدار  ولیکنبزرگ است 

هم که به ماده  نوریاست  تناهیو  محدودیتوجود ماده مالزم  که ایننظر به 

و در مراتب شدت و ضعف قرار  کند می پیدا محدودیتتعلق،  ایندر اثر  گیرد میتعلق 

 همین برای، پس نور در ذات خود نامحدود است نیستذاتا محدود  که اینبا  گیرد می

جهان را از نظر  حقایق توانیم می جا ایندر علم و قدرت خداوند هم نامحدود است. در 

قائل  مخصوصینام  یکهر  برای و کنیمبه سه قسمت  محدودیتو عدم  محدودیت

 : شویم

 به حدود متناهی

 به وجود متناهیبه حدود و  نامتناهی

 مطلق نامتناهی

و  گیرد میقرار  مکانیاست که در چهارچوب بُعد  شیئبه حدود،  متناهیمنظور از 

دارد.  مکانیو  زمانی انتهایابتدا و  یعنی شود می مکانیو  زمانی محدودیتصاحب 

 رسانیدمسافت آن را به انتها  طی یاشروع کرد و از نظر شمارش  ای نقطهاز  شود می

است و آن آن  ذاتیاز لوازم  محدودیتاول و آخر و ابتدا و انتها دارد.  حقیقتا زیرا

، جهان نور  بوجود متناهیبه حدود و  نامتناهیجهان ماده و اجسام عالم است. اما 

ندارد که با قطع  مکانی انتهایابتدا و  عنییاست.  نامتناهیاست. نور از نظر حدود، 

 مکانیخدا نور را بدون آخر و بدون حدّ  زیراحرکت به آخر برسد  مسیرمسافت در 

کرد.  پیدا حدّی برایش توان نمی آفریدهکه خدا آن را نامحدود  چیزیاست،  آفریده

در محاصره  خداوند متعال و قرار گرفتن وجودبه  تناهی، وجودبه  متناهیمنظور ما از 

به  اینو  رسد مینور در برابر ذات خدا و قدرت خدا به آخر  یعنیقدرت مافوق است 

 است. ذاتی محدودیتو  مکانیاز حدّ  غیر رسیدنآخر 
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با  قیاسدو انسان را در  توانیم میبه حدود  نامتناهیو  وجودبه  تناهیکشف  برای

و قدرتمند  نیرومندانسان  یکتنها باشد و  بیابانمثال اگر انسان در  کنیمهم مشاهده 

نامحدود است  کند می زندگیکه در آن  بیابانی یابا جهان  قیاسانسان در  اینباشد 

و از کجا تا کجا مال تو است، او در  هستیبه انسان گفت از کجا تا کجا  شود نمی

 یچیزو از همه جا تا همه جا مال من است،  چیزممن فوق همه  گوید میجواب 

انسان  این. در واقع بگیردقدرت و متصرفات مرا  جلویمرا محدود کند و  تواند نمی

 چیزمال اوست و او فوق همه  چیزهمه  زیراخود نامحدود است  ماسواینسبت به 

که در  انسانی همین ولیکنحاکم و مسلط است،  اشیاءقرار گرفته است و بر تمام 

 چنین، گردد میباز  محدودیتبه  دیگرسان نامحدود است در مقابل ان اشیاءبا  قیاس

اگر تنها باشد  یعنیبه وجود.  متناهیبه حدود و  نامتناهی گوییم میرا  انسانی

به  گیرد میمثل خود قرار  قدرتیو  مقامیدر برابر  وقتی ولیکناست  نامتناهی

 آزادیقدرت و  بوسیلهانسان  اینو قدرت  آزادی یعنی گردد برمی تناهیو  محدودیت

به  تناهیرا  محدودیت چنین شود می متناهیمانند خود محدود و  دیگریانسان 

است و اکنون که انسانِ  نامتناهینباشد  دیگرکه اگر آن انسانِ  نامیم می وجود

 پیغمبربزرگ عالم مانند  های شخصیت. در واقع شود می متناهیهست  دیگری

 سایربا خود و  قیاسو در  علم و قدرت خود دایرهاکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( در 

و  متناهیدر برابر قدرت خداوند متعال  ها انسان همین ولیهستند  نامتناهیموجودات 

از نظر زمان و مکان و  زیرا، نامیم میبه وجود  تناهیرا  تناهی این. شوند میمحدود 

در  ولیکن نیستدر برابر آن قابل تصور  انتهاییندارد و ابتدا و  حدودیمسافت  طی

. کند می پیدا تناهیو  محدودیتمانند خدا  باالتریقدرت  یامانند خود  انسانیبرابر 

است و در ذات خود فاقد شدت و ضعف و  جهان نور و انوار در ذات خود نامتناهی

 نامتناهیصفر با عدد  قیاسبا جهان نور مانند  قیاسو مراتب است. ماده در  تجزیه

قسمت شود خارج  نهایت بیباشد اگر بر  زیادهرچند که عدد  دانیم میرا  ایناست. 
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 نهایت بیبر عدد قسمت شود خارج قسمت  نهایت بیو اگر  رسد میقسمت به صفر 

 خاصیتو  موقعیتبر عدد،  نهایت بی تقسیم یا نهایت بیعدد بر  تقسیم ایناست. 

م است چون بر اجسام عال نهایت بیتعلق نور به ماده است. نور که در ذات خود 

 همین(. به شود می نهایت بیبه کمک نور  جسمی)هر  شود می نهایت بیشود  تقسیم

 طریقخود محدود هستند از  مادیتو  جسمانیت دایرهدر  که اینبا  ها انسانمناسبت 

خود که آن کماالت از راه تعلق نور  وجودیکماالت  طریقو از  نورانیتو  روحانیت

فقط خداوند متعال است پس  ها آنو مافوق  شوند می نامتناهیشده است  پیدابه ماده 

، شود میقسمت  متناهیبر  نامتناهی یعنی کنند میجهان نور را بر ماده قسمت  وقتی

است و اگر ماده را بر نور قسمت  نهایت بی تقسیمی چنینخارج قسمت  نتیجهدر 

حساب  ینا. با نیست تقسیمقابل  نامتناهیعدد بر  زیراکنند خارج قسمت صفر است 

نور  نامحدودیت تعریفخود نامحدود است. در  ذاتیجهان نور در ذات خود و در وضع 

: فرماید می کند می تعریفکه آن را  کافیدر کتاب  حدیثیامام صادق)ع( ضمن 

نفی  »  .50«دود  احل   نه  يع   د  ع  ب  م  الاقطار   نه  يع   م 

بنام  محدودیتیبنام ابعاد ثالثه باشد و چه  محدودیتیاز جهان نور چه  یعنی

و نامحدود  نامتناهینور در ذات خود  یعنی. شود میبودن برداشته  دایرهو  کرویت

ذات خدا حاکم بر نور و فوق نور قرار  یعنی، شود می متناهیوجود خدا  بهاست فقط 

مْحن  ع ل  » که کند می تعریفدر کتاب خود  فوقیت همینگرفته و از   الْع ْرش  الر 

ت وى و حرکت  حیاتعرش خدا نور خدا است و از آن در جهان ماده  یعنی. 51 «اس ْ

 همین، محکوم به امر خداوند متعال و مغلوب به اراده او هست. به شود می پیدا

نور از نظر حدود مکان و قطع مسافت فاقد ابتدا و انتها است  گوییم میمناسبت 

                                                           
 112، صفحه 1اصول کافی، جلد   60

 سوره طه 5آیه   61
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 تناهینه  نامیم می وجودبه  تناهیرا  اینخداوند است و  وجودبه  متناهی ولیکن

 .مکانیو  حدودی

مطلق که از نظر زمان و مکان بدون اول و آخر است، ذات مقدس  نامتناهیاما 

خداوند  یعنی نیستقابل تصور  برایش زمانی انتهایخداوند متعال است که ابتدا و 

. پس وجود کند نمی پیدا دودیتمحو  تناهیمتعال به علم و قدرت خود در ذات خود 

باالتر از هر  یعنیاست  نامتناهیاست و از نظر وجود هم  نامتناهیخدا از نظر حدود، 

 پیداو  شناسد نمیباالتر از خود  یادر برابر خود  فردیاست و خود او  چیزیکس و هر 

نور با  قیاسکه در  حقیقتی اولین جا اینمطلق است. در  نامتناهی، پس او کند نمی

و  عددیاست لذا جهان ماده را واحد  تناهیو عدم  تناهی همین شود می پیداماده 

 .ایم کرده گذاری نام مبدئیجهان نور را واحد 

 با ماده   قیاسنور در  دیگر خصایص

 نامتناهی اتصالیرشته  یکاست که نور  اینبا ماده  قیاسنور در  خصیصه دومین

 اینو  نیستممکن  یکدیگرانفصال و قطع آن از  پیدایشکه  اتصالینوع  یکاست. 

متصل بودن قابل انفصال  عینکه  نیست یکدیگراتصال اجسام و مواد با  نظیراتصال 

 نتیجهاست در  نیامده بوجوداست که از انفصال  اتصالی یکنور  اتصالیباشد. رشته 

آمده  که آن انفصال از اتصال بوجود نحویبه  نیستانفصال در آن ممکن  پیدایش

 باشد.

که گفته شد ماده ذاتا اجزاء منفصله از هم است که اتصال آن اجزاء  طوری همان

است  یکدیگرنسبت به  اتصالیرشته  یک. نور هم نیستخود مواد ممکن  وسیلهبه 

که  اتصالیانفصال و  اینو باز  نیستخود نور ممکن  بوسیلهکه امکان انفصال در آن 

نور در تعلق با  یعنیاتصال و انفصال با ماده است  طریقاز  شود میدر نورها مشاهده 

اتصال  یاشده و  زیادماده کم و  بوسیلهو  کند می پیداخود تنزل  ذاتیوضع  آنماده از 
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انفصال است نه  نمایشانفصال هم  اینکه در واقع  آید می بوجودو انفصال در آن 

شعاع نور را از مرکز  شود نمی ای وسیله هیچکه با  کنید می. مشاهده واقعیانفصال 

 کند میتابش  نوریکه از مرکز تا هزاران سال  خورشیدتابش آن قطع کرد مثال نور 

ادامه  نوری های سالتا  خورشیدتابش آن را که از چشمه  اتصالیرشته  نیستممکن 

از شعاع نور در ماقبل  قسمتی، اتصالیرشته  ایندر اثر قطع  که چنان کنیددارد قطع 

نور را  اتصالیرشته  بتوانیم. اگر گیردقرار  ها آندر مابعد  قسمتیو  کننده قطع وسیله

است که پس از قطع شعاع نور از  اینقطع اتصال  معنای کنیماز مرکز تابش آن قطع 

که فضا را روشن کرده مثال در  خورشیدشعاع  زیرافضا روشن باشد  مدتیمرکز 

فضا  بایستی گیرد میرا  خورشیدتابش  یجلوکره ماه  آید میکه کسوف بوجود  موقعی

کره ماه، شعاع نور را قطع کرده در  زیرابماند  باقی روشناییدر حال  مدتی برایالاقل 

 باقیدر طرف مقابل  قسمتیشعاع در آن طرف کره ماه و  ایناز  قسمتی باید نتیجه

هم با  نشود. اگر تاریکاصال  یاو  نیاید بوجود تاریکی زودی به نتیجهبماند در 

آن در کائنات به حال  روشناییالزم است  بپوشانیمرا  خورشیدچهره  بتوانیم ای وسیله

، شعاع آن که خورشیدجرم  نزدیکدر  خورشیدبا پوشاندن چهره  زیراباشد  باقیخود 

که  آبیباشد مانند نهر  باقیخود و به حال خود  جای به بایستیدر کائنات پخش شده 

بوده به حال  طرف ایندر  جریانکه از محل قطع  هایی آبو  کنیداز باال آن را قطع 

شده را بالفاصله به  جاری های آبآب،  جریانبا قطع  توانید نمیاست شما  باقیخود 

. مواد عالم چه از نوع گازها باشد و چه از نوع برگردانید ها آبسرچشمه جوشش 

از  ها اینبد و خوب، همه  یبوهاو  عطریاتو چه از نوع  دیگرآب و اجسام  یاهواها 

در طرف  قسمتیو  طرف آندر  قسمتی، جریانقابل قطع است و بعد از قطع  یکدیگر

 بوسیله. نور نیستقابل قطع  کیفیتی چنین یکشعاع نور با  ولیکن ماند می باقی دیگر

 کند می پیداانعکاس  کنیمتابش قطع  مسیرآن را از  خواهیم میکه  ابزاریاسباب و 

 کسی. مثال اگر گردد برمیفاصله شعاع نور از محل تابش به مرکز تابش بال یعنی
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که  انواریآن بکشد تمام  روی ای پرده یابگذارد و  خورشیدچهره  رویدست خود را 

. نیستو قطع آن ممکن  گردد برمیبه کائنات رفته بالفاصله به مرکز آن  خورشیداز 

 پیداشما  سایه دیگردر قسمت  اید ایستادهخودتان برابر تابش آفتاب  وقتیشما 

 که ایناست که بدن شما مانع تابش نور شده نه  این برای سایه پیدایش. شود می

به حال  بایستیهم  دیگرکه اگر قطع شده طرف  باشیدشعاع نور را قطع کرده 

ع را قط سیمدارد اگر ما  جریان ها سیمبرق که در  نیرویمثال  یابماند  باقی روشنایی

 نیرویقطع شده باشد.  های قسمتمانع وجود نور در  نبایستی سیمقطع  این کردیم

در  کنیم میاز جنس نور است که مشاهده  کند می پیدا جریان سیمبرق که در 

اتصال  کیلومتری میلیون یک سیمرشته  یک. پس اگر شود میبه نور  تبدیل ها المپ

، جریانشود و بالفاصله بعد از  جاری ها آنبرق در  نیرویکند و  پیدابه منبع برق 

 یابرق  نیرویفاقد  کیلومتری میلیون یک سیمبالفاصله آن رشته  کنیمبرق را قطع 

 که ایننه  گردانیم برمی، شعاع نور را به مرکز نور جریان. پس با قطع شود مینور برق 

بش آن را تا جلویکه  هایی وسیله. در هر صورت نور با کنیمقطع  یکدیگراز  بتوانیم

قطع شود که  که ایننه  گردد برمیو به مرکز تابش  گردد میمنعکس  گیریم می

 یکنور  گوییم میبماند. پس  باقی دیگردر طرف  قسمتیو  طرف ایندر  قسمتی

خود همه کائنات را به  ذاتی خاصیت همینقابل انفصال است که با  غیر اتصالیرشته 

وصل نموده  یکدیگرنفصله اجسام را به متصل کرده است و تمام اجرام م یکدیگر

از  نوریسال  میلیاردهارا در فاصله  آسمانیدو جرم  توانیم نمی که بطوریاست، 

 تاریخ انتهایابتدا و  یاعالم و  انتهای، بلکه ابتدا و بشناسیمجدا و منفصل  یکدیگر

فاصله  یکدیگراجرام ماده از  که اینمتصل است با  یکدیگرشعاع نور با  همین بوسیله

متصل  یکدیگرجاذبه به  نیروی یاشعاع نور و  بوسیله یکدیگرانفصال از  درعیندارند، 

 پیدا جایی توانیم نمی. نیستخأل مطلق در عالم نور ممکن  پیدایش نتیجههستند در 

باشد. ممکن است خأل از ماده  خالی چیزکه از همه  بسازید جاییو  کنید پیدا یا کنیم
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باالتر از آن خأل از وجود  یا نیروخأل از وجود نور و  ولیکنشود  پیدا ذرات آن یاو 

خأل ممکن  پیدایشمأل است و  آفرینشجهان  نتیجه. در نیستخداوند متعال ممکن 

خأل از وجود ذره و ماده است.  کنند می خالیرا  ظرفیخأل مرسوم که  این. نیست

نور در  گوییم میمناسبت  همین. به نیستممکن  نیروخأل از وجود نور و  پیدایش

که مانع تابش  کسانیاست که انفصال در آن راه ندارد و  اتصالیرشته  یکذات خود 

 ایجادقطع کنند بلکه با  دیگرتابش را از طرف  طرف آن توانند نمی شوند مینور 

بتوانند آن را از مبدأ  که ایننه  گردانند برمینور، شعاع نور را به مبدأ  جلویحجاب 

 طع کنند. ق

 معرفی الوثقی عروهدر سوره بقره، نور را به عنوان  الکرسی آیهخداوند متعال در 

ُ  س   ها و هللا  ل   صام  نف  ثقي ل  الو   ه  رو  لع  اب   ک  مس  اس ت   د  ق  ف  »: فرماید میو  کند می  52«علمي ّ

 الوثقی عروه اینانفصال در آن راه ندارد و  قابلیتاست که  محکمینور رشته  یعنی

رشته نور  یعنی دهد میهمان رشته است که قلب انسان را به خداوند متعال اتصال 

وجود  بهاز نور است که قلب انسان را  شعاعیشده  معرفیهم  ایمانکه روح  ایمان

. در هر نماید میمعرفی  الوثقی عروه. خداوند آن رشته را بنام سازد میکائنات مربوط 

افراد و  یا، جهان ماده را خاصیت همینا است و ب اتصالینور،  خاصیتصورت 

و ماده با  کند میوصل  نهایت بیجهان بوجود آمده به کائنات و به  اینکه در  اعدادی

ارتباط و اتصال با  ایناست از  متناهیخود محدود و  جسمانیتو  جرمانیتبا  که این

 خاصیت ایناست و در  اتصالیرشته  یک؛ پس نور شود می نامتناهینور نامحدود و 

 ذاتی خاصیت. نور متصل و ماده منفصل، شود می پیداو تناقض  تبایننور و ماده  بین

نور با ماده مواد عالم  ترکیبنور، اتصال است که بعد از  ذاتی خاصیتماده، انفصال و 

و سخن خود را  پیام تواند میاتصال،  همین طریقو از  کنند می پیدانور اتصال  بوسیله
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 جایبه  جاییسخن و کالم فقط موج است که از  گویند میساند. اگر چه به کائنات بر

است که بر جوهر  حرکتیموج ،  اینکه  بگوییم بایستی ولیکن کند میحرکت  دیگر

خأل کامل  گویندهشنونده و  بینحرکت، مرکب الزم دارد. اگر  اینعارض شده و 

ممکن  ها آن بینهم  پیام وجود نداشته باشد مبادله فکر و رابطیباشد و در آن خأل 

خدا و بندگان خدا هم امکان ندارد. در خأل مطلق موج  بینمبادله  این حتی، نیست

در  گاهیاست که  مخصوصیحرکت و تکان  یکموج در واقع  این. آید نمی بوجود

و  نامند میاهتزاز  شود می پیداکه در شعاع نور  موجیدر نور.  گاهیو  شود می پیداهوا 

حرکت و  یک شود می پیدا دریاکه در  موجیمانند  آید میکه در هوا بوجود  موجی

. درهر رود می بینو از  شود میاست در اجزاء هوا، عاقبت مستهلک  ای دایرهتکان 

دو  این بینو  گیرنددر شرق آن قرار  دیگریدر غرب عالم و  یکیصورت دو نفر که 

و  ببینندرا  یکدیگرفاصله امکان دارد که  اینفاصله باشد در  نوریسال  ها میلیوننفر 

 آید میکه در نور بوجود  اهتزازیموج و  بوسیله ها آن، سخن بگویندسخن  یکدیگربا 

نحو است. شما  همینبه  نیز ها آن رؤیتشنونده قابل درک و قابل ثبت است.  بوسیله

 بینید میرا  ها ستاره دورترینو بالفاصله  کنید میآسمان نگاه  های ستارهکه به  جا آن

که شعاع  طور همانکه شما را به ستارگان متصل کرده شعاع نور است.  ای رشتهآن 

که  موجوداتی یاشما را به ستارگان و  پیام دهد مینور، شما را به ستارگان ارتباط 

که  اهتزازاتی یا. امواج دهد میهزار برابر ستارگان از شما فاصله دارند ارتباط  چندین

که عرض و  نیست بیشترعرض  یک یاحرکت و  یک آید میواها و نورها بوجود در ه

 اینباشد امکان ندارد. با  پذیر حرکت یاو  پذیر عرضکه  شیئحرکت هم بدون 

اجزاء ماده و کرات  تمامیاست که  اتصالی نامتناهیرشته  یکنور  گوییم میحساب 

 متصل و مربوط ساخته است. یکدیگرعالم را به 

رشته  یکو  نامتناهیگذشته گفته شد که نور در ذات خود  های بحث براساس

آن  تجزیه یابا تعدد انوار  فرضیه این شایدکه  گوییم میقابل قطع است.  غیر اتصالی
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که نور در  کردیممختلف ثابت  های رنگنور در  نمایش طریقما از  نیستسازگار 

و سرخ و زرد و سبز  سفید. نور رسد میذات خود متعدد است و تعداد آن به پنج اصل 

انوار و تعدد آن را نشان  تجزیهقوس قزح،  یانور  تجزیهمنشور  طرفیو بنفش و از 

 مساوی محدودیتاست و  محدودیت مساویانوار و تعدد آن  تجزیه این. دهد می

بودن نور با تعدد و  نامتناهیبودن و زمان و مکان داشتن است. پس فرض  متناهی

 نامتناهینور،  گوییم می زیرااست  نقیضینو در واقع اجتماع  نیستگار آن ساز تجزیه

 است.  تجزیهنور قابل  گوییم میاست و باز 

اوال بحث ما در نور، مجرد از ماده است که  گوییم می اشکاالتی چنیندر جواب 

نداشتن اجزاء  معناینور، مجرد است. مجرد به  ولیکناست  بسیطماده،  گفتیم

 یعنیمجرد  شیئفاقد زمان و مکان محدود است.  معنایو به  کوچک و بزرگ

و فوق زمان و مکان بودن آن  ها آنمجرد، عدم تزاحم  خصایصاز  یکینامحدود. 

و  نامتناهیاست نامحدود و  شیئ، ها مکانبه همه  محیطبدون مکان و  شیئاست. 

. مجردات در حدّ نیستاست که در مجردات تضاد و تزاحم  اساسیاصل  یک این

داشته باشند. شما به  برخوردی یکدیگربا  که اینبدون  گیرند میقرار  یکدیگروجود 

. علم و دانش از مجردات است. کنیدحوزه فکر خود و مرکز علم و دانش خود مراجعه 

شما که  ذهنی های صورت یعنیاست.  عکسبردارینه از نوع عرض است نه از نوع 

علم و معلومات، از نوع  این، دهد می تشکیلمعلومات شما را و  نامند میآن را علم 

باشد آن  عکسبرداریاز نوع  ذهنی های صورتمجردات است. اگر معلومات شما 

شده  برداری عکسفکر و قلب شما  یاکه در سازمان مغز شما و  ذهنی های صورت

ر عکس دوم د آیدبوجود  عکسی ای صفحهدر  وقتی زیرااست  یکدیگرمزاحم با 

در نوار  یاعکس اول، محو شود  که آنمگر  نیستعکس اول قابل ظهور  جایهمان 

اول ضبط شده  صدایکه  محلیدر همان  شود میضبط  صداییضبط صدا که 

 عکس اول را محو کند. یااول  صدای که آنمگر  نیستدوم قابل ضبط  صدای
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 بدانیماز نوع نوار  شود می نامیدهروح  یاانسان را که نفس  وجودیاگر ما سازمان 

 شود می برداری عکسکه در آن  فیلمیاز جنس  یا شود میدر آن ضبط  ها سخنکه 

 پیداو معلومات دوم با معلومات اول برخورد  آید میدر معلومات ما تزاحم بوجود  جا این

معلومات  که آنمگر  نیست. معلومات دوم در محل معلومات اول قابل ورود کند می

است، هر  اینما به عکس  اندیشهکه معلومات ما و مرکز  بینیم میما اول محو شود. 

است پس اگر  بیشتردرک معلومات،  برایما  آمادگی شود می زیادترچه معلومات ما 

باشد در معلومات ما تزاحم  برداری عکسصفحه  یافکر ما مانند نوار ضبط صدا  کیسۀ

تزاحم و تراکم ما را از کسب  اینو  شود می پیداو بعد از تزاحم، تراکم  آید می بوجود

. اگر ما تمام موجودات عالم را در نیست چنین که آنحال  دارد بازمی بیشترمعلومات 

در عالم هست در ذهن ما ضبط گردد در  چه آنو  کنیم برداری عکسوجود خود 

از نظر  ها انسان. گرچه ما آید نمیسازمان فکر ما و مرکز معلومات ما تزاحم بوجود 

از نظر نفس ناطقه و از نظر  ولیکن هستیم متناهیمحدود و  جسمانیتو  مادیت

. در مجردات تزاحم و تراکم وجود ندارد، هر چه باشیم میو مجرد  نامتناهی، روحانیت

. ما از همان روز تولد شود می زیادترما  فکریوسعت  آوریمبدست  بیشتریمعلومات 

به خاطر ما هست. در هر  ایم دیدهو  ایم دانستهو  ایم فهمیده چه آن، زندگی نهایت بیتا 

و از معلومات خود  کنیمبه حافظه خود مراجعه  توانیم می بخواهیمکه  زمانی

باشد و چه از  ذهنی های صورتچه از نوع  آینده. پس معلومات نماییم برداری بهره

ن ظرف در هما آیندهو معلومات  ها صورت ایننوع محفوظات و چه از نوع ادراکات، 

نفس  یاروح ما  زیراوجود ندارد  ها آن بین تزاحمیو  گیرد میمعلومات گذشته قرار 

از نوع  ولیکن کند می فعالیتجسم  بوسیلهناطقه ما گرچه به جسم ما تعلق گرفته و 

به زمان  همچنینفوق مکان است  ولیکن گیرد میمجردات است. به مکان تعلق 

نفس ناطقه و  طریقاز  یعنیراه  همینفوق زمان است. از  ولیکن گیرد میتعلق 
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 نتیجهو در  گردد میمتصل  نامتناهیبدن ما به  مادیت، جسم و انسانی روحانیتِ

 .شود می نامتناهی

که در وجود خلق  هایی روحو از نوع معلومات و از نوع  نیروهاانوار عالم از نوع 

که به ماده تعلق  زمانیدات است. و تا از مجر شود می پیداو شعور  حیاتآن  بوسیله

 طریقهمراه ماده از  گیرد میبه ماده تعلق  وقتیو  کند نمی پیدا محدودیت نگیرد

که به شمع ما تعلق گرفته  نوریمانند شعاع  دهد می نمایشتعلق، خود را محدود 

 طریقاز  محدودیتضعف و  این ولیکن دهد مینشان  ضعیفاست خود را محدود و 

 نامتناهیخود را که  اولیهو بعد از سلب تعلق حالت  شود میور به ماده ظاهر تعلق ن

 . کند می پیدابودن است 

ماده  طریقنور را هم از  کنند میبدن درک  طریقکه روح را از  طور همان ها انسان

از  جداییروح را در حالت  یاکه انسان بدن را رها نکند و  زمانیو تا  کنند میکشف 

و باالخره انوار عالم در حال عدم  شود نمیتجرد آن آگاه  حقیقتبه  ننمایدماده درک 

تجرد، در وجود  دلیلهستند و به  نامتناهیتعلق به اجسام و مواد عالم، مجرد و 

ما فرض  یعنی شود نمی پیدا تزاحمیبرخورد و  ها آن بینو  گیرند میقرار  یکدیگر

نور همه جا را گرفته و در ذات  این که نیست بیشترنوع نور در عالم  یک کنیم می

 دیگرانوار  میلیون ها میلیون بخواهیمنور  یک ایناست اگر ما در حد  نامتناهیخود 

تزاحم و  این زیرا آورد نمیتزاحم و تداخل بوجود  یکدیگرانوار بر  اینورود  دهیمقرار 

دود بوده تداخل از خصائص ماده است که محدود است و مکان دارد اما نور که نامح

نورها  ایناز  یکی. پس در هرجا آورد نمی بوجودو فوق زمان و مکان است تزاحم 

 تمامیخدا هم هست، فرشتگان هم هستند و  جا همانهم هست و در  دیگرباشد نور 

است هستند، چون  مبدئیواحد  ها آنکه مجموعه  نیروهاارواح و نفوس و نورها و 

 تجزیهاز  غیرنور  تجزیهبرخورد ندارند پس  یکدیگر، با نیستنداز نوع ماده  ها اینهمه 

 ماده است.
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 این بینو  برداریم دیگررا از کنار ماده  ای مادهاست که  این معنایماده به  تجزیه

دور شوند و هر کدام  یکدیگرتا از  کنیم ایجادفاصله  معنایبه  مکانی جداییدو ماده 

است که مواد چه  این معنایبه  یکدیگربا مواد  ترکیبو  گیرندقرار  معینیدر مکان 

 دهیمقرار  یکدیگررا در کنار  چیزهاباشد، آن  دیگر چیزهای یاهواها  یااز نوع گازها 

از  نوریکه  نیست این معناینور به  تجزیه ولیکن. آیدبوجود  ترکیبراه،  اینتا از 

 معناینور به  تجزیه. گیردقرار  معینجدا شود و هر کدام در مکان و حد  دیگرنور 

. در منشور گیرد میماده انجام  وسیلهنشان دادن به  ایننشان دادن اطوار نور است و 

 پیداانکسار  گیرند میبه ماده تعلق  که اینقوس قزح، نورها پس از  یانور و  تجزیه

 .کنند می پیداتابش  معینیانکسار در جهت  اینو در  کنند می

شارژ کرده است مانند  سفیداد عالم را به نور سابقا گفته شد که خداوند اکثر مو

شارژ شده و نور  سفیدهم با نور  طبیعت این. کند میرا منعکس  سفیدکه نور  ای آیینه

 طبیعت. تابد می طبیعتبر  سفیدهمه انوار از چشمه نور  این. کند میرا منعکس  سفید

 سفیداست که فقط نور  سفیدصاف و  آیینه یکمانند  خورشیدو هوا در مقابل چشمه 

و  سفید شیشه یکنور که غالبا  تجزیه. منشور نماید میرا جذب نموده و منعکس 

را  سفیدانکسار، نور  اینمنعکس نموده و با  معینیرا در جهت  سفیداست، نور  نورانی

نور  تجزیهقطرات باران که درست مانند منشور  یاو  دهد میدر جهت خود تابش 

را منکسر نموده و از جهت  سفید، نور رؤیت مسیردر  یانسان و ا دیداست در جهت 

 برداری پرده دیگرانکسار و انحراف از انوار  اینو با  کند میخود منحرف  طبیعیتابش 

انکسارات و انحرافات در  این. اگر دهد می نمایشانسان  دیدنموده و آن را در برابر 

از تعلق  پیشخود  طبیعیو  عادی نور را به وضع بتوانیمنباشد و ما  رؤیت مسیر

که در  ایم گرفتهقرار  نامتناهیجهان  یککه در  دید خواهیم ببینیمگرفتن آن به ماده 

. گیریم میما در عالم مجردات و فرشتگان قرار  یعنیآن زمان و مکان وجود ندارد 

را به صورت  ها آنچگونه  احادیثاخبار و  کنید میمثال در وصف فرشتگان مشاهده 
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 های سلولاز  سلولیهر  شاید 53.کند می معرفیموجودات مجرد بدون تزاحم  یک

 یکعامل مجرد، اتصال داشته باشد. در حوزه وجود  یابدن با هزاران هزار فرشته و 

، وجود دارد که نامتناهیجهان  یکاست  تجزیه غیرقابل کوچکیذره که از شدت 

وصل کرده  نامتناهیخود را به عالم ، نامتناهیاتصال با آن جهان  طریقهمان ذره از 

حال که از جهان  عین، در دهد می خاصیتو به کائنات  گیرد می خاصیتو از کائنات 

وصل کرده  نامتناهیرشته اتصال که ذره را به  اینمنقطع است به آن متصل است. 

)ع( در امیرالمؤمنینرا موال  ها فرشتهوجود فرشته است.  یانور  ذاتی خاصیتهمان 

 : فرمایند میو  کند می معرفیبه مربوط به خلقت عالم با کلمه اطوار خط

مجرد بودن و نامحدود بودن  مبینکلمه اطوار،  54«مفل هن  اطوارا من مالئکته»

 های صورتبودند هر چند که از نوع  محدودی های تمثال ها فرشتهفرشته است. اگر 

که  بفرمایدکلمه اطوار، افراد بکار برده شود و  بجایعالم خواب باشد الزم بود که 

کلمه افراد که  جایآن حضرت  ولیکن اند کردهرا از افراد فرشتگان پر  ها آسمان

حاالت و  معنایو عدد است کلمه اطوار را بکار برده است. اطوار به  محدودیتبرهان 

ما، روح  اتینباست. مانند روح ما که صاحب اطوار است. روح  حقیقت یکدرجات در 

در ماوراء  نیروها اینروح ادراکات و معلومات ما، همه  یا انسانیما، روح  حیوانی

تعلق گرفتن به جسم ما در حاالت  طریقاست که از  حقیقت یکبدن  طبیعت

اطوار  دارایمختلف دارد. پس روح در بدن ما  های نمایشو  گیرد میمختلف قرار 

بوده  عددیجزاء و افراد است. بدن ما از نوع واحد ا دارایماده در بدن ما  ولیکناست 

که روح ما در بدن  مختلفیمراتب و درجات  همیناست.  مبدئیو روح ما از نوع واحد 

مانند روح در  طبیعتجهان دارند. فرشتگان در جهان  پیکرهما دارد فرشتگان هم در 
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را به  ها آنوال)ع( از نوع مجردات هستند م که اینهستند و نظر به  ها انسانبدن ما 

 نه به صورت افراد. کند می معرفیصورت اطوار 

هستند درجهان نور تراکم و  غیرمادیچون انوار در ذات خود  که اینبحث  نتیجه

 یکدیگرنور از نوع جدا ساختن اجزاء آن از  تجزیه. شود نمی پیدا محدودیتتزاحم و 

 محدودیت طریقنور است که از  حقیقتنشان دادن  معنایبه  تجزیهبلکه  نیست

تعدد  یانور  تجزیهحساب،  این. با دهد می نمایشچشم ما، خود را به صورت محدود 

است، متعدد است  نامتناهیحال که  عینبودن آن ندارد در  نامتناهیانوار، منافات با 

 ایناز  یکاست. هر  نامتناهیحال که متعدد است  عینو در  عددینه به شکل واحد 

 یکدیگربا  که اینبدون  گیرد میو در حدّ وجود آن قرار  دیگرار در ظرف وجود نور انو

عدم تزاحم مجردات ،  مسئلۀ همین طریقداشته باشند. از  برخوردیتزاحم و 

 .گردد میثابت  ها مکانو  ها زماناو بر  وجودیبودن وجود خدا و احاطه  نامتناهی

  یکدیگربا  ها آنو تزاحم  ها هستیتداخل 

متفاوت و مختلف است و از  طبیعت صنایع پیدایش مبادیمعلوم شد که  جا اینتا 

، اختالف و تعدد در موجودات عالم ظاهر شده آفرینش مبادیاختالف و تعدد  طریق

هستند که از سرچشمه  نهریو تکامل مانند  نمایش مسیراز  طبیعت صنایع زیرااست 

که در نهر قابل  ها خاصیتاست که تمام خواص و  بدیهی. اند شده جاریخود  اولیه

 بیشتر حقیقت یکاست از سرچشمه آن بوجود آمده است، اگر در سرچشمه  رؤیت

حساب اختالف فروع و  این. با نیست رؤیتآن، اختالف قابل  مجارینباشد در 

که  کسانیاست. پس  یکدیگرآن مشتقات با  مبادیاختالف  دلیل یکدیگرمشتقات با 

و اختالف را در  دانند میوجود  یابنام ماده  حقیقت یکرا فقط  ها هستیه سرچشم

 مبادیمنظورشان از  که اینظاهرا در اشتباه هستند مگر  دانند نمی جایز ها هستیمبدأ 

است و در  حقیقت یک آفریننده. البته آفرینشباشد نه مصالح  آفرینندهوجود  آفرینش
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 طبیعتکه در  خصوصیاتی تمامیو  کیفیتو  کمیتاختالف و تعدد و  حقیقتآن 

و نه  کند میقبول  کمیتمطلق است، نه  حقیقت یکوجود ندارد. او  شود میمشاهده 

. ذات مقدس شود می ها کیفیتو نه مبدأ  پذیرد می کیفیت. نه شود می ها کمیتمبدأ 

، نیست بردار تجزیهو  کند نمیاست، تعدد قبول  حقیقت یکخداوند متعال فقط 

و  حقیقت یک گویند میدارند و  حقیقت یکاعتقاد به  آفرینش مبادیکه در  یکسان

 هستیاگر منظورشان از مبدأ  شود میهمه موجودات ظاهر  اینبه صورت  هستی یک

 نیست تردیدآن ذات مقدس قابل  وحدانیت، نیستوجود خداوند متعال است، درست 

 آفرینندهاو  یعنیخلوقات است بلکه مُبدع م نیست آفرینشآن ذات واحد، مبدأ  ولیکن

مصالح، مواد  یاو  آفرینش مبادیباشد. منظور ما از  آفرینشمصالح  که ایناست نه 

همه مشتقات و مخلوقات  این مبادیمتعال از آن  آفرینندهاست که  طبیعتخام عالم 

است و آن  حقیقت یکو مخلوقات فقط   ها هستی آفریننده. پس سازد میرا ظاهر 

. تمام وجود او نیست چیزیذات مقدس خداوند متعال است که در ذات خود بجز خود 

و  داناییو  بیناییو  شنواییعلم بودن، قدرت است. تمام وجود او  عینعلم است و در 

ذات مقدس خداوند متعال  برایاسماء مختلف و صفات متفاوت  ایناست.  حیات

از  غیر ارادیکرده است. تعدد آثار  ایجاداراده خود  است که به مختلفیمربوط به آثار 

، شنوند می، داند میکه  دلیلدر ذات مقدس است. خداوند با همان  تجزیهتعدد و 

راه  کیفیتو  کمیتوجود اوست که در آن ذات  عین. ذات خدا تواند میو  بیند می

ن ذات مقدس شود که از آ مشتقاتیتا مبدأ  شود نمیجدا  چیزیندارد. از ذات خدا 

تا ذات خداوند مرجع  گردد برنمی چیزیبه ذات خداوند  همچنینجدا شده است و 

 دریاشود. مانند نهر و قطره آب که از  فانیباشد که به آن برگردد و در آن  مشتقاتی

نهرها و مرجع برگشت  پیدایشمبدأ  دریا، پس گردد برمین آ سویو به  شود میجدا 

موجودات عالم از  آفرینشو  ها هستی ایجادو نهرها است. خداوند در  ها قطرههمان 

جلوه  دیگرو ذات خود را به صورت موجودات و مخلوقات  گذارد نمی مایهوجود خود 



 
 یکدیگر با ها آن تزاحم و ها هستی تداخل

 

159
 

ری علّه ما هو »: فرمایند می)ع( امیرالمؤمنینرابطه موال  این. در دهد نمی کّف َی 

ث   د  ، و ي عود  فيه ما هو أ بداه  و ي  ز   أ جراه  ت ت ذاته و ل ت ج  ذاالت فاو  ث ه  ا  فيه ما هو أ حد 

عناه   ن  الازل  م  ُ  م  شده است از ذات  آفریده چه آن شود میچطور  یعنی. 55«ک هن ه  لمت ن 

که  شود میو مخلوقات باشد و چطور  آفریدگانو ذات خدا مبدأ  آیدخدا بوجود 

در آن ذات مستهلک شوند؟ اگر مخلوقات عالم بعد از تکامل به ذات خدا بازگردند و 

 الزمۀ. گردد میاو لغو  ابدیتو  ازلیتو  آید میبوجود  تجزیهباشد در ذات خدا  چنین

حال که خالق است به صورت مخلوق ظاهر  عیناست که در  این ای فرضیه چنین

داشته باشد. پس آن ذات مقدس مبدأ  خالقیتمخلوق بودن جلوه  عینشود و در 

همه قطرات و نورها  اینباشد که  خورشیدچشمه  یا دریاکه همچون  نیست ها هستی

درسوره  یولدولم  یلداز سرچشمه ذات او خارج شوند و به ذات او برگردند. جمله لم 

نشان  یلد. با جمله لم کند می مرجعیتو  مَبدئیت نفیاز وجود خداوند متعال  توحید

آثار نور  چه چنانخارج نشده است  چیزیو از ذات او  نیست ها هستیکه مبدأ  دهد می

که ذات او  دهد مینشان  یولد. با کلمه لم گردد میاز نور و آثار ماده از ماده ظاهر 

 اصلیباشد که از  فرعیتا همچون  نیامدهبوجود  مبدئی یکمانند مخلوقات عالم از 

 که موجودات نیست اصلی. پس ذات او نسبت به موجودات عالم مانند گردد میظاهر 

آن ذات مقدس نسبت به  همچنینعالم از او متفرع شوند و از وجود او ظاهر گردند. 

ندارد. او نه اصل موجودات عالم است و نه هم  فرعیتکه مافوق او باشد جنبه  اصلی

 شریفه آیه ایناز  تفسیریموال)ع( درست  زیبایبوجود آمده است. جمالت  اصلیاز 

 آفرینشاست که از ذات خود در  تیحقیق یکاست. پس خدا  توحیددر سوره 

 ارادیهست اثر  چه آنندارد بلکه  ذاتیخدا در عالم اثر  یعنی گذارد نمی مایه ها هستی

و مانند حرارت از  خورشیداز چشمه  روشناییمانند  ذاتیاو است. اثر  فاعلیتو اثر 
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به اراده سازنده و مانند سخن و کالم به  صنایعمانند  ارادیشعله آتش است و اثر 

و موجودات  ها هستیاست. اگر ما ذات مقدس خداوند متعال را مبدأ  گویندهاراده 

او باشند. الزمه  ارادیاثر  که اینخدا هستند نه  ذاتیمخلوقات اثر  این بشناسیمعالم 

از آن  کند تا تجزیهاست که خداوند متعال ذات خود را  این ای فرضیه چنین یک

 آفریننده یعنی بشناسیم هستیظاهر گردد. اگر خداوند متعال را مُبدع  ذاتیذات، آثار 

صورت اثر  اینموجودات و مخلوقات عالم در  تمامیموجودات و خالق مخلوقات، 

ذوات مخلوقات  بین یعنیدارند  تباینخداوند هستند و در ذات خود با ذات خدا  ارادی

با ذات خداوند وجود ندارد، ذات او به تمام معنا از  انستیمجمشابهت و  ها آنو وجود 

 آفرینندهاست.  حقیقت یکمشابهت با ذوات مخلوقات منزه و مبرا است. پس او 

مختار مطلق و فعال و آزاد  سازندگی اینو در  سازد میبا اراده خود  سازد می چه آن

وادار کند. به اراده  کاریکه او را به  گذارد نمی تأثیردر ذات او  عاملی هیچاست که 

. در وجود موجودات عالم کند می تربیترا  آفرینندگانو به اراده خود  آفریند میخود 

 او است. ارادیاز ذات خدا وجود ندارد بلکه هر چه هست اثر  اثری

 مبادیاو هستند الزم است که  ارادیخدا و اثر  صنایع، خالیقحساب که  اینبا 

 تباینبا ذات خدا  آفرینش مبادی اینداوند متعال باشد و از وجود خ غیر آفریدگان

متعدد و مختلف است و  آفرینش مبادی گوییم میاست که  دلیل اینداشته باشد، با 

اول  های هستیاست. خداوند متعال ابتدا  حقیقت یکذات مقدس خداوند متعال فقط 

انواع  یکدیگر با ها هستیآن  ترکیبو از  کند می ایجادرا  آفرینش مبادی یاو 

اول  های هستیبحث ما در همان  جا این. در سازد میموجودات و مخلوقات را ظاهر 

 . شود میهمه موجودات و مخلوقات  این پیدایشاست که سرچشمه 

ظهور اختالف و تعدد موجودات عالم ثابت شد که  طریقگذشته از  های بحثدر 

اگر در سرچشمه اختالف نباشد در  زیراموجودات، متعدد و مختلف است  این مبادی

. اختالف موجودات در حرکت و سکون و موت و آید نمی، اختالف بوجود مجاری
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 چنین یکموجودات  ایناست که در سرچشمه  این دلیلو نورها  ها رنگو  حیات

 نورهایبنام ماده و  مختلفیخداوند اصول متعدد و  یعنیوجود دارد  اختالفاتی

همه موجودات بوجود آمده  این یکدیگربا  ها آن ترکیباز است و  آفریدهمختلف 

 اینگذشته شش اصل است.  های بحثبر اساس  آفرینشاول  های هستیاست. 

 حقیقت یکاست به اضافه وجود خداوند متعال که  آفرینش مبادیشش اصل که 

 ها آناز  یکیکه  آید میهفت اصل به حساب  شود میشناخته  ابدیو  ازلیمطلق 

 مبنای. بر اند شدههستند که به اراده او ظاهر  موجوداتی، مخلوقات و بقیهو  ندهآفرین

مطرح  یکدیگربا  ها آن تعانیو تزاحم و  ها هستیاصول ستّه باال بحث تداخل 

باال بحث خود را ادامه  سبعۀکه در اثبات عدم تداخل و تزاحم اصول  گردد می

 . دهیم می

 رود می بیننباشد تداخل و تزاحم هم از  بیشتر حقیقت یک طبیعتاگر در عالم 

 جا اینتحول، تزاحم ظاهر گردد. در  اینتا از  شود نمی پیداتحول  حقیقت یکدر  زیرا

تداخل،  گانه سهلغات  یکدیگرمختلف با  اشیاء یا شیئنشان دادن مفهوم برخورد  برای

، مفهوم برخورد عنیمدارد و آن  خاصی معنیکه هر لغت  آید میبوجود  تعانیتزاحم و 

 .کند میرا منعکس  یکدیگربا  شیئدو 

   تعانیتداخل ، تزاحم ، 

 دیگرداخل جسم  جسمی که چناناست.  یکدیگردر  شیئورود دو  معنایتداخل به 

. مانند گیردنور در ظرف وجود ماده قرار  یاداخل گردد و  دیگردر ماده  ای مادهشود و 

برق که وارد فلزات و  نیروی یاو  شود میداخل  حیوانروح که در جسم انسان و 

در ظرف وجود  شیئورود دو  یعنی. ها اینوامثال  گردد می گیر برقو  هادیاجسام 

 .یکدیگربرخورد با  یاو  یکدیگرنه در کنار  یکدیگر
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که در داخل آن جسم،  داریم متری میلی یکجسم مکعب  یک کنیم میفرض 

هستند و از هم فاصله ندارند، ما در  یکدیگرصل به وجود ندارد و ذرات آن مت خالئی

 کنیم میحجم وارد  همینرا با  دیگری، جسم متری میلی یکجسم مکعب  این

 نیاید بوجود گشادگیجسم وارد، داخل در حجم جسم اول شود و در آن  که بطوری

دادن، راه  یاو  یافتنراه  اینجسم اول، جسم دوم را در وجود خود راه بدهد و با  یعنی

نشود و حجم جسم دوم هم در هنگام  بیشترمکعب  متر میلی یکحجم جسم اول از 

اگر  بگوید گوینده جا اینمکعب کمتر نشود که در  متر میلی یکورود به جسم اول از 

جسم اول است پس حجم دوم کجا رفت و اگر جسم دوم  متری میلی یکحجم  این

جسم دوم است و متصل به آن  ضمیمهاست جسم اول کجا رفته و اگر جسم اول، 

ممکن  آیااست که بر حجم جسم دوم اضافه شود،  ایناتصال  اینشده باشد الزمه 

بر حجم خود  که اینرا در وجود خود راه دهد بدون  دیگرجسم  جسمیاست که 

ظرف  جسمیاست که هر  بدیهیشود؟  پیدا تنگیو  گشادگیو در آن جسم  بیفزاید

ماده است. در آن ظرف وجود،  یامخصوص خود جسم  رفیتظدارد که آن  وجودی

 پیدا تأثیراتیو  برخوردی یافتنراه  اینو در  بیابدراه  دیگری چیزکه  نیستممکن 

 طریقاز  یکدیگرتداخل دو جسم در ظرف وجود  گوییم می جا ایننشود. پس در 

 یاو  سمیجهر  زیراممتنع است  دیگربا ماده  ای مادهو  دیگربا جسم  جسمیتماس 

خود، ابعاد  ظرفیتظرف مخصوص به خود دارد که آن جسم و ماده را با  ای ماده

را راه  دیگر ای مادهظرف مخصوص به خود  این. در نامند میمکان  یاثالثه و 

که قابل برخورد  نیست چیزیصورت  اینبرود، در  بینخود او از  که اینمگر  دهد نمی

تداخل ممتنع است مگر  یکدیگرمواد و اجسام با  قیاسباشد، پس در  دیگر چیزبا 

داخل در آن فضا و  شیئباشد تا  ای فاصلهو  فضاییمدخول  شیئدر ظرف  که این

ورود  یاو  یکدیگرمانند ورود آب در هوا و هوا در آب و ورود گاز بر  گیردفاصله قرار 

آب داخل هوا  یاو  شود میکه هوا داخل آب  بینیم میهواها و گازها به داخل اجسام. 
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 های مولکول بیناست که  هایی فاصله طریقاز  یکدیگر. ورود هوا و آب بر گردد می

آن  بینکه  اتصالی، چنان نیستندمتصل  یکدیگرآب و هوا وجود دارد. اجزاء هوا به 

. گرچه در ظاهر، خود را به دیگراجزاء آب و اجسام  طور همیننباشد.  ای فاصلهاجزاء 

است  بسیاردر داخل اجزاء آن فاصله  ولیکن دهند میصل نشان جسم مت یکصورت 

، پذیرش این، در پذیرد میو  دهد میرا به خود راه  دیگراجزاء  فاصله، اینکه در 

که اجزاء با  ای فاصله طریقاز  یکدیگربر  اشیاء. ورود آید می بوجود ترکیباختالط و 

 .آید می بوجودراه  همیناز  ها ترکیبو همه  نیستدارند ممتنع  یکدیگر

نباشد و  ای فاصله جسمی یکاجزاء  بیناست که  این معنایتداخلِ ممتنع به 

امکان تصور خالء در فاصله  که چنانباشند  یکدیگراجزاء آن جسم در شدت اتصال با 

را به  دیگر شیئ یارا و  دیگرحال جسم  عینآن جسم نباشد و در  داخلیذرات  بین

در حجم  که اینبدون  گیردقرار  یکدیگرجسم در ظرف وجود  خود راه دهد و دو وجود

 یکدیگردو جسم با  یاظاهر گردد. پس تداخل دو ماده و  تنگی یاو  گشادگی ها آن

در  متری میلی یکظرف  یکاست که  اینتداخل  چنین یک معنای زیراممتنع است 

بودن  متر میلیدو  عینباشد و در  متر میلیاست دو  متر میلی یکحال که  عین

ظرف  این. اگر گویند می نقیضین یا مثلینرا اجتماع  اینباشد و  متر میلی یک

 متر میلی یکاست  متر میلیو اگر دو  نیست متر میلیاست پس دو  متر میلی یک

 ایندر قضاوت عقل و علم ممتنع است. در  نقیضینو اجتماع  مثلین. اجتماع نیست

کره  تواند میخدا  آیا اهلل رسول یابنکه  کند میسئوال نفر از امام صادق)ع(  یکرابطه 

کوچک نشود و  زمینبدهد که حجم کره  جایچنان  مرغیتخم  یکرا در  زمین

 حجم تخم مرغ هم بزرگ نگردد؟ 

که  شناسد میرا  کننده سئوالو  داند میرا جاهالنه  سئوالی چنین یکامام)ع( که 

و  دهد می کننده ساکت یاو  کننده اقناعجواب  یکندارد  آگاهی ها ظرفیت موقعیتبه 

که حدقه چشم تو  بینی نمیکارها قدرت دارد مگر  ایناز  بیشتر: خداوند بر فرماید می
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 دهد می جایرا در خود  ها دیدنیحال تمام  عیناست در  تر کوچکتخم مرغ  یکاز 

 این قیقتحدر  ولیکن، شود میقانع و ساکت  کننده سئوال. دهد میو به خود راه 

قرار  بینندهدر داخل چشم  ها دیدنی زیرا شود نمیجواب مربوط به سئوال سائل 

و هر کدام بدون تداخل در  آید میرابطه بوجود  ها دیدنیو  بیننده بینبلکه  گیرد نمی

را آنقدر  زمینخداوند قدرت دارد حجم کره  گوییم می جا اینخود هستند. در  جای

اجزاء و ذرات تخم  بین که صورتیدر  گیردمرغ قرار کوچک کند که در داخل تخم 

، اگر یکدیگربا  ها پروتونو  ها الکترونوجود داشته باشد مانند فاصله  ای فاصلهمرغ 

سئوال منجر به  اینهم کوچک نشود  زمینوجود نداشته باشد و حجم کره  ای فاصله

حدود  زمینقطر کره  که ایناست که با  اینآن  معنایو  شود می نقیضیناجتماع 

باشد  متر میلی یک که این عینباشد و در  متر میلی یکاست  کیلومتردوازده هزار 

 نقیضیناجتماع  همینو در  گویند می نقیضینرا اجتماع  همینو  کیلومتردوازده هزار 

حال  عیندر حال بودن ، نباشد، در  که این یادر حال نبودن ، باشد  چیزی گوییم می

 متر میلی یک که این عینباشد و در  متر میلی یکاست،  کیلومترزده هزار که قطر دوا

نبودن، طرف  یادرست است، بودن  قضیهاز دو طرف  یکی. کیلومتراست دوازده هزار 

 غلط است.  دیگر

بدون  یکدیگردر داخل وجود  شیئدو  یاتداخل دو ماده  گوییم میحساب  اینبا 

ظرف  موجودیباشد محال و ممتنع است. هر  خالئیدر آن وجود داخل  که این

واال ظرف وجود  دهد نمیرا راه  دیگر شیئالزم دارد که در ظرف وجود خود  وجودی

ظرف  یامظروف و  نابودیاعدام مظروف و  لغویت این معنایخود را لغو کرده است و 

 محال و ممتنع است. یکدیگردو ماده در ظرف وجود  یااست پس تداخل دو جسم و 

دو ماده در  یااست که دو جسم  این معنایاما کلمه تزاحم از ماده زحمت به 

 یعنی شود می پیداتداخل  طریقمزاحمت از  اینمزاحم هم باشند و  یکدیگربرخورد با 

ورود، تزاحم  اینوارد کند در  دیگرخود را در ظرف وجود ماده  ای مادهو  جسمیاگر 
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تزاحم آن دو  ایندر  زیرا نیستممتنع  گریکدیو تزاحم دو جسم با  آید میبوجود 

در ظرف وجود  که ایننه  زنند میرا کنار  یکدیگرو  گیرند میقرار  یکدیگرجسم کنار 

 باشند.  یکدیگر

است  یکدیگراز برخورد با  شیئرنج بردن دو  معنایاز ماده عناء به  تعانیاما کلمه 

، در دست شما و در آن جسم تأثر بوجود بگذارید جسمی رویدست خود را  که چنان

متأثر  چیزی یا کسیشما از برخورد  یعنی، نامند میتأثر را رنج و عناء  همینکه  آید

 و آن هم از برخورد با شما متأثر گردد. شوید

لغات ثالثه  ایناز  یکیاول الزم است که  های هستیدر اعتقاد به تعدد  جا ایندر 

و تعدد  ها هستیکه در صورت تعدد  کنیمو اعتراف  یمکنهر سه لغت را قبول  یاو 

کل  کنیماگر درست دقت  زیراوجود دارد  تعانی، تداخل و تزاحم و آفرینش مبادی

 جای دیگر چیزوجود ندارد که در آن خأل  خالئی جاییعالم پر است و هرگز در 

دام که هر ک مصالحیهمان اصول و  یعنی آفرینش مبادیاول و  های هستی. بگیرد

در  که اینتا  نیستممکن  کدام هیچدر همه جا هستند و تصور خأل از وجود  ها آناز 

 جاییرا از  ای مادهو خداوند  آید بوجودنقل مکان  طبیعت صنایع ایجادتصور در  این

منتقل کند، مانند  دیگر جایبه  جاییرا از  روحی یانور  که این یاانتقال دهد  جاییبه 

نقل مکان  جاییبه  جاییآن را از  اولیهخود مواد  صنایع ایجادکه در  ها انسانما 

در آن مصالح  یاو  هستیم آفرینندهدر وجود خود ما که سازنده و  که اینتا  کنیم می

حرکت کند.  دیگر جایبه  جاییو از  آید بوجودنقل و مکان حرکت  ایناز  ساختمانی

بسازد مواد  دیگری چیز یا وانیحی یا گیاهی، معینی جایاگر خداوند بخواهد در  آیا

؟ مثال ماده را دهد میرا نقل مکان  آید می بوجوداز آن  گیاه یا حیوانکه آن  ای اولیه

کند و از  ترکیب یکدیگرو ماده و نور را با  دیگر جاینور را از  یاو  بیاورد جا آناز 

اوال  زیراغلط است  معنایی چنین یکبسازد تصور  حیوان یاو  گیاه،  ها آن ترکیب

 ساختمانیمصالح  یاو  آفرینش مبادیهمه جا هست و  تعالیخداوند تبارک و 
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 آفرینندهو  آفرینش مبادیبه نقل مکان در  احتیاجموجودات هم در همه جا هست، 

فاعل ل »: فرماید میخداوند متعال  فاعلیت معنایرابطه موال )ع( در  این. در نیست

در  که ایناست بدون  صنایعو سازنده  ادکنندهایجخداوند  یعنی 56«هحرکابضطراب 

به  جاییاز  شیئحرکت  زیرابکار رود  ابزاریاسباب و  یاشود و  پیدا حرکتیوجود او 

خود را  خواهد میکه  نیستدوم  جایدر  شیئآن است که آن  معنایبه  دیگر جای

 سازگاریاست  نامتناهیوجود  یکمعنا با ذات خداوند که  اینانتقال دهد،  جا آنبه 

به حرکت دادن  احتیاجبه زمان و مکان است پس  محیطندارد. او در همه جا هست، 

 نیروهاثابت شد که نورها و  آفرینش مبادیدر  همچنینندارد.  جاییبه  جاییخود از 

خأل در عالم  پیدایش ها آنکه از وجود  باشند می اتصالیرشته  یکهستند و  نامتناهی

به  احتیاج ها آنو متصل بودن  آفرینشبودن مصالح  نامتناهی. با فرض نیستممکن 

خداوند در هرجا هرچه  یعنی نیست دیگر جایبه  جاییاز  مبادیانتقال آن مصالح و 

 ترکیب یکدیگررا با  ها آنهستند که  جا هماندر  سازندگیبسازد سازنده و مصالح 

 مبادی. پس با قبول تعدد سازد میموجودات زنده را  ها آن ترکیبو از  کند می

مانند تداخل و  مسائلیاز ارتباط با ذات مقدس خدا  مبادیو جدا بودن آن  آفرینش

 شود میو چطور  چیست ها پرسش اینو جواب  گردد میچگونه حل  تعانیتزاحم و 

 شود مینشود؟ چطور  پیدا برخوردی ها هستی سایراو و  بینکه خدا همه جا باشد و 

 یاتداخل  ها آن بینمتعدد باشد و همه جا وجود داشته باشد و  آفرینش مبادیکه 

 ؟چیستسئواالت و مشکالت  ایننشود؟ جواب  پیدا تزاحمی
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 اقسام محاالت  

 محاالت بر سه قسم است :

 آیه این اند گفتهدانشمندان  بعضی  «ان هللا عل ُک ش ئي قدير» آیه توضیحدر 

قدرت خدا را همه جا  توانیم نمیو ما  نیست باقیخود  عمومیتهم به  شریفه

از موارد  بعضیدر  زیراتوانا است  چیزاو برهمه جا و همه  بگوییمو  بدهیمگسترش 

محاالت  ایجادکه خدا بر  گوییم نمی. ما گیرد نمیعلم و قدرت خدا به محاالت تعلق 

وجود تا محال قابل  گیرد نمیقدرت خدا به محال تعلق  گوییم می ولیکن نیستقادر 

به  ایجاد قابلیتو عدم  ایجاد قابلیترا از نظر  ها هستی، فرضیه اینباشد. در  ایجادو 

 . اند کرده تقسیمممتنع  –ممکن  –سه قسمت واجب 

الزم  ایجادکنندهکه خودبخود هست و عامل  گویند می وجودیواجب به آن  -

 ندارد مانند وجود خداوند متعال.

 شرایط. شود می ایجادوجود  شرایطکه با اجتماع  گویند می وجودیممکن به آن  -

 .غاییعلت  -صوریعلت  – مادیعلت  – فاعلیعبارت است از : علت  ایجاد

و  نیست ایجادهم قابل  شرایط ایجادکه با  چیزی یعنی: ممتنع الوجود ممتنع -

و اجتماع  ضدینو اجتماع  نقیضینمانند اجتماع  گیرد نمیبه آن تعلق  الهیقدرت 

. قدرت خدا و نیستقابل وقوع  چیزچهار  اینخدا (  شریک) الباری شریکو  ینمثل

 چهارگانه باال موجود باشد. شرایطهر چند که  گیرد نمیآن تعلق  ایجادخلق خدا به 

قدرت خداوند  عمومیتجزء محاالت است  چیزچهار  اینکه  فرضیه اینحال با 

خداوند  اند گفتهو  اند داده تخصیصمتعال را به امتناع وجود محاالت چهارگانه باال 

 . چیزچهار  اینقدرت دارد مگر  هرکاریو  چیزیبرهر 
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را هم موجود کند و هم معدوم،  چیزی زمانیظرف  یکدر  تواند میخداوند  آیا

عدم و وجود هر دو در  یعنی. درحال وجود، عدم باشد و در حال عدم، وجود که بطوری

 محال است .  این. گیرند نمیقرار  مکانیو  زمانیظرف  یک

که دو  حالیدر  شیئ یکدهد که  نمایشرا چنان  شیئدو  تواند میخداوند  آیا

را لغو کند که درحال  شیئ حدودیو  مکانیو  زمانی امتیازاتباشد؟ چنان  یکاست، 

محال است و قدرت خدا به  اینبودن، دو باشد؟  یکباشد و باز در حال  یکدو بودن 

 . گیرد نمیمحال تعلق 

 یکرا در  یکدیگر غیرو  یکدیگرضد  شیئخدا قدرت دارد که دو  آیا همچنین

در  جسمی که بطوری پذیر رنگماده  یکقرار دهد مانند دو رنگ در  مکانیظرف 

 یکدیگردو رنگ ضد  که بطوری، سفیدحال سرخ بودن، زرد باشد و در حال زرد بودن، 

محال  اینبدهند؟  نمایشهستند  که چنانو هر دو خود را  گیرندجسم قرار  یکدر 

خدا قدرت  آیاخدا(  شریک) الباری شریک. گیرد نمیاست و قدرت خدا به محال تعلق 

او هست  که چنانمانند خود و در حدّ وجود خود بسازد تا  دیگری خدایدارد که 

 خداییقادر و توانا است آن  کاریخود او به هر  که چنانو  مصنوع او هم باشد خدای

خداوند متعال نامحدود است  که چنانقادر و توانا باشد و  کاریهم که ساخته به هر 

 عینباشند که در  خداییساخته شده هم نامحدود باشد و باالخره چنان دو  خدایآن 

 بودن دو .  یک عینباشند و در  یکدو خدا بودن 

 خداییآن  زیرا گیرد نمیمحال و ممتنع است و قدرت خدا به محاالت تعلق  این

هم خالق  شیئ یک که اینخالق باشد،  تواند نمیمخلوق است و مخلوق  سازد میکه 

 پایه. بر نیسترفع آن ممکن  یااست که جمع آن  نقیضینباشد و هم مخلوق اجتماع 

تصور را به سه قسمت  محاالت چهارگانه باال موجودات قابل فرض و قابل

. در جواب مفروضات باال اند کرده تقسیم الوجود ممتنع -الوجود ممکن – الوجود واجب
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قادر  کاریاست که خداوند بر هر  باقیخود  عمومیتبه  شریفه آیهکه  گوییم می

 .شوند می تقسیماست و موجودات فقط به دو دسته واجب و ممکن 

 زیراوجود است و تصور عدم محال است  جای بهدر واقع تصور عدم  الوجود ممتنع

تا قابل وقوع باشد و  نیستوجود است نه عدم. عدم قابل تصور  شود میتصور  چه آن

 که وقوع آن به اراده خداوند متعال ممتنع باشد.  نداریم وجودیما 

ما آن را ممتنع  که آنکه قابل تصور باشند تا  نیستندمفروضات چهارگانه باال وجود 

امتناع و امکان، هر دو صفت موجود است نه  زیرا بشناسیمآن را ممکن  غیرو  بدانیم

جهت محال است که عدم  اینصفت عدم باشد. محاالت چهارگانه باال از  که این

را بوجود آورد و  ها عدمکه  کنید می. از خدا تقاضا خواهید میاست و شما از خدا عدم 

بر عدم هم قادر است؟  آیاقادر است  وجودی شکل بدهد. خداوند بر هر ها عدمبه 

غلط است. عدم  تواناییاز هر قادر  یاو عدم خواستن از خداوند متعال  خواهیعدم 

مانند خود عدم است. اعدام نه در عالم تصور قابل تصور است نه در عالم خارج قابل 

 وقوع است و نه در خط و کتابت و نه در لفظ. 

 یا کردیدتصور  چه آن؟ بسازید یاو  کنیدتصور  یاو  بگویید عدم را توانید میشما  آیا

وجود است و آن  شود میموجود است نه عدم، لفظ عدم که نوشته  گفتید یا نوشتید

از  حکمیموضوع  تواند میدر عالم تصور شما وجود است و  اید کردهکه تصور  عدمی

 رود می جاییبه  کند یمخود حرکت  خیاالتانسان دنبال  گاهی. لذا گیرداحکام قرار 

که  خیالیهمان وجود  جا اینهست بردارد و ببرد. در  متاعی جا آندر  که این خیالبه 

. از او آورد میو  برد میو  دهد میدر عالم خارج عدم محض است انسان را حرکت 

هست. پس  چیزی جا آنکردم در  خیال دهد می، جواب آمدیو  رفتیچرا  پرسند می

 خیالهستند که در عالم  خیالیو  تصوریموجودات  یکما  خیاالتتصورات و 

و  خیالیهمان موجودات  اباطیلو  ها دروغ. نیستندموجودند گرچه در عالم خارج 

در عالم خارج  ولیکنتصور موجودند  یاو  بیان یاهستند که درعالم کتابت و  تصوری
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موجود هستند، منشأ  تلفظ و کتابت یاو  خیالدر عالم  که این دلیلبه  نیستندموجود 

 که این دلیلو به  گیرند میاز احکام قرار  حکمیو موضوع  شوند می ها انسان فعالیت

تصور  خیالما در عالم  چه آن. پس اندازند میرا به هالکت  ها انسان نیستنددر خارج 

 یاو  خطی یاو  خیالیوجودات  ها آن سازیم می جاریبر لفظ و کتابت  یاو  کنیم می

هم  خیالیو وجود  شود نمی جاریاست که بر زبان  چیزیهستند. عدم، آن  لفظی

و در خط و در لفظ هست؟ و  خیالدر  عدمی چنین آیا کنید. درست دقت کند نمی پیدا

جمله  این. خود نیستعدم  گوییم میچرا  نیستعدم و اگر  گوییم میاگر هست چرا 

خبر  نیستیجمله از  است. قسمت اول نقیضینو هست اجتماع  نیستکه عدم 

قرار گرفته  هستیموضوع حکم  نیستیو در واقع  هستیو قسمت آخر از  دهد می

در خط و  یادر ذهن انسان و  یااست که در علم خدا و  چیزیاست. پس عدم آن 

مناسبت موال )ع( تصور عدم را مانند تصور موجودات  همینکتابت وجود ندارد. به 

صفت  ها عدم یعنی اند شده پیدابه اضافه وجود  ها عدم گوید میو  داند میحادث 

نبوده  که این دلیلحدوث و به  دلیلبه  شود میخلق  موجودی وقتیوجودات هستند. 

 نیستی، نیست فالنیهست و  فالنی گوییم میشده عدم آن قابل تصور است.  پیداو 

حادث  موجودی وقتی یعنیعدم مضاف  گویند میرا  اینو  گردد می هستیعارض بر 

که نبوده و نخواهد بود قابل تصور است  مابعدیآن وجود حادث ماقبل و  برایگردد 

نشده بود. پس  جاریمفهوم عدم بر زبان انسان  شد نمیحادث  وجودی چنینو اگر 

که قدرت خدا بر آن تعلق  عدمیعدم در ارتباط با وجودات، حادث شده است.  مفاهیم

. کند میرا که ساخته اعدام  چیزیخداوند متعال  یعنیدر واقع اعدام است  گیرد می

بود که در  شیئوجود حادث است. اگر عدم مطلق،  معنایعدم، فرع  معنایپس 

و خط و تصور و عالم خارج(  بیاندر ظرف  یعنیظرف چهارگانه باال قابل وقوع بود )

د الزم بود که مفهوم عدم هم مانن جا اینو در  شد نمیمفهوم عدم بر آن اطالق 

: فرماید میباشد. لذا موال )ع( در صفت قِدَمِ خداوند متعال  قدیممفهوم وجود خدا 
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وجود خدا بر عدم سبقت گرفته است  یعنی 57«جوده  و   والعدم   کونه   الاوقات   ق  ب  س   »

عدم مطلق قابل تصور است  بگوییماگر عدم در لسان موال)ع( عدم مطلق باشد و 

است و سبقت وجود  قدیمعدم مطلق مانند خدا  زیرا شود میموال)ع( غلط  فرمایش

 اینتصور عدم مطلق محال است.  بگوییم که اینخدا بر عدم مطلق محال است مگر 

 شیئ، وجودعدم مضاف هستند که به  کنیم میبر آن حمل  حکمیکه ما  هایی عدم

موال )ع( قابل تصور است چون  فرمایشصورت  ایننه به عدم مطلق . در  گردند می

حساب عدم مطلق،  عدم است  اینسبقت دارد. با  اشیاءعدم  یعنیبر عدم مضاف  خدا

جهت  این. محاالت چهارگانه باال از نیستو در ظرف چهارگانه باال قابل ظهور 

، خواهید میو از خدا عدم  اید کردهوجود  ضمیمهمحال است که شما عدم مطلق را 

عدم مانند خود، عدم است فاعل و جاعل الزم ندارد.  زیراغلط است  خواهیعدم 

که شما  زمانیمن باشد.  هستیمن توأم با  نیستی یعنی نقیضیناجتماع  گویید می

شما  ایجادقدرت خدا به  هستیدحاال که  نداشتید، فاعل و جاعل الزم نبودید، نبودید

باز قدرت خدا به  هیدبخواتعلق گرفته و شما را ساخته است. اگر از خدا اعدام خود را 

و آن  دهد میانجام  کاریموجود  شیئ رویخدا  یعنی گیرد میاعدام وجود شما تعلق 

چه ؟ عدم که مانند خود عدم است و  یعنی. اما عدم مطلق کند میموجود را اعدام 

جهت محال است که شما همراه  ایناز  نقیضین. اجتماع نیستقابل تصور و درک 

در اجتماع  همچنینتصور شما غلط است.  اینو  خواهید میوجود مطلق، عدم مطلق 

و در حال  یکباهم چنان اجتماع کنند که در حال دو بودن،  شیئدو  گویید می مثلین

 پایهدارند که بر  وجودی امتیازات یکدیگربا  شیئدو  گوییم میبودن، دو باشند،  یک

 دلیلن و دو ساختن به . دو بودشوند میدو مثل شناخته  یادو فرد  امتیازاتهمان 

مشخصات  یاو  مکانی یاو  زمانی امتیازات یکدیگربا  شیئاست، دو  امتیازاتحدود و 
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 یک گویید می. شما شوند میو حدود، دو شناخته  امتیازاتهمان  دلیلدارند و به  دیگر

 اینباشد، فرض  یککه دو است  حالیاست دو باشد و در  یککه  حالیشکل در 

دو  بین امتیازاتحدود  بگویید خواهید می یعنی گردد برمی نقیضینمسئله به اجتماع 

 زیرا نیست. عدم مطلق قابل جعل اید خواستهباشد و نباشد. باز از خداوند عدم  شیئ

هم  ضدیناگر جعل شود وجود است و اگر نشود فرض نبودن آن غلط است. اجتماع 

که هستند،  حالیدر  شیئدو  گویید می نییع گردد برمی نقیضینبه همان اجتماع 

نور زرد  یارنگ سرخ است و رنگ زرد و  اینکه نباشند، باشند.  حالینباشند و در 

 اید خواستههم همراه وجود ، عدم  ضدیندارد. در اجتماع  دیگر مکانیو  زمانیظرف 

 غلط است. خواهیعدم  اینو 

و  قدیم حقیقت یک. خدا گردد برمیمسأله  همینخدا( هم به  شریک)الباری شریک

بسازد و به آن مخلوق چنان قدرت بدهد که کار  مخلوقی تواند میاست. او  نامتناهی

انسان  یکاو دانا و تواناست او هم دانا و توانا باشد مانند  که چنانانجام دهد و  خدایی

 ایخد یکاو خدا است  گویند میاست اما  رسیده اللهی خالفتکامل که به مقام 

 در حدّ وجود خود مانند خود بسازد. دیگر

است و  غیرمجعولو  قدیم، نامتناهیاست که او  اینخدا  ذاتیاز جمله صفات 

او را  خواهد میکه خدا  خداییآن  آیاباالتر از خود ندارد که به اراده او ساخته شود. 

 این تناهینامو  قدیم معنایباشد؟  نامتناهیو  قدیمبسازد ممکن است که مانند خدا 

، سازگار مجعولیتمافوق نداشتن با فرض حادث شدن و  اینندارد و  مافوقیاست که 

باشد هم  متناهیباشد هم حادث، هم  قدیمهم  گویید میشما  جا این. پس در نیست

و عدم قابل  خواهید میاز خدا عدم  یعنی کنیم میتصور  نقیضین. باز اجتماع نامتناهی

 .نیستتقاضا و تصور 

 . شود میوجود خلق مطرح  هستیوجود خدا و  هستیمسائل باال، تداخل  پایهبر 

 ممتنع ؟ یاممکن است  بیشتر یاو  هستیفرض دو وجود و دو  آیا
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دارد  عقیدهاست. فلسفه  ماهیتبحث فلسفه، وجود و  اساسیاز موضوعات  یکی

در لباس نمود و  حقیقتاصل بنام وجود هست که همان  یکو  حقیقت یککه 

 تمامی. نامیم میرا مخلوق خدا  ها آنظاهر شده است که ما  ها صورت این، به نمایش

موجودات و مخلوقات از همان ماده و جسم تا جهان روح و فرشتگان و عقل و 

را خلق خدا  ها آنکه ما  ها آن تمامیو هرچه هست،  کرسیو عرش و  القدس روح

وجود خالق و به  نمایش ها اینمه ه ایم کردهوضع  اسمیهر کدام  برایو  نامیم می

شده  نمایان ها صورت اینو در  ها قالب اینوجود است که در  تجلی دیگرعبارت 

، ها کیفیتو  ها کمّیت تمامیو  ها فرمولو  ها هندسهو  ها صورتو  ها قالباست. 

 یکدر ذات و نهاد خود  ها آن که اینهستند نه  عرضیوجودات  یاو  اعتباریوجودات 

 محدودیکه خود را در لباس  چیزیمستقل و ممتاز از اصل وجود باشند. هر  حقیقت

 یکلباس،  این. دانیم میما آن را مخلوق خدا  محدودیتهمان  دلیلبدهد به  نمایش

و  ها رابطهو  ها موازنهما و وجود است.  بین ربطی یکاعتبار است و  یکعرض و 

 یکبلکه  نیستند مستقلیودات در لباس زمان و مکان وج یکدیگربا  اشیاءحدود 

که ماده در  کنیم میمثال مشاهده  برایهستند.  اعتباریو  عرضیوجودات 

 حقیقتو  واقعیت چه آن آیا. گردد میمتفاوت ظاهر  های قالبمختلف و در  های شکل

 ها شکل که این یاهستند  اعتباریو  عرضی ها قالبو  ها شکلاست فقط ماده است و 

مستقل و ممتاز از  وجوداتیهم  ها اینهستند  پذیر شکلکه  موادیمانند  ها قالبو 

 اینو از  شود می ترکیبماده هستند که در واقع مواد عالم با شکل و حدود خود 

شکل و قالب که از حدود و ابعاد ماده ظاهر  آیا. گردد می نمایان ها صورت، ترکیب

ست که شکل گرفته است و فقط ماده ا یاوجود مستقل است  یکمانند ماده  گردد می

است که ماده در لباس  بدیهی. نیست چیزیآن  نمایششکل بجز ظهور ماده و  این

مواد عالم را به شکل مخصوص  بخواهیم وقتی. نیست چیزیشکل و قالب بجز ماده 

بنام  شکلیو  کنیم تهیه جاییکه ماده را از  نداریم احتیاج سازیممثلث ظاهر  یامربع 
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، ماده را ترکیب اینتا از  کنیم ترکیبدو را  اینو  بیاوریم دیگر جاییمثلث و مربع از 

 های شکلظهور در  برایبلکه فقط وجود ماده  سازیممختلف ظاهر  های شکلدر 

است  جا این. در نیستندو اشکال وجودات مستقل و جدا از ماده  کند می کفایتمختلف 

و  ها رابطهو  ها فرمولو  ها هندسهاز  ای مجموعهکه  ها شکلوجود  گوییم میکه 

است که در تصور ما  وجوداتیو  اعتباریاست  اموری ها این تمامیاست  ها موازنه

 های شکلکه ماده خودبخود در  طور هماندارد نه در خارج .  واقعیتو  حقیقت

 یاندارد وجود مطلق و  احتیاجخود  غیربه  گیری شکل برایو  گردد میمختلف ظاهر 

فقط  ها شکل اینو  گردد میمختلف و متفاوت ظاهر  های شکلل هم در او هستی

 اینباشند که در  وجودیمستقل و جدا از  حقایقی که اینهستند نه  نمایشحدود و 

فلسفه دو اصل قائل شده است که  جا اینظاهر شده است. در  ها صورتو  ها شکل

 . واقعیو  حقیقی دیگریاست و  اعتباریدو،  ایناز  یکی

 هستیخود را در لباس  ولیکن نیستکه در واقع  چیزی یعنی اعتباریوجود 

 دارد. بستگیآن به فرض و اعتبار  موجودیتکه  وجودی، دهد می نمایش

و نشان. اگر آن  نام بیکه هست و مستقل است و  حقیقتی یعنی واقعیوجود 

و  ها شکله، جلو اینکند در  پیدا نمایشبخواهد خود را جلوه دهد و نمود و  حقیقت

 چه چنان نیستممکن  گیری شکلبدون  وجودی نمایش یعنی گردد میظاهر  ها رابطه

الزم باشد که  اقیانوس. پس اگر آب دهد می نمایشآب خود را در لباس بخار و قطره 

 بدانیمتا ما آن را باران  بریزد زمین رویدر لباس قطرات  بایستی درآیدبصورت باران 

 صورت به دریاآب  که این برای جا این. در بشناسیم اقیانوس غیرو  دریا غیرو آن را 

ندارد و آن شکل و حدود هم  احتیاججز شکل و حدود  چیزیکند، به  ریزشباران 

در اصطالح  ماهیت. اصل نیست بیشتر ها فرضیهو  ها رابطهبجز آب باران در لباس 

وجود مطلق  یعنی مکتب ایناصل وجود. در  نمایشِوجود  در لباسِ  یعنیفلسفه 

مطلق است و بجز  هستی که اینو بدون لباس و حدود، وجود را به اعتبار  قیدبدون 
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 کنند می معرفینکرده  پیدا نمایشو نمود و  نیافته ای جلوهو هنوز  نیست چیزیخود 

مطلق نه قابل درک است و  قیدی بیکه  گویند میآن را وجود  قیدی بیو با حساب 

 اسمیکه  نیست چیزیو نه قابل لمس و نه قابل تصور. بجز خود  رؤیتنه قابل 

خود داشته باشد. وجود مطلق در حال اطالق و  غیر نمایشکند و  پیداخود  سوای

وجود  تعریفدر  سبزواری هادیحاج مال  که چنان. نیست گذاری نامقابل  قیدی بی

 :  گوید میمطلق 

ح  الاسی و ليس اب   ف  الوجود  ِش  ع ر  ن أ ظه ر  الاش ّاء  م  ه  م  فهوم  مس م  حل د   ول ابلر 

و ک هن ه  فيغايت  ال فاء
 معرفیو آن را  گذاری ناممطلق را  هستیما وجود و  یعنی. 58 

  برایو همان لفظ را  ایم کردهآن وجود وضع  برای لفظیو  اسمی. در واقع کنیم می

 یاکند و  پیدا نمایشد که در آن ح حدیو اال در وجود مطلق  دهیم میمردم شرح 

. از نظر مفهوم در ادراک انسان نیستکه با آن عالمت شناخته شود  عالمتیرسم و 

و  مخفی نهایت بی حقیقتاز نظر کنه ذات و  ولیکنواضح و روشن است  خیلی

 مجهول است. 

نه  نیست چیزیمطلق است که بجز خود  هستیدر اصطالح فلسفه، وجود آن 

و نه  ای رابطهو نه صورت و  قیدیکرده است، نه  پیدا حدودیو نه حد و  یافته شکلی

را که در خود هم بجز  نمایشمطلق بدون  حقیقت ایناست.  یافتهبجز خود  چیزی

خفاء و کتمان است  نهایتوجود مطلق که در  این. نامند می، وجود نیست چیزیخود 

بدهد و در شکل و  نمایشکه خود را  گیرد می تصمیمندارد  رسمیاسم و  هیچو 

 پیدا محدودیت، گیری شکلو  نمایش ایناست که در  بدیهیظاهر گردد.  صورتی

خود  اولیه نشانیو  نام بی سوای بخصوصی، نام محدودیتو بر اساس همان  کند می

نور مطلق در لباس  یاکند و  پیدا نمایشدر لباس قطره  دریا که همچنان، کند می پیدا
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 نمایشظاهر شدن و  برایکه نور و آب مطلق  طور همانلمعه و شعاع ظاهر گردد، 

بنام لمعه و  اسمی، محدودیتو بر اساس همان  کند می پیدا محدودیتکردن  پیدا

 ایندر  دهد می نمایشکه خود را  زمانیوجود مطلق هم در  کند می پیدابنام قطره 

 این ولیکن گردد میظاهر  خاصیل و به جلوه و شک کند می پیدا محدودیت نمایش

قطره و آب و لمعه نور  که همچنان، نیستهمان وجود  سوای چیزیجلوه و شکل 

مکتب فلسفه وجود مطلق را در  جا این. در نیستبجز آب مطلق و نور مطلق  چیزی

و  داند می، وجود مطلق نمایشاز نمود و  پیشو  شناسد می ماهیتبنام  نمایشنمود و 

گوناگون و  های صورتو  تجلّیاتو  ها نمایش همینخلق  هستیکه دارد  عقیده

و  ها شکلو  ها صورت ایناست که بر وجود ظاهر شده است و  مختلفی های رابطه

تزاحم با وجود مطلق داشته باشند و  قابلیتکه  نیستند مستقلیوجودات  ها رابطه

 شیئمزاحم،  های صورتو حدود و  ها شکلآن وجود باشند. هرگز  سوای چیزی

 چیزیدر واقع حدود و اشکال  زیراکرده  پیداکه شکل گرفته و صورت  نیستند

. اند داده نمایش، عرض و عدم هستند که خود را به صورت وجود و موجود نیستند

که ما آن را  شود میبنام مخلوق شناخته  ها شکلو  ها ماهیتپس آن وجود در لباس 

که  شود میبنام وجود شناخته  پذیری صورتو  یگیر شکلاز  پیشو  نامیم می ماهیت

دو اسم و دو نام بوجود  جا این. گرچه ما دانیم میمطلق  هستیما آن را وجود و 

 حقیقت یکو  شیئ یکدو اسم  این ولیکن، ماهیتوجود و  گوییم میو  ایم آورده

 بقیهمطلق بنام وجود هست که  هستی یک گوید میو باالخره فلسفه  نیست بیشتر

آن وجود مطلق  ذاتیاثر  تجلّیات ایناو است. همه  نمایشاو و  تجلیهست  چه آن

مباحث فلسفه در اطراف دو  ها فرضیه همین پایهاو باشد. بر  ارادیاثر  که ایناست نه 

 .زند میدور  ماهیتموضوع وجود و 

 یکدیگربا  متباین حقیقتدو  ماهیتندارند که وجود و  عقیدهاز فالسفه  یک هیچ

 ماهیتبنام  یااست بنام وجود و  حقیقت یکدارند که  عقیده ها آن تمامیت بلکه اس
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فالسفه اختالف  بینبحث،  همین مبنایاست. بر  اعتباریو  عرضیاسم دوم  اینو 

 یااست  اعتباریاست و اصل وجود،  واقعیو  حقیقی ماهیتاصل  آیابوجود آمده که 

 جا ایناست؟ در  اعتباری ماهیتاست و اصل  واقعیو  حقیقیاصل وجود  که این

مطرح شده است که فالسفه هم به دو  ماهیتبنام اصالت وجود و اصالت  بحثی

 شناسند می اعتباریرا  ماهیتو  دانند میوجود را اصل  بعضی. اند شده تقسیمقسمت 

 سبزواری مالهادی. مرحوم حاج اعتباریو وجود را  دانند میرا اصل  ماهیت برخیو 

ن  »: گوید میرابطه  ایندر  ن خال ف نا ع لّل ا  لّل  م   یعنی. 59 «الوجود  يعندان أ صُّل  

 دالیلاست.  عرضی، ماهیتدارد اما  واقعیتاست که وجود، اصالت و  اینما  عقیده

اصالت دارد  ها شکل همین یعنی، ماهیتکه  گویند میکه مخالف ما هستند و  کسانی

خود را  عقیده تواند نمیو ناتوان است و  علیلاست،  اعتباریو  عرضیوجود  ولیکن

 بنشاند.  کرسیبه 

متفاوت است که  های هستیرابطه معتقد به اصول متعدد و  اینحکمت قرآن در 

 ذاتیاثر  که اینخدا هستند نه  ارادیموجودات و مخلوقات عالم اثر  تمامیدارد  عقیده

 او باشند. 

 نمایشیو  ذاتیمعتقدند و مخلوقات را اثر  اصل بنام وجود یککه فقط به  کسانی

 عالم هستند . مادیون یا یونانفالسفه  دانند میاز همان اصل 

 چیزکه همه  کنیم میمشاهده  طبیعتکه ما در  گویند میدر استدالالت خودشان 

جلوه  حیوانبنام جماد و نبات و  مخلوقی های صورتو به  شود میاصل شروع  یکاز 

کثرت  گویند می ها آن. گردند برمیاصل  یکدو مرتبه همه مشتقات به همان  کند می

 توانیم می ما چه چنان. نیست ها آن مبادیکثرت و تعدد  دلیلاعداد و تعدد موجودات 

 یاو  سازیممتعدد و مختلف آشکار   های جلوهمختلف در  های روزنهرا از  خورشیدنور 
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، کثرت افراد گری جلوه ایندر  نماییم گر لوهجمثال آب را در ظروف مختلف و متعدد 

 خورشیدمنبع نور بنام  یککه از آن بوجود آمده است.  نیست اصلیکثرت  دلیل

و افراد مختلف دارد  ها جلوهمنبع آب و خاک،  یک همچنینمختلف دارد  های جلوه

 مختلفیو  کثیرمبدأ افراد  یکو  حقیقت یکاز  توانیم میکه ما  طوری همانپس 

اصل  یک، مختلف باشند و به نمایشافراد در لباس نمود و  اینکه  آوریمجود بو

که آن  نیست بیشتر حقیقت یک آفرینشکه در جهان  بگوییم توانیم میبرگردند، 

مبدأ  یک، از شود میمتعدد آشکار  های صورتمختلف و در  های جلوهدر  حقیقت یک

 ها آن مبادیتعدد  دلیل. تعدد و تکثر افراد گردد برمیمبدأ  یکو به  گیرد میسرچشمه 

 ها صورتو  ها شکل اینو  بزنیمبهم  ها قطرهرا همچون  طبیعت. اگر ما جهان نیست

که  ماند نمی باقی بیشتر حقیقت یک، ها صورتو  ها شکلپس از اعدام  کنیمرا اعدام 

ده بنام وجود باالتر از ما چیزیو فالسفه  دانند می، ماده طبیعیونرا  حقیقت یکآن 

و  ها نمایش اینکه تمام  گویند می. فالسفه در استدالالت خود کنند می معرفی

 یکمراتب  ها اینعقل و روح و نور و فضا و ماده و اجسام همه  صورت به ها جلوه

و  ها شمعمانند تفاوت  یکدیگرافراد با  اینهستند. تفاوت همه  حقیقتوجود و 

مانند  چراغی دیگر جایو در  شمعی یکچراغ  جا یکمختلف است که در  های چراغ

و لوح و قلم و باز در  کرسیمانند عرش و  هایی چراغو در عوالم باالتر  خورشید

تا آن چراغ  شمعی یک ضعیفبنام وجود. از چراغ  نامتناهیچراغ  یکمراتب باال 

 یعنیجود مراتب و گیرد میدو مبدأ و منتها قرار  این بین چه آن  نامتناهی نورانی

 اینو  چیزاست یکفقط  حقیقتبوده است و باالخره  قویو  ضعیف های جلوه

 همان وجود. های صورت، ها جلوه

به تمام  حقیقت یکثابت شد که  هایی فرضیه چنینگذشته در جواب  دالیلبا 

، به اصطالح فالسفه نیست چیزیاست که در ذات خود بجز خود  حقیقتی معنی

و صورت و بدون بُعد و هر  قیدبدون  حقیقت یکو مطلق است. آن  بسیطبحت و 
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و مطلق که فاقد شکل  بسیط معنیبه تمام  حقیقتِ اینخود هست. حال  غیر چیزی

مختلف جلوه  های صورتو در  بگیردشکل  تواند میاست چطور  قیدو صورت و بُعد و 

در  یعنیثالثه است  ابعاد گیرد میبه خود  حقیقت یککه  چیزهایی ترین سادهکند؟ 

که  حقیقت یکظاهر گردد. آن  کروی غیر یا کرویبنام بُعد خواه شکل  شکلیلباس 

است که در ذات خود  اینبودن  نامتناهی معنایاست.  نامتناهی، گویید میشما 

 ایناست و  تناهی معنایبه  محدودیت زیرا پذیرد نمی محدودیتندارد و  محدودیت

متصل فاقد کمّ و  حقیقت یک یعنی نامتناهی. نیستار سازگ تناهیبا عدم  تناهی

حدّ و بُعد  نافیکه در ذات خود  حقیقتیآن اتصال است،  ذاتیکه اثر  حقیقتی، کیف

 ایناست هرچند که  تناهی دلیلانفصال است، انفصال  دلیلحدود و بُعد  زیرااست 

 یکو  پذیرد میچگونه انفصال  نامتناهیمتصل  حقیقت یکجزء باشد.  یکدر  تناهی

و ابعاد مختلف ظاهر  ها شکلفاقد شکل و بُعد و فاقد حدّ و حدود چگونه با  حقیقت

است و فروعِ  شیئاصول همان  گر نمایش شیئثابت شد که فروع هر  زیرا؟ گردد می

هستند که در مبدأ  خاصیتیهمان  دارای اقیانوسزائد بر اصل محال است. قطرات از 

که از  قطراتیدر  توانیم مینباشد چگونه  شیرینآب  اقیانوسر بوده است. اگر د ها آن

که در اصل آن نبوده است بوجود  خاصیتیهر نوع  یاو  شیرینیآن جدا شده است اثر 

در اجزاء خود  بایستیاست  نامتناهیمطلق که در ذات خود  حقیقت یک. آن آوریم

 زیراغلط و محال است  نامتناهیذات  یک جزءپذیریو  تجزیهباشد و اصال  نامتناهی

در کل است و شما که اصل اول را بنام وجود،  محدودیت دلیلدر اجزاء،  تجزیه

و مبدأ و منتها در اجزاء آن ظاهر  محدودیتو  تناهیچگونه آثار  دانید می نامتناهی

 شده است؟ 

. ظهور گردد میمختلف بزرگ و کوچک ظاهر  های صورتبه  طبیعتماده در 

 غیراست که اصل ماده در ذات خود  دلیل ایندر مشتقات ماده به  محدودیتاجزاء و 

 همیناست. ماده از همان ابتدا بُعد است و از همان ابتدا جزء .  متناهیمتصل و 
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 کلی. پس بطور گردد میدر تمام فروع و مشتقات آن ظاهر  ابتدایی خاصیت

 آوریمبدست  هایی یتخاصو از فروع، آثار و  کنیمفرع زائد بر اصل قبول  توانیم نمی

همه اشکال  اینو  نیست، شکل نامتناهیکه در اصل نبوده است. اگر در اصل 

 اجزای، نامتناهیشده است از کجا آمده است؟ در اصل  پیدامختلف در فروع آن 

 نامتناهیانفصال برخالف قاعده  قابلیت یاانفصال اجزاء و  زیرامنفصله وجود ندارد 

شما  عقیدهصاالت و اجزاء منفصل از کجا آمده است؟ به همه انف اینبودن است پس 

 حدّیو  قیداست و در آن اصل  قیدرنگ  زیرارنگ وجود ندارد  نامتناهیدر اصل 

را  نامتناهیاز کجا بوجود آمده است؟ اگر شما آن اصل  ها رنگهمه  این. پس نیست

چگونه در اجزاء و مشتقات آن  شناسید میآن  ذاتیرا اثر  حیاتو  دانید میو زنده  حی

 خود را رها کند؟  ذاتیاثر  تواند می حقیقت یکموت بوجود آمده است و چگونه 

 حی: اگر آن اصل در ذات خود فرمایند میبنابر استدالل امام محمد باقر)ع( که 

شده است؟ اگر آن  پیدااز کجا  حیاتشده و اگر موت است  پیدااست موت از کجا 

از  حیاتحرکت است سکون از کجا ظاهر است و اگر سکون است  اصل در ذات خود

باشد  حیاتبر خالف خود که موت و  حقیقت یکشده است؟ چگونه آن  پیداکجا 

آن  ذاتی خاصیتکه  شناسیم میرا نور  نامتناهیظاهر شده است؟ اگر آن اصل 

ر شده چگونه و از کجا ظاه ها تاریکیو  ها ظلمت ایناست پس  روشناییو  نورانیت

 محدودی جایخود را جمع کند و در  نامتناهیچگونه وجود  نامتناهیاست؟ آن اصل 

 نیستکه  جا آندر  بگوییمنباشد تا ما  جاییباشد و در  جاییدر  چه چنانقرار دهد 

 گیری جهتو  محدودیت ایناست. الزمه  روشناییکه هست  جا آنظلمت است و در 

 جاییآورد و در  بوجود روشناییباشد و  جاییاست که آن اصل بنام وجود در  این

 یکاصل وجود و آن  گویید میظاهر گردد. اگر  تاریکینبودن،  ایننباشد و از  دیگر

 جاییخود در  ذاتی خاصیتاست که بر خالف  این اش الزمه، همه جا هست حقیقت

 پیدایشروشن، اگر آن وجود در ذات خود روشن است  جاییباشد و در  تاریک
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خأل   اینخأل از آن وجود است که  پیدایش، تاریکیآن  الزمۀ زیرامحال است  یتاریک

 ذاتیبر خالف اثر  ای جلوه که این یابودن وجود مطلق است و  نامتناهیخالف فرض 

خود را از  ذاتی خاصیتبنام وجود،  چیزیهم محال است که  اینخود داشته است. 

شده  پیدااست که با وجود  ها همان وجودی های خاصیت که این برایدست بدهد 

 فلسفیاصل  یک. براساس پذیرد نمی کیفیتو  کمّیت، رود می بیناست و با وجود از 

منکر تعدد  یا بایستی. ما دالا الواح   نه  م   ر  صد  الواحد ل ي   اند گفتهکه خود فالسفه 

تلف مخ های نمایشو نمود و  ها لباسمختلف در  های جلوهو منکر  شویمموجودات 

 اینمشتقات، مختلف و متعدد است و  پیدایش مبادی بگوییم که این یا باشیم

آن فروع و  مبادیاست که از  چیزیشده  نمایشکه در مشتقات  تعددیاختالفات و 

چطور  هستیمروبرو  طبیعتکه با  ها انسانشده است. ما  ساریو  جاریمشتقات، 

و  تغییرات؟ ظهور باشیم صوریو  ذاتیممکن است منکر آن همه اختالفات 

، میتو  حیاست.  بدیهیاتو  ضروریاتو در متن عالم از  طبیعتاختالفات در 

 ها شکلدارند.  اصولیو  ذاتیاختالف  یکدیگربا  نورانیو  ظلمانیمتحرک و ساکن، 

 ذاتیاختالف  یکدیگرمتفاوت با  های رنگدارند.  حدودیو  صوریاختالف  یکدیگربا 

و  بسیط، بنام وجودِ بحت و حقیقت یکاختالفات از  این پیدایش دارند. مبدأ و منشأ

 که این یاو  شویم تغییراتمنکر اختالفات و  بایستی یامطلق، ممتنع است. پس 

 پیدایش مبادیدر  یعنی شود می پیدااول  مبادیو اختالفات از  تغییرات این بگوییم

 مبادیدر  همچنین. کند می پیدامختلف  های جلوهمختلف هست که  های رنگعالم، 

و حرکت و سکون است که در فروع و  حیاتبنام موت و  آثاریموجودات  پیدایش

و  تغییراتمنکر  توانیم نمی که اینظاهر شده است، نظر به  آثاری چنینمشتقات آن 

و  تغییرات این مبادیکه قائل به تعدد  مجبوریم باشیم طبیعتاختالفات در عالم 

اختالفات در  ایناگر اختالفات در فروع و مشتقات هست و  رازی شویماختالفات 

در مکتب  نقیضین. اجتماع  نقیضیناجتماع  گویند میرا  این نیستو اصول  مبادی
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 ایناقرار و اعتراف به  یاکه  نیست ای چاره جا اینفلسفه و حکمت باطل است. پس 

ن سرچشمه گرفته که فروع موجودات از آ اصولیمشتقات و  مبادیکه  کنیم حقیقت

است  حقیقتیتعدد و اختالف همان  ایناست در ذات خود متعدد و مختلف است که 

 گذاری نام آفرینشاصول سبعه  آفرینندهبه همراه وجود  یاستّه و  مبادیکه ما آن را 

که خالف ضرورت  باشیم طبیعتدر عالم  تغییراتمنکر ظهور اختالفات و  یا ایم کرده

 قطعی طبیعتدر عالم  تغییراتظهور اختالفات و  که اینو بداهت است. البته نظر به 

 مبادیو اعتقاد به تعدد  باشیمآن داشته  مبادیاعتقاد به تعدد  مجبوریماست، 

در  مجبوریمکه  شود می متبایناز جمله تداخل وجودات  هایی بحثمنجر به  آفرینش

بحث خود را  دانند میممکن  غیررا ممتنع و  متباینوجودات که تداخل  کسانیجواب 

 .دهیمادامه 

 یکدر  که این. مانند آید نمیتزاحم مخصوص ماده است و در مجردات بوجود 

را دارد، پس خداوند  دیگری نورهای تابیدن جایهر قدر نور بتابد باز  ای شیشهجعبه 

 ای جعبهاگر در  ولیندارد،  ها انسانو  اشیاءبا  تزاحمیکه در همه جا هست وجودش 

 .کند می بیرونو هوا را  کند می پیداچون ماده است تزاحم  بیندازیم سنگی

باشند  بیشتر یاو  متباین حقیقتکه قائل به دو  کسانیردّ  برایفالسفه  جا ایندر 

مخصوص  وجودی، ظرف متناهی غیر یاباشد و  متناهیخواه  حقیقتیهر  گویند می

خود  غیرخود را راه بدهد و اگر  غیر تواند نمیبه خود الزم دارد که در آن ظرف وجود، 

 پیداراه دادن، تزاحم و برخورد دو وجود  اینرا در ظرف وجود خود راه بدهد از 

را خارج کند که در  دیگریدو، وجود  ایناز  یکیبرخورد  ایندر  بایستیکه  شود می

و هر کدام در ظرف مخصوص به  شوند میوجود، محدود  خارج نمودن، هر دو این

که باز  گیرند میقرار  دیگریهر کدام در حدّ و وجود  که این یا گیرند میخود قرار 

 الزمۀباشند که  یکدیگردر حدّ وجود  متبایناست که دو وجود  این اش الزمه جا این

وجود خود باشد و در دو وجود درحدّ  ایناز  یکیاست و اگر  مثلینفرض اجتماع  این
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هر دو  مثلینو  نقیضیناست که اجتماع  نقیضیناجتماع  اش الزمهبودن، نباشد  عین

 یکخدا  که این معنای. دانیم می نامتناهیوجود  یکمحال است. ما وجود خدا را 

 شود نمی. نیستاز وجود خدا ممکن  فضاییاست که خأل  ایناست  نامتناهیوجود 

 خالیاز وجود خدا باشد تا در آن ظرف  خالیکرد که  پیدا مکانیظرف  یا زمانیظرف 

است که در  این معنایبه  زمانی خالی. ظرف گیردخدا قرار  غیر مکانیو  زمانی

. نیستخدا  اینسال بعد از  میلیاردها یااز آن ظرف، خدا نبوده و  پیشسال  میلیاردها

آن  معنای، بگیریمدر نظر  خریآو اول و  شویموجود خدا قبل و بَعد قائل  برایاگر 

صورت خدا  ایناست که خداوند مانند مخلوقات، حادث باشد که در  اینقبل و بعد 

خدا بوده است؟  آفرینندهکه  چیست یا کیستمانند خلق خود، خالق الزم دارد. آن 

و  ازلیترا با کلمه  تناهیعدم  ایناست که  نامتناهیخداوند از نظر زمان و مکان 

 ندارد. زمانیکه اول و آخر  کند میاظهار  ابدیت

است که خأل از وجود خدا محال و ممتنع  این معنایبه  مکانی تناهیاما عدم 

 بسیار جای یااتم  یککوچک به اندازه ظرف وجود  بسیار جایاست. امکان ندارد 

از دو ظرف، وجودِ خدا نباشد. پس  یکیکرد که در  پیداعالم  فضایبزرگ مانند 

. اکنون که نیستخأل ممکن  پیدایشمأل است و  مکانیو  زمانی فضاهای تمامی

 نامتناهی محیط خدای اینبوده و هست و  ها مکانو  ها زمانبه  محیطوجود خدا 

چه از نوع نور و چه از نوع ماده و چه از نوع انسان و فرشته  مخلوقی خواهد می

خدا است در کجا  غیرد اوست و در وجود خو سوایو  غیرکه  مخلوقی اینبسازد، 

نور و  یکدهد؟ خدا که خود مانند  جایو خدا آن مخلوق را در کجا  گیردقرار 

که  فضایی این یارا در کجا خلق کند و  دیگرفضا را احاطه کرده است. انوار  روشنایی

مخلوق و  تواند میکه خدا  صورتیکند؟ در  ایجادپر از نور است ماده را در کجا 

 یااز وجود او و  خالیظرف  یاو  خالی فضای یککه  بایدخود بسازد  سوای موجودی

خود را خلق کند. تصور وجودِ خأل  سوای خالیاز وجود فرشتگان باشد تا در آن ظرف 
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 محدودیتاست که خداوند  اینتصور خأل  الزمۀاز ذات مقدس خداوند محال است و 

از وجود  خالی فضایدر آن از وجود خدا باشد. چطور  خالی فضایی یککند و  پیدا

که  شود میوجود خدا  محدودیتتصور خأل منجر به  اینتصرف کند؟  تواند میخود 

 وجودیظرف  موجودی. هر نیستوجود خدا سازگار  تناهیبا عدم  محدودیت این

او  گوییم میخلق خدا. درباره وجود خدا  یاالزم دارد خواه آن موجود، خدا باشد 

که زمانِ  فرضیه این. پس با نیستور خأل از وجود او ممکن تص یعنیاست  نامتناهی

را گرفته  ها مکانو  ها زمان همۀو وجود خداوند  نیستدر عالم  خالی فضایو  خالی

 طبیعتخدا در جهان  غیرتصور  آیاو در کجا خلق شود؟  گیردخلق خدا در کجا قرار 

 غیردو وجود که  ایناز  یکیکه  نیست یکدیگربا  متبایندو وجود  اینبرخورد  مایه

 پیداتزاحم و برخورد  متبایندو وجود  این بیناست و  متباینوجود خدا،  یاخدا است 

که  بگوییموحدت وجود  های فرضیهبراساس  یونانمانند فالسفه  که اینمگر  شود می

همان  ذاتیهست جلوه  چه آن بقیهو  نیست بیشتربنام وجود  نامتناهی حقیقت یک

 نیستخود مزاحم  های جلوهبا  حقیقت یکهرگز  فرضیه اینه در است ک حقیقت

و نهر بودن تزاحم و برخورد  جوی یابنام قطره بودن  اَشکالیوجود آب با  چه چنان

 چه چنانجوهر است  نمایشعرض  زیراجوهر با عرض تزاحم ندارد  که این یاندارد و 

 ماهیتماده است. وجود از نوع جوهر است و  نمایش دیگرو ابعاد  مثلثیتو  مربعیت

که با جوهر تزاحم و  نیست چیزیاست،  عدمیو  اعتباری وجودیاز نوع عرض. 

و  نیست بیشتربنام وجود  هستی یککه  کنیمبرخورد داشته باشد. پس اگر قبول 

و  فرضیه اینو جلوه همان وجود هستند در  هستیهمان  نمایشموجودات  بقیه

وجود  بگوییم. اگر آید نمیبوجود  اشکالیو  گردد میحل  تباینل تزاحم و اعتقاد، مسائ

 شود میساخته  ها صورت اینوجود مخلوق است که به  اینخلق از خالق جدا است و 

خلق  وجودی تباین. در اعتقاد به سازد میموجودات را  اینو آن وجود خالق است که 

 ایناز  یکیاست که  اینالزمه آن  که شود میبا خالق مسئله تداخل و تزاحم مطرح 
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 موجودیتتداخل و تزاحم با  این. گیردقرار  دیگردر حدّ وجود آن  متبایندو وجود 

 .نیستسازگار  نامتناهی حقیقت یک

در عالم  تغییراتاختالفات و  دلیلکه اوال ما به  گوییم میدر جواب اشکاالت باال 

 باشیممشتقات  این مبادیدر  حقیقت یکاصل و  یکمعتقد به  توانیم نمی طبیعت

و در مشتقات  باشیمفرعِ زائد بر اصل داشته  یکاست که  اینتصور،  این الزمۀ زیرا

که در مبدأ آن مشتقات نباشد مثل کلمه مصدر  کنیم پیداو  بیابیم چیزهاییاصل  یک

 یضربانو  یقتالندر  ولیکن داریمدر بوجود آمدن مشتقات. در مصدر فقط سه حرف 

 بگویید توانید میاز کجا آمده است؟ شما چطور  زایدسه حرف  این. داریمش حرف ش

 کنیمشده است مگر اعتراف  پیدا اصلیسه حرف زائد هم از همان سه حرف  اینکه 

 اینشده و از  ترکیب یکدیگربا  دیگربا سه حرف زائد  اصلیسه حرف  که اینبه 

شده است فرع  پیدا یقتالنو  یضربان یااز نوع فاعل و ضارب و  مشتقاتی، ترکیب

به  احتیاج ادبیو  لفظیکه ما در مشتقات  طوری همانزائد بر اصل محال است. 

 .داریم نیازی چنینهم  طبیعیدر مشتقات  داریممتعدد  مبادی

آب تنها  همیناز  آیا. دیگر چیزنه  داریمدر مباحث باال گفته شد که ما فقط آب 

؟ اگر  بسازیم، آب  یخاز  توانیم میبدون استفاده از حرارت  آیا؟ بسازیم یخ توانیم می

و  کنیماست که اعتراف به فرع زائد بر اصل  این اش الزمه کنیم پیدادر آب، حرارت 

 صورت بهشده است و آن را  ترکیب یخاست که با  دیگری چیز یکحرارت  بگوییم

که اگر اصل  شود میباز همان برهان امام باقر)ع( تکرار  جا اینآب درآورده است. در 

از  حیاتدارد  موتی خاصیتو اگر  شود می پیدادارد موت از کجا  حیاتی خاصیتاول 

اقرار   مجبوریم طبیعیوجود اختالفات در مشتقات  دلیل؟ پس به گردد میکجا ظاهر 

در فروع  چه آند و اختالف دار یکدیگرمشتقات  با  این مبادیکه  کنیمو اعتراف 

موجودات عالم  مبادیاختالفات،  دلیلظاهر شده از اصول سرچشمه گرفته است. به 

که مصدر را  حرفیمشتقات به اضافه سه  مبادیدر  یعنیمختلف است  یکدیگربا 
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هست که از  یقتالنو  یضربانهم در  دیگریآورده مانند ضرب و قتل حروف  بوجود

شده است. پس علم و دانش به  پیدائد، مشتقات آن با حروف زا اصلیحروف  ترکیب

مشتقات را فقط  این مبادیکه  دهد نمیاجازه  طبیعتاختالفات در موجودات  دلیل

 دیگر چیزهایو  ماهیتو  هیوال یاماده و  یاجوهر و  یابنام وجود و  حقیقت یک

 بایداعتراف  این. در آفرینش مبادیبجز اعتراف کردن به تعدد  نداریم ای چاره. بدانیم

 .کنیمحل  دیگریو از راه  دیگریرا به شکل  مبادی تباینمانند تزاحم و  مسائلی

 آیا. شود می پیدا دلیلتزاحم و تداخل از کجا و به چه  ببینیمالزم است  جا ایندر 

 یا شود می پیداچه از نوع ماده و چه از نوع نور و مجردات، تزاحم  ها هستی تمامیدر 

مواد و اجسام عالم است؟ مواد عالم در  ذاتی خصایصتداخل از  تزاحم و که این

. نیستدر مجردات تزاحم و تداخل  ولیکن کنند می پیداتزاحم  یکدیگربرخورد با 

و مجردات مسئله تزاحم و  مادیات یاماده و نور  ذاتی خصایصاکنون با مطالعه در 

از  غیروجود خدا و فرشتگان  بگوییم توانیم میکه  شود میموجودات کامال حل  تباین

 یکدیگرکه دارند با  وجودیو  ذاتی تبایندو وجود با  اینوجود ماده و اجسام است و 

 تعانیگذشته، تزاحم و تداخل و  گانه سهبرخورد مسائل  اینکه از  کنند نمیبرخورد 

 البالغه نهجقرآن و  آیات توحیدی بیاناتمشکل  همینشود. در ارتباط با حل  پیدا

 .گردد میمال حل شده و روشن کا

 ماده است نه مجردات   ذاتی خصایصاز  تعانیتزاحم و 

 خدا و فرشتگان از نوع مجردات هستند نه از نوع مواد و اجسام عالم.

، الزم است که در عالم تعانیتزاحم و تداخل و  گانه سهلغات  حقیقتکشف  برای

برخورد از لوازم  این آیاکه  کنیمکشف  یکدیگررا با  شیئبرخورد دو  دلیل طبیعت

و مجردات و نور و  روحانیاتعالوه بر مواد و اجسام در  که این یاماده و جسم است 

در برخورد با  شیئاست که دو  این معنایبه  تعانی. شود می پیداهم برخورد  روشنایی
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 برای که اینبدون  یکدیگرشوند، تماس دو جسم را با  رنجیده یکدیگراز  یکدیگر

 . نامند می تعانیکنند  ایجاد زحمتی یکدیگر

است. در  تعانیخداوند متعال عدم  سلبیهکه صفات  کنیم میمشاهده  جا ایندر 

 : گویند می کنند میخدا را ذکر  ثبوتیهو صفات  سلبیهکه صفات  شعری

دان  غنیتو  مُعانیاست و  شریک بینه مُحِل،  مرئینه مُرکب بود و جسم، نه 

 .60خالق

و جا  نیستاست و مرکب  غنیاست که  اینخداوند متعال  ثبوتیهاز صفات  یعنی

 معانی. خوانند میبا فتح  بعضیرا  معانیاست. کلمه  معانیندارد و بدون  مکانیو 

است و اسم فاعل از باب مفاعله است. از مصدر معاناة مانند مفاجاه ،  معنیجمع 

که  گوید نمی کسیاست با ذات خداوند متعال تناسب ندارد،  معنیکه جمع  معانی

با  شیئبرخورد دو  معنایاست اما معاناة که به  معنی دارایخداوند در وجود خود 

 بیانات. در اند کردهاست که ائمه اطهار)ع( خدا را با آن وصف  ای کلمهاست  یکدیگر

 :  فرماید میموال)ع( آمده است که  توحیدی

ندارد.  اشیاءبا  ذاتیخداوند برخورد  یعنی  «بنفسه   عاين الاش ّاء  ل ي  انه تعايل »

 یاو  یکدیگرخداوند در تماس با موجودات و مخلوقات خود مانند تماس دو جسم با 

بدون  آورد می بوجود تغییرات. او به اراده خود در ذرات عالم نیستتماس نور با ماده 

با مواد  ذاتی برخوردی یاشود و  پیدا حرکتیو  تغییر کوچکتریندر ذات او  که این

از  یاممکن است که خدا از جنس ماده و  صورتیبرخورد در  این زیراعالم داشته باشد 

است نه تجانس  ذاتی تباینخلق و وجود خالق  هستی بین که اینجنس نور باشد با 

د. در داشته باشن یکدیگربه  شباهتیباشند و نه هم تشابه که  یکدیگرکه همجنس 

 برخورد ندارند. یکدیگربا  نیستند یکدیگربه  شبیهو  یکدیگرچون از جنس  نتیجه
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و  کند می دیگر شیئوارد، بر  شیئاست که  برخوردی معنایاما کلمه تزاحم به 

پر از هوا است آب  ظرفی که چنانخود خارج کند  جایمورد را از  خواهد میوارد  شیئ

 میزانوارد بر ظرف آب شده به  دیگر جسمی یا دکن میو هوا را خارج  شود میوارد 

تزاحم دو جسم با  طریقورود و خروج از  این. کند میحجم خود آب ظرف را خارج 

 یکخداوند و موجودات عالم  بیندانست که  باید جا این. در گردد میظاهر  یکدیگر

 .نیستبرخورد نباشد مزاحمت هم  وقتیوجود ندارد البته  تزاحمی چنین

 اینبا  که ایناست بدون  یکدیگردر حدّ وجود  شیئورود دو  معنایاما تداخل به 

و  گردد میآب جذب خاک  که چنانرا از محل و مکان خود خارج کنند.  یکدیگرورود، 

 یکدیگردر داخل وجود  شیئدو  وقتیو انسان.  حیوانو  گیاهجذب  خاکیعناصر  یا

نشود ورود آن دو جسم  پیدامحسوس  گیگشاد ها آندر حجم  که بطوری گیرندقرار 

داخل در وجود  ها آناز  یکی یعنی نامند میتداخل  کیفیت اینبه  یکدیگررا بر 

باشد که  خالییممکن است که در وجود مدخول  صورتیتداخل در  اینشود.  دیگری

 آب در خاک نفوذ کند. چه چنان گیردداخل در آن قرار  شیئ

باال مخصوص اجسام و مواد عالم است که از جنس  معانیکه  کنیم میمشاهده 

برخورد  اینو از  شوند می یکدیگربرخورد دارند و مزاحم با  یکدیگرهستند، با  یکدیگر

 همچنین شود می. هوا وارد آب و آب وارد بر هوا شود می پیداتداخل  گاهیو تزاحم 

برخورد دارند، هر  یگریکدباشد با  کثیف یاباشد  لطیفمواد و اجسام عالم خواه  تمامی

 دیگررا اشغال کرده که در مکان مخصوص به خود جسم  معینی جای ها آنکدام از 

و مجردات و انوار عالم، تزاحم و  روحانیتدر  ولیکن دهد نمیرا راه  دیگرماده  یا

، انوار مختلف با شدت و ضعف ظرفی یککه در  کنیم می. مشاهده نیستبرخورد 

آب است به هر  یا. نور وارد بر هوا نیستند یکدیگر، مزاحم ندشو می یکدیگروارد بر 

با  روشناییدر  که اینبدون  کنیمرا وارد  روشنایینور و  توانیم می بخواهیمکه  میزانی
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 اینو از  کند می تحریکنور ذرات عالم را  گاهیشود.  پیدا تزاحمیهوا  یاآب 

 از تزاحم و تداخل جدا است.  تحریک این ولیکن شود می پیدا، حرارت تحریک

جسم  یاهوا   برای جایی روشناییاست که با ورود نور و  این معنایتزاحم به 

هرگاه هوا وارد شود،  یاوارد شود، هوا را خارج کند و  روشنایینباشد. هرگاه  دیگر

ذرات و  وسیلهبه  که ایناست با  رؤیتکه در عالم قابل  انواریخارج شود.  روشنایی

مختلف نور  های شعاعحال  عین. در شود نمی پیداتزاحم  شود میآب  یاوارد هوا  مواد،

 طور این. نیست ها آن بین تزاحمیو  شود می یکدیگرمختلف وارد بر  های رنگبا 

انوار مختلف  بین یارا خارج کند و  قبلیوارد شود نور  ظرفیکه شعاع نور بر  نیست

 ایندر  خورشیدعالم از نور ستارگان پر است، نور  فضایتزاحم و تداخل ظاهر گردد. 

 شود میدالئل معلوم  ایننور ستارگان را خارج کند. با  که اینبدون  شود میفضا وارد 

برخورد  یکدیگرو تداخل از خواص ماده و جسم است. اجسام با  تعانیکه تزاحم و 

و فرشتگان و و مجردات  روحانیاتدر  ولیکن شوند می یکدیگرو مزاحم  کنند می

مجردات  زیرا نیست تعانیعقول و از همه باالتر ذات مقدس خداوند متعال تزاحم و 

در بدن  فشاری که اینبدون  شود می. روح در بدن انسان وارد نیستند مادیاتاز جنس 

قرار  نیروتحت فشار آن  که اینبدون  شوند میمجهز  نیروکند، مواد عالم به  ایجاد

و  گشادگی یاو  سنگینیاحساس ثقل و  اند برداشته نیروکه بنام  باریاز  یاو  گیرند

کنند که  گیری اندازهانسان زنده را  یک. اگر حجم و وزن بدن کنند میظاهر  تنگی

انسان را  این، آب بدن گیری اندازه، و بعد از ابعادیباشد و با چه  وزنیچه  باید

اگر روح انسان  ولیکن گردد میظاهر  وزنی سبکو  کوچکی، در حجم بدن او بگیرند

روح  زیرا شود نمی پیدا کوچکیو  سبکیاز بدن او خارج شود با خروج روح ، در بدن 

از مجردات است و در مجردات تزاحم و  ها اینهمه  ها روشناییو عقل انسان و  نیروو 

خلق و موجودات  هستیاو با  هستیوصف گرچه وجود خدا و  این. با نیست تعانی

 عیندر  نیستخلق  هستیخدا و  هستی بین شباهتی هیچدارد و  ذاتی اینتبعالم 
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 پیداعالم  مادیاتوجود خدا و وجود  بین برخوردی ترین کوچک ذاتی تباین اینحال با 

 عیناست که در  جا این. در نیستدو وجود  این بین شباهتی ترین کوچکو  شود نمی

را مطرح  هستیبحث اصول سبعه  توانیم میمأل بودن فضا و بدون خأل بودن آن، 

 .کنیم

 گذشته  های بحثاز  ای خالصه

است که به عبارت  طبیعتفقه ادراکات مربوط به ماوراء  -فقه و وجوب تفقه معنی

. خداوند در قرآن همه جا کلمه فقه گویند می قلبیادراکات  یاآن را عقل و تعقل  دیگر

قرآن و اخبار آل محمد)ص(  آیات طریقبکار برده است. از  قلبیو تفقه را در ادراکات 

 واقعیکه همان اسالم  شیعهاز زن و مرد واجب است. مذهب  انسانیتفقه بر هر 

و مذهب  تشیع، نادانیو در برابرِ جهل و  کند میاست از فقه اسالم و تفقه مردم رشد 

 تا به صفر برسد. کند میتنزل  شیعه

وجود خدا و ماوراء  بهارتباط  ایبرراه  بهترین -او یگانگیوجود خدا و  دالیل

حکمت  شود می پیداحرکت  اینکه از  علمیاست،  طبیعت مسیر، حرکت از طبیعت

 ، و مِنَ است.  کَیفَلِمَ ، بِمَ ،  . حکمت چهارکلمه است،شود می نامیده

، سؤال از  کَیفَاست.  مادیاست. بِمَ ، سؤال از علت  غاییلِمَ ، سؤال از علت 

 هستیمکه ما و جهان  طور هماناست.  آفرینندهخلقت است و مِنَ سؤال از  کیفیت

از  هستیمانند خود  تغییراتو تحوالت در عالم هست. وجود تحوالت و  تغییرات

 است. بدیهیات

موجودات است به  حقایقبه  قلبی، معتقدات عقایداصول  -اسالمی عقایداصول 

هست و راه حرکت  ها هستی -باشد حقیقتو  واقعیتکه صددرصد مطابق  کیفیتی

است.  واقعیتو  حقیقتخالف  سوفسطاییاناست. نظر  طبیعت مسیرآن از  سوی به

به  نمایشآن  کند می پیدا نمایش هستیکه در لباس  هرچیز گویند میاهل سفسطه 
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عدم  چیز، عدم است. پس همه کیفیتعرض و  ایناست و  کیفیتعرض و  دلیل

عرض است  دلیلبه  نمایشگرچه نمود و  گویند می ها آناست. دانشمندان در جواب 

 حقیقتی جا آنپس  -پذیرد نمیو عدم، عرض  شود نمی پیادهعرض بر عدم  ولیکن

 حقیقتِ یعنیپس وجود جوهر  آید درمی نمایشهست که در لباس نمود و 

 ایندارد گرچه عرض در واقع عدم باشد. جواب بهتر  حتمیت، هست و پذیر عرض

 چیزاست و همه  حقیقتعرض وجود ندارد، هرچه هست  طبیعتر جهان است که د

همان  عین نمایشدر لباس نمود و  چیزیپس هر  دهد می نمایشخود را  حقیقت

نور و روح و عقل و  همچنین، خود ماده است. نمایشماده در  یعنیاست  چیز

آثار عقل و . البته ها آن سوای چیزیهستند نه  ها آن، خود نمایشدر  دیگر چیزهای

 است.  ها آن نمایشاز  غیرروح 

است قابل  شیئخود، ماده است و ذاتا محدود است. ماده  اولیهماده در وضع  

کوچک .  نهایت بیاست  اجزایی دارای یعنیاست  انفصالیتجسم. ماده در ذات خود 

. ماده در گردد میظاهر  سیاهیو  تاریکیماده در ذات خود ظلمت است که در لباس 

. ماده گردد برمیبعد از سلب حرکت به سکون  که این دلیلذات خود ساکن است به 

 .گردد برمیبه موت  حیاتبعد از سلب  که این دلیلاست به  میتدر ذات خود 

ماده  وجودیتمام کماالت  -مبدئیکشف واحد  برایحرکت از ماده به ماوراء ماده 

سلب کماالت ماده و عروض آن کماالت  طریقز . اگیرد میاز خارج ماده به آن تعلق 

و حرکت  حیاتو خلق کردن و  آفریدن برایکه  شود میروشن  حقیقت اینبر ماده 

از ماده  چیزیهست. جسم هر  طبیعتماده در  سوای دیگری حقیقتبوجود آوردن، 

. ظهور کماالت در دیگراز اصل  حیاتو کماالت جسم مانند حرکت و  شود میساخته 

 جا ایناست. در  یکدیگربا  نیروماده و  یادو اصل ماده و روح و  ترکیبیماده اثر جهان 

 عددیو انفصال، واحد  تجزیه قابلیتو  ذاتی محدودیتاصل ماده را از نظر  توانیم می

 مبدئیکماالت در عالم ماده است واحد  پیدایشکه منشأ  اصلیو  کنیم گذاری نام
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 طریقاز  مبدئی، جهان نور است. واحد مبدئی، جهان ماده و واحد عددی. واحد بنامیم

سلب و اثبات  قابلیتقابل کشف است. پس از مطالعه در وجود ماده و  عددیواحد 

 یابنام نور و  دیگریاصل  طبیعتکه در جهان  شود میکشف  حقیقت اینکماالت ، 

سلب و  قابلیت. گردد میهمه کماالت ظاهر  اینآن با ماده  ترکیبهست که از  نیرو

واحد  یعنیوجود اصل دوم  بهما را  نورانیتماده بنام حرکت و  وجودیاثبات کماالت 

 .کند می راهنمایی مبدئی

 ترکیباست که از  هایی خاصیت یعنیهستند  حقیقت یک حیاتو  نیرونور و  

 حیاتحرکت،  دلیلدر اجسام به  زیرا گردند میظاهر  عددیبا واحد  مبدئیواحد 

و علم و ادراک  حیات، علم و ادراک. پس حرکت و حیات دلیلو به  شود میظاهر 

به  احتیاج دیگر چیزیهر  ذاتیآثار  یاماده و  ذاتیظهور آثار  برایاست.  حقیقت یک

استخراج  برای ها قانوناعمال و قاعده و  کلیه. نیستقاعده و قانون  اجرایعمل و 

به عمل  احتیاجذات هست و  دلیلبه  ذاتیخواص  زیرااست  ها آن ترکیبی خاصیت

خود  بخودیخود آب است و خاک  بخودی. مثال آب نیستبودن ذات  سوای دیگری

و از خاک، خاک . پس وجود اعمال از خدا  بسازیمکه از آب، آب  نیستخاک، درست 

استخراج آثار  برای ها فعالیتو همه  ها قاعدهو  ها قانون اجرایو بندگان خدا و 

در جهان  تغییراتفاقد اثر هستند. ظهور  ترکیباست که بدون  اشیایی یترکیب

محال است.  تغییر پیدایش ها آناست که بدون  نیازمندوجود سه اصل  به طبیعت

 یاو  شیئ -ج گردد میظاهر  تغییرآن  بوسیلهکه  شیئ -ب تغییرپذیر شیئ -الف

 .آورند می بوجود تغییرات یکدیگراول با  شیئدو  ترکیبکه از  شخصی

هستند فاقد کمّ و  چیزهاییاول  های هستی -هستی مبادی سوی بهراه حرکت 

 طبیعتو اثر هستند. جهان  خاصیتفاقد  کیفیتو  کمّیت. نظر به فقدان کیف

که  ها آن پیکرهحجم موجودات عالم و  یعنی کمّیاتاست.  کیفیتو  کمیتمحصول 

کماالت موجودات که آن  یعنی فیاتکیاست.  تجزیهبه اجزاء کوچکتر و بزرگتر قابل 
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در موجودات عالم از  حیاتاست.  تجزیهقابل  تر بزرگو  تر کوچکهم به مراتب 

حرکت را فالسفه حرکت  ایندر حرکت است که  تر ضعیف  سوی به تر قویمراتب 

 همچنینو  تر ضعیفبه  تر قویحرکت در اجسام عالم از  نیروی. نامند می جوهری

 مراتبیبه  خورشیدو روشن مانند چهره  قوی بسیار مراتبیاز  روشناییو  نورانیت

 بسیار حجمیبه ظلمت در حرکت است و اجسام عالم از  نزدیک تر ضعیف بسیار

و  اتمیذره  یککوچک مانند حجم  بسیار حجمیعالم به  تمامیبزرگ مانند حجم 

اجسام عالم را  است که این معنایبه  کمّی تجزیهاز آن در تحول است.  تر کوچک

 گانه سهکه در آن جزء، ابعاد  برسانیم جزئیتا خود را به  کنیم تر کوچکو  تر کوچک

 نیست تجزیهقابل  دیگرو  کند میبُعد جلوه  یکطول و عرض و عمق بصورت 

تا  تجزیهقابل  غیر. جهان ماده از آن جزء باشداعدام آن  مساویآن  تجزیه چه چنان

 معنایبه  کیفی تجزیهاز آن قابل گسترش است. اما  تر بزرگبزرگ و  بسیارحجم 

، کماالت ماده  تجزیه این انتهایسلب کماالت از اجسام عالم و مواد آن است که در 

به  روشناییو از حرکت به سکون و از  گردد برمیبه موت  حیات. از رسد میبه صفر 

 تجزیه انتهایدر  چه آن. رسد می ظلمانی سیاه یعنی رنگی بیو از رنگ به  تاریکی

 طبیعتجهان  ساختمانیمصالح  دیگراست، به عبارت  آفرینش مبادی ماند می باقی

است که  حقیقت اینبرهان  کیفیاتو  کمّیات نفیندارد.  کیفیو  کمّی تجزیه قابلیت

 ذاتی خاصیت کیفیتو  کمیتاگر  زیرااست  کیفیتو  کمیتفاقد  آفرینش مبادی

 نیستو چون قابل سلب  نیستقابل سلب  ذاتی های خاصیتموجودات عالم باشد 

لغو  آفرینشموجودات، صنعت و  ذاتیپس در ارتباط با خواص  نیستقابل اثبات هم 

 .گردد میو محال 

است، موجودات از  ضروریو  بدیهیاز مسائل  آفرینشظهور نقص و کمال در  

در حرکت هستند.  یبود سوی بهو از نقص به کمال  نابودی سوی بهکمال به نقص 
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حرکت  کیفیو  کمّی ترکیبنقص بوده و  سوی بهحرکت  کیفیو  کمّی تجزیه

 کمال است. سوی به

نقطه موهوم، عدم  یعنیعدم  انتهایحضرت زهرا )س( از موجودات در  بیان

و  نیرو؟ چیستعدم  انتهایاست. ماده در  تجزیه غیرقابلبلکه ماده  نیستمحض 

 کیفیو  کمّی تجزیه انتهایدر  آیاهستند؟  حقایقیاده چه در حال انفصال از م حیات

 غیر شیئ؟ تجزیهقابل  غیرو مجرد و  بسیط شیئ یا شویم میبا عدم مطلق روبرو 

نه عدم مطلق  تجزیه قابلیتاست بدون  شیئاول است و آن  هستی،  تجزیهقابل 

 تجزیهقابل  غیر های هستی آفرینش مبادی. پس نیستوجود از عدم قابل ظهور  زیرا

 تجزیه انتهایاست و نور در  بسیط تجزیه انتهایو مجرد. ماده در  بسیطهستند بنام 

 از ماده، مجرد است.

و  بسیطخلقت به  ساختمانیمصالح  یاو  هستی مبادی – اولیهوجودات  ذاتیآثار 

فاقد تعلق و  شیئ یعنی، مجرد  ترکیبفاقد  شیئ یعنی بسیط. شود می  تقسیممجرد  

مانند خود  موادیبا  بسیط. ماده دیگر قیدهر نوع شرط و  یابه زمان و مکان و  تقید

، مجردات به ماده تعلق گردد میاز حالت بساطت خارج  ترکیبو با  شود می ترکیب

است،  ظلمانیو  میت. ماده در ذات خود ساکن و شوند نمی ترکیبو با آن  گیرند می

به  میتفاقد نور است. ساکن و  شیئ نایمعبلکه به  نیستعدم نور  معنایظلمت به 

 حیاتفاقد حرکت و  شیئ معنایبلکه به  نیست حیاتعدم حرکت و عدم  معنای

 است.

 شیئآن است نه  ذاتیاست، ابعاد ماده الزمه  متناهیماده در ذات خود محدود و  

خود قابل اشاره و شماره است، در  اولیهشده است. ماده در وضع  ترکیبکه با آن 

است. ذرات عدد هستند و اجسام مشتقات از آن هستند .  متناهیمحدود و  جهنتی

 ذرات ماده و مشتقات آن تا انتها قابل اشاره و شماره هستند.
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،  وجودیاست. ماوراء  عددیواحد  وجودیمجرد است و در ماوراء  مبدئیواحد  

 ها آناز  یکیکه  یکدیگردو وجود داخل  معنایبلکه به  نیست مکانیو  زمانیماوراء 

برق  نیروی یااست مانند روح در ماوراء بدن و  رؤیتقابل  غیر دیگریو  رؤیتقابل 

قابل  غیرو  نامتناهیو  اتصالیدر ذات خود  مبدئی. واحد ها ماشینو  ها سیمدر ماوراء 

در  روشناییو  نیروو  حیات، منشأ  نیرونور و  معنایبه  مبدئیاست. واحد  تفکیک

 تنهایینور به  یعنیاست  روشناییو  حیاتو در ذات خود فاقد جهان ماده است 

به  حیاتو  نیرو همچنین. دهد می روشناییبلکه بعد از تعلق به ماده  نیستروشن 

 حیاتبه حرکت و  تبدیلبلکه بعد از تعلق گرفتن به ماده  نیستند حیاتو  نیرو تنهایی

 عباراتیاست و موجودات عالم کلمات و  طبیعتحروف عالم  مبدئی. واحد شوند می

و  تلفظیبه حروف  تکوینی. )تشابه حروف اند آمدهحروف بوجود  اینهستند که از 

و  نامیهجاذبه و  نیرویدر عالم ماده است.  کیفیات پیدایش، مبدأ مبدئیکتابت( واحد 

 نیرویوارده از  احادیث. در گیرد میسرچشمه  مبدئیاز واحد  انسانیو  حیوانی حیات

 شده است. تعبیرعامل تشکل اجسام، به روح استمساک  یعنیجاذبه 

ماده است و در  خصایصو تداخل از  تعانیتزاحم و  – تعانیبحث تزاحم و  

 نهایت بیعالم تا  جایدر همه  نیرو، نور و نیستو تداخل  تعانیمجردات تزاحم و 

خأل  جاییانتقال دهند تا در  جاییبه  جاییرا از  نیروکه نور و  نیستهست و الزم 

 گیرد میو روح به ماده تعلق  نیروتراکم ظاهر گردد. نور و  دیگر جاییو در  آیدبوجود 

 است. ترکیباز  غیرشود . تعلق  ترکیببا او  که اینبدون  سازد میو اثر خود را ظاهر 

  اصول سبعه هستی  

بدون خأل بودن آن،  در حال مأل بودن فضا و توانیم میگذشته  های بحثدنباله 

 توانیم میکه  کردیم. در مباحث گذشته ثابت کنیمرا مطرح  هستیبحث اصول سبعه 

 قابلیتکه در ذات خود فاقد  برسانیم اصولیخود را به  کیفیو  کمّی تجزیه طریقاز 
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 یکدیگردو لغت متقابل و مقابل با  ترکیبو  تجزیه زیراهستند  کیفیو  کمّی تجزیه

دارند مبدأ دارند  منتهیکه  طور همانکه مبدأ دارند منتها دارند و  طور همانهستند، 

تا  شود میاز مبدأ شروع  ترکیب. مثال نیست ترکیبو  تجزیهپس در مبدأ و منتها، 

و درخت از خاک و آب و  گیاه ترکیبکه  چنان آنبرساند  معین های شکلخود را به 

 این. مبدأ کند میجلوه  ای شجره رتصو بهو  شود میهوا و نور و حرارت شروع 

در دل خاک  یعنیکه در آن مبدأ  کنیم می، آب و خاک و هوا است . مشاهده ترکیب

 چه آن گوییم می جا اینبنام درخت وجود ندارد. در  چیزیو آب و هوا و نور و حرارت 

ه درخت ، آب و خاک بود پیدایشمبدأ  زیرا نیستدر منتها است در مبدأ  یادر وسط و 

، رشد شجره و ترکیب این ابتدایوجود ندارد وسط و  ای شجرهمبدأ  ایناست که در 

ظاهر شود  درختیتا به شکل  کند میرشد  گیاه صورت بهآن از مبدأ است که  پیدایش

بنام درخت،  بینیم می چیزیدر وسط و منتها  گذشتیمبدهد. از مبدأ که  میوهو گل و 

و مبدأ فاقد  شود میاز مبدأ شروع  اشیاء رکیبتکه  طور همانبزرگ  یاکوچک باشد 

بنام  شکلیکه بر اساس آن  آید میبوجود  ترکیباتیاست در وسط و منتها  ترکیب

، تجزیه طریق، اگر از ترکیب عکس بهو باز  گردد میو انسان ظاهر  حیوان یادرخت 

قابل تصور است که  منتهیمبدأ و وسط و  نیز جا ایندر  بزنیماَشکال موجود را بهم 

 تجزیهرا  درختی کنید. فرض نیست منتهیدر مبدأ و وسط است در  چه آنباز 

تا آن را به عالم خاک و آب و هوا  زنیم میآن را بهم  ترکیباتو  داخلیاجزاء  کنید می

 تجزیهما هست قابل  اختیاردر  شکلی کنیم میکه کار خود را شروع  جا آن برگردانیم

که  حالیبه  برگردانیمتا آن را  کنیم می تجزیهآن را  کیفیو  یکمّکه در دو جهت 

و در  شود می، مبدأ شناخته ترکیببه همان مبدأ اول که در  یعنی نیست تجزیهقابل 

آن شکل به آخر  رویما  کیفیو  کمّی تجزیهکه  حالتیآن  یعنی تجزیه منتهای

باشد. موجودات عالم در آن  تجزیهوجود ندارد که قابل  کیفیکمّ و  دیگرو  رسد می

و  قید، وجود فاقد  کیفوجود فاقد کمّ و  یعنی هستی. شوند میشناخته  هستیحال، 
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و اگر به  نیستند چیزیکه بجز خود  چیزهاییهمان  یعنیاول  های هستیشرط . 

 هستیوجود و  آید بوجودآن  روی ترکیباتی بایستیخود جلوه کنند  سوای شکلی

همان خودها  زیرا ایم نامیده هستیرا بنام اصول سبعه  ها آنما که  شوند می نامیده

 یکاول  هستی. آن اند شده نمایشهستند فاقد شکل و نمود و  کیفچون فاقد کمّ و 

را در  ها آنمختلف و متعدد است که تعداد  حقایقبلکه  نیست چیز یکو  حقیقت

شش  دهد می تشکیلخلق را  هستی چه آنکه  گفتیمو  کردیممباحث گذشته ثابت 

. اصل ماده، آید می بوجودشش اصل  این ترکیبو موجودات از  خالیقاصل است که 

، اصل نور سبز، اصل نور سرخ ، اصل نور زرد، اصل نور بنفش. و در سفیداصل نور 

است اصل هفتم وجود  طبیعتجهان  ساختمانیکه مصالح  اصلیشش  اینبرابر 

که از آن  مشتقاتیو  ترکیباتو  هستیصل خداوند متعال است که خلق آن شش ا

 نامیده هستیهم اصول سبعه  روی ها آنبه اراده اوست و همه  آید میاصول بوجود 

که  دیگر گانه ششاست و اصول  آفرینندهو وجود خالق که  هستی یعنی شود می

 مصالح ساخت موجودات است. 

 : هستیبر تعداد اصول  ها وجودیو وحدت  یونانفلسفه  ایراد

 مبادی یاو  آفرینش اولیههمان اصول  ها هستیاز مباحث گذشته معلوم شد که 

و  ها شکل اینو به  گیرد میجهان و انسان از آن سرچشمه  آفرینشخلقت هستند که 

همان  ها هستی یا. وجود نامند میاول را وجود  های هستی. گردد میظاهر  ها صورت

هنوز  اند نیامدهدر  نمایشهستند و به لباس نمود و  کیفهستند که فاقد کمّ و  اصولی

خداوند متعال قابل  سوای، کننده ادراکموجودات  برایتا  اند نشدهظاهر  شکلیبه 

اصول مطلق بدون کمّ و  اینگفت  شود می حقیقتدرک و قابل احساس باشند. به 

آن شاعر  تعریفهستند . در  نمایشو شرط و بدون هر نوع جلوه و  قیدو بدون  کیف

 :گوید می

 پاک ایزد ایاست هان  قیدکه اطالق            تو را  اطالقی قیدچنان در 
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 :  گوید میوجود  تعریفدر  سبزواری مالهادیباز مرحوم 

 الاش ّاء   ر  ظه ن أ  م   ه  فهوم  سی م  لر  و ل اب   د   حل  يس اب  سی و ل  ال   ح  ِش   جود  الو   ف  ر   ع  م  

 معرفیرا  هستیوجود و  توانیم میما با کلمات و الفاظ  یعنی. فاءال   غاية   یف ه  هن  و ک  

 برایوجود را  ذاتیو صفات  حقیقت توانیم نمی ای جملهکلمه و  هیچبا  ولی کنیم

 دلیلبه  زیراظهور هستند  نهایتاز نظر بودن در  هستی. اصول کنیم تعریف دیگران

است و اصول  مخفی نهایت بی ها آن حقیقت ولیکن شوند میادراک  چیزیدرک هر 

آن  نمایشاست که درک و  نمایشقابل  غیردرک و  غیرقابلجهت  ایناز  هستی

و ظهور  پذیری کیفیت اینظاهر شوند و  بصورتیو  بپذیرند کیفیتیاست که  وقتی

کند و  پیدابزرگ و خواه در ذهن انسان ظهور  یاخواه کوچک باشد و  معین صورت به

و  ترکیبو  بگیردآن انجام  روی عملیاست که  صورتیدر  ها نایدر خارج ، همه  یا

 نگیردانجام  هستیاصول  روی عملیکه  صورتیآن واقع شود و در  روی جعلی یا

 .نیست نمایشقابل درک و 

ما  کتابتی یاو  تلفظیمانند حروف  هستیشد که اصول  یادآوریدر مباحث گذشته 

گردد هست. حروف  جاریبر زبان و قلم  یاذهن، آن را تصور کند و  که آناز  پیش

؟ چیستشدن بر زبان و قلم  جاری یاو  گویندهاز قرار گرفتن در ذهن  پیش، تلفظی

 چنان ولیکن شود نمی جاریاگر نباشد بر زبان و قلم  زیرامسلم است، هست.  چه آن

قابل تصرف است  که اینعدم و وجود از نظر  بیناست  حالتی، نیست گوییهست که 

 رویبخود نگرفته تا  صورتی که اینهست و از نظر  گیرد میآن انجام  روی ملیعو 

وجود و  بین شیئ بگوییم توانیم می. نیست، آید بوجودآن صورت درک و احساس 

جهت که قابل  اینو از  نیستنکرده است،  پیدا نمایشجهت که نمود و  اینعدم. از 

آن  رویکه هرگز  نامند میرا وجود  هستی چنین یکاست، هست.  نمایشنمود و 

از احکام قرار داد. کشف و درک آن  حکمیآن را موضوع  یابحث کرد و  شود نمی

است  یافتهکه از آن اشتقاق  هایی شکلو  نمایشنمود و  طریقفقط از  ها هستی
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بنام انسان خلق  مخلوقینبود و خداوند  ها آفرینشو  ها شکل اینممکن است. اگر 

، علم و ادراک پوشانید نمی لباسی ها هستیبه قامت آن  کرد میاگر خلق  یاو  کرد نمی

در متون کتاب و  یاهم در ذهن انسان و  مفاهیمی چنین یکو  شد میباطل  بکلی

 سوای کننده ادراکموجودات  بوسیلهاول  های هستی. اثبات آمد نمیکتابت بوجود 

 های شکلبه  ها آنتشکل  ریقطو از  ها آن نمایشنمود و  طریقخداوند متعال از 

به وجود  که اینندارد جز  ای چارهمختلف و گوناگون است. در هر صورت عقل انسان 

نبودند  آفرینش مبادیاگر خداوند و  زیرااعتراف کند  آفرینش مبادیخداوند متعال و 

همه  اینو  شدند نمی پیدا دیگر چیزهایو آسمان و  زمین یابنام من و شما  مفهومی

 طریقهمه مخلوقات از  این. آمد نمیسر و صدا و علم و دانش و خط و کتابت بوجود 

مختلف در نظر ما جلوه نموده است و خود ما  های لباسکه به  ها هستی همین

بجز اعتراف کردن به  نداریم ای چارهو ما  اند آمدهبوجود  هستیمرقم آن  ترین بزرگ

عقل به عالم  نیرویبا  توانیم میما  جا این. در یمبادآن  آفرینندهمخلوقات و  مبادی

الاقل وجود  یاو  بشناسیمو  بدانیمهست  که چنانرا  ها آنتا  کنیمسفر  ها هستی

 پیدانبودند، فروع  و مشتقات آن، ظهور  مبادیاگر اصول و  زیرا کنیمرا اثبات  ها آن

معلوالت بدون علت، محال و ممتنع است چون  یا. وجود فرع، بدون اصل و کرد نمی

 اند شدهچشم ظاهر  جلوی فرعیتو  معلولیتهمه مخلوقات و موجودات در لباس  این

منکر  نتوانیمو  کنیم پیدا ها آنوحدت و تعدد  یاو  مبادیآن  وجودکامل به  یقینتا ما 

ستند که ه فروعی بینیم میبه چشم  چه آن زیرا باشیم بذاهتیضرورت و  چنین یک

که  بدیهی عقلیقاعده  یک روی. نیستظهور آن بدون اتکاء به اصول ممکن 

ی   » : اند گفته یی ایل ما ه  ُ  ایل قدي  قبل و َي ُک  ما هی  ابلعرض  ي نَت  تا ُک   حادث  ي 

ات    «.ابذل 

که  اصلیشود به  منتهی بایستی کند میجلوه  فرعیتکه در لباس  چیزیهر  یعنی

در فرع قابل کشف است در اصول قابل  چه آن زیرا نیست فرعیتدر لباس جلوه و 
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 جا ایندر اصول هم ظاهر باشد در  گردد میدر فروع ظاهر  چه آنو اگر  نیستکشف 

غلط است که  تفکیکی چنین یکو باز  شوند میصورت ظاهر  یکهم اصل و فرع به 

. موجودات عالم از بنامیمرا اصل  یگرد قسمتیرا فروع و نام  حقایقاز  قسمتینام 

 مخلوقیت یاو  فرعیتتحقق و تکون در لباس  طریقاز  یاتوالد و تناسل و  طریق

که دائما به حالت سابق  کنیمبرخورد  چیزیدر عالم به  توانیم نمی. اند نمودهجلوه 

و  اه آبمانند  ها خاک. نگیردانجام  عملیآن  روینکند و  پیدا تحولیبماند و  باقی

ساخته شده است و دائما در حال  ها اینهمه  دیگرمانند جمادات و کوه،ها و فلزات 

اختالف قابل  همین دلیلخود است. به  هستیلباس  تغییرتکون و تحول و در حال 

هست از  چه آن تمامیکه  کنیم میقضاوت  حیواناتمشاهده در جمادات و نباتات و 

 اند نمودهجلوه  مخصوصی صورت به ها آنمخلوقات ساخته شده است و هر کدام از 

موجودات  مخلوقیتو  فرعیت همین پایه. بر اند نبودهصورت  ایناز آن به  پیشکه 

 ای اندازهو تا  اند کرده پیدا انتهاییابتدا و  مخلوقیهر  برایقابل درک و احساس 

در عالم هست و ما آن را  چه آنرا بدست آورند پس  یاهادرو  ها کوهعمر  اند توانسته

 همینجلوه نموده است و  مخلوقیتو  معلولیتو  فرعیتدر لباس  کنیم میدرک 

و اثبات  کشاند می آفرینش مبادی یا، فکر و عقل انسان را به اصول اول و فرعیت

ع باشد و اگر اصول در لباس فرو شد نمینبود، فروع ظاهر  اصلیکه اگر  کند می

گذشته گفته شد از  های بحثاصل و فرع محال و ممتنع است که در  بین تفکیک

را از تن موجودات  مجعولیتو  فرعیتلباس  توانیم می کیفیو  کمّی تجزیه طریق

 .برسانیم آفرینش مبادی یارا به حالت اول و  ها آنو  بکَنیمعالم 

همه مشتقات و فروع از  اینکه  شویم اصولیمنکر  توانیم نمی عقلیپس با برهان 

که اصول را در لباس فروع  باشیم ای آفرینندهمنکر  توانیم نمیشده است و باز  پیداآن 

در عالم بوجود آورده است. تمام دانشمندان  کیفهمه کمّ و  اینجلوه داده است و 

و  رأیاتحاد  ها اینو طرفداران مکاتب و فالسفه و اهل کالم همه  مادیو  طبیعی
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همه فروع و  اینبوده است که مبدأ  اصلی، آفرینشنظر دارند که در بدو  وحدت

 یکقائل به  طبیعی یاو  الهیدانشمندان و فالسفه  تمامی یعنیمشتقات شده است 

دارند که در متن عالم و  رأیاتحاد  ها آنهستند و همه  کیفاصل مسلم فاقد کمّ و 

 اینهست که به  چیزیسکون  از زمان و مکان و حرکت و بیرون آفرینشدر عمق 

 مادیون. نیستاصل  یک اینمنکر  کس هیچدرآمده است.  ها شکلو  ها صورت

مشتقات ماده  گویند میاست،  ابدیو  ازلیماده اصل اول است و ماده  گویند می

از عالم ماده  کمی ها وجودیاست. فالسفه و وحدت  قدیمماده  ولیکنحادث است 

اصل اول  اند گفتهو  اند کردهتصور  مادیتو ماده را در حالت تجرد از  اند رفتهباال 

 خواهیماده،  زیرا شود میماده ظاهر  صورت بهاست که در لباسِ تنزل  چیزیهمان 

 اینمبدأ را از  بخواهیمشکل و بُعد، عرض است. اگر  اینشکل و بُعد است و  نخواهی

ان شکل و عرض به باالتر سفر از جه بایستی بدانیم مبریشکل و عرض منزه و 

فاقد شکل و عرض و فاقد هر نوع  آفرینشمبدأ  یاو  اولی حقیقت بگوییمو  کنیم

عالم به باالتر انتقال داده و  مادیتمناسبت فکر خود را از  همینشکل و بُعد است. به 

است که در لباس  حقیقتیاست.  مبریمجرد و  مادیتاصل اول از ماده و  اند گفته

 صورت بهتنزل  مرحلۀ آخرین یامرتبه در مراحل آخر و  چندینتنزل پس از  و تجلی

اصل هستند که نام  یکفقط قائل به  مادیونمانند  نیز ها آنپس  کند میماده جلوه 

مرتبه باالتر از ماده که  چندیناست  حقیقتیوجود  گویند میو  گذارند میآن را وجود 

روح و  صورت بهجلوه  دومینو در  شود میجلوه به صورت عقل و علم ظاهر  اولیندر 

 چهارمیندر  شایدحرکت و  نیروی صورت بهجلوه  سومینو علم و ادراک و در  حیات

 همین مبنایو بر  گردد میظاهر  اولیماده  صورت بهجلوه خود باشد که  پنجمین یا

و ممکن  شود میبه ماده  تبدیل یرون گویند میعالم هم  مادیونو  طبیعیون ها فرضیه

 ها وجودیاز وحدت  بسیاری یامبنا اهل عرفان و  همینبرگردد بر  نیرواست ماده به 

که منظورشان  اند شدهقائل به عالم ملکوت و عالم ناسوت و عالم جبروت و امثال آن 
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م عال صورت بهمرتبه  آخرینو تحوالت اصل اول است که در  تجلیات ها عالم ایناز 

درآمده است  نمایشهمه مخلوقات و موجودات به  اینکه در آن  کند میناسوت جلوه 

و  نیستند بیشتراصل  یکو فالسفه قائل به  طبیعیدانشمندان  تمامیو باالخره 

را به  حقیقت یکظاهر شده و آن  ها صورت ایناست که به  حقیقت یک گویند می

 نتیجه، در کنند می معرفی دیگر های اسم یاو  مبدأالمبادی یا العلل علت های نام

ظاهر شده  چه آنمانند مصدر است و  آفرینش مبادی یاعالم  خدایوجود  گویند می

قائل به  نهایتاست که از آن مصدر مشتق شده و در  کلماتیاست مانند الفاظ و 

هستند و در  حقیقت یکخلق و خالق در وجود  گویند می یعنیاشتراک وجود هستند 

در آن  چه آنعالم و  گوییم می نمایشنمود و  دلیل. ما به  حقیقتدو  نمایشو لباس 

به  چیزهمه  کنیمرا رها  ها نمایشو نمود و  ها لباس اینهست مخلوق است و اگر 

 یافالسفه  تمامی. پس نامند می مبدأالمبادی یاکه آن را وجود  گردد برمی حقیقت یک

 ولیکنقبول ندارند  بیشتراصل  یک هستیعالم در مبدأ  مادیونو  طبیعیدانشمندان 

و مجرد  بسیطآن هم بحت و  حقیقت یک آیادر مطالب گذشته روشن شد  که چنان

 جا ایننه ؟ در  یاخود هست  حقیقتو  واقعیتخالف  صورتیبه شکل و  نمایشقابل 

 .دهیم میادامه  هستیعدم تعدد اصول  یابحث خود را درباره تعدد و 

ر وجود خداوند تبارک و اول و آخ منهایو  ابدیو  ازلیثابت  هستی اولین کش بی

و  شوند میموجودات عالم شناخته  سایربا او  قیاسکه در  وجودیاست، همان  تعالی

، فرع وجود هستند، اصل شناساییکه در  دیگرنسبت به موجودات  شناسایی ایندر 

به او هستند. اگر ما در عالم با موجودات حادث  متکیحدوث  ایجاددر  که چناناست، 

 کردند نمیمقابل ما جلوه  متغیراتهمه محدثات و  اینو  شدیم نمیروبرو  متغیرو 

 اینکه همه  ببریم قدیمبه آن وجود ثابت  پیکه  آمد نمیدر ما بوجود  ای انگیزه

 کند می یداپ فرعیتنسبت به دو اصل  حادثیبر وجود او هستند. هر  مبتنیموجودات 

که حادثات  اصلیکه بدون وجود آن دو اصل، وجود حادث محال و ممتنع است. دو 
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حوادث است. در  ایجادکننده دیگریحادث است  مبادی یکیبه آن هستند:  متکی

دو اصل است که  همینبر  مبتنی شود میکه حادث  صنعتیهر  نیز ها انسانما  صنایع

محال و  نیزما  صنایعرز باشد و اال ظهور ما مح صنایعاز  پیش بایستیوجود آن 

 پیش، ساختمانیبنا و ساختمان، اول وجود مصالح  یک ایجاد برایممتنع است. مثال 

آن ساختمان که مهندس و معمار است.  ایجادکنندهاز بنا موجود است و دوم سازنده و 

 ایندو اصل است و اگر  اینبر  مبتنیاست که  فرعی ها انسانما  صنایعپس ظهور 

ما که فرع بر آن دو است محال و ممتنع است. از  صنایع پیدایشدو اصل نباشد 

که هرکدام مسبوق به عدم بوده و حادث  طبیعیموجود  صنایعبرهان از  همین طریق

که بدون آن دو ،  بریم می اصلیبه آن دو  پیمحرز شده  ها آن فرعیتو  اند شده

وجود سازنده و مصالح  یعنیمحال و ممتنع است  انسانی نایعصمانند  صنایع پیدایش

 ها انساندر نظر ما  چه آن. شناسیم میرا به عنوان مُبدع و مبدأ  ها آنکه  ساختمانی

 این ولیکناست  انسانی صنایعو  طبیعی صنایعکامال محرز و مشهود است حدوث 

 یاحادث است  طبیعی یعصنامانند  مبادیآن  ایجادکنندهو  صنایع این مبادی آیاکه 

 بایستی پیغمبرانتعبد به گفته خدا و  یاعقل و برهان  نیرویاست که با  مطلبی، قدیم

که حتما مسبوق به  هستیمروبرو  مشتقاتیما با  جا این. در  کنیمآن را درک  حقیقت

اول هماهنگ با هم  های هستی یعنیمشتقات  مبادی آیاکه  اینعدم بوده است. 

هستند بحث  قدیم ها آناز  بعضیحادث و  ها آناز  بعضی یامسبوق به عدم هستند و 

 .دهیم میخود را ادامه 

است. عقل و  ازلیو  قدیم طبیعی صنایع ایجادکنندهو  ها هستی آفریننده شک بی

مسبوق به عالم را مانند خودِ عالَم، حادث و  آفرینندهکه  دهد نمیبرهان به ما اجازه 

ندارد که  دلیلیخود مسبوق به عدم باشد  صنایعمانند  آفرینندهاگر  زیرا بدانیمعدم 

. مصنوع به نشناسیم مصنوعیتو خود او را به عنوان  بدانیماو را مصنوع او  صنایع

 آفرینندهشده است، مسبوق به عدم بوده است و اگر  پیداکه نبوده و  گویند می چیزی
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از او  پیشاست که  دیگرخود مصنوع صانع  صنایعمسبوق به عدم باشد مانند  نیز

، کشف قدیممبدأ  یکحادثات به  اینحدوث مصنوعات و اتکاء  دلیلبوده است. به 

 آفریننده. پس نیستمسبوق به عدم  یعنیاست  قدیم، آفرینندهکه وجود  کنیم می

 تمامی آفریدگارندارد و  دهآفریننکه مسبوق به عدم نبوده و خود او  کسی یعنی

ُ  ي   ُک   قاعده  مبنایاست که به اراده خود ساخته است . بر  موجوداتی  ایل قدي   تا

است،  چنینآن  فارسی معنایکه قبل و َي لکام هی ابلعرض ينَتیی ایل ما هی ابذلات 

ظاهر  عرضیتاتکاء و  دلیلکه وجود آن مسبوق به عدم است و به  چیزیهر 

داشته باشد که اصالت و استقالل دارد  بستگی چیزی یا کسیبوجود  ایستیب گردد می

باشد و  دیگربه حادث  متکی حادثیباشد که هر  چنین، اگر نیستو مسبوق به عدم 

را تسلسل  اینکند  پیداادامه  نهایت بیاتکاء تا  همینو  دیگرباز آن حادث به حادث 

محدثات  تمامیما  زیراکه در لسان حکمت و برهان عقل باطل است  گویند می

 ها اینکه همه  کنیم میحادث، فرض  یکعالم مانند  ایجاد تاریخرا در طول  آفرینش

 یکفرد، حادث شده و  یککه وجود  طور هماندر حادث بودن مشترک هستند. 

 صنایعو  تاریخمحدثات  تمامی نیست، قابل ظهور قدیمصنعت بدون اتکاء به فرد 

 یکموجودات عالم مانند  تمامی یعنی کند می پیداحکم را  همینمسبوق به عدم 

 ها آن تمامی شود نمی ایجاد آفرینندهبدون  ها آناز  یکی که همچنانموجود هستند 

تصادف اگر  زیرامحال است  جا این، تصادف هم نیستندقابل ظهور  آفرینندهبدون  نیز

باشد  قدیمبر اصل  مبتنی بایستیاست که  عرضیحادثه و  یکهم قابل ظهور باشد 

ساختمان. اگر  یکبنا و  یکو شکستن  ها کوه یااز آسمان و  سنگیمانند سقوط 

آن هم محال و ممتنع است. اساسا تصادف  تصادفیدر عالم نباشد سقوط  سنگی

ودات موج تمامی زیراو بر وفق نظام و حکمت باشد،  علمی ای حادثه یک تواند نمی

حساب حدوث  این. با اند شدهمطابق حکمت خلق  علمی عجیبنظام  یک رویعالم 

حدوث عالم،  طریقاز  جا ایناست. در  ها آنو خالق  آفرینندهقِدَم  دلیلموجودات عالم 
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 کند میو عقل انسان آن را اثبات  گردد میثابت  ها آن آفرینندۀ برایکه  صفتی اولین

ندارد. او خودبخود  آفرینندهو  ایجادکنندهو  نیستعدم  او مسبوق به یعنیقدم اوست 

اگر  زیراخود دارد  سوای ای آفرینندهخود است و نه هم  آفرینندهبوده است. نه خود 

خود باشد  آفرینندهو اگر خود  آید می پیشخود داشته باشد تسلسل  سوای ای آفریننده

خالف  اینباشد و  شیئبخود آن  متکی شیئوجود  یعنی آید میبحث دور بوجود 

از خودش وجود  پیش بایستیاگر خود خالق خودش باشد  زیرااست  آفرینندهقدمت 

وجود خود ندارد که آن  به احتیاجاز خودش وجود داشته باشد  پیشداشته باشد و اگر 

که اول و آخر ندارد و  ازلی قدیمِثابتِ  هستی یکحساب وجود  این. با بیافریندرا 

مسلم و روشن  امری یکوجود داشته و خواهد داشت  معناییو  میمفهواز هر  پیش

 است.

که اگر منکر  دهد مینشان  آفرینندهرا بنام  قدیمی هستی چنین یکحدوث عالم، 

 یاانکار وجود خودمان و  برای شاید. ایم شده بدیهیاتو  ضروریاتمنکر  شویماو 

 ولیکن بشویم حقیقتمنکر  سوفسطاییانکه مانند  باشیمداشته  راهی دیگرمخلوقات 

 اند کردهرا انکار  حقیقت اینهم که  کسانیمحال و ممتنع است.  آفرینندهانکار وجود 

 ها آنو دل  شود می جاری ها آن، بر زبان نیست بیشتر لفظیانکار  یککه  دانند می

هم  ها آن آفریننده، ها آنخود  دلیلهستند و به  ها آنخود  زیرا دهد نمی گواهی

 هست. 

 های بحثمخلوقات عالم  مبادی یاو  ها هستی سایر پیدایش برای جا ایندر 

 .کنیم میرا مطرح  ها آن یکایککه  آید می پیش دیگری

است و محدود به  نامتناهیکه از نظر زمان  طور همان ازلیو  قدیم هستیآن  آیا

موجود محدود در  یکممکن است  یااست  نامتناهیاز نظر مکان هم  شود نمی حدّی

 باشد؟  نامتناهیمکان  یک
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که مسبوق  بشناسیم متناهیرا از نظر زمان  قدیم هستیمسلما اگر وجود اول را و 

با  مغایرالحِق  یاسابق و  زمانی محدودیت اینملحوق به عدم گردد  یابه عدم باشد 

 نیستم است که مسبوق به عد اینبودن او  قدیم معنایاست.  آفرینندهآن  ذاتیقدم 

 ذاتیاست و از نظر ثبوت  نامتناهیاست  ازلیت معنایکه  ها گذشتهپس او از نظر 

 آیندهدر  بگوییمکه  نیست، ملحق به عدم هم نیست تغیرپذیرنبوده و  متغیرخود که 

 قابلیتکه  شیئ زیرااو را نابود خواهد کرد  دیگریعامل  یاو  کند میخود را نابود 

است. او  یکدیگرتوأم با  قابلیتدو  اینعدم هم نخواهد داشت.  قابلیتحدوث نداشته 

نکرده  ایجادهم او را  دیگریو عامل  نیافریدهنداشته، خودش خود را  آفرینندهعامل 

 ایناو را نابود کند که در اثر  خواهد می آیندهاست که در  عاملیاست پس آن چه 

 ایناست که از  نامتناهی ها نزماکند. پس او از نظر  پیدا زمانی محدودیت نابودی

 .شود می ابدیتو  ازلیتبه  تعبیر تناهیعدم 

مکان محدود مانند  یکاست که در  محدودی شیئ یکاو  آیااما از نظر مکان، 

 معینیمسافت محدود و  یککه تا  نورانیمانند اجرام  یاو  دیگرو کرات  زمینکره 

 نظیر آیا، گردد میو در خارج آن مسافت محو و نابود  دهد می نمایشخود را 

که کرات و اجرام عالم دارند، وجود خدا هم  مکانی محدودیت یا وجودی محدودیت

او محال و  زمانی محدودیتمانند  مکانی محدودیت این یادارد  محدودیتی چنین

 ممتنع است؟ 

ت که در اطراف خأل عالَم الزم اس آفرینندۀ وجودی محدودیتِ معنایظهور  برای

 .دهیمعدم مطلق بحث خود را ادامه  یامطلق و 

بودن است.  خالیپر بودن و  معنایبه  یکدیگر نقیضخأل در برابر مأل دو کلمه 

. در خالی یاقابل تصوراست که آن ظرف پر باشد  ظرفی، معنی این حاشیۀقهرا در 

 چیزیو  نیست هیچکه  جایی،  الشیئ معنایعدم است، به  معنایخأل به  جا این

وجود ندارد کلمه جا و  چیزیو  نیست چیزیکلمه که  این حاشیهوجود ندارد و در 
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زمان و  زیرا نیست معناییهستند که در برابر آن  موهومیظرف هم کلمات  یامکان 

 وقتیاست.  اعتباریو  انتزاعی مفاهیم یکاز آن بحث خواهد شد  آیندهمکان که در 

 زیرازمان و مکان هم قابل تصور است  شیئآن  برای یااو  برایباشد  چیزی یا کسی

الزم دارد تا  زمانی همچنینالزم دارد تا وجود خود را در آن ظرف قرار دهد،  ظرفی

به  تعبیرحرکت و محل وجود،  ایندر آن حادث شود و حرکت خود را ادامه دهد. از 

ظرف زمان و مکان هم  نباشد شخصی یا شیئکه  صورتی، در کنند میزمان و مکان 

که خداوند متعال اراده  جا آن. در هر صورت در شود میو خودبخود لغو  نیستالزم 

الزم است که در آن  فضاییمخلوقات  آفرینش برای بیافریندخلق خود را  کند می

، خأل باشد تا در آن ظرف، موجودات و دیگر معناینباشد، به  چیزی یاو  کسیفضا 

 ظرف وجود الزم دارد.  موجودیهر  زیرا بیافریندمخلوقات خود را 

مطرح شود تا پس از  دیگربحث الزم است در مقدمه دو بحث  ایندر ارتباط با 

بحث خود را ادامه  آفرینش های هستیدو بحث، درباره ظرف وجود  این تکمیل

 .دهیم

 او؟ ذاتیاثر  یاخدا هستند  ارادیمخلوقات و موجودات اثر  آیا که اینبحث اول 

 است؟ نامتناهی یااست  متناهیعدم و خأل مطلق  فضای آیا که اینبحث دوم 

الزم است که ثابت شود  صورتیدر  آفرینشو ظرف وجود  آفرینشادامه بحث در 

او باشند. در  ذاتیاثر  که اینخدا هستند نه  ارادیعالم و موجودات جهان اثر  آفرینش

است ظرف  آفریده یاو  آفریند می چه آن یبراخدا باشد  ارادیاثر  آفرینشکه  صورتی

 محال و ممتنع است.  آفرینشوجود الزم دارد که بدون آن، 

خداوند  ارادیاثر  یاخدا هستند  ذاتیموجودات عالم اثر  آیااما در مورد بحث اول : 

 هستند؟

 معنایبه  ذاتیاثر  گوییم می ذاتیاثر  یاو  ارادیاثر  تفکیکدر  بیشتر توضیح برای

اول که اثر  شیئدر کار نباشد بلکه  اختیاریکه اراده و  شیئاز  خاصیتی یا شیئبروز 
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علت و  اینمعلول و  جای بهدوم  شیئعلت باشد و  بجای دهد میخود را بروز  ذاتی

مانند ظهور  نیستند بیشتر حقیقت یکدو مفهوم مختلف باشند  که حالیمعلول در 

برودت اثر  جا این، در یخظهور برودت از  یانور  از روشناییظهور  یاحرارت از آتش و 

نور و آتش است. نور و آتش در بروز  ذاتیاثر  روشناییحرارت و  همچنیناست و  یخ

 ها آن ذاتیباشند اثر  ها آنکه خود  زمانیو اراده ندارند. از هر  اختیارخود  ذاتیآثار 

 را معلول. ذاتیو اثر  نامند میهم هست. آن ذات را علت 

علت و معلول  بینکه  نیستمعلول و علت قابل تصور  بینزمان  جا ایندر 

 تا در آن فاصله علت باشد و معلول نباشد. آیدبوجود  ای فاصله

حادث و  بین دانند می ذاتیکه ظهور مخلوقات را از وجود خالق اثر  یونانفالسفه 

گرچه در ابتدا  ندگوی میقائلند.  رتبیبلکه فاصله  نیستندقائل  زمانیفاصله  قدیم

 یکتقدم و تأخر  این ولیکن بدانیموجود علت را مقدم بر وجود معلول  مجبوریم

 ذاتیذات خدا و ظهور اثر  تجلیرو که موجودات عالم به  ایناست از  اعتباریمسأله 

 پیداکم باشد را  بسیارهرچند  زمانی توانیم نمیهستند  معلولیتو  علیت معنایاو به 

است خلق  قدیمکه خدا  طور همانکه در آن زمان، علت بدون معلول باشد .  کنیم

 اینتصور  معنای باشیمعلت و معلول قائل  بین ای فاصلهاست. اگر  قدیمخدا هم 

کمتر، علت بدون معلول و مؤثر بدون  یاو  ثانیه میلیارد یکاست که در  اینفاصله 

خود  ذاتیشخص در بروز اثر  یا شیئ زیرافرض، غلط و محال است  ایناثر هست و 

از ذات. مثال  غیر چیزیذات است نه  عین ذاتیاثر  که این دیگرو اراده ندارد  اختیار

 بین تفکیک اینآتش و  یعنیحرارت و حرارت  یعنیآتش است، آتش  عینحرارت 

 عیننور و نور  عین روشنایی همچنینحرارت و آتش مربوط به ادراک است. 

 دیگریرا از  یکیدو فاصله انداخته است که  این بیناک انسان است. ادر روشنایی

و مراد فاصله  مرید بینخدا باشند اوال  ارادی. اگر موجودات عالم اثر داند میجدا 

 که این دیگرکم و اندک باشد و  بسیار زمانیوجود دارد هرچند که آن فاصله  زمانی
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مطرح  مصنوعیتو  صانعیتبلکه  شود میلغو  معلولیتو  علیتو مراد  مرید بین

هر کدام  یعنیدارد  وجودی تباین مریدمراد با  حقیقت که این دیگرو  گردد می

و  نیستآن دو اشتراک وجود ممکن  بیناست،  دیگر حقیقتجدا و ممتاز از  حقیقتی

را وجود  دیگریرا وجود خلق و  ها آناز  یکیکه  متبایندو وجود  که این دیگر

که  ظرفیتیچنان  یکام ظرف مخصوص به خود الزم دارند هر کد نامیم میمخلوق 

ظاهر گردد پس در  تعانیبرخورد تزاحم و  ایننباشند تا از  یکدیگرقابل برخورد با 

بحث ما درباره وجود  بدانیم ذاتیاثر  آفرینندهاگر ظهور مخلوقات را از وجود  جا این

 ذاتیآثار  زیرا نداریم احتیاج بحثی چنینو به  گردد میظرف و مظروف لغو  یاخأل و 

تا در  نیستند متباین شیئوجود علت است، دو  عینمعلول  که این یاذات است و  عین

که  وقتی ها انسانداشته باشند. مثال ما  متبایندو صفت  یاو  متبایندو ظرف  نتیجه

و  اتیذاز آن دو اثر،  یکیکه  آید میما دو اثر بوجود  بین نشینیم می یکدیگردر برابر 

ما مانند ظهور وجود ما همراه خود ما در برابر  ذاتیما است. اثر  ارادیاثر  دیگری

 زیباچه  باشیمما چه زشت  قیافهحجم بدن ما و لباس ما و  نمایشانسان مقابل و 

از همان  نداریمو اراده  اختیاراز خود،  آثاری چنین یکاظهار  یا. ما در ظهور و باشیم

 یاقد ما  بلندیو  کوتاهیلوازم وجود ما مانند حجم بدن و  یمهستکه خود ما  زمانی

از  آثاری چنین یکاخفاء  یاما خودبخود همراه ما هست و ما در اظهار  زیباییو  زشتی

 .نداریم اختیارخود اراده و 

و نگاه کردن و  خندیدنو قعود، رفتن و آمدن،  قیاممانند حرف زدن،  ارادیاما اثر 

بلکه به اراده  نیستندخودبخود  ها اینما است که اوال  ارادی، اثر عملی صنایع سایر یا

و  هستیموجود دارد. ما  زمانیما و عمل ما فاصله  بین که این دیگرو  شوند می پیداما 

. مشاهده کنیم میخود را ظاهر  ارادیآثار  هستیم یا کنیم نمیظاهر  آثاری چنین

آن  زیرا نداریممکان  یابه ظرف زمان  اجاحتیخود  ذاتیکه ما در بروز آثار  کنید می

 مکانیهمراه ما هستند و در همان ظرف زمان و  هستیمو تا ما  هستیمآثار، خود ما 
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خود جدا  وجودیو  ذاتیخود را از آثار  توانیم نمی. ایم گرفتهکه ما قرار  اند گرفتهقرار 

 تفکیکیو  تجزیهو مجرد است  بسیط شیئ یکخود که  خودیت اینو در  بدانیم

 یعنیما  ذاتی. پس آثار بدانیمخود را از خود جدا  ذاتیآثار  نتیجهتا در  شویمقائل 

ما است. اگر  اختیارهمراه خود ما و بدون اراده و  ذاتیآثار  چنین یکخود ما و ظهور 

و حجم بدن  زیباییو  زشتی نتیجهتا در  بدهیم نمایشآثار وجود خود را  بخواهیمما 

 دیگر کسیما  ماسوایممکن است که در برابر  صورتیحساس شود در ما ادراک و ا

و فقط ما از ازل تا  هستیمنباشد ما  کسی چنینما درک شود و اگر  ذاتیباشد تا آثار 

و نه خود ما به فکر  نمایشیو نه  ادراکیوجود دارد و نه  احساسینه  جا اینبه ابد. در 

خود  ذاتیخود و آثار  بینو  کنیمرک خود د وجودیکه خود را با آثار  هستیم این

است  اینمنوط و مربوط به  ذاتیذات و آثار  بین تفکیک. پس شویمقائل  ای فاصله

مبادله  آثاری چنین یکما و او قهرا  بیندر برابر ما باشد تا  دیگر کسیما  سوایکه 

 یا بدیرا به  یکدیگرنگاه  اینو در اثر  کنیمشود او به ما نگاه کند و ما به او نگاه 

 چیزیو جز خود  هستیمنباشد ما تا به ابد  کسی چنینکه  صورتی، در بشناسیم خوبی

 .نیستیم

مانند سخنان و کلمات خود و  سازیمخود را ظاهر  ارادیآثار  بخواهیمکه  جا آناما 

آثار ظرف  این تمامی برای آفریدن، رفتن و آمدن، ساختن و شنیدننگاه کردن و  یا

تا در آن ظرف سخنان ما گفته  داریمخود الزم  سوای مکانیزمان و  وجود و ظرف

ظرف زمان الزم  همچنینما ظاهر گردد،  صنایع یاو  آیدما بوجود  رؤیت یاشود و 

هست  زمانیفاصله  سازیم میبه اراده خود  چه آنما و  بین نخواهی خواهی زیرااست 

و  بسازیمکه در داخله وجود خود  نیستممکن  گوییم میو  سازیم می چه آن زیرا

ما در خارج وجود ما قابل ظهور است نه در داخل وجود ما .  ارادی. پس آثار بگوییم

 .دهیم میخداوند متعال بحث خود را ادامه  ارادیو آثار  ذاتیاکنون درباره آثار 
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ه کرد تعریفخود را  که اینبا استفاده از  تعالیذات خداوند تبارک و  تعریفما در 

که بجز خود  حقیقتیو مجرد،  بسیطاست بحت و  حقیقتی یکاو  گوییم میاست 

 یااز او قابل انفکاک باشد  ابعادی یااست که اجزاء  کمّی تجزیهنه قابل  نیست چیزی

و  آیدبوجود  کمّی تجزیه جا اینرها کند تا در  ذراتیجدا کند و  چیزیاز وجود خود 

است تا از  کیفی تجزیهقابل قسمت باشد و نه قابل انوار جهان  یامانند مواد عالم و 

از خود ظاهر سازد، ضعف  رونقیظاهر گردد و رنگ و  هایی خاصیتآن وجود مطلق 

 نتیجهاز خود خارج کند در  روحی یا نیروییکند که اگر  پیدادر آن ذات راه  فتوریو 

که از  انرژیو  نیروجبران آن  برایشود تا  پیداخروج ضعف و فتور در ذات او  این

جبران کند تا به همان حالت  دیگر جایداشته باشد از  احتیاجخود ظاهر ساخته است 

 اول برگردد .

 تفکیکو  تجزیهاست که در ذات مقدس او هرگز  معنی اینو مجرد به  بسیط

، نیست چیزیکه بجز خود  ذاتی ناپذیر انفصالاست متصل و  ذاتی، نیستقابل امکان 

دارد تا از آن مبدأ به ظهور آمده  مبدئیداشته باشد و نه  مشتقیتا  شود مینه مبدأ 

ذات مقدس خداوند متعال  تعریفباال در  گانه سهلغات  معانی چنینباشد. بر اساس 

. هرگز شرط قیدو مجرد و بدون  الحقیقه بسیط گویند میشده است که  پیدا

آن  تعریف)ع( در رالمؤمنینامی. موال کند نمیقبول  مکانیو  زمانیو حدّ  پذیرد نمی

واحد بالعدد : فرماید می دیگر جای، 61« اذلات احدی واحد»: فرماید میذات مقدس 

 قابلیتواحد بال عدد همان عدم  معنای،  و موجود ل يعن عدم ساکن ل يعن حرکه

 اشیاءاوال  عددی واحدهای زیرااست  محدودیتعدم  یا کیفیو  کمّی تجزیه

قابل سلب  ها آناز  قابلیت اینهستند که قابل اشاره و شماره هستند و  محدودی

 تر کوچکو  تر بزرگ هایی صورتبه  تفکیکقابل  عددی واحدهای ثانیاو  نیست
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دارد تا  خارجی محدودیتاست نه  الذات احدیهستند اما ذات مقدس خداوند متعال 

 داخلی محدودیتنه هم و قابل ظهور باشد  شکلیابعاد ثالثه و به  بین شیئ نتیجهدر 

داشته  تجزیه قابلیت نتیجهدر  ،کیفباشد محصول کمّ و  موجودی نتیجهدارد تا در 

که قابل  وحدانیتیچنان  حقیقت یکاست به تمام معنا  حقیقت یکباشد، پس او 

 نامتناهی. در ذات خود نیست دانیم میو  بینیم میکه ما آن را  واحدهاییبه  تشبیه

 بیشتر جاییو امکان ندارد در  نیستدر وجود او قابل تصور  مکانیو  زمانیاست خأل 

که داللت بر  کلماتیلغات و  تمامینباشد.  جاییاصال در  یاکمتر  جاییباشد و در 

 معنی بیاو کند از نظر انطباق به آن وجود مقدس لغو و  مکانیو  زمانی محدودیت

و  بصیرو  سمیعمانند قائم و عالم و  گویند میکه در وصف او  جمالتی اینو  شود می

و اختالف  لفظیو صفات خداوند متعال اشتراک  ها انسانصفات ما  بینامثال آن، 

 حیما و عالم است نه مانند علم ما و  قیاماو قائم است نه مانند  یعنیاست  معنوی

 .یلفظو اشتراک  معنوی تباینما،  حیاتقادر است نه مانند 

 آیاکه  دهیم میوجود مجرد و مطلق بحث خود را ادامه  چنین یکحال درباره 

ممکن  آیانه؟  یادر آن ذات مقدس هست  وجودی نمایشو  ذاتیامکان بروز اثر 

خلق و  هستی بین نتیجهتا در  ارادیاو باشند نه اثر  ذاتیاست که موجودات عالم اثر 

 یونانکه فالسفه  دانیم نمیباشد؟  قابل تصور معنویخالق، اشتراک وجود  هستی

 نتیجهدر  اند دانستهو مشتق از وجود او  آفریننده ذاتیچگونه موجودات عالم را اثر 

 چنین یک. انطباق اند کرده معرفیو علت العلل  المبادیمبدأ  عناوینخداوند را به 

است که مخلوقات خدا  حقیقت اینبه ذات مقدس خداوند متعال برهان  جمالتی

موجودات عالم  دلیل همیناز آن ذات مقدس هستند. به  نمایشیوجود او و  تجلیات

 شود میشناخته  ماهیتکه به عنوان  ظاهری یاو  ذاتیو حدود  نمایشرا به عنوان 

 هستیو  ماهیت منهایخدا وجود مطلق است  هستی گویند می، دانند میمخلوق 

در  ماهیت گویند می ماهیت فتعریوجود، در آن زمان در  منهایاست  ماهیتخلق 
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در مقابل  ها صورتو  ها شکلو  گانه سهبرابر وجود مانند عرض در برابر جوهر و ابعاد 

و  نمایشنمود و  دلیلبه  شیئهر  گویند میاست و  پذیر شکلو  بُعدپذیرکه  حقیقتی

که  حقیقتی دلیلو به  شود میمخلوق شناخته  خارجیو  داخلیحدود  دلیل به

قائل  حقیقتدو  نتیجهدر  شود میکرده است وجود شناخته  پیدا مایشین چنین یک

را عرض و  دیگریقائلند و  واقعیتدو،  ایناز  یکی برایو وجود، و  ماهیتهستند. 

 این ها وجودیوحدت  یاعالم و  مادیونفالسفه و  تمامیبحث  نتیجه. دانند میاعتبار 

 بقیهاست  واقعیتاصالت و  هستیو همان  نیست بیشتردر عالم  هستی یکاست که 

است  دریادر برابر وجود مانند قطره در برابر  ماهیتاست.  ماهیتعرض و اعتبار بنام 

و از نظر شکل و مشخصات که معرف عنوان قطره  دریا مساویکه از نظر آب بودن 

دارد که هر دو آب هستند و  وجودیاشتراک  دریااست پس قطره با  دریااز  غیراست 

 منهایقطره و قطره همان مشخصات  منهایآب است  دریادارد که  ماهویف اختال

 چیزیخود  سوایکه در ذات خود  هستی یکو  حقیقت یکوجود آب است. حاال 

، چگونه کیفو فاقد کمّ و  تجزیهقابل  غیر، چیزهمه  منهایاست  حقیقت یک نیست

ظهور وجود در لباس  زیرا کند می پیدا نمایش، نمود و بسیطبحت و  حقیقت چنین یک

ممکن است که  صورتیدر   ماهیتبه عنوان  نمایشدر لباس نمود و  یاو  ذاتی تجلّی

است و مأل  نامتناهیکه آن وجود  صورتیاز وجود او قابل تصور باشد در  خألیی

و  پذیر حدّوجود ندارد تا  خألییمطلق است، صمد و نامحدود است، در خارج وجود او 

باشد  پذیر قدرتو  نیروپذیرتا  نیست خألییدر داخل او  طور همینباشد و  پذیر شکل

 ناطقیتجسم و  برای حیوانیتمانند  ذاتیبه عنوان حدود  داخلیحدود  نتیجهتا در 

قد و قامت مانند  پیدایشکند مانند  پیدابه عنوان رسم  خارجیحدود  یاانسان  برای

در  ها شکل چنین یک یدایشپ. دیگرمخصوص مانند موجودات  های شکل یاانسان و 

در  شیئو شعور در باطن  حیاتمانند  ها نمایشنمود و  چنان یک یا شیئظاهر 

داشته باشد مثال در  خألییدر ظاهر و در باطن خود  شیئممکن است که آن  صورتی
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باشد  شیئو قدرت و در ظاهر وجود خود  حیات منهایباشد  شیئداخل وجود خود 

مخصوص  ماهیت یکو ظهور در لباس  نمایشنمود و  برایشکل و ابعاد تا  منهای

 شود نامیدهکند و در اثر همان تحوالت بنام مخصوص  پیدا خارجیو  داخلیتحوالت 

امکان  یاو  نیستند دیگری چیزآب  منهایدر داخل وجود خود  اقیانوسدر  ها آبمثال 

کند بدون  پیداب آ سوای صورتیشود که  پیدا تحولی اقیانوس های آبدارد در داخله 

 کنیدداشته باشد فرض  آبیامالح  سوای اضافاتیدر آن تحول محتاج به  که این

آب در داخل  اینچگونه  نیست چیزیفقط آب خالص است و بجز آب  اقیانوس

 دیگر دریایی حیوانات یا آبیبه انسان  تبدیل یا شود می تبدیلبه امالح  اقیانوس

آب وجود دارد که به  سوای چیزهایی دریایی حیواناتدر وجود  بینیم می؟ ما گردد می

 دریایی حیوانات. در داخل وجود اند نمودهجلوه  حیواناتهمان اضافات به شکل  دلیل

و  یکدیگربا  ها آن ترکیبکه از  دیگریآب است و مواد  سوایامالح مخصوص 

ست، ظاهر شده ا ماهی یامانند نهنگ  حیوانی دریابا رطوبت  ها آنهمه  ترکیب

شده که  پیداشعور و ادراک  یاو  حیوانیتمانند  حیاتی ها آندر داخله وجود  همچنین

را فقط آب  دریاکه ما  حالیوجود ندارد در  دریادر آب  ادراکیشعور و  چنین یک

جسم بوجود  ها آن ترکیبکه از  آبی غیرمواد و امالح  کلیه منهای شناسیم میخالص 

. غیرهو  روشناییو شعور ادراک و نور و  حیاتبنام روح  حقایقی کلیه منهایو  آید می

 غیرجلوه  تواند میچگونه  نیست چیزیکه بجز خود  نواختی یک بسیط شیئ یک

 خود جلوه کند.  واقعیتو  حقیقتاز  غیر لباسیداشته باشد و به شکل  خودی

صاف و خالص است که به قول  حقیقت یکمجرد و  چنان آنوجود خداوند متعال 

. پذیرد نمیخود  حقیقتذات و  منهای صفتیوصف و  هیچو  شرطیو  قید هیچعر شا

از ذات او  غیر چیزیاو  حیاتقدرت و  یااز ذات خدا است و  غیر چیزیعلم خدا  آیا

 :فرمایند میموال)ع(  جا ایناست؟ در 
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ز  أ ک هن ه   ناهع  م   الازل   ن  م   ُ  ن  و ل مت  ول ت ج 
صورت که ما در ذات خدا  ایندر  یعنی. 62 

علم که در  منهایاست  وجودیکه او  بگوییمو  باشیمذات قائل  سوای صفتیعلم و 

در اثر تکامل  ها انسانقدرت که مانند  منهایاست  وجودی یا شود میاثر تحول عالم 

صورت در  ایندر  حیاتمانند اراده و  دیگر صفاتی یاو  کند می پیداو تحول قدرت 

 سوای چیزهاییاز  ترکیبی. باز آن خدا هم در ذات خود آید می بوجود تجزیهذات او 

 دانیم میرا  این همچنین، شود می ترکیبو قدرت  حیات یاذات خواهد بود که با علم 

 کیفیو  کمّی ترکیب دیگر اصطالح به یا خارجی یا داخلی ترکیبکه هر نوع تحول و 

وجود خداوندمتعال  ازلیتصورت  اینقدم که در  دلیلحدوث است نه به  دلیلبه 

صفت خلق  ها این. همه کند می پیدا تجزیه قابلیت، ترکیبو در اثر  گردد میممتنع 

صفات و تحوالت او است. خدا که در ذات خود بحت و  سوایذات او  حقیقتاست، 

 پیدا ترکیبتحول و  قابلیتندارد. چگونه  کیفیو  کمّی تجزیه قابلیتاست  بسیط

او  آیااو باشد  حقیقتکند که خالف  پیدا نمایشی ترکیبتا در اثر آن تحول و  کند می

 وجودیخأل از وجود خدا ممکن است تا در آن خأل جلوه  آیاهست؟  چیزیبجز خود 

 ذاتی حیاتکه فاقد  اجسامیدر  حیاتو ظهور  ها ظلمتکند؟ مانند ظهور نور در  پیدا

 خألیی شیئو ظهور  تجلیدر محل  ممکن است که صورتیاست. جلوه و ظهور در 

ذات  تناهیخأل با عدم  چنین یکقابل تصور باشد و تصور  شیئاز وجود همان 

 حقیقتخالف  لباسیبه شکل و  شیئظهور  که این دیگرخداوند متعال منافات دارد، 

 نامیم میما آن را شکل و لباس  چه آنبا  حقیقتممکن است که آن  صورتیخود در 

خالف  ای جلوه ترکیب اینشود تا در اثر  ترکیب شناسیم میض و عر ماهیت یا

بنام شکل و  یابنام حدود و ابعاد و  شیئ چنینکه  صورتیکند، در  پیداخود  حقیقت

 چیزیو  کسی آفرینشحرکت در ذات او وجود ندارد و بجز او در جهان  نیروی
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 حقیقتخالف  ای جلوه شیئبا آن  ترکیبوجود ندارد تا در اثر  چیزیاو  سوای. نیست

. باالخره چگونه مخلوقیتجلوه  گاهیو  خالقیتجلوه  گاهیخود داشته باشد، 

 داخلی، تحول بسیطبحت و  حقیقتکه آن  کنیمرا قبول  مسائلی چنین یک توانیم می

بنام  نمایشکند تا ما آن وجود را در لباس جلوه و  پیدا ظاهریو در اثر آن جلوه 

 بنام خالق.  نمایشاز تحول و  پیشاس و در لب بشناسیممخلوق 

اگر  زیراخداوند متعال است  ذاتی وضعیت منافیو تصورات  ها فرضیه این تمامی

و  ازلی هستینباشد و ما او را از نظر وجود و  مبدئی یکصورت مشتق از  ایندر 

و اشتقاق  تجلی همینمشتقات خواهد بود و در اثر  سایرمبدأ  بشناسیم ابدی

 تعریفاتی چنین یک. کنیم معرفی العلل علتو  مبدأالمبادی های ناماو را به  توانیم می

در آن  زیراهم است  توحیدخالف علم و منطق است، برخالف سوره  که اینعالوه بر 

 کند می مَبدئیت نفیاز وجود خود  یولدو لم  یلدخداوند متعال با جمله لم  شریفهسوره 

 پیدایش برای جا این. در داند نمیخود  وایس مبدئیخود را مشتق از  که همچنان

فرض وجود  شود می تغییراتمشتقات و  تمامیکه مبدأ  اصولیمخلوقات و  هستی

 پیدایشسرچشمه  ها هستیو آن  آیدبوجود  ها هستیخأل الزم است تا در آن خأل 

از جنس روح  یاباشند  مادیاتمخلوقات گردد چه آن مخلوقات از جنس ماده و  تمامی

که از  اصلی یعنیمخلوقات  پیدایشجردات. در مباحث گذشته ثابت شد که مبدأ و م

جهان  ساختمانیمصالح  دیگرو به عبارت  شود میآن اصل، موجودات عالم ساخته 

از همان اصول متعدد است که در  ترکیبیمخلوقات  این، متعدد است و آفرینش

و شعور  حیاتمانند حرکت و  ها کیفیتو  مقادیرمانند حجم و  ها کمّیت تمامی نتیجه

را بدون سابقه  ها آنهمان اصول متعدد است که خداوند  ترکیبی خاصیتو ادراک 

انواع مخلوقات را بنام جنّ و فرشته و  یکدیگربا  ها آن ترکیبکرده است و از  ایجاد

 نموده است. ایجادقابل تصور و درک است  چه آنو  حیوانانسان و جماد و نبات و 
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 پیدایش برایفرض وجود خأل  یکی، شود میمطرح  اساسیدو بحث  جا ایندر 

چگونه  شیئالمن  ایجاد یابدون سابقه و  ایجاد. دوم ها آنمشتقات  یاو  ها هستی

 قابل تصور است. 

 ها هستیبجز مبدأ  ای چاره یاقابل ظهور است  چیزیبدون مبدأ و بدون سابقه  آیا

است که از اصول و  مشتقاتیدر عالم ظاهر شده فروع  چه آن گوییم میما  زیرا نیست

 زیرا نیستفروع و مشتقات بدون سابقه  این تمامیآن ظاهر شده است، پس  مبادی

از ظهور مشتقات بوده  پیشمشتقات  مبادی همچنیناصول بر فروع سبقت دارد 

را به  ازلیوجود داشته باشد که خالق، آن اصول  ازلیاصول  یک طبیعتاست. اگر در 

خود قرار دهد و از  اختیارمشتقات در  مبادیعالم و به عنوان  ساختمانیعنوان مصالح 

 ای اندازهتا  شایدبوجود آورد مطلب  ترکیباتو  تغییراتهمه  این مبادیآن اصول و 

را  ها آن ترکیباتشکل مخلوقات و  توانیم میفقط  جا اینما در  ولیآسان شود 

را که از ازل بوده و تا ابد هستند و اگر  ها آن مبادینه  نیمبدامخلوق خدا  یامجعول و 

هر دو با هم مجعول و مخلوق  ها آن مبادیکه مخلوقات و  کنیمتصور  طور این

 داخلی ترکیباتو از نظر  کیفیتو  کمّیتمخلوقات از نظر  اینخداوند متعال هستند و 

به اراده خداوند متعال  مجعول به جعل خدا و مخلوق هستی مبادیو از نظر  خارجیو 

 : شود میمطرح  اساسیدو بحث  فرضیه اینهستند در 

مخلوقات بدون  مبادی پیدایش یاو  شیئالمن  ایجاد دیگرو  ها هستی پیدایش

 ذاتیخدا باشد نه اثر  ارادیهست اثر  چه آن تمامیو  هستیجهان  نتیجهسابقه تا در 

مطرح  صورتیدر  ای فرضیه چنین یکفرض وجود خأل  یعنیاو. اما در مورد اول 

 قابل تصور باشد. برخوردیخالق تزاحم و  هستیخلق و  هستی بینکه  شود می

قابل برخورد  مادیاتو با  یکدیگرکه مجردات با  کردیمما در مباحث گذشته ثابت 

 تباین یکدیگرکه از نظر وجود با  شیئدارند. دو  وجودی تباین یکدیگربا  زیرا نیستند

و با  گیرند میقرار  یکدیگرو ماده داخل  نیرومانند  یاباشند مانند روح و جسم و داشته 
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ممتنع است  مادیاتگرچه در اجسام و  ها هستیبرخورد ندارند. فرض تداخل  یکدیگر

قابل تصور است که در مباحث گذشته روشن شد. در  معنویاتدر مجردات و  ولیکن

خأل مطلق مانند وجود خدا  یاعدم و  فضایکه  گوییم میابتدا درباره وجود خأل  جا این

طول و  تناهیعدم  یاو  تناهیو  محدودیتصفات  این تمامی زیرااست  نامتناهی

 شیئ جا آنقابل ظهور است که در  صورتیزمان و مکان، در  منتهیعرض و مبدأ و 

 ها اینکند،  پیدا محدودیتو عدم  محدودیت یاو  مکانیو  زمانیباشد اول و آخر 

که ما  نیست چیزی الشیئ ولیکناست که جا و مکان الزم دارد،  شیئهمه صفت 

 فضای یاآن خأل و عدم و  گوییم میحساب  اینبا  کنیم پیداآن اول و آخر  برای

باشد  اشیاء مبادیظهور  میدان نتیجهتا در  دانیم می الشیئرا که ما آن را  موهومی

است، کلمه  نامتناهیاست، عدم مطلق  نامتناهی الشیئاست.  نامتناهیآن فضا 

 نامتناهیهستند،  منفیاتدر واقع  ها این، همه دانم نمیو ندارم و  ها نیستیو  نیست

خداوند تمام  بگوییماگر  یعنیاست  نامتناهیخأل  گوییم می جا اینهستند پس در 

دا در نباشد و خ چیزیو  کسی دیگررا نابود کند و به عدم مطلق برگرداند و  ها هستی

بنام خأل  فضایی یکخداوند متعال با  جا ایندر  نبیندرا  چیزیو  کسیبرابر خود 

موهوم  فضایفضا،  ایناست. البته  نامتناهیکه آن خأل مانند وجود  شود میروبرو 

باشد برابر وجود خدا  موجودی که ایننه  کند میکه علم آن را درک  فضاییاست. 

 نگوید جا ایندر  کسیهستند نه در برابر چشم شما. که در علم شما  آیندهمانند خلق 

پس آن خأل هم  کند می برابریخداوند متعال  نامتناهیبا وجود  نامتناهیکه خأل 

 هست در برابر وجود خدا که خدا آن را خلق نکرده است.  چیزی

که مانند خدا  نیستند شیئخأل و فضا و عدم،  جا اینکه در  گوییم میدر جواب 

 چیزیعدم،  ولیکنعدم در برابر وجود قابل تصور است  همیشهباشند.  ابدیو  ازلی

است.  ابدیو  ازلیشده است که مانند آن  پیدا رقیبیوجود  برای بگوییمکه  نیست

 میدان گوییم میو  کنیم می نظر صرفدر برابر وجود خدا  شیئاز تصور  جا اینپس در 
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که وجود خداوند متعال  طور همان است نامتناهیو مخلوقات خدا  ها هستی پیدایش

 بگوییمکه  شود میمطرح  شیئبحث وجود المن  جا ایناست. بعد در  نامتناهی

که در علم خود،  ابدیو  ازلیاست  موجودی یکخداوند از ازل هست و خواهد بود او 

و  ای بوده کیاگر از خدا بپرسند که تو از  یعنیوجود ندارد.  آخریخودش اول و  برای

خود را گزارش دهد  مکانیو  زمانیو از او بخواهند که اول و آخر  هستی زمانی تا چه

بر  کند میکه داللت  کلماتیاست که اول و آخر و امثال آن  اینجواب خدا 

حادث است که  شیئکلمات، صفات  این، همه وجودیو  مکانیو  زمانی محدودیت

صفت وجود حادث است  تقدیریبه هر  ها کیفیتو  ها کمّیتشده است.  پیدانبوده و 

رابطه در  اینلغو است. در  ها آن معانیکلمات و  این تمامی، تصور قدیماما در وجود 

از وجود خداوند  کیفیتوجود زمان و مکان و  نفیدر  السالم علیهامام  کافیکتاب 

ف  ابلک  »: فرماید میمتعال  يفوفي ه هو اي ن  الاين  بال أ ين و کّفالکيف  بال کّف فال ي عر 

ه و ل ي فاس  بشئ اس  و  ها مکانخداوند همه  یعنی، 63«و ل بأ ينونّ ه و ل ي درک  ِب 

صفت خلق است  ها کیفیت اینصفات و  این تمامیآورده است و  بوجودرا  ها کیفیت

 نبایداست. پس ما در وجود خداوند متعال هرگز  مبریمنزه و  ها اینو خالق از همه 

داشته باشد.  کیفیو  کمّیو  مکانیو  زمانی محدودیتاز  حکایتکه  ببریمبکار  لغتی

و  کنیم میمخلوقات بحث  مبادیو درباره  کنیم میفکر خود را از وجود خالق جدا 

موقع اراده  اینبا او نبوده است در  چیزیو  کسیخدا خود بوده است و  گوییم می

داشته باشد و از  مخلوقیکه همراه خود  بیافریندرا  چیزیو  کسیکرده است که 

خفيا »آمده است،  قدسی حدیثدر  که چنانظاهر سازد  اثریوجود خود  ک نت  ک زنا م 

ف لقت  اللق  ل ک ی ا يعر  ف ف خ  من نهان و پنهان بودم،  یعنی، 64 «ف احب بت  ا ن ا يعر 
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نبود که مرا بشناسد، دوست داشتم شناخته  کسی یعنی پنهانیو  نهانی اینمنظور از 

که خود بوده  جا آنخود خلق کردم. پس در  شناسایی برایمخلوقات را  اینم، شو

 این تمامیو معرفت و علم و حکمت و  شناسایینبوده است  چیزیو  کسیاست و 

که  مجلسیرابطه در  اینتصورات و ادراکات بنام علم و شعور نبوده است و باز در 

 یکیداد و علماء را جمع کرد تا با حضرت رضا)ع( بحث کنند،  تشکیل عباسیمأمون 

 کند می، عرض کرد میبا حضرت رضا)ع( بحث  صابیاز آن دانشمندان بنام عمران 

را خلق کند  خلقی که آناز  پیشاول که خداوند متعال باشد  هستی آیا اهلل رسول یابن

که  شود میلوم سئوال مع این؟ از دانست میو خودش را  شناخت میخودش را 

بلکه  نیستند ذاتیقائل به علم و شعور  مادیونمانند  ها وجودیوحدت  یافالسفه 

در  زیراندارند  ایناز  غیرهم  ای چارهو  دانند می ترکیبیظهور علم و شعور را اثر 

در اثر  چه آن، ذاتیاست نه اثر  ترکیبیعلم و ادراک اثر  پیدایشاول  مبادیمشتقات 

 وجود ندارد. ترکیبدر ذات ماقبل  شود می پیدا ترکیب

ال ف ه  »حضرت رضا)ع( فرمودند:  ناک  ش ئي  َي  مل  ل ن في ال الف  و ل يس  ه  منا الع  ا 

ه    65«ف ي عل م 

و آن  بشناسیمخود جدا و ممتاز  غیراست که خود را از  این برایظهور علم  یعنی

که خدا هست و  جا آن، در کنیم نفیمن است خالف من است از خود  غیرکه  شیئ

خدا علم بخود  آیامطرح شود که  نیستهم الزم  ای مسئله چنین یک نیست چیزی

 دیگر اشیاءبا  شیئ مقایسهدر  دانم میلغاتِ  این تمامی؟ شناسد میخود را  یادارد 

 چیزیو با  کسیتک و تنها باشد، با  بیاباندر  انسانی یکقابل ظهور است مثال اگر 

؟ همه اوکیستو  کیستمکه من  شود نمی پیدادر او  تصوری نینچ یکروبرو نشود 

که خدا  جا آن. در شود می پیدا دیگر اشیاءبا  شیئ مقایسهتصورات بنام علم در  این
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خدا خود را  بگوییم توانیم می آیا نیستهمراه او  چیزی یا کسیخود هست و 

خداوند متعال باشد که آن  ذاتیاگر منظور علم  دانست میخود را  این؟ دانست می

 ازلیاو هم  ذاتیاست علم  ابدیو  ازلیکه خود خدا  طور همانعلم خود خدا است و 

خدا در  غیرعلم خدا به  یعنیمعلوم است  معنایعلم به  ایناست و اگر  ابدیو 

 غیرخود و  سوایرا  غیرخدا باشد تا آن  غیرممکن است که  علمی چنین یک صورتی

معلوم است که  معنایمربوط به علم به  جا ایندر  صابیوال عمران خود بشناسد. سئ

 جا آنخالف است و در  نفی برایعلم  پیدایش: فرماید میحضرت رضا)ع( در جواب 

 چیزیو  کسیکه خدا هست بجز خدا  جا اینپس ما در  نیستخالف خدا  چیزی

 شود میوضع  لغتیآن  برایکه  شیئو  ادراکیو هر نوع  لغتیهر نوع  بایستی نیست

 .کنیم نفیرا   آید میبوجود  کالمی یاو 

در  آیاکه  بگوییدلغات و کلمات  کلیه نفیدر ارتباط با  جا اینممکن است شما در 

هم  لغتی چنین یک؟ نیستکلمه اهلل هم  نیست چیزیو  کسیکه بجز خدا  جا آن

ست وضع آن در کلمه را وضع کرده ا اینخداوند که  گوییم میاست؟  نیامدهبوجود 

بنامند و بخوانند و  ای کلمه چنین یکارتباط با مخلوقات بوده است تا خلق خدا او را با 

 نیستوجود ندارد و الزم  اسمیلفظ و  چنین یکوجود ندارد،  خلقیکه  جا آناما در 

 پیدا، الفاظ معانیاست. بعد از وجود  معانیوجود داشته باشد. اساسا الفاظ تابع 

شروع  جا اینهم وجود ندارد. ما بحث خود را از  لفظی معانیاز وجود  پیش، شود می

 غیر جا ایندر  گوییم می. نیستخدا  غیر چیزیو  کسیکه فقط خدا هست و  کنیم می

 پیشخداوند متعال  آیا که این؟ اما شود می پیدا کیفیتخدا چگونه و از کجا و به چه 

 این گوییم مینه،  یاع کرده است وض لفظی یاو  صفتیمخلوقات، اسم و  ایجاداز 

خود خدا  برایخود را با آن نام بخوانند نه  خدایتا  شود میوضع  دیگران برایالفاظ 

 این برای گذارید میخودتان  رویکه شما  هایی اسم همینتا خود را بنام اهلل بخواند، 
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وضع اسم  دباشیالفاظ بخوانند و اگر فقط خودتان تنها  اینشما را با  دیگراناست که 

 .نیستشما الزم  برایو لغت هم 

 ایجاد یابدون مبدأ و  شیئ ایجادفلسفه  الینحل شایدمشکل و  های بحثاز جمله 

مبدأ الزم دارد و هر  عددیکه هر  دانیم میرا  اینبدون سابقه است.  اشیاء مبادی

 اولیهو اصول  مبادیالزم دارد که بدون  اصلی، فرعیهر  یاو  منه مشتق مشتقی

سراسر صنعت  ساختمانیهر  دیگر، به عبارت نیستفروع و مشتقات ممکن  پیدایش

شده است.  پیدااست که نبوده بعد  هایی ماشینو  ها صورتو اشکال و  اشیاءاست، 

 ایجادکه نبوده  مدتیکه مسبوق به عدم باشد و بعد از  گوییم می چیزیبه  صنایع

 کنیمقضاوت  توانیم می باشیمروبرو  ییراتتغشده باشد ما تا هر جا که با اختالفات و 

نام آن  مسبوقیت همین دلیلمسبوق به عدم است و به  تغییراتاختالفات و  اینکه 

 داخلی اجزایاختالف دارند،  یکدیگرمثال آب و خاک با  گذاریم میو اختالف  تغییررا 

اختالف  یکدیگراختالف دارند، آب و هوا با  یکدیگرشده با  ترکیبآب که از آن 

 توانیم میاختالف دارند ما  یکدیگربا  دیگرهوا و فلزات و اجسام  های مولکولدارند، 

 صورتیرا به  اشیاءو  برداریم میاناختالف را از  کیفیو  کمّی تجزیه اجرایبا 

 یکدیگرباشند و در آن با  نواخت یکحال و  یککه در آن صورت و حالت  برگردانیم

ساخته  ها خاکاختالف با  دلیلبه  گیاهانکه  طور انهماختالف نداشته باشند، 

با هواها، همه جا و هرجا که  ها آبو  ها آباختالف با  دلیلبه  نیز ها خاک اند شده

 اشیاءاست که  دلیلو اختالفات  تغییراتهمان  شود میمشاهده  تغییراختالف و 

 چیزیه ب ازلی شیئو مختلف، مسبوق به عدم بوده و حادث شده است.  متغیر

مسلما حاالت همه  زیراباشد  حال یکو به  نواخت یککه از ازل تا به ابد  گوییم می

که  شیئ یعنی قدیم شیئباشند.  قدیمممکن است که ذوات،  ولیکنجا حادث هستند 

 زیرا گیرد نمیو در حاالت مختلف قرار  یابد نمیو اختالف در آن راه  نیست تغییربردار

که در ذات خود فاقد کمال و  شیئ یعنی متغیر شیئحدوث است و حرکت  دلیل تغییر
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 حالیخود را به  خواهد میو حرکت  تغییراست که از خط  اینبر  دلیلاست  صفتی

باشد. مثال اگر  رسیدهبرساند که در آن حال کامل باشد و به صفت مطلوب خود 

عالم،  اینبه  رسیدن براید برسانن حیوانی یاو  نباتیبخواهند خود را به عالم  ها آب

شود تا در اثر همان تحول  ایجاد ها آندر  تحولی بایستیالزم است  تغییرحرکت و 

و  تغییرهر جا که  بگوییم توانیم می بطورکلی اند بودهکنند که طالب آن  پیدارا  صفتی

است که در  این دلیلو اختالف  تغییرهمان  خورد میبه چشم  شیئدو  بیناختالف 

کرده تا در اثر  پیدا تحولیبوجود آمده و  حرکتی ها آناز  یکیدر  یاو  شیئو آن د

هر  ها انسانبرساند که فاقد آن بوده است. چون ما  صفتیحرکت و تحول خود را به 

و اختالفات  تغییرات اینبا  ها آبجا در ظاهر و باطن عالم و در دل ذرات و هواها و 

و  آفرینشکه کاروان  کنیمقضاوت  یقینبطور قطع و  توانیم می هستیمروبرو 

 اینکه در آن مبدأ فاقد  اند کردهحرکت  مبدئی یکو از  حال یکموجودات عالم از 

که خود را به  اند خواستهحرکت  بوسیلهو  اند بودهو صفات  تغییراتو  ها شکلهمه 

مبدأ حرکت وجود در  شود می پیدادر مقصد  چه آنصفات مطلوب برسانند. اگر هر  این

 دلیلمقصد وجود ندارد و هرجا که  سوی بهحرکت از مبدأ  برای دلیلیداشته باشد 

در  بایستیصورت ما موجودات و مخلوقات عالم را  این. در نیستنباشد مدلول هم 

از حرکت نه در وسط راه و نه هم در مقصد.  پیشدر دوران  یعنی کنیممبدأ مشاهده 

به مقصد، حرکت در  رسیدن برایحرکت باشند و  مبادیدر  عالم اشیاءکه  صورتیدر 

و  تغییراتعدم حرکت و توقف در مبدأ، عدم وجود  دلیلباشد  نیامده بوجود ها آن

در ما  حرکتیو  بودیمموجودات عالم در مبدأ  تمامیاختالفات است. پس اگر ما و 

 ایندر  شد نمی پیداعالم  اشیاءهم در ما و  حالی تغییرصورت و  تغییر آمد نمیبوجود 

وجود  منفی، مثبت و شد نمی پیدا، تضاد و اضداد آمد نمی بوجود قضاوتیصورت 

قابل احساس و مشاهده نبود.  تغییرینداشت، ناقص و کامل ظاهر نبود و اختالف و 

 دلیل منفیو اختالفات و تناقض و اضداد و مثبت و  تغییراتهمه  اینپس وجود 
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رابطه  ایننامعلوم است. در  یامقصد معلوم و  یک سوی به آفرینشحرکت کاروان 

ختالف  اْلآاثر  و ت ن ق الت  »:  فرماید میعرفه  دعای)ع( در  سیدالشهداء الهیي ع ل مت  اب 

يل  يف ُک   ش ئي حيت ل أ هج ل ک  يف ش ئي ف  ا  ين أ ن  ت ت ع ر  راد ک  م   66«اْل طوار  أ ن  م 

 پیدایش دلیلهمه اختالفات و حاالت مختلف و به  این پیدایش دلیلبه  الهی یعنی

که در حال من و حال  تغییراتهمه  اینصفات جوراجور دانستم که هدف تو از 

تا مبادا در نظارت  کنی معرفیاست که خود را به من  اینمنظورت  دهی می طبیعت

 اراده تو را بشناسم. چیزیهر  مشاهدۀعالَم، جاهل به تو باشم و در  اشیاءبر 

آن  هستیمروبرو  تغییریبا اختالف و  طبیعتما هر جا در  گوییم میحساب  اینبا 

از مبدأ است. پس مبدأ آن  متغیرمختلف و  شیئحرکت دو  دلیل تغییراختالف و 

 مبادی. نیستو قابل درک  رؤیتقابل  اختالفیو  تغییراست که در آن  جایی

 .تغییرحرکت و  منهای اشیاء یعنی آفرینش

 کمّیت، مبادیاست که در  اینبا مشتقات  مبادیکه فرق  گفتیمث گذشته در مباح

و  کمّی تجزیهمشتقات است که با  خصایصاز  کیفیتو  کمّیتوجود ندارد،  کیفیتو 

 سوی بهعالم  مبادی کیفیو  کمّی ترکیبو با  گردد برمی مبادیعالم به  اشیاء، کیفی

 منهای اشیائی یاو  شیئ یعنی آفرینش مبادی، پس کند میمشتقات و فروع حرکت 

 و اختالف.  تغییر منهای یعنی وکیفیت کمّیت

روبرو  ها آنبا  کسیو اختالف است که اگر  تغییر منهای مبادیبحث ما در آن 

بر اثبات  دلیلی جا آنو در  کند نمیاز علم و صنعت و اعمال قدرت مشاهده  اثریشود 

 بیابانو  کویرما در سطح  وقتی چه چناند، ندار اشیاء دهنده حرکت یاو  آفرینندهوجود 

 چنیندر ما  کنیم میمشاهده  نواخت یکفضا و صحرا را بطور  کنیم میحرکت 

اگر با  ولیکنبوده است  ای سازندهو  آفریننده جا اینکه در  شود نمی پیدا ای خاطره
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از  طبیعت کنیمکه در آن خانه و ساختمان مشاهده  شویمروبرو  ساختمانیخانه و 

ساختمان درآمده  صورت به جا اینبوده و  بیابانخود خارج شده، خاک و  اولیهوضع 

 پیداو سازنده  آفریننده یک وجودکه اعتراف به  کند میحالت، ما را ملزم  تغییرهمان 

بودن به حالت دوم خانه و ساختمان  بیابانرا از حالت  اول خاک و  طبیعتکه  کنیم

به  اشیاء یاو  شیئ یعنی آفرینش مبادی گوییم می جا اینشدن انتقال داده است. در 

فکر خود را  جا اینو اختالف است و در  تغییر منهایو تجرد که  اولیهحالت بساطت 

شده  ایجاد آفرینندهبه اراده  یااز ازل بوده است  آیاکه  کنیم میمتمرکز  مبادیدر آن 

الزم است درباره ظهور اختالف و  مبادیقدم  یااست. باز در مقدمه بحث در حدوث و 

و اختالفات  تغییرات آیاشود که  ایراد مختصریبحث  ها کیفیتو  ها کمّیتظهور 

که  مبادیمرتفع گردد در  ها کیفیتو  ها کمّیتاست تا اگر  کیففقط محصول کمّ و 

 تغییراختالف و  که این یااست اختالف وجود نداشته باشد و  کیفیتو  کمّیت منهای

و  دوئیت مبادیکه اگر در  گیرند میسرچشمه  مبادیاز  ها کیفیتو  ها مّیتکدر 

رابطه  این. در شود نمی، اختالف ظاهر مبادیاختالف نباشد در مشتقات از آن 

که  جا آناست و  ها ماهیت خصایصاز  تغییراتاختالفات و  گویند میفالسفه 

 فانیود باشد که در وجود وج بهبرگشت  مسیردر  چیزبرود و همه  بیناز  ها ماهیت

بنام وجود  حقیقت یکبجز  جا آنو در  شود می فانیهم  تغییراتگردد، اختالفات و 

در خود و از خود  تحولیو  کند می تجلیکه وجود  وقتی گویند می ها آن. نیست چیزی

خود دارد که  واقعیتخالف  ای جلوهو تحول، ظاهرا  تجلیوجود در آن  سازد میظاهر 

مانند نور،  هایی نامو آن را به  نامیم می ماهیت، تجلیما وجود را در لباس جلوه و 

 چیزهایناسوت و ماده و جسم و  تر نازلعقل، لوح، قلم، ملکوت، جبروت و در مراحل 

 ها این همۀ گردد میدرک  یا شود می دیدهدر عالم  چه آن تمامی. نامیم می دیگر

و باالتر  خورشیدتا چشمه  ضعیفشمع  یکنند نور که از مراتب وجود است ما

 یکی نورانیت حقیقتِانوار در  این تمامیانواع مختلف در جلوه خود دارد که  نهایت بی
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و در  رسد میکه جلوه نور به صفر  جا آنتا  باشند می، مختلف ها جلوهدر  ولیکنهستند 

 حقیقت یک تجلیانوار در لباس  این تمامی. پس آید می بوجودآن صفر، ظلمت 

که  گویند میاختالف دارند. فالسفه  یکدیگربا  تر ضعیفو  تر قویهستند که در جلوه 

شکل  دلیلاست که به  اختالفی یعنیاست  ماهویاختالف  یکدیگربا  اشیاءاختالف 

 عقل نیروی. اگر ما با اند کرده پیدا یکدیگرگرفتن و در مراتب مختلف قرار گرفتن با 

و آن را به  بگیریمرا از مراتب  ها شکلو  ها جلوه اینبا اعمال قدرت، همه  یاو 

. پس نیست بیشتربنام وجود  حقیقت یکدر آن سرچشمه  برگردانیم اصلیسرچشمه 

و در مبدأ،  نیست بیشتر حقیقت یک ها هستیفالسفه، مبدأ  های فرضیهبر اساس 

 وجود ندارد. گذاری شمارهو احصاء  قابلیتو  کیفیتو  کمّیتعدد و تعدد، 

و  موسی، برداشتی میانرنگ از  این: گر که فرماید می رومی مالیرابطه  ایندر 

در جنگ  ای عیسیبا  ای موسیرنگ شد،  اسیر رنگی بی، تا که آشتیفرعون کردند 

 شد.

 پایهشعر را بر  این آیاکه  کنیمدرست قضاوت  توانیم نمیشعر مال  توضیحدر  

، که امتیازاتو  قیدها خاصیت بیاندر  یافالسفه گفته است و  فرضیهوحدت وجود و 

جنگ و نزاع شده است که  مایه ها انسان زندگیدر  ها رنگو  قیدها همین بیشتر

است که  اینکه بهتر  فرمایند میاشاره  ها انسان زندگیرفع اختالف از  برای ایشان

 یکهستند به صورت  یقتحق یک که چنانرا رها کنند و  ها رنگو  قیدهامردم 

و در  نیست بیشتر معنیبه تمام  یکبجز  حقیقت زیراکنند،  زندگیهم با هم  حقیقت

رابطه فالسفه قائل  این. در دهد میمختلف خود را متعدد نشان  های جلوهو  ها لباس

 بینکه از  ها ماهیت گویند میهستند و  ماهیتو اختالف در  معنویبه اشتراک وجود 

 ها کمّیت مبادی آیاو راهنما که  دلیل بهترین جا این. در نیست بیشتر یکیبرود، وجود 

محصول  مستقیما، تغییراختالف و  که این یامتعدد و مختلف هستند  ها کیفیتو 

امام باقر)ع( در جلد چهارم بحار است که  فرمایشاست. در  ها کیفیتو  ها کمّیت
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از اصول  یااصل است  یکموجودات عالم فرع از  یاآ که ایندر جواب سئوال از  ایشان

 شود می: اگر اصل اول که مبدأ فروع و مشتقات فرمایند می گیرند میمتعدد سرچشمه 

و اگر اصل اول  شود می پیدااست پس موت از کجا  حیدارد و ذاتا  حیاتی خاصیت

؟ در آید میاز کجا بوجود  حیاتاست و در ذات خود موت است  حیات خاصیتفاقد 

 چه آن. نیستقابل سلب و اثبات  ذاتی های خاصیتکه :  فرماید میحضرت  جا این

 توانیم نمی. مثال ذاتی های خاصیتاست نه  ترکیبی خاصیتسلب و اثبات دارد  قابلیت

را از  جسمانیت یاو  کنیمسلب  تاریکیرا از  تاریکیو  بگیریم روشناییرا از  روشنی

دادن  اینو از  شود میو گرفته  شود میداده  چه آن. ریمبگیرا از روح  روحانیتجسم و 

. در ذاتی خاصیتاست نه  ترکیبی خاصیت آید میو اختالف بوجود  تغییرو گرفتن، 

 خاصیت حقیقت یکاست، اگر آن  حقیقت یک اشیاء مبادی گوییم میکه ما  جا این

داشته باشد  موتی خاصیتو اگر  نیستموت ممکن  پیدایشداشته باشد  حیاتی

و حرکت و سکون و نور و ظلمت و  حیات. ظهور موت و نیستممکن  حیات پیدایش

اختالفات  این تمامیاست که  حقیقت اینمختلف در اجسام، برهان  های رنگ

و  شود می پیدا ترکیباز  کیفیتو  کمّیتاست که آن  کیفیتو  کمّیتمحصول 

و  آید میبوجود  ترکیباول که  یمبادبدون اجزاء مرکب ممتنع است. پس در  ترکیب

اجزاء مختلف وجود دارد و الاقل  گردند میمختلف ظاهر  های جلوهموجودات عالم در 

 آثاری چنین ها آن ترکیبشود و از  ترکیب یکدیگرباشد که با  بیشتر یادو جزء  باید

 ظاهر گردد.

مانند موت  یکدیگربا  اشیاء ذاتیو  اصولیاختالفات  طریقما در مباحث گذشته از 

شش اصل  مبادیکه  کردیممختلف ثابت  های رنگ، حرکت و سکون و حیاتو 

که  آید میهمه اختالفات بوجود  این یکدیگربا  ها آناز  یکهر  ترکیباست که از 

ستّه به همراه وجود خداوند متعال به عنوان اصول سبعه مطرح شده که از  مبادیآن 

و خالق  آفرینندهاست و  ابدیو  ازلیت که هفت اصل، وجود خداوند متعال اس این
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موجودات عالم هستند که به اراده خداوند  مادیعلل  دیگراست. آن شش اصل 

 . اند شده ایجادمتعال بدون سابقه 

 ایجادبدون سابقه و  شیئ ایجاد گویند میکه  کسانیرفع اشکاالت  برای جا ایندر 

 . دهیم میممتنع است بحث خود را ادامه  شیئالمن  شیئ

اختالف  یکدیگرو در مشتقات با  مبادیثابت شد که موجودات عالم در  جا اینتا 

، اختالف وجود نداشته باشد، در مشتقات آن مبادیدارند و اگر در  وجودیو  ذاتی

 امالحیفقط آب خالص باشد و  اقیانوساگر  گفتیم. شود نمیاختالف ظاهر  مبادی

 شود نمیحاصل  تغییری گونه هیچآب  برایآب وجود نداشته باشد در داخل آب  غیر

 این. همه درآیندمنجمد شوند و به شکل بخار و قطره  ها آب اقیانوسکه در داخل 

 .گردد میآب ظاهر  غیرآب به  ترکیبو از  اقیانوستحوالت در خارج 

 های بحث. کنیم میبدون سابقه بحث  آفرینش مبادی ایجاددرباره  جا ایندر 

 الینحلهمانطور  تاریخدر طول مدت  بشریگفت با فکر  شود میمشکل فلسفه که 

 آن را درک کند بر سه قسم است : واقعیتنتوانسته است  کسیمانده و  باقی

 از کتم عدم  اشیاءخروج  یابدون سابقه و  ایجاد

 که نبوده نابود گردد چنان آنبه عدم تا  اشیاءبرگشت 

 ذوات. تغییر یاو  ماهیتجعل 

ن  العدم  الا هللا و ل ن »: فرماید میرابطه امام باقر)ع(  ایندر  ُ  الاش ّاء م  ر ل ن َي 

عل  الش ئي شيئا الا هللا ه  ايل العدم الا هللا و لن َی  ج  ر   67«َي 

تعلق  حقیقت اینبه  انسانیقدرت  یعنیهمان است که گفته شد  حدیثترجمه 

از  که این یارا به عدم برگرداند  اشیاء یاکند و  ایجادرا بدون سابقه  اشیاءکه  گیرد نمی

سه عمل اختصاص به اراده  اینآورد.  بوجوداز زنده، مرده  یامرده، زنده بسازد و 
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و  گردد میواقع  ها انسانقابل تصرف  یاقابل درک و  چه آنخداوند متعال دارد. 

 ها انسان  سه مرحله به بعد است. ایند، از آن کار کنن رویبا فکر و اراده،  توانند می

را از  اشیاءبسازند و  صنایعی توانند میکار کند  طبیعت رویاراده خدا  که اینبعد از 

سه  اینرا تا مرز  اشیاء توانند می ها انسان همچنینکشند،  بیرونسه مرحله  این

ذوات از عهده  ایجاد یامطلق  ایجاد یااعدام مطلق  ولیکنمرحله به عدم برگردانند 

 دیگرائمه  ایشانکه امام باقر)ع( و مانند  کنیم میمشاهده  جا ایناست در  بیرون ها آن

را تا  ها انسانعلم  گویند میخود که از حکمت قرآن سخن  علمی عالی بیاناتدر 

رابطه خداوند متعال در کتاب  اینو در  دانند میسه مرحله قابل ظهور  ایناز  پیش

که  داند می جا بدانبشر را تا  عملیو  علمی فعالیت میداندر سوره فرقان مقدس خود 

به  ایستمرز فرمان  اینبه  رسیدنبرسند و بعد از  طبیعتو ماوراء  حقیقتبه مرز 

بلکه  بگیردرا  ها آنو اعمال قدرت  فعالیت جلویکه  فرمانینه  دهد می ها آنهمه 

بشر وجود ندارد و  فعالیت برای امکانیاز آن  بیشتراست که  تکوینیو  قهریفرمان 

حرکت کند که دست خود را به خدا بدهد  تواند می صورتیباالتر از آن در  میزانبه 

 : فرماید میبیست و دوم سوره فرقان  آیهمرحله ببرد.  اینتا خدا او را به باالتر 

جرا » حجوراو يوم ي رون املالئکه  ل ب ّشي يومئذ  للمجرمَّي  و ي قولون  ح   68«م 

جهان  مادیت، خود را از مرز فعالیت مسیردر  مجرمینکه کفار و  روزیآن  یعنی

فرشتگان  جا آنو فرشتگان است، در  حقیقت جایبرسند که  جاییخارج کنند و به 

؛ جا همینتا  یعنیحجرا محجورا  گویند می ها آنو به  شوند می بیشترکفارمانع حرکت 

 .شود میو قدرت حرکت از شما سلب جا به بعد ممنوع است  ایناز 

که در ارتباط  با  گویند می کسیبه  فقیهدر مباحث گذشته ثابت شد که مؤمن و 

 سَری طبیعتسفر کند و از آن ماوراء  طبیعتخدا باشد و به اراده خدا بتواند به ماوراء 

                                                           
 انسوره فرق 22آیه   57



 
 مبادی آفرینش

 

13
5 

 

 کنند می فعالیت طبیعتماده و  میدانکه فقط در  کسانیکسب کند.  خبریو  درآورد

از  تواند نمیباالتر بروند  قدمیعمل خود  یابه فکر خود و  توانند نمی میدان اینو از 

و حاکم بر ابعاد  طبیعتکه حاکم بر  نیروهاییو مالئکه و روح و آن  توحیدخدا و 

 با خبر شوند. جا آناز  توانند نمیو  درآورند سریاست 

. مکانیو  زمانیه ماوراء است ن وجودیماوراء  معنایبه  طبیعتکه ماوراء  گفتیم

ماده و آن ماوراء  بینکه  طوری بهدر ماوراء وجود ماده  حقیقتی یعنی وجودیماوراء 

که در ظاهر و  حقیقتینباشد. چنان  مکانی یاو  زمانیفاصله  ترین کوچک وجودی

. در نیستقابل کشف  مادیتو نظر  گرا مادهحال با فکر  عینباطن ماده هست و در 

که بنام روح و فرشته در ماوراء ماده و  مجرداتی معرفیمام صادق)ع( در رابطه ا این

د مس تت غي »: فرماید میهستند  طبیعت لون غي مصبوغ خشص غي جمس 

و  ریزی رنگ که آناز  پیشرنگ است  طبیعتمجردات ماوراء  یعنی 69«مس تور

و باز  شود می رنگینرنگ خالص است که ماده و اجسام با آن  یعنیباشد.  آمیزی رنگ

شخص  یعنیمشخص است  طبیعتدر داخل و خارج  طبیعت: آن وراء فرماید می

باشد، شخص است اما جسد  جسدانیو  جسمانی که اینواضح و آشکار است نه 

 جسدانی معنایمشخص بودن و ارزش داشتن و  یعنیشخص بودن  معنای. نیست

آن با  ترکیبکه از  ماده، ماده جسد و جسم است غیراست  حقیقتی یعنینبودن 

 مادیماوراء ماده، ماده و  حقیقتآن  ولیکن شود میجهان و انسان ساخته  یکدیگر

در خود  که آناز  پیش گیرد میو حرکت  نورانیت، حیات، حقیقت. ماده از آن نیست

ماوراء  یعنیمستور،  غیر: مستتر فرماید میداشته باشد. در جمله سوم  حرکتیو  حیات

 ها آنو  طبیعت بین ای پرده یاو  حجابی که اینپنهان است بدون  طبیعتدر  طبیعت

حضرت که  بیانجمله در  اینباشد. بدون حجاب و مانع آشکار مستور است. 
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است که مجرداتِ ماوراء  حقیقت این گر نشان: بدون حجاب مستور است فرماید می

داخل و خارج هستند و در ظاهر و باطن عالم و در  طبیعتبه ماده و  محیط طبیعت

 کنیمارتباط روح با بدن مطالعه و دقت  کیفیتعالم مانند روح در بدن هستند. اگر در 

در باطن بدن، در ظاهر تمام  همچنینکه در ظاهر بدن، روح است و  بینیم می

 یکچشم فقط  این، بینیم میروح  بوسیله، ما ها آن تمامیبدن و در داخل  های سلول

 بوسیلهسمعک است،  یک، گوش ما فقط شنویم میوح ر وسیلهاست، ما به  عینک

اعصاب ما  اینو  کنیم میمربوط کرده درک  یکدیگرکه امالح بدن ما را به  اعصابی

از خارج به داخل و  ها آناست که مخابره  مخابراتی های کشی سیمسلسله  یکفقط 

مرتبه  میلیارد چندینروح است. روح در اعصاب تن ما به  بوسیلهاز داخل به خارج  یا

 انسانی یکما با تن  که ایناز  پیشاست.  ها سیمبرق در داخل  نیرویاز  تر لطیف

 شویم نزدیکبه او  که آناز  پیش، کنیم می پیدااول با روح او تماس  کنیم پیداتماس 

مخابرات از  اینو همه  شود میما باخبر  وضعیتو از  داند میو ما را  بیند میما را 

از بدن و همراه بدن، روح  پیش. پس گیرد میروح انجام  بوسیلهداخل، خارج بدن به 

در داخل  ای مادهو  ای ذره هیچ چه چنانبدن باز هم روح هست.  انتهایهست و در 

 نیستروح در بدن ما قابل کشف  ها اینبدن ما بدون روح ، قوام و دوام ندارد. با همه 

روح را  حقیقت توانیم نمیتفکر و عقل  نیرویبا  یاو  گانه پنجاز حواس  یک هیچو با 

. پس روح در بدن، بدون حجاب، کنیموجود آن را درک  توانیم می، گرچه کنیملمس 

استتار بدون  یعنی گویند میمستتر  عربیرا به زبان  استتاری چنین یکمستور است و 

 ساتر و احتجاب بدون حجاب.

وجودات  معرفیق)ع( مربوط به امام باقر)ع( و امام صاد فرمایشقسمت از  این

 کند می پیدا نیروو  گیرد میجان  ها آناز تعلق به  طبیعتاست که  طبیعتماوراء 

را که مجردات  جایی چنین یکداشته باشد.  نیرویی یادر ذات خود جان  که اینبدون 

و  دیگردر ماوراء وجود  وجودی یعنی نامند می وجودیماوراء  اند گرفته طبیعتماوراء 
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 چنین یکداشته باشد،  ساتری یا حجابی که اینبدون  ها فرعدر ظاهر و باطن  لیاص

حدّ و  منهایاست  شیئ گفتیممجردات  تعریفکه در  نامند میرا مجردات  اصولی

که آن را در  شرطیو  قیدهر نوع  منهایو  مکانیو  زمانیبُعد  منهایو  محدودیت

هستند که در  حقایقیمجردات همان  اینمتوقف سازد.  یاذات خود محدود کند و 

و فرشته  نیرو. کلمات روح و شوند می نامیدهمختلف  های نامبه  ها آنارتباط با ظهور 

خبر  اشیاء کیفیتکه از  کلماتیعبارات و  کلیه ها اینو امثال  حیاتو ملکوت و نور و 

 این ابتدای حدیثکه در  کنند می طبیعتمجردات ماوراء  همیناز  حکایت دهد می

 اندیشهبا فکر و  مجرمینکه کفار و  دهد میسوره فرقان خداوند خبر  آیه یامقاله و 

فقط و  ها آنو کوشش  فعالیت میدانمحروم هستند،  طبیعتخود از ورود به ماوراء 

باطن مواد  یاو  طبیعت فضایبه  توانند می ای اندازهاست که تا  طبیعتفقط ماده و 

که  جا آن ولیآن آگاه شوند  خارجیو  داخلیآن سفر کنند و به تحرکات و سکنات 

با علم و عمل خود از مرز ماده خارج شوند و  یاخود  اندیشهبا فکر و  بگیرند تصمیم

 یاروح و فرشتگان و  زندگیو محل  حیات پیدایشمبدأ  که نامتناهیبه آن جهان 

و  طبیعی ممنوعیتیو  محرومیت یکاست وارد شوند با  مرکز اراده خدا و عالم امر

و قصور فهم و ادراک  ها آنکه مربوط به استعداد  ممنوعیتی، شوند میروبرو  قهری

شما  جای دیگر اینباالتر از  یعنیحجرا محجورا  گویند می ها آناست. به  ها آن

علم  نیرویرت خدا و با به اراده و قد تسلیمو با  ایمان نیرویبه بعد با  جا ایناز  نیست

، با برویدو باالتر  کنیدحرکت  توانید می شود میکه از جانب خدا افاضه  حکمتیو 

بر  توانید نمیاست  مادیتکفر و  های قدرتکه تنها اسلحه  مادیتو  طبیعتسالح 

عالم محاط به مجردات آن است و محاط  مادیت زیرا، شوید پیروزعالم مجردات 

 نامتناهی. جهان مجردات کند نمی، محدود بر نامحدود غلبه شود نمی محیطهرگز 

صفر است هر چند که  نامتناهیدر برابر  متناهیاست.  متناهی، طبیعتاست، ماده و 

از امام باقر)ص( و  دیگر حدیثدر سوره فرقان و دو  شریفه آیه بنابراینباشد.  زیاد
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خود  عملیو  علمیت فکر و قدر نیرویکه انسان با  دهد میامام صادق)ص( خبر 

از  که اینبه جهان مجردات و فرشتگان سفر کند مگر  یابه باطن جهان  تواند نمی

به خط  خودمختاریو  خودراییاز خط  یعنیآنجا به بعد راه و رسم خود را عوض کند 

را  معراجیسفر  چنین یکو با کمک خدا  بگیرد، از خدا کمک درآید تسلیماطاعت و 

رابطه موال  اینکند. باز در  پیدا آگاهیاز عالم فرشتگان و خدا  آغاز کند که بتواند

مل  »: فرماید میراسخون در علم  معرفی)ع( در امیرالمؤمنین َّي  يف الع  واعمل   أ ن  الراِس 

د  امل َضوبه  دون  الغ ّوب   د   70«ُه   اذلين أ غناُه  يع ن  اقت حام  الس 

به حالت  طبیعتهستند که پشت ماوراء  کسانیبدان که راسخون در علم  یعنی

کرده  نیاز بی ها حجاب طرف آنرا از حرکت به  ها آنهستند، خداوند  تسلیمادب و 

العلم  فیما را به کلمه راسخون  تسلیم: خداوند آن ادب و فرماید میاست و باز 

 ها آنتا خدا  خواهند میاز خدا کمک  تسلیمبه حال ادب و  ها آن یعنی کند می تعریف

 ها آنبردارد و در  ها آنچشم  جلویکمک کند و پرده را از  طبیعترا در کشف ماوراء 

 چنینقرآن  روایاتو  آیاتاز مجموعه اخبار و  که اینبوجود آورد. خالصه  آگاهی

از  بایستیانسان  ها آنبه  آگاهیحرکت به ماوراء ماده و  برایکه  شود میاستفاده 

 اینبفهمد و  بیشترباالتر برود تا بهتر و و با کمک خدا  بگیردخدا کمک 

 تواند میخود  مادیت نیرویکه با  نیست این معنایعجز انسان به  یاو  خواهی کمک

است  جهانیعجز ماده از حرکت و رفتن به  معنایبرود بلکه به  گذارند نمیبرود اما 

به  بایستیبه بعد  جا این. از نیستتصرف او  حیطهکه در خارج از وجود اوست و در 

 بداند و پرواز کند. بیشترمجهز شود تا بتواند بهتر و  دیگریبال و پر 

 جوابگوییبجز  ای چارهکه  شود میمطرح  سئواالتیدر ارتباط با بحث گذشته 

خود  اندیشهبا فکر و  ها انسانتا در ضمن سئوال و جواب معلوم شود که  نیست
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 این ماهوی ترکیب یاون سابقه و بد ایجادو  آفرینش مبادیدر اطراف  توانند می

 آیهامام باقر)ع( و  حدیثبحث باال به استناد  نتیجهنه؟ از  یاموجودات بحث کنند 

که از مرز ماده به  گردد میداده شد معلوم  ها آنکه در اطراف  توضیحاتیقرآن و 

 توانند نمیخود  اندیشهبسته است و با توسن فکر و  ها انسانباالتر ، راه حرکت بر 

فوق آن را که وجود خداوند متعال است درک  یا طبیعتماوراء  حقایقباالتر بروند و 

موارد و مواقع سدّ و  بعضیکه در  کنیمرا قبول  فرضیه این شود میکنند. چطور 

به آن طرف و باالتر  جا آندرک و دانش انسان بوجود آمده که حرکت از  جلوی مانعی

 بر دو قسم است:  علمیحرکات  گوییم می ایراد این. در جواب نیستممکن 

را  ها آن که آناز  پیشکه انسان  ها حسابگریحرکت به کمک استدالل و برهان و 

و اطراف عالم است درک کند و  محیطدر  چه آنحرکت  این دایرهبتواند در  ببیند

 شود میراه ثابت  اینوجود خداوند متعال از  که همچنان نمایدرا اثبات  ها آنوجود 

 و قابل درک باشد. رؤیتقابل  که اینبدون 

که  عینی رؤیت یاو  قلبی رؤیت طریقکشف و مکاشفه و به  طریقحرکت به 

 ببیندهست  که چنان. روح را ببیندهست  که چنانهست،  چه آنحرکت  اینانسان در 

 طریقانسان و وجود خداوند متعال از  بینو  ببیندهستند  چه چنانو فرشتگان را 

 شایداو دست دهد که  برای لقاءاللهیو حالت  آیدحالت مکاشفه بوجود  قلبی رؤیت

 کنیم گذاری نامدو نوع حرکت را بنام مشاء و اشراق  این بتوانیمفالسفه  اصطالح به

را  چه آنهرچند که  رود میجلو  حسابگریاستدالل و  نیرویدو نفر با  ایناز  یکیکه 

از  دومیو  نیستآن باخبر  کیفیتو از  بیند نمی دهد میو برهان به او نشان  دلیل

تابش و اشراق نور علم ، تا هر  طریقخودش از  اصطالح بهکشف و شهود و  طریق

 و بداند. ببیندآن را  حقیقت قلبیبا ادراکات  یاو  ظاهریکه هست با چشم  چه آن

انسان  روی بههر دو راه  اینائمه اطهار)ع(  بیاناتعلم و حکمت قرآن و  برمبنای

 باز است. 
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 معرفیصفت را  ایناستدالل و برهان که خداوند در سوره نساء  نیرویراه اول با 

َي اهيا الناس قد جائمک برهان من ربمک و انزلنا الّمک نورا »:  فرماید میو  کند می

 71«مبّنا

کلمه برهان و  دلیل. به دهد میاستدالل و برهان را به انسان نشان  شریفه آیه این

، با انزلنا الّمک نورا مبّنا و: فرماید میاز فاصله دور  ها انسانورود نور علم بر  دلیلبه 

 پیدا حقایقعلم به وجود  ها انسانکه  شود میکشف  طور این الیکمتوجه به کلمه 

 طریقنور علم به  وقتی زیراو درک کنند  ببینندرا  حقایقآن  که اینبدون  کنند می

 نیست الیمناسب کلمه  تابشی چنین یک کند میتابش  ها انساناشراق و مکاشفه بر 

نازل  پیغمبرکه بر قلب  علمی معرفیاست. خداوند در  علیهرچند مناسب کلمه 

 .72 و نزلنا عل يعبدان :فرماید می. برد میبکار  علیکلمه  کند می

فاصله  یکنشانگر  الی. کند میاستعمال  الینزول علم بر امت کلمه  معرفیدر 

نشانگر تابش علم است بدون فاصله و  علیست که از مبدأ تا منتها است و کلمه ا

 نیرویبا  ای عدهاست که  حقیقت همینفاصله و عدم فاصله در نزول علم.  معنای

مشاهده و شهود در  طریقاز  ای عدهو  کنند میحرکت  حقایقو برهان به جهان  دلیل

. طرح معراج رسول خدا بینند می نزدیکهست از  چه آنو  گیرند میقرار  حقایقجهان 

 معراجیدر حاالت  بینیم میاست که  ها آنو مشاهده  حقایق سوی بهنشانگر حرکت 

که از  جاییو خدا وجود ندارد تا  پیغمبر بین ای واسطهرسول خدا)ص( فاصله و 

 پیغمبرمقامات مخصوص،  یککه در  کنند مینقل  جبرائیل یعنیواسطه نزول قرآن 

سئوال  جبرائیلتنها گذاشت و او باال نرفت. رسول خدا)ص( از  معراجیرکت را در ح

است و اگر از  جا این؟ جواب داد که حرکت من فقط تا گذارد میکرد که چرا او را تنها 
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ر أ منل »اول . جمله سوزم میخدا  تجلیباالتر بروم در فروغ نور  جا این ن وت  ب ق د  و د 

، علم، بدون معراجیاست که در آن حاالت  حقیقت این نمایشگر 73،«لحت  قت  

باال  شریفه آیهاشراق و شهود.  یعنینازل شده است و بدون واسطه  پیغمبرواسطه بر 

مربوط به خود آن حضرت  «عل قلبک نزلنا» آیهمربوط به شاگردان آن حضرت و 

ن جها حقایقبرهان و استدالل  نیرویاست. حضرت رسول)ص( و ائمه اطهار)ع( با 

 اند کردهثابت  ها انسان برایو  اند دادهآدرس  ها انسانرا به  طبیعتو ماوراء  طبیعت

 زمانیاز نظر  طبیعت سوایبلکه  نیست مادیتو  طبیعت همینکه جهان منحصر به 

آن حرکت کند. آن  سوی به بایستیوجود دارد که انسان  نامتناهیجهان  مکانیو 

فاضله در  مدینهبه دنباله تکامل علم انسان بنام بهشت و آخرت و  نامتناهیجهان 

اه فقط ر ها مسافرتکه در حرکات محسوس و  طور همان. گیرد میانسان قرار  اختیار

 تکاملیمقصد است، در حرکات  نمایشگرانسان معلوم است نه مقصد، همان راه  برای

 رؤیتمکتب قابل  ایندان بر شاگر ها راهعلم و دانش هم فقط  سوی بهو مسافرت 

حرکت  ها راهکه مردم در  گیرد میقرار  رؤیتمقصد قابل  زمانیاست نه مقاصد. در 

حرکت و  این. در اثر هستیمکنند و به استاد خود بفهمانند که ما طالب علم و دانش 

. کند می یاریرا  حقیقت سوی بهراه  سالکین، خداوند متعال براهینو  دالیلاحترام به 

 راهنمایی جا اینتا در حاالت کشف و شهود قرار دهد. در  برد میو  برد میرا  اه آن

خود را از مرز عالم  خواهید می: شما که گوید می طور این حقیقتراه  سالکینقرآن به 

الزم دارد شما  ایمان سو آن. حرکت به کنیدحرکت  سو آنو به  ببرید طرف آنماده به 

 مادیتتا در حال رکود و توقف در کفر و  کنیدحرکت  ایمانبه قوه  اینبعد از  باید

حرکت در  نیرویو  کنید نمیحرکت هم  نداریدبه مقصد  عقیده که این، نظر به نباشید

به خداوند متعال به ماوراء  ایماناگر با قبول کردن مقصد و  ولیکن شود نمی پیداشما 
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که در واقع  علمی هینبراو  دالیلو حرکت ابتدا  ایمان ایندر  کنیدحرکت  طبیعت

در  طریقو بعد از ارائه  گیرد میشما قرار  اختیارراه و حرکت است در  نمایشگر

خداوند شما را  دهید میو به حرکت خود ادامه  دارید ایمانخود  خدایبه  که صورتی

. موانع دهد میو در حاالت کشف و شهود قرار  رساند میو به مقصد  کند میکمک 

: فرماید میاست که خداوند  مادیتال مطرح شد همان کفر و حرکت که در بحث با

 پرستی مادهکفر و  دلیلبه  ها آن یعنیندارند  طبیعتحرکت به ماوراء  نیرویکفار 

عدم  دلیل. اند رسیدهمقصد  اینرا مقصد خود قرار داده و به  مادیتو  طبیعتفقط 

ماوراء را قبول ندارند و به  ها آناست که  این طبیعتدر حرکت به ماوراء  ها آنقدرت 

 طرف آنبه  تواند نمی کس هیچاست که  بدیهی، اند رسیدهخود هم  مادیمقاصد 

هدف و مقصد خود حرکت کند. هدف و مقصد بر سالک راه و مهاجر و مسافر 

به هدف و مقصد است.  رسیدن برایفقط   ها کوششتالش و  تمامیدارد.  حاکمیت

به  توانند میباشد چطور  مادیتو  طبیعتفقط  ها انانسهدف و مقصد  که صورتیدر 

به آن ندارند حرکت  ایمانکه قبول ندارند و  چیزی سویبه  یعنی طبیعتماوراء 

جمله را به  این ولیحجرا محجورا  گوید می مجرمیناست که قرآن به  جا اینکنند. 

 آخرتی و معراجیخود که هدف  ایمان نیرویبا  ایمان. اهل گوید نمی ایماناهل 

هالک و  مادیتو جهان و  طبیعتکفار در  ولیکنحرکت کنند  توانند میدارند 

 کیفیتچه به  آفرینش مبادی سوی به، راه حرکت فرضیه این. با شوند میمستهلک 

 پوشیده تقویو  ایمانکشف و مشاهده، بر اهل  طریقاستدالل و برهان و چه به 

 .نیست
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 جدل، برهان، احتجاج و دلیل 

در  متعددیکه خداوند متعال در موارد  شود میبرهان و حجت گفته  توضیحدر 

که قرآن مجهز به برهان است و  دهد میخبر  پیغمبرانکتاب خود و در ارتباط با 

کفار که از احتجاج و برهان محروم هستند  ولیکنمجهز به حجت هستند  پیغمبران

درت ندارد که احتجاج و برهان را و مجادله هرگز ق خیزند برمیبه مجادله  پیغمبرانبا 

غلبه  پایه بیو استدالل  ها مجادلهببرد بلکه احتجاج و برهان بر  بینبکوبد و آن را از 

برهان، احتجاج و مجادله  گانه سه معانیدر  توضیحیابتدا  اینجا. کوبد میدارد و آن را 

 تمامی اختیارچگونه خط برهان و احتجاج در  که این برایو پس از آن  کنیم می ایراد

فهم است است بحث خود را ادامه  نیرویکه مجهز به  کسیافراد بشر و هر 

 .دهیم می

مدلول است،  نمایشگروضوح خود  میزاناست که به  مطالبی معنایبرهان به 

و مدلول  دلیل بیناز نظر واضح بودن و روشن بودن  توانیم نمیکه  ای رابطهچنان 

که روشن باشد مدلول هم روشن است مانند  میزانیبه هر  قائل شویم، ای اصلهف

 اینداللت مصنوع بر صانع و داللت اثر بر مؤثر و داللت حرکت بر محرک. 

 دلیلبه  قطعیصددرصد کامل و  وابستگی ها مدلولکه در آن  طبیعی های داللت

 .شود می نامیدهدارد برهان 

 بینید میرا در راه  حیوانی یا انسانی پایو ردّ  کنید میحرکت  بیابانشما در  وقتی

اگر  یاعبور کرده است و  جا ایناز  حیوانی یاکه انسان  کنید می پیدا یقینصددرصد 

که در  هوایی یاکه ساخته شده  ساختمانیکه بوجود آمده و  بناییمانند  دیگریاثر 

حوادث و حرکات صددرصد نشانگر  ایناست همه  جریانکه در  آبی یاحرکت است 

 عامل سازنده و اجراکننده آن است.
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صانع و مصنوع فاصله  بین توانید نمیکه هرگز  کنید میمشاهده  انسانی صنایعدر 

که مصنوع در نظر شما ثابت است صانع هم ثابت  میزانی، به هر آوریدبوجود 

داللت مصنوع  ولیکن بینیدب توانید نمیو هرگز  اید ندیده، هرچند که صانع را شود می

 تغییراست که امکان  طبیعیو  قهریعامل  یکبر صانع و داللت حرکت بر محرک 

به جعل  یاداللت به جعل انسان و  اینو مدلول وجود ندارد.  دلیل بین تفکیک یاآن 

 قهریداللت صددرصد  یکبرود بلکه  بینکه به اراده جاعل از  نیستخداوند متعال 

داللت هست و اگر صانع و  اینکه صانع و مصنوع باشند  زمانیتا  است که طبیعیو 

آن  تواند نمی کس هیچداللت ثابت است و  فطریو  علمیبروند وجود  بینمصنوع از 

به جعل و  احتیاجاست که  ماهیتاز لوازم  گویند میرا  ها داللت چنین یکرا لغو کند. 

مخلوق لوازم آن  ایجاد، همراه کند می ایجاد مخلوقیفقط  آفریننده یعنیجاعل ندارد 

ثالثه و خمسه و  برای فردیتاربعه و  برای زوجیتهم خودبخود هست، مانند 

 کسی، نیستاست که قابل رفع  ماهیتلوازم  ها اینجسم و ماده.  برای محدودیت

داللت را از مصنوع بر  طور همینجدا کند  بیسترا از چهار و ده و  زوجیت تواند نمی

از بحث آن گذشت به  قسمتیچهارگانه که  های علتجدا کرد.  شود ینمصانع 

از لوازم مصنوع است. هر  غاییعلت  -علت صور -مادیعلت  -فاعلیعلت  های نام

چهارگانه  های علتاثر،  پیدایش برای آورد می بوجود اثریو  شود میکه ساخته  چیزی

داللت بر علل نامبرده  طبیعیو  قهری طور بهباال الزم است و خود مصنوع هم 

قد : فرماید میکه خداوند در سوره نساء  نامند میرا برهان  دالئلی چنین یک. نماید می

 74.جائمک برهان من ربمک

کرده است. اهل لغت،  پیداکلمه احتجاج از ماده حج و حجت اشتقاق  -اما احتجاج

د از آن قصد دار جاییکه قصد حرکت به  کسیقصد است.  معنایبه  اند گفتهحج را 
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کلمه مردم را مأمور  این، خداوند در سوره آل عمران با کنند میبه حج  تعبیرحرکت 

وهلل عيل الناس جح البيت من » :فرماید میحرکت کنند.  اهلل بیت طرف به کند می

  75.«اس تطاع الّه سبيال

دارند که قصد حرکت به خانه خدا را  وظیفهدر صورت استطاعت  ها انسان یعنی

لغت داللت بر مقاصد  اینبا توجه به کلمه احتجاج از ماده حج  ولیکنداشته باشند 

و  کند میعلم سفر  سوی بهکه  کسی. کند می تکاملیو همراه آن حرکات  تکاملی

انسان را به مقصد  تواند میکه در آن مظاهر  مظاهری سوی به یادارد  معراجیحرکت 

هجرت  تعبیردیگرعلم و دانش که به  سویارتباط دهد. حرکت به  فکریو  میعل

 جا آنکه از  جاییقصد حرکت به  یعنیحج است  معنایشده است به  نامیده

و از دالئل  ها دلیل سوی بهو در واقع قصد حرکت  ببریم پیبه مقاصد باال  توانیم می

 ایناحتجاج مربوط به استعمال کلمه حج و  برای معنایی چنین یک. ها مدلول سوی به

 بیاناتاز قرآن و از  توانیم میرا فقط  عربیکلمات  اصلی معانیلغت در قرآن است. 

که در علم و کمال اکمل تمام  طور همان ها آن زیرا کنیمائمه اطهار)ع( استخراج 

اهل ادب و اهل لغت هستند. خداوند  تمامیهم اکمل  ادبیاتمردم هستند در لغات و 

 این: فرماید میو  کند میاشاره  بلیغو  فصیح های عربدر قرآن به  ای آیهضمن 

عرب  ادبیات یا عربی شعرهای ایرادفصاحت و بالغت شما در  ادعایشما و  عربیت

 همینصددرصد درست و کامل  عربی. شود میشناخته  عجمیتقرآن  ایندر برابر 

دون ل سان اذلی»: فرماید میقرآن است، در سوره نحل  لّه ي لح  أ جعمی  و هذا ل سان   ا 

 علمیخداوند متعال در هر  که این دلیلو به  آیه همین دلیلپس به  76.«مبَّي يعریب

و لغت و  معانی بیان، لسان قرآن در نیستبا انسان  قیاساکمل بوده است و قابل 
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حرکت به طرف خانه خدا کلمه حج را  برایزبان است. چرا خداوند  ترین کامل، ادبیات

را  پیغمبران براهیناست؟ دالئل و  نامیدهرا حج  زیارتی چنین یکبکار برده است و 

حجت خدا بر  گویند می. برد میکلمه حجت را بکار  ها آن برایو  نامند میاحتجاج 

را حرکت به خانه خدا  یاخانه و  زیارتممکن بود خداوند کلمه  که اینخلق خدا، با 

 سوی بهکه انسان را  شود میبکار برده  مواردیلغت حج در  بنابرایناستعمال کند. 

که  کنیم می. از نظر قضاوت قرآن مشاهده کند می هدایتبرتر و باالتر  های هدف

 یکاز مناسک حج انسان را به  یکاست. هر  معراجیو  تکاملیسفر  یکسفر حج 

مانند ارتباط  علمیحج با آن مقصد که ارتباط عمل  کند می هدایت علمی حقیقت

هدف و  سوی بهو  دیگر جای به توانیم میخانه  زیارتاز  یعنیبا مدلول است  دلیل

آن مقصد است. قرآن  سوی بهکه آن خانه راه حرکت  کنیمحرکت  دیگرمقصد 

 زیارت: از فرماید میو باز  کنیدحرکت  البیت اهل سویبه  بیت زیارت: از فرماید می

و  است البیت اهل سوی به. خانه خدا راه کنیدخود حرکت  خدای سوی به البیت اهل

و  تکاملیسفر  یکسفر  اینکه  کنید میمشاهده  77خدا. سوی بهراه  البیت اهل

، شیطان رمی برایاست  دلیلجمره  رمیمناسک حج مانند  طور همیناست  معراجی

خود  پای پیشرا از  کاملیتاست که موانع حرکات  این معنایبه  شیطان رمیو 

و  تکاملیحرکت  معنای. پس در واقع حج به کنیمخدا حرکت  سوی بهو  برداریم

خانه خدا متبلور شده است.  زیارتخداوند متعال است که در  سوی به معراجی

خود  بیاناتاز  پیغمبران یعنی شود می پیدارابطه  همینهم از  پیغمبراناحتجاجات 

 مستقیمخداوند متعال ارتباط  یعنیکه آن دالئل با مدلول خود  آورند میبوجود  دالئلی

 دهد میو به انسان کمال  آورد میبوجود  معراجیکه در انسان حرکت  دالئلیدارد. 

و ماه و ستاره در  خورشید الوهیتردّ  برای)ع( که ابراهیممانند استدالالت حضرت 
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و  سازند میخود را از بندگان خود پنهان  هک این دلیلبه  ها این: فرماید میسوره بقره 

او و  بیناست که هرگز  کسی قیومو  قیم خدای 78.نیستند، خدا کنند میغروب 

که اگر خدا بود چرا افول کرد و من  استداللی چنین یک افتد نمی جداییبندگانش 

 علمیو  فکریحرکت  ها انسانرا دوست ندارم، در  شونده پنهانو  گر افول خدای

 محدودیاجرام  چنین یک چرا ما معتقد به الوهیت یندکه به خود بگو آورد می بوجود

 جاییباشد و  جاییافول و غروب داشته باشد که  تواند نمی، خداوند عالم هستیم

 ابراهیمکه نمرود در جواب  جا آن یابا بندگان خدا قطع گردد  اش رابطهنباشد و 

، من هم برد می بینرا از  دیگر انسانیو  کند می را زنده انسانیتو  خدای: اگر گوید می

  79را آزاد بگذارم. دیگریرا بکشم و آن  انسانی توانم می

اگر  برد میمغرب  بسویرا از مشرق  خورشیدمن  خدای: گوید میدر جواب  ابراهیم

 . شود مینمرود مات و مبهوت  جا اینبرگردان. در  توانی میتو 

و در سوره انعام  کند می معرفیرا با کلمه حجت  ابراهیمدالئل  همینخداوند 

 : فرماید می

آتيناها» که انسان را  ای کلمهحساب هر عبارت و  اینبا  80.«ابراهمي و تلک جحتنا أ

آن کلمه و مدلول آن ارتباط  بینکه  طوری بهکند  راهنمایی غیبی حقیقت یکبه 

 گویندهن ارتباط به را بدو کلماتیعبارات و  چنین یکوجود داشته باشد  مستقیم

کند  جاریکه آن برهان را به زبان خود  گویندهو ضمن ارتباط به  نامند میبرهان 

را به خود  دالئلی گوینده یعنی. گیری حجّت معنای. احتجاج به  نامند میاحتجاج 

را  دالئلیاحتجاج،  دیگر تعبیر. به دهد میمدلول قرار  سوی به دلیلو آن را  گیرد می
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او اثبات  برایو  آورد میبوجود  حاکمیتو  حجیت کننده استدالل برایکه  گویند می

 برایخود که  خدایخود و  حقانیتبر  پیغمبرانمانند احتجاجات  کند می حقانیت

 .کند می حاکمیتاثبات  ها آن

بر اثبات  پافشاری معنایاما کلمه جدل بعد از کلمه برهان و احتجاج درست به 

 تابیدن معنایبا مدلول داشته باشد. جدل در لغت به  ارتباطی که ایناست بدون  دلیل

است.  قبیل ایناز  اعمالیاستحکام و  برایمحکم شدن و ساختن بنا  برایطناب 

است  اینفقط به فکر  ریسماننخ و  تابیدنکه انسان سازنده بنا با  کنید میمشاهده 

 معناییاو مدلول و  یبرا ریسمان یابنا  که اینخود را محکم کند بدون  بنایکه 

 خود داشته باشد. سوای

از نظر ارتباط با  دلیلاست،  تکاملیاستدالل  یکبرهان و احتجاج در نوع خود 

را  استداللی چنین یک، دلیلمدلول صحت دارد، به مناسبت ظهور مدلول همراه 

است،  دلیلبر استدالل و اثبات مدعا و  پافشاریجدل فقط  ولیکن اند نامیدهبرهان 

باطل  ادعاهایجهت جدل در  ایننداشته باشد، از  یاخواه ارتباط با مدلول داشته باشد 

. جدل عمل کفار و اهل نیستبه حق قابل اجراء  دعاویدر  ولیکن شود میاجراء 

 کرسیباطل خود را به  دعاوی خواهند میبنام جدل  استدالالتیباطل است که با 

از مجادله  ها جدلیمتوقف سازند در واقع  دلیل دایرهاهل حق را فقط در  یابنشانند و 

 :کنند می ایفاءخود دو نقش را 

خود بدون  دلیلاستحکام  برایو استدالل  دلیلدور زدن فقط در محور  یکی

 بین که اینبدون  دلیلاثبات مدلول از راه  یاارتباط با مدلول داشته باشد و  که این

و  سازند می کاذبی بنایگاه  ها جدلیته باشد. وجود داش طبیعیو مدلول رابطه  دلیل

 اساسی پایۀ ها آن دلیلکه اوال  دهند میو به آن استحکام  آورند میرا بوجود  دلیلی

 آیا که این. مثال در اثبات نیستمرتبط با مدلول  اساسی پایهندارد و با فرض داشتن 

نبوده و به  تغییرپذیر تاریخکه ظاهرا در طول  اشیاییحادث، به  یااست  قدیم طبیعت
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که کوهها و صحراها و  گویند میو  کنند میمانده است استدالل  باقیثابت  حال یک

 آفرینندهباشد از  قدیمو هرچه  کنند نمی پیدا تغییر که این دلیلاست به  قدیم دریاها

، طبیعتالزم ندارد. پس جهان  آفریننده تغییر غیرقابلاست. موجود ثابت  نیاز بی

با مدلول ارتباط دارد . در  دلیلکه ظاهرا  کنید میالزم ندارد. مشاهده  هآفرینند

 کیفیتیبه  دلیلاثبات  ولیکندرست باشد مدلول هم درست است  دلیلکه  صورتی

 حقیقتا آیااست.  تشکیکتا آن را به مدلول مرتبط سازند قابل  گویند می ها آنکه 

 آیااست؟  نیامدهبوجود  تغییراتی ها آنو در داخل و ظاهر  غیرمتغیرند ها آبو  ها خاک

اختالف دارند؟  یکدیگرکه با  نیستند حیواناتو  گیاهانخاک و آب مانند انواع  اجزای

پس از مراجعه و  یا بدانیم نواخت یک بسیط شیئ یکآب و خاک را  توانیم میما  آیا

وجود دارد  حیواناتو  گیاهکه در داخل انواع  اختالفیکه همان  کنیممشاهده  تحقیق

اول که خاک و آب و کوه و  ادعایآب و خاک هم وجود دارد. پس  اجزایدر داخل 

 صورتی. در نیستاست درست  تغییرقابل  غیرمانده و  باقیثابت  حال یکصحرا به 

 یک کدام رود می بینخراب شود استدالل و مدلول هم خودبخود از  دلیل های پایهکه 

 گوید می دیگریاست و  متغیرجهان  گوید می یکیدرست است؟  ها قضاوت ایناز 

و  کند میعالم، وجود خدا را اثبات  تغییراول از  گویندهاست.  تغییرقابل  غیرجهان 

است که  بدیهی. کند میعالم، عدم وجود خدا را اثبات  تغییردوم از عدم  گوینده

جا با ما همه  زیرادارد  حقیقتو  طبیعتاول صددرصد مطابقت با  گویندهسخنان 

 تغییراز ثبات و عدم  اثریو  هستیمآن روبرو  خارجیو  داخلی اجزایعالم و  تغییرات

 پیدا تغییر دلیلبه  هستیمعالم  اجزایاز  جزیی. ما که خود کنیم نمیدر عالم مشاهده 

و عدم  ذاتیثبات  ادعای بنابراین. هستیمو تحول  تحویلو دائما در معرض  ایم شده

خالف  شود میادعا اثبات  اینهم با  چه آناست.  حقیقتخالف موجودات عالم  تغییر

ثابت باشند و در آن  حال یکاست، اگر هم آب و خاک و کوه و صحرا به  حقیقت

در ظاهر،  شیئ یکثبات  زیرا، نیستادعا مربوط به مدلول آن  اینباز  نیابدراه  تغییر
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بسازد که دائم به  چیزی یک. ممکن است سازنده نیستآن از سازنده  استغنای دلیل

بسازد  چیزینشود و به عکس ممکن است  پیدادر آن  تغییریبماند و  باقیحال  یک

را  ها مدلولو  دلیل چنین یکامثال  ها جدلیباشد.  تغیرو  تغییرکه دائما در معرض 

درست مانند دالئل  ها آن. دالئل کنند می پافشاریو بر اثبات آن  آورند میبوجود 

و به ماده  آید میاز ماده بوجود  چیزهر  گویند میعالم است که  مادیونو  طبیعیون

خودبخود و  شود می پیداهم که در آن  تغییراتیاست و  ازلی، پس ماده گردد برمی

و  برگردانیمرا به عدم صرف  ای ماده توانیم نمیما  زیرابدون اراده عامل است 

ماده و  ایجادامتناع  دلیل، پس به وریمآرا بوجود  ای مادهاز عدم،  توانیم نمی همچنین

آن خودبخود و بدون اراده  تغییراتاست و همه  ازلیماده  گوییم میآن  ذاتیاعدام 

که اگر ماده و مشتقات آن سازنده و  گوییم می ها آنعامل و سازنده است. در جواب 

بوجود آورد و  صنایعیچه کار کند که  بایستی آفرینندهداشته باشد آن  ای آفریننده

موجودات  ساختمانیمصالح  بایستیسازنده ابتدا   که اینعالم را بسازد، مگر نه  اشیاء

 صنایع، ترکیباتنموده و با آن  ترکیب یکدیگرکند و بعد آن مصالح را با  ایجادرا 

و  تغییرات این تمامیالزم نبود که  آیاالزم بود  ای آفرینندهرا بسازد؟ اگر  طبیعت

را از نقص به کمال  ها آنخود بوجود آورد و  صنایعرشد  برایرا  یعتطبتحوالت 

تحوالت آن با  تمامیماده خودبخود بوده و  بگوییم توانیم می صورتیبرساند؟ ما در 

به ساختن  احتیاجباشد  آفرینندهکه اگر سازنده و  گیرد میانجام  داخلیعوامل  یک

باشد آن  ای آفرینندهاگر  که اینبا  آن نداشته باشد، درونی تغییرات ایجادماده و 

 کنیم می خیالرا انجام دهد که ما  کارهایی همین بایستی آفرینش برای آفریننده

 یاماده بدون سابقه و  ایجاداز  ها انسانعجز ما  بنابراین. گیرد میخودبخود انجام 

از درک  ها انسانما  ناتوانی همچنین، نیستماده  ازلیت دلیلآن به عدم  برگردانیدن

عدم  دلیل، تغییراتی چنین یک ایجادماده و عدم قدرت بر  داخلی تغییرات کیفیت

و اعدام ماده و  ایجادعجز خود از  دلیلبه  ها آن، پس نیست تغییرات اینوجود عامل 



 
 مبادی آفرینش

 

19
4 

 

و  نیستکه خدا  کنند میآن استدالل  داخلی تغییرات ایجادعدم قدرت بر  دلیلبه 

ما جهان را در دو  زیراندارد،  اساسیو  پایه استداللی ینچن که ایناست با  ازلیماده 

اگر  یاو  شوند مینباشد موجودات عالم چگونه ساخته  آفریننده: اگر دهیم میحال قرار 

،  آفرینندهدو فرض عدم و وجود  این بین توانستیم؟ اگر شوند میباشد چگونه ساخته 

ساخته  طور این بایستیکه اگر خدا باشد  بگوییمو  کنیماحساس  آفرینشدر  تغییری

که  بدهیماحتمال  بتوانیم جا ایندر  شایدساخته شود  دیگرشود و اگر نباشد جور 

 همینجهان را به  بایستیباشد  آفرینندهاگر  که ایناست با  نیاز بی آفرینندهاز  آفرینش

ت. محال اس آفرینشبسازد که ساخته شده است و اگر هم نباشد که  کیفیتی

و قابل  نیستمحکم  دلیل های پایهکه ارتباط با مدلول ندارد و  دالئلی چنین یک

 یااست از حق و باطل و  معجونی یک. پس در واقع جدل نامند میتخطئه است جدل 

ارتباط  قیاساتحال آن  عینکه در  عینیو  علمی قیاساز باطل محض که به کمک 

و  افتد می انسانیاز دست  ای شیشه. مثال قطعه شود می ترکیبندارد  نتیجهبا 

 اینکه  طور همان گویند می شود میمنظم قسمت  یاخودبخود به قطعات نامنظم و 

خرد شده  کیفیت همینهم با  طبیعتبدون عامل خرد شده است، جهان  شیشهجام 

خودبخود خرد شده  شیشهجام  دلیلکه اوال به چه  بگوید ها آنبه  نیست کسیاست، 

است بخصوص  مخفیدارد هر چند که از نظر ما  عاملی نیزشدن است، آن خرد 

، کشف کنند. پس اگر زمینگذشتگان نتوانستند آن عامل را که عبارت است از جاذبه 

و اگر از دست انسان سقوط  شود میباشد به اراده انسان خرد  زمین روی شیشهقطعه 

را  عملی یاو  مغیربدون را  تغییری توانیم می. کجا شود میخرد  زمینکند با جاذبه 

در وجود خداوند متعال داشته  ای شبههراه شک و  اینتا از  کنیم پیدابدون عامل 

عصمت و طهارت مجادله و جدال  البیت اهلقرآن و  آیات راهنمایی. از نظر باشیم

حرام شناخته شده است مخصوصا در مراسم حج حرمت دارد که خداوند  یامکروه و 

 : رمایدف میدر سوره بقره 
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ج    ف ال  ر  » ال  يف  الْح  د  ل  ج  وق  و  ل  ف س  سه عمل، ارتباط با  این یعنی 81«ف ث  و 

حال که در  عینو در  نیست جایز، اعمال فسق و فجور، مجادله در حج، ها زن

که مردم  آید میمناسک حج جدال حرمت دارد برهان و احتجاج از واجبات حج بشمار 

داشته باشند.  علمیو  فکریتبادل  یکدیگربا  عظیماجتماع  ایندارند در  مأموریت

رابطه امام باقر)ع(  اینمذاکره کنند. مخصوصا در  یکدیگررا با  زندگیو  دینی حقایق

هنگام  ها حاجیاست.  جاهلیتکه توأم با علم و دانش نباشد حج  حجی: فرمایند می

 ایماندرجه علم و  آیا کنند که بررسیخود را  بایستیخانه خدا  زیارتبرگشت از 

در  که این یاو  اند کردهرا درک  حقایقی دینیعملِ  ایندر  آیاباال رفته است؟  ها آن

 نیامدهمربوط کند بوجود  حقیقترا به  ها آن،  بیشترکه بهتر و  ای تازهفکر  ها آن

 است؟

که امام باقر )ع( کنار کعبه  کند مینقل  راوی، حدیثیضمن  کافیدر کتاب 

تکان دادند و  سریطواف و استالم  برای ها حاجیو بر آن ازدحام و اجتماع  ایستاده

از اسالم هم،  پیش جاهلیتدر  یعنی 82.«هکذا اکنوا يطوفون فياجلاهلّه»فرمودند: 

در عمل  عیبیچه  اهلل رسول یابنعرض کرد که  ای شنوندهبوده است.  مراسمی چنین

؟ دانید می جاهلیتو آن را حج  نیستند شما که قابل پس شود میمشاهده  ها آنحج 

، به بیت زیارتحضرت فرمودند: خداوند بر مسلمانان واجب کرده است که بعد از 

، حالل و حرام خود را و بگیرندبروند. با ما آل محمد)ص( تماس  بیتاهل  زیارت

 کنند. پیدا دین حقیقتبه  آگاهیخود را بر ما عرضه بدارند و  دینی عقاید

از فرائض حج، تماس گرفتن با مظاهر علم و دانش است که  یکیپس در واقع 

 .شود می پیدااز راه احتجاج و برهان  فراگیری این

                                                           
 سوره بقره 118آیه   71

 612، صفحه 1اصول کافی، جلد   72
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جدال و مراء  ولیکندر اسالم و قرآن برهان و احتجاج هست  که اینبحث  نتیجه

خود را درک  دینی حقایقاز خط برهان و احتجاج  بایستیوجود ندارد. مسلمانان 

را  دلیلکنند و تا  پافشاری دهند میو حجت قرار  دلیلکه  چه آنند، ابتدا در اطراف کن

 .ننمایندقبول  دلیل یک عنوان بهبودن، درک نکنند آن را  دلیلبا تمام صفات 

است،  حجیتو  دلیلیت خصایصبا  دلیلقدم تفقه و علم در اسالم، شناختن  اولین

حق  نکنیمآن کشف  خارجیو  داخلی خصایصرا با تمام صفات و  حجیتو  دلیلتا 

اسالم شناختن  دینلذا در  دهیماستدالل و برهان خود قرار  پایهرا  دلیلآن  نداریم

 تقلیداست و تعبّد و  اجتهادیاستدالل و برهان است  های پایهکه در واقع  دیناصول 

ا تمام دالئل و ب بایدرا  ها آننائب  یاامام  یاو  پیغمبر یک. مثال ابتدا نیستدر آن 

کامل قول و و عمل او را حجت قرار دهد  شناساییبشناسد و بعد از  حقانیتخصائص 

و  ها گفتهبه صحت  اطمینان توان نمیهستند شناخته نشوند  چه چنانو اگر اصول، 

 قدری جا اینبر آن اصول ناشناخته است. پس از  مبتنیکرد که  پیدا احکامیفروع 

از نوع برهان و احتجاج  آیاکه  کنیم میشده است اظهار نظر که گفته  مطالبیدرباره 

 از نوع جدل و مغالطه؟ یااست 

شود  بررسی شود میشناخته  دلیلهمه جا الزم است که موضوع استدالل که بنام 

 پایهموضوع حکم که  زیراباشد  واقعیتو  حقیقتصددرصد مطابق  موضوعی یککه 

که از  نتایجی تمامیمخلوط با باطل باشد استدالالت و  یااستدالل است اگر باطل و 

 شود می نامیده دلیلباطل خواهد بود پس موضوع استدالل که  آید میآن بوجود 

باشد. موضوع بحث، دالئل وجود خداوند  اباطیلصددرصد مبرا و منزه از  بایستی

د و موجو های هستیو  آفرینش مبادی سوی بهاو و  سوی بهمتعال و راه حرکت 

 محسوس است.
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   های اثبات مبادی و ایجاد بدون سابقه برهان

هست؟ در  بینیم می چه آنو  هستیمما  آیااست که  حقیقت اینبرهان،  اولین

در  چه آنما و  گویند می ها بعضی چه چنان یا ایم نکردهاشتباه  ها هستی ایناعتراف به 

که در گذشته اثبات شد  بطوریو موهومات است؟  خیاالتفقط  شود می دیدهبرابر ما 

هست،  چه آنقابل انکار است. ما و  غیرموجودات اطراف ما  هستیما و  هستی

و  گوییم میو سخن  هستیم کنیم می، فکر هستیم که این دلیلو به  داریم حقیقت

خود و  هستیاعتراف به  داریم جا این. در کنیمبحث  ها آنما هستند که درباره  سوای

مسئله  نبودیدرفع است. اگر شما  غیرقابل اجباری چنین یکو  کنیم میخود  ماسوای

 .ایم کردهطرح  مسائلی چنینکه  هستیم. پس ما آمد نمیبوجود  هستیاقرار و انکار 

خود،  یعنی اند کرده پیداخود نمود  ذاتی حقیقتبه  ها هستی آیا -برهان دوم

 هایی جلوهدر لباس  حقایق یاو محسوس هستند  شوند می دیدههستند که  حقایقی

هستند،  ها هستی؟ اگر نیست چیزیبجز عرض و عدم  ها جلوهکه آن  اند شدهوانمود 

و اکنون که در لباس  نیستندو خود وانمود  اند شدهدر لباس عرض و عدم، آشکار 

هستند؟  ها هستیکه  کنیماعتراف  توانیم میاز کجا  اند شدهعرض و عدم وانمود 

 خود که عرض و عدم است نباشند؟  های لباسانند هم م حقایق شاید

، شود میخود و به ذات خود آشکار و نمودار  دلیلبه  چیزیاست که هر  اینجواب 

در لباس عرض و عدم  حقایق بگوییدبنام عرض و عدم وجود ندارد که شما  لباسی

جسام، ا تمامی. ماده در شوند می دیدهاست که  ها همینپنهان است. ماده و حدود آن 

در  که اینخود آشکار شده است نه  حقیقتو بزرگ و کوچک، به  کثیفو  لطیف

خود آشکار  حقیقتبه  همچنین ها روشناییبنام عرض و عدم باشد، انوار و  لباسی

 جا اینو آشکار شده است. در  شود می دیدهچنان است که  روشنایی. نور و اند شده

بنام عرض و عدم وجود ندارد که نور و ماده آن را به قامت خود بپوشند و  لباسی
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 دیدهآن آشکار شوند. نور همان است که آشکار شده، ماده همان است که   بوسیله

لباس را از قامت نور و ماده  کیفیو  کمّی تجزیه طریقاز  بخواهیم، اگر شود می

 شود می دیدههمان هست که  وجود ندارد، هر چه هست لباسی چنین یک درآوریم

چه برسد به  نیستعرض و عدم مانند نام خودِ عدم است، عدم قابل ظهور  زیرا

عرض نام دوم  که این دیگرآن آشکار سازد.  بوسیلهموجود خود را  حقیقت یک که این

 یابا ماده و  نیرواست مانند سنگ با جسم و ارتباط  یکدیگربا  حقیقتارتباط دو 

بوجود  ای رابطه چنین یکنباشد  حیاتماده و  حقیقتا بدن انسان. اگر ب حیاتارتباط 

 پیداخود جلوه  حقیقتخود و  واقعیتبه  حقایقاست که  این. پس برهان دوم آید نمی

 نمایشخود را  چه آن سوای چیزیچنان است که هست و  چیز، همه اند کرده

از  ها هستیبنام عدم و عرض وجود ندارد که  لباسی چنین یک. نیست، دهد می

و  مثلثیتکه حدود و ابعاد مانند  بگویید شایداستفاده کنند.  موهومی شیئ چنین یک

 واقعیوجود  اشکالی چنیناعدام هستند،  معنای، همان اعراض به کرویت یا مربعیت

از لوازم که حدود و ابعاد  دهیم میندارند، هرچه هست همان خاک و گِل است. جواب 

، کنید پیدابُعد و حدود  منهایماده را  توانید نمیهمان خاک و گِل است، شما  وجودی

 مواد هستند.  عینابعاد  اینپس 

انکار  غیرقابل حقایقو  طبایعمانند خود  طبیعتدر عالم  تغییرات -برهان سوم

ن و خود که سکو اولیهدر حال  چیزیاست.  حقایقهمراه وجود  تغییراتاست. وجود 

سکون و موت خارج شده  یعنی اولیهاز حال  چیزموت باشد متوقف نشده است، همه 

عبارت  تغییر اینکرده است.  پیداانتقال  حیاتحرکت و  یعنیو به حاالت دوم و سوم 

 اولیهو به حال  اولیهاز مواد  طبیعتاست.  طبیعت جایدر همه  حیاتدوم، حرکت و 

تکامل که مقصد است. همه جا مانند کاروان در حرکت است و ما  انتهایگرفته تا 

که به حالت موت و سکون باشد گرچه موت و  کنیمبرخورد  شیئبه  توانیم نمی

متحرک را به سکون و  اشیاء توان می یعنیاست که قابل وقوع است  چیزیسکون 
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 شود میده که مشاه موتیسکون و  این ولیزنده را به حالت موت برگرداند  اشیاء

 بنابرایناست نه سکون مطلق و موت مطلق.  حیاتسکون و موت بعد از حرکت و 

 ها هستی که چنانقابل انکار است و  غیر ها هستیمانند خود  ها هستی تغیرو  تغییر

 هم هست. ها آنو تحوالت  تغییرهستند 

 کیفی ییرتغ یامطلق باشد و  کمّی تغییر، خواه تغییرهر نوع  پیدایش -برهان چهارم

بر وجود سه اصل است که بدون اتکاء به  مبتنیباهم،  کیفیو  کمّی تغییر یامطلق و 

 محال و ممتنع است. تغییر پیدایشسه اصل،  این

 هر چه باشد و هر که باشد. مغیرعامل  یاو  تغییردهندهاصل 

، شود میو بر آن واقع  شود میاز آن ظاهر  تغییراتکه  اصلی یعنی تغییرپذیر شیئ

مانند رشد اجسام  کیفی تغییر یاباشد مانند بزرگ شدن حجم اجسام  کمّی تغییرخواه 

وجود نداشته  تغییرپذیر شیئو حرکت. اگر  حیاتبنام  ها خاصیتآثار و  پیدایشدر 

رنگ  یا بدهیدحجم  ای مادهبه  خواهید میمحال است. مثال شما  تغییر پیدایشباشد 

اضافه شدن، حجم  طریقاول باشد که از  مادۀ یسوا دیگر مادۀ بایستی، خاصیتو 

و  حیاتآن  بوسیلهکه ماده را  باشیدداشته  اختیاردر  چیزی بایستیآن بزرگ شود و 

به  تغییرنباشد  تغییرپذیر شیئ دیگر عبارتیبه  یا تغییرفاقد  شیئ، اگر بدهیدحرکت 

و  حیاتکه  جسمی یاباشد که رنگ شود  باید ای پارچهواقع شود؟ مثال  چیزیچه 

 کند. پیداحرکت 

، بدهیم دیگرمرده، حرکت و اثر  یابه ماده ساکن و  بخواهیم: مثال اگر التغییر مابه

 پیدا حیاتآن روح ،  بوسیلهتا  کنیمافاضه  روحی یاحرکت کند و  نیروآن  بوسیلهتا 

کند  پیدا روشنایی یاشود  رنگینآن  بوسیلهتا ماده  روشناییرنگ و  همچنین یاکند 

، هیچ، پس به تعارف و بدون روشنایی برایحرکت و رنگ و نور  برای نیرومانند 

را از حالت  جسمیاگر بخواهند  ها انسانو  ها انسان خدای. نیستقابل ظهور  تغییر
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 اشیاءآن در  بوسیلهالزم است تا  دیگریاصل  جا آندر حالت دوم قرار دهند در  اولیه

 .آید بوجود ترکیبی حاصطال بهحاصل گردد و  تغییری

خود قابل  غیردر داخل خود به کمک خود و بدون  حقیقت یک -برهان پنجم

بدون استفاده  حقیقت یکدر  یاو  هستی یکدر  تغییرتحول و  پیدایش نیست تغییر

امام  بیانکه از  فلسفیمحال است. بر اساس قاعده مشهور  حقیقتآن  سوای شیئاز 

 : اند گفتهباقر)ع( استخراج شده است که 

قابل ظهور  حقیقتبجز همان  حقیقت یکاز  یعنی -منه اال الواحد یصدرالواحد ال 

)چه عرض  حقیقتآن  سوای چیزی حقیقت یکاز منبع  تواند نمی کسیو  نیست

 فلسفیاز قاعده  شاید السالم علیهامام  بیان( بوجود آورد. نمایشباشد و چه نمود و 

 پیدایشاصل اول که مبدأ  یا: اگر مبدأ اول و فرماید میرساتر باشد که حضرت 

 خاصیتاگر آن مبدأ  اند آمده بوجودمشتقات از آن اصل  تمامیموجودات شده است و 

و زنده باشد ظهور موت در مشتقات  حیخود  دلیلداشته باشد خودبخود و به  حیاتی

ه و بود حیاتدر ذات خود فاقد  آفرینش مبادیاگر  یاآن ممتنع و محال است و 

و حرکت در مشتقات آن ممتنع و  حیات پیدایشموت و سکون داشته باشد  خاصیت

 دیگر تغییراتو  حیاتبنام موت و  مختلفیخواص و آثار  دلیلمحال است. پس به 

 حقیقت یکاگر  زیرامتعدد و مختلف هستند،  آفرینش مبادیکه  بگوییم توانیم می

قابل  بیشترکه کلمات دو و سه و  آمد نمی، اختالف بوجود حقیقت یکبود از آن 

 آفرینش مبادیو اختالفات در مشتقات  تغییراتظهور  دلیلاستعمال باشد. پس به 

، از حقیقت یک زیرامتعدد و مختلف است،  آفرینش مبادیکه  کنیم میاستنباط 

آن ظهور و خروج از  که اینمگر  نیستخود هرگز قابل ظهور و خروج  یگانگی

 توضیح اینباز  جا اینخود باشد. در  غیرآن اصل به کمک  انگییگو  ذاتی وحدانیت

بلکه  نیستمبدأ واحد، ذات مقدس خداوند متعال  اینالزم است که منظور ما از 
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که از آن اجسام، موجودات و ارواح  هایی هستیاصول و  یعنیاست  آفرینش مبادی

 .کند میمخلوقات ظهور 

، اعتراف مبادیدر مشتقات  غییراتتظهور اختالفات و  دلیلبه  -برهان ششم

همه  این، کیفیو  کمّی ترکیبات طریقمشتقات، متعدد است و از  مبادیکه  کنیم می

 کلیهاست که  همین حیاتموت و  دلیلو اساسا  آید میبوجود  تغییراتاختالفات و 

 شود می پیدا آثاری چنین، ترکیب پیدایشاست که با  ترکیبیآثار  طبیعتآثار در عالم 

 حیاترا بنام  ترکیبیکه ما آثار  رود می بیناز  آثاری چنین یک ترکیبآن  تجزیهو با 

را بنام موت و سکون.  کیفیو  کمّی ترکیبو رفع آن  تجزیهو آثار  نامیم میو حرکت 

الاقل دو جزء  ترکیبمحال و ممتنع است. ظهور  تجزیهو  ترکیب، حقیقت یکدر 

نباشد  ترکیبمحال است و اگر  ترکیبء نباشد دو جز اینمرکب الزم دارد که اگر 

عالم  اشیاءتناقض در  طریقمحال و ممتنع است. پس از  آثاری چنین یکظهور 

هست که از  آفرینش مبادیدر  ترکیبکه الاقل دو جزء قابل  کنیمقضاوت  توانیم می

بنام موت و  اثریآن  تجزیهو حرکت و از  حیاتبنام  اثری یکدیگربا  ها آن ترکیب

 این. پس با دانیم میتناقض  یکدیگردو اثر را درمقابل  اینکه ما  شود می پیداسکون 

تناقض الاقل دو اصل بنام  اینظهور  برایوجود دارد و  طبیعتبرهان، تناقض در 

 ظهور تناقض محال و ممتنع است. حقیقت یکو از  شود میاجزاء مرکب ثابت 

 وجود تضاد :  -برهان هفتم

است که  بدیهیاتو  ضروریاتمانند مسائل گذشته از  طبیعتد تضاد در عالم وجو

 تغییرات. تضاد و تناقض دو مسئله است که همراه هم از تحوالت و نیستقابل انکار 

دو وجود  بینو تضاد  شود می پیداوجود و عدم  بین. تناقض دهد میخبر  طبیعی

وع قابل وقوع است مانند موض یکتناقض در  دیگر عبارتی، به یکدیگرمخالف 

قابل ظهور  معینزمان  یکموضوع و در  یکتضاد در  ولیکنمتحرک و ساکن 

جسم ساکن و  یاو جسم سرخ و  سفیدبلکه دو موضوع الزم دارد مانند جسم  نیست
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را خواه  یکدیگربا  متباین. دو وجود شود میدو وجود واقع  بینجسم متحرک. تضاد 

مانند دو  تباین این یاصفات آن دو وجود باشد مانند عالم و جاهل و  ناحیهاز  تباین

دو نور سبز و بنفش.  یاو  سفیدباشد مانند دو رنگ سرخ و  یکدیگروجود نسبت به 

. نیستقابل ظهور  خارجیبدون عامل  حقیقت یکو در  حقیقت یکتضاد از 

مثال  کنیم ایجاداد متض شیئو ساده دو  بسیطجنس به تمام معنا  یکاز  توانیم نمی

اجسام و مواد در  تمامی. آید نمی، تضاد بوجود جسمانیتدر اجسام عالم از نظر 

و تضاد  تباین یکدیگرمشترک با  شیئ، مشترک هستند و دو مادیتو  جسمانیت

دو جسم ساکن و متحرک  بخواهیماست. اگر  حقیقتتضاد، دو  پیدایشندارند. منشأ 

 پیدایشمنشأ  آوریمدو نور متفاوت بوجود  یاوت و دو جسم به دو رنگ متفا یاو 

 نیروییبر جسم ساکن  یعنیباشند  حقیقتدو  بایستی یکدیگراختالف دو جسم با 

اضافه  رنگیبر جسم فاقد رنگ،  یاکند و  پیدا ضدیتتا با جسم متحرک  کنیموارد 

مبدأ  یکتضاد از  پیدایشبرهان  ایننکند. با  پیداتضاد  دیگرتا با آن رنگ  کنیم

ظهور تناقض و تضاد قضاوت  طریقمناسبت از  همینمحال و ممتنع است. به 

 تضاد و تناقض متعدد و مختلف است. پیدایش مبادیکه  کنیم می

 پیدامفهوم که در ذهن ما  اینمفهوم عدم مانند خودِ عدم است و  -برهان هشتم

ادث است و تابع ح مفهومیعدم از نظر  یعنیشده است به اضافه وجود ظاهر شده، 

 پیدامفهوم عدم هم  شد نمی پیداحادث در عالم  موجودیوجود حادث است. اگر 

مفهوم عدم بعد از ظهور موجود  پیدایشکه  بگوییم بایستیحساب  این. با شد نمی

)ع( در امیرالمؤمنینمناسبت موال  همینحادث بوده و وجود بر عدم سبقت دارد. به 

: وجود خدا بر عدم سبقت دارد اگر مفهوم فرماید میوصف قدم وجود خداوند متعال 

بود سبقت وجود خدا بر عدم محال و ممتنع بود  قدیمو  ازلیعدم مانند مفهوم وجود 

بر دو قسم  قدیماست و  قدیمعدم همراه وجود،  بگوییمالزم بود که  جا اینو در 

 است. وجود و عدم. 
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 تصویری یک زیراممتنع است  تصور عدم، محال و ازلیو  قدیمدر برابر موجود 

مفهوم عدم در ذهن انسان به اضافه  پیدایشاست که مفهوم و مصداق ندارد و اساسا 

موجود  شیئ یکعدم  کنید میتصور  عدمیمفهوم وجود، حادث است. شما هر جا که 

 بدانیممفهوم وجود مطلق  نقیضمفهوم عدم را  توانیم نمیاست نه عدم مطلق. پس 

 حقیقت یکعدم  که ایننظر به  اند گفتهو  اند کردهاز فالسفه تصور  بعضی که چنان

حساب عدم  ایناست و با  حقیقت یکوجود است پس وجود هم  نقیضاست و عدم، 

 ازلیکه در برابر وجود  گوییم می. در جواب اند شناخته ابدیو  ازلیوجود  نقیضرا 

ابت باشد. ظهور مفهوم تا قابل رق نیستبنام عدم، قابل ظهور  مفهومی چنین یک

آن تصور  برای مابعدی، ماقبل و پیدایشعدم تابع وجود حادث است که بعد از 

. وجود مطلق خداوند متعال گردد میماقبل و مابعد مفهوم عدم ظاهر  اینو از  شود می

فرع مثبت  منفیکه  طور همانماقبل و مابعد ندارد که عدم او قابل تصور باشد. پس 

وجود است. پس وجود بر عدم سبقت دارد. عدم مطلق نه وجود  است عدم هم فرع

 .خارجیدارد نه  ذهنی

 بین گوییم میمفهوم عدم نسبت به وجود حادث،  تبعیتبا  قیاسدر  –برهان نهم 

است که  وجودی بینبلکه تناقض،  آید نمیوجود حادث و عدم مطلق تناقض بوجود 

 حیاتکه فاقد آن صفت است. مانند موت و  وجودیاست با   خاصیصفت  دارای

از  یاجسم از نظر حرکت و سکون در دو حال  یک یاموجود زنده در دو حال و  یک

 حالیموجود است در دو  شیئ یکو قعود در دو حال. پس مصداق تناقض،  قیامنظر 

وجود  بین جسمینه  ظلمانیو  نورانی جسمیفاقد صفت خاص باشد مثال  یاکه واجد 

ثابت شد که عدم مطلق محال است . همه جا عدم، عدم مضاف  زیرام مطلق، و عد

 بگوییمموجود موضوع حکم الزم دارد مثال  شیئ یکعدم مضاف مانند  ایناست و 

 حیات دارایجسم  همیناست و  حیات دارایجسم  این. ظلمانیو جسم  نورانیجسم 
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و موضوع حکم مثبت و  گیرد میوجود و عدم قرار  بینجسم  یک حیات، پس نیست

 . نیستزنده  یازنده هست  گوییم میکه  شود میواقع  منفی

نسبت به عدم مطلق  گردد میکلمه معدوم که به تبع کلمه موجود ظاهر  جا ایندر 

 گویید میکه  جا آناست بدون موضوع.  حکمیعدم مطلق  زیرا نیستقابل تصور 

موجود باشد  شیئ نفیگر موضوع ، انیستکه  چیستکه آن  کنیدثابت  بایستی نیست

جسم، زنده  این گوییم می که چنان گیرد میاز صفات آن تعلق  صفتیبه  نفیحکم 

، اگر موضوع حکم، عدم مطلق باشد عدم مطلق فاقد موضوع نیست، متحرک نیست

فاقد موضوع است فاقد مفهوم هم هست، اگر عدم مطلق  که ایناست و نظر به 

 پیدایش جا ایناست. الزمه آن در  قدیموم مانند وجود خدا مفهوم داشته باشد آن مفه

و تعدد قدما را محال  اند نامیدهاست که فالسفه آن را تعدد قدما  قدیم شیئدو 

موال)ع( که وجود خدا بر عدم سبقت دارد مصداق  فرمایش این که این دیگر دانند می

 مفاهیم تمامیپس تصور عدم مطلق محال و ممتنع است .  کند نمی پیدا معناییو 

 موضوعی یکتناقض در  پیدایشعدم، عدم مضاف است که موضوع الزم دارد پس 

 یافاقد همان صفت باشد مانند ساکن و متحرک و  یاو  خاصیاست که واجد صفت 

 پیدایش بسیطبه تمام معنا بحت و  حقیقت یکاز  که آن نتیجه. ظلمانیو  نورانی

که  سازید گر جلوهرا چگونه  حقیقت یکتضاد، محال و ممتنع است. مثال شما آن 

شود و  پیداباشد تا مفهوم تناقض و تضاد در صفت آن دو  صفتیواجد  یافاقد صفت 

تا موضوع  سازیدرا در دو صفت متضاد مانند دو رنگ ظاهر  حقیقت یکچگونه آن  یا

فهوم متناقض و متضاد محال و ممتنع دو م پیدایش حقیقت یکشود. از  پیداتضاد 

 دیگراصل  یا دیگربه مبدأ  احتیاج حقیقت یکدو مفهوم از  اینظهور  برایاست. 

شود و باز همان صفت اعدام  ایجاداول  حقیقتدر  صفتیدوم  حقیقتتا از  داریم

متضاد الاقل  شیئدو  پیدایش برایشود.  پیدادو صفت  بینگردد تا مفهوم تناقض 

در  جسمانیتباشد مانند  مشترکیوجه  شیئآن دو  بینتا  داریمبه سه اصل  احتیاج
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ممکن است  جا اینمانند دو نور و دو رنگ. در  دیگردو صفت مختلف و متضاد 

مفهوم تناقض الاقل دو اصل الزم است  پیدایش برایمطرح شود که چگونه  سئوالی

آن وقت از نظر بودن و  دگیرقرار  صفتیاز آن دو اصل مورد تعلق  یکی که اینتا 

و در  ظلمانیتو  نورانیت؟ مانند جسم در حال آیدنبودن مفهوم صفت تناقض بوجود 

 انسانی یااست  ظلمانیو همان جسم  نورانی جسمی بگوییمکه  حیاتحال موت و 

فالسفه که  بیناست که تناقضات مرسوم  اینزنده و همان انسان مرده جواب 

 حیاتعدم  معنایموت به  گویند می ها آن میتو  حی یاو  ظلمانیو  نورانی گویند می

که فاقد  شیئعدم نور است نه  معنایندارد و ظلمت به  حیاتکه  شیئاست نه 

 ساکن . شیئسکون است نه  معنایباشد و عدم حرکت به  نورانیت

 حیات گوییم میآمده است که  بوجود ای فرضیه چنین یکبرهان نهم در ارتباط با 

 آیدبوجود  حیاتتا  گیرد نمیاست به عدم تعلق  وجودیامر  یککه  نورانیتو 

تا  بگیردبه آن تعلق  حیاتباشد تا  حیات منهای دیگرموجود  شیئ یک بایستی

باشد  روشنایی منهای چیزی یک بایستی همچنینظاهر گردد.  حیاتمفهوم موت و 

و  حیاتهستند که  وجودی شیئ. موت و ظلمت دو گیردبه آن تعلق  روشناییتا 

هر دو را که  ایننه عدم محض. خداوند متعال در قرآن  گیرد میبه آن تعلق  روشنایی

و  83 خلق املوت و احلّاه: فرماید می داند میمخلوق خود  دانند می عدمیفالسفه امر 

الن ور  » ات  و  ل م  ع ل  الظ  وجود  بیناز نظر داشتن و نداشتن صفت،  اشیاء همیشه. 84  «ج 

نه وجود محض و عدم همان  گوییم میکه ما آن را تناقض  گیرند میو عدم قرار 

 موضوع ندارد. نیستیموضوع دارد،  هستی ولیکنوجود، گرچه آن هم تناقض است 

                                                           
 آیه دوم سوره ملک  73

 آیه یکم سوره انعام  74
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 آید نمی، فعل و انفعال بوجود بسیطبه تمام معنا  حقیقت یک روی –برهان دهم 

است بدون عامل بوده و اگر حادث  قدیمحادث )که اگر  یا قدیم حقیقت یک یعنی

 حقیقت سوای که صورتیو تحول به  تحویلو  تغیرو  تغییراست به اراده عامل( قابل 

کند خواه آن تحول خودبخود  پیدا تحولیاگر بخواهد  حقیقت یک. نیستخود باشد 

 ماسوایاز ماقبل خود و  غیرکه  گیردقرار  حالیدر  یعنیبه اراده عامل،  یاباشد و 

 تبعیتمحال و ممتنع است و به  حقیقت یکتحول در  چنین یک پیدایشد باشد، خو

. شما خود را گیرد نمیتعلق  تحولی چنین یکعمل عامل به  یاآن اراده سازنده 

شما بجز آب ساده و  اختیارو در  هستید آفرینندهکه سازنده و  کنیدفرض  چنین این

 دیگره اراده شما و چه با عامل ظرف آب چه ب ایندر  کنید. خوب دقت نیست بسیط

 حقیقت یکآن تحول از  ایجاد برای که اینتحول محال و ممتنع است مگر  پیدایش

 درآورید یخآن آب ساده را بصورت  بخواهیدشود مثال اگر  برداری بهره دیگری

. آن حرارت چه کنیداز آب است از آن خارج  غیربنام حرارت که  چیزی بایستی

که از آن کم شده باشد در هر صورت  متحرکیباشد و چه ذرات  آبیحرکت ذرات 

را  یخقطعه  بخواهیداگر  یااز آن آب است و  غیرذرات متحرک  یاحرکت و  نیروی

که آن حرکت  کنید ایجاددر درون ذرات آن، حرکت  بایستی یا، درآوریدآب  صورت به

ه باز آن ذرات هم ک کنیدرها  یخذرات متحرک در آن قطعه  یااست  یخ سوای چیزی

 بسیطبه تمام معنا بحت و  حقیقت یکدر  که آن نتیجهآب است  سوای چیزی

 تحول چه خودبخود باشد چه به اراده عامل، محال و ممتنع است.  پیدایش

و تکامل  تکمیلو عدم قابل  گیرد نمیکماالت به عدم تعلق  -یازدهمبرهان 

 مسیراز  چیزهمه  گوید می یوناناست که فلسفه  این پایهبرهان بر  این. طرح نیست

امر  قضیه طرف یکوجود و عدم است که  بین. تناقض حکم کند میتناقض رشد 

 وجودیحرکت  گوییم میاست.  در حرکت و سکون  عدمیامر  دیگرو طرف  وجودی

است و  وجودینور  گوییم میاست و سکون، عدم حرکت است. در نور و ظلمت 
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و جهل و علم و رنگ و  حیاتحساب موت و  همینست. به ظلمت عدم نور ا

وجود و عدم و  بینتناقض  معنایدر تمام موارد ظهور  ناداریو  داراییو  رنگی بی

 یااست بنام ماده  حقیقت یک طبیعتحساب فقط در  ایناست. با  منفیمثبت و 

. کند یم پیدا جوهری حرکاتی یاو  ذاتیوجود که خودبخود و در داخل خود تحوالت 

وجود  نمایشبدهد آن  نمایشمراحل و تحوالت که خود را  ایناز  ای مرحلهدر هر 

حساب ظهور تضاد و تناقض فقط  اینعدم است. با  نمایشاست و ماقبل و مابعد آن 

بنام وجود است و عدم همان  لباسیوجود در هر  نمایشاست.  حقیقت یکدر 

که فاقد  شیئعدم وجود است نه  معنایبنام عدم است پس در واقع عدم به  نمایش

 حیاتعدم  یعنیکه فاقد نور باشد و موت  شیئعدم نور نه  یعنیوجود باشد. ظلمت 

عدم حرکت و عدم  یعنی رنگی بیسکون و  همچنینباشد باز  حیاتکه فاقد  شیئنه 

 یکاعتقاد به  برپایه ها فرضیه اینکه فاقد حرکت و رنگ باشد. طرح  شیئرنگ نه 

 تمام تحوالت است بوجود آمده است. ریشهاصل که  یکو مبدأ 

 یکگذشته ثابت شد که در  براهینکه اوال در مطالب و  گوییم می ها آندر جواب 

 این معنایتحول به  زیرا نیست، تحول و تکامل قابل ظهور حقیقت یکو در  هستی

برساند که فاقد آن است و  چیزیخود را به  شیئ یکو  حقیقت یکاست که 

برساند که  چیزیمثال ماده با حرکت، خود را به  یعنی جوهریحرکات  طور همین

مشتقات است در ذات خود  تمامیکه مبدأ  هستیوجود و  که اینفاقد آن است. با 

که در اصطالح فلسفه به عنوان مبدأ  وجودیخود است،  ذاتیواجد تمام لوازم 

که در ذات  بسیطبحت و  حقیقت اینو کامل است.  بسیطشناخته شده در ذات خود 

هست که  چیزیخود است فاقد چه  ذاتیخود کامل است و همراه تمام لوازم 

آن است  ذاتیاز لوازم  حیاتدر تحول و حرکت، خود را به آن برساند. اگر  خواهد می

اگر از لوازم  نورانیتحرکت و  همچنینمعنا ندارد،  حیاتبه  رسیدن برایتحول 

که با خود و همراه خود  چیزیبه  رسیدن برایت و تحول وجود است حرک هستی
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به  رسیدن برایتحول و حرکت  این پیدایشدارد محال و ممتنع است. همه جا 

که مبدأ موجودات عالم در  صورتیاز حرکت فاقد آن است، در  پیشاست که  کمالی

ن حرکت و تحول در آ پیدایشاست  چیزتمام صفات، کامل است و در ذات خود همه 

انکار  اینکه  باشیممنکر حرکت و تحول  یاکه  نداریم ای چارهمحال و ممتنع است. 

که  حقیقت ایناعتراف به  یاحرکت و تحول خالف ضرورت و بداهت است و 

است که فاقد آن است. در  حالی یابه صفت  رسیدن برایتحول و حرکت  پیدایش

و حرکت و رنگ و  حیاتبنام  تکاملیصفات  بگوییم که اینجز  نداریم ای چاره جا این

 تغییراتتحوالت و  تمامی. ماده که مظهر گیرد میاز خارج ماده به ماده تعلق  نورانیت

به کماالت تحول و  رسیدن برایاست و  کمالیاست در ذات خود فاقد هر نوع 

 کمالیعالم، ماده را فاقد هر نوع  خدایحساب  این. با آید میحرکت در آن بوجود 

تا آن را به کمال مطلق برساند. ماده در ذات  دهد میتکامل حرکت  مسیردر است 

فقط  که ایناست نه  ظلمانی شیئ یک معنیبه  جا اینخود فاقد نور است، فاقد نور 

و  کند میحرکت  نورانیتو  روشناییبه  رسیدن برای ظلمانی شیئ اینعدم نور باشد 

 یکبه  تعبیرکه در آن حالت  کند می پیدا دیگریحالت  روشناییبه  رسیدنبعد از 

 یعنی میتحاالت موت و سکون،  همچنین. کنیم می نورانیجرم  یکو  نورانی شیئ

که فاقد رنگ و حرکت است، نه فقط  شیئ یاو  حیاتنه فقط عدم  حیاتفاقد  شیئ

و حرکت  حیاتبه  رسیدن برایو حرکت  حیاتفاقد  شیئ اینعدم رنگ و حرکت، 

به اراده  حیاتبنام چشمه  دیگریاز منبع  که آنپس از  یعنی کند می پیداتکامل 

تا  آید میدر ماده حرکت بوجود  حیاتو  نیروگرفت با آن  حیاتو  نیروخداوند متعال 

کماالت به عدم تعلق  گوییم میاست که  جا اینخود را به کماالت مطلوب برساند، در 

کمال است. در عدم، تکامل بوجود  که فاقد گیرد میتعلق  شیئبلکه به  گیرد نمی

تحول و تکامل غلط است پس با اعتراف به ضرورت تمام  حقیقت یکو در  آید نمی

اعتراف  که اینجز  نداریم ای چارهکماالت،  بسویو تحول اجسام   تکاملیحرکات 
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 شود می پیدافاقد کمال هست که به اراده خدا در آن کماالت   شیئ جا آنکه در  کنیم

. پس با کند می پیدا کیفیو  کمّیتکامل  گیرد میکه در آن قرار  حرکتیو  یاتحو با 

بحت  حقیقت یکو در  گیرد نمیکماالت به عدم تعلق  گوییم میبرهان است که  این

 دوگانگیبرهان  تکاملیحرکات  تمامی، ظهور شود نمی پیداتحول و تکامل  بسیطو 

 پیداکه فاقد کمال است کمال  ها آناز  یکیدر اصل و مبدأ است که در  طبیعت

. گردد میکماالت است تکامل ظاهر  پیدایشکه منشأ  دیگریو از اصل  شود می

 شیئبلکه تناقض در  نیستوجود و عدم مطلق  بینظهور تناقض  که اینبحث  نتیجه

که فاقد کمال باشد تا واجد کمال گردد و بعد از کمال گرفتن امکان  شود می پیدا

بود و نبودش در دو حال فرض  که این یادم کمال در آن ممکن باشد برگشت به ع

 .وقوعیاست نه عدم  فرضیشود که آن هم عدم 

 مبادیالاقل برهان تعدد  طبیعتوجود تضاد و ظهور آن در عالم  -برهان دوازدهم

 سوی به یابی راه برای ای وسیله یگانه طبیعتمختلف در  تضادهایاست و  طبیعت

دو  بیننه  گردد می دایر وجودیدو امر  بیناست. گفته شد که تضاد  آفرینش مبادی

دو  بین، بلکه فقط بسیطبحت و  حقیقت یکوجود و عدم و نه در  یک بینعدم و نه 

 وجود ناقص و کامل. 

ظهور تضاد محال و ممتنع است در مباحث گذشته  حقیقت یکدر  که این دلیل

ظهور  حقیقت یکدو جلوه است و در به  چیزدو  نمایش یعنیشد که تضاد  بیان

 دلیلوجود ندارد.  چیز یکبجز  چیز یکدر  زیرامحال و ممتنع است  نمایشی چنین

 که این برایدو وجود و عدم محال و ممتنع است  بینتضاد  پیدایش گفتیم که این

گردد  نمایانکه در برابر وجود  نیست چیزیو عدم  نیستعدم با وجود قابل رقابت 

که  وجودیدو  بینتضاد  همچنینشود و  پیدابنام تضاد  دوگانگی، نمایش نایتا از 

تجردند و مجردات تضاد  مبادی زیراهستند محال است  کیفیتو  کمّیتهر دو فاقد 

 آن. مبادیاست نه در  طبیعتتضاد در تحوالت و مشتقات  پیدایشندارند. همه جا 
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 پیشکه فاقد رنگ است. رنگ  شیئ، رنگ و رنگی بیرنگ و  گوییم میمثال 

 شیئ بایستی نیست نمایشقابل  آیدبوجود  ترکیبو  بگیردتعلق  طبیعتبه  که ازآن

 ها رنگاز  یکیرنگ به شکل  پذیرش اینتا در  بپذیردکه فاقد رنگ است رنگ 

تا در اثر  بگیرد روشنایی بایستیکه فاقد نور است  شیئ همچنینکند،  پیدا نمایش

 یاروشن شناخته شود.  شیئبنام  نمایش اینکند و در  پیدا مایشن روشنایی پذیرش

کند  پیدا حیات بایستیاست  حیاتکه فاقد  شیئ، موت، حیاتموت و  گوییم میمثال 

حساب تضاد  اینموجود زنده را داشته باشد با  یک نمایش، حیات پیدایشتا پس از 

 دلیلبه دو صورت است نه به  آفرینش مبادی نمایش دلیلبه  طبیعتدر موجودات 

تضاد ندارند  یکدیگررنگ و نور در حال تجردند و مجردات با  مبادی، مبادی وجودی

که در ذات و وجود خود  آفرینش مبادیندارند که تضاد داشته باشند.  نمایش زیرا

 کند می پیدا نمایش صورتیهم است، در  نمایشفاقد  85است کیفیتو  کمّیتفاقد 

فاقد کمال  شیئکمال گرفتن  یعنی ترکیبشود.  پیدا کیفیو  کمّی یبترککه در آن 

و  حیاتفاقد  شیئو حرکت گرفتن  حیات همچنینفاقد رنگ و  شیئو رنگ گرفتن 

است  اشیاءتضاد در صفات  پیدایش بگوییمکه  نداریم ای چاره جا اینحرکت، پس در 

در لباس  مبادیآن  یعنی، صفات نمایشبدون  مبادی یعنی. ذوات ها آننه در ذوات 

 حیاتکه واجد  شیئاست با  حیاتکه فاقد  شیئ بین جا این. پس در نمایشنمود و 

 گوییم میمشترک هستند  مادیتدر  شیئدو  اینو چون  آید نمی بوجوداست تضاد 

که هر  شیئدو  بینتضاد  همچنیناست  حیاتهست که منشأ  دیگریاصل  جا آن

به نور سبز و جسم  نورانیجسم  یکظهور است مانند دارند قابل  معینیکدام صفت 

با  رنگیندو جسم  یا نورانی شیئدو  این گوییم می، سفیدبه رنگ  نورانی دیگر

. هر کدام از نیستندلباس  یکمحل و در  یکتضاد دارند و قابل اجتماع در  یکدیگر
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و  مادیاز نظر  نورانیو  رنگیندو جسم  ایندارد.  معینی جایو نورها  ها رنگ این

تضاد و تناقض  یکدیگربا  مادیتو  جسمانیتهستند که در  حقیقت یک، جسمانیت

 اینبا  اند کرده پیداتضاد  یکدیگردر لباس دو نور و دو رنگ با  نمایشندارند اما در 

به رنگ سبز مجهز است رنگ و نور خود را از  یاکه به نور سبز  جسمیحساب آن 

 سفیدو رنگ  سفیدکه به نور  جسمیآن  همچنیناست مبدأ مخصوص بدست آورده 

بدست آورده است.  دیگریخود را از مبدأ  نورانیتمجهز است رنگ و  دیگرنور  یاو 

دارند و در لباس  مشترکیدو جسم که هر دو وجه  بینوجود تضاد  جا اینپس در 

وجود  اصلی جا آن یعنیاست  طبیعت چندگانگیهستند، برهان  یکدیگرمخالف  دیگر

 پیداکه از آن نور سبز و رنگ سبز  دیگریدارد بنام ماده فاقد رنگ و نور و اصل 

. در ها رنگتعدد  میزانبه  طور همینو  سفیدکه از آن نور  دیگری، باز اصل شود می

از  پیش طبیعت، در بپذیریمکه  ناچاریمنباشند  یکدیگرکه محصول اختالط  صورتی

و رنگ  مخصوصیلباس  نوریجود دارد تا از هر متعدد و نورهایتحول و تکامل، 

 ظاهر گردد. معینی

محال و ممتنع  حقیقت یکدر  کیفیو  کمّیمراتب  پیدایش -سیزدهمبرهان 

ندارد  دلیلیو مقدار آن باشد  شیئ یککه اضافه شدن حجم  کمّیمراتب  زیرااست. 

و  کیفیب مرات پیدایش همچنیناست  خاصیتاضافه حجم، بدون ثمر و بدون  اینو 

 یک. گردد میظاهر  شیئ یککه آثار نقص و کمال در  شود می پیدا جا ایناز  کیفیت

و  گیرد مینور و حرکت در مراتب مختلف قرار  یارنگ و  پذیرشاز نظر  شیئ

است، مانند حرکت از صفر تا  نهایت بیکه آن مراتب از حدّ صفر تا  بگوییم توانیم می

را آنقدر  جسمی توان می. نهایت بیاز صفر تا  حیاتنور و رنگ و  همچنینو  نهایت بی

را  جسمی شود می همچنینباشد و  رؤیتقابل  نهایت بیکرد که رنگ آن در  رنگین

 ترکیب طریقاز  کیفیمراتب  پیدایشحرکت کند.  نهایت بیکه در  میزانیداد به  نیرو

، در شود می پیداکمال  شیئ یک حقیقتدر  زیرااست  یکدیگربا  حقیقتدو  ماهوی
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باشد که حرکت  شیئ بایستی، گیرد نمیدو بحث باال گذشت که کمال به عدم تعلق 

 مراتبیآثار،  پیدایشو  پذیرشو در  بپذیردو آثار مربوط به آن را  نورانیتو  حیاتو 

. بیشتر یاهزار و  دیگریدارد و آن  نیروآن جسم صد واحد  بگوییمکه ما  آیدبوجود 

 شیئمراتب در  پیدایش آیدبوجود  کماالتی شیئنباشد که در آن  شیئکه  صورتیدر 

است که  اینبرهان مربوط به  اینمحال و ممتنع است و  شود میکه منشأ کمال 

موجودات هستند  برایمبدأ  یکو  حقیقت یکاز فالسفه که قائل به  ای عده

دارند مربوط به  کدیگریکه با  اختالفیو  یکدیگربا  اشیاءهمه تفاوت  این گویند می

بزرگ و کوچک قسمت  مراتبیاختالف مراتب همان وجود است. وجود، در خود به 

 همچنینو  خورشیدنور در مراتب مختلف از شمع تا چشمه  تقسیممانند  شود می

و کرات بزرگ  ها کوهمواد عالم در مراتب مختلف از ماده کوچک تا  یاو  ها آب تقسیم

 مبدئیتعدد در  دلیل تغییراتهمه اختالفات و  این ظهور گویند میو کوچک. 

و چه  کمّیشده است. مراتب چه  تقسیمهمه مراتب  اینکه آن مبدأ به  شود نمی

 پیدا تغییراتهمه  اینخود  تعالیاست که در تنزل و  حقیقت یکهمه در  کیفی

که در داخل و خارج آن  حقیقتی یکاوال ظهور مراتب در  گوییم می ها آن. به کند می

و فلسفه مأل و صمد، خأل  توحیداست به اصطالح اهل  وجودیوجود ندارد و  خالئی

 پیدایشمانند  آید بوجود مراتبیپُر شدن  اینداشته باشد و در  پُریبه  احتیاجندارد تا 

 خألییتا در خارج وجود آن  محدودیت همچنینو  خالی فضایدر  مخروطی یک

 نامتناهیکه پُر و  وجودی چنین یکپس  آید بوجود مراتبیآن خأل ظاهر گردد و در 

شود تا ما آن مراتب  تقسیم بزرگیاست چگونه ممکن است که به مراتب کوچک و 

شده  تقسیممراتب  اینرا که به  حقیقتیبنام مخلوق، و  نهایت بیرا از فوق صفر تا 

قابل  خارجیو  داخلیخأل در  کیفیو  کمّیمراتب  پیدایش.  بشناسیماست بنام خالق 

وجود مطلق را منزه  یونانفالسفه چه اهل کالم و چه فالسفه  تمامیوقوع است که 



 
 سابقه بدون ایجاد و مبادی اثبات های برهان

 

311
 

 آیاتو  توحیدرا مانند سوره  توحیدی آیاتو تمام  دانند می خارجیو  داخلیاز خأل 

 . نمایند میمنطبق  بسیطرا بر همان وجود بحت و  دیگر

ندارد چگونه  خارجیو  داخلی محدودیتکه  وجودی چنین یک گوییم می جا ایندر 

که در آن  داخلیمراتب  پیدایش زیرا شود میقسمت  خارجیو  داخلیبه مراتب 

 صورتیمتراکم و کوچک، در  غیر دیگرمتراکم و بزرگ شود و قسمت  قسمتیمراتب 

در  یکدیگرداشته باشد مانند مواد عالم که نسبت به  داخلیممکن است که خأل 

 کنند می پیداتراکم  گاهیهمان فواصل  دلیلو به  اند گرفتهف قرار فواصل مختل

و  شود می زیادتر یکدیگرفواصل ذرات با  گاهی کثیفو  سنگین جسمیبصورت 

 کثیفدو حجم  این پیدایش. گردد می گر جلوهمانند آب و هوا  لطیف جسمی صورت به

وجود  فواصلی چنین یکاست و اگر  یکدیگرمربوط به فواصل ذرات با  لطیفو 

 تقسیمبزرگ و کوچک قابل  یا لطیفو  کثیفنداشته باشد مواد عالم به اجسام 

 داخلی محدودیتکه شما آن وجود مطلق را بدون خأل و بدون  جا این. پس در نیست

که آن وجود مطلق  کنید می پیداچگونه اعتقاد  دانید می تجزیه غیرقابلو  خارجیو 

 پیدایش که این دیگر؟ شود میرگ و کوچک قسمت است و به مراتب بز تقسیمقابل 

حجم، باز محصول  زیادیکم و  اینحجم و مقدار است و  اضافۀ دلیلبه  کمّیمراتب 

 یکدیگروجود خأل در داخل وجود مطلق است که اگر ذرات وجود ذاتا منفصل از 

شود و  پیداکه با آن اتصال  شیئبدون  یکدیگربا  ها آنهستند مانند مواد عالم اتصال 

آن  داخلی اجزایو اگر  نیستمتصل کند قابل وقوع  یکدیگررا با  ها آنکه  عاملی یا

قابل استعمال  خارجیو  داخلیصفت اتصال کلمه اجزاء  قیدهستند که با  اتصالیذاتا 

تا  آید می بوجودوجود، در داخل وجود خود چگونه انفصال  ذاتیاتصال  این. با نیست

، محصول نقص کیفیکند، مراتب  پیدا  کیفیو  کمّیاتصال و انفصال مراتب  ایندر 

و نورها و امثال آن، نقص و کمال  ها رنگو  حیاتو کمال است، در آثار و حرکات و 

محال و ممتنع است، در  حقیقت یکنقص و کمال هم در  پیدایش، شود میظاهر 
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 زیراکند  پیدا مراتبیشدن، فاقد کمال باشد تا در جهت کامل  شیئ بایستی جا آن

فرض  اینمراتب و کماالت در عدم مطلق محال و ممتنع است. با  این پیدایش

ممتنع است و  بسیطبحت و  حقیقت یکدر  کیفیو چه  کمّیمراتب چه  پیدایش

 شده است. آفرینش مبادی چندگانگیو  دوگانگیبر  مبتنی مراتبی چنین یکظهور 

از خط   باشیم آفرینش مبادیکه اگر قائل به تعدد  نگوید کسی جا اینباز در 

 آفرینندهاست.  آفرینندهاز  غیر آفرینش مبادی گفتیمکه بارها  ایم شدهخارج  توحید

به مخلوقات خود است.  صفاتیو  وجودیاز شباهت  مبریاست، منزه و  حقیقت یک

 رکیبتو  کیفمخلوقات که محصول کمّ و  ایجاد برای ولیکناست  آفرینندهاو 

آن  ترکیبکند تا از  ایجادمخلوقات  آفرینش برایمتعدد  مبادیهستند الزم است که 

 را بوجود آورد. ها کیفیتو  ها کمّیتهمه  این یکدیگربا  مبادی

بحت و  حقیقت یکدر  وکیفی کمّیاست که ظهور مراتب  اینبرهان  این نتیجه

 محال و ممتنع است. بسیط

خود محال و ممتنع  ذاتیو صفات  ذاتی وضعیتاز  شیئخروج  -برهان چهاردهم

 . گیردانجام  یکدیگردو اصل با  ترکیب بوسیلهخروج  این که ایناست مگر 

 ذاتیدارد که آن لوازم  ذاتیلوازم  یک شیئهر  گوییم میبرهان  این توضیحدر 

 شیئ برایاربعه و حدود  برای زوجیتماده و  برایاست مانند ابعاد  شیئهمان  عین

که  آید میاراده بوجود  یکاست که با  چیزی، آن حقیقت یک یااصل و  یکد، محدو

 واحدیباشد و از هر  واحدی عملیتا هر  کنیمما اگر عمل عامل را به واحدها قسمت 

 یکعمل  یکعمل است و  یکحرکت  یک گوییم می جا ایندر  آید بوجود چیزی

که مرکب از چند  بسازیم معجونی بخواهیماگر  انسانی صنایعاست. مثال در  حقیقت

دوم و ...... ،  گیاهدوم  اردۀو با  کنیم میرا آماده  گیاه یکاراده  یکباشد با  گیاه

 یکدیگربا  ها آنکه از اجتماع  اجزاییشماره  جا ایندر  داریمواحدها الزم  ایناز  چه آن

 یکگرفته است.  انجام اعمالیبه شماره همان اجزاء  شود می پیداما  نیازمورد  داروی
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 همچنینبا عمل دوم واحد دوم و با عمل سوم واحد سوم.  صنعتیواحد  یکعمل 

 شیئ گاهیو  سازد می بسیط شیئ گاهیخود  صنایع ایجاد برایخداوند متعال 

مجرد است.  حقیقت یک گاهیاجزاء متعدد دارد و  گاهی بسیط شیئمرکب. آن 

و  نقیضاعمال ضد و  ها میلیونو کمتر  ثانیهصد هزارم  یکگرچه خداوند متعال در 

و مختلف هم دارد  نقیضضد و  های اراده عملیو در برابر هر  دهد میمختلف انجام 

که خداوند با اراده  جا آنعمل است. در  یکاراده و  یکمطلب مورد بحث ما  ولیکن

ده عمل بوجود آم یکاراده و  یکو آن ماده که با  آورد می بوجودخود فقط ماده را 

 حقیقیآن واحد، به تمام معنا  کنیم می گذاری نام صنعتیواحد  یکاست و ما آن را 

است که در ذات و نهاد خود چه به اراده خالق و چه به اراده خلق  واحدی یعنیاست 

واقع شود از نظر  تجزیهآن  رویندارد که  جزیی زیرا پذیرد نمی کیفیو  کمّی تجزیه

با اعدامش است و از نظر آثار هم  مساوی اش یهتجزمقدار آنقدر کوچک است که 

 توان نمیو اثر بزرگ و کوچک است. پس  خاصیتدر حد صفر است که فاقد  چنان آن

 یکگردد. آن  تر کوچکمقدارش  یاآن انجام داد تا اثر از آن سلب شود و  روی عملی

حرکت بنام اراده الزم دارد و اگر  یکشدن فقط  ایجاد برایاست که  صنعتیواحد 

برود عمل دوم و سوم و چهارم الزم دارد.  پیش کیفیو  کمّیبخواهد در جهت 

 عینآن  ذاتیخود قرار گرفته که لوازم  ذاتی وضعیتدر  گوییم میرا  شیئ چنین یک

 چنین یکخروج  گوییم میدر آن راه ندارد.  عملیو  علمی تجزیهذات است و امکان 

که  دیگر شیئ یا خارجیعامل  یکذات خود بدون کمک گرفتن از  ضعیتواز  شیئ

محال و ممتنع است. ماده  نمایدخود خارج  ذاتی وضعیتبر آن اضافه شود و آن را از 

 دیگر اجزایمنفصل از  شیئ گوییم میکه  شود می تعریف چنین اینآن  ذاتیو لوازم 

 شیئ. نیست تجزیهع اول قابل آن است و در وض ذاتیکه انفصال از لوازم  چنان آن

رنگ  یعنی شود می سیاهیبه  تعبیر رنگی بیکه در ذات خود فاقد رنگ است، از 

انجام  اولیهماده در وضع  رویتا از آن سلب کنند و دو عمل  اند ندادهبه ماده  سیاهی
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و  سیاهی، پس سیاهی دیگرو با عمل  آیدعمل، ماده بوجود  یکنگرفته است تا با 

در خأل مطلق  زیرا رنگی بی یعنی سیاهی طورکلیماده است، به  ذاتیاز لوازم  تاریکی

که در  گراید می تاریکینباشد آن خأل مطلق به  نوریوجود ندارد اگر  ای مادهکه 

 تاریکیو  سیاهی. پس رنگی بیعدم نور، خأل مطلق،  یعنی تاریکی گوییم می جا آن

 همچنینماده است و  ذاتیاز لوازم  اهیسیکه بر ماده اضافه شده باشد.  نیست شیئ

 اینمحدود که از  شیئ یعنیماده است. ماده  ذاتیابعاد از لوازم  یاو بُعد  محدودیت

خود  ذاتی. ماده در وضع اول و در وضع کنند می تعبیربه ابعاد ثالثه  محدودیت

ل و ذرات و مواد که ذاتا منفص اینمحدود بوده و قابل اشاره و شماره است. خروج 

 دیگریاصل  یا خارجیخود بدون عامل  ذاتیو محدود هستند از وضع  میتساکن و 

ماده به حرکت آمده  بگوییمخروج  اینشود و ما با  پیداکه از آن اصل در ماده کمال 

 ذاتیلوازم  گوییم می جا اینو رنگ و نور گرفته محال و ممتنع است. پس در  حیات یا

و دو  شیئدو  ها انسانما  تعبیرذات است که در واقع به  عینکه  چیزهاییآن  یعنی

که با  حقیقتی یعنی ذاتیاست. ذات و لوازم  حقیقت یک ولی کند میجلوه  حقیقت

مناسبت در  همینآن انجام نگرفته است به  رویشده و عمل دوم  پیداعمل  یک

 اینو  و قدرت است حیاتعلم و  عینآن ذات  گوییم میذات خداوند متعال  تعریف

 یکدر ذات خدا  ولیکن شود میو سه لغت ادا  تعبیرو قدرت گرچه با سه  حیاتعلم و 

و  سمیعیتاست، قدرت است،  حیات.  ذات است، علم است، نیست بیشتر حقیقت

است. لذا در ذات مقدس خداوند متعال از ازل تا به ابد  ها آنو امثال  بصیریت

ظاهر  تحولی ترین کوچکو در آن ذات  شود نمیحادث  تغییری ترین کوچک

خروج  گوییم میبرهان  ایناو است. پس در  ذاتیچون کماالت از لوازم  گردد نمی

 یکذات خدا باشد و چه ذات خلق باشد بدون  شیئخود چه آن  ذاتیاز وضع  شیئ

آن خروج واقع گردد محال و ممتنع است.  بوسیلهکه  شیئ یک یاو  خارجیعامل 

است که خروج ذات خدا از  ایندر ذات مقدس خداوند متعال  تغییردن محال بو دلیل
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هر دو  اینبرگشت به طرف نقص و  یابه طرف کمال باشد  بایستیخود  ذاتیوضع 

 مبادیخروج نسبت به  ایندر ذات مقدس خداوند متعال غلط و محال است. اما 

 کننده خارجاراده  به کمال دارند بدون احتیاجکه در ذات خود نقص هستند و  آفرینش

کمال و  سوی به نتیجهاز آن کم گردد تا در  یاکه بر آن اضافه شود و  شیئو بدون 

 نقص برود محال و ممتنع است. یا

برهان در  اینمحال و ممتنع است.  یکدیگرذوات به  تبدیل -برهان پانزدهم

است که  این تبدیلاست. منظور از  یکدیگربه  طبیعتذوات  تبدیلاطراف موضوع 

 دیگر، جسم غیرخود که آن  غیربه  تبدیل یابه نور شود و  تبدیلمانند ماده  ذاتی یک

است که  این معنایبه  تبدیلباشد.  دیگرروح  یا، نور غیرآن  یاباشد  دیگرو ماده 

است  عددیواحد  یککه  ذاتی یک که چنان آنگردد  دیگر، ذات ذاتی یک موجودیت

کند.  پیدارا  دیگریواحد  خاصیت که اینگردد نه  دیگر، عدد عددیهمان واحد 

است، مشخص و  یکدر ذات خود  عددی. هر باشید عددی واحدهایدرست متوجه 

و  عرضیو  عددیو  مکانیو  زمانیمشخصات،  این؛ ممکن است دیگرممتاز از اعداد 

 سازد میممتاز  دیگرعدد را از اعداد  اینکه  صفتیو  قیدباشد. هر  ارتباطی یا

و روابط  گیرد میدو عدد در دو مکان مختلف قرار  این مخصوص او است. قهرا

که  صورتیمختلف و در دو زمان مختلف دارد، در  های رنگدر  دیگرمختلف با اعداد 

در دو عنوان مختلف مثال دو عدد گردد که در تمام  یاو  آید بوجودمقابله  ها آن بین

که  گیرد میقرار  خاصیمکان  یکوم در هستند اما عدد د یکدیگرمشخصات مانند 

عدد اول و عنوان اول و عدد دوم عنوان دوم دارد که آن  همچنینو  نیستعدد اول 

. نیستدو عنوان از اعداد قابل سلب  ایناز  یک هیچ. نامند می زوجیتو  فردیترا 

 یاکه هرگز قدرت خدا و  کنیم می. مشاهده اند نامیده ماهیترا لوازم  عناوین این

هستند  ماهیتکه از لوازم  عناوینیکه  نیستموضوع  اینقدرت انسان قابل تعلق به 

که قدرت خدا و قدرت خلق خدا ناقص است بلکه  گوییم نمیبتواند سلب کند. ما 
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نباشد و  شیئ بایستی یااست که  شیئ حقیقتو  ماهیتباال الزمه  عناوین گوییم می

 مثلین یاو  نقیضینباشد و نباشد اجتماع  جا اینباشد. در  عناوین همیناگر باشد با  یا

 یک حتیذات  تبدیلبحث،  ایناست که بحث امتناع وقوع آن در باال گذشت. در 

محال باشد  مثلینکه اجتماع  صورتیدر  یعنیاست  مثلیناز اجتماع  تر مشکلدرجه 

ست که ا معنی اینذات به  تبدیل زیرااست  تر محالاز آن  دیگربه ذات  ذاتی تبدیل

شود که در  دیگر موجودیتخود را رها کند و به  موجودیتواحد،  یک یاو  شیئ

که  دیگرخود را رها کرد کجا رفت و آن  موجودیتآن خود که  گوییم می جا این

دو واحد  دیگریشناخته شد، خود و  دیگر عنوانی بهاول است چگونه  موجودیتهمان 

 نیستاست، خود  دیگراگر  زیرا نیستدو عنوان قابل ظهور  اینواحد،  یکهستند در 

؟ اگر آن کند میخود را رها  موجودیت ذاتی یک. چگونه نیست دیگرو اگر خود است، 

 زیراکه از موضوع بحث خارج است  آیدبوجود  دیگرمطلق گردد و ذات  فانیذات 

مشخصات  ها آناست، هر کدام از  گردیده ایجاد دیگریاعدام شده و فرد  فردی

نشده است و اگر همان واحد  تبدیل دیگریبه  ها آناز  یکیمربوط به خود را دارد. 

که  آید میدو محال و دو امتناع بوجود  جا ایناول و ذات اول، دوم شده است درست 

از  بایستیابتدا  زیرامشکل است  مثلینو  نقیضینممتنع بودن آن دو برابر اجتماع 

که آن محال است و بعد از  آیدبوجود  مثلیناجتماع  دیگرت به ذا ذاتی تبدیل طریق

هر  اینعدد اول و دوم هر دو باشند و نباشند و  یعنی نقیضین، اجتماع مثلیناجتماع 

محال است. ذوات اعداد در  دیگرذات به ذات  تبدیلحساب  ایندو محال است. با 

هر  یعنیاستقالل وجود دارند  عرضیو چه با لوازم  ذاتیخود چه با لوازم  موجودیت

و  تر بزرگ موجودیگرفته تا هر  تجزیهقابل  غیراز ذرات  حقیقتیو هر  شیئ

به اراده خداوند  متکیدر ذات خود استقالل دارند هر چند  ها ایناز آن همه  تر کوچک

خود را  وجودیو استقالل  ذاتیمستقل و ثابت، ثبوت  شیئ یکمتعال باشد. چگونه 

که عدم است  ذاتی فنایکند و از آن  پیدا ذاتی فنای، چنان رها کند که کند میرها 



 
 سابقه بدون ایجاد و مبادی اثبات های برهان

 

331
 

اول  عینبا وجود اول نداشته باشد و  ارتباطیظاهر گردد که وجود دوم  دیگریوجود 

عدم  که چنانبه عدم برگردد،  شیئاست که  این تبدیلی چنین یک معنایباشد؟ 

دد که هر دو در لسان حکمت گر دیگر شیئ پیدایشمطلق باشد و باز آن عدم مبدأ 

که  طور همانمحال است. اراده خداوند متعال گرچه قابل تعلق به اعدام ذوات است 

 موجودی پیدایشآن ذواتِ معدوم مبدأ  ولیکنکرده است  ایجادذوات را بدون سابقه 

در لسان  ایناست که عدم مبدأ وجود باشد و  اینفرض  اینو الزمه  شود نمی دیگر

از  نایافتهذات  گویند می که چنانگردد  شیئمبدأ  الشیئاست که حکمت باطل 

نسبت به مشتقات  بایستی شیئمبدأ  86.بخش هستیتواند که شود  کی بخش هستی

 یکمبدأ فروع گردد.  اصلیشود که  پیدا قابلیتی چنینداشته باشد تا  موجودیتخود 

که  کسانیمانند خود عدم است. هرگز عدم مبدأ وجود نخواهد بود. پس  عدمیمبدأ 

مجبورند که  اند شدههستند و قائل به تناسخ ارواح  یکدیگرذوات به  تبدیلقائل به 

خود را رها  انسانیانسان ذات  گویند میرا قبول کنند مثال  دیگربه ذات  ذاتی تبدیل

 یکاز نظر سلب کماالت  معنی اینه شود، اعتقاد ب حیوانیبه ذات  تبدیلکند و 

از نظر  ولیکن کنند می، تنزل کنند می ترقی ها انسان که چنانانسان ممکن است 

محال و ممتنع است که  حیوان یکبه  یاو  دیگرانسان به انسان  یک تبدیل

 دوم گردد. موجودیتبه  تبدیلاول  موجودیت

 بحث استقالل ذوات : -برهان شانزدهم

ممتنع است استقالل  دیگر ذاتیذات به  تبدیلبحث گذشته که ثابت شد  پایهبر 

 واحدهایاز  واحدیکه هر  شود میمطرح  ها انسانذواتِ موجودات مخصوصا ذات 

 خصوصیاتبزرگ در ذوات و  بسیار های حجمگرفته تا  اولیهاز همان ذرات  عددی

قابل رفع  غیراست که  ها آن ماهویو  ذاتیاستقالل الزمه  اینخود مستقل هستند و 

                                                           
 جامی  75
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. منظور ما از استقالل ذوات، ها جفت برای زوجیتواحدها و  برای فردیتاست مانند 

بر مواد  چه آن. کند میکه جلوه  شکلیو  لباسیاست در هر  ذاتیهر  موجودیتحفظ 

مختلف  های لباسکه  ها انساناست مانند  تغییرات شود میو اجسام عالم عارض 

از  غیر اشیاءدر ذوات  تغییرات اینو  گیرند میت متفاوت قرار و در حاال پوشند می

 از برطرف شدن استقالل ذوات است.  غیراست و  یکدیگرذوات به  تبدیل

است واحد  شیئآن  گوییم میذات  تعریفمطلب در  توضیح برای جا اینابتدا در 

 شود میاجراء  صورتیدر  تجزیه زیرا پذیرد نمی کیفیو  کمّی تجزیهبه تمام معنا که 

آن اجزاء مرکب را از  بتوانیموجود داشته باشد تا  ترکیباتی شیئکه در ذات آن 

 . کنیمجدا  یکدیگر

و در  رسند می جاییبه  تجزیه مسیرعالم در  اشیاءدر مباحث گذشته روشن شد که 

در  زیرا کنند نمیقبول  کمّی تجزیه، نیستند چیزیکه بجز خود  گیرند میقرار  وضعی

و  خاصیت زیرا پذیرند نمیهم  کیفی تجزیهو  اند گرفتهقرار  کوچکیو  خردی هایانت

حال که ذرات عالم در  اینو اثر قابل رفع باشد. در  خاصیتندارند که آن  اثری

 نیست چیزیرا که بجز خود  شیئ چنین یک اند گرفتهقرار  خردیو  کوچکی انتهای

باشد،  اثریکه منشأ و مبدأ  درآیددر عالم  شکلیبه  بخواهیم، حال اگر گویند میذات 

خداوند ابتدا در نهاد آن ماده  یعنی آید می بوجود ترکیب طریقاز  شیئآن  گیری شکل

 ماهیتجعل  یا ماهوی ترکیببا آن ماده را  نیرو ترکیب. کند می ایجاد نیرویی

ح استمساک بنام رو احادیثروح که در لسان  اولین، ماهیتآن جعل  پایه. بر نامند می

و بر اساس همان  شود می پیدادر ماده  گویند میجاذبه  نیرویعلماء  اصطالح به یا

تا  رود میو باال  رود میو در خط تکامل باال  کند می پیدا انفعاالتی، فعل و نیرو

 که مطلوب و قابل استفاده باشد. درآید شیئ صورت به

 روی ترکیبی که آناز  پیشخود است،  اولیهمنظور ما از ذات، ذرات عالم در وضع 

هستند که به اراده خدا  مستقلیخود وجودات  اولیهذرات در وضع  اینآن واقع شود. 
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تحوالت به حال خود محفوظ است. آن  تمامی مسیراستقالل در  اینو  اند شده ایجاد

، نیستندعدم و وجود  بین شیئ یاو  نیستندخود عرض و عدم  اولیهذرات در وضع 

اگر عدم باشد، عدم مبدأ  زیراکرده است  ایجادرا  ها آنهستند که خدا  ایقیحق

مانند  نیست بیشتررابطه  یکو اگر هم عرض باشد که  گردد نمیوجودات و تحوالت 

موجود مستقل قابل  شیئعرض هم بدون ارتباط با  اینو  یکدیگرربط اعداد به 

به  عقیدهکه اعتراف به استقالل ذوات با  نگیرد ایراد جا ایندر  کسی. نیستظهور 

فقط وجود  توحیدیدر مسائل  زیراو استقالل وجود خداوند متعال منافات دارد  توحید

و  دهند میاو را در خط عَرَض و عدم قرار  ماسوایو  دانند میخدا را واجب و مستقل 

معرض  و در پذیرد نمیثابت و مستقل فقط خداوند متعال است که موت  گویند می

 بدانیماصول ثابت و مستقل  یکموجودات را  سایر، اگر ما گیرد نمیحوادث قرار 

است که  این فرضیه ایناست و الزمه  توحیدفرض  منافیوجودات،  ذاتیاستقالل 

از  یکیندارد که  برهانیصورت  این، در گیردقرار  یکدیگردو وجود مستقل در برابر 

مستقل ،  زیرا بشناسیمرا بنام مخلوق  دیگرجود دو وجود را بنام خالق و آن مو این

 اینکه در  مستقلی. پس وجودات نیست آفریننده، محتاج به مستغنیاست و  مستغنی

 ذاتیاستغناء با فقر  ایناز وجود خالق است و  مستغنی شود میمطرح  ها فرضیه

است، اگر قائل به  توحید نمایشگراست که  اشیاء ذاتیفقرِ  زیراموجودات منافات دارد 

و از وجود  گردد میبرطرف  ها آن ذاتیفقر  باشیمموجودات  ذاتیاستقالل و استغناء 

حفظ اصالت وجود خدا و استغناء و  برایاست، پس ما  نیاز بیو  مستغنیخالق 

، با احتیاجفقر و  اینو  بدانیمو محتاج  فقیراو را  سوایکه  مجبوریماو  ذاتیاستقالل 

 .نیستسازگار  ها آن استقالل وجود

 ها آنکه اوال منظور ما از استقالل وجودات، استقالل  گوییم می ایراد ایندر جواب 

از اراده سازنده .  نیازی بی معنایاست نه استقالل به  آفرینشو بعد از  ایجادبعد از 

ذره و  این، کند می ایجاد شناسیم میکه ما آن را ماده  ای ذرهخداوند  گوییم میمثال 
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فقط رابطه  آیا؟ چیست کند میشده و تکامل خود را از صفر شروع  ایجادکه  ای ماده

فقط  دریاقطره نسبت به  موجودیت،  دریارابطه قطره با  گویید میشما  چه چناناست، 

او  آورد میقطره بوجود  یا، بخار دریاکه از  کسی. دیگر چیزیرابطه است نه  یک

رابطه بوجود  یکاست بلکه او فقط  نیافریدهنکرده است و ذرات قطره را  ایجادبخار 

 یاو  یکدیگرآن جدا ساخته و از ارتباط آن اعداد با  ازمبادیآورده است که اعداد را 

انجام داده خالق  کارهایی چنینکه  کسیآورده. پس  بوجود اشیاییعدد،  مبادی

 انسانی صنایعاو مانند  صنایعه است و بود ها رابطه آفرینندهذوات نبوده است بلکه 

از ذات  مستغنیروابط  این پیدایش مبادیصورت  این. در نیست بیشتر روابطیبجز 

کرده است؟ پس  ایجاد روابطی یکخداوند متعال فقط  آیاخداوند متعال است. 

آن ذرات  بینخود  صنایعو خداوند متعال در  اند بودهذرات عالم از اول  بگوییم بایستی

 جا این. پس در سازد میرا  طبیعتو با آن روابط،  آورد میبوجود  روابطیو مواد، 

 ذوات . آفرینندهروابط است نه  آفریننده،  آفریننده

نه فقط روابط  آن  کند می ایجادخداوند متعال به اراده خود ذوات را  گوییم میما 

که  نیرو، نور و کند می ایجادخداوند ماده را بدون سابقه  یعنی. یکدیگرذوات را با 

ذات  یک، نور کند می ایجادرا هم بدون سابقه  گردد میمنشأ کماالت مواد عالم 

 یکذوات و  یکاست نه فقط رابطه و عرض . مواد عالم هم  حقیقت یکاست، 

 پیداشده که به اراده خدا  ایجادذوات  این. یکدیگرهستند نه فقط روابط با  حقایقی

که  اشیایی یعنی ها آنهستند. استقالل وجود  مستقلیموجودات  ،ایجادپس از  اند شده

خدا  که اینرا نابود نکند تا ابد هستند مگر  ها آنو اگر خدا  اند شده پیدابه اراده خدا 

، هستید؟ البته که نیستید یا هستیدشما  آیا کنیدرا نابود کند. شما به خود نگاه  ها آن

که آن روابط و ضوابط  پرسیم می جا این؟ در هستیدروابط و ضوابط  یکشما فقط  آیا

روابط، عرض است و عرض به عدم تعلق  گفتیم زیرادر کجا بوجود آمده است؟ 

و  هستیممن و شما و امثال ما فقط عدم  کنیماعتراف  بایستی یاپس  گیرد نمی
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خود  موجودیتو منکر  هستیمنکر  توانیم میصورت چطور  ایندر  باشیم می الشیئ

 هستیم، مستقل هستیم، اکنون که ما وجود وجودیمبلکه  نیستیم؟ پس ما عدم شیمبا

تا ابد  موجودیت این نیاوردبوجود  مخربیبه ما نداشته باشد و عامل  کاری کسیاگر 

الزم دارد عامل  ایجادکنندهعامل  که همچنان شیئ یک زیرااست  باقیبه حال خود 

عدم برگردد.  دیاروجود خود حرکت کند و به  دیارهم الزم دارد تا از  کننده اعدام

تا ابد محال و ممتنع است اگر  اشیاءنباشد، وجود  ایجادکنندهکه اگر عامل  طور همان

هم تا ابد محال و ممتنع است. اکنون  ها آنهم نداشته باشد فناء  کننده اعدامعامل 

اگر عامل  ایم آمدهو بوجود  ایم داشته ایجادکنندهموجودات عالم، عامل  تمامیکه ما و 

 اشیایی کننده اعدام. خداوند متعال هستیم باقینباشد تا ابد به حال خود  کننده اعدام

موجودات است. پس  دهنده تکاملو  تغییردهندهکرده بلکه  ایجادرا  ها آنکه  نیست

. هرگز چنان هستیم مستقلی، وجودات هستیمموجودات  تمامیاکنون که ما و شما و 

 تبدیل زیرا شویم تبدیل دیگریبه ذوات  یا کنیماهد شد که ذوات خود را رها نخو

که ذوات ذرات  بگوییم بایستی تبدیلمحال بوده و با محال بودن  دیگرذات به ذات 

 تغییراتیفقط تکامل و  شود میواقع  طبیعتدر  چه آنو مواد عالم، مستقل هستند و 

ذوات به  تبدیلو نه هم  اشیاء نابودیه ن شود می پیداآن تکامل  پایهاست که بر 

شده است  ایجادبه اراده خدا  که آنپس از  ای مادههر  گوییم می. پس یکدیگر

باشد محفوظ است. فناء و  لباسیآن ماده و ذرات تا ابد در هر شکل و  موجودیت

مگر به اراده خداوند متعال که خدا هم خبر داده است که  نیستذوات ممکن  نابودی

مناسبت از  همینبه  دهد میو تنزل  ترقیرا  ها آنبلکه  کند نمیرا نابود  ذوات

: فرماید میو  کند می ابدیتبه خلود و  تعبیرهستند  مترقیکه موجودات  ها بهشتی

ذرات و  ایناز  چه آنو  ای مادهو هر   ای ذرهفرض هر  این پایهابدا . بر  فیها خالدین

 چیزیبدانند که تا ابد هستند نه به  بایستیمواد بوجود آمده است از آن جمله انسان 

و نه هم استقالل ذات وجود خود را از  گویند می ها تناسخی که چنان شوند می تبدیل
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هستند.  یکدیگربه  ها آن تبدیلقائل به فناء ذوات و  مادیون که چنان دهند میدست 

 ثابت و روشن است. ذاتیدر ارتباط با هر  یتابدپس کلمه خلود و 

 و تکامل : تغییر –برهان هفدهم 

مواد  تغییر ها این تمامی شود میمشاهده  طبیعتو تحوالت در  تغییراتاز  چه آن

باشد. فالسفه  تبدیلو  جوهریفقط حرکت  که اینتکامل است نه  مسیردر  طبیعت

در  حقیقت یککه آن  نیست بیشتر حقیقت یک طبیعتکه در  اند کردهفکر  اینجور

. به کند می پیدا تغیرکه باالتر از حاالت اول باشد تبدّل و  شیئ یکذات خود بصورت 

 جای بهکه وجود مطلق از حالت اطالق خود  کنند می تعبیر اینگونهعنوان مثال 

 یعنی کند می پیدااست، از خط اطالق خارج شده تنزل  مقیدکه در آن حال  دیگری

در  همچنینو  تر مشروطو  مقیدتر، مقیدو باز آن وجود  شود می مقیدطلق وجود م

ماده جلوه  صورت بهمرتبه  آخرینتا در  کند می پیداو اشتراک تنزل  تقید مسیر

و وحدت  یونانفالسفه  فرضیهبر اساس  جسمانیتو  مادیت. صورت کند می

تنزل  اولینوجود مطلق در  یعنیمرحله تنزل وجود مطلق است  آخرین ها وجودی

که  االنبیاء خاتمو مخصوصا حضرت  آید درمیعقل اول و عقل کامل  صورت بهخود 

وجود  تجلی اولین، پیغمبرانو خاتم  پیغمبرانو ادراکات  روحانیتسازمان  گویند می

که  کند می پیدا دیگری تجلیتنزل،  مسیرمطلق است و باز آن سازمان عقل اول در 

و باز آن  کند میاست جلوه  حیاتبنام روح که منشأ  دیگری صورت به تجلیدر آن 

 تبدیلتنزل و  اینو در  کند می پیدا دیگری تبدیلعالم در ذات خود تنزل و  کلیروح 

 صورت بهو  کند می پیداتنزل  نفسانیت. نفس از مقام کند مینفس جلوه  صورت به

ان ماده اثر خود را ظاهر که در جه کند میحرکت و فعل و انفعال جلوه  نیروی

به ذات  ذاتیتنزل، تبدّل  اینو در  کند می پیدا بیشتریتنزل  نیرو، باز آن سازد می

مطلق در لباس ماده  نیرویو  گردد می تبدیلبه ماده  نیرو یعنی شود می پیدا دیگر

است از وجود مطلق که در اثر  نمایشی، جهان ماده فرضیه اینکه با  کند میجلوه 
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به  تر عالیکند، از مرحله  پیدا، تنزل تبدلیکه در هر  صورتی بهو  ذاتیو تحول  تبدیل

 آخرینو در  تر نازلکند. و باز از آن مرحله نازل به مرحله  پیداانتقال  تر نازلمرحل 

در جهان ماده که آن را عالم ملک و عالم ناسوت  طبیعتتنزل بصورت جهان  مرحلۀ

 ذاتی، علوّ تر عالی شیئ یعنیو تبدّل است  تبدیلدر واقع  تنزالت را که این. اند خوانده

نزول خود قرار  آخرینتا در  کند میجلوه  تر نازل شیئ صورت بهخود را رها کرده 

وجود مطلق که کمال مطلق است در  که این معنای، به اند نامیده نزولی سیر، گیرد

 طبیعتتنزل بصورت ماده و جهان  آخرینو در  گیرد میتحوالت و تنزالت قرار  مسیر

 سیر انتهایبه ماده شد و در  تبدیلوجود مجرد مطلق  که آن. پس از کند میجلوه 

 اینو باز  آید میخود قرار گرفت دو مرتبه حالت برگشت به مبدأ اول در ماده بوجود 

در ماده  یعنی، کند می پیدا صعودی سیرمرتبه تنزل وجود است  آخرینکه  ای ماده

خود ابتدا  صعودی سیر. ماده در شود می پیدا عروجی، حرکتیو در هر  تیحرک

و از  حیوانات صورت بهو باز از صورت جمادات  کند میجمادات جلوه  صورت به

 عقالنیتبه  روحانیتو از  ها انسان روحانیتبه  ها انسانو از  ها انسانبه  حیوانات

 ربوبیتمقام فرشتگان است به عالم که باالتر از  عقالنیتو از آن مرحله  ها انسان

وجود  دریای سرازیر، دریامانند برگشت قطره به  کند میهمان مبدأ اول صعود  یعنی

 برپایه. اند نامیده معراجیو  صعودیقوس  یا صعودی سیرحرکت را  اینباز  شود می

همان  سوی بهو باز  گیرند میسرچشمه  حقیقت یکموجودات عالم از  فرضیه این

چرا از آن مرحله کامل و مقام کامل که  بگویدکه  نیست کسیو  گردند برمی حقیقت

نقص بعد از کمال خالف قضاوت عقل  که اینکند با  پیداوجود مطلق است تنزل 

 پیداخود خارج شود که دو مرتبه اجبار  حقیقتکند و از اصل و  پیدااست. چرا تنزل 

بوده و خود را در  دریاکه ابتدا  ای رهقطبه آن  اینجاکند که به اصل اول برگردد و در 

 گوییم میقطره  اینبرگشته به  دریاتنزل بصورت قطره درآورده و دومرتبه به  مسیر

، اکنون کنی ترقیتا بعد،  کردی پیداچرا تنزل  برگشتیکه دو مرتبه  رفتیکه تو چرا 
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فاقد آن که در ابتدا  ای آوردهبه همراه خود  خاصیتیو چه  چیزیچه  ای برگشتهکه 

ندارند.  ماهوی ترکیبو  ذاتی ترکیبموجودات عالم  فرضیه این پایه؟ پس بر ای بوده

 تمامی. در واقع کنند می پیداتنزل، تبدّل  اینو در  گیرند میسرچشمه  حقیقت یکاز 

 پایه، بر صعودی سیرباشد و چه در  نزولی سیرچه در  طبیعتدر  تغییراتتحوالت و 

 یکاست که  این معنایو تبدل به  تبدیل اینو  گیرد میو تبدل انجام  تبدیل

 صورتی بهخود را از دست بدهد و  خودیتخود را رها کند و  ذاتی خاصیت حقیقتی

که در ذات خود  شیئ که ایناز ذات اول باشد، مانند  غیراز خودِ اول و  غیرکه  درآید

 شیئباشد و باز  شیئآن  ذاتیآن سکون هم اثر  که چنانمتحرک است ساکن گردد، 

با  ترکیبو بدون  خارجیعامل  یککه در ذات خود ساکن است بدون استفاده از 

 یک، زنده و میتکند، ذات ساکن، متحرک و ذات  پیدا ذاتیتحرک  دیگری شیئ

، ذات خود  شیئکه در آن  تغییراتی چنین یکگردد.  نورانی، ظلمانی حقیقتذات و 

. مثال گویند میو تبدّل  تبدیل کند میجلوه  دیگریذات  صورت بهرا رها نموده و 

 وضعیت یککه در  کنیم میماده در ذات و نهاد خود ساکن است مشاهده  گوییم می

 ذاتی خاصیتکه بر اثر  ای مادهجسم و  این روی، متحرک است، فکر خود را دیگر

حرکت در  این گوییم میو  کنیم میخود ساکن بوده و االن متحرک شده متمرکز 

بود چگونه ماده شده و  نیروکه ابتدا  شیئشده است؟  پیدا دلیلیساکن به چه  ذات

 ظلمانیکه در ذات خود  شیئ یا شود می نیروبه  تبدیلاالن که ماده است چگونه 

برگشت؟  ظلمانیتاست چگونه به ظلمت و  نورانیشده و االن که  نورانیبوده چگونه 

بوده  میتذات اول که ساکن و  بگوییمکه  ذات است تبدیل پایهذات بر  تغییر این آیا

بودن نابود  میتدر وضع ساکن بودن و  شیئآن  یعنیخود را رها کرد.  ذاتی خاصیت

ممتنع و  تبدیلآمده که در نهاد خود متحرک و زنده است؟  بوجود شیئشد و از آن 

خود را رها کند،  موجودیتو  خودیت شیئاست که  همینمحال که بحث آن گذشت 

است  تبدیل برپایهکه  تغییری چنین یکشود که گفته شد  دیگریو موجود  دیگرخود 
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ذات و  یک امتیازات: محال اول اعدام کند میبه دو مسئله محال و ممتنع برخورد 

آن  ماهیتاست و الزم  ماهیتالزم  امتیازات زیراکه آن محال است  حقیقت یک

به عدم  شیئآن عدم که در واقع از  دیگرذوات  ایجاد. محال دوم نیستقابل اعدام 

 دیگرمرجع و در صورت  صورت یکعدم در  جا اینکه در  آید بوجودبرگردد و از عدم 

محال است  معنی اینو تبدل ذوات به  تبدیلهر دو محال است پس  اینمبدأ باشد. 

مانند تنزل وجود  شود میکامل ناقص  شیئکه در آن  تبدیل اینکه  گویید میو اگر 

 پایهتحول بر  این صعودیوجود، در قوس  ترقیمانند  گردد میناقص کامل  شیئ یا

که در ذات خود  شیئذات است که  تغییرو  ماهیت تغییر پایهبلکه بر  نیستتبدل 

که در ذات  شیئو باز آن  گردد می حیاتبوده، واجد حرکت و  حیاتفاقد حرکت و 

 پیدایش گوییم می. گردد حیاتبوده فاقد حرکت و  حیاتخود واجد حرکت و 

 چنین یک زیرامحال است  حقیقت یکو از  حقیقت یکدر  تغییری چنین یک

 خواهد میماده در ذات خود سکون است  یعنیاست.  نهادیو  ذاتی تغییرات، تغییراتی

 چنین یککه  گوییم میزنده شود  خواهد میاست  میتدر ذات خود  یامتحرک شود و 

در نهاد  گذاری مایهو بدون  خارجیعامل  یکبدون استفاده از  نهادیو  ذاتی تغییر

ماده  ذاتیآن حرکت اگر از لوازم  زیرامحال و ممتنع است  دیگر سرمایه یکماده از 

 مایهکه  جزییباشد  عرضیو  ترکیبیسکون محال است و اگر از لوازم  پیدایشباشد 

شدن در  ضمیمهدر اثر  حرکت شده قابل سلب است و با سلب آن جزء اضافه شده که

. نظر به امتناع گردد برمیبوجود آمده، ماده به سکون و موت  حیاتماده حرکت و 

 شود میانجام  ترکیب برپایهو تحول ماده  تغییرکه  گوییم میاز ذات  ذاتیسلب لوازم 

الاقل دو جزء مرکب  ترکیبی چنین یک پیدایش. گردد میظاهر  ترکیب مسیرو از 

واجد اثر  ترکیبباشند و بعد از  ترکیبیهر دو فاقد اثر  ترکیباز  یشپالزم دارد که 

و  خودیتکه  چنان آن دیگرذات به ذات  یک تبدیلحساب  این. با شوند می ترکیبی

 تغییر پیدایش همچنینکند محال است.  پیدا دیگری خودیتخود را رها کند و  ذاتیت
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آن هم محال است  خارجیعامل  یکذات بدون استفاده از  یکدر  ذاتیو  نهادی

است که به  چیزهایی ذاتیاتنه قابل سلب است و نه هم قابل اثبات.  ذاتیات زیرا

، نهادیو  ذاتیاثر  دلیلذات و همراه ذات بوجود آمده است. اگر ماده به  دلیل

حرکت را به ماده نداده بودند  زیراحالت سکون محال است  پیدایشمتحرک است، 

حرکت  پیدایشاست،  میتنند و باز اگر در ذات و نهاد خود ساکن و که از آن سلب ک

در  چه آنحساب  اینمحال است. با  خارجیعامل  یکبدون استفاده از  حیاتو 

 اینهمه  گیرد میمختلف قرار  های جلوهو  ها لباسدر  اشیاءو  آید می بوجود طبیعت

ذواتِ  که این یعنیل و تکام تغییر اینو تکامل است و  تغییر مسیراز  ها جلوه

 بوجود مسیر اینکه در  آثاری کلیهدارند و  ماهوی ترکیبموجودات در ذات خود 

آثار اثر  این تمامی سازد میاز خود ظاهر  کمالی شیئآن آثار، هر  برپایهو  آید می

 ذاتیو نه هم اثر  دیگربه ذات  ذاتی تبدیلاست نه  یکدیگراصول مختلف بر  ترکیبی

محال است و تبدل  حقیقت یکدر  نقیضدو حالت ضد و  پیدایش زیرا. حقیقت یک

دوم  حقیقتاول نابود شود و  حقیقت موجودیتکه  چنان آن دیگر حقیقتبه  حقیقتی

 پیدا حقیقت ایندو امر محال و ممتنع  این مسیرشود آن هم محال است و از  پیدا

است و  ترکیبیاثر  یعتطبدر عالم  ها خاصیتو آثار و  ها نمایش تمامیکه  شود می

 ترکیبی، اجزاء مرکب الزم دارد که آن اجزاء در ذات خود فاقد اثر ترکیبیاثر  این

که آن را  ترکیبکه باز با سلب  آید میبوجود  آثاری چنین ترکیبهستند و بعد از 

 تمامیکه  گوییم میبرهان  این. پس در گردند برمیاول  حالت به نامیم می تجزیه

صورت  یکدیگراجزاء با  ترکیبو تکامل است که از  تغییر پایهبر  طبیعتتحوالت 

 .گیرد می

 هستند.  ذاتیو  ترکیبیاجزاء مرکب فاقد اثر  -برهان هجدهم

سراسر صنعت است.  طبیعتکه مسلما عالم  گوییم میبرهان  این توضیحدر 

 در ظاهر و باطن عالم هست چه آنآمده است.  بوجوداست که نبوده و  چیزهایی
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 بین چیزحساب همه  این رویمسبوق به عدم بوده و ملحوق به عدم خواهد شد. 

 نابودیشده و در انتها رو به فناء و  پیداابتدا و انتها قرار گرفته است. ابتدا نبوده بعد 

سه  همین. نیست چیزیابتدا و انتها بجز حرکت و تحول و تکامل  این بین. رود می

است.  آفرینشمصنوع بودن جهان  دلیل، مسیر انتها و حرکت در -مسئله ابتدا

 تردیددر آن شک و  کس هیچاست که  بدیهیو  ضروریمصنوع بودن عالم از مسائل 

مدت  همچنین، اند کرده پیدا عمری ای پدیدههر  برایندارد. علماء و دانشمندان 

ابتدا و  بین چیزها بعضی، گرچه اند گرفتهدر نظر  ها آن زندگیادامه  برای معینی

مانند نباتات و جمادات که عمر جمادات  اند گرفتهقرار  تر طوالنیو  تر کوتاه انتهای

 شود میکامال معلوم  چیزیبه وضع هر  بررسیپس از  ولیکناز نباتات است  بیشتر

 عمری که ایندر  چیزو همه  رود میانتها  سوی بهاز ابتدا حرکت کرده و  چیزکه همه 

را  چیزهمه  علمیمشاهدات  همینمنطق قرآن هم براساس دارند مشترک هستند. 

آخر عمر خود  سوی به چیزدر گرو ابتدا و انتها قرار داده و فرموده است که همه 

ابتدا و انتها و  بین ها آنموجودات عالم و قرار گرفتن  مصنوعیت همین. رود می

 طبیعتآثار در عالم  کلیهاست که  حقیقت این نمایشگر، مسیردر  ها آنتحوالت 

دو  مخلوقیدر داخل و خارج هر  کنیم میما مشاهده  که این. ذاتیاست نه  ترکیبی

و  کند میآثار خود را رها  کیفی تجزیهکه در  شود میانجام  کیفیو  کمّی تجزیهنوع 

رفتن آثار  بینو از  تجزیه همین. وقوع دهد می، حجم خود را از دست کمّی تجزیهدر 

 ترکیبیآثارِ موجود در عالم، اثر  تمامیاست که  حقیقت اینبرهان  یکیفو  کمّی

خواص و آثار اثر  کلیهحساب که  این. با ذاتیاست نه اثر  یکدیگراجزاء مرکب با 

 مایهاگر هست منشأ اثر و  یا نیست ذاتیاثر  نیایدبوجود  ترکیبهستند و اگر  ترکیبی

، همان ترکیبتا پس از  کنیم ترکیب یگریکدندارد که اجزاء را با  برهانی نیستظهور 

حاصل  تحصیل گویند میرا  این ایم داشته ترکیباز  پیشکه  باشیمرا داشته  آثاری

 چیزیاست که شما دنبال  این معنایحاصل به  تحصیلکه محال و ممتنع است. 
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 آثاریهمان  ترکیباز  پیشکه اجزاء مرکب  صورتیهست در  اختیارتانکه در  بروید

آن  پایهو بر  آید بوجود ترکیبندارد که  برهانیدارند  ترکیبرا داشته باشند که بعد از 

که اجزاء  گوییم میبرهان  اینساخته شود که قبال وجود نداشته است. پس با  چیزی

 خاصیواجد اثر  یکدیگربا  ترکیبهستند و بعد از  ترکیبیموجود مرکب فاقد اثر  یک

و  کنیم می گذاری ناممختلف  های نامآن مصنوع را به  که با آن اثر، ما شوند می

و آثار مختلف بوجود آمده است.  ها خاصیت ایهمختلف بر  های نام تمامیکه  دانیم می

هستند، ما  ترکیبیفاقد اثر  تنهاییبه  یکبرهان که اجزاء مرکب هر  همین مسیراز 

حرکت از  اینکه  دانیم میو  کنیم میآغاز  طبیعت مسیرخود را در  قهقراییحرکت 

 یعنیبرساند  ترکیبتا خود را به آغاز  گیرد میانجام  کیفیو  کمّی تجزیه طریق

وجود ندارد و هر  صنعتیو  ترکیب هیچکه در آن حال،  برگردانیم حالیرا به  طبیعت

دارد که بر اثر آن  کمّی تجزیه. نه نیست بیش حقیقت یکدر ذات خود بجز  جزیی

و اثر خود را  خاصیتتا در اثر آن،  کیفی تجزیهکند و نه هم  پیدا تر کوچک حجمی

و مجرد  بسیط های نامحال به  اینرا در  اشیاءاز دست بدهد.  حیاتمانند حرکت و 

که  جا آنآن واضح شده است. پس  معانیکه در مباحث گذشته  کنیم می گذاری نام

برهان  ایم رسیده آفرینش یمبادبه  یاقرار داده و  ترکیبخود را در آغاز حرکت و 

در ذات  آفرینش مبادیکه  سازد میما واضح  برایرا  حقیقت این، تجزیهو  ترکیب

 یعنیو مجرد  بسیطو مجردند و  بسیطدر ذات خود  زیرااست  ترکیبیخود فاقد آثار 

نسبت به مواد عالم و فاقد تعلق و اتصال نسبت به مجردات.  کیفیو  کمّیفاقد جزء 

بسائط  همچنینعقل و روح و  یا نیرواگر مجردات مانند نور و  گوییم می جا ایندر 

باشند که از  آثاری تمامی، در ذات خود واجد تجزیهقابل  غیرمانند ذرات و مواد 

انجام  ترکیباتیتحوالت و  چنین یک ها آن رویندارد که  دلیلی آید میبوجود  ترکیب

و  ها خاصیتبه  رسیدن برای ترکیبل و تحو زیراآورد  بوجود آثاری چنین یکتا  گیرد

و آثار  ها خاصیت همینوجود ندارد و اگر  ترکیباز تحول و  پیشاست که  آثاری
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ندارد که  برهانیوجود داشته باشد حرکت و تحول  ترکیباز  پیشدر اجزاء  ترکیبی

 این. پس در دهیمقرار  تغییرتحول و  مسیررا در  طبیعت مبادی ها انسانما  یاخدا 

هم شروع  ترکیب جا همانامکان داشته باشد از  تجزیهکه تا هر جا  گوییم میبرهان 

در اجزاء مرکب  آید می بوجود ترکیبکه از  آثاری کلیه. کند می پیداو ادامه  شود می

بودن  نتیجه بی یاآثار و  کلیه منهای چیزهایی یعنی آفرینش مبادی گوییم میو  نیست

 کند میحرکت خود را از صفر شروع  طبیعتجهان  که جا آن. پس در ذاتیآثار 

از همه کس  نیاز بیعامل کامل  یک طبیعت مبادی منهایو  طبیعت منهای بایستی

تحول و تکامل قرار دهد و آن را  مسیررا در  طبیعتوجود داشته باشد تا  چیزو همه 

 برساند. ترکیبیآثار  کلیهبه 

که باهم وجه  کیفیتیبه  یکدیگراختالف موجودات عالم با  -برهان نوزدهم

خود که همان  اولیهاز حالت  اشیاءاست که  حقیقت اینداشته باشند برهان  اشتراکی

 اینکرده است و  پیداانتقال  بیشتر یاوجه مشترک باشد به حالت دوم و سوم و چهارم 

کشف  برایاست که ما  ها آنحرکت  دلیلو  ها آن مصنوعیت دلیلحرکت و انتقال 

 اینبه  اشیاءو بردن  قهقراییحرکت  طریقاز  بایستی، طبیعتموجودات  ۀاولی حاالت

 بین مشترکیکه در آن حال وجه  برسانیم حالیو به  جاییحالتِ قهقراء خود را به 

وجود نداشته باشد و اگر هم با هم اختالف داشته باشند اختالفشان با  متباین اشیاء

هردو  میان مشترکیاعم و اخص که وجه باشد نه اختالف بصورت  تباینی یکدیگر

 مشترکیوجه  شیئدو  بیناست که  این معنایبه  تباینیوجود داشته باشد. اختالف 

دو وجود، وجه  این بین توانیم نمیمانند وجود خدا و وجود خلق ،  شود نمی پیدا

باشند هر چند که از نظر  حقیقت یککه در آن، خدا با خلق خدا  کنیم پیدا مشترکی

، اختالف به تباینیاختالف  این سوایاختالف داشته باشند.  یکدیگرضعف و قوت با 

داشته باشند و  مشترکیمبدأ  یکدیگربا  شیئاعم و اخص مطلق است که دو  معنای

و  جسمانیتو جمادات در  حیواناتمختلف باشند مانند اشتراک  دیگردر جهات 
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،  شیئچند  یاو  شیئدو  بین که زمانیو حرکت، تا  حیاتدر  یگریکدبا  ها آناختالف 

 هردویاست که  این دلیلاختالف  همینوجود داشته باشد،  معنیاختالف به هر دو 

 شریک یکدیگرکه در آن حال با  ای اولیهخود را از حالت  ها آناز  یکی یا ها آن

 کنند. پیداهستند خارج نموده و به حالت دوم و سوم انتقال 

 حالیموجودات عالم را به  توانیم نمی عینیو  حسی تجزیه طریقاز  جا ایندر 

 ایننداشته باشند بلکه در  مشترکیوجه  یکدیگرکه در آن حال با  دهیمانتقال 

وضع  این، هستیمهمه جا به وجه مشترک روبرو  تجزیه طریقاز  قهقراییحرکت 

نباشند که در  تجزیهقابل  کیفیو  کمّیظر موجودات عالم از ن که زمانیادامه دارد تا 

 نیستند رؤیتقابل کشف و قابل  غیرمسلح یاآن حال موجودات عالم با چشم مسلح و 

و به  جاییرا به  اشیاءتا  کنیمحرکت  عقلیبرهان  نیرویبا  بایستیو در آن حال 

 ریکدیگنداشته باشند و اختالفشان با  مشترکیکه در آن حال وجه  برسانیم حالی

 کیفیو  کمّی تجزیه طریقباشد نه اختالف اعم و اخص مطلق. ما از  تباینیاختالف 

سوره بقره که 143 آیهو ما با استفاده از  ببریمرا به قهقراء  اشیاء ای اندازهتا  توانیم می

طاً  و  »: فرماید می س  ًة و  ْ أ م  لْناُك  ع  از  ها انسانکه ما  کنیمکشف  توانیم می 87،«ك ذِل   ج 

 مبادیتا  قهقرایی مسیردر  یعنی ایم گرفتهدر حدّ وسط قرار  آفرینشنظر خلقت و 

 انتهایتا  پیشرویو  تکاملیحرکت  طریقکه از  داریمهمان قدر راه  آفرینش

 کنیدو در دو خط حرکت  دهیدشما خود را مرکز عالم قرار  جا این. در داریم آفرینش

. هستیم تر نزدیکدو مقصد  ایناز  کدامیککه به  کنیمحرکت کشف  اینتا در 

به طرف  یکیمرکز، دو شعاع  اینو از  هستیدعالم  دایرهکه شما مرکز  کنیمفرض 

تا به حدّ  کنند میعالم و موجودات جهان حرکت  اشیاء جا آنکه از  آفرینش مبادی

دو حرکت که از مرکز  ایناست  آفرینش انتهایبه  دیگرو حرکت  رسند میکمال 

                                                           
 سوره بقره 146آیه   78
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 ابتدایتا  رود میطرف نقص  به یکی شود میحدّ وسط و اعتدال شروع  یام و عال

 حرکت. انتهایبه طرف کمال تا  دیگریحرکت و 

حرکت  یعنی کنیم می بررسیما دو خط حرکت را از نظر حجمِ عالم  جا ایندر 

 بسیارحجم  یاعالم  تمامیبزرگ باشد مانند حجم  بسیار، چه حجم کمّیت سوی به

 اینکمال، از  سوی بهاز حرکت  پیش آفرینشد مانند حجم ماده در بدو کوچک باش

 تر نزدیکدو مقصد  ایناز  یکبه کدام  کنیم میدو حرکت را آغاز  اینمرکز که ما 

وجود  صورتیو  جسمیبه بعد  جا آنحجم عالم که از  انتهایبه مقصد  آیا؟ هستیم

از نظر حجم در ابتدا و  اشیاء جا آنعالم که در  ابتدایبه مقصد  یا تریم نزدیکندارد 

 ؟نیستند تجزیهکه قابل  حالیدر  یعنیدر حال اول هستند 

دو  ایناز  یکفکر کنند که حرکت در هر  طور ایناز دانشمندان  ای عده شاید

 نیرویبا  انتها بیو  نهایت بی سوی بهاست و حرکت  نهایت بی سوی به، حرکت مسیر

 چنین یکحرکت بدون مقصد بوده است و  یک ترؤیحسّ و  نیرویبا  یابرهان 

 دلیلوجود داشته باشد آن مقصد  مقصدی مسیر ایناگر در  زیراعبث است  حرکتی

عالم خلقت است و  محدودیت دلیلحرکت  رسیدنتمام شدن حرکت است و به آخر 

 نامتناهی آفرینشجهان  که این دلیلوجود نداشته باشد به  مسیر ایندر  مقصدیاگر 

 حرکتی چنین یک کنیم میحرکت  نهایت بیدو  اینکه در  هستیم اعدادیاست و ما 

 برسانیمخود را به آن انتها  بتوانیموجود ندارد که ما  انتهایی زیرالغو و عبث است 

بدون فرضِ مقصد  که این یا سازیماست که در حرکت، خود را متوقف  اینبهتر 

 .کنیمحرکت 

از نظر  آفرینشکه جهان  گوییم می دانشمندانی یا دانشی چنین یکدر جواب 

جلوه کرده است از  تر کوچکو  تر بزرگاعداد  صورت بهکه در ابتدا عدد بوده و  کمّیت

جهت که معدود است، محدود است هرچند فوق سرعت و فوق حرکت انسان  این

 بسیارکوچک به حجم  بسیارحرکت از حجم  یعنی کیفیت اینحرکت با  زیراباشد. 
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و عدد هم محدود  دهد می نمایشعدد  صورت بهخود را  نخواهی خواهیبزرگ عالم، 

موجودات  آیا گویید میاست هرچند که با استعداد انسان قابل شماره نباشد. مثال شما 

 یکدیگربا  ها آنو اجتماع  ترکیبکه از  واحدهایی تر کوچک ها آناز  یاعالم  ۀزند

 یا، محدود هستند آید میبوجود  دیگر هایچیزو  حیواناتجمادات و نباتات و 

 صورت بهاست که  چیزینامحدود  گوییم مینامحدود هستند  بگوییدنامحدود؟ اگر 

جلوه نموده است  عددیواحد  های صورت به چه آن، نیستقابل ظهور  عددیواحد 

است  جاریباشد در کل عالم هم  جاریکه در جزء عالم  حکمیهر  زیرامحدود است 

 پیدایش زیرااز کل عالم نداشته باشد کمتر از آن ندارد  بیشتر چیزیالم اگر و جزء ع

و  شدهمتحد و مجتمع  یکدیگراجزاء عالم هستند که با  اینکل از اجتماع اجزاء است. 

عالم  اجزایکه در  حکمی. هر نامند میکه آن را کل  دهند مینشان  صورتی بهخود را 

محدود  اقیانوسقطره از آب  یکدارد، مثال  جریاناست در کل عالم هم  جاری

که  کنیم میهمان قطره حکم  محدودیت طریقاست، قابل اشاره و شماره است، از 

 تمامی زیراهست محدود است  آفرینشکه در  هایی آب تمامی یا اقیانوستمام 

 ها آبکه در کل  نیستقطرات بوجود آمده و ممکن  همینعالم از اجتماع  های آب

رابطه  صورت این غیرنباشد. در  ها آنوجود داشته باشد که در جزء  اصیتیخحکم و 

کل را از جزء  یاجزء را از کل  توانیم نمیرابطه  اینو با قطع  خورد میکل و جزء بهم 

 توانیم میاز اعداد جهان  عددی یااز اجزاء عالم  جزیی، پس با شناخت کنیم شناسایی

از موجودات زنده  توانیم میمشترک است. ما که کل عالم با جزء آن  کنیمقضاوت 

که  گوییم میشمارش  این، در برسانیمو به آخر  بشماریمدو تا ده تا  یا یکیعالم 

و به آخر  شمردیمکه تا هزارتا  طور همانهستند و محدود.  عددیواحد  ها این

و  بشماریم توانیم می بخواهیم چه آنو  صدمیلیاردو  میلیونتا صدهزار و صد  رساندیم

ده واحد قابل اشاره و  یاواحد  یک همینآحاد عالم مانند  تمامی زیرا برسانیمبه آخر 

 تمامیهستند  متناهیده واحد و صد واحد محدود و  که این دلیلشماره هستند. به 
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 فضایحرکت خود را در  بخواهیم. پس ما اگر باشند می متناهیآحاد عالم محدود و 

 نماییم بررسیو مقدار  کمّیترا از نظر  آفرینشو جهان  کنیمز اعداد و آحاد عالم آغا

آحاد، محدود و  تمامیهستند،  متناهیصد واحد و هزار واحد محدود و  که این دلیلبه 

، محدود کمّیتاز نظر  آفرینشکه جهان  کنیم میقضاوت  جا این. در باشند می متناهی

اجسام و عالم ذرات محدود و جهت عالم  ایناست و از  متناهی محدودیاست و هر 

 سوی به یاآحاد موجود عالم  مبادی سوی بههستند پس ما در حرکت خود  متناهی

هر دو  یادو مقصد  ایناز  یکیخود را به  توانیم میو  هستیممقصد  دارایآن  انتهای

، محدود است و کمّیتاز نظر  یاجهان ماده از نظر عدد  گوییم می بطورکلی. برسانیم

. پس نیستذات از آن قابل سلب  ۀالزم اینذات ماده است و  ۀالزم محدودیت این

و ما  رسد میآن به آخر  انتهای یاماده و  ابتدای سوی به مسیردو  اینحرکت ما در 

حساب تا  این. با ببینیمخود  ذاتی وضعیتابتدا و انتها ماده را در  ایندر  توانیم می

وجود داشته باشد وجود وجه  مشترکیوجه  دیگر اشیاء یا شیئدو  بین که زمانی

و  کمّی تجزیه طریقاست که انسان در حرکت خود از  حقیقت اینمشترک برهان 

که  چیزهاییجاها و  یعنی آفرینش مبادی زیرااست  نرسیده آفرینش مبادیبه  کیفی

اصل نور با  تباینباهم ندارند مانند  مشترکیهستند و وجه  تبایندر حال  یکدیگربا 

 اصل نور و ماده با ذات مقدس خداوند متعال. یاماده و 

که آن دو  شود می پیدا جا ایناز  یکدیگربا  ترکیبقابل  شیئدو  بینوجه مشترک 

 حقیقت یک صورت بهمجتمع هستند و  یکدیگربا  ترکیبدر حال  ترکیبقابل  شیئ

دو  وقتیکه  دیگر چیزهای و فیزیکیو  شیمیایی ترکیبات تمامیمانند  کنند میجلوه 

و  روحانیتدر  یا مادیتکه در  گردد میمعلوم  شود می مقایسه یکدیگربا  ها آنفرد از 

 شیئ ترکیب که آنمشترک هستند. اما پس از  یکدیگربا  دیگر چیزهایدر حرکت و 

هستند،  کیفکه فاقد کمّ و  جایی بهبرگشتند  ها آنمختلف بهم خورد و همه  اشیاءبا 

 یکدیگربا  توانند نمیدارند و  تباین یکدیگرکه با  گیرد میقرار  وضعیدر آن حال در 
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دوم از اجزاء  یکاست که  این دلیلوجه مشترک  زیراداشته باشند  مشترکیوجه 

اختالف دارند  یکدیگربا  دیگردوم  یکهستند و در آن  حقیقت یک یکدیگرمرکب با 

 غیرمشترکاست و آن وجه  جسمانیت ها آنمشترک مانند انسان و جماد که وجه 

با اِعمال قدرت از  یافکر و عقل  نیرویاست. در هر صورت اگر ما با اِعمال  روحانیت

 کمّیتکه در آن حال،  برگردانیم حالیرا به  اشیاء بتوانیم کیفیو  کمّی تجزیه طریق

 که این دلیلوجود نداشته باشد و به  کیفبنام کمّ و  چیزینابود شده باشد و  کیفیتو 

جاذبه و دافعه  یا نیروبوده و فاقد حرکت و  تجزیه غیرقابلعدم است  انتهایماده در 

که  جایی یعنی آفرینش مبادی. ایم رسانده آفرینش مبادیاست، در آن حال خود را به 

هم  ذاتی خاصیتاست فاقد  ترکیبی خاصیتوجود ندارد، چون فاقد  ترکیبی خاصیت

 حقیقت یکبه  آفرینشجهان  آیاکه  کنیم میفکر خود را متمرکز  جا آنهست. در 

 جا آندر  یاجلوه نموده  ها صورت اینهست که به  چیز یکبرگشته است و فقط 

هم  ذاتی، فاقد اثر ترکیبیفقدان اثر  دلیلاصول مختلف و متعدد هستند که به 

 .ذاتیاست نه اثر  ترکیبیفقط اثر  دآی میبوجود  ها آنکه از  آثاری کلیههستند و 

تعدد و اختالف وجود نداشته باشد در فروع  آفرینش مبادیاگر در  -بیستمبرهان 

. منظور ما از تعدد و اختالف دوجور شود نمی پیداو مشتقات آن هم تعدد و اختالف 

اختالفشان با  که آناست نه  آفرینش مبادیبودن و به دو حال و دو صفت بودن 

که  ها کمّیتاعداد و  زیراباشد  کیفی یا کمّیاختالف  اصطالح به یا صوری یکدیگر

که عدد  جا آن. ما از آید میبوجود  مبادیاز  ها اینهمه  کنند میعدد جلوه  صورت به

که فوق  پرسیم میاز خود  آوریم میو بوجود  سازیم می خواهیم می چه آنو دو تا  یک

بوده است که اعداد از آن مشتق و  حقیقتیچه  یکاز عدد  پیش؟ چیست یکعدد 

 ؟ اند شدهجدا 

 اصلی یعنیاعداد  مبادیاعداد هستند،  مبادیاز اعداد فقط  پیش دهیم میجواب 

و به  شود می، از آن جدا بخواهیم چه آنتا  یکبه تمام اعداد است، عدد  محیطکه 
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جدا شده باشد  مبادیاست که از  چیزی، مشتقات آن است. عدد نام آن دیگرعبارت 

اطالق  یکو اگر هم اطالق شود  شود نمیاز اشتقاق نام عدد بر آن اطالق  پیشو 

 معنی همینمخالف با مفهوم عدد است. در ارتباط با  معنیاست که از نظر  لفظی

او  یعنیکه : واحد بال عدد،  فرماید میذات مقدس خدا  احدیتموال)ع( در وصف 

 یکاز  ها قطرهبه شمارش  کنیممثال ما شروع  نیست یعددواحد  ولیکنواحد است 

است که از مبدأ  عددیبوجود آمده  چه آنتا  یکعدد  اینو  بخواهیم چه آنقطره تا 

به تمام اعداد است پس مبدأ به عنوان  محیطاست که  چیزیشده است. مبدأ  پیدا

 اینت. در است که از مبدأ جدا شده اس چیزیبلکه عدد نام  شود نمیعدد شناخته 

 یکبلکه  نیست عددیاختالف  یکدیگربا  آفرینش مبادیاختالف  گوییم میرابطه 

اختالف  یا ماهویآن اختالف را اختالف  توانیم میاست که  دیگرینوع اختالف 

متفاوت با  های ماهیت، مبادی یعنی. کنیم گذاری نام یکدیگربا  حقیقتدو  وجودی

 چیزی مبادینشده و از آن  ترکیبهستند، هنوز  یکدیگرمخالف با  حقایق یا یکدیگر

. کنیم گذاری نام عددیاشاره و شماره واحد  بدلیلآن را  بتوانیمجدا نشده است که ما 

به  آفرینشکه اصول  جا آندر  یعنیعالم  ساختمانیمصالح  یعنی آفرینش مبادی

عقل و  یاو  بنام فرشته مخلوقیهنوز  مبادیاز آن  ولیکنشده است  ایجاداراده خدا 

که  جا ایناست. در  نیامدهبوجود  دیگر چیزهایو آسمان و جنّ و انسان و  زمین یا

 یکدیگربا  مبادیکه آن  فهمانند میبه ما  یکدیگراختالف با  طریقمشتقات عالم از 

 حقیقیو  ماهویاختالف  یکدیگررا با  آفرینش مبادیاختالف  اینمختلف است 

به  دیگریو  زمینبه شکل  ها آناز  یکیکه  عددینه اختالف  کنیم می گذاری نام

 مبادی گوییم میباشد. پس  حیوان یابه شکل انسان  یکیشکل آسمان و آن 

دارند و از  ماهویاختالف  یکدیگرجهان و انسان با  ساختمانیمصالح  یا آفرینش

 .آیند می بوجودهمه موجودات مختلف  این ها آن ترکیب
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دارند، به  نهادیو  ذاتیاختالف  یکدیگربا  آفرینش مبادی -میکو  بیستبرهان 

. مکانیو  زمانیاختالف  یا صوریدارند نه اختالف  وجودی تباین دیگر عبارتی

موجودات عالم بدست قدرت خداوند متعال خلق شده و هر کدام شکل  تمامی

هر  یاکه بر اساس آن شکل، قابل شماره و اشاره هستند  اند گرفتهبخود  مخصوصی

در علم و دانش انسان  خاصیتدارند که بر اساس آن اثر و  معینیو اثر  خاصیتکدام 

 هندسیو  صوریباهم اختالف  ها اینهستند. اختالف همه  یکدیگراز  تفکیکقابل 

که بر اساس  آفریده معینرا براساس نقشه و هندسه  مخلوقیخداوند هر  یعنیاست 

 قبیل اینموجودات از  تمامیکرده است.  داپی معینیشکل  یا مخصوصی خاصیتآن، 

 ها آندر برابر درک انسان قابل اشاره و شماره هستند که به  یاانسان  دیددر برابر 

است.  علمی یا حسیمحدود به حدود  ها آناز  هریک. گوییم می عددی واحدهای

و  خاصیتمانند دو نوع  علمیمانند شکل و نقشه دو ساختمان و حدود  حسیحدود 

باشند مانند  قیافه یکشکل و در  یکو اثر مختلف از دو وجود هرچند که در د

 معینو اَشکال  معیندر حدود  ها این تمامی. یکدیگردو نفر با  وجودیاختالف آثار 

و  مریمدر سوره  یکیقرآن  آیهقابل اشاره و شماره هستند که خداوند ضمن دو 

 تمامیو آمار  داند میرا  ها آنکه شماره همه  دهد میخبر  یاسیندر سوره  دیگری

داده و با دقت گزارش داده است.  تشخیص باطنیو  ظاهریرا با مشخصات  ها آن

ب َّي  » ام  م  م 
ِ
ن اه  يف  ا ّْ ء  َأْحص  ْ ُک   َش  با تمام  شیئشمارش  معنیبه  احصائیه 88.«و 

موجودات  تمامی شمردن. تنها اختالف معنایاست نه به  باطنیو  ظاهریمشخصات 

 ولیکناست  کیفیتو  کمّیتدر محدوده  هندسیو  شکلیاختالف  یکدیگرعالم با 

 یعنی ذاتیاست. اختالف  نهادیو  ذاتیاختالف  یکدیگربا  آفرینش مبادیاختالف 

بلکه  نیست کیفیتو  کمّیتکه آن اختالف، محصول  یکدیگربا  شیئاختالف دو 
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 ۀمایکه  کنید میاست. مشاهده  یکدیگربا  ها آن وجودیو وضع  ذاتیمحصول وضع 

در  موجودیهر  که ایناست. نظر به  کیفیتو  کمّیت یکدیگربا  اشیاء تمامیاختالف 

 خاصیتکه در هندسه و  دیگرساخته شده و با موجود  معینی خاصیتهندسه و 

با  شیئدو  کیفاختالف محصول کمّ و  اینقرار گرفته اختالف دارد و  دیگری

و  شکلیآمده باشند )مانند اختالف  بوجودمبدأ  یکست هرچند که از ا یکدیگر

با  ساختمانیکه در مصالح  حیوان یامانند دو انسان  یاو  یکدیگربا  ماشیندو  هندسی

 ولیکناختالف دارند(  یکدیگرساختمان با  کیفیتهستند و در  مساوی یکدیگر

و بر اساس نقشه و هندسه  نیست کیفکه محصول کمّ و  ذاتیو  نهادیاختالف 

 شیئدو  نهادیو  ذاتیفرق دارد. اختالف  کیفیو  کمّیاست با اختالف  نیامده بوجود

خداوند متعال در ذات  شک بیخدا با خلق خدا است.  وجودیمانند اختالف  یکدیگربا 

است اختالف دارد.  آفریدهکه  مخلوقاتیخود با موجودات و  ذاتیو در نهاد  حقیقتو 

قائل به اشتراک  هستیو مشتقات همان  هستی یکاعتقاد به  پایهفلسفه بر گرچه 

 وجودیو اشتراک  هندسیو  صوریخلق با خالق اختالف  گوید میوجود است و 

و  علمیقرآن و دالئل  آیات ولیکن. دریادارند مانند اصل و فرع و مانند قطره و 

قائل است و  وجودیختالف وجود خدا و وجود خلق خدا ا بینائمه اطهار)ع(  توحیدی

قابل  ها آناز  کدام هیچهستند که  حقیقتدو  آفرینش مبادیوجود خدا با  گوید می

و  بسیط حقیقت یک. وجود خداوند متعال نیست یکدیگرو قابل اختالط با  ترکیب

آن ذات  یعنی. کیفیتو  کمّیتقبول  منهایو  کیفیتو  کمّیت منهایمجرد است 

و  کمّیت همچنینو  طبیعت صنایعمانند  نیست کیفمقدس، محصول کمّ و 

موجودات و مخلوقات  یعنیخدا.  ماسوایو  آفرینش مبادیمانند  نیست پذیر کیفیت

 یکدیگربا  کیفیو  کمّی ترکیب قابلیت که این یاهستند  کیفمحصول کمّ و  یاعالم 
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دا و وجود وجود خ بین: فرماید میاز امام)ع(  89حدیثی یکضمن  نتیجهرا دارند. در 

 صوریندارند، نه شباهت  یکدیگربا  شباهتینوع  هیچاست و  وجودی تباینخلق خدا 

مانند دو  وجودیو  ذاتیو نه هم شباهت  دیگر چیز یامانند دو نفر انسان و  هندسیو 

و  صوریشباهت  یکدیگردو موجود زنده که اگر با  یاو  نورانی شیئدو  یاجسم 

 ذاتیداشته باشند شباهت  مخصوصیشکل  ها آننداشته باشند و هر کدام از  هندسی

هستند.  حقیقت یک آفرینش مبادیو  ساختمانیدر مصالح  یعنیدارند،  وجودیو 

هم که در  نیروییجنس است.  یکرا بوجود آورده از  ها آنکه جسم  ای ماده همچنین

اختالف  یکدیگراگر با است، پس  حقیقت یککرده  ایجاد حیاتحرکت و  ها آن

ندارند و دو وجود مشترک و متحد  وجودیو  ذاتیداشته باشند اختالف  صوری

و  صوریدو مرحله ) ایناز  یک هیچوجود خدا و وجود خلق در  بین ولیکنهستند 

دارند و  وجودی تباین یکدیگرهستند که با  حقیقتدو  زیرا نیست شباهتی( وجودی

و  نهادیرا اختالف  اختالفی چنین یک. نیستند یکدیگرو اختالط با  ترکیبقابل 

 ها آناز  یک هیچ که اینبدون  یکدیگربا  حقیقتاختالف دو  یعنی. نامیم می وجودی

 اختالفی چنین یکباشد.  پذیرفته کیفیتو  کمّیتکرده باشد و  پیدا ای هندسهشکل و 

. نیستند یکدیگر به تبدیلکه قابل  نامند می نهادیو اختالف  وجودیرا اختالف 

دارند مانند اختالف جسم و روح  وجودیو  نهادیاختالف  یکدیگربا  آفرینش مبادی

که جسم  بگوییم توانیم می آیاهستند.  ترکیبقابل  یکدیگربا  آفرینش مبادی ولیکن

شده است؟  جاریسرچشمه  یکمبدأ بوجود آمده است و از  یکانسان و روح او از 

 یکاز  ولیکندارند  صوریاختالف  یکدیگرکه گرچه با  هیکلمانند دو جسم و دو 

، اگر منبع برداشت جسم انسان با منبع برداشت روح ، اند آمدهمبدأ بنام ماده بوجود 

 جا یکدر  ترکیباست که براساس هندسه و  چیز یک بگوییمباشد و ما  حقیقت یک
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وح با جسم که ر بصورتی دهد می نمایشروح  صورت به دیگر جایجسم و  صورت به

 اینجا، در ذاتیو  وجودیدارد نه اختالف  ترکیبیو  هندسیاختالف  یکدیگرنسبت به 

و  اند آمده بوجودمبدأ  یکو از  حقیقت یککه هر دو، جسم و روح از  بگوییم بایستی

. در مباحث گذشته باشیمشده  دیگربه ذات  ذاتی تبدیلقائل به  بایستی عقیده اینبا 

خود  ذاتی خاصیت شیئهرگز  زیرا دانستیممحال و ممتنع  یکدیگرذوات را به  تبدیل

 موجودیتاعدام شود و  قبلی موجودیت یعنیشود  دیگر شیئتا  کند نمیرا رها 

 یکدیگرمبادله خواص ذوات با  شود میمشاهده  طبیعتدر  چه آنگردد.  ایجاد دیگری

و  جرمانیته به نور و ماد دهد می نورانیتذوات. مثال نور به ماده  تبدیلاست نه 

 دیگری اختیارخود را در  ذاتی خاصیتاز آن دو ،  یک، پس هر بخشد میشکل 

 دیگرذات به ذات  تبدیل. اما کنند می پیدا مخصوصیتبادل، شکل  اینو با  گذارد می

شود  ایجاد دیگری شیئاول به تمام معنا نابود گردد و  شیئاست که  این معنایبه 

 ایجاداول  شیئ سوایاست که  چیزیدوم  شیئ زیراع است که آن هم محال و ممتن

 توانیم نمیحساب  اینشده باشد. با  تبدیلدوم  شیئاول به  شیئ که آنشده نه 

بلکه دو مبدأ  اند آمده بوجودمبدأ  یکبا ماده از  نیروکه روح با جسم و نور و  بگوییم

 شده است. پیدا. پس ماده و روح از دو مبدأ اند شده ترکیب یکدیگرهستند که با 

دو  ترکیبکه محصول  طبیعتو اختالفات در  ها نمایشتعدد  بدلیل جا ایندر 

متعدد و مختلف  طبیعیمشتقات  مبادیکه  شدیماست، معتقد  یکدیگربا  شیئ

. ماده در ذات و دانستیم ذاتیو  نهادیاختالف  یکدیگررا با  مبادیهستند و تعدد 

از روح است،  غیرجسم در ذات و نهاد خود  همچنیناست  نیرواز نور و  غیرود نهاد خ

و ضمن  شوند می مخصوصیرنگ  پیدایشانوار که هر کدام منشأ  همچنین

و آن انوار هم  کند میماده و تعلق گرفتن به جسم به الوان مختلف جلوه  آمیزی رنگ

اختالف  عنوان بهرا  اختالفاتی چنین یکدارند،  وجودیو  ذاتیاختالف  یکدیگربا 

، موجودات عالم را پس کمّی تجزیه مسیرکه در  کنیم می گذاری نام نهادیو  وجودی
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، بردیم پیشموجودات عالم را تا مرحله صفر  کیفو کمّ و  رساندیمبه انتها  که آناز 

 رفته است با اختالف بیناز  ترکیبات تمامیوجود ندارد و  کیفیکه کمّ و  جا آندر 

از آن اصول سبعه  یکهر  بینیم میکه  شویم میروبرو  آفرینش مبادی نهادیو  ذاتی

با ذات خدا و  آفرینش مبادی تمامیاختالف دارند و  یکدیگرخود با  حقیقتدر ذات و 

 عینو  ابدیو  ازلیدارند که ذات خدا  وجودیو  ذاتیوجود خداوند متعال اختالف 

نبوده و حادث شده و  ازلی آفرینش مبادی ذوات ولیکنو قدرت است  حیاتعلم و 

و  کیفیتو  کمّیتو قدرت، محصول  حیاتمانند  آید می بوجود ها آنکه از  کماالتی

موجودات عالم در ظاهر  گوییم میبرهان  ایناست. پس در  یکدیگربا  ها آن ترکیب یا

و  ذاتیاختالف  طبیعتدارند و در باطن  هندسیو  صوریاختالف  یکدیگربا  طبیعت

 . نهادی

 چیزیخود هستند نه  عین نمایشدر نمود و  هستیاصول  -و دوم بیستبرهان 

 خود.  سوای

است.  واقعیو  حقیقیو وجودات  اعتباریبرهان اثبات وجودات  اینمنظور از طرح 

و سرگردان  دارد میرا در اطراف خود نگه  ها انساناست که  مسائلی یک اعتباریات

که از  عنوانیرا به  اعتباریات. نیست چیزیجز عرض و عدم و در واقع ب کند می

 یکدر واقع  یعنی کنند می تشبیه شود می پیدا یکدیگرنسبت به  اشیاءو روابط  ترکیب

 زیرا. واقعیتو  طبیعتکه به جعل و قرارداد انسان بوجود آمده نه به  علمیموضوعات 

 بر دو قسم است : جعلیات

 .آید میبوجود  طبیعتدر  چه آنو  طبیعتمانند  قهریو  طبیعیجعل 

دارد و تا آن  بستگی ها انسانکه به جعل و قرارداد  قراردادیو  اعتباری جعلیات

 .گردد میهم لغو  جعلیاتجعل و قرارداد لغو شود آن 

 هایی اسممانند شکل اعداد و وضع لغات و کلمات و  اعتباریو  قراردادی جعلیات

در  ها انسانکه  روابطیو مانند  اند کردهخدا وضع مخلوقات  برای ها انسانکه 
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 واقعیو  طبیعیالفاظ  و لغات،  موجودیت. آورند میخود بوجود  ترکیباتو  آفرینش

لغات و  ولیکناست  تغییرقابل  غیر طبیعتاز لفظ است.  غیر طبیعت یعنی نیست

 ها امت کنیم می. مشاهده نیستند تغییرپذیرآمده  بوجود ها انسانالفاظ که به جعل 

 تمامیو  زمینلغات مانند  معانی. اند کردهواحد وضع  معانی برای مختلفیلغات 

 ولیکناست  حقیقت یکشکل و به  یکدر همه ممالک به  زمینموجودات کره 

 عینوضع شده است متفاوت و مختلف است و در  حقایقآن  برایکه  الفاظیلغات و 

تکامل  مسیرکه در  روزیو اختالف است تا  رتغییتفاوت و اختالف باز هم در معرض 

 جایناقص است  چه آن الهیو  واقعیتمدن  یک پیدایش مسیرو در  ها انسان زندگی

 ۀنمون اعتباریاتبرود.  بیناز  کلی بهکامل است بسپارد و نواقص  چه آنخود را به 

 قراردادهایو معاهدات و  شود میدرست  ها انساناست که به جعل  چیزهایی همین

معاهدات و قراردادها  این که ایناست و به محض  ها آن موجودیت پشتیبان المللی بین

 چیزهایی واقعیاتو  طبیعیات. اما رود می بینهم از  جعلیاتآن  موجودیتلغو شود 

را مخلوقات خداوند متعال  ها آنآمده است که  بوجوداست که به اراده خداوند متعال 

که خداوند  حقایقی برپایهخود و  الهیر اساس نقشه و هندسه ب طبیعت. دانیم می

و  تغییر غیرقابل برد میبه کمال  سازد میآورده و طبق آن خلق خود را  بوجودمتعال 

مقدس  دیناثبات بقاء و دوام  برایخداوند  ای آیهدر  که چناناست.  تبدیلقابل  غیر

که خلقت مخلوقات عوض  طور همان یعنی 90«لتبديل للق هللا»:  فرماید میاسالم 

 تبدیلو قابل  تغییرقابل  کند میخلقت حکم  این پایههم که بر  دینی شود نمی

 چه آندر خود و  چه آن ها انساناست که ما  اینبرهان  این. منظور ما از طرح نیست

و  ها صورتتنها  که ایناست نه  واقعیتو  حقیقت عین کنیم میمشاهده  طبیعتدر 

آن ثابت است و با عدم تصور،  موجودیتباشد که با تصور انسان،  ییها رابطه

                                                           
 سوره روم 64آیه   10
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 طبیعیموجودات و مخلوقات  اند خواستهاز فالسفه  بعضی. شود میآن لغو  موجودیت

 ها انسانبدانند که به وضع و قرارداد  جعلیاتیمانند  یا ذهنیرا مانند تصورات  عینیو 

 چیزهایی ماسوای. مسلما روند می بینبوجود آمده و با لغو آن معاهدات و قراردادها از 

هم در تصورات  چیزهاییساخته شده  ها انسانبه جعل  ها لغتو  ها کتابکه در متن 

 موجودیت. نامیم می ذهنیآن را تصورات  ۀکه مجموع کنیم می ترسیمو افکار خود 

 کنیما بسته است که اگر آن را در ذهن خود تصور ما فقط به تصور م ذهنیموجودات 

 فیلسوف سبزواری هادیرابطه مرحوم مال  دراین. نیستندهستند و با عدم تصور، 

 دارد:  موجودیتدر چهار جا و در چهار محل  چیزی: هر فرماید میمشهور 

 و زبان.  بیانمانند لغات و کلمات در  ها انسان بیاندر زبان و  لفظی موجودیت

 در نقوش و الواح و صفحات کتاب. کتابتیو  خطی جودیتمو

 . کند میکه انسان در ذهن خود تصور  آتشیمانند آب و  فکریو  ذهنی موجودیت 

 طبیعتکه خداوند متعال در  موجوداتیمانند مخلوقات و  طبیعیو  عینی موجودیت

 خلق کرده است. 

و  جعلی موجودیت یکباال  چهارگانه های هستیاز  هستیسه  گوییم می جا ایندر 

هستند و با عدم توجه  ها انسانبا توجه  یعنیهستند.  ها انسانبه اعتبار  اعتباری

دارد ،  بستگی ها انسانوجود  به ذهنیو  خطیو  لفظی موجودیت. نیستند ها انسان

تصورات داشته  یامعاهدات و قراردادها و  چنین یک یکدیگرباشند و با  ها انساناگر 

معاهدات و قراردادها لغو شود  اینباال هستند و اگر  گانه سه های موجودیتباشند 

 یکهستند. اگر  طبیعیاتو  عینیات سوایباال  گانه سه. وجودات شود میهم لغو  ها آن

انسان خواننده و  جا آنسفر کند که در  مسکونی غیرکره  یکعالم و به  یکنفر به 

باال کامال لغو و عبث  موجودیتوجود ندارد مشاهده خواهد کرد که آن سه  دانایی

 چنین یکو نه تصور خط و کتابت.  لغتیو نه  لفظی، نه نیستاست و اصال 

 بستگیبه تصور و عمل انسان  ها آنکه وجود  نامند می اعتباریاترا  هایی موجودیت
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 بدلیلاز فالسفه  برخی نجاای. در نیستندهم  ها آندارد. اگر تصور و عمل نباشد 

هم مانند  عینیکه وجودات  اند گفتهباال  گانه سهبودن موجودات  مایه بیو  پایه بی

هستند که با تصور انسان هستند و  مایه بیو  پایه بی قراردادیو  ذهنیهمان وجودات 

مولود تصور و  طبیعتبنام ماده و  یاوجود عالم بنام خدا و  یعنی نیستندبدون تصور 

هست.  طبیعتمن هستم و جهان  گوید میتصور ما است که  اینتفکر انسان است. 

. نیستهم  طبیعتو ذهن انسان نباشد انسان و  طبیعت بین ای رابطه چنین یکاگر 

و  لفظیو  ذهنیکه اگر انسان نباشد وجودات  بگوییم توانیم می فرضیه این پایهبر 

 . نیستو از آن جمله خود انسان هم  نیست ها آنهم مانند  طبیعت، نیست خطی

را از خط و کتابت و ذهن و تصور  اعتباریاتکه  هایی فرضیه چنین یکدر جواب 

: اوال گفته شما درست مانند گفته گوییم می اند دادهو خلقت گسترش  طبیعتبه 

انسان است که اگر  خیالمولود  چیزیهر  موجودیت گویند میاست که  سوفسطائیان

 . نیستهم  موجودیتانسان نباشد آن 

مولود فکر و ذهن انسان است، خودتان  چیزیهر  موجودیت گویید میشما که  ثانیا

 موجودیتبه  قراردادیو  تصویریوجودات  یافکر و ذهن و  اینکه  داریداعتراف 

ست که اگر انسان است. انسان ا وجودیآثار  ها اینهمه  یعنیدارد  بستگیانسان 

که  ندارید ای چارهپس  نیستهست و اگر فکر نکند،  دیگرفکر کند تصور وجودات 

از تصورات و تفکرات، انسانِ صاحب  پیش یاباال و  گانه سهاز وجودات  پیش بگویید

الفاظ  چنین یک، کنیم میتصور  چنین اینکه  هستیمتصور و تفکر هست. من و شما 

 اینخود ما هم مولود تصور و تفکر ما باشد  موجودیت. اگر آوریم میبوجود  عباراتیو 

اگر وجود موجودات  جا این. در شود می ایجادکه با تفکر و تصور،  گویند میرا دور 

اصل و فرع و اثر و  عناوینتوقف داشته باشد،  ذهنیموجودات  موجودیتبر  ذهنی

، با اصالت، ها لولمعو  ها علتاصالت دارند.  ها علت. شود میلغو  کلی بهمؤثر 

ما  وجودیتصورات و تفکرات ما معلول است و اثر  جا این. در کنند می پیدا موجودیت
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. ما اصل هستیماز تصورات و تفکرات خود  غیر چیزی ها انساناست، پس ما  ها انسان

و  جعلیمجعوالت  یا ذهنیبنام تصورات  مشتقاتیفروع و  چنین یککه  هستیم

از تصورات و  پیشما  بگوییمکه  نیست ای چارهآمده است، پس  از ما بوجود قراردادی

همه آثار بوجود آمده است. ما خود  اینکه از ما  هستیم، ما  هستیمتفکرات خود 

همه مخلوقات و موجودات  اینهم مانند ما هست و  طبیعت، هستیم طبیعتاز  جزیی

بزرگ از  مصیبت جا این. در شوند میتصور و تفکر ما وارد  یاهستند که در ذهن ما 

جدا  طبیعتو از  طبیعیاترا از  اعتباریو  عَرَضی عناوینشده است که  پیدا جا این

است که  معانی. الفاظ شکل نیستنباشد الفاظ هم  معانیکه اگر  اند نگفتهو  اند نکرده

را از  عرضی عناوین نبایستی. ما ایم کردهدرست  لغاتی، الفاظ و ها شکلآن  برایما 

جهان  نتیجهکه در  بشویم خیاالتتصورات و  چنینتا گرفتار  کنیموضات جدا معر

و  هیچرا  طبیعتو بر اساس آن خود  برگردانیم پوچیو  هیچیرا به  زندگیخلقت و 

در  یادر معاهدات و قراردادها  ها انسانما  چه آن گوییم می جا این. در بدانیمپوچ 

 نمایشمانند شکل و عرض است که از نمود و  ایم آوردهتصورات و لغات بوجود 

 حقیقتو  طبیعتخود  نمایششکل و عرض که در واقع  این، شود می پیدا طبیعت

و  کرویتو  مثلثیتو  مربعیتمانند  اشکالی آیا،  نیست طبیعت سوای چیزیاست 

است که در اصل خلقت  طبیعتخود مواد  اینهستند؟ بلکه  طبیعتجدا از  چیزی...... 

آن است خود را  طبیعیو  ذاتید و ابعاد است و با همان حدود و ابعاد که لوازم حدو

که در  بدانیدجدا  طبیعتحدود و ابعاد را از  توانید می صورتی. شما در دهد می نمایش

که فاقد شکل و حدود  کنید پیدادر عالم  جسمی یعنیباشد،  تفکیکقابل  طبیعت

 طبیعت پوچیو  هیچرا مقدمه  ایناست و  هیچشکل و حدود  بگویید بتوانیدباشد تا 

 اشکالینه  دهد میخود را جلوه  ها شکل اینکه به  حقایقی یعنی طبیعت. دهیدقرار 

از  شکلیکه خود را به  چیزیهر  گوییم می جا این. پس در واقعیتو  حقیقت منهای

 یکدیگرکنار  واقعیاتو  طبیعیات یعنیهمان شکل است  عین دهد میاشکال نشان 
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و تا  کنیمشروع  طبیعت جایو ما از هر  اند شدهظاهر  اشکالیصورت و  چنین یکبه 

وجودات  ها این گویید میشکل و حدود و ابعاد و روابط است. اگر  برویمهر جا که 

در  طبیعت منهای بتوانیددرست است که شما  صورتیگفته در  اینهستند  اعتباری

 عددی واحدهای. اگر آورید بوجود ابعادیحدود و  چنین یک طبیعتدر  یاذهن خود و 

بوجود  بیشتر یاو دو  یکبنام الفاظ  اعدادی توانستید مینبودند چطور شما  طبیعتدر 

 روابطی چنین یک توانستید مینبودند شما چطور  طبیعتدر  حقایق اینو اگر  آورید

که دو عدد  جا آنشود. پس ما  پیداهمه شکل و حدود  اینکه از آن روابط  بسازید

 شناسیم میزوج  یاارتباط، آن دو عدد را دو  دلیل بهو  گذاریم می یکدیگرگردو را کنار 

اگر جدا شوند  شوند میهمان دو عدد گردو هستند که دو خوانده  زوجیتو  دوئیت این

واحد و دو  یک یعنیاست  ها آنمالزم وجود  واحدیت. شوند میخوانده  یک عنوان به

عبارات مانند حدود و ابعاد ماده است که  یااعداد  عناوین. بیشترواحد و واحد و ده 

ابعاد است که مالزم وجود ماده  همینماده و  یعنیبُعد و بُعد  یعنیماده  گوییم می

که خداوند متعال ماده و  جا همان یعنیبزرگ و کوچک.  بسیار های شکلاست در 

که ما  اند شده پیدااول، حدود و ابعاد هم  ایجادکرده با همان جعل و  ایجاداجسام را 

جسم و مربع و مثلث و  گوییم می کنیم مینگاه  ها آناز دو جهت به  وقتی ها انسان

است و  همینخود  واقعیتو  حقیقتدر  طبیعت گوییم می جا این. در دیگراشکال 

که  همینو  هستیمما  دهد می نمایشچشم ما  جلویاست که خود را  ها همین

ما  های عبارت. الفاظ و شود میهست که مشاهده  ها اینهم هست و  طبیعت مهستی

 جا اینشده است. ما در  طبیعتخود ما مالزم  بوسیلهاست که  عنوانیهم رنگ و 

 ها انسانکه به قرارداد و جعل  قراردادیو  جعلیاز وجودات  نظر صرف گوییم می

 همین. نور هستیم ها آناز  ییجزاست که ما خود  ها همین طبیعتآمده است،  بوجود

. اجسام شوند می دیدهاست که  ها همینو ظلمت هم  دهد می نمایشاست که خود را 

خود که شکل و ابعاد است خود را  وجودیهستند که با لوازم  ها همین مادیاتو 
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خود که حرکت  ذاتیهستند که با آثار  ها همینهم  روحانیات، روح و دهند می نمایش

 ها نمایشو  عناوین بین تفکیک جا این. پس در دهند می نمایشباشد خود را  حیاتو 

نوع گول زدن و گول  یک اند کردهجلوه  ها نمایشو  ها عنوان اینکه به  حقایقیو 

 چنیننشود  پیدااگر لفظ دو و سه در زبان ما  که این دلیل به بگوییمخوردن است که 

 طبیعتهم وجود ندارد.  طبیعت یعنیه دو و س اینوجود ندارد. پس معدود  لفظی

 شود می دیدهمقابل چشم ما  یاهم در تصورات و تفکرات ما درآمده  چه آنهست و 

درست است که در  وقتی ها تفکیک ایناست.  ها حقیقتو  واقعیات ها اینهمه 

ابعاد ماده را از ماده  بتوانیموجود داشته باشد.  تفکیکات ایناز  ای نمونه طبیعت

است و  طبیعت اینشکل و  اینکه  بگوییمو  کنیماشکال را از اجسام جدا  یا بگیریم

 نمایش یکهم  طبیعت بگوییماست  اساس بی نمایش یکشکل  که این دلیل به

و  واقعیاتهستند  طبیعتدر  چه آنما و هر  گوییم میبرهان  ایناست. در  اساس بی

و  حقیقت سوی به کنیمحرکت  یعتطبخود و  دنبال بههستند که اگر ما  ها حقیقت

 و پوچ. هیچ سوی بهنه  ایم رفته واقعیت

 دیگری مفاهیمو  معنویتو  مادیت یاوجود ظاهر و باطن  -و سوم بیستبرهان 

عالم  وجودیاست که در ماوراء  حقیقت اینبرهان  ها این ۀمانند روح و جسم، هم

جوهر و عرض وجود دارد  یاروح و بدن و  های نامبه  مادی غیر دیگر حقایق طبیعت

آمده است.  بوجود حیاتهمه حرکت و  ایندر ماده  حقایقکه از ادغام و ارتباط آن 

 تواند میماده خودبخود  آیا؟ چیست معنایمفهوم ظاهر و باطن در اجسام به  پیدایش

ماده و جسم هم ظاهر و هم باطن است؟ ظاهر  که این یاظاهر و باطن داشته باشد و 

و  کمّی تجزیه طریقاست؟ شما اجسام را از  دیگر حقیقتیکه باطن آن  چیستماده 

از باطن  غیر ظاهریجسم،  ایندر  آیا، بگیریدپراکنده نمودن مواد و ذرات آن در نظر 

 خواهید میتا هر جا  بشکافیدرا  زمینظاهر قابل ظهور است؟ دل کره  غیر باطنی یاو 

هست در باطن  دیگرسنگ و خاک و مواد بنام  زمیندر ظاهر کره  چه آن برویدجلو 
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در باطن آن هست،  یا زمینآن هم هست و اگر مواد و امالح مختلف در ظاهر کره 

 چیزیاست، در ظاهر و باطن ماده  هندسیو  صوریآن اختالفات فقط اختالف  ۀهم

هستند،  حقیقت یکحال که ظاهر و باطن جسم  عینماده وجود ندارد و در  سوای

روح و جسم و جوهر و عرض  یابنام ظاهر و باطن  مفاهیمیلغات و  چنین یکچرا 

که ما در  شود می پیدا جا ایندو لغت و دو مفهوم مختلف از  پیدایششده است؟  پیدا

باشد روبرو  ذاتی یا صوری ها آنخواه مخالفت  یکدیگرمخالف  شیئبا دو  طبیعت

 ها آن برایدو لغت مخالف  نشویمروبرو  یکدیگرمخالف با  حقایق، اگر با شویم می

 شود میاجسام وضع  برایزبان  یککه در  لغاتیمناسبت  همین. به کنیم نمیوضع 

با  دریاهاو  ها کوه. اگر در دل دریاخاک و سنگ و کوه و  گوییم می. نیست بیشتر یکی

فلزات در دل  یا دریادر  ها ماهیمانند روبرو شدن با  شدیمروبرو  دیگری چیرهای

وضع  لغتی شیئ برای وقتی. پس کنیم میوضع  دیگریلغات  ها آن برای ها کوه

وضع  دیگریلغت  نشویمآن روبرو  غیر چیزیبا  شیئکه در آن  زمانیتا  کردیم

که با  جا آنعمل عبث است . پس ما  یکوضع شود  دیگری. اگر هم لغت کنیم نمی

لغت دوم  شویم میواجه م حیواناتو  گیاهانبا  یاو  شویم میروبرو  ها سنگو  ها خاک

 ؟کند می حکایت مفهومیدر برابر لغت اول از چه 

سلسله  یکاست که در ظاهر و باطن از  گیاه هستیدکه شما با آن روبرو  جسمی

انسان. در  یا حیوان دیگرجسم  همچنیناست،  یافته ترکیب گیاهی های سلول

مواد  یااز گوشت و استخوان و  غیر چیزیبا  آیا حیوان یاانسان و  کالبدشکافی

عالم که  مادیونمناسبت  همین؟ به شویم میهستند روبرو  ها آنکه مشابه  دیگری

اصل بنام ماده  یک، قائل به اند نکرده پیدا چیزیبجز جسم و ماده  اند تاختهبه هرجا 

 یان و لغات ظاهر و باط گوییم می جا این. در اند دانسته ابدیو  ازلیو همان را  اند شده

 این یاجسم  این یاماده  این گوییم میشده است؟ چرا  پیداجوهر و عرض از کجا 

و  اند شده جوهریو انسان ظاهر و باطن دارد و چرا فالسفه قائل به حرکات  حیوان
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خود  توضیحاتدر  ها آن؟ اند کرده تقسیمجهان را به دو مفهومِ جوهر و عرض 

و اگر جوهر نباشد عرض هم قابل  نیستعرض بدون جوهر ممکن  پیدایش گویند می

در  دیگرجسم  یک یاو  گیاه یک تجزیهدر  گوییم می ها آن، به نیست نمایشنمود و 

در آخر کار  تجزیه ایندر  آیا کنیم میجدا   یکدیگرکه مواد و امالح آن را از  جا آن

بدست ما آمده است مانند  تجزیهدر  چه آن. ماند می باقیبنام جوهر و عرض  چیزی

 چه آنساخته شده است،  یکدیگربا  ها آن ترکیباز  گیاهان پیکرهکه  امالحیذرات و 

در  همچنین؟  دیگر چیزی یاعرض؟ فقط ماده است و  یابدست آمده جوهر است 

شده را از  ترکیبذرات  که اینچند قطره آب، بجز  یامشت خاک و  یک تجزیه

شده  تجزیهذرات  این دلیل؟ پس شما به چه داریم دیگری چیز کنیم میجدا  یکدیگر

؟ در برابر لغت ظاهر کنید می گذاری نامظاهر و باطن  یارا به دو نام جوهر و عرض و 

 ترکیببجز  گیاه یک پیدایش آیا؟ نیستوجود دارد که در برابر لغت باطن  چیزیچه 

اجسام. ما  تمامی پیدایشدر  همچنینهست؟  چیزی یکدیگربا  گیاهیو تجمع اجزاء 

را  ها آنو  بچسبانیم یکدیگررا به  دیگر چیزهای یاخود اگر چند دانه گندم  صنایعدر 

که  شکلی برای توانیم میشکل  تغییر همین دلیل به آیا درآوریم مخصوصیبه شکل 

 بگوییم مجبوریم یا کنیمجوهر و عرض وضع  یالغت ظاهر و باطن  ایم آوردهبوجود 

؟ مثال نیست چیزی اولیهاست که در ظاهر و باطن بجز حبوبات  شکلی یککه آن 

 اند آورده بوجودکه  هایی شکل برای توانند می سازند میو مبل  میزنجارها که از چوب، 

هست که در  هایی چوبو مبل  میز ایندر ظاهر  بگویندوضع کنند و  لغاتی چنین یک

 دیگری چیز ها چوبدرآورند بجز  شکلیرا به هر  ها هیزمو  ها چوب؟ نیستباطن آن 

 .طبیعیاجسام  بقیه برای طور همین، نیست

جوهر و عرض  یادر مواد عالم و اجسام جهان دو لغت ظاهر و باطن  که اینبرهان 

هست؟ ما  چیزیچه  طبیعتدو لغت در اجسام  این مصادیق؟ چیست اند کردهوضع 

 مصادیق ایم کردهو روح وضع  خود دو لغت بنام جسم موجودیت برایکه  ها انسان
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از مواد و  انبوهی؟ اگر ما فقط چیست دیگر حیوانات یادو لغت در وجود ما و  این

 موجودیتنشان دادن  برای ایم درآمده مخصوصیکه به شکل  هستیم طبیعتذرات 

 حقایقی نمایشگرلغات  اینبود. وضع  کافیروح  یالغت بنام جسم و  یکما فقط 

در  یعنیاجسام است.  مادیتاز  غیر چیزی حقایقاست که آن  طبیعتدر ماوراء  دیگر

نهفته است که با بودن آن  مادی غیر حقیقت یک ای مادهو هر  ای ذرهنهاد هر 

آن  گوییم می حقیقتبا نبودن آن  یاآن ماده زنده و متحرک است  گوییم می حقیقت

 یا دوگانگیبرهان  هم کیفیتو  کمّیتدو مفهوم  پیدایشماده مرده و ساکن است. 

. با نیستاصل ممکن  یکدو مفهوم از  پیدایش زیرااست.  طبیعت حقایق چندگانگی

بجز بزرگ  محصولی. از اجتماع مواد و ذرات، آید میبوجود  کمّیتمواد عالم فقط 

ماده ساکن همه در ارتباط با  میلیون یکداشت.  نخواهیمشدن حجم و مقدار 

 یکدیگرساکن هستند و اگر در وضع اول متحرک باشند باز در ارتباط با  یکدیگر

زنده  درآیندکه  شکلیهزار انسان زنده همه با هم به هر  چندین یامتحرک هستند و 

اجتماع و  چنین یکهستند. از  میت یکدیگرباشند در اجتماع با  میتهستند و اگر 

و حرکت و اثر  حیاتمانند  دیگرلغات  ولیکن شود می پیداو مقدار  کمّیتفقط  ترکیبی

استفاده از  برایو هندسه  ترکیب گوییم می جا این. در نیستقابل ظهور  خاصیتو 

اجتماع مواد و  که اینآمده است نه  بوجوداست که در دل ذرات  حرکاتیو  ها خاصیت

 باشد که در دل ذرات و مواد نبوده است. اگر خاصیتیمولد حرکت و  یکدیگرذرات با 

آن مواد در  مهندسیو حرکت نداشته باشند، ما از  حیاتمواد عالم در نهاد خود 

هزار  یعنی. کنیم ایجادو حرکت  حیاتمانند  مفهومی توانیم نمی یکدیگراجتماع با 

بر طبق  ها آنساکن هستند و اگر از اجتماع  درآیندکه  شکلیماده ساکن به هر 

 کنیم میقضاوت  حیاتحرکت و  پیدایشبا  آید بوجود حیات، حرکت و معینهندسه 

 عناویناز  غیر چیزیخود  حقیقتشده در نهاد خود و  مهندسیکه آن ذرات و مواد 

که در باطن موجودات عالم  گوییم میبرهان  این. پس در اند بوده جسمانیتو  مادیت
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هست که در باطن  چیزهاییو در ظاهر آن،  نیستهست که در ظاهر آن  چیزهایی

آمده  بوجودمناسبت لغات ظاهر و باطن و جوهر و عرض  همین. به ستنی ها آن

آن  برایو  دانند می اعتباریعالم را  مادیتاست، گرچه فالسفه مفهوم عرض و 

 اعتباریمنظور شما از  گوییم می ها آنبه  ولیکن نیستندجوهر قائل  منهای مصداقی

و عدم  الشیئخود  عرض در ذات و نهاد گویید می؟ اگر چیستبودن مفهوم عرض 

 گویید میو اگر  نیستقابل ظهور  معناییعدم مفهوم و  برای گوییم میمحض است 

بنام جوهر  دیگریاست که با مفهوم  وجودی شیئ یکعرض  معنایمفهوم و 

است. مثال شما از اجتماع  طبیعت حقایق دوگانگیخود برهان  اینشده است  ترکیب

آن باشد؟  مادیت سوایکه  کنید می پیدابنام عرض  چیزیچه  یکدیگرچند ماده با 

 چیز ها گلشکل آن بجز همان  یاکوزه  این آیا کنید می، کوزه درست ها گلشما از 

نام دوم  این ولیکنکوزه  گویید میو  اید کردههست؟ گرچه نام آن را عوض  دیگر

ابتدا  نبوده است. گِلها از همان چیزیگِل است که آن شکل بجز گِل  گیری شکل

همان ابعاد ثالثه.  یعنی دیگر چیزهای یامثلث  یامربع  یا، به شکل کره اند بودهشکل 

و حاال همان  بودیدکرده  گذاری نامبا کلمه گِل  معینشکل  دلیل بهرا  ها گِلپس ابتدا 

اگر در نهاد کوزه  جا این. کنید می گذاری نامبنام کوزه  معینشکل  دلیل بهرا  ها گِل

ظاهر و باطن از کجا  یامفهوم عرض و جوهر  نیست دیگری چیزشکل  بجز گِل و

موجودات عالم در نهاد و در باطن خود  گوییم میحساب  اینشده است؟ با  پیدا

و  حیات های بنامرا  حقیقتهستند که آن  مادیتو  جسمانیتاز  غیر دیگری حقیقت

 گیری شکل. مفهوم عرض از کنیم می گذاری نام دیگر چیزهایحرکت و جوهر و 

محصول اجتماع ذرات و مواد عالم براساس  گیری شکلآمده است که آن  بوجود اشیاء

 هایی خاصیتاز ظهور  حیاتحرکت و  یااست و مفهوم جوهر و  معینهندسه و قاعده 

هست که  حیاتبنام روح و  دیگریاصل  ها خاصیتآن  پیدایشبوجود آمده که مبدأ 

 موجودات عالم است. جسمانیتو  مادیت منهای هومیمف حیاتآن روح و 
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 نمایشگر ها این ۀبوجود آمده هم آیاتآن  تفسیرکه در  احادیثیقرآن و  آیات

 حقیقتِدو  ترکیباز  زوجیتمفهوم  زیرااست.  طبیعت حقایق دوگانگیو  زوجیت

. یکدیگرشکل نسبت به  یکو  نواخت یک حقیقتِنه دو  شود می پیدا یکدیگرمخالف 

آن دو فرد، فرق  که اینمگر  نیستجنس قابل ظهور  یکاز اجتماع دو فرد از  تزویج

از  دیگردو فرد  یادو نفر زن  یاداشته باشند. مثال دو نفر مرد  یکدیگربا  ذاتیو  نهادی

قابل ظهور  تزویج ها آن بینو  نیستند یکدیگربا  ترکیبجنس و مشخصات قابل  یک

باشد که آن مواد با  بسیطماده بحت و  یکفقط  ینشآفراگر مبدأ جهان  یعنی نیست

قابل  تزویجو  ترکیب ها آننداشته باشند از اجتماع  نهادیو  ذاتیاختالف  یکدیگر

 اشیاء تمامیدر  عمومی زوجیت یکاز  حکایتعبارات قرآن  که این. با نیستظهور 

و در  «اثنَّي من ُک ش ئي خلقنا زوجَّي و »: فرماید می ذاریات 41 آیهعالم دارد. در 

 این. پس با «الازواُ لکها مما تنبت الارضخلق »: فرماید می یاسینسوره  35 آیه

لغات عرض و جوهر و ظاهر و باطن در لسان فالسفه و  پیدایش گوییم میحساب 

 است. طبیعت مبادی گانگیچند  یا دوگانگیبرهان  مادیون

   براهیناز طرح موضوع  ای خالصه

 برهان : تعریف

است.  حقایق سوی بهو استدالل  دلیل مسیرحرکت از  معنایبرهان و حجت به 

مؤثر،  طریقمصنوع و اثر از  طریقمانند وضوح صانع از  دلیل مسیروضوح مدلول از 

احتجاج  مدلولیو  دلیل چنین یک مسیراز  علمیبرهان خوانده شده است. حرکت 

ارتباط کاذب،  یابدون ارتباط به مدلول و  دلیل مسیراز  علمی. حرکات شود می نامیده

برهان و احتجاج  مسیراز  مؤمنینو  انبیاء علمیجدل خوانده شده است. حرکات 

 جدل و مجادله است. مسیرکفار از  علمی. حرکات شود میشروع 
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 معنایدرست به  ها هستی، انکار  ها هستیبرهان اول : اعتراف به وجود و تمام 

 .شود میخوانده  علمیو  ریفکجنون  یک

بنام عرض و  لباسی، نه در اند نموده جلوهخود  حقیقتبه  ها هستیبرهان دوم : 

 چیز بوسیلهخود و  بخودینباشد، عدم است و عدم  حقیقت معنایعدم. اگر عرض به 

 .نیست نمایشقابل  دیگری

قابل انکار  غیر حقایقمانند خود  حقایقو  طبایعدر  تغییراتبرهان سوم : ظهور 

کمال در  سوی به چیزخود متوقف نشده بلکه همه  اولیهدر وضع  حقیقتی هیچاست. 

 حرکت است.

 متوقف بر وجود سه اصل است:  تغییرهر نوع  پیدایشبرهان چهارم : 

به کمک آن  تغییرکه  شیئ -3        تغییرپذیر شیئ -2        مغیرعامل  -1

 .گیرد میانجام 

و حرکت  حیاتکه با آن  اصلیو حرکت در ماده ، اول  حیات پیدایش برایمثال 

مانند ماده.  گردد میظاهر  حیاتکه در آن  اصلی. دوم نیرومانند روح و  شود می پیدا

 ، مانند خداوند متعال.آورد میو حرکت بوجود  حیات،  ترکیب اینکه از  عاملیسوم 

خود و به کمک خود بدون  بوسیله بسیطبحت و  حقیقت یک –برهان پنجم 

خود  سوای چیزیهر  زیرا. نیستاستفاده از دو عامل خارج وجود خود قابل تحول 

 شیئخود است. تحول  غیر حقیقتیبه  دستیابی برای. ظهور تحول نیست چیزی

 حاصل است. تحصیلخود  ذاتیبه خود و آثار  رسیدن برای

 حقیقت این، برهان بیعتطدر مشتقات  تغییراتظهور اختالفات و  -برهان ششم

از  کیفیو  کمّی تغییراتظهور  زیرامتفاوت و مختلف است  حقیقت مبادیاست که 

به  رسیدن برای تغییرات اینمحال و ممتنع است. اگر  حقیقت یکو در  حقیقت یک

صفات  غیر صفاتیبه  رسیدن برایحاصل است و اگر  تحصیلباشد  ذاتیصفات 

 .بگیرد مایهاز خارج وجود خود کمک و  حقیقتباشد الزم است که آن  ذاتی
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محال و  بسیطبحت و  حقیقت یکتضاد و تناقض در  پیدایش –برهان هفتم 

آن است. دو  ذاتی، مخالف با بساطت حقیقت یکتضاد در  پیدایش زیراممتنع است. 

و  نیستند یکدیگرضد  مادیتهستند. مثال دو ماده در  یکدیگرمتضاد جدا از  شیئ

 مبادیحساب،  این. با نیستند یکدیگرضد  نورانیتدر  روشناییو نور و د همچنین

مختلف الزم است تا بر اساس آن در موجودات عالم تضاد و تناقض ظاهر گردد و 

که  کنیم میراه کشف  ایناز  هستیمهمه جا با تضاد و تناقض روبرو  طبیعتچون در 

 در تضاد و تناقض هستند. یکدیگربا  آفرینش مبادی

 پیدالفظ عدم که مفهوم  اینبرهان هشتم : مفهوم عدم مانند خود عدم است و 

 نیست چیزیاست نه عدم مطلق. پس عدم مطلق  وجودکرده است عِدَمِ مضاف به 

 عدمی چنان یکبرهان وجود خدا بر عدم سبقت دارد و  اینوجود باشد. با  نقیضکه 

 باشد. ابدیو  ازلینند وجود خدا در عالم خارج وجود ندارد که ما یادر عالم مفهوم 

وجود و عدم  بینباال در ارتباط با وجود و عدم،  براهینبرهان نهم : بر اساس 

موضوع ممکن  یکو در  حقیقت یکتناقض در  پیدایش. شود نمی پیدامطلق تناقض 

و مثبت قرار  منفیموضوع از نظر صفت و حال در دو حال  یکآن  که آنمگر  نیست

 منهایاست  شیئحساب، ساکن  این، ساکن و متحرک. با میتو  حیمانند  گیرد

نه فقط عدم  حیاتوجود  منهایاست  شیئهم  میتوجود حرکت نه عدم حرکت. 

نه فقط عدم  روشنایینور و  منهایهستند  موادیظلمت و ظلمات  طور همین. حیات

 .روشنایینور و 

کار  زیرا آید نمیفعل و انفعال بوجود  بسیطبحت و  حقیقت یک رویبرهان دهم : 

است که فاقد آن است مانند مصالح  وصفیبه شکل و  حقیقت رسیدن برای فعالیتو 

با  گیرد میآن فعل و انفعال صورت  روی نیستندکه چون خانه و ساختمان  ساختمانی

 مبادیتعدد  نمایشگر طبیعتحساب ظهور افعال خدا و ظهور فعل و انفعال در  این
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و انسان و  گیردفعل و انفعال صورت  یکدیگربا  ها آن ترکیباست تا از  رینشآف

 انجام دهد.  عملیفعل و  مبادیآن  رویانسان  خدای

، به گیرد میتکامل صورت  ها آنکه با ظهور  صفاتی: کماالت و  یازدهمبرهان 

 پیدال تکام ها آنکمال تا با ظهور  منهایباشد  شیئ. الزم است گیرد نمیعدم تعلق 

قابل ظهور  شیئکه کمال است در  نورانیتو حرکت و نور و  حیات پیدایشکند. پس 

از  آفرینندهبه ذات خود بالفعل و بالقوه فاقد صفت کمال باشد تا  شیئاست که آن 

فاقد کمال را به  شیئ، آن دیگر مبادیبا استفاده از  کیفیو  کمّیاضافات  مسیر

 کمال برساند.

بوده و  طبیعتاصول  دوگانگیبرهان  طبیعتبرهان دوازدهم : وجود تناقض در    

که گفته شد  حسابیبا  زیرااست.  طبیعتاصول  گانگی سهوجود تضاد، الاقل برهان 

 جا آناست نه نبودن مطلق. پس در  شیئدر  صفتیبودن و نبودن  معنیتناقض به 

نور و ظلمت، به  یا نیست حیاتم و عد حیات معنای، به حیاتموت و  گوییم میکه 

و فاقد آن است. تصور  حیاتواجد  شیئ معنایبلکه به  نیستنور و عدم نور  معنای

است  وقوعیعدم و وجود  یککه معموال تناقض باشد  شیئو وجود همان  شیئعدم 

فرض وجود عدم هم محال  شود نمیعدم  شیئوقت وجود  هیچعدم و وجود.  یکنه 

 وقوعیعدم،  زیرا، ها آننه به وجود  گیرد میتعلق  اشیاءو اثبات به صفت  نفیاست. 

 داشته باشد.  فرضی که اینندارد تا 

 بسیطبحت و  حقیقت یکدر  کیفیو  کمّیمراتب  پیدایش:  سیزدهمبرهان 

و ظهور حرکت  گیرد میحرکت انجام  مسیرظهور مراتب از  زیرامحال و ممتنع است 

برساند که فاقد آن  چیزیخود را به  خواهد میمتحرک  شیئه منظور است ک اینبه 

در خارج وجود  کند میبه آن حرکت  رسیدن برایکه متحرک  چیزیاست. و آن 

حاصل است  تحصیلاگر در داخل وجود باشد حرکت لغو بوده و  زیراخودش است. 

 که محال و ممتنع است.
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 این که ایناست مگر  خود محال ذاتی وضعیتاز  شیئبرهان چهاردهم : خروج 

 که چنان زیراخود باشد  غیراز  گذاری مایه یاخارج از وجود خود  عاملیخروج به کمک 

به مقصد است. مقصد  رسیدن براینوع حرکت است و حرکت  یکگفته شد خروج، 

خود  ۀوسیل بهدر خود و  شیئاست که در مبدأ حرکت وجود ندارد. پس حرکت  چیزی

 تحصیل زیراخود خارج گردد محال و ممتنع است  ذاتی وضعیتحرکت از  اینتا با 

 حاصل است.

 تبدیلخود محال و ممتنع است. منظور از  غیرذوات به  تبدیلبرهان پانزدهم : 

از  غیر تبدیل اینخود گردد.  غیرخود را رها کند و  خودیت شیئاست که  اینذوات 

 موجودیتبا حفظ  شیئاست که  این معنیو تکامل به  تغییر زیراو تکامل است  تغییر

در  زیراذوات است  ذاتیخالف استقالل  تبدیلکمال حرکت کند.  سوی بهخود  اصلی

 شیئشود  چنیناگر  آید بوجوددوم  شیئبه عدم برگردد و  بایستیاول  شیئ، تبدیل

صورت نگرفته است و اگر  تبدیلحساب  اینندارد. با  یکدیگراول و دوم ارتباط با 

 ذوات. تبدیلو تکامل است نه  تغییرکند،  پیدارا  دیگر شیئصفت  شیئ

 طبیعت اشیاء یعنیدر ذات خود ثابت و مستقل است  چیزیبرهان شانزدهم : هر 

 طبیعتفقط عرض و عدم باشند، موجودات  که ایندارند نه  وجودیو  ذاتیاستقالل 

 تبایناو هستند. مخلوقات با خالق خود  ارادیبلکه اثر  نیستندوجود خدا  نمایش

 آفرینش مبادیو اشتراک وجود. استقالل ذواتِ  ماهوی تبایندارند نه فقط  وجودی

ذات مستقل فقط خداوند است.  بگوید کسیندارد که  ها آن مخلوقیتمنافات با 

ذوات مخلوقات را به اراده خود  ولیکناست  مستغنیخداوند در ذات خود مستقل و 

، مستقل هستند. رابطه ذوات موجودات با خدا آفرینش، بعد از آفریدگاناست.  هآفرید

بلکه رابطه مصنوع با صانع است. ذواتِ مخلوقات  نیست دریامانند رابطه قطره با 

 اعتباری ماهیاتفقط عوارض و  که ایناست نه  آفریدهاست که خدا  حقایقیاصول 
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 پیداو به اراده خدا  اند نبوده ازلیودات باشند. براساس استقالل ذوات گرچه ذوات موج

 را نابود کند. ها آنخدا به اراده خود  که اینهستند مگر  ابدی ولیکن اند شده

 پیداتحقق  کیفیو  کمّیاضافات  طریقبرهان هفدهم : تکامل موجودات از 

از  چه آنباشد.  جوهریو  وجودیتحول و حرکات  مسیرفقط از  که ایننه  کند می

محصول افاضه نور  شود می پیدا ها انسانو تکامل در موجودات و مخصوصا در  تغییر

 تجلی یاتحول ذوات ماده  که اینو استعداد است نه  وجودیو اضافه هندسه  نیروو 

اشتقاق از ذات خدا و برگشت به آن  معنیباشد. صعود و نزول به  ها آنوجود خدا در 

 است. نهایت بی سوی به از صفر شیئحرکت  معنیبلکه به  نیستذات 

از  چه آنهستند،  ترکیبیمرکب در ذات خود فاقد اثر  اجزایبرهان هجدهم :  

هر  آفرینش مبادیحساب  اینبا  نیستدر ذوات اجزاء مرکب  آید میبوجود  ترکیب

بوجود آمده  ترکیب طریقاز  آفرینشهستند که در  آثاری کلیهفاقد  تنهاییبه  یک

در ذات خود، حرکت  که اینبا ماده، حرکت است نه  ترکیبپس از  نیرواست. اصل 

در ذات خود  که آناست نه  حیاتبا جسم،  ترکیبپس از  حیاتروح  همچنینباشد، 

و حرکت  حیاتاز تعلق با جسم و ماده،  پیش نیروباشد. اگر اصل روح و اصل  حیات

با ماده  نیرو ترکیبمنظور ما از  زیرادو اصل با ماده لغو و عبث است  این ترکیبباشد 

و  گیرد نمیصورت  ترکیبی چنیندر ذات حرکت باشد  نیروحرکت است و اگر  ایجاد

 سکون محال و ممتنع است. پیدایشبراساس آن 

اختالف اعم و اخص مطلق  یکدیگربا  طبیعتبرهان نوزدهم : اختالف مشتقات 

ه مشترک دارند و وج یکدیگربا  روحانیاتو چه در  مادیاتچه در  ها آن تمامیاست. 

 یک پیدایشمخلوقات وجود ندارد.  بین تباینیوجه مشترک، اختالف  همینبراساس 

 ولیکن گیرد میصورت  طبیعت مبادی ترکیب مسیراختالف و اشتراک از  چنین

 یکدیگربا  مشترکیاست و وجه  تباینیاختالف  یکدیگربا  طبیعت مبادیاختالف 

 ندارند.
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تعدد و اختالف نباشد در فروع و مشتقات  آفرینش مبادی: اگر در  بیستمبرهان 

همه جا فروع و اجزاء از اصول بوجود  زیرا نیستآن تعدد و اختالف قابل ظهور 

 به همراه خود ندارند. چیزیو اضافه بر اصول  آیند می

و  صوریاختالف  یکدیگربا  طبیعت: اختالف مشتقات  یکمو  بیستبرهان 

است نه  حقیقیو  ماهویاختالف  یکدیگربا  طبیعت دیمبااست و اختالف  هندسی

 مانند اختالف اعداد. اعتباریو  عرضیفقط اختالف 

 که اینخود هستند نه  عین نمایشدر نمود و  هستیو دوم : اصول و  بیستبرهان 

در  ها هستی تمامیباشند.  عدمیو  اعتباریفقط موجودات  نمایشدر لباس نمود و 

خود همان است که در اجسام و  حقیقت. ماده در دهند می نمایش، خود را طبیعت

حرکت  یا روشناییخود همان است که  حقیقت. نور هم در شود میابعاد مشاهد 

 واقعیتخالف  عملی یک حقیقتو  حقیقت نمایش میان تفکیک. آورد می بوجود

 است.

شه بدون سابقه و بدون نق ها آن هندسیو صورت  اشیاءاصول  ایجادبحث درباره 

 : قبلیموجود 

فلسفه است و بجز  الینحل شایدمشکل و  های بحث ترین اساسیبحث از  این

دو  اینجادرباره آن نظر نداده است. بحث ما در  کسیمعصوم)ع(  پیشوایانقرآن و 

 قسمت است:

 و جهان و انسان؛ ساختمانیمصالح  یا آفرینشاصول  ایجاد

به اشکال موجود در عالم  رسیدنتا  ها ترکیبو  ها صورتو  ها هندسه پیدایش

 ؛طبیعت

متعدد است  ساختمانیو مصالح  آفرینش مبادیگذشته ثابت شد که  های بحثدر 

، محال و حقیقت یکواحد و از  یکاز  دوئیتاختالف و  پیدایشو ثابت شد که 

بجز ذات مقدس خداوند متعال شش  آفرینش مبادیثابت شد  همچنینممتنع است. 
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و بدون سابقه است  ابدیو  ازلیافه وجود خداوند که اصل اصل است که به اض

 شد.  نامیده آفرینشاصول سبعه 

 اصول سبعه ثابت شده در مباحث گذشته عبارت بودند از :

و  عظیمموجودات و مخلوقات عالم، وجود  آفرینندهاصل وجود خداوند متعال، 

 علمی محدودیتکه  شرطیو  قیدو شکل و صورت و هر  کیففاقد کمّ و  نامتناهی

، توحیدقرآن در سوره  تعریفکه بنا به  حقیقتیشود.  پیدادر ذات مقدس او  حسی یا

نداشتن  معنایخأل داخل و خارج ندارد.  یعنیامام باقر)ع( صمد  تفسیرصمد است. به 

در داخل وجود خدا  یعنی 91امام )ع( که فرمودند: ال جوف له تعبیربه  داخلیخأل 

 برایکه  نقصیباشد. چنان  صفتی یا ذاتینقص  معنیوجود ندارد که به  خالیی

 وجودیو نقص  بگیردکمک  غیرخود داشته باشد تا از  غیربه  نیازبرطرف شدن آن 

. اما نیستدر ذات مقدس او  نقصی یا خالئی چنین یکخود را برطرف سازد. 

وجود  کنیمرض است که اگر ف این معناینداشتن خارج به  یا خارجی محدودیت

و  نیستبه بعد خدا  جا آنو از  شود میتمام  جاییخداوند متعال خارج دارد که در 

 محدودیتخارج وجود،  چنین یکداشتن  معنایوجود خدا به آن خارج احاطه ندارد. 

او در پهنه وجودش داخل و  برای توانیم میخداوند متعال است که  ذاتیو  وجودی

هرچند  طرف آنبه  مسافتی یکوجود ناقص است و از  که در داخل کنیمخارج فرض 

. فرض کند می پیداو خارج  رسد میباشد وجودش به آخر  نوریسال  میلیاردهاکه 

که نقص  کند می ایجابدر ذات مقدس خداوند متعال  خارجیداخل و  چنین یک

 محدودیتو  داخلی؛ که نقص ها انسانکند مانند ما  پیدا خارجی محدودیتو  داخلی

که اگر  هستیمجوف و خأل  دارای، نیازمندیماز داخل وجود  یعنی داریم خارجی

 خارجی محدودیت همچنین، ماند می باقیبه حال خود  وجودیبرطرف نشود خأل 
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 دیگر باشیمدر خارج وجود خود تصرف داشته  معینیمسافت  یکاگر ما تا  داریم

دو فرض  همینمد، طرد ص معنای. نیستما قابل تصرف  برایاز آن مسافت  بیرون

خود به  اینندارد و  خارجی محدودیتو  داخلیخأل  یعنیاز ذات مقدس اوست 

باشد  ابدیو  ازلیکه  کند می ایجاب نیازی بی همیناست که  ذاتی نیازی بی معنای

. کند می پیداخود  سوای عاملیبه  احتیاجظهور،  برایاگر مسبوق به عدم باشد  زیرا

 برای عاملینابود شدن و به عدم رفتن  برایاگر ملحوق  به عدم باشد باز  همچنین

 وجودی محدودیتدو  معنای، درست به زمانی محدودیتدو  اینخود الزم دارد و 

 یک. پس او نیستاو سازگار  ذاتی نیازی بیبا  ها محدودیت ایناست که همه 

و  وجودیو  مکانیو  زمانی محدودیتهر نوع  نافیاست مطلق و مجرد  حقیقتی

 که این، احد است نه کند می تعریفخود را  توحیدامثال آن. چنان است که در سوره 

بعد از نقص و خأل باشد. مبدأ ظهور موجودات  پُری که اینعدد باشد، پُر است نه 

از خود  ها آب که چنانجلوه دهد  مخلوقی صورت بهکه ذات و وجود خود را  نیست

 مایهمشتقات، از وجود خود  پیدایش برایمواد عالم  یاو  آورد میبخار و قطره بوجود 

که او  کند نمی گذاری مایهمخلوقات از خود  ایجاد برای. پس خداوند متعال گذارند می

 سوای اصلیاز  همچنینمعلول و مشتقات.  جایعلت باشد و موجودات به  جایبه 

خود باشد  سوای مبدئی کیکه مسبوق به عدم باشد و مشتق از  نیامدهخود بوجود 

و  ای نمونه آفرینشحساب در جهان  اینکه مبدأ اشتقاق دارند. با  طبیعت موالیدمانند 

 باشیمسال در جستجو  ها میلیونندارد. اگر در داخل و خارج عالم  همتاییکفو و 

او باشد  ذاتیاثر  یاکه نمونه ذات خدا  کنیمبرخورد  چیزیبه  طبیعتدر  توانیم نمی

 ذاتیاثر  جسمانیتروح است و  ذاتیدر موجودات عالم اثر  حیاتحرکت و  که چنان

در  چیزدارد نه هم نمونه ذات خود، بلکه همه  ذاتینه اثر  طبیعتماده است. خدا در 

او است. او چنان است که خود را در کتاب خود وصف کرده است و  ارادیاثر  طبیعت

خود را وصف کرده است  چه آن سوای چیزیخدا را به  ها انسانکه  نیست جایز
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 چیزیخداوند از وجود خود در  که این معنایبه  ذاتی. اثر 92کنند تعریفو  توصیف

 ذاتیو فلزات اثر  صنایعدارد، برق در  ذاتیاثر  ها چراغکند. مثال نور در  گذاری سرمایه

 تحیابه جسم،  شود میدارد که چون وارد بدن  ذاتیروح در بدن اثر  یادارد و 

ندارد که مثال وجودش را به  ذاتیو اشخاص اثر  اشیاءدر  چنین این. خداوند دهد می

بوجود آورد  داناییو  شنواییذات خود در ما  داناییو  شنواییقلب ما تعلق دهد و از 

خداوند متعال  ارادیبلکه عالم هر چه هست اثر  اند گفته ها مذهب حلولی که چنان

مانند حرارت آتش در  ذاتیاست. اثر  ها آن ارادیه اثر ک ها انسان صنایعاست مانند 

 مانند روشن کردن آتش در برابر ما. ارادیوجود ما و اثر 

جهان و انسان است اصل نور است. طبق  ساختمانیاصل دوم : که مصالح 

)ع( اصل نور در ذات خود پنج اصل است که امیرالمؤمنین بیاناتو  عینیمشاهدات 

داشته  خارجی محدودیتکه هر کدام  نیستند عددی واحدهایپنج اصل هم  این

و هر  ها رنگو  ها روشناییو  حیاتو حرکت و  نیروها پیدایشباشند. اصل نور، مبدأ 

و سبز  سفیدپنج اصل که بنام انوار  اینشده.  پیدااست که در جهان ماده  کمالینوع 

و حرکت و  ها شکلو  ها رنگشده است منبع برداشت  نامیدهو زرد و سرخ و بنفش 

 در جهان ماده است.  حیات

است، در مقابل  کمالیاصل هفتم، ماده است که در ذات خود فاقد هر نوع 

 آورد میبوجود  فعالیتکه در آن حرکت و  نیروهایی، ظلمت است و در برابر نورانیت

 است و میتذاتا  حیاتبا ظهور  قیاسو در  شود می نامیدهاست که ساکن  نیروفاقد 

 شود می تعبیر سیاهیبه  رنگی بیاست که آن  رنگی بیذاتا  ها رنگبا ظهور  قیاسدر 

از  عددی واحدهایدارد.  ذاتی محدودیتانوار عالم،  ذاتی تناهیبا عدم  قیاسو در 

باشد از آن  کثیفباشد و چه  لطیفعالم چه  جسمانیتو  جرمانیتو  آید میآن بوجود 
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جهان  پیکرهمواد و اجسام عالم است،  تمامی. منبع و مبدأ برداشت گیرد میسرچشمه 

و حرکت  حیاتو  گیرد میاصل سرچشمه  اینآن از  داخلیو مشتقات  آفرینش

 .گیرد میموجودات عالم از اصل نور، سرچشمه 

 ساختمانیاصول نامبرده که مصالح  آیااست که  حقیقت ایندرباره  جا اینبحث ما 

اصول مسبوق به عدم  این یابوده  ابدیو  ازلیمانند وجود خدا  موجودات عالم است

بوده و ملحوق به عدم خواهد بود. با فرض مسبوق و ملحوق بودن به عدم، بدون 

خواهد شد و در  وجودیو  ذاتیدارد و اعدام  زمانی اولیتشده است،  ایجادسابقه 

 ایجادبدون سابقه  آفرینشمصالح جهان  آیاخواهد داشت.  زمانی محدودیت نتیجه

با سابقه بوده است؟ اگر آن اصول، بدون سابقه بوده است و مانند ذات  یاشده است 

از  که این یانداشته، اعدام هم نخواهد شد  ایجادبه  احتیاجبوده و  ابدیو  ازلیخدا 

خدا  ایجادیو  ابداعی، مسبوق به عدم بوده و به اراده نیست ابدیو  ازلینظر زمان، 

شده به  ایجادآمده است و چون به اراده خدا  بوجودداشته باشد  مبدئی که اینو بدون 

 خواهد داشت.  زمانیاول و آخر  نتیجهاراده او اعدام خواهد شد. پس در 

قرآن و  آیاتاست که فقط در  ای فرضیهبدون مبدأ و بدون سابقه  شیئ ایجاد

، گروهیاز هر  بشریدانش  ولیکن)ع( به آن اشاره شده است اطهار ائمه علمی بیانات

و  ها صورتجهان است،  پیدایش: ماده مبدأ اند گفته مادیون. اند نکردهآن را قبول 

و  ها صورت پیدایشاصل ماده که مبدأ  ولیکنماده حادث است  ایناز  ها شکل

مشتقات است که از آن  تمامی آفرینندهماده  همیناست.  ابدیو  ازلیاست  ها شکل

فوق ماده هستند و  وجودیهم که قائل به  یونانسرچشمه گرفته است اما فالسفه 

است  حقیقت یک: وجود، گویند می دانند میاز آن وجود  تری نازل ۀمرحل یکماده را 

است.  علمیو  حسی های محدودیتبوده، فاقد همه  بسیطکه در ذات خود بحت و 

مشتقات عالم، از جمله ماده و مشتقات آن است.  تمامی پیدایشهمان وجود مبدأ 

موجودات است و  تمامیمبدأ  حقیقت یکاست و آن  حقیقت یکوجود  گویند می
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شده  نامیده، خالق قید، آن وجودِ بدون شرط و گذارد می مایهاز خود  سازد می چه آن

نظر شکل  از آفرینشجهان  گویند میمخلوق است.  قیدهاو  ها شرط لباساست و در 

مانند  نیز ها آن. پس قدیم، هستیو شرط حادث است و از نظر وجود و  قیدو حدود و 

است.  ابدیو  ازلیهستند که مبدأ موجودات است،  حقیقت یکقائل به  مادیون

اصل وجود و  اینخود را بر  علمیو  فلسفیوحدت وجود مباحث  عرفایاز  بسیاری

 این، اعتقاد به مادیتفلسفه و  دنیایحساب در  این. با اند کرده گذاری پایه ماهیت

مشتقات از  گویند میبدون سابقه امکان دارد وجود ندارد.  اصلی پیدایشکه  حقیقت

ارتباط  مادیونهم حادث باشند. فالسفه و  مبادی که این، حادث است نه مبادی

 زمانیارتباط  نه دانند می معلولیارتباط علت و  یا رتبی، ارتباط قدیمحادث را به وجود 

عالم و مخلوقات جهان  موالید گویند می دیگربه عبارت  یاارتباط مصنوع با صانع  یا

با نور. نه اثر  قیاسدر  روشناییبا آتش و  قیاسخدا هستند مانند حرارت در  ذاتیاثر 

 . گویندهمانند ارتباط مصنوع با صانع و ارتباط سخن با  ارادی

شده و ارتباط  ایجادبدون سابقه  آفرینش مبادی که ایناثبات  برای جا اینما در 

 احادیثیاز قرآن و  آیاتیابتدا  نیست معلولیو علت و  رتبیبا ذات خدا ارتباط  مبادی

 .پردازیم میآن  بیانو به شرح و  کنیم می ایراد)ع( اطهار ائمهاز 

کلمه  شود میبدون سابقه در قرآن استعمال  پیدایش معرفیکه در  ای کلمه اولین

 و ابداع است.  بدیع
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  ابداع، جعل و خلق

 صنعت استعمال شده است سه نوع است : معرفیو در  شیئ ایجاد برایکه  لغاتی

السموات  بديُ»: فرماید میو  گویند می بدیعاول، ابداع که به مناسبت آن خدا را 

 93.«ضوالار

ع ل  » آیاتمانند  نامند میدوم ، جعل که به مناسبت آن خدا را جاعل  ات   ج  ل م  الظ 

الن ور    96.«اللّل سکناجعل »و   95 «امل جنعل الارض همادا و»،  94 « و 

: خلق آیاتمانند  نامند میسوم ، کلمه خلق که به مناسبت آن خدا را خالق 

 باریسه لغت، به تناسب، کلمات برء ،  این حاشیهاالسموات و االرض و امثال آن. در 

. کلمات ابداع و جعل و خلق در رود می، صور، مصور و امثال آن بکار  ذاری، ذرء ، 

کلمه اول محال  پیدایشاز  پیشکلمه دوم  پیدایش یعنی گیرد میقرار  یکدیگرطول 

مانند  دیگرکلمات  ولیکناول است  معنیدوم متوقف بر ظهور  معنیظهور  زیرااست 

. ابداع به روند میو تصور و هندسه و امثالهم در عرض کلمات باال بکار  ترکیبصفت 

که در  دیگر شیئ یا نوری یا ای ماده ایجادبدون سابقه است.  شیئ پیدایش معنای

 چنین یک. شود نمی پیداآن جز در علم خدا  برای ای نمونهسابقه ندارد و  طبیعت

. اند نامیدهز نظر ارتباط با مجعول، بدعت را از نظر ارتباط با فاعل، ابداع و ا پیدایشی

که خداوند  شود میاستعمال  موردیدر  جا همهقرآن  آیاتو ابداع در  بدیعکلمات 

است و بدعت هم  آفریده قبلیرا بدون سابقه و بدون نقشه و نمونه  شکلی یاو  شیئ

که  نونیقاجعلِ  یعنیماده است.  همیناز نظر ارتباط با جعل قانونِ بدون سابقه از 
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 طبیعتکه بدون ارتباط با  قانونیدر کتاب خدا ندارد.  دینی یا طبیعتدر  طبیعی ۀنمون

. اما کلمه جعل در ارتباط با اند نامیدهبدعت  شود میجعل  آسمانیکتب  یاانسان 

که خداوند مرده  موردیمانند  شود میاستعمال  شیئدادن به  خاصیتدادن و  حقیقت

شعور و ادراک  یا حیاتبنام  خاصیتیجسم و ماده که فاقد  یک یعنیرا زنده کند 

 برپایه گیری شکل زیرا. میراند میزنده را  یا کند می، مرده را زنده دهد می حیاتاست، 

آن  مهندسیباشد  ذاتی خاصیتفاقد  شیئممکن است. اگر  ذاتی های خاصیت

 برای یمهندس. پس هندسه و آورد نمیبوجود  خاصیت معین شکلیو  صورت به

. جعل در استعماالت ها خاصیتآن  ایجاد برایاست نه  ذاتی های خاصیتاستخراج 

 و جعل مرکب . بسیطخود بر دو قسم است : جعل 

 است. اولیهبدون سابقه و بدون ماده  شیئ ایجاد معنایبه  بسیطجعل 

آب و  تبدیلمانند  دیگربه حال  حالیدادن ذوات از  تغییر معنیجعل مرکب به 

 یکدر استعماالت خود  بسیطو امثال آن. جعل  حیوانبه  گیاه تبدیلو  گیاهخاک به 

 وجعل املاء مانند  گیرد میانجام  حقیقت یک رویعمل عامل  زیرااست  مفعولی

 و امثال آن. جعل احلیاه

که  کند میکار  شیئدو  رویعامل  زیرادو مفعول است  دارایاما جعل مرکب 

، جعل التاب فاکهة مانند کلمات،  دهد میال اول به حال دوم انتقال اول را از ح شیئ

 .جعل اجلبال اواتدا

 ها چوب. شکل دادن به رود میبکار  اشیاء گیری شکلو  مهندسیاما کلمه خلق در 

ساختمان  صورت بهتا  ساختمانی، شکل دادن به مصالح درآیدو مبل  میز صورت بهتا 

 اینخواه  درآیدمطلوب  صورت بهتا  طبیعتشکل دادن به مواد خام  یا درآید

 اولیهکه خداوند متعال مواد  جا آن. طبیعت وسیله به یاانسان باشد  وسیله به گیری شکل

از  کند می مهندسیمختلف  های صورت بهمختلف  های هندسهموجود و مجعول را در 
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 دیگرو عناصر  ها آبهواها و  مختلف گازهایمختلف و از  گازهای اولیهآن مواد 

 آید میبوجود  اولیهاستفاده و استخراج خواص مواد  برایکه  گیری شکل این، سازد می

 پیدایشرها کردن صورت اول و  معنای. خلق از ماده خلق و خلقت به نامند میخلق 

خود  اولیهحالت  که اینبه تناسب  گویند میکهنه را ثوب خلق  ۀصورت تازه است. جام

مشاهده  ها آن گیری صورتو  اشیاء مهندسیرا که نو بوده است رها کرده است. در 

خود را رها  اولیه های صورت، انسانیو  طبیعی صنایعدر  اولیهکه مواد  کنیم می

غالبا در حالت دوم  یخلق، لذا کلمات خلق و گیرند می تری تازهو صورت  کنند می

. اگر همراه کلمه خلق شود میده استعمال خالق بوجود آم مهندسیکه با  اشیاء

کنند کلمه مِن را بکار  معرفی اند درآوردهتازه  صورت بهرا که  شیئ اولیهبخواهند مواد 

 و امثال آن. خلق من املاء بّشا و خلق من التاب فاکهةمانند :  برند می

انسان و با علم و قدرت او بدون مداخله خدا و عوامل  وسیله بهکلمه جعل و ابداع 

مفهوم  پیدایش زیراجاعل و مبدع باشد  تواند نمیانسان  یعنی، نیستممکن  طبیعت

بدون سابقه  شیئ تواند نمیانسان  یعنی نیستانسان ممکن  وسیله بهجعل و ابداع 

 ماهیتبه جعل  تعبیرآورد که از آن  بوجود اشیاءدر  ذاتی خاصیت که این یاکند  ایجاد

استفاده کنند و با  طبیعتاز مواد مجعول در  توانند میهمه جا  ها انسان. کنند می

 های استفادهمختلف درآورند و  های صورت بهخود آن مواد مجعول را  مهندسی

بسازند تا آن را به شکل آب و  موادی توانند نمی ها انسانمتفاوت داشته باشند. مثال 

 چیزهای یاخاک و آب  یکدیگربا  ها آن ترکیببسازند تا از  موادی یا درآورندهوا 

 تجزیه طریقاستفاده کنند و از  طبیعتاز مواد مجعول در  توانند میبسازند بلکه  دیگر

بسازند. پس بر اساس تفکر و اراده خود  هایی صورتیکدیگر با  ها آن ترکیبو 

 خالق و صانع و مهندس باشند. توانند میجاعل و مبدع باشند ولیکن  توانند نمی



 
 مبادی آفرینش

 

33
5 

 

لن َيُر الاش ّاء من العدم الا هللا و لن »:  فرماید میرابطه امام باقر)ع(  دراین

بدون  شیئ ایجاد یعنی 97«َيرجه ايل العدم الا هللا و لن َیعل الش ئي شيئا الا هللا

اعدام ذوات تا مرحله عدم، چنان  همچنینسابقه مخصوص خداوند متعال است، 

سه  ایننماند مخصوص خداوند متعال است.  باقیاز آن  ای مادهو  ای تفالهکه  اعدامی

فرموده که با مفهوم خود  معرفیعمل را با استعمال کلمه االّ در انحصار خداوند 

کار کنند و  توانند می طبیعت رویسه مرحله به بعد  ایناز  ها انسان کند میداللت 

 احادیثقرآن و  آیاتات باال و استدالل به بوجود آورند. در ارتباط با کلم صنایعی

 . شود میموضوع جعل مواد و ذوات بدون سابقه مطرح 

 دالیل نقلی ایجاد بدون سابقه  

اول سوره انعام  آیه دهد میکه از جعل بدون سابقه و بدون مبدأ خبر  ای آیه اولین

ْمد  »: فرماید میاست. خداوند  ل امت   الْح  ع ل  الظ  اموات  و  اْْلَْرض  و  ج  ل ق  الس  ي خ  ّلِل    اذل  

ل ون   ْم ي ْعد  ِب    وا ب ر  ين  ك ف ر   ها زمینو  ها آسمان آفرینش شریفه آیه این 98.«و  الن ور  مث   اذل  

را  این. کند می معرفینور و ظلمت را با کلمه جعل  آفرینشرا با کلمه خلق و 

است نه  زمینشکل و هندسه آسمان و  دلیلبه  ها زمینو  ها آسمانه ک دانیم می

 ساختمانی، آسمانیو کرات  زمینآسمان و  زیرا ساختمانیمصالح  یا اولیهمواد  دلیل به

مخصوص درآمده است.  های شکلاست که به اراده خداوند متعال ساخته شده و به 

آسمان  اند داده تشکیلآن را  موجودیتکه  کراتی دلیلفضا و به  دلیلآسمان را به 

است که به  یافته تشکیل زمینمانند کره  موادی. کرات آسمان از ذرات و نامند می

تراکم مواد و اجسام  دلیلو به  خورشیدها صورت بهمختلف  گازهایاجتماع  دلیل
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 یاخأل مطلق است  یاآسمان  فضایاست اما  درآمده ها زمین صورت بهمختلف 

 هوا. صورت به کثیفو  یقرق گازهای

 فضاییفضاها و موجودات  تمامی دهنده تشکیلکه  ای اولیهدر جمله دوم مواد 

الن ور  »است تحت جمله  ات  و  ل م  ع ل  الظ  که  تعریفاتی. ظلمات طبق دهد میتذکر   «ج 

 دلیلروشن شد که ماده را به  جا آن. در نیروهستند فاقد نور و  موادیگذشت، ذرات و 

ظلمت ،  یعنیعدم نور، ظلمت باشد  دلیلبه  که ایننه  نامند میفقدان نور، ظلمت 

 سیاهیو  تاریکیفقدان نور به  دلیلفاقد نور است نه عدم نور و مواد عالم به  شیئ

 روشنایی. نور در خأل مطلق، کند می پیدا روشناییبا نور،  ترکیب دلیلو به  گراید می

 پیداآن با ماده  ترکیب یااز انعکاس نور در ماده  روشنایی پیدایش زیرا آورد نمیبوجود 

آن را  اصلیو نهاد  آفرینش موجودیتحساب  ایننور مطلق. با  دلیلنه به  شود می

 پیدا یکدیگردو اصل با  این ترکیبموجودات از  تمامیو  دهد می تشکیلنور و ماده 

دو  اینخداوند  آیه اینهستند. در  آفرینشجهان  اولیه. نور و ماده اصول شود می

. اگر نور جعل النور، جعل الظلامت:  فرماید می یادآوری بسیطاصل را با کلمه جعل 

نور و ظلمت را خلق  مبادیو خداوند ابتدا  آمدند می بوجود دیگریو ظلمت از مبدأ 

الزم بود که از خلقت نور و ظلمت با  آفرید می، نور و ظلمت را مبادیو از آن  کرد می

 مبادیکه مفعول اول اشاره به  مفعولیجعل دو  یعنیکند.  یادآوریجعل مرکب  کلمه

ساخته شده است. خداوند در  مبادیکه از آن  بناییو  صورتی بهباشد و مفعول دوم 

مواد عالم  زیرا. کند می معرفیخود  اصلیدو جمله، نور و ظلمت را در وضع  این

و  نیروخود که نور و  کیفیو  کمّی انتهایدر مباحث گذشته روشن شد در  که چنان

و نور و  شوند می تبدیلبه ظلمت محض  اند دادهخود را از دست  روشناییو  حیات

حساب اصل نور  این. با شوند می تبدیلروح مطلق  یاهم به نور مطلق و  حیاتو  نیرو

آن است و اصل ماده در ذات خود  اولیهحالت  نورانیت ایندر ذات خود نور است و 

نور  یعنیاست.  آفرینشمواد عالم و مصالح  اولیهظلمت است پس نور و ظلمت حالت 
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آمده باشد که در مباحث گذشته اصل  بوجود مبدئیاز  که اینو ظلمت مبدأ است نه 

شد. پس  معرفی عددیواحد  عنوان بهظلمت  یاو اصل ماده  مبدئیواحد  عنوان بهنور 

که دو اصل نور و ظلمت بدون  دهد میخبر  بسیطخداوند با کلمه جعل  آیه نایدر 

 سایردو اصل مبدأ  اینشده و  آفریدهداشته باشند  دیگریمبدأ  که اینسابقه و بدون 

 است. گردیدهعالم  موالیدمشتقات و 

در سوره دهر با  یکیو  مریمدر سوره  یکی آیهرابطه، ارتباط دو  ایندر  دیگر آیات

اول سوره  آیهشده است.  آیهدو  اینکه از امام باقر)ع( از  تفسیریاست و  یگریکد

است که خداوند انسان را متوجه سابقه  این شود میذکر  جا ایندهر که ترجمه آن در 

بر انسان گذشت که از او نام و  روزگاری آیا: فرماید میو  کند می حیاتاز  پیشخود 

: پس فرماید می مل يکن شيئا مذکورا تفسیرامام باقر)ع( در  99در عالم نبود. نشانی

 زیرانداشته است  نشانیمذکور نبوده و نام و  ولیکنبوده  شیئ ایناز  پیشانسان 

است  شیئآن  قیدبلکه مربوط به  خورد نمیانسان  شیئیتبه  آیه ایندر  نفیحرف 

 مذکوریت،  يئا مذکورامل يکن ش : فرماید میکه  شود میمربوط به کلمه مذکور  یعنی

بوده است  شیئ عنوان به ایناز  پیشآن را. پس انسان  شیئیتنه  دارد برمیرا  شیئ

از او در عالم  نشانیو نام و  شود میشناخته  انسانیتانسان که به  عنوان به ولیکن

بوده و  ساختمانیمصالح  دیگر تعبیربه  یابوده و انسان نبوده و  شیئباشد نبوده است. 

هستند نه آن  شیئاز ساخته شدن  پیشکه  انسانی صنایعساختمان نبوده است مانند 

که اشاره  مریمسوره  58 آیه. اما ایم کرده گذاری اسمو آن را  ایم ساختهکه ما  چیزی

ل  »: فرماید میاست که  این کند می شیئیت نفیو  شود میبه ماقبل خلقت انسان  و 

ان    ي ْذك ر   نس 
ِ
ئْيً  اْل ل ْم ي ك  ش   ن ق ْبل  و  ل ْقن اه  م  که  آورد نمیانسان به خاطر  آیا،  100«َأان  خ 
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عالم  اشیاء که ایننبوده است با  چیزیاصال  که حالیدر  کردیماو را خلق  ایناز  پیش

. نیستندمطلق  شیئهستند وال  اولیهو مواد  مبادی صورت به آفرینشاز  پیش

از  پیشاز اشتقاق، خاک هستند و عناصر آب و هوا و گازها  پیش خاکیمشتقات 

و  طبیعیمشتقات  تمامیحساب از  اینهستند. با  اولیه، مواد ها صورت اینظهور به 

به شکل  موجودیت نفیاسم و عنوان و  نفیانسان در اشاره به ماقبل،  صنایع

به ماقبل ضمن اشاره  شریفه آیه این. شود نمی شیئیت نفیو  شود می مخصوصی

 این. پس به دیگر چیزی یاانسان بودن  نفینه  کند می شیئیت نفیظهور انسان 

نبوده،  چیزیخلق شود  که آناز  پیش ها گذشتهکه انسان در  کند میاشاره  حقیقت

نامبرده در ارتباط  آیاتهم نبوده است که از آن انسان ساخته شود.  ای اولیهمواد  یعنی

 شود میاست همه جا اشاره  رسیدهمعصوم  پیشوایانکه از  مؤکدیمکرر و  روایاتبه 

، بدون مبادیو چه از نوع  ها هندسهو  ها صورتچه از نوع  آفرینشجهان  که اینبه 

و  عظیم سخنرانی یکسابقه و بدون مبدأ خلق شده است. حضرت زهرا)س( در 

کردند  ورییادآجمله را  اینفرمودند  ایراداحقاق حق خود  برایکه در مسجد  علمی

ن ش ئي اکن قبلها»که ،  و  مبادیرا بدون  اشیاء. خداوند 101«ابتدع الاش ّاء  لم 

موال )ع(  البالغه نهجدر  زیادیدر موارد  همچنینخلق فرموده است و  قبلیسابقه 

را  اشیاء یعنی،  «الاش ّاء ل من اصول ازلّه و ل من اوائل ابديه خلق»فرمودند: 

 ازلیو بدون سابقه داشته باشند خلق فرموده و اصول  ازلیمبدأ  یک که اینبدون 

که مسبوق به عدم نبوده است.  مبادی یعنیبدون زمان و بدون اول،  مبادی یعنی

است که ذات خدا مسبوق به جعل  این دلیلبه  ازلیتوصف خداوند متعال با کلمه 

عدم نخواهد آن ذات پاک ملحوق به  یعنیخدا هم  ابدیتو  نیست آفرینندهجاعل و 

شناخته شده  ابدیو  ازلی، آیندهدر گذشته و  زمانی محدودیتعدم  دلیلبود. به 
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و  کند می ابدیتو  ازلیت نفی آفرینش مبادیجمله موال)ع( از  ایناست. در 

 مبادیدر  ابدیت. استعمال کلمه 102«من اصول ازلّه و اوائل ابديه ل»: فرماید می

آن  زمانی محدودیتبلکه  نیست ها آیندهبودن آن در  نامتناهیتنها به اعتبار  آفرینش

 نیستمانند وجود خدا از نظر زمان نامحدود  آفرینش مبادی یعنی کند میرا اثبات 

ع  »: فرماید می دیگرجمله در خطبه  این نظیربلکه محدود است و باز  بت د  ل  الاش ّاء   ا 

خداوند متعال موجودات  یعنی. «ثلهاةل امت  امث   ذاء  بلها و أ نشأ ها بال احت  ق   ن ش ئي اکن  م  

که قبال باشد  هایی نقشهبدون وجود  همچنین مبادیعالم را بدون سابقه و بدون 

به عدم و بدون  مسبوقیت تأکید برایکه  کنیم میمشاهده  جا ایناست. در  آفریده

. ممکن بود شیئ: ال من فرماید میو  دارد میمقدم  شیئرا بر من  نفیسابقه، حرف 

و من را بر ال  شیئ: من ال فرمود میاگر  شیئکه فرمود ال من  شیئمن ال  بگویدکه 

راه اشکال  جا اینبود که عدم مبدأ وجود باشد. در  این اش الزمه داشت میمقدم  شیئ

 مبدئیتعدم مبدأ وجود شده است و چون  بگویندکه  شد میعالم باز  مادیون برای

نداشته و خدا  شیئیتبوده که ارزش  شیئم پس عد بگویندعدم، محال و ممتنع است 

نداشته، مواد  شیئیتکه ارزش  شیئقرار داده است و آن  طبیعت موالیدآن را مبدأ 

به  اشیاءارزش  یا شیئیت زیراباشد.  کیفکه فاقد کمّ و  وضعیاست در  طبیعت اولیه

که عرض است بدون معروض  کیفیتو  کمّیت ایناست و  کیفیتو  کمّیت دلیل

 ارزش بیو  خاصیت بی قدر آن ها کیفیتو  ها کمّیت. پس معروض نیستل ظهور قاب

اشکاالت و  این برای راهی که این برای نیست جایزبر آن  شیئیتاست که اطالق 

مجعول نبوده است.  آفرینش مبادینشود و مردم گمان نکنند که  پیدا خیاالت

 شیئاصال  یعنی،  شیئ: ال من فرماید میو  دارد میرا بر من مقدم  نفیامام)ع( حرف 
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را بدون  مبادیدرآورد بلکه ابتدا  طبیعتموجود  های صورت بهنبوده که خدا آن را 

 آورده است. بوجود مبادیرا از آن  مبادیو مشتقات  آفریدهسابقه 

 15( در صفحات  قدیم) چاپ  18رابطه در کتاب بحار جلد  ایندر  دیگر حدیث

 :کند میو عرض  رسد میم باقر)ع( خدمت اما دانشمندیمرد  18و

 .الاش ّاء بدء اذلی الاصل السالم علّه فقال –تعایل هللا خلقه ش ئي اول هو ما

که خداوند در عالم خلق فرموده سئوال  چیزی اولینسائل از  حدیث ایندر 

است که مبدأ موجودات  اصلیمخلوق همان  اولینکه  دهد می. امام جواب کند می

 حدیث همینعالم شده و مخلوقات از آن سرچشمه گرفته است پس از آن در 

و بدون  ازلیاصل  یک: اگر موجودات عالم از فرماید میو  دهد میحضرتش ادامه 

که مبدأ مشتقات عالم قرار گرفته است مخلوق  ازلیسابقه خلق شده باشند، آن اصل 

باشد که از ازل همراه او بوده  اصلی یکجعل  دعیم تواند نمیو خدا  نیستخدا 

موجودات عالم را  تمامیکه  کند میخداوند در کتاب مقدس خود ادعا  که ایناست. با 

را خلق فرموده است. الزم بود که در  ها آنو  آفریده ها صورتو  ها شکلاز ذوات و 

. باز ها حقیقتهست نه خالق ذوات و  ها ماهیتو  ها شکلخالق  بگویدادعا فقط  این

و مشتقات عالم را از ذات  موالیدخداوند متعال  بگوییم: اگر فرماید می حدیث همیندر 

 صورت بهاست که ذات خالق  این اش الزمهآورده است  بوجودداده و  بیرونخود 

هم  ای جلوهو  آفرینش چنین یکاز خالق باشد.  جزییو ذات مخلوق،  درآیدمخلوق 

است مجرد،  حقیقتی یکاو  زیراذات مقدس خداوند متعال است  حقیقترخالف ب

خالف  ای جلوه تواند نمیاصل مجرد  یک. ترکیبو فاقد هر نوع  کیففاقد کمّ و 

بلکه مُبدع  نیستخود داشته باشد. پس وجود خدا مبدأ موجودات و مخلوقات  واقعیت

، از وجود یلدبا جمله لم  توحیدره خداوند در سو حدیث ایناز  پیشاست.  ها آن تمامی

و از  نیستنداو  ذاتیکه موجودات عالم جلوه  دهد میو نشان  کند می مبدئیت نفیخود 

 درایناو هستند مانند رابطه مخلوق با خالق.  ارادیبلکه جلوه  اند نیامده بوجودذات او 
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و  دانند میکه ذات خدا را مبدأ و معاد موجودات عالم  کسانی)ع( در ردّ موالعلیرابطه 

 کّف: »: فرماید می گردند برمیموجودات از وجود خدا شروع و به وجود او  گویند می

لّه  ما ری علّه ما هو أ جراه  و ي عود  ا  ث   فيه و  بداه  و أ  ه َی  د  ذا ما هو ي  ث ه  ا  أ حد 

ت ت ذات ه  و   103.« عناه  م   الازل   ن  م   ُ  ن  مت  أ ک هن ه  و ل ز  ج  ت  ل  ل ت فاو 

: چطور و فرماید میدارد  ای فرضیه چنین یکبا جمله تعجب که داللت بر امتناع 

کرده تا مبدأ موجودات  ایجادکه به اراده خود  چیزی شود میچگونه از ذات او جدا 

تکامل و تحول  مسیرکه به اراده خود در  چیزی گردد برمیباشد و چگونه به ذات او 

باشد که ذات او مبدأ و  چنینکه ذات او معاد باشد. اگر  ای گونه بهساخته است  جاری

که بدون سابقه ظاهر شده  شیئآن  زیرا گردد میوجود او لغو  ازلیتمعاد باشد پس 

باشد. پس ذات او  ابدیو  ازلی تواند نمیاست و در معرض حدوث حوادث قرار گرفته 

 ذاتیجزء است و آثار  یک حقیقتدر  منه شتقممشتق و  زیرا نیستمبدأ مشتقات 

با  البالغه نهججمله از  اینباشند.  یکدیگرمخالف  توانند نمیهستند و  حقیقت یک

را  حقیقت یکباال از امام باقر)ع(  حدیثهمراه  توحید، در سوره یلدجمله لم 

و آن ذات مبدأ  کند نمیمخلوق جلوه  صورت بهذات خدا  که اینو آن  پروراند می

 .نیستو مشتقات عالم  موالید

جلوه  زیراخدا ممتنع و محال است  ذاتیدر مباحث گذشته هم روشن شد که جلوه 

 شیئکه فاقد ظهور آن  خالئیو در  نیستکه  جاییاست در  شیئظهور  معنایبه 

نسبت به ذات  خالئی چنین یکاست تا در آن خأل ظاهر گردد و خود را نشان بدهد و 

 جا آنتا در  نیستکجا هست که او  زیراخداوند متعال محال است  نامتناهیجرد و م

 از خود بروز دهد. چیزی یاجلوه کند 
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باشد که از آن مشتق و متولد شده  موجوداتی یاموجود  اولیناگر ذات خدا مبدأ 

 غیرخود را رها کند و به آثار  ذاتیآثار  حقیقتی یکاست اوال چطور ممکن است 

 نیست چیزیو مجرد است و بجز خود  بسیطجلوه کند؟ او که در ذات خود  ذاتی

از  ای جلوه یا مشتقیموجودات که  اینداشته باشد؟  غیرخودیجلوه  تواند میچطور 

او. چگونه  غیر یاخود او باشند  یاکه  حقیقتدو  این بیناست  دایرمر ذات او هستند ا

 جاییآتش در  شود می آیاو نقائص و کمبودها خود او هستند؟  عیوبهمه  اینبا 

 دریاخود را رها کند؟ قطره که از  آبی خاصیتآب است  که اینآب با  یاآتش نباشد و 

 غیروجود دارد، آب است و  دریااست که در  امالحیآثار و  کلیهحامل  شود میجدا 

واجد  بایستی باشیم بسیط از آن ذات مجرد و ای قطره چنین این. ما اگر نیستآب 

از  مبری، علم ، قدرت ، حکمت ، مجرد و باشیمخدا  وجودیو  ذاتیآثار  تمامی

 دریابا  دریا ذاتیآثار  تمامیقطره در  که چنان هم، ذاتی غیرنواقص و آثار  تمامی

خدا  ذاتیاز آثار  اثری منهای یااز ذات خدا به اضافه  شیئاست. اگر ظهور  شریک

 ذاتیاز آثار  اثریکه مثال خداوند  آیدبوجود  غیریتیمنها  یااضافه و  اینباشد تا با 

از ذات قابل  ذاتیآثار  زیرامحال است ) که ایناضافه کند با  یاخود را از مشتق بردارد 

هر نوع  منهای شیئکه  آورد میبوجود  تجزیهدر ذات خود  صورت این( در نیسترفع 

بر  چیزیاشتقاق  یاجلوه  اینو اگر در  گردد می یرپذ کیفیتو  کمّیت، کیفیتو  کمّیت

مبدأ و مشتق، آن اضافه  بینباشد  فرقیو  آیدبوجود  غیریتیذات خود اضافه کند تا 

اصل  یکبرداشت شده است؟ اگر آن اضافه از  منبعیاز کجا بوجود آمده و از چه 

 یکاضافه از  خدا باشد و اگر آن غیراست که با خدا،  این اش الزمهباشد که  ازلی

در خأل  تواند میخداوند است که او  ابداعیاثبات قدرت  اش الزمهاصل حادث باشد 

وجود خداوند  مبدئیتکند. پس با فرض  ایجاد چیزیمطلق بدون اصل و سابقه 

منها  یااضافه  دلیلکه به  غیریتبدون سابقه، ظهور  شیئ ایجادمتعال و امتناع 

از ذات مقدس خداوند  بایستیمحال و ممتنع است. پس  شود می پیدانسبت به مبدأ 



 
 مبادی آفرینش

 

33
3 

 

شده  پیداکه در عالم  موجوداتی تمامیوجود او و  بینو  کنیم مَبدئیت نفیمتعال 

 بینو  بدانیماو  ارادیموجودات عالم را اثر  تمامی و شویمقائل  وجودی تبایناست 

 ها فرضیه این یتمام. رتبینه فقط فاصله  شویمقائل  زمانیمخلوق و خالق فاصله 

بدون سابقه  تواند میمجهز است و  ابداعیکه خداوندمتعال به قدرت  کند میاثبات 

او خود را در  زیرا درآورد خواهد میکه  صورتیکند و آن را به هر  ایجادرا  چیزی

و لم  یلداول سوره انعام و لم  آیهدر  بسیطو جعل  بدیعکتاب مقدس خود با کلمات 

ذوات و موجودات  تمامی آفرینندهکه او   حقیقت این ادعایبا  توحیددر سوره  یولد

 گردد میمعلوم  حقیقت اینجمالت  این محتوایاز  بنابرایننموده است.  معرفیاست 

 ترکیباتهمه  این مبادیشده و از آن  ایجادمشتقات عالم بدون سابقه  مبادیکه 

 بوجود آمده است.

است که خداوند  حقیقت این گر بیانجهان  مواد عالم و ذرات محدودیت، همچنین

 .نیستنامحدود  گوی جوابمحدود  زیرامجهز است  ابداعیمتعال به قدرت 

 خواص ذاتی ماده  

 اینهستند و  متناهیثابت شد که ماده و مشتقات ماده در ذات خود محدود و 

 .نیستماده است که از آن قابل رفع  ذاتیاز لوازم  محدودیت

ماده . ماده و بُعد  یعنیابعاد ثالثه و همان ابعاد ثالثه  بین محدودیت یعنیماده 

قابل سلب  یکدیگرشده باشند تا از  ترکیب یکدیگرکه با  نیستند حقیقتماده دو 

 جا آن. آید میبوجود  صنعتیواحد  یکو  ابداعیاراده  یکباشند. ماده و بُعد ماده به 

، ابعاد آن ایجادبا همان  کند می ایجاد فیکونیاراده کن  یککه خداوند مواد عالم را با 

 مقایسهکه دارد  ابعادیآن و  داخلی نیرویهم موجود است. اگر ما مواد عالم را با 

دارد که مانند افاضه روح در  مادی غیرمبدأ  یکماده  نیرویدانست که  خواهیم کنیم

 .شود میبه ماده افاضه  سیمبرق در  جریان یابدن 
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، نظر آید میدر آن بوجود  خاصیتو حرکت و  گردد میبا افاضه، ماده به نور مجهز 

شده، قابل سلب هم  ترکیبماده است که با آن  جدای اصلیماده ،  نیرویکه  اینبه 

 این، دیگرو شارژ آن، با اراده  آید میاراده بوجود  یکساخت ماده با  جا اینهست.  در 

. نیروشارژ آن با  دیگرواحد ساخت ماده و واحد  یک، صنعتیدو واحد  گوییم میرا 

قابل سلب هم هستند  یکدیگراز  اند شده ترکیب یکدیگربا  نیروچون دو اصل ماده و 

 یک گانه سه. اما ماده با ابعاد آید میبوجود  حیات، موت و ترکیبسلب و  اینو با 

 دلیلاد آن هم به ابع شود میماده ساخته  که این. به محض نیست بیشتر صنعتیواحد 

نشده از ماده قابل سلب  ترکیب. چون بُعد ماده با ماده گردد می ایجاد مادیتهمان 

، نیستاز ذات قابل سلب  ذاتیآن است و لوازم  ذاتیبُعد ماده از لوازم  زیرا نیستهم 

 گوییم میتناسب  اینداده نشده تا از آن قابل سلب باشد به  شیئآن لوزام به ذات 

به اراده خلق خدا  یااز ماده به اراده خدا  محدودیتات خود، محدود است و ماده در ذ

در  متناهیاست و  متناهی. پس ماده ماده محدود است و محدود، نیستقابل رفع 

 زیادهر چند که  متناهی یعنیصفر با عدد است.  قیاس نامتناهیموجود  یکبا  قیاس

 نامتناهیبر  تقسیم متناهی. گردد برمیبه صفر  نامتناهیبا  قیاسباشد باز هم در 

است،  نامتناهیخارج قسمت  متناهیبر  تقسیم نامتناهیخارج قسمت صفر است و 

، به تجزیهاصل قابل  یعنی متناهیو  تجزیهقابل  غیراصل  یک یعنی نامتناهی زیرا

 ها آنکه در شمارش  ایم شناخته عددیمناسبت ماده و مشتقات آن را واحد  همین

را  نیرونور و  پیدایشو مبدأ  کند می پیداشمارش و احصاء  قابلیتو  رود میار عدد بک

 خواهی عددی. واحد گیرد می حیاتو  نیروکه ماده از آن واحد  شناختیم مبدئیواحد 

است هر چند که انسان قدرت شمردن و به آخر رساندن آن را  متناهی نخواهی

ند متعال ثابت است. خداوند در کتاب در علم خداو ها آنشمارش  ولیکننداشته باشد 

مخلوقات و  تمامیکه شماره  کند میادعا  مریمسوره  13 آیهمقدس خود در 

اْْلَرْ ا»: فرماید میو  داند میموجودات را  ات  و  او  م  ن يف  الس  آيت  الر   ن ُک   م  ل  أ
ِ
ـٰن   ض  ا مْح 
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ْبًدا ام  »: فرماید می یاسینسوره  12 آیهو در  104 «يع  م 
ِ
ن اه  يف  ا ّْ ء  َأْحص  ْ ُک   َش  و 

ب َّي     105.«م 

خداوند  زیرا نیستدرست  نامتناهیبا موجودات  قیاسدر  شریفه آیهدو  این

موجودات قابل  یعنی. اگر عالم اعداد متناهیرا  متناهیو  داند می نامتناهیرا  نامتناهی

 قابلیتعدم  همیناساس  احصاء و شمارش ندارند، بر قابلیتباشند  نامتناهیشمارش، 

را چطور خداوند  نامتناهی حقیقت یک. شود نمیهم درست  شریفه آیهشمارش، 

و چهل در علم ما و  سیکه عدد  طور همان! داند می متناهیشمارش،  ادعایمتعال با 

 یعنی نامتناهیشمارش ما محدود است در علم خدا و شمارش خدا هم محدود است. 

که  شیئ اینو  کند نمیجلوه  محدودیتعدد و  صورت بهو  نیست عددپذیرکه  چیزی

و چون ذاتا شمارش  کند نمیشمارش هم قبول  پذیرد نمی محدودیتدر ذات خود 

که نامحدود در  چنان آن. پس کند نمیدر علم خدا هم شمارش قبول  کند نمیقبول 

 در ذات خود شیئذات خود نامحدود است در علم خدا هم نامحدود است. اگر 

نامحدود و قابل شمارش باشد در علم خدا هم محدود و قابل شمارش است. پس در 

و آسمان را  زمینموجودات  تمامیشماره  دهد میکه خداوند متعال خبر  شریفه آیه

موجودات و  تمامی معدودیتو  محدودیتاست روشن بر  برهانیخود،  این داند می

 یعنیجهان عدد  گوییم می دلیل ایناست. به  آفریدهکه خداوندمتعال  مخلوقاتی

، محدود است که خداوند شماره آن را رود میشمارش آن عدد بکار  برایکه  چیزی

اشاره  سی یا بیست یابه ده  وقتیما  که این دیگرشمارش دارد.  قابلیتو  داند می

 بشماریممشتقات جهان ماده را  سایرچهل عدد از ستارگان و  یاعدد  سیمثال  کنیم

 یاستارگان  تمامیعدد ستاره قابل شمارش و محدود هستند  سیکه  طور همان
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هم چنان که  محدودیت اینموجودات قابل شماره و اشاره ، محدود و معدود هستند. 

 زیرا نیستاز ذات قابل رفع  ذاتیجهان ماده است و لوازم  ذاتیگفته شد از لوازم 

جهان ماده در  که این نتیجه. شود میو همراه ذات نابود  آید می بوجودهمراه ذات 

عالم  جایبه هر  کمّی تکثیر یا تجزیه طریقداخل و خارج خود محدود است. ما از 

ماده و مشتقات  انتهایما به  خدایعلم  نرسیدیماگر ما  رسیم میبه انتها  کنیمسفر 

 دلیل شود می پیداشماره  قابلیتجهان ماده که از  انتهایبه  رسیدن. رسد میآن 

انجام  کمّی تجزیه طریقبودن آن است. مسافرت به داخل جهان ماده از  متناهی

و باز  شود می تر کوچک، کوچک و رسد می. ماده از داخل و خارج به انتها شود می

با اعدام  مساویآن  تجزیهو  نیست تجزیهکه قابل  بگیردقرار  حدیتا در  تر کوچک

سفر حرکت به داخل جهان ماده به انتها  نایاست که ما خود را در  جا اینباشد. در 

 یا تکثیر طریق. سفر به خارج عالم از نداریم چیزی طرف آنو از انتها به  ایم رسانده

، ها ستاره جا آنو  خورشیدماه و  جا آنو  زمینکره  جا این. گیرد میمواد صورت  ترکیب

و به انتها  بگذاریمرا پشت سر  ها ایندر شمارش خود همه  یاخود  مسیردر  توانیم می

 توانیم می، نیست نامتناهیو جهان عدد  ایم کردهما در جهان عدد حرکت  زیرا برسیم

وجود  دیگریجسم  یا ای ستاره یا خورشیدماه و  دیگر طرف آنکه به  برویم جاییبه 

 معراجی سیراز  ای گوشههم در  شایدوجود ندارد.  چیزیو  کسیندارد و بجز خدا، 

: فرمایند میمسافرت اشاره شده باشد که  این انتهایحضرت رسول اکرم)ص( به 

که از  جاییتا جهان نور و فرشتگان، تا  گذاشتیمپشت سر  ها آسمانو  ها زمین

نبود.  چیزیو  کسیمن  خدایکه بجز من و  حالیدر  یا جاییجلو افتادم در  جبرائیل

 محدودیت ایناست و با  متناهیجهان ماده محدود و  گوییم میمقدمه  اینبا 

 ای مسألههمان  اینربط محدود به نامحدود چطور و چگونه است و  کیفیت پرسیم می

 است. ینحلهمه ال  برایخدا ثابت نشود  ایجادی یا ابداعیاست که اگر قدرت 

 ربط محدود به نامحدود :
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 دیگربا خالق است و  مکانیو  زمانی سنخیتمنظور از ربط محدود به نامحدود 

داشته  آفرینندهمناسبت با خالق و  شود می عایدخلقت  اینکه از  ای نتیجه که این

که  قدیمربط حادث به  -، اولگیرد میرابطه سه مسئله مورد بحث قرار  اینباشد. در 

 .زمانی غیر یااست  زمانی آیا

هدف خالق و حاصل شده به  نتیجهارتباط  -ربط محدود به نامحدود، سوم -دوم

 .آفریننده

کامال معلوم شد که خداوند از نظر زمان و مکان و از نظر هدف،  حقیقت این

که زمان و مکان و عدد در نظر  کند می ایجاب نامحدودیت همیننامحدود است و 

خداوند متعال اول  برای زمانیاگر از نظر  زیراخداوند متعال و در ارتباط با او لغو گردد 

 اشکالیو  گیرد میدو اول و آخر قرار  این بینخداوند محدود  ویمشقائل  آخریو 

ما بعد آخر  یارا او را بوجود آورده  عاملیکه ماقبل اول چه بوده و چه  آید میبوجود 

خدا در ماقبل اول و  که این یاخدا را نابود خواهد کرد  عاملیچه خواهد بود و چه 

 خالقیتصفات  نتیجهعجز او است. در  دلیلنداشته باشد که  تصرفیمابعد آخر 

بحث ما  نابودکننده یا ایجادکنندهو درباره عامل  کند میتنزل  مخلوقیت صورت به

با  زیرا، دارد. یولدو لم  یلدمنافات با قضاوت عقل و برهان لم  اینو  گردد میمطرح 

، میقدی، اول بوده است و از هر اولیاز هر  پیشکه  دهد می، نشان یولدجمله لم 

هر نوع  نفیکه از ذات مقدس خداوند متعال  نیست ای چارهاست. پس  تر قدیم

رابطه  این. در ابدیو  ازلی گوییم میمناسبت  اینبشود. به  زمانی محدودیت

ه  : فرمایند می)ع( موالعلی جود  م  و  د  الْع  ب ق  اْل ْوقات  ك ْون ه  و   پیشوجود خدا  یعنی 106.س  

 بوده است .  ها عدمو  ها زماناز 
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با وجود  قیاسدر  خارجیو  داخلیخأل  عنوان بهکه قبال  مکانی نامحدودیتاما 

 مکانی محدودیت. منظور از شود میبه آن اشاره  جا اینخداوند متعال مطرح شد و در 

در خارج وجود،  یادر داخل وجود  وجودیاست که خداوند متعال از نظر سعه  این

که داخل و خارج، از تصرف خداوند خارج گردد. مانند  ای گونه بهکند  پیدا محدودیت

دارند.  خارجیو  داخلی محدودیتجهان که  رؤیتموجودات قابل  یاو  طبیعت موالید

که موجودات مأل  نیست، چنان نیستدر داخل وجود خود فاقد خأل  مخلوقیهر 

خل وجود برخورد نکردند که در دا جرمی یا جسمیمطلق باشند. هنوز دانشمندان به 

وجود نداشته باشد. دانشمندان  ای فاصلهآن  داخلیذرات  بین یعنیآن خأل نباشد 

است که  زیاد قدر همان یکدیگرجسم فاصله ذرات و مواد از  یکدر داخل  گویند می

تحت فشار قرار دهند که  قدر آنرا  زمیناگر کره  گویند می. یکدیگرفاصله کرات از 

 گردد. تر کوچک یاتوپ فوتبال  یکبه اندازه  زمینکره  شایدمحو شود  ها فاصلهآن 

است که موجودات عالم از داخل به خارج و از خارج  این معنیبه  خارجیاما خأل 

به خارج، انتها دارد  دیگرو کرات  زمینبه داخل ابتدا و انتها دارند. از مرکز کره 

و  داخلیو  خارجیأل خ گوییم میدو انتها  همیناز خارج به داخل. نظر به  همچنین

دو نوع خأل است که  اینلغو  معنیخداوند متعال در وجود خود به  نامحدودیت معنای

که ال جوف  اند فرمودهصمد  تفسیرخداوند متعال است. در  صمدانیت معنایدرست 

در داخل وجود، خأل ندارد بلکه مأل مطلق است و در خارج وجود هم انتها  یعنیله، 

 تواند نمیکه دارد  قدرتیخداوند متعال به آن علم و  یعنیاست  نامتناهیندارد و 

به بعد  جا آنهستم و از  جا آنکه من فقط تا  بگویدوجود خود را به آخر برساند و 

پس او از نظر  داند می نامتناهیو  عظیماست، خود را  نامتناهیکه  چنان هم. او نیستم

 است. نامتناهیسعه وجود 

و  سازندگیاز  آفرینندهمنظور سازنده و  یعنیهدف  –خدا در هدف  تناهیاما عدم 

 .آفرینندگی



 
 مبادی آفرینش

 

33
3 

 

در  آفرینشاز  آفرینندهکه  نتایجیخانه را ساخته و آن درخت را کاشته؟  اینچرا 

. اند نامیدههدف  کند میو خلق  آفریند می، نتیجهبه آن  رسیدننظر دارد و به منظور 

وجود داشته  تناسبی یک بایستیافر و مقصد مس بین یاسازنده و هدف  بین جا همه

الاقل  یااز خود او باشد  تر بزرگو  بیشتر بایستی یا سازندگیباشد. هدف سازنده از 

و  تناسب بیکوچک  هدفیبه  رسیدن برایبزرگ  وجودیاو باشد. حرکت  مساوی

امکانات فراهم  تمامیاست که شهر بزرگ را که در آن  ایننامعقول است، مانند 

 یارا تنزل  حرکتی چنین یک. نمایندحرکت  بیابان یاده  سویت رها کنند و به اس

است که  ای نتیجه؟ آن چه چیست. هدف خدا از خلقت جهان و انسان نامند میقهقراء 

و  کند میخلق  نتیجهبه آن  رسیدن برایدارد هدف خدا را پر کند و خدا  لیاقت

هدف خدا  یعنیشمارش اعداد در نظر خدا مطرح است  بگوییم؟ اگر نماید میحرکت 

در  ها انسانداشته باشد که  جهانیتعداد  همینانسان و به  میلیارداست که چند  این

 یا کمّیو حرکات خود غالبا هدف  فعالیتکه در  ها انسانکنند مانند ما  زندگیآن 

ر هدف خدا از . اگآسایش کیفیتتومان و به چه  میلیون. چند داریممحدود  کیفی

 چنین یکچند عدد عالم و انسان باشد  آفرینشمنظور او  یعنیباشد  کمّیخلقت عالم 

عدد هر چند که  زیرادر ارتباط با وجود نامحدود خداوند متعال نامناسب است  هدفی

در ارتباط با آن  هدفی چنین یکصفر است و  نامتناهیوجود  یکباشد در برابر  زیاد

است که از تمام کره  انسانی یککمتر با  یاده کوچک  یکتباط وجود کامل مانند ار

شمارش، نامتناسب  قابلیتو  معدودیتو  محدودیتاست. اعداد از نظر  تر بزرگ زمین

 هستند. نامتناهیموجود  یکبا هدف 

به دست  آفرینندهاز وجود مخلوقات که  برداری بهره معنایبه  -کیفیاما هدف 

، خانه ها درختو  ها خانهاز  برداری بهره برای ها انسانکه ما  چنان آناست  آفریدهخود 

 چنین یک. هستیمخود  صنایعبه فوائد  نیازمند. در واقع کاریم میو درخت  سازیم می

به  برداری بهره این زیرا نیستمتناسب با ذات مقدس خداوند متعال  برداری بهره
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که  چنان آن آورد می بوجودود است که به اراده خ نتایجیبه  احتیاجو  نیاز معنای

است که  نیاز بیو  غنی چنان آن. خداوند سازد میاست که  ای خانهبه  نیازمندانسان 

 تاریک فضایاز مخلوقات خود ندارد. او در  کیفیو  کمّی برداری بهرهنوع  هیچ

 یاطرف نقص  بهدر او  حالتی تغییرروشن.  فضایکه در  داند میو  بیند می چنان آن

 ای مسئله چنین یک جا اینمطلق است. در  غنیپس او  نیستکمال قابل ظهور 

خود  سویهدف خدا را پر کند و خدا را به  تواند میکه  چیستکه آن  شود میمطرح 

 ؟نمایدجلب 

 قدیموجود حادث و  بیناست که  قدیمسه مسأله همان ربط حادث به  این توضیح

در هدف خداوند  که اینجود داشته باشد تا تناسب و بایستیباال  گانه سهدر جهات 

 قابل ظهور نباشد.  خالئیمتعال 

 از نظر زمان قدیمربط حادث به 

فقط از نظر زمان مطرح  قدیمربط حادث به  ها وجودیاز نظر فالسفه و وحدت 

بحث ربط حادث  ایندر  ولیکن. آفرینندهنه از نظر مکان و نه از نظر هدف  شود می

 مکانی. منظور از ربط شود میدر سه مرحله زمان و مکان و هدف مطرح  قدیمبه 

 یامقابله وجود خلق با خالق است مانند مقابله وجود مصنوع با صانع  قدیمحادث با 

، و منظور از ربط هدف، رابطه هدف خورشیدبا  شمسیمقابله کرات و اقمار منظومه 

در  آفرینندهربط  زمانیور از ربط حاصله از موجودات است و منظ نتایجبا  آفریننده

 خواهیروابط معلوم نگردد در سه مرحله باال  ایناست که اگر  قدیمارتباط حادث با 

و  زمانیفاصله  قدیمحادث و  بینو  آید می بوجودخالق و مخلوق خأل  بین نخواهی

 قدیممسأله ربط حادث را به  ها فاصله همینکه وجود  شود میحاصل  هدفی یا مکانی

حادث و  بیناگر  گویند میمشکل نموده است.  ها وجودیر نظر فالسفه و وحدت د

را خلق  خلقیکه در آن فاصله خداوند  ای فاصله یعنیباشد  زمانیفاصله  قدیم
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 شود می تعطیل فیاض فیض، زمانیفاصله  اینانجام نداده است در  عملینفرموده و 

اثر از  تفکیک زیرا نیستخداوند متعال  ذاتیمتناسب با وضع  فیض تعطیل اینکه 

مطلق  فیاضبر  فیضافاضه  طرفیمعلول از علت محال و ممتنع است و از  یامؤثر 

با  قدیمحادث و  بین زمانیخأل  یا زمانیاست. فرض وجودِ فاصله  تکوینیواجب 

ممتنع  قدیمحادث و  بین زمانیجهت فاصله  این. از نیستمفروضات باال سازگار 

 است.

ما مخلوقات خداوند متعال را  که صورتی: در گویند میهم  مکانیر مورد فاصله د

قابل اشاره و شماره  خالیق تمامیکه  کنیمتصور  طور اینو  بشناسیممحدود و معدود 

وجود  معدودیو  عددیکه  طرف آناعداد به  این انتهایهستند، پس از  متناهیو 

که از رابطه محدود  مکانیخأل  اینو  آید می بوجود مکانیخدا و خلق خأل  بینندارد 

. گردد می فیض تعطیل مایه زمانیدرست مانند همان خأل  شود می ناشیبا نامحدود 

 چیزیو  کسیوجود ندارد و بجز خدا  چیزی طرف آنجهان محدود به  انتهایاز  زیرا

 علیتکه با  شود میمعلول از علت مطرح  تفکیکو  فیض تعطیل. باز مسأله نیست

 .نیستخدا سازگار  وجودی

رابطه  ایندر  -با هدف خداوند متعال آفرینشحاصله از جهان  نتایجاما ربط 

مصنوعات و  نتایجظهور  یعنی، غاییعلت  آیاکه  شود میمطرح  ای مسئله چنین یک

الزم  تناسبی چنین یک یاباشد  آفرینندهمتناسب با هدف  بایستیمخلوقات خدا 

و  عظیم ۀآفرینند یانامحدود، هدف محدود داشته باشد  ۀآفرینند؟ ممکن است نیست

و  نامتناهیموجود  یکهدف  بگوییمو کوچک داشته باشد؟ اگر  صغیربزرگ هدف 

 چنین یکو نامحدود باشد  نامتناهی بایستیو نامحدود،  نامتناهینامحدود مانند وجود 

قابل  متناهیاز خلق  نامتناهیو فوائد  نتایجظهور  آیاکه  شود میمطرح  ای مسئله

 نتایج متناهیموجود محدود و  یککه  بگوییم توانیم می آیانه؟  یاتصور است 

نامحدود باشد؟ اگر  آفرینندهنامحدود متناسب با  نتایجنامحدود داشته باشد تا آن 
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است  این اش الزمه کنیم پیداو نامحدود  نامتناهی نتایج آفرینشاز شجره  نتوانستیم

وجود نامحدود ممکن است هدف محدود داشته باشد و باز در ارتباط  یک بگوییمکه 

و  زمانیکه در فاصله  شود می پیدانامحدود خأل مفروض  خدایهدف محدود با  این

مخلوق و خالق  بین ای فاصلهمطرح شد. در هر صورت تصور هر نوع خأل و  مکانی

چطور ربط  محالیفرض  چنین یکباال محال و ممتنع است. با  های فرضیهبراساس 

 مکانی یا زمانیو خأل  فیاض فیض تعطیلکه منجر به  کنیممطرح  قدیمحادث را به 

 نگردد.  هدفی یا

گردد که  بررسیباز هم کامال روشن و  بایستی حقیقت اینمسائل باال  توضیحدر 

رابطه  دیگر تعبیراو؟ به  ارادیاثر  یاخدا هستند  ذاتیو موجودات عالم اثر  خالیق آیا

 خورشیدبا چشمه  روشناییرابطه  یامانند رابطه حرارت با آتش  آیامخلوق با خالق، 

کالم با متکلم است؟ در مباحث  یارابطه مصنوع با صانع  نظیررابطه  این یااست؟ 

که جز خود و  بسیطذات مجرد و بحت و  یکو  حقیقت یکگذشته روشن شد که از 

و در دو جهت  پذیرد نمی کیفکمّ و  و در داخله وجود خود نیست چیزیخود  سوای

که از  شیئظهور  بسیطذات مجرد و  چنین یک. از نیست تجزیهقابل  کیفیو  کمّی

او باشد محال و ممتنع است. شما فرض  سوایاو و  غیر ذاتیاز نظر  یا صورینظر 

و  کیستآمده است  بوجودخدا بوده و از ذات خدا  ذاتیکه اثر  غیریآن  کنید

، غیریتاست؟ که با فرض  آفرینندهذات خدا و  عینمفروض  غیرآن  آیا؟ چیست

هستند. اگر آن  یکدیگردو مفهوم متناقض با  غیریتو  عینیتممتنع است.  عینیت

 غیریتوجود خدا است پس چرا با عنوان  عینخداوند متعال است  ذاتیکه اثر  غیری

 غیریتاست که فرض  وجود خدا غیرو اگر  دانیم میآن را مخلوق و خدا را خالق 

ذات مجرد غلط و محال  یکاز  ذاتیاثر  پیدایش نتیجهغلط و محال است در 

 یااز ذات خدا مانند ظهور حرارت از آتش  ذاتیاثر  یکظهور  که این دیگر. گردد می

به خارج  شیئدر ارتباط  اثری چنین یک پیدایشاست.  خورشیداز چشمه  روشنایی
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تصور  خورشیدچشمه  برای وجودیما خارج  بایستی یعنیوجود خود ممکن است 

 وجودیدر ارتباط با وجود آتش خارج  یاظاهر گردد  خورشیدتا در آن خارج، نور  کنیم

عالم، آتش باشد پس  جایتا در آن خارج، حرارت ظاهر گردد. اگر همه  کنیمتصور 

اگر همه  ای آیدبوجود  تفکیکیعلت و معلول  بینحرارت آتش در کجا ظاهر گردد تا 

، نیستقابل تصور  خورشیداز وجود  خألییاست و  خورشیدو چشمه  خورشیدجا جرم 

وجود  یکاست در کجا ظاهر گردد؟ با تصور  خورشید ذاتیکه اثر  روشناییپس 

اثر  پیدایشندارد،  خارجیو  داخلیخأل  کردیمکه در بحث گذشته ثابت  نامتناهی

در کجا  دانید میکه شما آن را جلوه ذات  اتیذآن اثر  زیرامحال و ممتنع است  ذاتی

 یکمحسوس شود؟ جلوه در خأل از  غیریتی کننده جلوهآن جلوه و  بینظاهر گردد تا 

محال  خألیی چنین یککه فرض  صورتیذات در ارتباط با آن ذات ممکن است، در 

 فضاییدر چه  ذاتی، اثر شناختیمو نامحدود  نامتناهیو ممتنع باشد که ما آن وجود را 

 نامتناهیوجود  یکظاهر گردد که در آن فضا ذات مجرد خدا نباشد؟ پس با تصور 

 غلط و محال است. ذاتیندارد تصور ظهور اثر  زمانیو  خارجیو  داخلیکه خأل 

که از آن  کنیمتصور  ذاتیذات مجرد، ظهور اثر  یکاز  بخواهیماگر  که این دیگر

 یاباشد  کمّی غیریت، )غیریت اینذات است خواه  آن غیرآمده که  بوجود اثریذات 

نور  غیریتمانند  کیفی غیریتو  دریاقطره به  غیریتمانند  کمّی غیریت،  کیفی

منشأ  غیریتدو  این آیا(. قویانسان  یکبا  ضعیفانسان  یک یا قویبا نور  ضعیف

و  کمّیتکه منشأ ظهور  ذاتیو  نیست نامتناهیدر آن ذات مجرد  تجزیهظهور 

حدوث حوادث با تجرد و  این؟ باز گیرد نمیباشد درمعرض حدوث حوادث قرار  کیفیت

مسئله است که خداوند  همین. در ارتباط با نیستآن ذات مجرد متناسب  تناهیعدم 

 معرفی 107 مل يُل و مل يودلو  هللا الصمد خود را با جمالت توحیدمتعال در سوره 
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ری علّه  ما هو أ جراه  و ّفک  »: فرماید می)ع( المؤمنین امیر. موال کند می فيه  عود  ي   َی 

ت ت ذاته و  اه  ما هو أ بد ذا ل تفاو  ث  فيه ما هو أ حدث ه  ا  د   ن  م   ُ  ن  مت  و ل أ ک هن ه  ز  ج  ت  ل  و ي 

 کند میمسئله  چنین یککه داللت بر امتناع  آمیزتعجب  بیانبا  107«عناه  م   ل  ز  ال  

کرده از ذات او بوجود آمده باشد و  ایجادرا که خدا  چیزی شود می: چطور فرماید می

ساخته دو  جاریمخلوق  صورت بهخلقت  مسیرکه خدا آن را در  چیزی شود میچطور 

 چنین یکبه آن ذات برگردد و داخل ذات شود؟ فرض  دریا سویمرتبه مانند قطره به 

و  گیردر قرا تبعیضو  تجزیهکه آن ذات مجرد در معرض  شود میباعث  ای مسئله

. پس تصور شود میاو لغو  ذاتی ازلیت نتیجهمحل حدوث حوادث گردد که در 

 شیئ هیچ که این دیگرنسبت به ذات مقدس غلط و محال است .  مسائلی چنین یک

 خورشید آیاندارد.  اختیارخود اراده و  ذاتیدر بروز دادن آثار  شخصی هیچ یاو 

 یاخود گردد  ذاتیمانع حرارت  تواند میآتش  یا بگیردتابش خود را  جلوی تواند می

 گردیدمانع بروز و ظهور خود  توانید می، باشید می رؤیتو قابل  هستید که اینشما از 

 جسمانیتاز  توانند میاجسام  آیا؟ نگردیدو ظاهر  نشوید دیده بینندگانو در مقابل 

 یا شیئد باشند؟ هرگز خو روشناییمانع ظهور  توانند میانوار  یاکنند و  جلوگیریخود 

ذات است، همراه  عین ذاتیآثار  زیراخود گردد  ذاتیمانع بروز آثار  تواند نمی شخصی

 باشیم آفریننده ذاتیاگر اثر  ها انسانذات بوده و خواهد بود. موجودات عالم و ما 

و  زمانیسال فاصله  ها میلیونما و آن ذات مجرد  بینچگونه ممکن شده است که 

آثار  چنین یک ایجاد؟ او در نباشیم هستیماو  ذاتیباشد، او باشد و ما که اثر  مکانی

که  حقیقت این؟ پس تصور باشیمداشته باشد و ما نداشته  اختیاراراده و  ذاتی

خدا هستند غلط ومحال است. در مباحث گذشته هم ثابت  ذاتیموجودات عالم اثر 

اختالف  یکدیگرکه الاقل با  شیئدو  یا حقیقتظهور دو  حقیقت یکشد که از 
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، دو  یکو از  نیست، منشأ دو  یک یعنیداشته باشند محال و ممتنع است  صوری

 .الواحد ل يصدر منه الا الواحد گویند میرابطه فالسفه  درهمین. گردد نمیظاهر 

بجز  یخمثال از قطعات  نیستقابل ظهور  حقیقت یکبجز  حقیقت یکاز  یعنی

. اگر ما نیستقابل ظهور  روشناییبجز  روشناییو از  نیستقابل استخراج  یخقطعات 

 نزدیک خیلی یکدیگردو با  اینفاصله  که اینبا  آوریمفقط آب بوجود  یخاز  بخواهیم

بدون  یخاست باز هم ظهور آب از  ذاتیفاصله  بگوییم توانیم میکه  طوری بهاست 

بدون اخراج حرارت محال و  یخآب به  لتبدی یابنام حرارت  دیگری چیزاستفاده از 

ظاهر  حقیقتدو  حقیقت یکآب شده و از  ها یخکه  دیدیمممتنع است. پس اگر ما 

حرارت بوده است  نام به چیزی ها یخ سوای جا آنکه در  بگوییم بایستیگشته است 

 بوجود آمده است. غیریتی چنین یکشده و  ترکیب ها یخکه با 

کامال واضح و روشن است.  طبیعتدر جهان  وریصو  ذاتیوجود اختالفات 

مانند  صوریو نور و ظلمت و اختالفات  میتو  حیمانند اختالف  ذاتیاختالف 

منبع  یکمانند سنگ و خاک. چگونه ممکن است از  یکدیگربا  اشیاء صوریاختالف 

اثر  خالیق گوییم می نتیجهظاهر گردد؟ پس در  اختالفاتی چنین یک، حقیقت یکو 

 او هستند. ارادیبلکه اثر  نیستندخالق  ذاتی

خدا و  ذاتیخلق و مخلوقات اثر  هستی که اینته و امتناع گذش های بحثبر اساس 

 تمامی انتهایتا  هستی ابتدایاز همان  خالیقکه  شود میاو باشند اثبات  ذاتیجلوه 

کرده و  ایجادرا  ها آنخود  مشیتخدا هستند که به اراده و  ارادیتحوالت، اثر 

حساب  ایناست. پس با و مُبدع شناخته شده  بدیعبدون سابقه  ایجاد همینبراساس 

 اینبه  بایستیو  نیستخلق و خالق  هستی بین زمانیجز اعتقاد به فاصله  ای چاره

با او نبوده، پس از آن  چیزیو  کسیکه خداوند خود بوده و  کنیماعتراف  حقیقت

 یا خالیق هستیباشد تا شناخته شود. ابتدا  چیزیو  کسیخواست که همراه او 

آورد.  بوجودرا  خالیقو  طبایعهمه  این مبادیکرد و از آن  ایجادرا  آفرینش مبادی



 
 زمان نظر از قدیم به حادث ربط

 

391
 

زنا ک   ک نت»است که فرموده :  قدسیمشهور  حدیثرابطه ابتدا  اینوارده در  حدیث

پنهان  گنجیمن  یعنی. 109«يعرفکی أ  لق ل  ال   لقت  خ  يعرف ف  أ ن أ   بت  احب  خفيا ف  م  

 ها آنفکر و دانش  محیطتا در  آفریدمرا  خالیقبودم، دوست داشتم شناخته شوم ، 

 قابلیتعدم  این زیرا نیست رؤیت قابلیتشناخته شوم. منظور از نهان بودن خدا، عدم 

است و  مخفینباشند خدا  یاباشند  خالیقهمراه خلق و بدون خلق ادامه دارد.  رؤیت

اوال اشاره به وجود خداوند متعال  مخفیکنز  این. پس منظور از نیست رؤیتقابل 

مبدأ  تواند میو ارزنده که  قیمتاست پر  وجودی یککه او  حقیقت این بیانت و اس

ارزشمند  ولیکنخاک مدفون است  زیرکه گرچه  ها گنجباشد مانند  ها ارزش تمامی

فقط او بوده و  زمانی یکاست که در  حقیقت اینبودن،  مخفیاست و منظور خدا از 

 حدیث اینشناخته شود.  ها آن وسیله هبتا   آفریدهرا  خالیقنبوده،  چیزیو  کسی

بوده است هرچند  ای فاصلهخلق و خالق  هستی بینکه  حقیقت اینبه  کند میاشاره 

 ایندر  دیگر حدیثقابل درک و قابل شمارش نباشد. باز  ها انسان برایکه آن فاصله 

شده است که فرموده  روایت کافیرابطه از امام )ع( مشهور است و ظاهرا در کتاب 

 است: 

 110«اکن هللا و مل يکن معه َش»

که با  کند میاثبات  شیئمفهوم کلمه  عمومیت جا اینبا او نبود.  چیزیخدا بود و 

اثبات علم  براینبوده و فقط خدا بوده است، پس از آن  چیزیو  کسیخداوند متعال 

مخلوقات بنا  اینو چون  آفریدهشناخته شود مخلوقات را  که این برایو قدرت خود و 

از خلق  پیش اند شده مهندسیهستند که به دست قدرت او ساخته و  هایی ساختمانو 
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و  موالید مبادیرا خلق کند و از آن  آفرینش مبادیمخلوقات الزم بوده است که 

 آورد. بوجودرا  طبیعتمشتقات 

 : فرماید میاست که از آن جمله امام)ع(  بسیار احادیثرابطه  ایندر 

اکن  ول و  يف  الک   ف  ّ  ک   هو و ين  و ل أ   الاين   ين  ان هللا تبارک و تعايل و هو  أ  »

 111«ّف  ک  

و  مکانیخود  که اینبدون  آفریدرا  ها کیفیترا و  ها مکانخداوند متعال  یعنی

خلق  وجودیو  ذاتیکه زمان و مکان از لوازم  دانیم می جا اینداشته باشد. در  کیفیتی

 بوجود، زمان و مکان هم آفرینششود با همان  آفریدهخلق  که صورتیاست در 

و  ذاتیزمان و مکان از لوازم  زیرا نیستو اگر خلق نباشد زمان و مکان هم  آید می

که آن را زمان  آید می بوجود، ابتداء  شیئموجود حادث است. همراه حدوث  وجودی

. نامند میکه آن را مکان  شود می اپید، ابعاد ثالثه  شیئ محدودیتو همراه  نامیم می

اگر ما زمان و  زیرا کند نمی پیداحادث نشود زمان و مکان هم مفهوم  شیئ چنیناگر 

خود آن زمان  کنیمموجود مستقل فرض  یکو آن دو را  بدانیممکان را مخلوق خدا 

، قبلیو مکان هم که مخلوق باشند زمان و مکان الزم دارند و باز آن زمان و مکان 

و تسلسل هم در  اند نامیدهرا تسلسل  اینکه  نهایت بیتا  طور همینزمان و مکان 

 که این یامربوط شود  قدیمبه  بایستیموجود حادث  زیرابرهان عقل ممتنع است 

زمان را  توانستید. اگر شما نیستموجود حادث  یکاصال نباشد. پس زمان و مکان 

. کنیدبه استقالل آن اعتراف  توانید می، مکان را  چنین هم یا کنید پیدا تنهاییبه 

 محدودیتبا  موجودیدر واقع زمان هر  شود میزمان شما همراه وجود شما فرض 

بُعد  یکهمراه  مکانیکه سه بُعد  دهند می تشکیلآن موجود، زمان و مکان او را 

. سه بُعد اند نامیدهمناسبت زمان را بُعد چهارم  این. به شود می نامیدهابعاد اربعه  زمانی
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خود  تواند نمی مخلوقی هیچموجود است که  شیئ محدودیتطول و عرض و عمق، 

موجود است که چون  شیئحدوث  دلیلسه بُعد برکنار کند و بُعد چهارم هم  اینرا از 

. با یابد میو چون محدود است ابعاد ثالثه بنام مکان  کند می پیداحادث شده ابتدا 

نشده است.  پیدازمان و مکان به جعل جاعل و اراده خدا  ییمگو می دیگر توضیح

تحول و تکامل به راه انداخته  مسیررا خلق فرموده و آن را در  خلقیخداوند فقط 

 همین دیگرنه به اراده  شود می پیداخلق که با جعل ذات  این وجودیاست. از لوازم 

و  شود می پیدا خالیقراه که هم نامند میابعاد اربعه است که آن را زمان و مکان 

خود و  برایکه ما  هایی تاریخو  ها شناسنامه. درست مانند شود مینابود  خالیقهمراه 

تولد او را  ابتدایما  شود میما متولد  برایکه  طفلی. آوریم می بوجوداطفال خود 

او را  زندگیبرود ختم  دنیاو چون از  کنیم میو شناسنامه صادر  کنیم می گذاری نام

او بدو و  برایخداوند متعال همراه تولد انسان  آیا گوییم می جا این. در کنیم میاعالم 

بنام انسان بود و  مخلوقی ایجادرا که خدا انجام داده است فقط  کاری یا آفریدهختم 

از آن  پیش. پس زمانیبُعد  یعنیابعاد ثالثه، و حدوث همان انسان  یعنیهمان انسان 

جمله در  بهترینرا خلق کند بحث زمان و مکان غلط است و باز  قیخلکه خداوند 

مستقل ندارد پس مخلوق  موجودیتمستقل ندارد و چون  موجودیتکه زمان  این

 ق  ب  س   »: فرماید میخدا  ذاتیموال)ع( است که در وصف قدمت  فرمایش، نیستخدا 

سبقت  ها عدمو  ها زمانوجود خداوند متعال، بر  یعنی «وجوده   م  د  والع   الاوقات کونه  

عدم اگر  که اینبا  داند میجمله موال)ع( زمان و عدم را حادث  اینداشته است. در 

 یعنیعدم  زیراباشد  قدیم بایستیمفهوم داشته باشد و استقالل وجود داشته باشد 

 کسیه را ک چیزیاست و  نیافریدهآن را  کسیکه  چیزی یعنی نیستیو  نیستی

است.  نیافریدهآن را  کسیکه  چیزی یعنیهم  قدیم زیراباشد  قدیم بایستی نیافریده

 کسیهستند که  قدیمخدا و عدم،  هستیاست،  نیافریدهاو را  کسیاست و  قدیمخدا 

مفهوم عدم،  زیرا داند میحال موال)ع( عدم را حادث  عیناست در  نیافریدهآن را 
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 مابعدیما قبل و  شود میخلق  وجودیکه  زمانی. شود می پیداهمراه مفهوم وجود 

و  دانیم میآن موجود مخلوق قابل تصور است که ما آن ماقبل و مابعد را عدم  برای

 براینبود ما قبل هم  حادثی. اگر موجود شناسیم میهمان ماقبل و مابعد را زمان هم 

زمان، قابل ظهور نبود.  ایبنام عدم و  مفهومیعدمِ تصور،  اینو با  شد نمیاو تصور 

حدوث  همین دلیلو به  شود میدو مفهوم در ارتباط با وجود حادث، حادث  اینپس 

 : فرماید میموال)ع( 

حساب ابعاد ثالثه و بُعد زمان  اینزمان و عدم، سبقت دارد با  مفاهیموجود خدا بر 

. رود می ینبو همراه آن از  شود می پیداحادث است که همراه آن  وجودیاز لوازم 

 آفریدهرا خدا  ها کیفیتو  ها مکانو  ها زمان: فرماید میکه امام باقر)ع(  جا آنپس در 

است روشن بر  برهانیهم  حدیث ایننبوده است  مکانی، مسکن و آناز  پیشو 

 ها آن برایاو باشند  ارادیکه اثر  اینخدا هستند و با اثبات  ارادیاثر  خالیق که این

 رتبیقابل تصور است و اعتراف به حدوث  نهایت بیتا  مابعدیو  نهایت بیتا  ماقبلی

، ارادیاو باشد نه اثر  ذاتیخلق اثر  هستیممکن است که  وقتی ها هستیو  خالیق

که  شود میمحال و ممتنع است پس روشن  ذاتیدر مباحث گذشته ثابت شد که اثر 

و وجود  ها آن بینند و خود حادث هست هندسیو  ذاتی حقایقموجودات با تمام 

 ابداعیاست روشن بر اراده  برهانی اینقابل تصور است و  زمانیخداوند متعال فاصله 

در اثبات اراده  دیگر. برهان اند شده ایجاد ازلیمخلوقات بدون سابقه  که اینخدا و 

است. اشتراک  یکدیگرخدا، اشتراک جزء و کل در مسائل و عوارض مربوط به  ابداعی

. ما از آید میبه شمار  اساسی علمی براهیناز  یکدیگرزء در مسائل مربوط به کل و ج

که در  ببریم خصایصیبه  پی توانیم میکه در اجزاء موجودات است  خصایصی طریق

کل و با حساب  پیدایش ۀحساب، اجزاء مقدم یکبا  زیرااجزاء وجود دارد  اینکل 

، ها انسان ۀوسیل بهمفهوم جزء و کل  پیدایشاجزاء است. در  پیدایش ۀ، کل مقدمدیگر

که  طبیعتوجود اجزاء در  پیدایشمفهوم کل است و در  پیدایشمفهوم اجزاء مقدمه 
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جهان که اجزاء را از  آفرینندهاجزاء است.  پیدایشدارد کل مبدأ  فرعیتنسبت به کل 

 مبادیاز  و بعد از آن اجزاء را بیافریندرا  مبادی بایستیابتدا  آورد می بوجود مبادی

خود را از اجزاء  علمیدو مفهوم جزء و کل حرکت  پیدایشدر  ها انسانآورد و  بوجود

 چه آن تمامیدارند.  مستقیمتا به کل برسند. جزء و کل با هم رابطه  کنند میشروع 

در کل هست در اجزاء هم هست.  چه آن تمامیدر اجزاء است در کل هم هست و 

رابطه اجزاء با  نیستو در کل  مبادیکه در  کنیم پیدا یخاصیتاگر ما در اجزاء اثر و 

 بدانیم مبادی پیدایشاجزاء را فرع بر  پیدایش توانیم نمی چنین هم، خورد میکل بهم 

. رابطه اجزاء با کل درست مانند قطره آوریمجزء و کل بوجود  یاو رابطه اصل و فرع 

 تمامیبوجود آمده پس واجد  دریاجهان است. قطره از  کلیلمعه نور با انوار  یا دریابا 

 ولیکن نیست رؤیتگرچه قابل  دریاقطره در  یعنیشکل.  حتیاست  دریا خصایص

 همین دلیلو به  بدانیممجزا  دریااز  دریاقطره را در  توانیم میقابل ادراک است. ما 

و بعد از اخراج  مکنیقطره را اخراج  دریاو از اعماق  کنیمسفر  دریا سویعلم، به 

بوده که بعد از استخراج به  چیزیقطره  برایکه شکل قطره  بگوییم توانیم نمیقطره 

همراه قطره بوده و با شکل  دریاشکل در  این گوییم میآن اضافه شده است بلکه 

 شکلیرنگ و  یا خاصیتدر قطره  توانیم نمیخود استخراج شده است. پس  واقعی

که در  خصایصیکشف  طریقحساب از  اینبوده است. با ن دریاکه در  کنیم پیدا

که  هایی قضاوت تمامیو  ببریم پی دریا خصایصبه  توانیم میقطرات موجود است 

که اجزاء عالم و مشتقات  کنیم می. مشاهده کنیممنتقل  نیز دریابه  داریمدرباره قطره 

هستند. پس در ذات خود  زمانیدارند و حادث به حدوث  ذاتیفقر  آفرینش مبادی

 یااز ذرات آن  ای ذرههر  روی بینیم میهستند که  مبادیباالتر از  یا مبادیمحتاج به 

گردد  خاصیتی دارایتا ابتدا  گیردانجام  کاری بایستیکه در آن ذرات هست  خاصیتی

 تقریباموجوات عالم  بینیم میدر هندسه خلقت قابل انتفاع باشد. پس  خاصیتو با آن 

انجام نشود  عملی ها آن رویاگر  که این معنایبه  ذاتیدارند . فقر  ذاتیدو جا فقر  در
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که  ذراتیبه عدم است. پس  نزدیک یاعدم صرف  تقریباگردد  معین خاصیتتا واجد 

و به اصطالح شارژ  معین نیروی دارای ها آنهر کدام از  رود میدر هندسه خلقت بکار 

و در اثر  کنند می پیدااختالف  یکدیگر، اجزاء با نیروشارژ و  اینمخصوص است و در 

خود  ابتداییدارند. پس در شارژ  منفیمتفاوت مانند مثبت و  های نامهمان اختالف 

 شارژهایرا در  ها آنالزم است که  ها آناز  بیرون عاملیدارند،  وجودیو  ذاتی نیاز

مصالح  عنوان بها ر ها آنمتفاوت قرار دهد و بعد از آن،  های شکلمختلف و 

 نیازموجودات بکار ببرد و باز در مرحله دوم در هندسه خلقت  بنایدر  ساختمانی

که  ها انسانما  ساختمانیدارند. درست مانند مصالح  آفرینندهبه مهندس و  وجودی

و  ها آهنمخصوص به بنا را مانند آجرها و  های یدکیو  اولیهابتدا اجزاء  بایستی

از آن اجزاء را براساس هندسه  یکو در مرتبه دوم هر  آوریم بوجود دیگر چیزهای

مطلوب حاصل گردد. در  بنایتا  کنیممخصوص به خود نصب  جایدر  ساختمانی

خود  آفرینندهبه  وجودیو  ذاتی نیازاجزاء ساختمان در دو مرحله  گوییم می جا این

مخصوص به خود تا از آن  جایو بعد از آن جهت نصب در  گیری شکلدارند. ابتدا در 

 توانیم می جا اینمطلوب ما حاصل شود. در  بنای معین جایو نصب در  گیری شکل

، درباره کل ساختمان داریمجزء از اجزاء ساختمان  یکرا که درباره  حکمیهمان 

 زمانیحدوث  آفرینندهبا  قیاسساختمان در  اجزایجزء از  یک. پس باشیمداشته 

مطالعه  آفرینشاز اجزاء جهان  جزئیاو است. ما در هر  ارادیاثر  که این دیگردارد و 

 بینیم می، شویم میروبرو  ها آن داخلی اجزایمخلوقات و  ذاتی نیاز همینبا  کنیم

 دلیلدارند که همان اختالف  ذاتیاختالف شکل و اختالف  یکدیگرهمه جا اجزاء با 

از آن اجزاء را به شکل  یکر سازنده بوده که ه اینو  اند شدهاست که ساخته  این

از آثار اختالف به چشم ما  اثریمخصوص ساخته است. در هر جا  خاصیتو با  معین

است و به  ذاتیفقر  دلیل مصنوعیتبوده و  مصنوعیت دلیلهمان اختالف،  خورد می

محتاج به سازنده و  شیئکه آن  گوییم می هندسی نیازو  ذاتی نیاز پیدایش دلیل
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 یعنی زمانیتا آخر  جا ایندارد و در  زمانی، از سازنده تأخر پیدایشاست و در  آفریننده

به  شیئ اینکه  حقیقت اینو احساس  آفرینندهبا  قیاساحساس وجود فاصله در 

 اینبه دنبال  دیگر، کند می پیدا آخریاعدام،  دلیلاول دارد و به  مصنوعیت دلیل

فاصله قابل  اینهرگز  زیراچقدر فاصله است  آفرینندهکه از آن اول تا  نیستیم حقیقت

ظهور  قابلیتعدم  دلیل، نه به علم انسان و نه به علم خداوند متعال. نیستظهور 

است  نامتناهیاز نظر زمان  آفریننده گوییم میما  وقتیآن است.  تناهیفاصله، عدم 

 محدودیتعدم  یعنیعدم امکان ظهور فاصله است  معنایبه  تناهیعدم  معنای

در  دیگریتا ازل چه مقدار راه است؟ مثال  آفرینشاز بدو  گویید میفاصله. شما 

عدد و مقدار برهان  این بیان، زیاد یاکم  آورد میرا به زبان  مقداریجواب شما عدد و 

 دیگریاول  کردیمفرض  آفرینش برایکه ما  اولیاز آن  پیشاست که  حقیقت این

و آن  آوردیدبر زبان  مقداری یا عددی آفرینشو موجود است که شما از آن اول تا بد

جلوتر  بخواهیدکه  میزانیاز آن اول تا ازل و به هر  طور همین، کردید معینفاصله را 

محدود با نامحدود است.  قیاس این زیراوجود دارد  اولیت پیدایشامکان  بروید

 یاده خدا که به ارا قهریاست  امری یکفاصله  اینبدون اول. پس  یعنینامحدود 

 ایجاد زمانیخود اول  برایخدا  بگوییم توانیم نمی. نیستبه اراده خلق خدا قابل رفع 

از خدا  توانیم نمیاو دارد و  زمانی تناهیمنافات با عدم  اولیت این ایجاد زیراکند 

ببرد که باز رفع  بینمصنوع خود را از  یعنیخود و مراد خود،  بینکه فاصله  بخواهیم

است که خداوند محدود را نامحدود و نامحدود را  حقیقت اینفاصله هم برهان  این

 وقوعیو  ذاتیتناقض است و تناقض امتناع  معنیهم به  اینمحدود جلوه دهد که 

چه کم  نیستکه قابل رفع  چیزی، نیستاست و قابل رفع  حتمیدارد. پس فاصله 

خدا در آن  فیض تعطیلحساب  این با گیرد نمی، اراده خدا به آن تعلق زیادباشد چه 

 فیضهنوز اراده نکرده تا مراد خود را بوجود آورد و افاضه  زیرادارد،  حتمیتفاصله 

 فرضیهچه برسد که با  نیستهم به اراده خدا قابل رفع  فیض تعطیل اینکند و 
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در  ذاتیوجود و ظهور فقر  دلیلبه  گوییم می جا اینقابل رفع باشد. پس در  ها انسان

 نبایستیکل بر جزء  زیرادارند  ذاتیهم فقر  آفرینشکل جهان  آفرینشاجزاء جهان 

 تباین یکدیگرو با  رود می بینکم داشته باشد که رابطه کل با جزء از  یااضافه  چیزی

 مفهومیو از جزء هم  آید نمی بوجود جزییاز کل،  صورت دراین. کنند می پیدا ذاتی

که  طور همان گوییم می آفرینشکل  ذاتیفقر  دلیلو به  نیستکل قابل ظهور  نام به

بدون اول  آفرینندهجزء، اول دارد و  ایندارد، ) زمانیفاصله  آفرینندهجزء از وجود 

 آفرینشکل  ایندارد،  زمانیهم در ارتباط با وجود سازنده فاصله  آفرینشاست(. کل 

اثر  آفرینشکه  گیریم می هنتیجمبدأ است. پس  منهایو  ازلیمبدأ دارد و وجود خدا 

که  خصایصیجزء وجود خدا باشد، تمام  آفرینش صورت اینکه در  نیستخدا  ذاتی

خداوند متعال است و با  ارادیاثر  آفرینشدر اجزاء هست در کل هم هست پس 

 ابداعیداشته و به اراده  زمانیفاصله  آفرینندهاو است، با وجود  ارادیاثر  که ایناثبات 

و قدم است. حدود  زمانیشده است. پس رابطه خلق با خالق رابطه حدوث  ایجادخدا 

 غیرقابلو  حتمیپس وجود فاصله  نیستقابل رفع  آفرینشاز جهان  مکانیو  زمانی

 رفع است.

 یمکان نظر از نامحدود با محدود رابطه

کامال روشن و  حقیقت اینقبال  – مکانیاما رابطه محدود با نامحدود از نظر 

 چه آن یعنیشده است که جهان ماده و جهان اسماء و کلمات خداوند متعال  معلوم

 بوجوداراده و اعمال قدرت خداوند متعال  مسیراز  چه آنو  آفریده چه آنخلق کرده و 

که  جهانی چنین یکاز آن  تر بزرگآمده است چه در شکل ذرات و چه در اشکال 

 کند می پیدااشاره و شماره  قابلیتو  رود میآن، عدد بکار  معرفیشمارش و  برای

 محدودیتو  کنیم می تعبیردر ابعاد ثالثه که از آن به مکان  محدودیتمحدود است. 

، از محدودیت این. کنیم می تعبیرو حرکت که از آن هم به زمان  زمانیدر بُعد 
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شده و  یکدیگرمرتبه ضرب در  میلیاردهاهر چند که  نیستقابل رفع  ها موجودی

و  محدودیتبلکه  نیستدر جهان عدد، قلت و کثرت مطرح  زیراکنند  پیدا تکثیر

اعداد پر شده رفع  اینکه از  جهانیاعداد و  اینمطرح است. از  نامحدودیت

که  مخلوقاتی یعنیممتنع است و خداوند متعال هم جهان اسماء و کلمات  محدودیت

و  داند میرا  ها آناست که شماره  مدعیو  کند می معرفیعدد  صورت به آفریده

نموده است. خداوند متعال  احصائیه ذاتیو  شکلیرا با تمام مشخصات  ها آن تمامی

 نامحدودیتاز  دیگر آیهو در  محدودیتاز  آیه یککه در  آورد می آیهدر قرآن دو 

شماره و تمام شدن اعداد خبر  قابلیتو  محدودیتکه از  آیاتی. دهد میخبر  آفریدگان

است که قبال گفته شد.  یاسینو در سوره  مریمدر سوره  آیههمان چند  دهد می

ا»: فرماید میخداوند  ْ ع دًّ ُه  ع د  ْ و  اُه  ب َّي  » و «ق ْد َأْحص  ام  م  م 
ِ
ن اه  يف  ا ّْ ء  َأْحص  ْ ُک   َش   .«و 

. علم خدا به شماره داند میو آسمان  زمینمخلوقات خود را در  تمامیشماره  یعنی

علم خدا. اگر  محدودیت دلیلافراد موجودات است نه  محدودیت دلیلافراد مخلوقات 

 یا گزارشی چنین یکمخلوقات عالم تا آخر شماره نداشتند و قابل شمارش نبودند 

مخلوقات را  تمامیشماره  بگویدهم از خداوند متعال موضوع نداشت که  ادعایی

 . داند می

 : فرماید می دهد میکلمات خدا خبر  تناهیکه از عدم  ای آیهاما 

 : فرماید میسوره کهف  101 آیه. نیست رسیدنقابل تمام شدن و به آخر 

امت  ريب ل ن ف د  الب حر  ق بل  أ ن ت نف د  لکامت  ريب و لو » دادا ل لک  ق ل ل و اکن  الب حر  م 

ددا ئنا ب مثل  م  و  ل ْو َأن  ما يف  اْْلَْرض  » : مایدفر میسوره لقمان  28 آیهو در  112«ج 

ز   ن  اّلِل   يع 
ِ
امت  اّلِل   ا ْت لک   ر  ما ن ف د  ة  َأِْب  ْبع  ه  س   ْن ب ْعد  ه  م  د  ة  َأْقالم  و  الْب ْحر  ي م  ْن َش  ر  يز  م 

ك مي   مرکب بکار برود و  جایشمارش کلمات و مخلوقات خدا به  برای دریاها. اگر «ح 

                                                           
 سوره کهف 141آیه   112
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تکرار شود کلمات خدا به آخر  ها درختو  دریاها اینقلم، باز امثال  جای به ها درخت

پشت هم  دریاهاامثال  یاتکرار شود و  ها درختو  دریاها: اگر هم فرماید می. رسد نمی

 معینعدد  بیانمانند هم،  یا دریاهفت  صورت به دریاهاتکرار شود منظور از تکرار 

اگر هشت  ولیکن رسد نمید کلمات خدا به آخر باش دریااگر هفت  بگوییمکه  نیست

محدود با  مقایسه شریفه آیه. منظور رسد میباشد آن کلمات به آخر  بیشتر یا دریا

تکرار شود باز هم محدود است که  بیشتر یااگر هفت مرتبه  دریاها زیرانامحدود است 

محدود اعداد هر چند تکرار شوند  یعنی. نیستکلمات خداوند متعال  گوی جواب

موجودات  محدودیتاز  مریمسوره  آیاتهستند و کلمات خدا نامحدود هستند. در 

و عدم  محدودیتاز عدم  آیات اینو در  دهد میخبر  ها آنشمارش  قابلیتعالم و 

که خدا  مخلوقاتیبه موجودات و  مریمسوره  آیات. گوید میشمارش سخن  قابلیت

 تمامیکه  ایننظر به  آفریدهخدا  چه آن حقیقتا زیرا کند میاست اشاره  آفریده

را  ها آنشمارش دارند، خداوند به علم خود شماره  قابلیتاعداد و افرادند و  آفریدگان

 زیراخداوند متعال است  آفرینندگیدوم در ارتباط به قدرت  آیات ولیکن داند می

 یشتربهر چه  خالیقاست.  نامتناهی آفرینندگیو  آفرینشخداوند در ارتباط با 

، محدود به نامحدود کند میو خلق  آفریند می بیشتربشمارند و تصرف کنند او 

شمردن کلمات خداوند هرچند که تکرار شود محدود است و به  برای دریاها. رسد نمی

، کم و  رسد نمیخداوند متعال هرگز به انتها  آفرینندگیقدرت  ولیکن رسد میآخر 

خدا مثل قدرت شمارش  آفرینندگیقدرت  قریبات. شود نمیمطرح  جا آنشدن در  زیاد

و آن را در  ایم شمردهکه ما  اعدادیاست مانند  آفریدهخدا  چه آناست .  ها انسانما 

 نهایت بیاز نظر شمردن و تکرار کردن اعداد  ها انسان. ما ایم نمودهدفاتر ثبت و ضبط 

شمارنده تا ابد  ها میلیوناگر  یعنی رسد نمیشمردن، اعداد ما به آخر  اینو در  هستیم

که در شمارش متوقف شوند و  رسند نمی جاییبشمارند و به  توانند میزنده باشند 

است  نهایت بیعدد،  گویند میرابطه دانشمندان  ایناعداد قابل تکرار نباشد. در 
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سال و  میلیاردهاظرف  ولیکنقدرت شمارش تکرار اعداد.  یعنیمنظورشان از عدد 

که شمرده  عددی آخرینعدد تا  اولیناز  اند کردهو ثبت  اند شمرده چه آن نفر میلیاردها

قدرت شمارش اول و آخر  ولیکناول و آخر دارد  اند شمرده چه آنشده محدود است. 

و  ها انسانخداوند مانند قدرت شمارش ما  آفرینندگیندارد و تا ابد قابل تکرار است. 

است که  اعدادیو خلق کرده مانند  آفریدهدا را خ چه آنتسلط بر تکرار اعداد است و 

و  زمانیدر چهار بعد  ایم شمردهما  چه آن. ایم کردهو ثبت  ایم شمرده ها انسانما 

 همینخدا خلق فرموده در  چه آن چنین هممحدود است، اول و آخر دارد و  مکانی

 یعنیت چهار بعد، اول و آخر دارد. البته بعد زمان با تصور آخر نسبت به اول اس

 چه آن تمامیخداوند  که اینآخر ندارند مگر  ولیکنموجودات از نظر ظاهر، اول دارند 

بُعد زمان هم اول و  برای صورت ایندر  برچیندرا  آفرینشنابود کند و بساط  آفریده

است  آفریده چه آنکه  اینخدا و  آفریدگان ابدیتبا اعالم  ولیکن شود می پیداآخر 

 که اینرا اعدام کند بُعد زمان اول دارد و آخر ندارد مگر  ها آن خواهد نمیهست و 

. در هر صورت نیستفرض محال، محال  گویند میفرض شود که  آخری چنین

و قهرا  گیرد میقرار  مکانیو  زمانیچهار بُعد  همیندر  آفریدهخدا  چه آن تمامی

دا مانند قدرت خ آفرینندگیقدرت  ولیکن ایم شمردهکه  اعدادیمحدود است مانند 

 برای عددیکه  رسیم نمی جاییما نامحدود است. ما به  شمارندگیشمارش و 

. رسد نمیشود  ضعیف یاتمام  آفرینندگیکه قدرت  جاییشمارش نباشد و خدا هم به 

نامحدود است و در ارتباط  آفرینندگیو  آفرینندهدر ارتباط با  آفرینش گوییم میپس 

 شده محدود است.  آفریده چه آنبه 

از  مکانیو  زمانی محدودیتروشن شد که در ارتباط محدود به نامحدود،  جا اینتا 

خود را  خالیقکه  گیرد نمیتعلق  این. قدرت خدا به نیستموجودات عالم قابل رفع 

 آفرینندهاز  قدیمو  شود می قدیمبدون اول باشد،  خالیقاگر  زیرابدون اول قرار دهد 

و  کند نمی پیدامصداق  خالیقعنوان خلق و عنوان  صورت ایندر  است. نیاز بی
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 اولیت. پس رفع عنوان گردد میبنام خالق و مخلوق لغو  کلماتی چنین یکاستعمال 

خداوند صانع و  نخواهی خواهی زیراممتنع و محال است  زمانی ابتدائیتمخلوقات و 

است  امریمصنوع از صانع  زمانیاو است. تأخر  ارادیاثر  آفرینشاست و  آفریننده

 ای چاره زیرااست  حتمیحساب فاصله مخلوق با خالق  اینقابل رفع . با  غیرو  قهری

 . نیستاز رابطه محدود با نامحدود  غیر

در سه بُعد که از آن به مکان  خالیقمحدود شدن  معنایبه  مکانی محدودیتاما 

پس  نیستقابل رفع  زمانی محدودیتهم مانند همان  محدودیت این. شود می تعبیر

است رفع  آفریده چه آنکه از  گیرد نمیتعلق  حقیقت اینقدرت خداوند متعال به 

است  ایناست مانند  آفرینش وقوعیو  ذاتیاز لوازم  محدودیت زیرا نماید محدودیت

 ایننامحدود باشد که  بیستانجام دهد که عدد ده و  کاری بخواهیمکه از خدا 

 خواهید میمحدود و از خدا  یعنیده ، صد ، هزار  گویید میما ش وقتیتناقض است. 

است. پس  وقوعیدرخواست متناقض از خدا غلط است و محال  یعنینامحدود باشد 

و با نام و نشان آن را مشخص کرده است  آفریدهخدا  چه آنجهان مخلوقات و 

 زمانی مانند همان خأل مکانیحد خأل  انتهایمحدود است و از  نخواهی خواهی

 دهد نمیو علم اجازه  توانیم نمی. پس نیستدو خأل قابل رفع  اینکه  آیند می بوجود

برود. در  بیناز  مکانی یا زمانیتأخر  اینمحدود و نامحدود لغو گردد و  بینکه فاصله 

 مسیراست نه از  آفرینشقدرت  مسیراز  قدیمربط حادث به  گوییم می جا این

است  برهانیعالم ماده و مشتقات آن  محدودیتخلق شده است.  چه آنو  آفریدگان

 (کنیدباال را مرور  آیهدو  بیشتر توضیحخداوند متعال. ) ابداعیروشن بر اثبات قدرت 

که از آن بوجود  مشتقاتی تمامیخود و  اولیهسابقا گفته شد که ماده در وضع  

با آن سازگار  تناهی مخلوق محدود است و عدم یکموجود و  یک عنوان به آید می

 محدودیتکه از نامحدود به  چیزیماده است نه  ذاتیالزمه  محدودیت زیرا نیست

شود و از آن  ترکیبکه با ماده  نیست عرضی یک محدودیتکرده باشد.  پیداانتقال 
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 بخواهیماز خدا  که این، محدود است و امکان مادیت دلیلقابل انفکاک باشد. ماده به 

ماده  ذاتی محدودیت همین. بر اساس نیستخلق کند  نامتناهیآن را نامحدود و 

 یکمشتقات آن محدود است و محدود در ارتباط به  تمامیجهان ماده و  گوییم می

 پیدا نهایت بیتا  مکانیو قهرا در خارج حدود، خأل  نیست مقایسهوجود نامحدود قابل 

خداوند  ارادیاثر  که این دلیلودات به که گفته شد جهان مخلوقات و موج شود می

دو خأل  اینکه  آید میبوجود  زمانیو  مکانیو وجود خدا خأل  ها آن بینمتعال هستند 

خارج  چیزیآن  محدودیتممکن است ابعاد ماده و  بگویید. اگر شما نیستقابل رفع 

، ها البقمختلف که در آن  های قالبشده باشد مانند  ترکیباز ماده باشد که با آن 

 صورت بهخشت و فلزات  صورت به ها گلمثال  کنند می پیدا خاصیاجسام شکل 

و امثال آن همراه  کرویتمسدس و مربع و  معینِ های قالب گوییم می جا این، در دیگر

بر ماده عارض شده است پس ماده،  مهندسیو  ساز قالب وسیله بهفلزات نبوده است و 

 شاید کنیمبر آن عارض شده است. اگر سؤال  ها شکل اینمکعب نبوده و  یامربع و 

در ذات آن وجود  حدینامحدود است و  آفرینشخود و در بدو  اولیهماده در وضع 

 صورت به، نامحدود را معین های قالبو  مهندسیبا  آفرینندهسازنده و  ولیکنندارد 

شکل و  این. پس آورد درمیمخصوص  های شکلو به  دهد میمحدود جلوه 

آن  ترکیبیو  عرضیبلکه از لوازم  نیستماده  ذاتیدر ابعاد ثالثه از لوازم  دودیتمح

 است. محدودیتبه اسم جسم و  حقیقتاست که در واقع جسم محدود دو 

مخصوص از کجا آمده  های شکل یا محدودیت اینکه  گوییم میدر جواب سئوال 

است  نامتناهیو  تصالیاخود  اولیهشده است؟ اگر ماده در وضع  ترکیبکه با ماده 

تا به شکل  کند می پیداآن است چگونه انفصال  ذاتیاتصال از لوازم  اینکه 

صورت  ایناست که در  انفصالیخود  اولیهو اگر در وضع  درآید مخصوصی

 خارجیعامل  یک یکدیگرآن است و اتصال اجزاء آن به  ذاتیاز لوازم  محدودیت

در هر  چه آنو  شیئ ذاتیگذشته روشن شد که خواص  های بحثدر  زیراالزم دارد. 
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که  اینمثل  نیستاز آن قابل سلب و اثبات  شود می پیداهمان ذات  دلیلبه  ذاتی

بعد از  شود میاز نور گرفته  نورانیتبه نور داده شود اگر  یااز نور گرفته شود  نورانیت

 پیدایشاز  پیش ودش میو اگر به آن داده  ماند می باقی چیزیچه  نورانیتسلب 

است از ماده گرفته  محدودیتکه همان  مادیتو  جسمانیتاگر  یا؟ چیست نورانیت

 شود میباشد و اگر به آن داده  مادیتو  جسمانیت منهایکه  چیستشود پس از آن 

شکل و حدود در  این؟ باز چیستاز آن که شکل و حدوث بر آن عارض شود  پیش

اثبات  یا شیئاز ذات  ذاتیات؟ سلب گردد میکه بر ماده عارض  چیستذات خود 

باشد و با اِعمال  خاصیتیموجود فاقد  شیئکه  ایندر ذوات غلط است مگر  ذاتیات

. مانند آید می بوجودو اثبات  نفی جا اینکه در  آیدبوجود  خاصیتدر آن  دیگر چیزی

گ که واجد رن جسمیگرفتن رنگ از  یاکه فاقد رنگ است و  جسمیرنگ دادن به 

و  اتصالیاست  شیئخود  ابتداییاست. اگر ماده در وضع اول خود و در ساخت 

و بعد از تعلق و  گیردماده باشد و به آن تعلق  غیرکه  حدودی جا اینحدود، در  منهای

 که چناناز ماده قابل سلب باشد  محدودیت اینکند و باز  پیدا محدودیت ترکیب

 : گیرد میابعاد ثالثه در دوحال قرار  ماده نسبت به نتیجهاثبات شده است، در 

اجسام در  که چنانآن  آیاابعاد ثالثه.  منهایابعاد ثالثه و نامحدود  دارایمحدود و 

در ارتباط با ابعاد ثالثه هم  گیرد میو اثبات قرار  نفی بین حیاتارتباط با حرکت و 

واجد ابعاد باشد؟  دیگرفاقد بُعد و جسم  جسمیکه  گیرد میو اثبات قرار  نفی بین

از ماده باشند  غیر چیزیمربوط به آن  های شکلاگر ابعاد ثالثه و  زیرا، نیست چنین

و  کمّی های تجزیهقابل سلب باشند و ما در  بایستیشده باشند  ترکیبکه با آن 

 نمائیم می تجزیهو حجم آن را  کنیم میخواص ماده را از آن سلب  که چنان آن، کیفی

 نتیجه، در سازیمامکان داشته باشد که بُعد ماده را از ماده جدا  یا مبتوانی بایستی

کار  اینابعاد ثالثه باشد که  منهای چیزیکه  آوریمدر آن بوجود  اتصالیحالت 

. اگر ما نیستبُعد قابل مشاهده  منهای وضعیشکل و  هیچو ماده در  نیستممکن 
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که در  درآوریمبع و مثلث مانند مر مخصوصی های شکلمواد عالم را به  بخواهیم

 احتیاج دیگری چیزهمان ابعاد ثالثه است بجز ماده به  تنظیم ها شکل اینواقع 

ابعاد از  گوییم میهمان ماده . پس  یعنیشکل، و ابعاد ثالثه  یعنیماده  زیرا نداریم

با همان  کند می ایجادخداوند مواد عالم را  که اینماده است، به محض  ذاتیلوازم 

ابعاد  دیگرشود و با اراده  ایجاداراده، ماده  یکبا  که آناول، مالزم بُعد است نه  ایجاد

ابعاد ثالثه  بینتا  گیردماده انجام  رویالاقل دو عمل  یعنیگردد.  ترکیببا آن 

 محدود گردد. 

 قابلیتعدم  نامتناهی ذاتیگفته شد که از خواص  نامتناهیو  متناهی توضیحدر 

عروض حالت انفصال  زیرااتصال است  قابلیتعدم  متناهی ذاتیانفصال و از خواص 

آن  تناهیبا عدم  محدودیتو  تناهی اینو  کند می متناهی، آن را نامتناهیبر ذوات 

محدود  شیئانفصال بر  قابلیتو عدم  اتصالیعروض حالت  طرفی. از نیستسازگار 

منجربه وجود تناقض  فرضیه اینو  کند می نامتناهیآن را نامحدود و  متناهیو 

 محدودیتذاتا نامحدود است که  شیئمحدود و نامحدود. اگر  گوییم میکه  گردد می

. محدود و نامحدود دو مفهوم پذیرد نمی محدودیتو اگر محدود است عدم  پذیرد نمی

 همینبه  نیستقابل عروض  حقیقت یکو بر  شیئ یکمتناقض است که بر 

محدود و ذات خدا نامحدود است. نه وجود جهان مخلوقات  گوییم میمناسبت 

کند نه هم وجود  پیدا محدودیتخود قابل تنزل است که  ذاتینامحدود از وضع 

 چیزیهر  ذاتیاست که نامحدود گردد. اوضاع  ترقیخود قابل  ذاتیمحدود در وضع 

 .نیستاز آن ذات قابل سلب 

حدود به حدود م یعنیجهان مواد و مخلوقات محدود است  که اینبحث  نتیجه

که همان ابعاد ثالثه است. قهرا  مکانیکه اول و آخر دارد و محدود به حدود  زمانی

 چه آن. نیستفاصله قابل رفع  اینفاصله است و  نهایت بیمحدود و نامحدود تا  بین

حدوث و قدم به  اینحدوث خلق و قدم خالق است و  شود میمسلم  فرضیه ایندر 
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و آن هم محال  شود می نقیضینمنجر به اجتماع  زیرا نیست تغییراراده خدا قابل 

که اگر  دهد مینشان  طور این تشبیهظاهرا در صورت مثال و  الذکر فوق آیاتاست. 

تکرار شود کلمات خدا  دریاهارود و باز  کار بهقلم و مرکب  جای به دریاهاو  ها درخت

 ها انساناست که اگر شما  تشبیهظاهرا در لباس مثال و  آیات این. رسد نمیبه آخر 

 که آناز  پیش نیستممکن  آوریدبا قلم و کاغذ آمار مخلوقات خدا را بدست  بخواهید

 دیگر تعبیربا  ولیکن شودتمام  ها درختو  دریاهابه آخر برسد  آمارگیری این

: فرماید میکه خداوند  بگیریمدر نظر  ساختمانیمصالح  عنوان بهرا  دریاها توانیم می

 ایجاددر  ساختمانیمصالح  عنوان بهعالم و مواد موجود درجهان  دریاهای مامیتاگر 

و کلمات خدا به آخر  رسد میو مواد موجود به آخر  دریاها اینرود  کار به خالیق

که در  آفرینشمواد موجود در جهان  یعنی ساختمانی. منظور از مصالح رسد نمی

 صنایعساخت  برایفلزات معادن که  یاعالم و  های چوبمانند  رود می کار بهخلقت 

محدود است و  ساختمانیمصالح  که این. نظر به رود می کار به آالت ماشینو  چوبی

 یادآورینامحدود باشد. قبال  گوی جواب تواند نمینامحدود، محدود  آفرینندگیقدرت 

مصرف شده و  ها آن تمامیگفت  شود میکه  آفرینششد که مواد موجود در جهان 

مخلوقات متنوع و متفاوت درآمده است اگر هم مصرف نشده باشد مواد  صورت به

 ذاتیاز لوازم  محدودیت زیراباشد  نهایت بی تواند نمیاست و  محدودیتعالم مالزم با 

باال مواد عالم  شریفه آیات. نیستقابل رفع  محدودیت اینمواد موجود عالم است که 

و دانشمندان  مهندسین سازندگیباط با قدرت در ارت کند میذکر  دریاهارا که بنام 

 اینو  رسد میو به آخر  شود میکه فلزات معادن عاقبت مصرف  طور همین داند می

، مواد موجود در عالم هم قابل مصرف گردد میکارخانجات  تعطیل مایهمصرف شدن 

. پس از رسد میبه آخر  محدودیمحدود است و هر  زیراشدن و تمام شدن است 

 تعطیلخدا  سازندگیو اراده  طبیعت، کارخانجاتِ رسیدنتمام شدن و به آخر 

 کنیمبدون سابقه اعتراف  خالقیتو  ابداعیبه قدرت  جا ایندر  که اینمگر  گردد می
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او است.  آفرینندگیقدرت  گوی جوابخداوند متعال  ابداعیصورت اراده  اینکه در 

خود  خالیقخداوند متعال است که او  ابداعیاراده  همیندر اثبات  جا اینبحث ما در 

داشته باشد، بلکه او قدرت دارد  ازلی مبادی یک که اینبدون  سازد میرا بدون سابقه 

مواد  یا آفرینش مبادیابتدا  نیست چیزیو  کسیکه بجز او  جا آندرخأل مطلق و در 

، مشتقات آن مبادی ادایجکند و بعد از  ایجادرا بدون سابقه  ساختمانیخام و مصالح 

 معرفیرا به ما  حقیقت اینباال  آیاتدرآورد. پس  خالیقهمه  این صورت بهرا 

خدا نامحدود. اگر  سازندگیموجود محدود است و قدرت  های هستیکه  کند می

 گردد می تعطیلیموجود خالصه شود عاقبت منجر به  های هستی همیندر  آفرینش

نامحدود خداوند متعال مواد و مصالح نامحدود هم در  آفرینندگیکه در برابر  اینمگر 

مگر قدرت  نیست چیزینامحدود باشد و آن  گوی جوابنظر گرفته شود تا نامحدود 

 خداوند متعال. ابداعی

و چه از نظر  زمانیارتباط محدود به نامحدود چه از نظر  ایجاد برایحساب  اینبا 

خداوند متعال  ابداعیمربوط به اراده  شآفرینکه  گوییم میابعاد ثالثه  یاو  مکانی

سه مطلب در طول  جا ایناو است.  نامتناهیخدا مربوط به قدرت  ابداعیاست و اراده 

 :شود میمطرح  یکدیگر

 محدود عالم؛ ساختمانیابتدا مواد موجود و مصالح 

 دارد؛ آفرینندگیخداوند متعال که بدون سابقه قدرت  ابداعیدوم اراده 

 ذات مقدس خداوند متعال ؛ نامتناهیو  یزالسوم قدرت ال 

و  ذاتی: اول قدرت گوییم می کنیممطرح  پایینسه مسئله را از باال به  ایناگر 

هست، نه  ابدیو  ازلیذات است و  عینقدرت  اینخدا، که  نامتناهیقدرت 

مالزم عجز و  محدودیت زیرا، مکانی محدودیتدارد و نه هم  زمانی محدودیت

با قدرت قاهره خداوند متعال است. از مرحله  منافی ناتوانیعجز و  اینو  است ناتوانی

خداوند  ابداعیو اراده  مشیتبه  رسیم می کنیم پیداو تنزل  بگذریمکه  ذاتیقدرت 
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. البته اند نامیدهاقدس  فیضو اراده را  مشیت ایندر فلسفه و عرفان  شایدمتعال که 

، حادث است ولیکن شود می پیداقدرت او  خدا هر چند که از علم و مشیتاراده و 

 کننده اراده همیشه ولیکنقادر است  همیشهباشد. خدا  قدیمکه  نیستمانند ذات 

 چیزیو  کند نمیهم اراده  گاهی کند میخلق  چیزیو  کند میاراده  گاهی نیست

خداوند متعال  فعلیو صفات  ذاتیصفات  تعریفدر  یااراده  تعریف. در کند نمیخلق 

هر فعل و صفتی که از خدا قابل سلب باشد آن صفات، »حضرت رضا )ع( فرمودند: 

گوییم خلق کرد و خلق نکرد، آفرید و نیافرید. هر صفتی  که می فعل خدا است چنان

« که از خدا قابل سلب نباشد آن صفت ذاتی خداوند متعال است مانند علم و قدرت

 نفیدانستن و توانستن را از ذات خدا  این توانیم نمیاما  نددا میخدا  بگوییم توانیم می

اگر چه به  مشیت. اراده و نیست نفیدو صفت مثبت است و قابل  این. همه جا کنیم

است  نفیقابل  ولیکن گیرد میو از علم و قدرت او سرچشمه  شود میعلم خدا مربوط 

. خداوند اراده کرد و نکرد، اراد هللا ومل يرد شاء هللا ومل يشاء بگوییم توانیم می

بلکه مربوط به فعل  نیستاو  ذاتیخواست و نخواست. پس اراده خداوند متعال صفت 

 بینو  گیرد میبعد از ذات مقدس قرار  درجه یک یا مرتبه یکحساب  ایناو است. با 

مواد موجود  تر پایین. از مرحله اراده خدا شود می پیدا زمانیاراده خدا و قدرت او فاصله 

مواد موجود محدود است و ذات  این گفتیمکه  شود میمطرح  آفرینش مبادیعالم و 

و  خالیق ولیکناو نامحدود است  ذاتیاراده خدا و قدرت  جا اینخدا نامحدود. در 

و اراده خدا  شوند میبه اراده خدا مربوط  خالیقحساب  اینموجودات عالم محدود. با 

محدود به نامحدود که در  مکانیو  زمانیربط  یفیتکاست  این به ذات خدا،

. اگر نیستقابل ظهور  منطقیو  عقلیهرگز اشکال  مکانیو  زمانیربط  چنین یک

است و  مکانیو  زمانیخأل  پیدایش دلیل ای رابطهربط و  چنین یککه  بگوییدشما 

ا موجود ب خالیقکه خلق  دهیم میجواب  گردد میخدا  فیض تعطیل مایهآن خأل 

که نامحدود  نیستاراده خدا مانند ذات خدا  ولیکن شوند میخدا مربوط  مشیتاراده و 
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 ایرادمنجر به  یکدیگرذات به  یکیصفت و  یکیاست و رابطه دو محدود و نامحدود 

مخلوق و  بین مکانیو  زمانیو آن دو فاصله  شود نمی منطقیو  عقالنیو اشکال 

که قدرت  چنان آن، نیستاست که قابل رفع  مسائلیذات مقدس خداوند متعال از 

 اینکه ذات محدود را جلوه نامحدود بدهد و  گیرد نمیتعلق  حقیقت اینخداوند به 

همان مسئله اجتماع  اینبرطرف سازد که  خالیقرا نسبت به  ذاتی محدودیت

خدا به ذات  ابداعیخدا و اراده  ابداعیبه اراده  خالیق گوییم میاست. پس  نقیضین

 جا این. در نیستقابل ظهور  ایرادیاشکال و  هیچرابطه  اینو از  شود میدا مربوط خ

 نامتناهیبا هدف  غاییو علت  آفرینش نتایجو آن ارتباط  شود میبحث سوم مطرح 

 خداوند متعال است.

خلق  بین هدفیو  مکانیو  زمانیتناسب  پیدایش، قدیممنظور از ارتباط حادث و 

مخلوق با خالق از  یامصنوع و صانع  بین تناسبی چنین یکوجود  زیراو خالق است 

بزرگ و  های شخصیتکوچک، متناسب با  های هدفاست.  بدیهیاتو  ضروریات

و  عظیم صنایع همچنین، نیستندبزرگ  های هدفکوچک متناسب با  های شخصیت

 منظور بحث ربط همین. به نیستمتناسب با سازندگان کوچک و محدود  نامتناهی

شناخته شده است.  الهیو حکمت  بشریاز مباحث مهم فلسفه  یکی قدیمحادث به 

عدم تناسب  همین طریقو از  اند کردهرا مطرح  مهمیمطالب  جا اینفالسفه در 

 لغویتو  اند کردهخالق و مخلوق لغو  بینرا  مکانیو  زمانیمحدود به نامحدود فاصله 

جلوه  یا ذاتیو موجودات اثر  خالیق اند فتهگشروع کردند که  جا اینفاصله را از  این

است نه فاصله  رتبیبا خدا فقط فاصله  ها اینخداوند متعال هستند و فاصله  ذاتی

و  ذاتیراه که خلق را اثر  این. از مکانیو  زمانیخأل  پیدایش معنایبه  وجودی

 که صورتیاثر صددرصد متناسب با مؤثر است در  اند گفته اند دانستهخالق  وجودی

اثر  بدانیم متناهیاست و اگر وجود را  نامتناهیاثر آن وجود  بدانیم نامتناهیوجود را 

 محدودیت میزانبزرگ و کوچک که به  های چراغاست مانند  متناهیآن هم  ذاتی
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 شمعیشمع و هزاران  یک میزانبه  چراغی یک، کند می تولید روشناییخود شعاع و 

وجود خالق را در زمان و مکان  که اینهد داد. نظر به خوا روشنایی میزانبه همان 

در سابق  ها بحث اینکه  دانند می نامتناهیاو را هم  وجودیآثار  دانند می نامتناهی

با هدف خداوند  آفرینش نتایجتناسب  قدیمروشن شد. از جمله مسائل ربط حادث به 

 بایستیاست که  مسائلی ترین بزرگمورد از  اینمتعال است که وجود تناسب در 

 ذاتیمتناسب با هدف خداوند متعال استغناء  نتیجه یک پیدایششود تا ضمن  تعقیب

 کامال معلوم و روشن گردد. آفرینش نتایجخداوند متعال از 

از علل تامه ظهور مصنوع و مخلوق به اراده خالق، علت  یکیکه  ایم دانستهرا  این

و همان  گردد میاست که از صنعت ظاهر  نتایجی معنایبه  غاییاست. علت  غایی

 برایرا  مصنوعیهر  ها انسانما  که چناناست.  آفرینشاز  آفریننده، هدف نتایج

که متناسب با ما و هدف ما است و با استفاده  سازیم می مخصوصی نتایجبه  رسیدن

آن  ایجادکه به هدف خود از  کنیم میو فکر  کنیم میخود را برطرف  نیاز نتایجاز آن 

 برای دیگر صنایعاز ثمرات و  برداری بهره برای کاری نهال. مانند ایم رسیدهمصنوع 

 پیدایشجهت از علل تامه  ایناز  غاییمربوطه به آن. علت  نتایجاز  برداری بهره

که صنعت  کند می ایجاباست و دانش و حکمت  حکیممصنوع است که صانع، دانا و 

 سازندگیمعنا است که سازنده از  اینباشد. سفاهت به  مبریصانع از سفاهت منزه و 

کامال  نتیجه پیدایشو نسبت به  گیرد نمیدر نظر  ضررینفع و  صنایع ایجادو 

بدون نفع و  ضرر باشد. به  یامضرّ و  یااو نافع  برایاست خواه صنعت  تفاوت بی

را ساخته صنعت  این منظوریکه به چه  پرسند می ای سازندهاز  وقتی دلیل همین

است،  آفریده برداری بهرهچه نوع  برایبدهد که  کننده قانعاست، اگر توانست جواب 

و  شناسند میو دانا  حکیمشدن به جواب، او را  راضیضمن سکوت و  کنندگان سئوال

که وقت خود  شناسند میو نادان  سفیهسازنده را  نرسیدند ای کننده قانعاگر به جواب 

او سود و  برایمصرف کرده است که  صنعتی ایجاد برایرا خود  های سرمایهرا و 
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منظور دانشمندان  همینبه مفهوم نفع و ضرر است. به  خاصیتفاقد  یاندارد و  نتیجه

صانع واجب و الزم  برایرا از مصنوع  نهایی فایدهو  غاییو حکماء تصور علت 

علم به وجود و  بایستی آفرینشاز اقدام به  پیش آفرینندهکه  اند گفتهو  اند دانسته

، نتیجهبه همان  رسیدن برایخود داشته باشد و  آفرینشاز  کننده قانع نتایجظهور 

عامل محرک  یا غاییرا علت  نتیجهو  فایده همینخود را شروع کند. تصور  آفرینش

 . اند شناختهمخلوقات  ایجاداز  آفریننده برای

جهان و انسان که  آفرینشاز  نهایی نتایجو  غاییجستن علت  برای جا ایندر 

و  دهیم میمانند خداوند متعال باشد بحث خود را ادامه  ای آفرینندهمتناسب با 

است  یکدیگربا  چیزدو  ترکیب نتیجه الهی یا انسانی صنایعکه صنعت و  گوییم می

 کمّیت، آید می بوجود کیفیت، کمّیت. از کنیم می کیفیتو  کمّیتبه  تعبیرکه از آن دو 

پس  کند می برداری بهرهاست که سازنده از آن  چیزی کیفیتاست و  کیفیتمقدمه 

 :شود میمطرح  یکدیگرسه مسئله در طول  جا ایندر 

  ها ها و کیفیت کمیت

 ؟آیند میبوجود  مبدئیو از چه  چیستند ها کمّیت که ایناول 

 ؟گردد میو چگونه ظاهر  چیست ها کمّیت این کیفیت که ایندوم 

 آیااست؟  کسیچه  ها کیفیتو  ها کمّیت اینو منتفع از  بردار بهره که یناسوم 

اگر  که چنانکند  برداری بهرهدارد تا از آن  ها کیفیتو  ها کمّیت اینبه  نیاز آفریننده

احساس  کمبودیو  کمیو در خود  گیرد میدر خأل قرار  آفرینندهو فوائد نباشد  نتایج

 نرسیدهبه هدف خود  ولیکنکند  برداری بهرهداشته تا از آن  هدفی که ایناز  کند می

که  کند میاحساس  خألییدر وجود خود  نرسیدهبه هدف خود  که ایناست؟ پس از 

به  که ایناحساس خأل از  زیرا. نیستاو  ذاتی غنایهمان احساس خأل متناسب با 

احساس فقر  معنای ننموده است به برداری بهرهو از آن  نرسیده آفرینشهدف خود از 
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که در کتاب خود،  نیستخداوند متعال  ذاتی غنایاست و احساس فقر متناسب با 

سوره آل عمران   18 آیهسفر حجّ در  تارکین. درباره  کند میغنا وصف  اینخود را به 

ن ک ف ر   » :فرماید می ن  هللا  غ ین  يعن العاملَّي و م   113.«فا 

خانه خدا نامتناسب باشند خداوند از  زیارتاز  الهیاگر مردم کافر شوند و با هدف 

 :شود میسه بحث مطرح  جا ایناست. پس در  نیاز بیو  غنی ها آن تمامی

از  بردار بهرهو  برداری بهره،  ها کیفیت مبادیو  ها کیفیت، کمّیت مبادیو  ها کمّیت

 .ها کیفیت این

 ها وزنو  ها حجمت است از عبار ها کمّیت گوییم میباال  گانه سهدر اطراف مباحث 

و  تکثیرو  تقلیل قابلیتو  رود میبکار  معین های مقیاس ها آنسنجش  برایکه غالبا 

 هایی قالبو  ها آن واقعیمعرف  بگوییم توانیم میکه  کنند می پیدا ترکیبو  تجزیه یا

هستند.  مراتبی یا عددی واحدهای کند می پیداظهور و بروز  ها قالبکه در آن 

و از نظر  شوند می تقسیمبه اعداد بزرگ و کوچک  کوچکیو  بزرگیاز نظر  ها کمّیت

 عددیرا واحد  ها آنمواد عالم و ذرات هستند که  ها کمّیت اینبروز ظهور مراتب در 

 های حجم ترکیبهستند که در اثر تراکم و  چیزهایی همین، ذرات و مواد ایم شناخته

 ها رنگظهور  یا نیروو  حیاتو  نورانیتاز نظر  و دهند می تشکیلبزرگ و کوچک را 

نور در مواد عالم به  یا حیات. ظهور مراتب مانند ظهور گردد میمراتب  پیدایشمبدأ 

 قویو  ضعیف های رنگ، قویو  ضعیف، حرکات قویو  ضعیفدرجات مختلف، نور 

مراتب و درجات مختلف بوجود  یکدیگربا  قیاسو حرکات در  ها رنگنورها و  اینکه 

نباشد که در  بیشتر حقیقت یکدرجات و مراتب  این. ممکن است مبدأ ظهور آورد می

 قویو  ضعیف یکدیگربا  قیاسرا در  ها آنو ما  کند میمختلف جلوه  های لباس

. گرچه ممکن است کنیم میو به درجات مختلف و مراتب متفاوت قسمت  نامیم می

                                                           
 سوره آل عمران 18آیه   113
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 یعنیداشته باشد،  ترکیببه  احتیاجمختلف  های نمایشو  ها باسلمبدأ ظهور آن در 

در درجات مختلف جلوه  ترکیب این وسیله بهشود و  ترکیبکه با آن  دیگریاصل 

و  بسیط حقیقت یککه به حالت تجرد و انفصال از ماده  روشناییکند مانند نور و 

جلوه و  یککه  یدد خواهیم کنیممجرد است که اگر آن را در حالت تجرد مشاهده 

به درجات و مراتب  تقسیماست که در حال تجرد قابل  نمایش یکو  حقیقت یک

 حقیقت یکماده  ترکیباتاز  پیشبه حال تجرد و  نیرو. نور و نیست ضعیفو  قوی

از تعلق به ماده و  پیشخود  ذاتیهستند که در وضع  نامتناهیو  اتصالیمجرد و 

 بخواهیم. اگر نیست مراتبی یا عددی واحدهای صورت به نمایشبا آن قابل  ترکیب

به مراتب  تقسیمکه قابل  سازیممختلف آشکار  های نمایشو  ها جلوهرا در  نیرونور و 

و ادغام  ترکیب اینو با  کنیم ترکیبرا با مواد عالم  ها آن مجبوریماعداد باشند  یاو 

است  تقلیلو  تکثیرل قاب همچنینو  ترکیبو  تجزیهمواد و ذرات که قابل  وسیله به

در اعداد مختلف مانند  یاو  خورشیدآن انور مجرد را در درجات مختلف از نور شمع تا 

انوار عالم و  نگیردو ادغام با ماده صورت  ترکیب اینو اگر  سازیمآشکار  ها ستاره

و  تجزیهقابل  یاو  نمایشبه حال تجرد قابل  حیاتروح و  یا نیرونور و  مبادی

مختلف آشکار شود  های حجمدر  عددی واحدهای ترکیبات اینتا از  نیست ترکیب

 بیشتر حقیقت یکخود  ذاتیو شعاع آفتاب که در وضع  اقیانوس های آبمانند 

 های صورتو  ها قالبرا در  اقیانوس های آب یاشعاع آفتاب  بخواهیم. اگر نیست

 اینبه  احتیاجو مراتب  مقادیرو  ها صورت اینظهور  سازیممتفاوت و مختلف آشکار 

تا  گیردمختلف و متفاوت قرار  های قالبدر  اقیانوسآب  یادارد که مثال نور آفتاب 

و خأل  نامتناهی فضایدر  بسیطکند. اما به حال بحت و  پیدا مختلفی های نمایش

 معرفیدر  جا این. پس ما نیستمختلف  های نمایشو  ها صورتمطلق قابل ظهور به 

 : داریمظهور آن دو بحث  مبادیو  ها کمّیت
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 بوجودهستند چگونه و از کجا  ها کمّیتو  مقادیرکه معرف  عددی واحدهایاول 

 ؛آیند می

هستند چگونه و از کجا ظاهر  ها کیفیتو درجات که معرف  مراتبی واحدهایدوم  

 ؛شوند می

ابعاد  که هر کدام در عددی واحدهایو  ها کمّیت پیدایشمبدأ  گوییم می جا ایندر 

ذرات  همینو قابل اشاره و شماره هستند  کنند میرا اشغال  معینی فضایثالثه خود 

و انفصال است.  محدودیت آفرینشدر بدو  ها آن ذاتی خاصیتو مواد عالم هستند که 

خود اوال محدود بوده و مالزم با ابعاد  ذاتیکه در وضع  اند شدهمواد عالم چنان خلق 

 تر بزرگدر حجم  ها آنمنفصل و جدا هستند که ظهور  یکدیگر از ثانیاثالثه هستند، 

که مجتمع و  جاییتراکم و تجمع قهرا در  اینبه تراکم و تجمع دارد و از  احتیاج

 بوجودخأل  آناطرافِ  فضایو در  کنند میجلوه  جسمی صورت به شوند میمتراکم 

و متصل  نامتناهی حقیقت یک آفرینشذرات و مواد عالم در بدو  بگوییم. اگر آید می

به  جا یکتا در  نیستقابل ظهور  ها آنهستند، تجمع و تراکم از  یکدیگربه 

. ظهور ماده در آید بوجودخأل  ها آناز  دیگر جایید و در بزرگ جلوه کن های صورت

 حقیقت اینبرهان  دیگر جایدر  ها آنخأل از  پیدایشمختلف و متفاوت و  های حجم

جدا و  یکدیگراز  ثانیاخود محدود بوده  ذاتیو مواد عالم در وضع است که اوال ذرات 

هر  ها فاصله اینو  کنند می پیداتجمع و تراکم  ها فاصله همینمنفصل هستند که در 

باشد تراکم و  بیشتر ها فاصلهاست و هرچه  بیشترچه کمتر باشد تراکم ذرات و مواد 

جذب  یکدیگردر  چنان آنذرات  جا یککه در  جاییتجمع ذرات و مواد کمتر است. تا 

از  چنان آن دیگر جاییو در  آورند میبوجود  سنگینیکه جسم  شوند میو ادغام 

و ذرات قابل  شود می پیداکه در آن فواصل، خأل مطلق  گیرند میفاصله  یکدیگر

خداوند متعال مواد عالم را در بدو  گوییم میحساب  این. با نیست نمایشظهور و 

که در ذات خود مالزم  آفریده ریزیکوچک و  بسیارذرات  صورت هب آفرینش
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به  ها آنمنفصل و جدا هستند و اتصال  یکدیگرو ابعاد بوده است، از  محدودیت

کوچک بوجود آورد  یابزرگ  جسمیدهد و  تشکیل تری بزرگتا حجم  یکدیگر

و تجمع  آن ذرات منفصل، تراکم بیندارد تا با آن عامل  دیگریبه عامل  احتیاج

آمده  نیروهاو  ها روح معرفیدر  احادیثمناسبت در اخبار و  همینظاهر گردد. به 

و با نفخ آن روح، حرکت و  دمد میکه خداوند در اجسام عالم  روحی اولیناست که 

را در  یکدیگرکه  شیئدو  یعنیروح استمساک است. استمساک  آید میاتصال بوجود 

گردند. مانند  یکدیگر پراکندگیکنند و مانع انفصال و  نگهداریحفظ و  یکدیگرکنار 

را از جدا شدن و  دیگرینگه دارند و هرکدام  جا یکرا در  یکدیگردو نفر انسان که 

 ای جاذبه نیرویفاصله گرفتن حفظ کنند. روح استمساک در ذرات و مواد عالم همان 

و  سیاراتتا  تجزیه غیرقابلاز جهان اتم و ذرات  کنیم میاست که مشاهده 

شده است و در آن  پیدا منفیآمده و مثبت و  بوجود مرکزی های هسته، ها کهکشان

و در  کند میهست که ذرات را به خود جذب  عجیبیمرموز و  نیروی مرکزیهسته 

. اگر سازد میبزرگ و کوچک  جسمیجذب و چرخش،  اینو با  چرخاند میمحور خود 

وجود ندارد که مثال  برهانیو کرات نباشد  ذرات بینجاذبه در فاصله  نیروی این

بماند و از  باقی ها پروتوندر کرانه  ها الکترون یاو  خورشیددر کرانه  سیاراتکرات و 

که  اند نامیدهعامل جذب و تراکم را امام)ع( روح استمساک  این. نگیردآن فاصله 

ذرات و کرات لغت استمساک  بینجاذبه  واقعیتمعرف  بیانِ بهترینگفت  شود می

مختلف  های جسمو  ها حجمو ظهور  عددی واحدهای پیدایش گوییم میاست. پس 

خود آن ذرات  دلیل بهخود منفصل و محدود هستند  ذاتیکه در وضع  ذراتی وسیله به

الزم است تا آن ذرات منفصل را به  جا آندر  دیگریبلکه عامل  نیستو مواد ممکن 

مبدأ  گوییم می جا ایناتصال دهد و تجمع و تراکم بوجود آورد. در ارتباط و  یکدیگر

 یکدیگرمنفصله از  اثیریهو حجم و مقدارها، مواد عالم و ذرات  ها کمّیت پیدایش

 پیدامتصل شده و تراکم  یکدیگربه  نیروبنام نور و  دیگریهستند که با واحد 
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 عددی واحدهای صورت بهو  ودش می پیدا ها کمّیتاتصال و تراکم،  اینو از  کنند می

 .کند میجلوه 

  ها کیفیت مبادیو  کیفیظهور مراتب 

مانند  یکدیگرنسبت به  ها کیفیتبا اعداد عبارت است از تفاوت  قیاسمراتب در 

در  کیفیبطئ و سرعت، ممکن است ظهور مراتب  یا خفیظهور و  یاشدت و ضعف 

 یکیکه  یکدیگربا  قیاسدر  ماشیناعداد مختلف باشد مانند دو  یاعدد و  یکقالب 

در دو حال سرعت و عدم سرعت و  یا یک ماشین کند میکُند حرکت  یکیو  سریع

یا چند موجود متحرک  یکجا یاپیدایش مراتب و درجات مختلف در بطئ و سرعت در 

، یکدیگربا  قیاسو دو چراغ در  قوی ضعیف و روشناییچراغ در قیاس با مراتب  یک

. ظهور شود می ها کمّیتاست که متمرکز در  کیفیتیاتب، مربوط به در هر صورت مر

است که از  آفرینش مبادیروشن و واضح تعدد  براهیناز  یکیدر عالم  کیفکمّ و 

 آفرینش مبادی. اگر گردد میظاهر  ها کیفیت دیگرمبدأ  یکو از  ها کمّیتمبدأ،  یک

 توانست نمی حقیقت یکنبود، آن  بیشتر حقیقت یکفالسفه  یا مادیون عقیدهبه 

از حرکت در برابر سکون و از  ها کیفیت زیراباشد،  کیفیتو هم  کمّیتمبدأ هم 

 پیدادر برابر موت  حیاتو از  رنگی بیدر برابر ظلمت و از رنگ در برابر  نورانیت

خود موت باشد  ذاتیاست در وضع  آفرینشکه مبدأ  حقیقت یک، اگر آن شود می

باشد ظهور موت ممتنع است، اگر آن  حیاتو اگر  نیستاز آن ممکن  حیاتظهور 

خود ساکن باشد ظهور حرکت ممتنع بوده و اگر متحرک  ذاتیدر وضع  حقیقت یک

حساب  این. با روشناییو  تاریکی طور همینو  نیستباشد ظهور سکون ممکن 

 نامیم می کیفرا  یکیاز آن دو را کمّ و  یکیموضوع که  یکدو حالت در  پیدایش

است که در مباحث گذشته کامال  آفرینش مبادی چندگانگی یاو  دوگانگیبرهان 

 واضع و مدلل شده است.
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ظهور  مبادیکه  شود می پیدا ها کیفیتمراتب و درجات از  گوییم می جا ایندر 

، مواد عالم و ذرات کمّیتظهور  مبادیاست.  ها کمّیتظهور  مبادیاز  غیر ها کیفیت

و  زمانیاست که با اجتماع خود طول و عرض و ابعاد  آفرینشبزرگ و کوچک جهان 

 پیداموجودات قابل شماره و اشاره  ها آنو از تراکم و تجمع  دهد می تشکیلرا  مکانی

. از عدد رود می کار بهاعداد  ها آن معرفی برایکه موضوع لغت اعداد است و  شود می

سوا و جدا از  حقیقتی ها کیفیتظهور  مبادی ولیکنکه ممکن است.  جا آنتا  یک

آن در مراتب شدت و  روشناییجسم، نور و  یکاعداد )ماده( است. مثال در  مبادی

 کیفیتو موت آن مربوط به  حیات یاحرکت و سکون آن در مراتب مختلف  یاضعف 

مقدار آن در ابعاد است و حجم و  کیفاز مقوله  روشناییجسم و نور و  حیاتاست. 

که از اجتماع ذرات  جسمی یکبه  بخواهیماگر  جا اینثالثه از مقوله کمّ است. در 

 بدهیم روشناییو نور و  حیاتشده است حرکت و  تشکیل ظلمانی یا ومیتساکن 

مبدأ  دیگرتا آن اصل  داریمآن  جسمانیتو  مادیت سوای دیگریبه اصل  احتیاج

قرآن  آیاتمناسبت  همینباشد به  ظلمانیو  میتدر جسم  حیاتو  روشنایی پیدایش

ن »:  فرماید میعموم  طور به. ابتدا دهد میخبر  آفرینش مبادی دوگانگیهمه جا از  م  و 

ر   َّْي  اثْن َّْي   ُک    الث م  ْوج  هي ا ز  ع ل  ف   114.«ات  ج 

 : فرماید می دیگر جایو  ایم آوردهبوجود  چیزرا ما جفت از دو  چیزهمه  

ا ت ْنب ت  اْْلَْرض  » م  ُ  لک  ها م  ل ق  اْْلَْزوا ي خ  ْبحان  اذل   که  خداییمنزه است  یعنی. «س  

ي »    : فرماید می 2آیه است و در سوره تبارک  آفریده زمینرا از  ها جفت تمامی اذل  

ّ اة   الْح  ْوت  و  ل ق  الْم  امام  شریفه آیه تفسیراست. در  آفریدهرا  حیات. موت و  «خ 

و  کند میاشاره  حیاتمبدأ موت و  دوگانگیباقر)ع( در جلد چهارده بحار به 

و اگر  شود می پیدااز کجا  حیاتاست،  میت: اگر اصل اول در ذات خود فرماید می
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 یکدیگردو اصل جدا از  حیات؟ پس موت و گردد میاست موت از کجا ظاهر  حیات

. گردد می حیات پیدایشمبدأ  دیگریموت و  پیدایشمبدأ  ها آناز  یکیهستند که 

 یک ذاتیاست نه اثر  یکدیگردو اصل با  ترکیبیدر عالم در اثر  حیاتموت و  یعنی

: فرماید میو  کند میاول سوره انعام به دو مبدأ نور و ظلمت اشاره  آیهاصل و باز در 

و از  شده است آفریدهخدا  ابداعینور و ظلمت به اراده  یعنی. جعل الظلامت والنور

ظاهر شده است. در هر صورت،  ظلمانیو  نورانیموجودات  یکدیگرآن دو با  ترکیب

 کمّیت پیدایش مبادیاز  کیفیت پیدایش مبادیواضح و روشن است که  خیلی دالیل

ظهور درجات و مراتب شدت و ضعف است که  مایه ها کیفیت مبادیجدا است. 

اجسام، مختلف باشد.  یاعدد  یکجسم و  یکدرجات و مراتب در  اینممکن است 

 ضعیفبودن و  قویفرد است از نظر  یکنفر انسان که از نظر بدن و جسم  یک

 گیرد میو روشن بودن در درجات مختلف قرار  تاریک یابودن و جاهل و عالم بودن 

. ظهور مراتب و درجات در شود میمتفاوت ظاهر  های رنگجسم  یکدر  همچنین

 مبادیکمتر از  یا بیشترمربوط به استفاده  حیوانو  فرد انسان یک یاجسم  یک

 یکاست. مثال دو نفر انسان که از نظر حجم بدن و وزن آن ممکن است در  کیفیت

بودن در درجات مختلف قرار  ضعیفبودن و  قوی، از نظر استعداد و بگیرندحد قرار 

 اصلیکه  نیرو ایشپید. مبدأ تر قوی ها آناز  یکیو  تر ضعیف ها آناز  یکی، گیرند می

 نیروی. خداوند گردد میظهور درجات و مراتب در ضعف و قوه  مایهجدا از ماده است 

مربوط به جنگ بدر  آیات. در دهد میرا کمتر قرار  دیگریو  بیشترانسان را  یکبدن 

نزول  عنوان بهرا به سربازان اسالم  بیشتر نیروهایدر سوره قدر، خداوند تعلق  یا

 یاریکه در جنگ نازل شده و سربازان اسالم را  فرشتگانی. کند میفرشتگان ذکر 

با  ها آنو همراه  گیرندنبودند که کنار سربازان قرار  افرادی یاو  هیوال یککردند 

شدند و  پیادهبودند که در دل و بازوان سربازان  نیروهاییدشمن بجنگند بلکه 

 ها آنترس و وحشت از دل  احساس کردند که بزرگی نیرویمسلمانان در وجود خود 
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 قسمتی)ع( در المؤمنین امیرکردند. موال  پیداآن قدرت و جرأت  جای بهبرداشته شد و 

وقتی من در میدان جنگ با حریف خود : »فرماید می خیبرفتح  به راجعخود  بیاناتاز 

در «. شوم  ای سوای نیروی معمولی خود مجهز می العاده شوم به نیروی فوق روبرو می

 : فرماید میرابطه  نای

ه  رابنّ ه» ه  جسامنّه ب ل ب ق و  يرب   ب ق و  جسد آن  نیروی یعنی. 115«ق ل عت  ابب  خ 

است  مخصوصیقدرت  ربانی نیرویآن حضرت است و  معمولی اولیه نیرویحضرت 

خداوند سربازان مؤمن  جا همین. در کند می پیدا ها جنگکه در مقابله با حوادث و 

خدا و در راه خدا با دشمن کافر  برایکه اگر شما  دهد میجنگ را وعده  میدان

و  کنم میده برابر کفار مجهز  یادو برابر  نیرویینفر از شما را به  یکمن  بجنگید

اکرم)ص(  پیغمیر ایمانعلم و  تفسیرو باز در  سازم می نیرومندشما را  ها ایناز  بیشتر

ان ما ك ْنت   و  » :: فرماید می شوریسوره  62 آیهدر  ْن َأْمر  وحًا م  ّْك  ر  ل 
ِ
ْينا ا ك ذِل   َأْوح 

ميان  
ِ
ا الْك تاب  و  ل  اْل  116.«ت ْدر ي م 

که با نزول آن  کردیمبر قلب تو نازل  روحیاز عالم امر خود  چنین اینما  یعنی

از نزول آن، روح تو از جهان علم و  پیشتو باال رفت و  ایمانروح ، درجه علم و 

 .شناخت نمیآن را  حقیقتبود و  خبر بی ایمانکتاب و 

با  مساویخدا اگرچه از نظر حجم بدن  اولیاءو  پیغمبرانکه  کنیم میمشاهده 

و  داناییو علم و  ایمان نیرویاز نظر  ولیکنهستند  ها آناز  تر ضعیف یامردم و  سایر

 ها آن ایمانو  ها آن روحانیتهستند.  ها آنه بهتر و باالتر از هزار مرتب چندیناستعداد 

و  پرنیرورا  ها آناست که خدا  کیفیتمربوط به  ها آنو علم و دانش و استعداد 

شب قدر خبر  فیضکه خداوند از  جا آندر سوره قدر  همچنیناست.  آفریدهپرقدرت 
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تزنل »: فرماید می داند می ربیشترا بهتر و باالتر از هزار ماه و  فیضو آن  دهد می

 گیرند می. فرشتگان و روح در آن شب حالت تنزل به خود 117«و الروح فهيا املالئکة

از تعلق روح و فرشته به قلب مؤمن و اگر  کند می حکایتکلمه تنزل از باب تفعل، )

کلمات نزل و  ها آنباشند که از هوا و فضا نازل شوند معرف نزول  افرادیفرشتگان 

شب قدر  فیضکه او را از  دهد میاست که خداوند به مؤمن  ای وعده ایناست(  ینزل

 شب قدر عبارت است از تعلق روح به قلب مؤمن . فیضکند.  مند بهره

تا در شناخت حق و باطل  کند می تائیداست که فکر او را  نیرویی معنایفرشته به 

تا در  کند می زیادتررا  او ایمانو  حیاتاست که قدرت  نیروییروشن شود. روح هم 

مسلم  روشناییقدرت و  اینداشته باشد و  ایستادگیمقابله با حوادث، استقامت و 

 گوییم میمقدمات  ایناست که از هزاران سال و ماه عبادت، بهتر است. پس با 

است که در مباحث گذشته  ها کمیت پیدایش مبادیاز  غیر ها کیفیت پیدایش مبادی

که جهان ماده و موجودات عالم از آن  گفتیمو  شناختیم مبدئیواحد  عنوان بهآن را 

، در درجات و کماالت مختلف و نیروو با گرفتن آن نور و  گیرند می نیروواحد، نور و 

بدست  کمتریو  بیشتر های ارزشتا با آن درجات و مراتب،  گیرند میمتفاوت قرار 

 آورند.

با هدف خداوند  کیفیتو  کمیتاز نظر  را آفرینشالزم است که جهان  جا ایندر 

و  ها کمیتهدف خدا از خلقت عالم، ظهور  آیاکه  بدانیمو  سازیممتعال مرتبط 

در چه حدّ و  بایستیمرتبط با هدف خدا باشد  ها آناز  یکیاست و اگر  ها کیفیت

 تا هدف خدا را اشباع کند؟ گیردقرار  اندازه
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 به اراده خداوند متعال   ها کیفیتو  ها کمیتارتباط 

و  کمیتاز نظر تعداد و  آفرینش آیااست که  حقیقت این بیانبحث، منظور  ایندر 

و  ها بدیو  ها خوبی کیفیتاز نظر  یامطلوب خداوند متعال است  گشادگیوسعت و 

که ما آن را  چیزهایی سایرو  ها انسانو دانستن و ندانستن  ها روشناییو نور و  ها رنگ

 ؟نامیم می کیفیت

از  ها کمیت. گیرد میقرار  کیفیتبه تبع  کمیتمعلوم است که همه جا  حقیقت این

 کیفیتکه واسطه ظهور  گیرد میانسان قرار  خدای یاجهت مطلوب انسان  این

. نیستخود مطلوب و مرغوب  خودیبه  کمیتنباشد  ها کمیتدر  کیفیتهستند. اگر 

جلوه  مخصوصیاست که به شکل  اعدادیمانند ذرات و  کیفیتبدون  های کمیت

 حیاتو  خاصیتو فاقد همه نوع  نیامده بوجود ها آندر  تراکمینکرده است، تجمع و 

 بگیرنددر حجم و مقدار اجسام قرار  که این برایکه فقط  طوری بههستند  نیروو 

از  پیش خاصیتفاقد  های کمیتاست.  هیچخود  خودی بهو االّ  شوند میمطلوب واقع 

 سایه یاوارده بنام ظل  احادیثباشند در اصطالح قرآن و  خاصیتیواجد اثر و  که نآ

ّْف   َأل مْ »: فرماید میسوره فرقان  46 آیه. خداوند در اند شده گذاری نام ب  ك  ك  یل ر 
ِ
ت ر  ا

ل ّالً  ه  د  ّْ ْمس  ع ل  لْن ا الش  ع  نًا مث   ج  ع ل   ساك  ل  و  ل ْو شاء  ل ج  د  الظ   پرودگار خود  یعنی.118«م 

 خواست می، کشش و گسترش بوجود آورد، اگر سایهکه چگونه در  ندیدیرا 

نداشته  نمایشیخود ساکن و متوقف سازد )که  اولیهرا در وضع  سایه توانست می

 آن قرار دهد . موجودیت راهنمایرا  خورشیدباشد( پس از آن 

عبارت است از ذرات و مواد عالم به  سایهظلمت و  دیگر تعبیر، ظل به آیه ایندر 

نکرده است.  پیدا نمایشیو نمود و  نیامده بوجود تحولیکه در آن  حالتی، اولیهحالت 

ظل و ظلمت بر آن اطالق  یا شیئهست، کلمه  چیزیو  نیستعدم  که ایناز نظر 
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است  حیاتو حرکت و  ها خصوصیتو  ها خاصیت تمامیفاقد  که اینو از نظر  شود می

است. در آن ذرات  ترکیبمولود هندسه و  شیئهر  شیئیت زیرا شود می نامیده شیئال

اعمال نشده است و اراده خدا به آن تعلق نگرفته است تا  ای هندسهو  ترکیبهنوز 

 : فرماید میرابطه  اینکماالت حرکت دهد. در  سوی بهآن ذرات را 

نًا« اك  ع ل   س  اء  ل ج  ل ْو ش  و  حرکتی بیتو بود که ماده را از حالت  خدای یعنی «و 

تکامل باال  مسیربود حرکت و گسترش داد و آن را در  الشیئکه در واقع  خاصیتی بی

او را  اولیهدر همان حالت  خواست می. اگر خاصیتارزش و  دارایشد  موجودیبرد تا 

م بود الز صورت اینکند، در  معرفیدهد و  نمایشکه نتواند خود را  کرد میمتوقف 

 آیه این تفسیرنور علم و حکمت شناخته شود. در  یا خورشیدتابش نور  طریقکه از 

 .امل تر ایل ظلک ش ئي و ليس بش ئي :فرماید میامام )ع( 

انسان آن  سایه. نیست چیزیهست و در واقع  چیزیکه  بینی نمیخودت را  سایه

که فقط ذرات و مواد  جهتی یعنیاست  روشناییاست که فاقد تابش نور و  جهتی

 .روشناییهستند، بدون 

شارژ شوند  حیاتنور و  نیرویبا  که آناز  پیش اولیهدر هر حال مواد عالم و ذرات 

هستند که آن را از  ها خاصیتآثار و  تمامیشود فاقد  پیدا حیاتو در آن حرکت و 

ظلمت  یال و از نظر فقدان نور، ظ میت، حیات، ساکن و از نظر فقدان حرکتی بینظر 

 است. نامیده

 ها کمیتهستند و چون  کیفیتفاقد  کمیتوضع،  اینحال و در  اینذرات عالم در 

هم بر آن قابل اطالق  کیفلغت کمّ و  شود میمطلوب انسان واقع  ها کیفیتاز نظر 

ندارد و به شکل  خاصیتیاست که حرکت و  الشیئاست اما در واقع  شیئ. نیست

 جلوه نکرده است. مخصوصی

 نیستندانسان  یامطلوب خدا  حالیوضع و  چنین یکاست که مواد عالم در  بدیهی

ندارد که مطلوب  خاصیتی، حرکت و کنند نمی برداری بهرهخلق خدا از آن  یاخدا  زیرا
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جهت مطلوب  اینحال از  این. وجود ذرات و مواد عالم در گیردانسان قرار  یاخدا 

 ساختمانیاز اصول مصالح  اصلی. رود میان و انسان بکار است که در ساخت جه

خود فاقد ارزش است که امام )ع(  خودی بهعالم است و اگر در ساخت عالم بکار نرود 

 .ش ئيب ش ئي و ليس : فرماید میخود  تعبیردر 

  کمیتفاقد   های کیفیت

بدون  کمیتو  کمیتبدون  کیفیت زیراهم مسامحه است  تعبیر اینگرچه در  

اطالق لغت کمّ  نیامدهبوجود  کیفیتیو  کمیتکه  جا آن. در نیستقابل ظهور  کیفیت

 کمیتبدون  کیفیتاست از باب مسامحه است.  کیفکه فاقد کمّ و  شیئبر  کیفو 

حال  اینکه نور در  نورانیاز تعلق به اجسام و مواد  پیشو  نمایشاز  پیشمانند نور 

را . گرچه  دیگر چیزو نه  دهد می نمایش، نه خود را نیست نمایشو قابل  رؤیتقابل 

ظه ر  لغيه:  اند گفتهنور  معرفیفالسفه در   119. هو الظاهر  یف نفسه و هو م 

خود را هم نشان  غیرو  دهد می نمایشخود، خود را  خودی بههست که  چیزینور 

ست قابل که مجرد و جدا از ماده ا نوریبر نور مطلق و  تعریف این ولیکن دهد می

با ماده نه خود را نشان  ترکیب یااز برخورد  پیش تنهایی. نور به نیستانطباق 

 ترکیبانعکاس و  طریقاز  ها جلوهو  ها روشنایی تمامیخود را.  غیرنه هم  دهد می

علم و دانش قابل درک و کشف  نیرویهرچند که با  نیست رؤیتاست. نور قابل 

قابل درک است. پس  ولیکن نیست رؤیتباشد، مانند وجود خداوند متعال که قابل 

 کیفیت یعنیشده است  پیداتعلق نور به ماده  طریقاست که از  کیفیتی روشنایی

از  پیش روشناییحرکت، مانند نور و  نیرویو  حیاتروح  همچنین. کمیتهمراه 

است  ترکیببعد از تعلق و  حیات. ظهور نیستو حرکت  حیاته، ماد یاتعلق به جسم 
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موجودات زنده است  ترکیبیدر عالم، اثر  حیاتکه در مباحث گذشته روشن شد که 

لباس آن را  اینو در  شود می حیاتکه منشأ  روحیاجزاء مرکب. پس  ذاتینه اثر 

 نامیده کیفیتو در لباس حرکت،  گردد میکه منشأ حرکت  نیرویی یا نامیم می کیفیت

 کیفیتتا  نیستندو حرکت  حیاتو در حال تجرد از ماده،  تنهاییهر دو به  شود می

، در ذات شود می ها کیفیتکه منشأ و مبدأ  اصلی گوییم میهم  جا اینشوند، در  نامیده

آن مبدأ هم  زیرا. نیستمطلوب خداوند متعال هم  حال اینو در  نیست کیفیتخود 

با  ترکیبآثار آن در  تمامیاست و  کیفیتخود فاقد اثر و  خودی بهاست که  یئش

و رنگ  روشناییو نور و  حیاتخود حرکت و  خودی بهو  گردد میمواد عالم ظاهر 

: فرماید میو  کند میبه حروف  تعبیر ها کیفیت مبادیاز  کافی. امام)ع( در کتاب نیست

اسم و کلمه  ها آنخود  که ایننه  شود می است که مبدأ کلمات و اسماء خدا حروفی

. مواد آمیزی رنگرنگ است نه  120،لون غي مصبوغ: فرماید می دیگرباشد. در عبارت 

شده است، پس  آمیزی رنگ طبیعتدر  کند میمختلف جلوه  های رنگعالم که به 

هم که با آن  رنگیفاقد رنگ است و  آمیزی رنگاز  پیششده  آمیزی رنگکه  موادی

که از  ها رنگ زیرا نیسترنگ  آمیزی رنگاز  پیششده است  آمیزی رنگ طبیعتمواد 

خود را  آمیزی رنگو  ترکیبدر لباس  روشناییهستند مانند نور و  ها کیفیتمقوله 

 گوییم می. پس نیستند نمایشو انعکاس نباشد قابل  ترکیبو اگر  دهند می نمایش

که انوار  ها کیفیت مبادی همچنینهستند و  خاصیتقد که ذرات فا ها کمیت مبادی

قابل استفاده بندگان خدا  یاخود مطلوب خدا  خودی بهارواح مجرد از ماده هستند  یا

هستند از  کیفخود که فاقد کمّ و  اولیههر دو اصل از وضع  این بایستی. نیستند

قابل انتفاع  هایی صورت بهکنند و با روند تکامل،  پیداتحول و تکامل گسترش  طریق

 گذاری نام عددی واحدهایرا  ها آنما  ها صورت اینکه در  درآیندو قابل استفاده 
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 اینجلوه کرده است و از  مخصوصی خاصیتبه شکل و  واحدیکه هر  کنیم می

علم و دانش  فضایدر  یاهمه اجناس و انواع در متن عالم و  این ها خاصیتو  ها جلوه

 عالم و دانشمند قرار گرفته است. های انسانضوع تفکر و مطالعه ظاهر شده که مو

اعداد عالم و موجودات جهان از نظر  آیاکه  شود میبحث سوم مطرح  جا ایندر 

هست که  ها انسانبودن مطلوب خدا و  زیادترو از نظر کمتر و  عددیکثرت و قلت 

 های شکلو  عددی واحدهای پیدایشجهان،  آفرینشهدف خدا از  بگوییم جا ایندر 

و انواع نباتات  ها ستارهو  خورشیدو آسمان و  زمیناست که در عالم بنام  مخصوصی

اعداد، مطلوب خداوند متعال  این آیاظاهر شده است؟  ها انسانو  حیواناتو جمادات و 

و  بیشترباشد  زیادترو  بیشترپهنه جهان و افراد مخلوقات هرچه  بگوییماست که 

را از نظر وسعت و تعداد  آفرینشخدا جهان  بایستیو  شود میمطلوب خدا واقع  زیادتر

 اینبداند که باز در  وافیو  کافیخود  برایبرساند که آن را  ای پایهمخلوقات به 

 .شود میبحث ارتباط محدود به نامحدود مطرح  فرضیه

محدود و  ذاتا که اینجهان عدد و شمارش مخلوقات و موجودات از نظر  گوییم می

است که هرگز  نامتناهیصفر با  قیاسخدا  نامتناهیبا ذات  قیاسهستند در  متناهی

باشد.  ها انسانخدا و  گوی جوابخدا و  ۀکنند قانعاز نظر شمارش و عدد  تواند نمی

از  فایدهو  کیفیتکه آن  برویم ای فایدهو  کیفیتبه سراغ  بایستی ایناز  بیشترپس 

خدا و بندگان خدا باشد تا در  کننده قانع تواند میخود  یواقعو ارزش  قیمتنظر 

قابل ارتباط و اتصال با هدف  بزرگی فایده چنان یکاز نظر  آفرینشجهان  حال این

 عالم و کامل باشد.  های انسان نامتناهیهدف  یاخدا  نامتناهی

بحث الزم است روشن شود که خدا و انسان هر دو از نظر وجود و  ایندر مقدمه 

 چه آن گوییم میبا هدف خداوند متعال  آفرینشهستند. در ارتباط  نامتناهیهدف، 

 نامتناهیاست که خداوند متعال در وجود و در علم و قدرت،  اینمسلم و معلوم است 

و  انتها بیح و مسلم. علم او واض بسیاراست  امریبودن خداوند متعال  نامتناهیاست. 
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است که اول و آخر و ابتدا و  اینبه مفهوم  نهایت بیاست.  نهایت بیقدرت و ذات او 

داشته باشد  زمانی ابتدایاگر  زیرا نیستاو قابل تصور  برای مکانیو  زمانی انتهای

دارد  دیگری خدایبه  احتیاجحادث  خدایدارد.  احتیاج قدیمحادث است، حادث به 

وجود  یعنیداشته باشد  مکانی انتهای. اگر ابتدا و بیافرینداز او باشد و او را  پیش که

شروع  معینینقطه  یکاز  دیگرحجم کرات و اجسام  یاکرات عالم  فضایخدا مانند 

باشد  شیئخداوند متعال  جا اینکند و تمام شود که در  پیداخاتمه  دیگرشود در نقطه 

 این. الزمه دیگربه اشکال  یادر ابعاد ثالثه طول و عرض و عمق خواه به شکل کره 

شود و در خارج  پیداخدا  برای حدّیاست که خارج  این وجودی محدودیتو  تناهی

خدا  ناتوانیخارج حدّ، داللت بر عجز و  ایننداشته باشد و  تصرفاتیاز حدّ خود 

 نهایت بی نتیجهلم و قدرت مطلق محال است، در که آن هم در ارتباط با ع کند می

علم خدا مانند علم انسان،  بگوییماست که  این معنایبه  علمی انتهایاست. ابتدا و 

و  داند می، افراد مخلوقات را دیگر معین جایعالم تا  معین جای یکمحدود است، از 

که از  ها انسانما  ، مانندداند می دیگرتا حدّ  معینحد ّ یکرا از  آفرینش حقایق یا

 یکخلقت از  کیفیتو  آفرینشو شماره موجودات و هندسه  ها کیفیتو  ها کمیت

. مثال از چشمه نداریم آگاهیو از خارج آن حدود،  شناسیم می دیگرتا حّد  معین حدّی

و  بدایت. پس دانش ما دانیم می مختصریو عوارض  شکلی ها ستارهو  خورشید

 نهایتو  بدایتاست که  چنیندانش خداوند هم،  آیادارد و محدود است.  نهایت

 ها گذشتهحوادث گذشته و  یاکه خلق کند  زمانیمگر  داند نمیرا  ها آیندهدارد؟ مثال 

و کمتر  بیشتر یا هزارم یک میزاناز موجودات به  یااز نظر او محو شده است و 

 ؟داند می

وجود او  چه چناند ذات او نامحدود است، علم خدا مانن گوییم می جا ایندر 

آمده  آیات بعضیمناسبت در  همیناست به  نامتناهیاست دانش او هم  نامتناهی

. نیستکهنه  علمیفاقد  یاتازه  علمی: خداوند صاحب فرماید میاست که امام 
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از  ای تازهو هرگز علم  داند می ها گذشتهرا مانند  ها آیندهو  ها آیندهرا مانند  ها گذشته

است. قدرت و  نامتناهی، پس علم خدا هم شود نمیاو حاصل  برای جدیدحادثه  یک

و هو عل ُک : فرماید میمناسبت  همیناو هم مانند ذات او نامحدود است به  توانایی

در علم خدا  یاو  ها انسانکه در علم شما  چیزیو هر  کاریهر  یعنی. ش ئي قدير

که علم، آن  ای پدیدهآن قادر و توانا است و در برابر هر  ایجادباشد، خداوند بر  شیئ

 بینیم میمناسبت  همینندارد. به  ناتوانی، عجز و ای حادثه یاو  کند میرا باور 

را مانند  ها آن ترین بزرگ یا بینی ذرهرا مانند حشرات کوچک  حیوانات ترین لطیف

. کند می مهندسیو  آفریند یم کیفیت یکصحرا را به  یا دریادر  الجثه عظیم حیوانات

 کیفیتیچشم و گوش و اعصاب و خون و استخوان به همان  بینی ذرهدر آن حشرات 

را که در حجم صدها  شمسیمنظومه  یک یااست و  آفریدهو شتر  فیلکه در  آفریده

 تر عجیبخالصه کرده است. از همه  متر میلی یکصدهزارمقرار گرفته در  نوریسال 

 مبادیاز مصالح و  ها انسانآن ندارد که مانند ما  مبادیبه  احتیاج آفرینشدر  که این

 چه آن ها آنو از  کند می ایجادرا بدون سابقه  مبادیموجود استفاده کند بلکه 

است.  نامتناهیقدرت خدا مانند ذات او  گوییم میحساب  این. با سازد می خواهد می

 جا ایناست که در  نامتناهیدف ه یکقهرا صاحب   نامتناهیموجود  چنین یک

 یا مکانیو  زمانیکه در چهارچوب بُعد  ها کمیتمحدود مانند  های هدف گوییم می

است که  ایننامحدود باشد. مانند  خدای گوی جواب تواند نمیمحدود است  عددی

 این. نوریسال  ها میلیون بسازیم فضایی متری میلیحجم دو  یکجا دادن  برای

. نیست مکعبی متر میلی یکمتناسب با حجم  نوریسال  میلیون چندین فضای

 متناهیهدف محدود و  تواند نمیاست  نامتناهیکه  در وجود و علم و قدرت  خدایی

. معینزمان  یکدر  یا معینمکان  یکرا بخواهد در  شیئفقط  یعنیداشته باشد 

 چیزی ردیگو  خواهم میانسان  میلیارد یکسال  میلیون یکدر  بگویدمثال 

و مکان  نامتناهیبا زمان  قیاسسال در  میلیون یکنفر در  میلیارد یک. خواهم نمی
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عدد کوچک  یااست که صفر  نهایت بیصفر با  قیاس نامتناهیو وجود  نامتناهی

 اینخدا از  برداری بهره معنایمتناسب با بینهایت نیست . همچنین کیفیات به 

متفاوت  های رنگمختلف و  های شکلمنظره عالم از نظر  آیا بگوییم، مثال ها کیفیت

 اینهست، مطلوب خداوند متعال هم هست؟ خدا از  ها انسانکه مطلوب ما  چنان آن

؟ کنیم می برداری بهره ها انسانکه ما  چنان آن کند می برداری بهره ها شکلرنگ و 

اسب با ذات مقدس به دو دلیل متن روشنایینور و  یادر لباس رنگ و شکل  ها کیفیت

که هدف اصلی خدا از آفرینش  تواند نمیخداوند نیست و در اثر همین عدم تناسب 

چرا که ظهور اوال معدود و محدود است  ها ظلمتو نور و  ها شکلو  ها رنگباشد زیرا 

در ارتباط با ماده و جسم قابل ظهور است و به  ظلمانیتو  نورانیترنگ و شکل و 

هستند  عددی واحدهای همین یعنی. شود میعالم محدود و معدود تبعِ اجسام و مواد 

 ها آنکه ما  شوند می، ظاهر ظلمانیتو  نورانیت یا معینشکل  یاکه هر کدام به رنگ 

 معدودیتو  محدودیتاز نظر  عددی واحدهایو  دانیم می عددی واحدهایرا 

باشد. اما از نظر  آفرینشهدف او در  تواند نمیو  نیست نامتناهیمتناسب با وجود 

آثار  سایرو  ها رنگو  ها شکلو  ها روشناییخداوند متعال از  بگوییم، اگر برداری بهره

 طبیعتخود و  صنایعاز  ها انسانما  که چنان کند می برداری بهره ها خاصیتو 

به  احتیاجاست هرچند که  احتیاجو  نیاز دلیل ها برداری بهره این، کنیم می برداری بهره

استفاده از نور،  چراغ روشن  برای. ما ایم ساختهرا  ها آنباشد که خودمان  عیصنای

تا محل کار او  سازد میرا  خورشیدها، روشناییاستفاده از  برایخدا هم  آیا، کنیم می

که اگر  برد میعالم لذت  زیبایاز مناظر  یا ببیند روشناییرا روشن کند و به کمک 

 احتیاجو  نیاز دلیل ها این؟ همه گیرد میقرار  احتیاجنباشد در فقر و  زیبامناظر  این

 ها تاریکی. او در نیستخداوند متعال متناسب  مستغنیو  غنیاست که با ذات 

حال اوضاع عالم در  تغییر،  ها روشناییکه در  تواند میو  داند میو  بیند می چنان آن

رحم و  گانه سهرا در ظلمات  ها انسان: شما فرماید می. آورد نمیبوجود  تغییروجود خدا 
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 ترین تاریکذرات و کارها را در  ترین لطیف 121.آفرینم می تاریکشکم مادر و شب 

 ها کیفیتو  ها کمیتاز  برداری بهره گوییم می. پس کند میو خلق  سازد میجاها 

 یازین بیاز نظر غنا و  نیستمتناسب با ذات نامحدود  محدودیت که ایناز  نظر صرف

 یک هیچ. پس نیستخداوند متعال  مستغنیو  غنیخداوند متعال هم متناسب با ذات 

به  بایستیعالم باشد.  آفرینشهدف خدا از  تواند نمی ها کیفیتو  ها کمّیت ایناز 

 نامتناهیبودن با وجود  نهایت بیباشد تا از نظر  نامتناهیکه اوال  برویم چیزیسراغ 

نباشد تا در وجود خدا  برداری بهرهاز نوع لذت و  چیزی ثانیاخدا تناسب داشته باشد و 

و  چیزیکه چه  شود میمطرح  سئوالی جا ایننسبت به آن احساس شود. در  نیازی

 جهان و انسان باشد؟  آفرینشممکن است هدف خدا از  کسیچه 

 هدف خدا از آفرینش  

تناسب هدف با هدف خداوند متعال گفته شد که بر اساس  آفرینشدر ارتباط 

را  موجودیو در جهان خلقت  آفرینشدر  بایستی آفرینندهبا علم و قدرت  آفریننده

تناسب با  نامتناهیموجود  همیناست و فقط  نامتناهیکه در وجود خود  کنیم پیدا

در  چیزنباشد و همه  نامتناهیمخلوق  چنین یکهدف و اراده خداوند متعال دارد اگر 

که نامحدود به محدود  کنیماعتراف  بایستیباشد،  اهیمتنوجود و حرکت محدود و 

هدف نامحدود  تواند میکه محدود  کنیماعتراف  حقیقت ایناکتفا نموده است و به 

وجود نامحدود به صفر  یکمطلب که  اینبه  برگردیم بایستیاعتراف  اینباشد و با 

به  نزدیک یاو صفر هم عدم  گردد برمیهدف نامحدود به صفر  یعنی کند میاکتفا 

در  اینبرگشت وجود به عدم است که  مایهمسئله  اینعدم است. باالخره فرض 

 یکاست که  ایندرست مانند  نیستقابل تحمل  یاجهان علم و دانش قابل تصور و 
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بدهند  جایجرعه آب را در آن  یک یاقطره  یکبسازند تا فقط  نامتناهی اقیانوس

 نامتناهیکه در وجود خود  برویم چیزی یا کسیبه دنبال  آفرینشدر  بایستیپس 

خداوند  نامتناهیقدرت و حکمت  گوی جواب تواند می تناهیباشد و براساس عدم 

و  ببینیمتا  برویماو  نهاییبه سراغ انسان و تکامل  داریماجبار  جا اینمتعال باشد. در 

خط تکامل  طیپس از  آیاو  رسد میتکامل خود به کجا  مسیرانسان در  بدانیم

با علم و حکمت و دانش و قدرت خود هدف خدا را پر کند و متناسب با  تواند می

 نه؟ یاقدرت و هدف خدا باشد 

و در  نیستمتناسب با اراده و قدرت خداوند متعال  کیفدر لباس کمّ و  آفرینش

نفرموده است و آن را  معرفیهدف  عنوان بهرا  ارقامی چنین یککتاب مقدس خود 

 اینو  کند مینشناخته بلکه اشاره به اطاعت و عبادت و معرفت انسان  ییغاعلت 

: انسان را در فرماید می جا یک کند می معرفی غاییعلت  عنوان بهعرفان و عبادت را 

قرار دادم، او را زنده کردم و به جهان مرگ بردم و باز او را زنده  حیاتموت و  دایره

 ذاریاتقادر است. در سوره  چیزیو برهر  کاریکردم تا بدانند که خدا بر هر 

ون  » :فرماید می ّ ْعب د  ل  ل 
ِ
نس  ا

ِ
اْل ن  و  ل ْقت  الْج  ا خ  م   122.«و 

 من باشند.  بندگیمنظور که در خط  اینمگر به  نیافریدمجنّ و انس را  یعنی

منظور از عبادت،  اند گفتهو  اند کرده تفسیر یعرفونرا به  لیعبدون مفسرین جا ایندر 

 معنایخود به  حقیقیو  واقعی درمعنایهم  عبودیتمعرفت است. کلمه عبد و 

حرکت در خط تکامل است و رابطه عبد و معبود مانند رابطه شاگرد با استاد است 

 علم و حکمت. فراگیری برایاطاعت  یعنی

 آیات طریقعلم و معرفت است. ابتدا از  پیدایشعالم  آفرینشپس هدف خدا از 

خود شناخته است و در سوره  خلیفهکه خداوند متعال انسان را  کنیم میقرآن مشاهده 
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به فرشتگان فرمود :  آفرینش ابتدایخدا است. در  خلیفهانسان  دهد میبقره خبر 

اع ل  يف  اْْلَرْ » ين   ج 
ِ
ل ّف ةً  ا  123.«ض  خ 

 همین. آفریدخلق کنم و بعد از آن آدم را  جانشینیخود  برای زمیندر  خواهم می

 آفرینشاست که انسان در  حقیقت اینخداوند متعال برهان  برایبودن انسان  خلیفه

 جانشینیخالفت و  لیاقتبشود تا  نامتناهی یاباشد  نامتناهی بایستیو تکامل خود 

 وضعیتیدر  خلیفهاست که  اینمنظور از خالفت  زیراخداوند متعال را داشته باشد 

 آفرینشو مانند او  بنشینداو  جایو در  بگیرد تحویلکه بتواند کار خدا را  بگیردقرار 

است که کار  این جانشینیکلمه خالفت و  علمیو  عرفی یا لغویرا اداره کند. مفهوم 

از  غیرو مانند او کار او را اداره کند. خالفت  بگیرد تحویلو شغل مستخلف عنه را 

و کار و هدف،  مدیریتکه از نظر  نامتناهی خدای ایند. پس ندار مفهومی این

را که  شغلیو  گیردقرار  نامتناهیمقام  ایندر  تواند میکه  کیستاست، آن  نامتناهی

در  موجودی چنین یککه  اینمگر  بگیرد تحویلاست  نامتناهی کیفیتو  کمیتدر 

قرآن  آیات طریقباشد. پس از  نامتناهیخود  تربیتدر تکامل و  یاخود  آفرینش

هدف خدا از  تواند میکه  نامتناهیاست  موجودی یککه انسان  بگوییم توانیم می

حضرت رسول)ص( خداوند متعال آن  معراجیعالم باشد. در گزارشات  آفرینش

خلقت  الاش ّاء  »يعبدی حضرت را طرف خطاب خود قرار داد و فرمود : 

جل ک  124.«ل 

هست به خاطر  چه آن بقیهو  هستیممن فقط تو را خواستم و فقط من و تو  یعنی

 . آفریدمتو 
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است که هدف خداوند  زیاد حدیثدر قرآن و کتب  احادیثو  آیات قبیل ایناز 

 احادیثمنظور  همینکامل و عارف هستند. به  های انسانعالم،  آفرینشمتعال از 

عالم  آفرینش غاییعلت  ها آنمعصوم آمده است که  پیشوایان معرفیدر  دیگری

 یاو  125 «ولول ما یف الارض من ا ل ساخ ت  الارض  ابهلها» حدیثهستند مانند 

ُ  عل الارض، و بمک ي زن  ل  الغّث»جمالت  امء أ ن ت ق  ک  الس  و امثال  126«بمک ي مس 

 آن.

نباشند باران و  ها آناگر و  کند میاهل خود را نابود  زمیننباشند  ها آناگر  یعنی

 ناچاریم جا این. در مانند نمی باقیخود  جایو آسمان در  زمینو  شود نمیخلق  روزی

 :دهیمدرباره انسان از چند جهت بحث خود را ادامه 

 ؟ نامتناهی یااست  متناهیانسان در خلقت خود  آیا که ایناول 

خدا  خلیفهبتواند  تجهیزاتتا با آن  شود میمجهز  وسایلیانسان به چه  که ایندوم 

 باشد؟  زمین رویدر 

هدف  تواند میاست که  چیزیاو در علم و حکمت تنها  تناهیخلقت انسان و عدم 

دانستن و  برایکامل  آمادگیکه  موجودیتنها  زیراعالم باشد  آفرینشخدا در 

و صنعت و هنر دارد که شاگرد مکتب خدا باشد و علم و دانش  لیاقتتوانستن دارد و 

او  تواند میکه  موجودی چنین یکانسان است و خداوند هم بجز  همین بیاموزداو را 

الزم  دیگری چیزو حکومت باشد  تشریعاو در  فرامیناوامر و  مجریرا بشناسد و 

 پیدایشجهان و انسان  آفرینشمعلوم است که هدف خدا از  حقیقت اینندارد. 

 که چناننباشد او را  کسیاست که  اینخدا  کمبودیاست. تنها  شناساییمعرفت و 

و خلق کردن و اداره  آفریدنکند و اال در  پیدااست بشناسد و معرفت به او  شایسته
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. او چنان قاهر و توانا و مجهز به علم نیستمحتاج  چیزیو  کسیبه  آفریدگانکردن 

و خلق کند. در بسازد  تواند میاراده  یکبا  خواهد می چه آنو قدرت است که هر 

در  ها آناز  یککه هر  آورد می بوجود خالیقیو  صنایع میلیاردها ثانیه هزارم یک

سال طول دارد تا چنان ساخته شود که خدا  های سالارتباط با علم و حکمت انسان 

 : فرماید میخداوند متعال  فعلیتساخته است.  موال)ع( در وصف 

که» ر  ضطراب  ح  را  فعلی که این برایاست و  آفرینندهو ا یعنی 127.«فاعل  ل اب 

حرکتِ  زیرا. آید نمیدر او بوجود  حرکتی ترین کوچکرا بسازد  مخلوقیانجام دهد و 

الزم است که در حوزه وجود مصنوع و مخلوق خود  صورتیانجام فعل در  برایفاعل 

خداوند متعال  قیومبر خالف اراده  دیگر جائیو بودن در  جائینبودن در  ایننباشد و 

ندارد که  دلیلیذرات و موجودات است.  تمامیبه ظاهر و باطن  محیطاست که او 

خداوند  ناتوانیضعف و  دلیلفاصله  اینچرا که  آید بوجود ای فاصلهاراده و مراد  بین

 احتیاجدر خداوند متعال وجود ندارد. پس او هرگز  ناتوانیمتعال است، و ضعف و 

. او خود، بگیرداستخدام کند و از او کمک  آفرینشرا در  یچیز یا کسیندارد که 

دارد  کسیتوقف بر  شناساییمعرفت و  پیدایش ولیکناست  کننده تربیتو  آفریننده

نباشد که خدا را بشناسد  کسی چنینکند اگر  پیداخدا باشد و معرفت به خدا  غیرکه 

عرفان و  زیرامتنع است. تا ابد م شناساییعرفان و  پیدایشو عظمت او را درک کند، 

موجود در  یک بیناست نه  یکدیگردو موجود مخالف با  بینرابطه  یک شناسایی

را  دیگرانو  دیگرانمگر در ارتباط با  شناسد نمیخود را  کس هیچارتباط با خود. 

الزم است تا  یکدیگر غیرو  یکدیگرمگر در ارتباط با خود. دو فرد مخالف  شناسد نمی

هست  که چنانرا  دیگریو هرکدام  آید بوجود شناساییآن دو، معرفت و  بین

، به خود آفرینشاز  پیشاز دانشمندان اعتقاد دارند که خداوند متعال  برخیبشناسد. 
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در  سائلیرابطه  همینو دوست دارد، در  شناسد میعشق و عالقه دارد و خود را 

جهان و  آفرینشاز  پیشخدا  اآیکه  کند میمحضر مأمون از امام رضا)ع( سئوال 

 128و عارف به خود هست؟ شناسد میانسان، خود را 

خود  غیراست که  صورتیبه خود در  شناساییعرفان و  این: فرمایند میحضرت 

بشناسد و خود را هم در  غیریتاز خدا باشد که خدا او را به  غیر کسیباشد،  جا آندر 

 چیزیو  کسیو بجز خدا  نیست غیری چنینکه  زمانیبا او بشناسد، در  غیریت

 تحصیلکه  نیستاصال الزم  یاهم محال بوده و  شناسایی چنین یک پیدایش نیست

من،  سوایاست.  چیزدو  یادو شخص  بینحاصل است. ظهور علم و معرفت همه جا 

منظور خداوند متعال  همینباشد که او را بشناسم و او مرا بشناسد. به  چیزیو  کسی

فاحببت ان ايعرف و خلقت اللق لکی »:  فرماید می قدسیروف مع حدیثدر 

 129. «ايعرف

 اینتا شناخته شوم. اگر  آفریدمدوست داشتم که شناخته شوم، خلق را  یعنی

 آفرینشبه  احتیاجظهور معرفت  برایممکن باشد  آفرینشاز  پیششناخته شدن 

که اگر مخلوقات خدا نباشند، انسان  بگوییم توانیم نمی. پس ما نیستجهان و انسان 

هست که معرفت به خداوند متعال  چیزی یاو  کسیوجود نداشته باشد،  ای فرشتهو 

از خلقت عالم وجود ندارد،  پیشکه با خدا و همراه خدا  چیزیداشته باشد. پس تنها 

از  نهاییثمره  یا غاییعلت  شناساییمعرفت و  همیناست که  شناساییمعرفت و 

 آفرینندگی وسایلو اراده خود مجهز به تمام  مشیتاست. خداوند متعال به  نشآفری

هم  شناسایی، معرفت و نیست چیزیو  کسیکه خود او هست و  جا آن ولیاست 

. پس آیدبوجود  شناساییاو و خدا  بینکه خدا را بشناسد و  نیست کسی زیرا نیست
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جهان و انسان وجود  آفرینش از پیشکه  کمبودیکه تنها نقص و  بگوییم توانیم می

که خدا را بشناسد و  نیست کسیدارد ظهور علم و معرفت به خداوند متعال است. 

وجود ندارد خدا در  معرفتیو  شناسایی چنین که اینعظمت او را درک کند. نظر به 

و  اثر بیو  حرکت بیموجود  زیرا نیستاست که  اینحال که هست مانند  عین

به آثار او است. ظهور  موجودیهر  موجودیتبا عدم است.  مساوی خاصیت بی

 متوقف بر دو اصل است : هرچیزیو  کسیهر  موجودیت

باشد که قدرت کار و حرکت داشته  وسائلیاو باشد و مجهز به تمام  -اصل اول

 باشد.

و خلق کند. اگر  بیافریندآثار خود را بروز دهد، منشأ اثر باشد،  -اصل دوم

داشته باشد و آثار خود را  موجودیته باشد عدم محض است و اگر نداشت موجودیت

رو  اینبا عدم است. از  مساوینباشد بازهم وجودش  حرکتیبروز ندهد و منشأ کار و 

خاک دفن شده و  زیرکه  کند می تشبیه گنجی، خود را به آفرینشاز  پیشخداوند 

ف عقل و منطق است خال حرکتی بیو  اثری بی این، چون نیست خاصیتمنشأ اثر و 

که استخراج نشده  گنجی یعنی. دهد میموجود را تا سرحدّ عدم تنزل  یکو وجود 

بر خدا واجب و الزم است که خود را از آن  رو اینبا عدم گنج است. از  مساویاست 

باشد،  خاصیتهست شناخته شود و منشأ اثر و  که چنانو  درآورد پنهانیو  نهانی

داشته باشد که او را بشناسد و  تواناییمخلوق  یک که اینتوقف دارد بر  ها این تمامی

. پس نماید فیضکسب  نامتناهیو برکت  خیرعظمت او را درک کند و از آن منبع 

علم و عرفان  نتیجهنداشته باشد، در  عارفیموجود عاقل و  یکاگر خداوند  گوییم می

 چیزیو  کسیهر  یاوجود خدا  با عدم مساوی شناساییعدم  این، آید نمی بوجود

 چیزی جا ایناست که شناخته نشده و آثار خود را بروز و ظهور نداده است. پس در 

 پیدایشجهان و انسان باشد  آفرینشو ارزش دارد هدف و مقصد خدا از  لیاقتکه 

علم و عرفان خداوند متعال باشد. در  ایجادکنندهعلم و معرفت است هرچند که عامل 
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است که  چیزیعلم و عرفان تنها  دارایمخلوق عالم و مدرِک و  گوییم می جا این

 وضعیو چنان  نمایدقانع  آفرینشهدف خدا را پر کند و او را در خلقت و  تواند می

جهان و انسان به هدف خود  آفرینشخداوند از خلقت عالم و  بگوییمبوجود آورد که 

 مقصد حرکت داده است.را تا وصول به  آفرینشکاروان  ایناست و  رسیده

علم و عرفان است. اگر  پیدایش، قدیمحادث و  یاخلق و خالق  بینپس تنها ربط 

مخلوق به خالق هرگز ممکن  یا قدیمعلم و عرفان نباشد ربط وجود حادث به  این

خأل مطلق  یا بیابانخودتان را در  هستیدانسان عالم و دانا  یک. مثال شما که نیست

و او  بشناسیدکه شما او را  نیست کسیو  هستیدکه فقط شما  جایی، در کنیدفرض 

و  هستید، فقط شما نیستشاعر و مُدرِک مانند شما  انسانی یعنیشما را بشناسد 

 پیدابا شما رابطه  توانند نمیو  شناسند نمیکه شما را  حیواناتیجمادات و نباتات و 

 چیز، همه کنید میحساس ا عجیبیو غربت  تنهایی یکخود را در  جا آنکنند، شما 

 آید نمیرابطه بوجود  چیزیشما و  بین، هستید بیگانه ها آنو شما با  بیگانهبا شما 

عالم و  انسانیبناگاه  جا همان. در نیست دیگر اشیاءشما و  بین، سنخیتتناسب و  زیرا

علم و  وسایلکه از جنس شما و سنخ شما است و به تمام  شود می پیدامدرک 

شما و آن انسان  بینجا  همین، مجهز است. در هستیدکه شما به آن مجهز  عرفانی

که از آن غربت و  شود می پیدا آشناییبنام علم و معرفت و انس و  ای رابطه یک

 .کنید می پیدانجات  تنهایی

است  ایستادهشما  روبرویکه  انسانیشما و  بینعامل ربط  گوییم می جا ایندر 

 منهای اشیاءهمه  آناست که شما قبال با  مخلوقیت و شیئیت؟ اگر فقط چیست

، پس تنها عامل ربط، کردید میاحساس  تنهاییو در خود غربت و  بودیدانسان روبرو 

. شناسد میو او شما را  شناسید میاست که شما او را  شناساییهمان معرفت و 

رفت است، دو موجود عالم فقط علم و مع بینعامل ارتباط  جا اینکه در  طور همان

 شناساییخدا و خلق خدا هم عامل ارتباط فقط علم و معرفت است. اگر عرفان و  بین



 
 او بین رابطه پیدایش تا انسان وجودی تجهیزات

 خدا و

 

223
 

و همه جا غربت و  شود نمی پیدا ای رابطه آفرینندهو  آفرینش بین، نیایدبوجود 

انسان به خدا مربوط  طریقاز  آفرینشجهان  گوییم می جا ایناست. در  بیگانگی

عالم  آفرینشهدف و مقصد خدا از  تواند میاست که  موجودیو انسان تنها  شود می

 باشد. 

 او و خدا    بینرابطه  پیدایشانسان تا  وجودی تجهیزات

 تر کاملبهتر و باالتر و  موجودیانسان شاهکار عالم خلقت است و خداوند  شک بی

 او بوسیلهو  کند می پیدااست که ارتباط با خدا  موجودیاز انسان ندارد. انسان تنها 

فقط دو مرکز است که در آن  آفرینش. در شود میو زنده  کند میعلم و دانش رشد 

دو مرکز، فهم و دانش  همین بینبوجود آمده است و  تواناییو  داناییدو مرکز، 

هر دو از  یادو مرکز و  ایناز  یکی. اگر شود میو خطاب مبادله  پیامو  آید می بوجود

وجود  داناییبنام  ای پدیده دیگرو  شود میبرود، علم و دانش هم محو و نابود  بین

وجود خداوند متعال است. انسان  دیگریوجود انسان و  یکیدو مرکز  اینندارد. 

شده که با آن  پیدابنام علم و دانش در وجود او  نیروییکه بداند و  تواند میو  داند می

و  گوید میکه خداوند سخن  جا آنداوند متعال است. قابل مخاطبه و مقابله با خ نیرو

و از آن  گیرد میکه موج سخن را  مرکزیتنها  دهد میخود خبر  علمی حقایقاز 

فقط انسان است. گرچه شهرت دارد که جنّ و  کند می پیدا آگاهیعلم،  حقایق

و به  گوید میسخن  ها آنعالم و مدرک هستند و خدا با  موجوداتیفرشتگان هم 

 همیناز  ای طایفهکه جنّ  شود میروشن  دیگری جای ولیکن دهد میفرمان  ها نآ

موجودات  که ایننه  اند نرسیدههستند که هنوز به مقام عقل و ادراک  ها انسان

مسلم است خداوند  چه آننوع بشر قابل مخاطبه و قابل مذاکره باشند.  سوای مستقلی

لغت  نوعیهر  برایو  کند می تقسیم مختلفی های دستهرا به  ها انساندر قرآن 

 یکیو  عفریت، شیطانمانند کلمات آدم، انسان، بشر، ناس،  برد میبکار  مخصوصی
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اشاره  بیابانی وحشی های انسانبه  احادیثاز  بعضیاز آن لغات، جنّ است. در 

 از جنّ هستند.  ای طایفه ها آن. «طائفة من اجلن   اهنم»: فرماید میو  130کند می

را روشن کرده  ها آن حقیقتبا آدم،  مقایسهاره فرشتگان، خداوند متعال در اما درب

از  دهد میکه به آدم دستور  جا آن. دانند نمیخود  خودی به ها آناست و نشان داده که 

، در دهد می دستوری چنینخبر دهد و به فرشتگان هم  داند می چه آناسماء و  حقایق

و آدم زبان به علم و  شوند میدستور، فرشتگان از اظهار علم و دانش عاجز  اینبرابر 

: فرماید میو  گوید میگرچه خداوند از قول فرشتگان سخن  131کند میدانش باز 

زبان حال؟ در  یازبان مقال است  ها گفته این آیا ولیکنو چنان گفتند  چنینفرشتگان 

هم سخن  دریاو آسمان و کوه و  زمینالزم است. خداوند از زبان  تحقیقاطراف آن 

 تسبیحخدا را  خورشیدگفت و آسمان چنان، ماه و  چنین زمین: فرماید میو  گوید می

 ها گفته این تمامی. گویند میو چنان  چنینو نباتات و جمادات  ها درخت، کنند می

و  کلیله بنام حیواناتاز زبان  کتابی ها انسانما  که چنانزبان حال است نه زبان مقال، 

نگفتند، هرچند که  ها آن که اینو چنان گفتند با  چنینو روباه  شیرکه  ایم نوشتهدمنه 

درخت  های میوهکه  جا آن. شود میاستخراج  هایی گفتهچنین  ها آناز زبان حالِ 

آماده درو شدن، ما از زبان درخت و  ها زراعت یا شود می چیدنو موقع  رسد می

و از وجود ما  کنید آوری جمعما را  گویند می ها زراعتو  ها درختکه  گوییم میزراعت 

و بشنوند.  بگویندکه  نیست دانشیفهم و  چنین یک ها آندر  که این، با ببریدبهره 

مانند کلمات ما است که  133 قال اجلربائّل و مياکئّل  – 132 قالت املالئکةکلمات 
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، داند نمیاما  گوید می رادیوگفت ، تلفن خبر داد و امثال آن.  رادیو:  گوییم می

خدا و  مشیتخدا و بندگان خدا هستند که موج  بین وسایلی چنین یک نیزفرشتگان 

انجام  ها آن بوسیله، مخابره دهند میو بندگان مؤمن خبر  پیامبراناو را به قلب  پیام

 چنینبدانند و بفهمند. اگر  ها آن ادراک نیستند که خود دارایهرگز ولیکن  گیرد می

وحی و پیام  ها آن برایپیغمبرانی که  یااز مقام آدم  ها آنبود مقام  ها آندر  دانایی

و  وحیابزار روحی و مخابرات هستند نه عالِم به آن  ها آنباالتر بود.  آوردند می

 برپیغمبه  جبرائیل بوسیله یاسینکه سوره الرحمن و  جا آنمخابرات. پس در 

و در  پیغمبرخداوند متعال است و شنونده، قلب آگاه  گوینده، شود می وحیاکرم)ص( 

بدون سبب و  کاری هیچ زیرااست  طبیعیو  ضروریمخابره  وسیله یک میان این

و سخن، دو نفر انسان در خأل  بیانو  پیامو  وحیمخصوصا  نیستواسطه قابل ظهور 

که با  توانند میو نه  بینند میرا  یکدیگر، نه نیستند یکدیگرمطلق قابل تماس با 

را به  ها آنسخن  یا قیافهالزم است که  ای واسطه ها آن بین. بگویندسخن  یکدیگر

خدا و بندگان خدا. سخن چه از خدا باشد و چه  بین همچنینانتقال دهد،  دیگرطرف 

که آن را واسطه  شود میجوهر  یکاست که عارض بر  موجی یکاز خلق خدا 

که هوا واسطه انتقال سخن است و  شود می پیداموج در هوا  این گاهی. نامیم می

واسطه  جا این. نور در نامند میکه آن را اهتزاز  شود میموج بر نور وارد  این گاهی

 کالمیو  شود می ایجاد سخنیهم که به اراده خدا  جا آنانتقال سخن است. در 

 پیامو از  کند میآن را ثبت  پیغمبران است که قلب موجیآن کالم هم  آید می بوجود

در هرحال، کالم  ولیکنباشد.  لقاءاللهیدر حالت  پیغمبرهرچند که  شوند میخدا آگاه 

الزم دارد که  جوهری عرضیعرض است و هر  حادثیو سخن حادث است و هر 

بنام  انواری دهد میکه کالم خدا را انتقال  جوهری جا اینمعروض عرض باشد. در 

 پیدا مختلفی های نامکه دارند  عملیاختالف شغل و  رویفرشتگان هستند که 

خود را به  آگاهیکه فرشتگان  کنیم یقینصددرصد  توانیم نمی. پس اند کرده
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ائمه در  احادیثقرآن و  تعبیراتهستند.  پیامحامل  ها آندهند بلکه  تعلیم پیغمبران

 گوییم می جا یکختلف است مثال در فرشتگان، م آگاهیو  دانایی کیفیت بیان

ل  ب ه  نز  »: شود می تفسیر کیفیت اینداد در سوره شعراء به  تعلیم پیغمبربه  جبرائیل

ر ين   ْنذ  ن  الْم  ك  ل ت ك ون  م  َّي  ع ل ق لْب  وح  اْْلَم  يد  ». 134«الر  د  ه  ش  و امثال  «الْق وى ع ل م 

 135آن.

است و رسول  جبرائیل)ع( استاد علیهست که حضرت  دیگر احادیثباز در 

 پیغمبراست که استاد  توجیهچطور قابل  عباراتی چنین یک)ع(. علیخدا)ص( استاد 

با هر  قیاسفرشتگان در برابر آدم که باز آن آدم در  طرف آن)ع( باشد و از علیشاگرد 

که آدم از نظر  بینیم می نیست بیش کوچکیو  ضعیفمعصوم شاگرد  پیشوایاناز  یک

که آدم را  شوند میدارد و فرشتگان مأمور  برتریو دانش بر همه فرشتگان  علم

هر  که اینتناقض است مگر  گر نمایش آیاتسلسله اخبار و  این تقریباسجده کنند ! 

 یعنیهستند  تعلیمکه فرشتگان واسطه  جا آن بگوییمشود که  توجیه ها آنکدام از 

و امام و  پیغمبرکه  جا آنهستند و  پیغمبرانخدا و  بین پیاممخابره و انتقال  وسیله

ما  که چنان. قلبیو  ذاتی آگاهیآن  یعنی دانند نمیو فرشتگان  دانند میآدم ابوالبشر 

آموختم ، از  رادیواز  گوییم میو  کنیم می معرفیمعلم  عنوان بهرا  تعلیموسائط  گاهی

رد و امثال آن، با من حساب ک برایارقام را  تمامیحساب  ماشین یا شنیدمتلفن 

هستند که  گویندهندارد فقط شنونده و  آگاهیو هرگز  داند نمیو تلفن  رادیو که این

از  جدای حقیقتی، آگاهیحساب، مرکز  این. با پیامنه وسائط مخابره و انتقال  دانند می

فقط انسان و خداوند متعال هستند.  آگاهیهستند. مرکز  آگاهی وسایلوسائط و 

دارد و انسان  آزادیگفتن  اینو در  گوید میخود  ذاتیو علم  آگاهیخداوند بر اساس 
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بازگو  دیگران برایخود  آزادیمدرکات خود را به اراده و  این. باز کند میآن را درک 

قل کار که آزادانه و مست مرکزیدو  چنین یک. نویسد میو کتاب  گوید میو  کند می

عالم و دانا هستند که به اراده خود  اند شدهو از حالت آلت و ابزار بودن خارج  کنند می

از  یک هیچاما  کنند میحساب گرچه درست حساب  های ماشین. شنوند میو  گویند می

 گوییم میندارند پس  آگاهیو دو  یکاز شکل  حتی دانند نمیرا  ها حسابآن ارقام و 

که در آن  جا آن یعنیاز مراکز علم و دانش جدا است. مرکز علم  تعلیم یاوسائط علم 

، آگاهیو بر اساس همان  شود می پیدا تفسیرو  بیانو شرح و  آید می بوجود آگاهی

انسان  دیگریخدا و  یکیدو مرکز  این. آید میو استقالل بوجود  اختیارو  آزادی

از جمادات و نباتات و  دیگرخدا و مخلوقات  بین کنیم میاست که مشاهده  ایناست. 

از  حکایتکه  صفاتینازل نشده است و  کتابیو  نیامده بوجود تربیتو  تعلیم حیوانات

و نزول کتاب و ارسال رسل و  وحی تمامی. اند نکرده پیداباشد  ها آن تواناییو  دانایی

 وانیمت می جا این. پس در دیگر چیزخدا و انسان بوده است نه  بینآموزگاران، همه جا 

بداند و  تواند میخود  آفرینشخلقت و  پایهکه تنها موجود دانا و آگاه که بر  بگوییم

انسان است. خداوند بر او حکومت  همینبدست آورد و قابل مخاطبه باشد  آگاهی

 عنوان بهو او را  نویسد میاو  برای، کتاب و قانون فرستد می، معلم و آموزگار کند می

ابر خود واداشته است که با خدا معارضه و مبارزه داشته باشد. موجود مستقل و آزاد بر

در برابر کالم خدا  گاهی، معصیتدر خطّ گناه و  گاهیدر خط اطاعت و  گاهی

 گوییم می جا این.  حکومتیو در برابر حکومت او  کتابیدارد، در برابر کتاب او  کالمی

 آزادیدانست، استقالل و  که آنبداند و بعد از  تواند می یا داند میفقط انسان است که 

را احراز  الهی نیابتمقام خالفت و  آزادیاستقالل و  همین پایهو بر  کند می پیدا

 ولیکنفرمان هستند  مجریکه اسباب و ابزار گرچه  دانیم میرا  این. کند می

قل و عالم و موجود مست یکبه  جانشینو  خلیفهکنند.  پیدا نیابتخالفت و  توانند نمی

 الهی فرامین، آگاهیعلم و  پایهخود و بر  آزادیکه به اراده و  گوییم می آگاهیآزاد و 
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است که خود  کسیخدا  ۀخلیف. کند میو بندگان خدا را مانند خدا اداره  کند میرا اجرا 

 ، کار خدا را در ارتباط با خلقنماید میو خود کارها را اداره  کند میو خود امر  داند می

که در  فرمانبریو  نهیامر و  پایهنه بر  دهد میانجام  آگاهیو  آزادی پایهخدا بر 

ابزار فرمان است و ممکن است که خود  بر فرمان. نیست بیش ابزاری یک صورت این

، فرمانده است نه جانشینو  خلیفه ولیکننداشته باشد  آگاهیآن  معانیاو از فرمان و 

علم و حکمت، بندگان  پایهو بر  گیرد میقرار  فرماندهیکه در مقام  کسی. بر فرمان

 بسیاریو اخبار  احادیثرابطه هم  اینخدا است. لذا در  خلیفه کند میخدا را اداره 

 136.امور يعبادهان هللا فوض الّنا : فرمایند میکه ائمه )ع(  داریم

ين   » آیهکرده است و  تفویضخداوند متعال کار خود را به ما  یعنی
ِ
جاع ل  يف   ا

ل ّف ةً  . گوید میسخن  ها آن آگاهیو  آزادی حقیقتو امثال آن از  137 «اْْلَْرض  خ 

 پایهو بر  کنند می پیداخود  خدایبا  علمیکمال توافق  انتهایکامل در  های انسان

خداوند متعال است. انسان گرچه  نهیبا امر و  مساوی ها آن نهیامر و  علمیتوافق 

 متناهی آید می بوجوددر او  مادیتمزاج و  طریقکه از  مقتضیاتیاز نظر حجم بدن و 

 طریقعلم و حکمت که از  مقتضیاتو  روحانیتاز نظر  ولیکنو محدود است 

انسان در  تناهیاست. عدم  نامتناهینامحدود و  شود می پیدادر او  نورانیتو  روحانیت

خداوند متعال  کننده قانعو  گو جوابکه  کند می ایجاب ایمانعلم و  مقتضیات همین

هدف خدا را در  تواند میباشد که  چیزیو  کسی یگانهباشد و  آفرینشدر هدف او از 

 ندارد.  کمبودیاحساس  آفرینشخلقت پر کند. خداوند متعال با آوردن انسان در 

بود که چون خداوند متعال در علم و حکمت و قدرت و وجود و  اینبحث ما 

 نامتناهیدر هدف هم  بایستیاست،  نامتناهی شود می پیدا که در او صفاتی تمامی
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که از  ای ثمرهاست که آن محصول و  اینبودن خدا در هدف  نامتناهی معنیباشد. 

آن ثمره و محصول  ایم نامیده غاییکه ما آن را علت  آید می بوجودخلقت عالم 

 متناهیره خلقت . اگر ثمبگیردقرار  نامتناهی خدایباشد تا بتواند هدف  نامتناهی

عالم باشد دو مرتبه  آفرینشهدف خدا در  متناهیموجود محدود و  همینباشد و 

هدف محدود متناسب با ذات نامحدود  گفتیمکه  شود میمشکالت گذشته تکرار 

 کیفیتو  کمّیتدر لباس  آفرینشعدم تناسب روشن شد که  همین طریقو از  نیست

صفر در برابر  وضعیتو افراد مخلوقات محدود است و محدود در برابر نامحدود به 

هدف خدا  لغویت. الزمه شود میهدف خدا محو و لغو  نتیجهو در  گردد برمی نامتناهی

را خلق  موجودی غاییباشد و بدون علت  هدف بی حکیمقادر و  خدایاست که  این

و  گرداند برمیحکمت را به سفاهت  ،غاییو فقدان علت  هدفی بی اینکند که 

را  عملیکه هر  گوییم می کسیبه  حکیم زیراعلم و حکمت است  اقتضایبرخالف 

بدست آورد  ای نتیجه)هدف( انجام دهد و بتواند از اعمال خود  غاییدر ارتباط با علت 

 هدفی بی معنایسفاهت به  جا اینحکمت او باشد. در  کننده قانعکه پرکننده هدف و 

و نامحدود  حکیم خدای یککوچک و محدود که نامتناسب با  بسیارهدف  یاست ا

را خلق  خلقی غاییبدون ظهور علت  یااست و بدون هدف  حکیماست. مسلما خدا 

 . آفریند نمیرا  موجودیو  کند نمی

تعداد مخلوق  معنایکه به  کمّیتدر لباس  آفرینشدر گذشته ثابت شده است که 

است،  ها شکلو  ها خاصیتعالم و  زیبایمناظر  معنایکه به  کیفیتاست و در لباس 

 برداری بهره برای ها کیفیت زیرا نیستمحدود و معدود است و متناسب با اراده خدا 

و  ها کمیت اینبه  نیازیو  کند نمی برداری بهره ها کیفیت اینبوجود آمده و خدا از 

که  برویم حقیقت اینبه سراغ  بایستیاست ندارد. پس  آفریدهکه  هایی کیفیت

باشد  آفرینشهدف خدا در  تواند میکه  موجودیو  آفرینش غاییمصداق کامل علت 

و آن فقط انسان کامل است. انسان کامل از نظر علم و حکمت و از نظر  کیست
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است که فقط در ارتباط با خدا و  مخلوقیاست. انسان  نامتناهیو هدف،  روحانیت

که به هدف  کند میاحساس  چنینو  کند می پیدا آسایشو  او آرامش رضایتجلب 

خود را بدست آورده است. انسان کامل در مقابله با خداوند  زندگیو ثمره  رسیدهخود 

که کامال به هدف خود  کند میاحساس  اند نامیده لقاءاهللکه آن را  حالتیمتعال و در 

است که اوال  اینانسان  جیبخود را پر کرده است. منظور از پرشدن  جیبو  رسیده

 مادیاتاز  بایدکه  کند می پیدا مادی های هدفمزاج و ماده  مقتضیات طریقانسان از 

رابطه خداوند متعال لذائذ  اینخود باشد. در  مادی مقتضیات گوی جوابشود و  تغذیه

 طریقانسان از  همین ثانیااست و  آفریدهانسان  برایو آخرت  دنیارا در  مادی

و  روحانیتکه متناسب با  کند می پیدا غذاهاییبه  نیاز فکریو  روحی اتمقتضی

انسان، علم و حکمت است  نورانیتو  روحانیتمتناسب با  غذاهایاو باشد.  نورانیت

هست بشناسد و بداند  که چنانرا و همه کس را  چیزهمه  خواهد میکه دوست دارد و 

کند. تا  پیداکامل  آگاهیعالم  آفرینندهاز وجود  همچنینو  آفرینش کیفو از کمّ و 

هست که او  کسی یا چیزیدر انسان هست که در عالم  احساسی چنینکه  روزی

بدست  نیازی بیاحساس، حالت غنا و  ایندر  کند نمی برداری بهرهو از آن  داند نمی

 خدایاز آن جمله  رسیده چیزبداند به همه کس و همه  که صورتیمگر در  آورد نمی

است  جا اینهست شناخته و محبوب و مطلوب او واقع شده است. در  که چنانرا  خود

 نامتناهیخود  روحانیتمتناسب با  غذاهایو  روحانیتانسان از نظر  گوییم میکه 

 یعنیهدف خود  آخرینکه  زمانیمگر  شود نمیروح انسان هرگز اشباع  ایناست و 

 آخرین اینکند.  پیداخود را  خدایه با و بدون واسط مستقیمو ارتباط  لقاءاللهیهمان 

است درک کند و در برابر او  هستیارقام جهان  ترین اساسیحال  عینرقم را که در 

هست شناخته  که چنانو بداند خدا را  ببیندکه  کشفیو چنان  درکی، چنان گیردقرار 

رابطه  اینمتناسب با هدف خداوند متعال است قرار داده است. در  که چنانو خود را 
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حب اللهم انت کام أ  : گوید میخود  های خواهشاز دعاها و  قسمتیموال)ع( در 

 138.  بلین کام ت  فاجع  

، تو مرا چنان خواهم میکه من دوست دارم و  هستیپروردگارا تو چنان  یعنی

مقصد  آخرینکه خدا  گوییم می جا دراین. خواهی میو  داریکن که دوست  تربیت

 نیزاو باشد. انسان  روحانیت کننده اشباعانسان و  کننده قانع ندتوا میانسان است که 

خدا در وصول  کننده اشباعو  کننده قانع تواند میاست که  ای پدیده ترین کاملو  آخرین

کمال  انتهایو انسان به  نگیرندقرار  یکدیگردو مرکز در برابر  اینبه هدف باشد تا 

کدام  هیچکه  آید می بوجوددر دو طرف  حالتیخود ازمعرفت به خداوند متعال نرسد 

حرکت از جانب انسان و لطف و کرم از  سیرو بایستیو  اند نرسیدهبه مقصد خود 

رابطه خداوند  این. در آید بوجوددر انسان  لقاءاللهیکند تا حالت  پیداجانب خدا ادامه 

 :فرماید میسوره انشقاق  5 آیهدر 

نْسان  »
ِ
يه  َي َأهي  ا اْل الق  ب  ك  ك ْدحًا ف م  یل ر 

ِ
ح  ا ن ك  اکد 

ِ
انسان  ایتو  یعنی.  139 «ا

حرکت توأم با رنج و مشقت  اینهر چند که  باشیخدا  سوی بهدر حرکت  بایستی

 .برسیبه مالقات خدا  بایستیباشد، تو عاقبت 

 مقابله هدف خداوند متعال با هدف انسان  

 یکدیگراشباع دو هدف را از  یاو  یکدیگربا مقابله دو هدف را  توانیم می جا ایندر 

را در سوره نجم که مربوط به معراج  قرآنی چنین یککه خداوند  بدانیمقرآن اکبر 

 .کند می بیانحضرت رسول اکرم )ص( است  تکاملی
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و  » ْن ه 
ِ
ن  الْه وى ا ق  يع  ْ و  ما غ وى و  ما ي ْنط  ب مک  ل  صاح  وى ما ض  ذا ه 

ِ
ل  و  الن ْجم  ا

ِ
ا

ْْح  ي وىح يد  الْق وى و  د  ه  ش  ْْل ف ق  اْْلَعْل ع ل م  و  اب  ت وى و  ه  ة  ف اس ْ ر  و م   140.«ذ 

نور علم و حکمت بدون  جا آناست که از  مرکزی شریفه آیه ایندر  عالیافق 

 رؤیت یا علمی رؤیتآن حضرت  برایو  تابد میواسطه بر قلب حضرت رسول)ص( 

 اینبعد خداوند از  آیهو در چند  شود می لقاءاهللبه  تعبیراز آن  که آید می بوجود قلبی

 : فرماید میو  دهد میخبر  قلبی رؤیت

أ ى» ب  الْف ؤاد  ما ر  ب  ه  اْلك رْبى. ما ك ذ  آَيت  ر  ْن أ أ ى م   پیغمبردل  یعنی 141.«ل ق ْد ر 

شما  آیاکرد.  بیانبود که  حقیقتدروغ نگفت بلکه  دید چه آناکرم)ص( در گزارش از 

 آیات؟! دانید میو آن را خالف واقع  افتید میاست به شک  دیده چه آنامت در صحت 

و تمام آن  دهد میآن حضرت گزارش  علمیسوره از ابتدا تا انتها از عروج  ایناول 

 فرماید میو  کند می تدلیبه  تعبیرمربوط به تکامل آن حضرت است تا انتها که از آن 

َّْي  َأْو َأْدىن مث   »:  یل  ف اکن  قاب  ق ْوس  ان ف ت د   142. «د 

شدن و متصل شدن و  آویزان معنایاز کلمه دلو است به  شریفه آیه ایندر  تدلی

)ص( با خداوند متعال پیامبرهر سه مفهوم در ارتباط قلب  این تمامیآب گرفتن. 

نه اتصال  آید می دبوجوآن حضرت و خداوند متعال اتصال  بین. کند می پیدا واقعیت

 پیدا ذاتی عینیتشود و دو وجود  تبدیل دیگربه ذات  ذاتی که این معنایبه  وجودی

مانند اتصال شاگرد به  یکدیگرو توافق کامل دو هدف با  علمیکند. بلکه اتصال 

خود  معراجیآن دو. رسول خدا)ص( در حاالت  بین علمیتوافق  پیدایشاستاد و 

، شود میاو حاصل  برای علمیو توافق  کند می پیدابا خدا  ارتباطیاتصال و  چنین یک
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 چیزیو از هر  داند میاو  خدایکه  داند می چنان آنرا  چیزکه همه  توافقیچنان 

 این. گردد میاو مرتفع  خدایاو و  بین. اختالف گوید میاو  خدایکه  گوید میچنان 

آن  بین اتصالیاست. رشته قلب حضرت رسول)ص( با خداوند متعال  اتصالیحالت 

به عشق و عالقه  تعبیردو علم و محبت است که در ارتباط با ذات انسان از آن 

 . شود می

 معنایبه  شود می تدلیبه  تعبیراو و خدا که از آن  بین اتصالیمفهوم دوم رشته 

چاه  میانکه دلو در  حالتی، همان پیوستنو به خدا  بریدن چیزشده، از همه  آویزان

منقطع است و  چیز، از همه کس و همه نیستوابسته  چیز هیچکس و  هیچرد. به دا

کائنات از خود  تمامیاز  ای عالقهقطع  چنین یکخود متصل است.  اصلیبه صاحب 

خود اتصال و ارتباط  خدایدر آن حضرت بوجود آمده و به  چیزو همه کس و همه 

و  گیرد می فیضکه متصل به درخت است از آن  ای میوه یاکرده است. مانند گل  پیدا

است که آب  کشی آبو  گیری آب یعنی. اما مفهوم سوم لغت دلو  کند می پیدارونق 

را از مرض  ها آنو  گذارد میو صحرا  بیابانتشنگان  اختیارو در  گیرد میرا  حیات

ب آ شود میکه به آن حضرت افاضه  فیوضاتی. دهد مینجات  قطعیو مرگ  تشنگی

از  چه آن تمامیو  ها هدایتو  ها راهنماییعلم و حکمت و دانش،  یعنیاست  حیات

مردم قرار  اختیارخلق خدا آورده است، مجموعه آن بنام قرآن در  برایخدا  سوی

 ارزشی چنان یک ها انسانبه  یعنیاست  بخش حیاتمسائل آن  تمامیگرفته که 

و از  کنند می پیداو آخرت  دنیادر  حیاتو ادامه  حیاتحق  الهیکه در قانون  دهد می

 شده است.  تدلیبه  تعبیر گیری فیضشدت ارتباط و اتصال و  این. از رهند میمهالک 

 حالتی چنین یکلغت درانسان و گرفتن  این معنایظهور  یعنیاز باب تفعل  تدلی

ه قرار گرفته ک حالیکردن با آن حالت. رسول خدا)ص( در وضع و  پیداو سپس ظهور 

و بهره  گیرد میمتصل به شجره وجود خدا است که از آن بهره  ای ثمرهمانند 

خداوند  واقعیانسان، هدف  بوسیله آفرینشدر  وضعی چنین یک پیدایش. رساند می
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 تمامیبرود  بیناز  یا نیایداست که اگر نباشد و بوجود  هدفی چنان یکمتعال است. 

و عمل لغو در قانون خدا و حکمت خدا  کند یم پیدا لغویت زیرا رود می بینکائنات از 

، گیردانجام  عملی یعنی: شود می نادانیبه سفاهت و  تعبیرو از آن  نیست جایز

از آن ظاهر نگردد که متناسب با  ای فایدهخلق شود و  خلقیو  آیدبوجود  صنعتی

 آفرینشدر  غایی. علت شود می غاییبه علت  تعبیر فایده همینباشد که از  آفریننده

مؤثر است. علت  فاعلیو  صوریو  مادیمؤثر است که علت  میزانبه همان  شیئ

و  شود نمیخلق  خلقی، آید نمیکه اگر نباشد حرکت و جنبش بوجود  چیزی یعنی

معلول به  موجودیت تمامی یعنی نیست. اگر علت نباشد معلول آید نمی بوجود صنعتی

کم  یااز فاعل کم باشد  فاعلیتزارم ه یکدارد. اگر  بستگیعلت  موجودیت تمامی

که در علت  نقصی. هر شود می پیدادر مفعول نقص  هزارم یک میزانشود، به همان 

علت  جا این. در شود می پیدابا آن در معلول نقص  مساوی، درست زیاد یاباشد کم 

و محرک  اساسیگفت عامل  شود میمهم است که  قدر آن نهایی نتیجه یا غایی

 گوییم میرا انجام داد و باز  فعلیفاعل  گوییم می. گردد میفاعل در انجام فعل  اصلی

آمد تا  بوجودباعث شد که فاعل اقدام به انجام فعل کرد و در او حرکت  چیزچه 

و  نتیجهو تصور  غاییتصور علت  گوییم میانجام دهد؟ در جواب سؤال دوم  عملی

فاعل و  جا اینناسب با عامل است. در مت آید می بوجودکه از عمل عامل  ای ثمره

 تمامیجهان و انسان خداوند متعال است. خداوند است که  آفرینش اصلیعامل 

محرک  ولیکن کند می ایجاد ها علترا از آن  ها معلولو  آورد می بوجودرا  ها علت

؟ جواب چیست کند میجهان و انسان  آفرینشکه بر اساس آن خداوند اقدام به  اصلی

 آخرینکه متناسب با ذات مقدس خداوند متعال است. آن  غاییهمان علت  یمده می

 که چنانخدا را  تواند میکه  مخلوقی پیدایشعلم و عرفان است.  پیدایشثمره، 

که مانند  آیداو و خدا بوجود  بین وضعیهست بشناسد و هدف خدا را پر کند و چنان 

خود  نهاییو  اصلی، به هدف ای ثمره چنین یک پیدایشو بداند، با  ببیندخداوند 
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در  که چنانرها شده است  لغویت، عالم از آفرینشهدف  پیدایشاست و با  رسیده

و  چیزو همه  کند نمی پیدادر عالم ظهور  عبثیعمل لغو و  هدفی چنین یکارتباط با 

 جا این. در رسند میمقصد  آخرینو به  گیرند میهمه کس در خط علم و حکمت قرار 

 زمانی تاریخدر بدو  یاکه در ازل  کنیم تشبیهخدا و خلق را به دو کاروان  توانیم می

 فاضله برسند.  مدینه یا واقعیتا به مقصد  اند کردهحرکت 

 خدا  -کاروان اول

 یااضطراب  معنایکه به  حرکتیدانست که در وجود خداوند متعال چنان  باید

و ادامه  آفریدنخلق کردن و  معنایبه  جا اینکت در . حرآید نمیاهتزاز باشد بوجود 

 خود برسد. اصلیکه به هدف و مقصد  روزیدادن و پشت کار گرفتن تا 

بدست خداوند متعال است و  ابزاریگرچه اسباب و  آفرینشانسان،  -کاروان دوم

حرکت انسان و  مسیردر  آفرینش این ولیکن دهد میاست که خدا او را حرکت  کسی

اگر  یا کند میکه اگر بخواهد حرکت  کند می پیداو استقالل  آزادیانسان  بوسیله

مانند راننده در  آفرینش. انسان در گردد برمیبه قهقراء  یا شود میبخواهد متوقف 

و عامل  گیرد میحرکات و سکنات به اراده او انجام  تمامیاست که  ماشینقطار و 

حرکات و سکنات او  تمامیو  آفریدهو مسافرت است. خداوند انسان را آزاد  سیر اصلی

 بوسیله آفرینشداده است. کاروان  رسمیتخواسته و  آگاهیو  آزادی مسیررا در 

 آفرینندگیو  نامیم میعالم که آن را مبدأ نقص و ضعف و جهل  سوی یکانسان از 

، هر شناسیم میعالم که آن را مبدأ علم و حکمت و قدرت  دیگر سویخدا از  بوسیله

که چون به  مقصدیهدف در حرکت هستند،  یکمقصد و  یک سویدو هر روز به 

 کنیم تعبیراز آن به هدف و مقصد  توانیم میکه  آید می بوجود حالتی رسیدند جا آن

 رسیدهخواسته و مطلوب او بوده است  چه آنبه  آفرینشو در  آفرینشخداوند از  یعنی

بوده است  حقیقیو  واقعیمطلوب  چه آناست و انسان هم در حرکت و تکامل به 

، چنان اند رسیدهخود  نهاییاست. هر دو موجود مستقل و متحرک به هدف  رسیده
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 برایتا  شود نمی کمبودیو نقص و  نیازاز دو کاروان احساس  یک هیچکه در  هدفی

مقارنه دو کاروان است که  یامقابله  همینآغاز گردد. فقط در  دیگریرفع آن حرکت 

که  ربطی. چنان کنیم ترسیممخلوق را به خالق  یاو  قدیمبه  ربط حادث را توانیم می

کند و نه  پیداکه شباهت به مخلوق  دهد میتنزل  ذاتیرا از آن قداست  آفرینندهنه 

با خالق  ذاتی سنخیتکه  دهد می تعالی ترکیبی ذاتی وضعیترا از آن  آفرینشهم 

کند مانند ورود قطره به  پیدا خدایی جنسیت یکو تنزل  تعالی اینکند و در  پیدا

 اند خواسته چه آنخود به  خلقی وضعیتو مخلوق در  ذاتی وضعیت، بلکه خدا در دریا

درباره او به آخر  الهی تقدیراست که تا انسان خود را به ثمر نرساند  جا این. اند رسیده

ه  ر  ». دارد نمیو خدا دست بر  رسد نمی ّْ ل 
ِ
ان  ا
ِ
ا ه  و  ـ  ان  ل ل

ِ
ع   ا «ون  اج 

آن  تکمیلدر  143

 است.

تا ثابت شود  آید میدر ارتباط محدود به نامحدود چهار بحث بوجود  جا اینپس تا 

جهت آن ممکن  یکممکن است و در  غیردر سه جهت  قدیمکه ارتباط حادث به 

 پیدایش وجودیو  مکانیو  زمانیدر ارتباط محدود به نامحدود از نظر  یعنیاست 

و  مکانیو  زمانیکه فاصله   دهد نمیاست. علم و قدرت اجازه  حتمیخأل و فاصله 

 مرتفع گردد. قدیماز حادث نسبت به  وجودی

که هست و بوده  موجودی یعنی قدیم گوییم می جا دراین: زمانیبحث اول فاصله 

فاصله  این بیاید کسی که اینشده است.  پیداکه نبوده و  مخلوقی یعنیاست. حادث 

وجود نداشته و نخواهد داشت به  ای فاصله قدیمحادث و  بین یدبگورا لغو کند و 

حدوث و قدم است. اگر قائل به حدوث و  لغویتاست،  زمانیفاصله  لغویت معنای

 بینرا  زمانیفاصله  بایستیو خلق حادث است،  قدیمخدا  گویید میو  هستیدقدم 

 زمانی. با قبول حدوث و قدم، اعتقاد به فاصله و قبول خأل کنیدقبول  قدیمحادث و 
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 پیدا حتمیتعدم قبول حدوث و قدم  زمانیاست و با عدم قبول فاصله  حتمی

حدوث و قدم  یااست.  دیگردو مسئله مالزم انکار مسئله  ایناز  یکی. اقرار به کند می

 کنیدث و قدم را انکار حدو یا بپذیریدرا  زمانیکه فاصله  مجبوریدپس  کنیدرا قبول 

مانند  رتبی. اعتقاد به فاصله شویدرا منکر  زمانیفاصله  مجبوریدانکار هم  ایندر  که

خدا  ذاتیاثر  خالیقاگر  زیراقابل قبول است  غیرفرض  یکبا نور  روشناییفاصله 

ذات  عین ذاتیاثر  زیرا رتبیهست نه هم فاصله  زمانینه فاصله  جا اینباشند در 

باز مسئله به انکار حدوث و  رتبی. با اعتقاد به فاصله نیستذات  جدای چیزیاست و 

و وجود او را مانند وجود  بشویمما منکر قدم وجود خدا  یاکه  گردد می منتهیقدم 

 .بدانیم قدیمرا مانند خدا  خالیقو  باشیممنکر حدوث خلق  یا بدانیمحادث  خالیق

از عالم و  جزئیما که خود  زیراضرورت و بداهت است  یکانکار حدوث خلق 

ربط جزء به کل  ۀو با حساب قاعد هستیم، حادث  هستیماز مخلوقات جهان  مخلوقی

، جزءِ عالم که حادث گیرد میهرچه در جزء هست از کل سرچشمه  که اینو اعتقاد به 

که اعتقاد به حدوث جهان و انسان  هستیماست پس کل عالم هم حادث است. ناچار 

 کنیم پیدا آفرینندهکه اعتقاد به قدم وجود  مجبوریماعتقاد  همین پایه. بر شیمباداشته 

، اعتقاد به وجودِ خالیققدم وجود خدا و حدوث  یعنیدو اصل  اینو با اعتقاد به 

حادث  بین نخواهی خواهی. پس نیستو قابل انکار  کند می پیدا حتمیت زمانیفاصله 

جزء محاالت است  یعنی نیستقابل رفع  زمانیخأل  اینهست و  زمانیخأل  قدیمو 

 .مثلینو اجتماع  نقیضینمانند اجتماع  گیرد نمیخدا به آن تعلق  ۀکه اراد

و وجود خداوند متعال مانند  خالیق بین مکانیخأل  وجودبحث دوم: اعتقاد به 

و  مکانیچهار بعد که سه بعد  زیرااست  بدیهیو  ضروری زمانیوجود خأل  بهاعتقاد 

 هرچیزی. نیست تفکیکقابل  یکدیگراست و از  یکدیگرباشد مالزم  زمانیبعد  یک

ابعاد ثالثه و  معنایبه  محدودیتکه حادث شود و مسبوق به عدم باشد مالزم با 

و چون حادث است مبدأ و  آید میاست. زمان از حدوث بوجود  زمانیمالزم با حدوث 
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ابعاد ثالثه  یعنی، شود میبه مکان  یرتعبهم  محدودیت اینکه از  کند می پیدامنتها 

که قائل به فاصله  هستیممحدود به نامحدود ناچار  )طول و عرض و عمق(. در ارتباط

تا  شیئاز خارج حدّ آن  شویم میمحدود روبرو  شیئکه با  جا آن. بشویم مکانی

 یکستاره  این. آورید نظر بهرا  ای ستاره یک. مثال شما شود می پیدافاصله  نهایت بی

فاصله  اینفاصله است و  نهایت بیکره محدود است در ابعاد ثالثه، از خارج ستاره تا 

شده است چون ستاره محدود  پیدافضا  تناهیدر ارتباط با عدم  شیئ محدودیتاز 

فضا مالزم با  محدودیتعدم  ایناست پس خارج حد ستاره نامحدود است و 

، مثال کنیم می گذاری نام مکانیمحدود را خأل  شیئحدّ  بیرونستاره است.  محدودیت

را  فضایی یکچنینمتر مکعب را فراگرفته است و  میلیارد یکحجم ستاره  گوییم می

 یاو  ای ستاره جا آندر  یعنیحد خأل است.  ایناز  بیروناشغال کرده است، پس از 

ستاره  ستاره مانند حجم خارج اینحجم  بگوییدوجود ندارد اگر شما  محدودی شیئ

منکر وجود  بایستی یا. شود مینامحدود است اعتقاد به وجود محدود و نامحدود لغو 

. با بشویدمحدود بنام ستاره  شیئ محدودیتمنکر عدم  یاو  شوید نامتناهیخأل 

خارج  فضایحجم ستاره محدود است، اعتقاد به نامحدود بودن  که ایناعتقاد به 

مالزم با  قدیمدو اعتقاد هم مانند اعتقاد به وجود حادث و  اینو  شود می پیداستاره 

و اعتقاد به  شود میاعتقاد به وجود حادث  ۀمای، قدیماست. اعتقاد به وجود  یکدیگر

هم اعتقاد به وجود حجم محدود  جا دراین. قدیموجود حادث مالزم اعتقاد به وجود 

نامحدود  فضاید به وجود نامحدود است و باز اعتقا فضایمالزم اعتقاد به وجود 

 نامتناهیکه خأل مطلق  دانیم میرا  این. گردد میمالزم اعتقاد به وجود حجم محدود 

 خدای یاشما  یعنیاست  نامتناهیخأل. خأل  یعنیعدم و عدم  یعنیخأل  زیرااست 

که جا نباشد،  برسانید جاییخود را به  یعنی برسانیدخأل را به انتها  توانید نمیشما 

 یکو خأل که هر دو  نیستی زیرامحال است  ایننباشد.  نیستیو عدم نباشد، خأل 

به  نامتناهی فضایدر  یاخأل  اینکه در  خالیقی محدودیتاست.  نامتناهیمعنا است 
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خأل و فضا است. پس ما در خارج از  محدودیتمالزم به عدم  اند شده پیدااراده خدا 

است  نیافریده خلقیو خدا  خورد نمیکه مخلوق به چشم  جا آناز  یعنیحدّ عالم 

فضا، خدا  نهایت بیکه در آن  باشیمفضا و خأل داشته  نهایت بیکه اعتقاد به  ناچاریم

ظاهر سازد. در  گیتیرا در پهنه  ها آنخلق کند و  خالیقدارد که  میدانی نهایت بیتا 

 مخلوقیاست، هر  مکانیزم با خأل مال زمانیخأل  که اینبا اعتقاد به  گوییم می جا این

 برایکه  هستیمهم دارد. ناچار  مکانی محدودیتداشته باشد  زمانی محدودیتکه 

خارجِ حدّ  این زیرا. کنیمتصور  حدّیهستند خارجِ  عددی واحدهایکه  خالیقوجود 

 بوجودخأل  نهایت بیمالزم وجود محدود و مخلوق است و با فرض تصور خارج حدّ تا 

 نیافریده موجودیخلق نکرده است و  خلقی، خداوند مکانی نهایت بیکه در آن  دآی می

است که در آن  این تصوری چنین یک ۀکه الزم نگوید کسیهم  جا ایناست در 

 این گوییم میباشد.  نیافریده مخلوقیشود و خدا  تعطیلخدا  فیضفضا،  نهایت بی

 زمانیمحدود در ارتباط با نامحدود است و مانند خأل  وجودیاز لوازم  فیض تعطیل

نداشته باشد مثل  محدودیتکه  بیافریند خلقیخداوند  بگوییم. اگر ما نیستقابل رفع 

 مسائلی چنین یککه حادث نباشد. تصور  بیافریند خلقیخداوند  بگوییماست که  این

محاالت شناخته است. است که آن را علم و دانش از  نقیضینباز همان کلمه اجتماع 

 زیرا. نیستبه اراده خلق خدا قابل رفع  یاکه به اراده خدا  چیزهایی یعنیمحاالت 

از ذات قابل رفع  ذاتیمخلوق حادث است و لوازم  ذاتیاز لوزام  زمانیو  مکانیخأل 

هر دو انکار  اینکه  باشیممنکر قدم خالق  یامنکر حدوث خلق  یا بایستیواال  نیست

 حتمیخدا و خلق  بین مکانیبر خالف ضرورت و بداهت علم است. پس فاصله 

 است.

 وجودی تباین، اعتقاد به وجودیاست. منظور از فاصله  وجودیمسئله سوم: فاصله 

و  شیئاست که دو  این معنایبه  ذاتی تباینخالق است.  هستیخلق و  هستی بین

مثل هم و از جنس  توانند نمی وجودیو  ذاتیحل از مرا ای مرحله هیچدر  حقیقتدو 
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به  تبدیلقابل  ها آناز  یک هیچوجود دارد که  تباینیآن دو، چنان  بینهم باشند. 

 ذاتیخود قرار گرفته و تا ابد اتصال و ارتباط  ذاتیو هر کدام در وضع  نیست دیگری

عدم  که اینفرض بر  گوییم می. مانند تصور وجود و عدم. کنند نمی پیدا یکدیگربه 

 بین شویمقائل  ذهنیو  فکری موجودیتآن  برای بتوانیمباشد و  ذهنیوجود  یک

و هرگز  نیستبه عدم  تبدیلوجود دارد. هرگز وجود، قابل  ذاتی تباینوجود و عدم، 

کدام به  هیچهستند که  متباین حقیقتدو  یعنی. نیستبه وجود  تبدیلعدم قابل 

انسان و  بینکه  مشترکیندارند مانند وجه  مشترکیو وجه  کنند نمیبرخورد  یکدیگر

 حقیقت یک جسمانیات. جماد و نبات در شود می پیداجماد و نبات  بین یا حیوان

 حقیقت یک مادیت. آب و هوا هم در حیوانیتدر  حیوانانسان و  همچنینهستند. 

 بین که مشترکیمانند وجه  آیاآن دو است.  بینوجه مشترک  مادیتهستند و 

وجود  بین مشترکیوجه  چنین یکمختلف هست،  روحانیات یامتفاوت و  جسمانیات

 متباینمتفاوت و  یکدیگربا  چنان آن حقیقتدو  این یاخلق و خالق قابل ظهور است 

 یا ذاتیو  وجودیمرحله از مراحل  هیچدر  مشترکیاست که امکان ظهور وجه 

 متباین حقیقتخلق دو  هستیخدا با  هستی؟ نیستقابل ظهور  عرضیو  صوری

ندارند.  یکدیگربا  ذاتی سنخیتمشتق نشده است و  دیگریکدام از  هیچهستند که 

که دو وجود،  کنیم میعنوان  وجودیخأل  یا وجودی ۀرا فاصل ای فاصله چنین یک

از  یکی. بلکه نیست دیگریآن  ذاتیکدام اثر  هیچندارند و  یکدیگربا  ذاتیارتباط 

خدا و  بین وجودی ۀاست مانند رابطه مصنوع با صانع. فاصل دیگری ادیاراثر  ها آن

که  شود نمی پیدا مشترکیوجه  هستیدو  این بین زیرا نیستخلق خدا قابل رفع 

که  حقیقتی، دو متباینباشد. دو وجود  دیگریبه  تحویلو  تبدیلقابل  ها آناز  یکی

 بیشتر توضیح. در نیستند تحویلاصل قابل  یکبه  اند نیامدهاصل بوجود  یکاز 

 متباین شیئدو  گوییم می ها آن وجودی تباین یاو  یکدیگربا  شیئدو  وجودیفاصله 

 نتیجهدر  نیستاصل قابل برگشت  یکو به  نیامده بوجوداصل  یککه از  حقیقتیو 
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که از آن دو  مشتقاتی یااز آن دو  یک هیچو  شود نمی پیدا ها آن بین مشترکیوجه 

. مشاهده نیستند یکدیگربه  تحویلقابل  یا یکدیگربه  تبدیلقابل  شود می پیدا

است و  تحویلقابل  دیگریهر کدام به  نوریو مشتقات  مادیکه مشتقات  کنیم می

 یکهر  توانیم میو  شود می پیدا مشترکی، وجه افرادی یا ها آندو فرد از  بینهمه جا 

 یا حیوانیتدر  حیواناتانند وجه مشترک م سازیمآشکار  دیگری صورت بهرا  ها آناز 

مشترک وجه  یا، اولیهو ذرات  مادیتدر  مادیات تمامی. وجه مشترک جسمانیتدر 

 یکهر  ساختمانیوضع  توانیم می. ما نورانیتو  روحانیتدر  روحیو  نوریمشتقات 

مثال  .سازیمظاهر  دیگریموجود  صورت بهو آن را  بزنیمرا بهم  مادیاز موجودات 

 دریاهوا و  یاانسان  یک یا حیوان یکآن  اولیهو از مواد  کنیمدرخت را اعدام  یک

بالعکس.  یا بسازیمو از مواد آن هوا  بزنیمآب را بهم  ساختمانیصورتِ  یا .بسازیم

هستند. مشاهده  تحویلقابل  یکدیگربه  آفرینشدر جهان  مادیموجودات  تمامی

آن از خاک بوجود  های پدیدهتحول است. و  تحویلدائما در  طبیعتکه  کنیم می

 یا دیگر گیاهانو در مرتبه سوم بصورت  گردد برمیو دو مرتبه به خاک  آید می

 این پایهتحوالت بر  این تمامی. شود میظاهر  دیگر های انسانو جمادات و  حیوانات

از ماده  ها آن تمامیمشترک هستند.  مادیتدر  مادیاست که موجودات  حقیقت

و  ها صورتاز  غیر دیگری های صورت بهو باز  گردند برمیآمده و به ماده  بوجود

صورت هستند.  همینبه  نیز روحیو  نوری. مشتقات شوند میظاهر  اولیه های لباس

در  ولیکن اند کردهجلوه  مخصوصی صورت به یکدو چراغ و دو شمع گرچه هر 

قابل  یکدیگراست که به  نورانیتهمان  ها آنمشترک هستند. وجه اشتراک  نورانیت

مشترک هستند.  روحانیتو  نورانیتدر  طبیعتموجودات عالمِ  تمامیهستند.  تحویل

 ایندر قالب  حیوانو روح آن  دیگر حیوان یکدر قالب  حیوانی یکروح  یعنی

 های جلوهمختلف  های ماشینبرق که در  نیرویقابل ظهور است. مانند  حیوان

نور و  مبادی. اگر در نیست بیشتر حقیقت یکجلوه،  ایندر  که حالیمختلف دارد در 
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از  مادیو مشتقات  مادی ترکیباتکه  طور همان بگوییمو  کنیمرا قبول  تجزیه،  نیرو

 قسمتیشده و از هر  تقسیمو ماده  شود میدر ماده ظاهر  تجزیهاشتقاق و  طریق

و  شود می تقسیمو  یهتجزهم در ذات خود  نیرونور و  بگوییم، شود میخلق  مخلوقی

 یا انسانیبنام روح در قالب  قسمتیهر  یا گردد می نورانی جسمیاز هر قسمت، 

 نیرونور و  درمبادی تقسیماتیو  تجزیه چنین یک، اگر قائل به گیرد میقرار  حیوانی

آثار و  این تمامی زیرااست.  تحویلقابل  دیگریبه  ها آناز  یکباز هم هر  باشیم

اختالف  یکدیگربا  حیواناتو  ها انسانکه در ارواح بوجود آمده و روح  هایی خاصیت

روح و  یعنی، گردد میآثار و خواص از ارتباط روح با ماده ظاهر  این تمامیکرده  پیدا

مخصوص،  های هندسهآن  برپایه، شود می مهندسی مخصوصی های شکلماده به 

 دیگریرا انسان و  یکی ها یتخاصهمان  پایهکه بر  کند می پیدا خاصی های خاصیت

، روحیو  مادیمشتقات  بینتفاوت و اختالفات  این تمامی. شناسیم می حیوانرا 

، اصل روح به خورد میبهم  ترکیبکه هندسه و  جا آناست.  ترکیبمولود هندسه و 

و  کمیت، که مبادی، در گردد برمی مادیت مبادیو اصل ماده به  روحانیت مبادی

رفته،  بینهم از  امتیازبهم خورده است و  ترکیبوجود ندارد و هندسه و  کیفیت

 امتیازی اند آمدهو جمادات بوجود  حیوانات یا ها انسانکه از آن  روحی بین توانیم نمی

 دریاستاشتقاق، مانند برگشت قطره به  مبادیبه  طبیعت. برگشت مشتقات کنیم پیدا

 که اینبه محض  کند میدارد و با هم فرق فاصله  یکدیگر، از جداییکه در صورت 

. پس در هر جا و تا هر کند میخود را رها  فردی امتیازات گردد برمیخود  مبادیبه 

 تحویلقابل  یکدیگرباشد، به  مشترکیمختلف وجه  اشیاء یا شیئدو  بینجا که 

ود ندارند و در اصل وج وجودیفاصله  یکدیگراز  اشیایی چنینکه  گوییم میهستند و 

تمام اجزاء و افراد آن از  بین آفرینشدر جهان  توانیم می، مشترک هستند. ما مبادیو 

که  بگوییمو  باشیمقائل به اشتراک وجود  مادیاتو مجردات و فرشتگان و  روحانیات

که در اصل آب بودن  قطراتیهستند مانند  یکی آفرینش مبادیموجودات عالم در 
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 تباین طبیعتموجودات عالم  بین گوییم می جا این. در نیستند بیشتر حقیقت یک

هستند  حقیقت یکوجود و  یک ها آن تمامیو  نیست پیدا وجودیفاصله  یا وجودی

وجود خلق و  بین آیا ولیکناست  تبدیلو  تحویلقابل  دیگریبه  ها آناز  یکیو 

 آیا؟ شود میفرض  طور همینمسئله  نیزخالق  هستیمخلوق و  هستی بینخالق و 

هست که براساس آن وجه  مشترکیخلق و خالق وجه  هستی بین بگوییم توانیم می

 یااست؟ و  تحویلقابل  دیگریبه  ها آناز  یک، هر هستیمشترک و اشتراک در 

 طبیعتمشتقات  بین که چنان، نیست وجودیخلق و خالق فاصله  بینکه  بگوییم

 بیشتر حقیقت یکو در اصل وجود  شود نمی پیدا وجودیفاصله  یا وجودی تباین

 ؟ نیستند

، مجبورند که قائل به نیستند بیشتر هستی یکوحدت وجود که قائل به  ۀفالسف

که  بگویندخلق و خالق منکر شوند و  بینرا  وجودی تبایناشتراک وجود باشند و 

از وجود هستند  غیر ماهیتدر هندسه و صورت و به اصطالح در  خالیقگرچه 

قائل به اشتراک  ها آن تمامیلذا  نیستند بیشتر حقیقت یکصل وجود در ا ولیکن

را قبول  مکانیو  زمانیخلق و خالق مانند فاصله  بینوجود  ۀوجود هستند و فاصل

از نظر  ها آن. دانند میوحدت وجود و اشتراک وجود  قدیمندارند و ربط حادث را به 

خلق و  بین ای فاصله، تا زمانیهستند، نه حدوث  رتبیقائل به حدوث  زمانیو  مکانی

 توانند نمی جا این. در آید بوجود مکانیتا خأل  مکانیشود و نه هم فاصله  پیداخالق 

مخلوقات  تمامی گویند می ها آنکنند.  پیدا وجودی تباین یا وجودیاعتقاد به فاصله 

ندارند. خلق و  ودیوجفاصله  یکدیگرو با  نیستند بیشتر حقیقت یکدر اصل وجود، 

 ندارند. وجودیفاصله  یکدیگرهستند و با  حقیقت یکخالق هم در اصل وجود 

خدا  ذاتی تنزیه ۀپایبزرگ اسالم بر  پیشوایانقرآن و مکتب ائمه)ع( و  آیات ولیکن

وجود  تباینقائل به  صوریو  وجودیمراحل  تمامیاو و عدم تشابه در  سُبّوحیّتو 

دو وجود خلق و  گویند میخلق و خالق هستند و  بین وجودیخلق با خالق و فاصله 
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قابل  ها آناز  یک هیچهستند که  متباین چنان آن حقیقتخالق در اصل وجود و 

. هرگز وجود خداوند متعال قابل تنزل و تحول نیست دیگریبه  تحویلو  تبدیل

خود  یخالق ذاتیمخلوق جلوه کند و وضع  صورت بهتنزل و تحول  اینکه در  نیست

انسان تحول  صورت بهکه ماده  چنان آنکند  پیدا مخلوقی ذاتیرا رها سازد و وضع 

 پیداخاک و جماد تنزل و تحول  صورت به انسانیو دو مرتبه از صورت  کند می پیدا

تنزل و تکامل  معنایبه  تحویل ترین کوچک. در ذات مقدس خداوند متعال کند می

است که  وضعیت یکحال و  یک. ذات او از ازل تا به ابد به نیستقابل ظهور 

شدن و کم شدن علم و دانش باشد در  زیادهرچند  ای پدیدهو  حادثه ترین کوچک

را  توحید، خداوند متعال سوره ذاتیعوارض  کلیه نفی برای. نیستذات او قابل ظهور 

وجود  طرف آنت. از نموده اس معرفی صمدانیتسوره خود را به  ایننازل فرمود. در 

هستند  متباین حقیقتندارد، دو  تشابهی ترین کوچکخلق در ارتباط با وجود خالق 

. از ذات خدا نیستخلق خدا قابل رفع  ۀاراد یاخدا  ۀآن دو به اراد وجودیکه فاصله 

 هستیدو  این بینو  شود نمی پیدادر ذات مخلوق  ارتباطی یا ای جلوه ترین کوچک

و  عقلیمرحله  هیچو فاصله هست که در  تباین چنان آنخالق  وجود خلق و یعنی

 حقیقت یککه در آن وجه مشترک، هر دو  نیستقابل ظهور  مشترکیوجه  فکری

. پس وجود خلق با وجود خالق کنیمبه اشتراک وجود  تعبیراز آن  بتوانیمباشند  که ما 

قابل  ها آنکدام از  هیچدارند که  وجودی تباینو  وجودیفاصله  یکدیگرنسبت به 

قابل رفع  مکانیو  زمانیمانند همان فاصله  وجودی. فاصله نیستند دیگربه  تحویل

در ذات خلق  تحولیچنان  یکاست، نه  باقیو از ازل تا به ابد به حال خود  نیست

 پیدادر ذات خدا  تنزلی چنان یککند نه  پیدابه خدا  ذاتیکه شباهت  شود می پیدا

کند. هر کدام از آن دو در حد وجود خود  پیدابه مخلوق  ذاتیت که شباه شود می

 .نیستند ذاتیهستند که هرگز قابل اشتراک و اتصال و ارتباط 
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های  ماند که در بحث جا فقط مسئله اشتراک خلق و خالق در هدف می در این

گذشته ثابت شده که ربط حادث به قدیم فقط از طریق هدف ممکن است و از 

 گر ممتنع.های دی راه

ارتباط  کیفیتکشف و  قدیممسئله ربط حادث به  طریقهدف علم و دانش از 

حاصل شود که  اطمینانارتباط  اینموجودات به ذات مقدس خداوند متعال است تا از 

خداوند مطلوب  که همچنان، مطلوب خداوند متعال و مجذوب او هستند. خالیق

 موجودیتبه بقاء  اطمینانو  امید حقیقت این. با کشف هاست آنو مجذوب  خالیق

و در رأس  خالیقاز  جزئیکه خود  ها انسان جمله آن، از شود می پیدا خالیق

و با  کنند می پیدابه بقاء و دوام خود  اطمینانهستند صددرصد  طبیعت های پدیده

 تهدیدبه دوام خود داشته باشند و در معرض  امید توانند می اطمینان این پیدایش

را از  نابودکننده یا تهدیدکنندهمقدر  های عذاب وسیله اینو به  نگیرندار حوادث قر

ارتباط خود را با خدا  کیفیتکه انسان  وقتی زیرا نمایندخود رفع و دفع  زندگیحوزه 

 طریقباشد مبادا از  باقیارتباط دائما محفوظ و  کیفیتکه آن  کند می سعیدانست 

 .گیردقرار  نیستیاو در معرض  موجودیترابطه، 

به وجود خداوند متعال  ها انسانو مخصوصا  خالیقارتباط  آیا گوییم می جا ایندر 

 تکوینیو  ذاتیاست؟ ارتباط  اختیاریو  ارادیارتباط  این یااست  تکوینیو  ذاتی

نسبت به مبدأ اشتقاق مانند  مشتقیهر  یانسبت به اصل آن  فرعیمانند ارتباط هر 

با  حیواناتو  ها علفو  ها گیاهارتباط  یاآن  ریشهبه تنه و  رابطه شاخه و برگ درخت

و  طبیعیرابطه  یک ها این ۀکه هم یکدیگرروابط اجزاء عالم با  همچنین، طبیعت

قابل  طبیعت طریقبوجود آمده که از  ربطی چنان یکاجزاء  بیناست و  تکوینی

و ماه  خورشیدبه  زمینربط کره  یا زمینبه کوه  زمینمانند ربط اجزاء  نیست تفکیک

که از  کنیم می. مشاهده یکدیگرکرات به  تمامیربط  کیفیت همینو ستارگان به 

را در محور خود حفظ  یکدیگرتمام اجزاء عالم و کرات،  عمومیجاذبه  یک طریق
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که  اند گرفتهقرار  ستونیو  پایه یک روی ها آنو هر کدام از  دارند میو نگه  کنند می

 .نیستانهدام قابل انفصال و 

ا»سوره رعد  تفسیردر  ْوهن  د  ت ر  اموات  ب غ ْي  مع   ُ  الس  ف  ابن  علیحضرت  144«ر 

و  پایهکه شما آن  اند گرفتهقرار  ستونی روی زمین: آسمان و فرمایند می الرضا موسی

ربط اجزاء عالم به  همینما را متوجه  آیه این تفسیر. حضرت در بینید نمیستون را 

و حافظ  یکدیگرموجودات عالم متصل به  تمامی: فرماید میو  کند می یکدیگر

. دارند میرا نگه  ها ستون ها سقفرا و  ها سقفو  ها ستون که همچنانهستند.  یکدیگر

 یکو آسمان تحت  زمیناجزاء عالم در  تمامیکه  داند میعلم و دانش  دنیایامروز 

 رویهمان رابطه و جاذبه اوال  طریقز که ا اند گرفتهقرار  عمومیجاذبه  یک یارابطه 

است که  ای رابطه چنان یک. کنند میرا حفظ  یکدیگر ثانیاو  گذارند می تأثیر یکدیگر

 عالمیاز اجزاء  جزئی یا عالمی تواند میبشر  آیا. نیستقابل انفصال  ها انسان ۀبه اراد

، البته که ممکن زمینو ماه را از کره  خورشیدرا از  زمینجدا کند؟ مثال  یکدیگررا از 

بوجود  اختیارکه به اراده و  کنند می گذاری نام تکوینیرا ربط  ربطی چنین یک. نیست

شده  پیداراه  این. ربط اجزاء عالم از نیستقابل رفع  اختیاراست و به اراده و  نیامده

مشترک  یکدیگربا  آفرینش مبادیو  اولیهموجودات و مخلوقات در اصول  تمامیکه 

، از جنس هم و با هم مبادیپدر و مادر هستند. در  یکفرزندان  ها آن تمامی. هستند

. از زمینمشتقات خاک نسبت به کره  یا اقیانوسهستند. مانند قطرات آب نسبت به 

 چنین یکهمسان و همزاد هستند  مبادیموجودات در اصول و  تمامیراه که  همین

 یکدیگراجزاء عالم  تمامیو  نیستبوجود آمده که قابل رفع  ها آن بین تکوینی ۀرابط

 :گوید می مثنویرابطه صاحب  این. در اند کردهرا جلب و جذب 

 ذره ذره هر چه در ارض و سماء است     جنس خود را همچو کاه و کهربا است

                                                           
 سوره رعد 2آیه   144
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 پیدایشهستند و  جنس یکاست که همه مخلوقات و موجودات از  بدیهی

 بین. مثال تکوینیرابطه  گوییم میرا  اینممتنع است،  یامشکل  ها آن بین بیگانگی

و  روحانیتو  جرمانیتو  جسمانیت طریقذات و خلقت و از  طریقاز  ها انسانما 

بوجود آمده  تکوینی ۀو رابط تکوینی پیوند یک داریمکه  مشترکی های هدف سایر

را جذب  دیگریکو  خواهیم میرا  یکدیگراست که بر اساس همان رابطه، همه 

و  قویعالِم  یک که این، مگر هستیمخود  موجودیتو در خط حفظ بقاء و  کنیم می

 را قطع کند. ذاتیرابطه  اینبتواند  طبیعتحاکم بر 

اجزاء عالم نسبت  بینکه  ای جاذبهو  رابطه چنین یک نظیر آیا پرسیم می جا ایندر 

و  ذاتی رابطه چنین یکهم  آفریننده خدایاجزاء عالم و  همین بینهست،  یکدیگربه 

، موجودات عالم را به خود جلب و اختیاروجود دارد که خداوند بدون اراده و  تکوینی

. نیستخدا و خلق  بین طبیعی پیوندو  تکوینیرابطه  چنین یک که این یاجذب کند 

 اختیارکه خداوند به اراده و  آید می بوجود اختیاریو  ارادی ۀرابط یک جا اینبلکه در 

و از  خواهد نمی یاو  کند میخود جذب  طرف بهو  خواهد میرا  چیزی یا کسیخود 

دو نفر  بینرابطه  پیدایشمانند  ارادیو  اختیاری؟ جلب و جذب کند میخود دفع 

در خط  که این دلیلبه  داریدهدف مشترک است. شما مرا دوست  طریقانسان از 

. فالسفه دلیل همینشما هستم و من هم شما را دوست دارم به  ترضایهدف شما و 

در مسئله ربط حادث به  اند شده پیدا ها وجودیهم وحدت  ها همانکه از  مادیونو 

 یکاشتقاق  مبادیبوجود آورند که  طبیعیو  تکوینیرابطه  یک اند خواسته قدیم

اشتراک وجود  ریکدیگهستند و با  حقیقت یکو  جنس یکدارند که  ذاتی ۀرابط

خدا مبدأ باشد و موجودات عالم مشتق  یعنیباشد  چنیندارند. اگر رابطه خلق با خالق 

مشتقات شاخ و  سایرو شجره باشد و  ریشهخداوند مانند تنه و   یااز آن مبدأ باشند 

، هستیاشتراک وجود و اشتراک خلق و خالق در اصل  ۀپایبر  صورت اینبرگ آن، در 

 کنند میرا جذب  یکدیگررابطه،  همین طریقکه از  آید میبوجود  تکوینی ۀرابط یک
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قابل قطع  ای رابطه چنین یکو  گذارند میاثر  یکدیگر رویو  خواهند میرا  یکدیگرو 

ربط حادث به  ها آنبرود.  بیننشده که به اراده خدا از  پیدابه اراده خدا  زیرا نیست

خداوند  ذاتیو اثر  ذاتیکه موجودات عالم جلوه  اند کرده ترسیمراه  همینرا از  قدیم

 متعال است.

 ازلیاصل ماده را  ها آنهستند،  ای رابطه چنین یکعالم هم قائل به  مادیون

 تمامی که این. نظر به اند شناختهآن را مشتق از آن اصل  های پدیدهدانسته و 

و  ذاتیرابطه  یکدیگرهستند، با  حقیقت یکمشترک بوده و  مادیتموجودات در 

 علم کشف شده است. دنیایدر  عمومیجاذبه  صورت بهرابطه  ایندارند که  تکوینی

 هستی تباینو  ذاتی تباین طریقآل محمد)ص( از  احادیثقرآن و  آیات ولیکن

آن رابطه  جای بهنموده است و  نفیرا  تکوینی ذاتی رابطه چنین یکخلق و خالق  بین

 بینخلق و خالق مانند رابطه  بینرابطه  اند گفتهو  اند ردهک ترسیمرا  اختیاریو  ارادی

 طریقرابطه از  اینباشد بلکه  جنسیو  ذاتیجاذبه  طریقکه از  نیستمبدأ و مشتق 

موجودات عالم در خط هدف خدا قرار  یاکه اگر انسان  شود می پیدااشتراک در هدف 

رابطه  یکراه  همینانتظار دارد از  ها آنو از  خواهد میو چنان باشند که خدا  گیرند

بر اساس آن رابطه  خالیقکه  آید می بوجودخالق و مخلوق  بین انهدامیقابل  غیر

:  فرماید میخداوند  چه چنانخود داشته باشند  ابدیبه بقاء و دوام  امید توانند می

 .خادلين فهيا ابدا

 اشتراک وجود  

خلق و  بیناگر  گویند میکه  اند شدهقائل به اشتراک وجود  دلیل اینفالسفه به 

 ایناست و  وجودیفاصله  معنیبه  وجودینباشد عدم رابطه  وجودیخالق رابطه 

خلق  هستیخالق و  هستی بینو مفارقت(  جدایی) بینونتبرهان  وجودیفاصله 

 چنینوجود خالق و مخلوق است. اگر  بین وجودیخأل  معنایبه  بینونت ایناست و 
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 یا تأثیرگذاری. نیستاراده خدا در وجود خلق  تأثیر برای ای وسیلهباشد  خالئی

به رکود و سکون  خالیق هستیِامتناع،  اینو با  گردد می، ممتنع تأثیرپذیری

 وجودی تباین. اعتقاد به شود نمی پیدادر عالم  تحولیو  تغییرنوع  هیچو  گردد برمی

قطع رابطه به  اینست و مخلوق ا هستیخالق و  هستی بینقطع  معنایدرست به 

قطع رابطه  دلیلعدم وجود خلق که به  یادو وجود است  ایناز  یکیعدم  معنای

 یاحاصل کند و  ارتباطینبوده است که  یاعدم وجود خالق که  یاظاهر نشده است 

رابطه، تحوالت و  همین طریقکند و از  پیداخلق رابطه  هستیاگر بوده نتوانسته با 

 طریقکه در داخل و از  کنیم میآورد. اکنون مشاهده  بوجود نشآفریدر  تغییراتی

از  شود میدر ظاهر آشکار  چه آنو  آید می بوجود تغییراتیتحوالت و  چیزیوجود هر 

 بینکه ربط  کنیم میراه کشف  این، از گیرد میسرچشمه  چیزیباطن و نهاد هر 

و از نهاد  چیزیوجود هر  طریقاست که خالق از  وجودیربط  یکمخلوق و خالق 

، درونیو  نهادیهمان تصرفات  پایهو بر  دهد میدر آن انجام  تصرفاتی هرچیزی

قائل به فاصله  کسی. اگر آورد درمی نمایش، به نمود و بیرونرا از درون به  اشیاء

خلق و  بین وجودیاعتراف به قطع رابطه  بایستیخلق و خالق باشد  بین وجودی

 آفرینشو تأثر از جانب  آفرینندهاز جانب  تأثیرقطع رابطه،  اینو با خالق داشته باشد 

و به سکون  گردد میمتوقف  آفرینشو تأثر،  تأثیرو با امتناع  گردد میممتنع 

 برایخالق و مخلوق و  بیناثبات رابطه  برایکه  نداریم ای چاره. پس گردد برمی

که  بگوییمو  کنیم پیداخداوند متعال اعتراف به اشتراک وجود  ذاتی قیومتاثبات 

از مخلوق است و در صورت  غیراز خالق و خالق  غیرگرچه در ظاهر امر مخلوق 

هستند، مخلوق محدود است و خالق  یکدیگر غیرمخلوق و خالق  قیافهظاهر و 

لود هندسه اعراض، مخلوق مو این پدیدآورندهنامحدود، مخلوق عَرَض است و خالق 

، ترکیبهندسه و  منهایمختلف و خالق  های شکلو  ها قیافهاست در  ترکیبو 

 یا آفرینشمربوط به ظاهر عالم  ها مخالفتو خلف و  ها غیریت این تمامی ولیکن
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 هستیمخلوق و  هستی، حقیقتاز درون و از نهاد و  ولیاست  هستیوجود و  بیرون

و  هستیاشتراک  یکدیگرخلوق با و خالق و م نیست بیشتر حقیقت یکخالق 

 علمیو  عقلیو چه  عینیچه  ها کیفیتو  ها کمّیتکه همه  جا آن یعنیدارند  وجودی

به اصل وجود  علمیو  عینی کیفیتو  کمّیتهر نوع  منهای آفرینشلغو گردد جهان 

و  ها کمّیت تمامی که همچنان نیست بیشتر حقیقت یکو در آن اصل  گردد برمی

از اصل وجود سرچشمه گرفته است و اصل وجود  ها نمایشو نمود و  ها کیفیت

شناخته شده است دو مرتبه به اصل وجود  ها کیفیتو  ها کمّیت تمامیمبدأ  عنوان به

 :گوید میرابطه شاعر  این. در گردد برمی

اگر نازی کند از هم فرو ریزند          به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را

 145ها قالب

 یا قیافهشکل و  طریقدارند و از  موجودیت نمایشموجودات عالم به نمود و  نییع

مخلوق درآورده و ظاهرا از خود استقالل  صورت به، خود را هندسی کیفیتو  کمّیت

و  ها کمّیتو  ها فنونو فنّ و  ها قاعدهو  ها هندسه این تمامی ولیکن اند دادهنشان 

 نمایش، صورت بهعلم و تفکر خود را  فضایدر  یاو هرچه در برابر چشم و  ها کیفیت

 تمامیاست که  چیزیهمان  حقیقتعرض است،  ها نمایش این، همه دهد می

 زمان آنآورده است. در  بوجوداست و از خود  پذیرفتهرا در خود  ها کیفیتو  ها کمّیت

نه  و ماند میگردد، در انتها نه عرض  خالیو  تهی کیفیو  کمّی های قالب تمامیکه 

 حقیقت یکو  هستی یکبلکه  علمیو نه وجود  ماند می عینیجوهر، نه وجود 

که قابل تصور و  چیزیهر  منهایو عرض و جوهر و  کیفهر نوع کمّ و  منهای

وجود که  یک، ابدیو  ازلی حقیقت یکوجود مطلق و  یکو  هستی یکتعقل باشد. 

است که عدد  الذات احدیواحد  یکخود  حقیقتبوده و خواهد بود، در ذات و 
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و قائل به  شویمحساب اگر منکر اشتراک وجود  این. با پذیرد نمیو عدد  شود نمی

خالق  ۀقطع رابط دلیل تباین این باشیمخالق  هستیخلق و  هستی بین وجودی تباین

 وجودیو  هستیخداوند با مخلوقات رابطه  گویند میفالسفه  جا ایناست پس در 

 موجودیهمان وجود است که نهاد هر  خالیقلق اوست و وجود ، خهستی یعنیدارد. 

را پر کرده، آن وجود را  موجودیراه که وجود و نهاد هر  همینرا پر کرده است و از 

کنار  اینو کنار بکشد به محض  بگیرددرآورده و اگر خود را پس  نمایشبه نمود و 

بودند به عدم مطلق ن بیشتر نمایشیکه  خالیقداده،  چه آنو پس گرفتن  کشیدن

 کسینبوده، همچنان که در ابتدا بجز او  چیزیو در انتها بجز خود مطلق  گردند برمی

 بین وجودیتصورات در کشف رابطه  چنین یک پیدایشنبوده است. مبدأ  چیزیو 

 مخلوق و خالق چه بوده است؟ 

هستند که همان  هستی یکو  حقیقت یککه قائل به  کسانیاست تمام  بدیهی

قائل به  دانند میمشتقات و تحوالت  تمامیرا مبدأ  هستی یکو  حقیقت یک

است که  بدیهی زیراهستند.  جوهریباصطالح حرکات  یا نهادیو  داخلیتحوالت 

 یا مادیوناگر هم  که چنان شود میاز نهاد و باطن آن شروع  چیزیتحوالت هر 

 یاد معتقدند که آن خدا وجود خلق باشن منهایفالسفه قائل به استقالل وجود خدا 

و ساخت و  کند می فعالیتاز داخل به خارج  ها آنو نهان  اشیاءاراده او در ذات 

که  نیستقابل انکار  حقیقت این. مسلما کند میرا از داخل شروع  هرچیزی سازندگی

در وجود اجسام  چه آناز داخل به خارج است نه از خارج به داخل.  هرچیزیتحوالت 

از خارج جذب  اضافیو اگر هم مواد  شود میاز داخل به خارج اضافه  دشو میاضافه 

. کند می پیدا گشایشاز داخل  چیزی. هر شود می کشانیده اشیاءگردد باز هم به داخل 

در هسته  کنیداز داخل به خارج است. درست دقت  هرچیزی کیفی یا کمّیاضافات 

 آیندهو در  شود میدانه گندم که به خاک سپرده  یک یانهال  یاکه حبه  مرکزی

آن  وجودیِاضافات  ۀدربار جا این، کند می پیداخود  اولیهبرابر حجم  چندین حجمی
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که آن اضافات از کجا به داخل  باشیممطالعه و دقت داشته  بایستیحبه و درخت 

حجم  دازدیامنکر  توانیم نمی؟ گردد میو بر حجم آن اضافه  شود می کشیدهجسم 

بزرگ و کوچک  اشیاءاضافه شدن و کم شدن، حجم  همینبا  زیرا بشویم اشیاء

که در ابتدا دو گرم  ای نطفه، کند می پیداتفاوت  اشیاءآن، وزن  ۀپایو بر  شود می

وزن و حجم  کیلوتا هفتاد و صد  آیندهو در  کیلو یکدو ماه  یکیبعد از  نیست بیشتر

آن اضافه شده است. مواد و ذرات در داخل اجسام جذب  مادیت، مسلما بر کند می پیدا

تفاوت  ها آنو وزن  اشیاءو در حجم  کند می پیداتراکم  نتیجهدر  شود می یکدیگر

قابل ظهور  ساختمانیبدون مصالح  بناییکه هر صنعت و  طور همان. آید می جود به

ل ظهور قاب ساختمانیاست که بدون مصالح  طور همینهم  طبیعت صنایع، نیست

مواد و  یعنیاست  مادی، علت آفرینشاز علل چهارگانه  یکیمنظور  همین. به نیست

 .کند میو بصورت مخصوص جلوه  رود میبکار  موجودیکه در ساخت هر  اجزایی

 چیزیهر  ساختمانیکه مصالح  باشیمدرست تفکر و تأمل داشته  بایستی جا ایندر 

شده و بصورت  ترکیب یکدیگرکه در داخل با  شود می کشیدهاز کجا به داخل آن 

که در  بکاریم گلیخاک دارد  کیلوکه دو  گلدانی یک؟ اگر در کند میمطلوب جلوه 

در  کند می پیداوزن  کیلوسه  یا کیلوتا دو  آیندهابتدا بوته آن صد گرم وزن دارد و در 

 آیاب کرده است؟ اضافات را از کجا به خود جذ اینبوته گل  پرسیم میاز خود  جا این

 که آنبه آن؟ بعد از  محیط هواهای یاو  ها آباز  یافقط از خاک گلدان جذب نموده و 

کشف  کنیم میآن را وزن  اولیه های خاکما  رسد میوزن  کیلوبوته گل به دو 

که از وزن خاک کاسته شده و بر وزن بوته گل اضافه شده است، البته که  کنیم می

 میزانو به  کنند می پیداحجم  ها درختو  ها زراعتکه  زانیمیاست. به همان  چنین

به  محیط های خاک یااز وزن خاک گلدان و  اند کردهجذب  زمینکه از  موادی

کم شدن مواد قابل جذب، دو مرتبه آب و  همین. به خاطر شود میدرختان کاسته 

قابل  خوبیکه از آن کم شده جبران شود. پس به  موادیتا  دهند می زمینکود به 
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و  ها خاکاز هواها و  گیاهیو هر  جسمیهر  ساختمانیاست که مواد و مصالح  رؤیت

صورت  ترکیباتی. در داخل، تحوالت و شود می کشیدهاطراف به داخل آن  های آب

 چیزی. گرچه تحوالت و حرکات هر کند میجلوه  حیوان یا گیاه صورت بهو  گیرد می

 ولیکن گیرد میحجم خود را از داخل  جسمیهر و  شود میاز داخل به خارج شروع 

هستند که به داخل هر  طبیعت های پدیده ساختمانیمواد قابل جذب، مصالح  تمامی

 یادانه گندم  یک. کند می پیدا نمایششده و از داخل به خارج نمود و  کشیده جسمی

 محیطدر  زیرا نیستدر خأل مطلق قابل تحول و تکامل  حیوان یکنطفه  یابوته گل 

 تا از آن مواد جذب کند و ساخته شود. شود نمی پیدا جذبیآن حبه گندم مواد قابل 

ذرات  همینآن،  ساختمانیو مصالح  طبیعتمبدأ مشتقات  گوییم می جا اینپس در 

. اگر مبدأ اند شدهبه آن متمرکز  محیط هوایو  زمین ۀهستند که در کر موادیو 

 کسریباشد که در داخل وجود خود کم و  غنیپر و  حقیقت یکاجسام عالم  پیدایش

خود را از خود بوجود  صنایع، محیطبدون استفاده از ذرات و مواد  بایستینداشته باشد 

و بسازد و در معرض نمود و  بگیردآن را از داخل وجود خود  ساختمانیآورد و مصالح 

 درآورد. نمایش

 بایستی دانند می طبیعت های پدیدهو  ها هستی تمامیکه فقط ماده را مبدأ  کسانی

هر  تواند میاست که  مستغنیو  غنی حقیقت یکثابت کنند که ماده در ذات خود 

 دیگری چیزبدهد و به  نمایشآورد و در خود بسازد و از خود  بوجودرا از خود  چیز

از  چیزیکه تحوالت هر  بینیم مینداشته باشد. پس گرچه ما ظاهرا  نیازخود  غیر

 کند می پیدادر داخل خود تحول و تکامل  چیزو هر  شود میداخل به خارج شروع 

را در داخل خود مجهز  ای نطفه یاهر هسته و حبه  یارا  ای مادههر  توانیم نمی ولیکن

، کند میجلوه  حیوانی یابصورت درخت  آیندهکه در  بدانیم مصالحیمواد و  تمامیبه 

وجود دارد که ابتدا مواد قابل جذب را از خارج به  لیعوام چیزیهر  بیرونبلکه در 

و  سازد می خواهد میکه  بصورتیو  آورد می بوجود تحوالتیو در داخل  کشد میداخل 
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به مواد و  احتیاج طبیعت های پدیدهاز  ای پدیدههر  گوییم می جا این. در کند میخلق 

داخل ساخته شود. گرچه  دارد تا از خارج به داخل حمل گردد و در ساختمانیمصالح 

 سازد میاز خود، خود را  حیوانی یا گیاهی های سلولکه  گویند می طبیعیونو  مادیون

 تقسیمدر تحول و تکامل ابتدا به دو قسمت  گیاهی، هر سلول کند می تولیدو 

و  شود میکامل  حیوانی یا نباتیسلول  یک کوتاهیدر مدت  قسمتیو باز هر  شود می

مسلسل در عرض و  طور به تولیدات اینو  کند می تولید دیگریباز از خود سلول 

جسم  یا حیوان یک یادرخت  یک صورت بهکه  زمانیتا  کند می پیداطول گسترش 

 خواهد میکه  گیاهیسلول  اولین پرسیم می ها آناز  جا این. در شود میظاهر  دیگر

در  تواند می آیا؟ کند می تهیهخود را از کجا  فرزند اولیهکند، مواد  تولید دیگریسلول 

 تولید دیگری های سلولاز خارج وجود خود  گیری کمکخأل مطلق و بدون استمداد و 

. پس ابتدا مصالح نیستکند تا عاقبت خود را بسازد؟ البته که ممکن  ترکیبو 

 صورت بهادامه دارد تا  تولید اینو  کند میجذب  طبیعتخود را از هوا و  ساختمانی

در نهاد خود  چیزی. پس چه گردد میآشکار  تری بزرگبزرگ و  های حجم چنین یک

مشترک هستند  مادیتاجزاء آن در اصل  تمامی؟ شود میو در ذات خود ساخته 

 مستغنیو  نیاز بیخود  غیراز  توانیم نمیرا  موجودی هیچرا و  خودی هیچ ولیکن

خود بدون استمداد از خارج وجود خود که ماده در ذات  کنیمفرض  چنینو  بدانیم

 .سازد میآن تحوالت، خود را  برپایهو  دهد میصورت  تحوالتی

 جای بهاز مخلوقات را  مخلوقیاز اجسام و هر  جسمیهر  مرکزیاگر هسته  حتی

هر  یا چیزیکه هر  بگوییمو  بدانیمو آن را با شعور و ادراک  کنیمخود او فرض 

 تکاملیحرکات  تواند میو شعور است که  ادراکدر داخل وجود خود صاحب  ای ماده

حال آن هسته  عینکه بخواهد خود را درآورد. در  صورتیهر  بهخود را انجام دهد و 

خارج  فضایکه در  موادیخارج وجود خود و اجزاء و  محیطاز  توانیم نمیرا  مرکزی

 برایواجب است تا  مرکزیهسته . بلکه آن بدانیم مستغنیو  نیاز بیاست  محیط
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 تمامیو  بگیردتکامل، از خارج وجود خود کمک  مسیرحرکت در  برایساخت خود و 

که در وجود خود الزم دارد از خارج وجود خود برداشت کند،  کیفیو  کمّیاضافات 

در  چیزیهر  مرکزیِنباشد و هسته  مرکزی های هسته محیطدر  انباری چنیناگر 

حرکات و  تواند نمیو هرگز  نیست نمایش، هرگز قابل نمود و گیردخأل مطلق قرار 

 نیرواز خارج وجود خود  بایستی مرکزیآن هسته  زیراداشته باشد.  تکاملیتحوالت 

 و بر حجم خود اضافه کند؟ بگیرد. از کجا کمک بیفزایدو برحجم خود  بگیرد

از داخل به خارج شروع  هرچیزیگرچه حرکات و تحوالت و  گوییم می جا اینپس 

 کند می پیداو پرورش  سازد میدر نهاد خود، خود را  ای پدیدهو هر جسم و  شود می

در برابر خود  یعنی. بگیرداز خارج وجود خود کمک  که اینندارد جز  ای چاره ولی

قابل جذب  پدیدهآن  برایکه  مصالحیمواد و  تمامیاز  غنیداشته باشد پر و  انباری

هر  نیاز توانیم می جا اینو بسازد. در  بگیردباشد تا از آن انبار کمک  کیبترو قابل 

خود را بسازد و به  خواهد میاز اجسام آن که  جسمیهر  یااز مواد عالم و  ای ماده

ساخت  برای ای مادههر  بگوییم یعنی کنیم تقسیمدرآورد، به دو قسمت  خاصیشکل 

است  جسمیآن  ساختمانیدو اصل، مصالح  ایندارد و  احتیاجخود الاقل به دو اصل 

 .کند میجلوه  حیوانبصورت نبات و  آیندهکه در 

به روح  تعبیر نیروکه از آن  بگیرد نیرواز خارج  مرکزیابتدا الزم است آن هسته 

خواهد خود را در حجم بدن و نیروی بدن  گوییم یک مورچه می مثال می کنیم می

جا بایستی یک  فیل قدرت و نیرو پیدا کند پس در اینجای فیل برساند و به اندازه  به

دوم  ۀجا کسب قدرت و نیرو کند. در مرحل انبار پر قدرت و نیرو کنار او باشد تا از آن

 فیلبه اندازه تن  بدنیو وزن خود را باال ببرد و  بیفزایدخود  که برحجم تن برای این

تفاوت الزم دارد تا از آن برداشت پر از ماده و ذرات مختلف و م دیگریکند انبار  پیدا

در خارج وجود آن  انباری چنین یک. بدون وجود بیفزایدکند و بر حجم تن خود 

. پس الزم نیستممکن  کیفیو  کمّی، گسترش در دو جهت مرکزیهسته  یامورچه 
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کند. در  نیروکسب قدرت و  جا آنکنار او باشد تا از  نیروقدرت و  های پدیدهاست که 

به  بدنیو وزن خود را باال ببرد و  بیفزایدبر حجم تن خود  که این برایم مرحله دو

پر از ماده و ذرات مختلف و متفاوت الزم دارد تا  دیگریکند انبار  پیدا فیلاندازه تن 

در خارج  انباری چنین یک. بدون وجود بیفزایداز آن برداشت کند و بر حجم تن خود 

. نیستممکن  کیفیو  کمّیگسترش در دو جهت  مرکزیهسته  یاوجود آن مورچه 

 تمامیو  کنند میاز داخل به خارج حرکت  طبیعت های پدیده که این دلیلپس به 

و  غنیآن را از خارج وجود  توانیم نمی گیرد میتحوالت در داخل اجسام صورت 

الح شدن، به مص آفریدهساخته شدن و  برای ای پدیدههر  گوییم میبلکه  بدانیم نیاز بی

 لفظیاست و با تعارفات  نیازمند رود میکه در ساخت آن بکار  چیزهاییو  ساختمانی

خود و درحال  دلیلبه خود و به  چیزیهر  بگوییم توانیم نمی فکریتصورات  یا

انسان  صنایعدرست مانند  طبیعت صنایع. بلکه شود میخود ساخته  غیراستغناء از 

و بعد از آن به داخل ساختمان حمل  شود می هتهیآن  ساختمانیاست که ابتدا مصالح 

. گیرد میو شکل  گردد می ترکیبمهندس  ۀو بعد از حمل به داخل، به اراد گردد می

 کنیمجستجو  طبیعتو در  بپرسیمالزم است که از خود  حقیقت اینتصور  جا ایندر 

، از چیستهست  آفرینشجهان  ساختمانیکه انبار مصالح  اولیهآن مبدأِ  ببینیمو 

دارد  نیازیبوده است چه  مستغنیو  غنیانبار  یککجا آمده و چگونه آمده؟ اگر آن 

را  اینکند؟  پیدابه مقصد، در خود حرکت بوجود آورد و تحول  رسیدن برایکه 

حرکات تا وصول به  اینو  شود می پیدا احتیاجحرکات در اثر  تمامیکه  دانیم می

رفته و  بیندر آن از  احتیاجکه  حالیوضع و آن  یعنیمقصد ادامه دارد. مقصد هم 

نداشته  وجودیو  داخلی نیاز طبیعت مبادیشده است. پس اگر  پیدا نیازی بیحالت 

 این تمامیاست؟  مستغنیو  غنیبه حرکت دارد که در ذات خود  احتیاجیباشد چه 

 شیئ یکبدون استفاده از  احتیاجاست و فقر و  احتیاجفقر و  دلیلحرکات و تحوالت 

هرچه باشد و هرکه  طبیعت مبادی گوییم می. پس نیستقابل رفع  مستغنیو  غنی
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حرکت  احتیاجرفع فقر و  برایخالص است که  نیازباشد در ذات خود فقر محض و 

 برساند.  نیازی بیو  غنیتا خود را به مقصد  کند می

 ؟ چیست طبیعت مبادی

هستی و مبدئیت همان هستی اشتباه فالسفه و مادیون عالم در اعتقاد به یک 

کنید هر چیزی در  جا پیدا شده است که مشاهده می برای پیدایش مخلوقات از این

گردد از درون  کند و هرچیزی که در بیرون ظاهر می ذات و نهاد خود تحول پیدا می

اند بین سازنده و مخلوقات و مصالح ساختمانی  جا نتوانسته گیرد. در این سرچشمه می

ها  اند. آن جای دیگری اشتباه گرفته ل شوند، در نتیجه یکی از این دو را بهتفکیک قائ

خارج به داخل کشیده  هر چیزی از ۀتوانیم قبول کنیم که ماد گویند گرچه ما می می

کند، ولیکن درباره روح اشیاء و نیروی موجودات و  شود و در داخل تحول پیدا می می

توانیم  ه این کماالت از ماده جدا باشد. نمیها فرض بر این است ک کماالت ذاتی آن

شود و این  ها کشیده می بگوییم که کماالت وجودی ماده از خارج اشیاء به داخل آن

گیرد. مادیون عقیده دارند که کماالت  همه ترکیبات و تحوالت در داخل انجام می

 ها این تمامیو شعور و ادراکات،  های نور و نیرو و حرکت و رنگ و روحانیت ماده بنام

شود و از  ترکیبخارج ماده باشد که با ماده  چیزی که اینماده است نه  ذاتیاثر 

فالسفه و طرفداران تجردِ  ولیکنهمه کماالت و تحوالت ظاهر گردد.  این، ترکیب

روح  گویند میروح استقالل قائل هستند  برایرا قبول ندارند و  عقیده اینوجود که 

 حیاتهم باز قائل هستند که  ها این ولیکنم جداست از مواد آن جس جسمیهر 

 پیدااست که از ارتباط وجود خالق با خلق  اثریموجودات  تمامیجهان و حرکت 

و فقط  داند میکماالت ماده  سایرروح و علم و  پیدایش. در واقع خالق را مبدأ شود می

مذهب هم  حلولیرا  ها آن دیگر تعبیراتکه ضمن  شناسد میماده را از وجود جدا 

کماالت عالم خلق و اجسام از ارتباط ذات خدا با ذات  تمامی گویند می یعنی نامند می
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 بایستی ندانیمخالق  ذاتیاگر ما اجسام و مواد را اثر  گویند می. شود می پیداماده 

فهم و ادراک همه  نیرویو حرکت و  حیاتو  نورانیتو نور و  روحانیاتکماالت و 

که روح موجودات اثر وجود خالق است که از  بگوییمو  بدانیمخدا  ذاتیرا اثر  ها این

در  دمیدن اینو از  دمد میخود در کالبد مواد و اجسام  ذاتیو از قدرت  ذاتی حیات

وْح  »جمالت و  ها آن. شود می پیداو حرکت  حیاتجهان ماده،  ْن ر  يه  م   «ن ف ْخت  ف 

ر  » و  146 آخ  لْقًا أ أاْنه  خ  ع ه   »: فرماید مینوافل که خدا  حدیثدر  یا 147 «َأنْش  ْ ك ْنت  س 

ي ي ْبِص   ب ه   ه  اذل   ُ  ب ه  و  ب ِص   ي ي ْسم   دانند میادعا  همین دلیلو امثال آن را  148 «اذل  

است که از  خاصیتیخداوند متعال است و  ذاتیکه کماالت وجود ماده و اجسام، اثر 

و حس  ها داناییو  ها شنوایی یعنی. شود می پیدادا ارتباط و اتصال ذات ماده با ذات خ

از  شعاعیروح است و روح هم  ذاتی خاصیت ها اینو حرکات و شعور و ادراکات همه 

باشد که به اراده  مخلوقیروح موجود مستقل و  که اینوجود خداوند متعال است نه 

 بوجودسه بحث  جا اینو حرکت در عالم باشد. در  حیاتخدا خلق شود و منشأ 

 :آید می

 ؟  چیستاجسام  مبادی که ایناول 

از کجا  روحانیتو حرکت و روح و  حیاتکماالت اجسام مانند  که ایندوم 

 ؟گیرد میسرچشمه 

 دارد؟ نقشیو چه  کیستو  چیست میان ایندر  آفریننده خدای که اینسوم 

ه شکل ب گاهیمختلف  های لباساست که در  حقیقت یک حقیقتسه  این آیا

 یعنی؟ کند میمبدأِ هر دو جلوه  عنوان به گاهیبه شکل روح و  گاهیجسم و 

                                                           
 سوره حجر  21آیه   145

 سوره مؤمنون 14آیه   148

 119، صفحه 1جلد  إرشاد القلوب إلی الصواب،  147
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مبدأ  ها آنهر کدام از  که این یااست و  حقیقت یکمخلوقات  پیدایشسرچشمه 

دانشمندان که  تمامی شاید جا اینجدا هستند؟ در  یکدیگراز  مبادیدارد و  مستقلی

اجسام، مواد و  پیدایشرا باور کنند که مبدأ  حقیقت اینخدا دارند  وجوداعتقاد به 

از  جدای چیزی شود می تشکیلذرات و مواد که از آن اجسام  اینذرات عالم است و 

خدا دارند ماده را از روح  وجودکه اعتقاد به  کسانی تمامیو حرکت است.  حیاتروح 

قبول  ها آناز  بسیاری ولیکنروح استقالل وجود قائل هستند  برایو  دانند میجدا 

است که از ذات  چیزیکه روح در برابر وجود خدا استقالل وجود دارد و  اند نکرده

و  حیاتکماالت ماده را مانند  تمامیروح و  ها آنمقدس خداوند متعال جداست، بلکه 

مبدأ انورا و ارواح و عقول و شعور  عنوان بهو خدا را  دانند میخدا  وجودیحرکت را اثر 

 گویند می. نیستندو قائل به استقالل وجود روح در برابر وجود خدا  دانند میو ادراکات 

 ایجادو حرکت  حیات آفرینشهست همان است که از وجود خود، در  خداییاگر 

در  نورانیتو حرکت و نور و  حیاتهمه آثار بنام  اینخود  وجودیکرده و از ترشحات 

، وجود خداوند انبیاء، مکتب قرآن و میان اینتنها در  ولیکنکرده است  ایجادعالم 

و وجود خدا را در تمام  شناسد نمیاز مراحل به عنوان مبدأ  ای مرحله هیچمتعال را در 

نوع  هیچو  شناسد میمراحل ذات و وجود از روح عالم و از مواد جهان جدا و منزه 

 : ویدگ میخدا و خلق درمراحل ذات و صفات قبول ندارد و  بینرا  تشابهیو  تشبیه

نْه  » لْو  م  لْق ه  خ  ه  و  خ  لْق  ْن خ  لْو  م  ك  و  ت ع ایل  خ  ن  اّلِل   ت ب ار 
ِ
 .149«ا

از وجود خلق  چیزیو  نیستاز وجود خدا در داخل وجود خلق  چیزیهرگز  یعنی

اتصال  یکدیگراز مراحل با  ای مرحله درهیچدو وجود  اینو  نیستدر داخل وجود خدا 

، اند شدهادغام  یکدیگرکه روح و ماده در  کنیم میما مشاهده  ندارد. وجودیو  ذاتی

از  کننده ناراحتو افکار  ها غصهو  ها غمو جسم در روح ،  گذارد میروح در جسم اثر 
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 ها مرضو  ها جراحتو  ها زخم همچنین، سازد میو الغر  ضعیفروح ، بدن را  طریق

که جسم از  بگوییم توانیم نمی. پس کند میو ناتوان  ضعیفبدن، روح را  طریقاز 

ادغام شده و وجود  یکدیگراست بلکه هر دو در  خالیروح از جسم  یاو  خالیروح 

 تمامیکه بدن هست، روح هم هست و در  جاهایی تمامی. در اند کردهرا پر  یکدیگر

دارند  ذاتیاتصال  یکدیگرکه روح هست، بدن هم وجود دارد، روح و بدن با  جاهایی

 یعنیاست  چنین آفرینشخدا هم در ارتباط با  آیا. شود میمبادله  ذاتیاثر  ها آن بینو 

که آثار وجود خدا  ارتباطی چنان یکدارند،  ذاتیجهان ماده و اجسام، با خدا ارتباط 

مواد و  وجودیآثار  یادر جهان ماده و جسم ظاهر گردد  حیاتمانند علم و حکمت و 

شود در  پیدادر ذات خدا  ای حادثههر  بگوییمکه  شود نمایاناجسام عالم در ذات خدا 

از  بسیاریدارند و  ای عقیده چنین یک ها مذهب حلولی؟ گردد می نمایانجهان ماده 

است که  چیزیدر جهان هست همان  خداییاگر  گویند میهم  طبیعیونفالسفه و 

 در جهان ماده شده است. روحانیتو روح و  حیاتمبدأ حرکت و 

: وجود فرماید میکه با ذات خدا تناسب ندارد امام)ع(  هایی فرضیه چنین نفی برای

از  یک هیچ یعنیاست.  خالیاست و وجود خدا از وجود خلق  خالیخلق از وجود خدا 

که  شود نمیمبادله  ذاتیدو وجود، آثار  این بینو  گذارد نمیاثر  یکدیگر رویدو وجود 

اتصال و  اینذات خدا متصل شده است و از ذات مخلوقات به  بگوییدراه شما  ایناز 

و شعور و ادراک در جهان اجسام ظاهر شده  حیاتبنام  فیوضاتهمه  اینارتباط 

. مکتب قرآن و ائمه)ع( همه جا آالت ماشینبرق با فلزات و  نیرویاست. مانند اتصال 

مراحل ذات و وجود، خدا را از تشابه با وجود خلق و هر  تمامیکه در  کنند میکوشش 

دو وجود را از  اینمنزه و مبرا بشناسند و  ترکیبادغام و  یا ذاتینوع اتصال و ارتباط 

 پیدا جا همینهم از  ها مذهب حلولی یاممتاز و جدا بدانند. اشتباه فالسفه  یکدیگر

 ای مادههاد هر جسم و در ذات و ن حیاتچشمه  کنند میشده است که مشاهده 

خود را از داخل وجود و از نهاد  وجودیو کماالت  فیوضات جسمیجوشش دارد. هر 
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منتقل  ها آنوجودات به اندرون  بیرونباشد که از  حیاتیآب  که ایننه  گیرد میخود 

که  کنیمقبول  ای اندازهما تا  شاید. گیردو ادغام صورت  ترکیبگردد و در اندرون، 

و اجسام  از خارج به داخل منتقل شده است و جذب و انجذاب در داخل  مادیمصالح 

که هر  بینیم میبا چشم خود  زیرا شود می، بزرگ اشیاءو حجم  گیرد میصورت 

 تغذیهاز خاک و آب و هوا  ها درخت، شود می تغذیهاز خارج وجود خود  موجودی

مسئله را در باره روح   ینا توانیم می آیا ولی، حیواناست انسان و  همچنین. شوند می

 باشیمآن از ماده  جداییکه اگر قائل به استقالل روح و  کنیمو حرکت قبول  حیاتو 

از حوزه وجود اجسام  بیرونکه  ای جداگانهمنبع  یکبرق از  نیرویروح مانند  بگوییم

 اینو در  شود میانتقال به داخل اجسام وارد  کیفیتو به  گیرد میاست سرچشمه 

 مبادیرا درباره  تصوری چنین نتوانیم شاید؟ گیرد میو ادغام صورت  ترکیبداخل، 

در رحم مادر جان  جنینکه  جا آن آیا. کنیمقبول  یا باشیمو حرکت داشته  حیات

 یکروح  یا گردد میبه اندرون منتقل  بیروناز  غذایی، آن جان مانند مواد گیرد می

در ارتباط است. ما  ای ذرهده و است که همه جا هست و با هر ما مجردی حقیقت

 یا جسمیکه روح هر  کنیماجسام قبول  داخلی فیوضاتتصور را درباره  این توانیم می

 یعنی، گردد میاز داخل همان جسم و ماده در وجود ماده ظاهر  ای مادههر  حیات

 جا آن. ترکیبانتقال و  کیفیتتعلق و اتصال است نه به  کیفیتظهور روح اجسام به 

 حیاتو با نفخ روح به انسان  کند مینفخ  جنینرا در  حیاتخداوند متعال روح 

به داخل رحم منتقل سازد و بعد از  دیگر جایکه روح را از  نیست. الزم دهد می

 تمامیاست در داخل و خارج  اصلی یکرا زنده کند بلکه روح  جنینانتقال، 

 برایکم باشد و  دیگر جایو در  یادز جا یکدر  که اینموجودات، جا و مکان ندارد تا 

 نقل شود. جاییو از  گیردانتقال و حرکت صورت  زیادیو  کمیجبران 

 حقیقتی یکدر شناخت روح چنان است که آن  احادیثقرآن و  تعبیراتو  تعریفات

جسم و ماده که به ماده قابل تعلق و اتصال است و از  خصایصاست مجرد و منزه از 



 
 مبادی آفرینش

 

23
4 

 

که  حقیقت این. در هر صورت با فرض قبول شود می پیدا و حرکت حیاتاتصال، 

، باز هم ای مادهاست در ذات و نهاد هر جسم و  ای چشمهو حرکت،  حیاتروح 

است.  آفرینندهجدا از وجود خالق و  حقیقت یک حیاتکه چشمه  کنیمقبول  بایستی

و حرکت بوجود  حیاتآن با اجسام،  ترکیباست و از  آفریدهاست که خدا  چیزیآن 

و در داخل  گردد میدر داخل و خارج اجسام ظاهر  چه آن که اینبحث  ۀنتیج. آورد می

 طبیعتدر  هایی ماشینبناها و  چنین یکو  شود می مهندسیو  ترکیبوجود اجسام 

جهان و  ساختمانیو حرکت، مصالح  حیاتبنام ماده و  ها این تمامی گردد میظاهر 

 ساختمانیو خالق باشد. مصالح  آفریننده وجودیو  ذاتیار آث که اینانسان است نه 

 جدا از خالق و ساختمان است.

 و تکامل   ساختمانیمصالح 

 تمامیاست که  ایناز داخل و در داخل وجود خود  چیزیتحول و تکامل هر  دلیل

که در آن ظرف  ظرفیدر  یا چیزدر حوزه خود همان  چیزیمواد و مصالحِ ساخت هر 

را در  چیزیکه مواد و مصالح  نیست اینبه  احتیاجاست و  ایجادقابل  ودش میساخته 

ساخته  طبیعی صنایع جا آنانتقال دهند که در  مکانیبه  جا آنبسازند و از  دیگر جای

که  ظرفی یکدر دل خاک، در  یادر رحم مادر  خواهد میخداوند  کنید. فرض شود می

از  پیشبسازد.  حیوانی یامکعب است انسان  متر سانتی بیستحجم آن  گوییم می

را  موادیالزم است. ذرات و  ساختمانیابتدا مواد و مصالح  مصنوعی چنین یکساخت 

مواد منفصله را  نیروکه با آن  نیرویی یا کند می ترکیب یکدیگررا با  ها آنکه خداوند 

 روحیو  نیرو یا، دآی بوجود ترکیبارتباط و اتصال  اینتا از  دهد میارتباط  بیکدیگر

 تمامی. آید بوجود حیاتو از نفخ آن  شود می دمیده حیوانکه در قالب وجود انسان و 

، مصالح شود میانسان ساخته  یکدیگربا  ها آن مهندسیو  ترکیبرا که از  ها این
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 این یعنی، «بِمَ خُلِق» ۀکه در اصطالح حکمت قرآن از آن به کلم نامیم می ساختمانی

 .شود می تعبیرساخته شده است  چیزهاییانسان با چه 

چهار علت الزم است که اگر  چیزیاز ساخت هر  پیش گویند میحکما  جا ایندر 

از آن چهار  یکیمخلوق محال است.  پیدایشنباشد  ها آناز  یکی یاآن چهار علت 

است.  آفرینندهدر علم  ساختمانیو خالق است، دوم ، نقشه  آفرینندهعلت، وجود 

 مصنوعیظهور آن  برایاست که  فوائدیو  نتایجو تصور  غاییسوم، تصور علت 

 ترکیبکه از  چیزهایی یعنی ساختمانیمصالح  یا اولیهو چهارم، مواد  شود میساخته 

، مصنوع مطلوب ما ظاهر ساختمانیبر طبق نقشه  یکدیگربا  ها آن مهندسیو 

 .شود میو ساخته  گردد می

او خود، سازنده  زیرااست.  آفرینندهچهار علت مربوط به فاعل و  اینسه علت از 

 که این دلیلو به  داند میآن را دارد و  ساختمانی ۀعلم و دانش، نقش دلیلاست و به 

. اما کند میو تصور  گیرد می نظررا در  مصنوعیهر  نتایجاست فوائد و  حکیمعالم و 

است که در خارج وجود  زهاییچیاست  ساختمانیاد و مصالح علت چهارم که مو

مواد و مصالح  بایستیمرتبه  اولینسازنده در  یعنیشود.  ایجاد یاباشد  بایستیسازنده 

 یاکه موجود است استفاده کند  چیزهاییکند، خواه از  تهیهصنعت خود را  ساختمانی

 .سازد میو  کند می ایجادکه خود آن را  چیزهایی

 یعنیمجهز است.  ابداعیکه خداوند به قدرت  کردیمما در مباحث گذشته ثابت 

. ابتدا کند می ایجادخود بدون سابقه  ابداعیرا با اراده  چیزیهر  ساختمانیمصالح 

نموده و  مهندسیو  ترکیب یکدیگررا با  ها آن، آفرینشو بعد از  آفریند میمصالح را 

در همان  آیااست که  اینبحث در  جا این. سازد میمخلوقِ مطلوبِ خود را ظاهر 

 یاموجود است  ساختمانیمصالح  تمامی، سازد میکه خداوند مخلوق خود را  ظرفی

 که این یا؟ کند می ایجادالزم دارد  چه آن، مکانیو  زمانیخداوند در همان ظرف 
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نقل  جا آنو از  سازد میخدا  دیگر جایدر  یاهست  دیگر جایدر  ساختمانیمصالح 

 ؟کند میصنعت خود حاضر  مکانیرا در ظرف  ها آنو  دهد میمکان 

الزم  زمانیو  مکانیظرف  یکخود  برایاز موجودات عالم  یکهر  که کنیدتوجه 

مترمکعب تا در آن فضا  یک میزانبه  فضاییآن مقدار  یعنیدارد، ظرف وجود من 

متر مکعب حجم دارد و  ها میلیون زمین ۀکه مانند کر جسمی همچنینساخته شوم، 

حرکت  مسیرحجم خود و  میزانبه  فضایی کند میمتر مکعب حرکت  ها لیونمیدر 

. فرض کنند می تعبیرو از آن به مکان  نامند می مکانیخود الزم دارد که آن را ظرف 

، مکعبمتر  یک حیوان یاکه آن انسان  سازد می حیوانی یاخداوند متعال انسان  کنید

 مکانیمتر مکعب ظرف  یک اینساخته شود. در  جا آنالزم دارد تا در  مکانیظرف 

، مواد و مصالح در آن ظرف شود میدر آن ساخته  دیگرمخلوق  یا حیوان یاکه انسان 

مصنوع  نهایتگردد در  مهندسیو  ترکیب یکدیگرمتراکم شود و بعد از تراکم با 

 میزانه ب فضاییگرم وزن دارد  صدکیلوکه  حیوانی یا. مثال انسان آید بوجوددلخواه 

جسم  چنین ساختمانیمتر مکعب الزم دارد تا در آن مکان ساخته شود، مصالح  یک

صد  این آیااست که  اینباشد. بحث در  کیلوگرمصد  بایستیهم  کیلوییصد 

 شود میساخته  حیوان یاکه انسان  ظرفیدر همان  ساختمانیمواد و مصالح  کیلوگرم

مواد و  بایستی یا آید بوجود کیباتترموجود است تا در همان ظرف، تحوالت و 

که در آن فضا  فضایینقل مکان کند به  جا آنساخته شود و از  دیگر جایمصالح در 

است که  ایناست  رؤیتقابل  طبیعتدر  چه آن؟ شود میساخته  کیلوییجسم صد 

که ساخته  چیزیدر داخلِ وجود همان  چیزیهر  ساختمانیمصالح  یا غذاییمواد 

حمل کنند و  جاییکه مواد و مصالح را از  معنی این، هست و نقل و مکان به شود می

 شکلیبه  طبیعت صنایع. نیستصنعت خود را بوجود آورند قابل مشاهده  جا آندر 

مجهز است، در همان ظرف  چیزدر ذات و نهاد خود به همه  گوییکه  شود میظاهر 

موجود  ترکیبقابل  ۀاولیمواد ، فضاییهست و باز در همان ظرف  آفریننده، فضایی
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اتصال  یکدیگرمنفصله که با  اجزایو  اولیهمواد  نیروینور و  جا هماناست و باز در 

 بیشترهست. هر چه  آید بوجود، مصنوع دلخواه ترکیباتصال و  اینو از  کنند می پیدا

نقل و  طبیعیات ساختمانیمصالح  تهیه برای اند توانستهکمتر  اند کردهدقت  زیادترو 

، مواد سازد میرا  ها درختباغ  یکانتقال مشاهده کنند که مثال خداوند متعال که در 

نقل و  ای اندازهو صحراها به داخل باغ انتقال دهد. هر چند تا  ها بیابانآن را از  اولیه

است  رؤیتقابل  ها درختو  حیوان یاانسان  یک غذاییمواد  یا اولیهانتقال در مواد 

بنام  نیرویی یا آید میبوجود  حیاتکه از آن  روحیمانند  دیگرمصالح  برای ولیکن

. نیست، نقل و انتقال قابل مشاهده گردد میاتصاالت ظاهر  ها آن بوسیلهجاذبه که 

موجود است که در  ساختمانیمواد و مصالح  تمامی چیزیدر ظرف وجود هر  گویی

الزم است ساخته  چه آنو  شود می مهندسیشده و  ترکیب یکدیگرهمان ظرف با 

 .شود می

اشتباه منکر خالق  اینرا به اشتباه انداخته و از  بشریت حقیقتاکه  مسائلیاز  یکی

از داخل  چیزیاست که ساخت هر  همین اند شناختهخالق  بجایمخلوق را  یا اند شده

کجاست که  آفریننده. گیرد نمیصورت  انتقالیو نقل و  شود میو در داخل آن شروع 

مختلف را از کجا  های رنگ یارا بسازد  ها درختو  ها میوهو در آن باغ،  بیایدبه باغ ما 

آن  یا آورند میبوجود  رنگارنگی های میوهو  ها گلو  ها برگو با آن  آورند میبه باغ ما 

 یکدیگرمنفصله آب و خاک و هوا را به  اجزایکجاست که با آن  ها طنابو  ها رشته

؟ سازند میرا  ها میوهو  ها درختو از آن  چسبانند می یکدیگرو به  دهند میاتصال 

متر فضا، مجهز  یکآن  گوییاست که  همینانسان قابل مشاهده است  برای چه آن

. و از آن شود میمصنوع دلخواه ساخته  ها آنمواد و مصالح است که از  تمامیبه 

را از کجا  ساختمانیو مواد و مصالح  دآی میو خدا، فاعل از کجا  آفرینندهجمله وجود 

 الزم دارد، بسازد؟ چه آن، تا آخر نماید میمتصل  یکدیگررا با  ها آنو چگونه  آورد می
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از  طبیعتبه ماوراء  آشناییو  آگاهی ها واقعیتکشف  برای وسیله بهترین جا ایندر 

است. اگر ما در ظاهر و باطن هر  طبیعت های پدیده کیفیو  کمّی تجزیه طریق

 یکعلم و برهان  نیرویو با  باشیمدقت نظر داشته  عمیقاوجود خود  جملهاز  چیزی

مصالح  یانباشد  طبیعتکه اگر ماوراء  دید خواهیم، کنیم ایجاددر خود  تکاملیحرکت 

ز ، هرگآفریننده خدایشده است از آن جمله  ایجاد طبیعتماوراء  اینکه در  موادیو 

ظاهر  اشکالی چنین یکو بصورت  کند نمی پیدا حیاتحرکت و  ای ماده یا ای ذره

است از  زیادترو  بیشتر نهایت بیو ماده موجود است  طبیعتدر ماوراء  چه آن. شود نمی

در  چه آناست و  طبیعت مبادی طبیعتماوراء  زیراظاهر شده.  طبیعتدر  چه آن

 .گیرد میسرچشمه  مبادیاز  شود می پیدامشتقات 

 مادیِ غیرکه بحث خود را در اثبات مجردات و وجودات  داریمباز اجبار  جا ایندر 

از  یکی زیرا دهیمادامه  گیرد می حیاتعالَم که از آن وجودات، مواد عالم حرکت و 

 مادی غیرو وجودات مجرد  طبیعتو مکتب قرآن اثبات ماوراء  انبیاءمختصات مکتب 

و اداره  سازند میرا  طبیعت چیزیاوراء هستند و از داخل و نهاد هر م ایناست که در 

با  زیرااست  طبیعتو آشکارتر از خود  تر واضح خیلی طبیعت. وجودات ماوراء کنند می

که اگر مواد و مصالح نباشد صنعت و ساختمان قابل  دانیم میضرورت و بداهت عقل 

 که به ضرورت و بداهت عقل اثبات شده است. علتیهمان چهار  یعنی. نیستظهور 

 اینتا در  دهیمخدا بحث خود را ادامه  ابداعیالزم است درباره اراده  جا ایندر 

را که آن مخلوق از  چه آنهر  مخلوقیبحث ثابت شود که خداوند در ظرف وجود هر 

 .کند می ایجادو  سازد میخود  ابداعیمواد و مصالح الزم دارد به اراده 

  ذاتی غنایو  ذاتیر فق

ذات خود مجهز به  دلیلاست که در ذات خود و به  چیزی ذاتی غنایمنظور از 

قادر و توانا  کاریاست که با آن صفات و وسائل، بر هر  وسائلیتمام صفات و 
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، مقصدیبه هر نوع  رسیدن برایکه  چیزی یا کسی یعنی بالذات غنی. شود می

خود و به  غیر، به نامتناهی یاباشد  متناهی، کلی یاباشد  جزییبزرگ،  یاکوچک باشد 

است و به ذات خود و در  متکیندارد، به خود  احتیاجو  نیازخارج از وجود خود  عاملی

 خواهد می چه آنکه هر  وسایلیهست و مجهز به تمام صفات و  چیزذات خود همه 

نقص و قصور  سوی بهو  نیامده بوجود قصوریکه از نقص و  ذاتی. تواند میو  داند می

به مأل داشته  احتیاجکه  شود نمی پیدادر آن ذات  معنویو  مادینخواهد رفت. خأل 

که مسبوق  حیاتیاست نه  حیاتکه بعد از حرکت باشد،  سکونیباشد، ساکن است نه 

که بعد از فقر باشد، نور و  غناییاست نه  غنیملحوق به موت گردد،  یابه موت و 

 غنیرا  ذاتی چنین یککه مقابل ظلمت باشد،  روشنایینند نور و است نه ما روشنایی

 نیازکه مسبوق به فقر و  غناییو  ترکیبیو  عرضی غناینه  ذاتی غنای. نامند می

. شود میمطرح  ذاتی، فقر ذاتی توانایبالذات و دانا و  غنی چنین یکباشد. در برابر 

 متناقضین.  گیرد میخود قرار  نقیضضد و  ۀدر مقابل چیزی، هر آفرینشدر  زیرا

و امثال آن، از آن  حیاتهستند مانند نور و ظلمت، شب و روز، موت و  یکدیگرمالزم 

 غنایشناخت  برایبالذات است.  غنی. خداوند متعال وجود مطلق و فقیرو  غنیجمله 

خود شناخته  نقیض یابه ضد خود  چیزیهر  زیراالزم است،  ذاتیاو فقر  ذاتی

 .شود می

 نیست، هست و منفیعدم در برابر وجود مانند وجود و عدم، مثبت و  یعنی نقیض

فاقد  ها آنکه هر کدام از  یکدیگردر برابر  وجودی شیئدو  یعنی ضدّینو امثال آن. 

 یابه آن مجهز است مانند دو رنگ سبز و سرخ  دیگریباشد که  خصایصیصفات و 

که فاقد  بدانیم وجودی شیئ یکمت را که ظل صورتینور و ظلمت، در  یاو زرد  سفید

دو  یعنیهستند.  وجودیهر دو  ضدّینعدم نور. پس  معناینور است نه ظلمت به 

 عدمیو  وجودی شیئدو  متناقضین. اما یکدیگرو ضدّ  یکدیگر غیرموجودند  شیئ

 یکخود در برابر  موجودیت دلیلبه  وجودی شیئ یک، یکدیگرهستند در برابر 
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. در واقع نیست. نور هست، نور نیستم. من هستم، من گیرد میقرار  عدمیمفهوم 

 بیشتر حقیقت یکاست و مرجع هر دو مفهوم متناقض  شیئ یکصفت  متناقضین

مربوط به دو  ضدیتصفت  اینهستند که  وجودی شیئدو  متضادین ولیکن نیست

 حقیقت یک اییجدر  یااگر در عالم  دیگر تعبیر. به یکدیگرموجود است در برابر  شیئ

با  ولیکن کند می پیدا نقیضدر برابر خود  حقیقت یکنباشد، آن  بیشتر چیز یکو 

ضدّ ندارد. در  ولیکندارد  نقیض شیئ یک. شود نمیکه ضد او باشد روبرو  شیئ

 دیگری چیز یا کسی حقیقت یکآن  سوایکه  شود میبا ضدّ خود روبرو  صورتی

 یعنی متضادین ولیکن،  شیئو عدم همان  شیئوجود  یعنی متناقضین زیراباشد 

 که ضد او باشد. دیگر شیئمقابل وجود  شیئوجود 

غنا و فقر و نور و ظلمت و سکون  آیاکه  شود میمسئله مطرح  این جا ایندر 

 دلیلبه  یعنی متضادین یاهستند  متناقضین یکدیگردر برابر  حیاتحرکت و موت و 

، حیاتعدم  دلیلبه  یاحرکت و  نیرویاست فاقد  شیئ یاعدم حرکت، ساکن است 

 یاعدم نور، ظلمت است  دلیلبه  همچنین حیاتاست فاقد روح  شیئ یااست  میت

 است فاقد نور. شیئ

 مقابله غنا و فقر :

است که  یکدیگربا  ضدینو نور و ظلمت همه جا  حیاتمقابله غنا و فقر و موت و 

 .نقیضیناجتماع  معنایاست نه به  ضدینتماع اج معنایقرار گرفت به  جا یکاگر در 

ندارد بلکه فقط  خارجیمصداق  نقیضینکه اجتماع  بگوییم توانیم می جا ایندر 

 گیرد میموجود قرار  یکعدم مضاف که در برابر  یااست از عدم خاص  مفهومی یک

. اگر نیستآن قابل توجه و قابل اعتبار  مفهومیندارد مصداق  خارجیو چون مصداق 

 یا خارجی موجودیت یکآن  برایمفهوم عدم در برابر وجود معتبر باشد و بتوان 

و  ازلیوجود  یککه در برابر وجود خدا که  بگوییم بایستیمعتبر قائل شد  مفهومی

 ابدیو  ازلی موجودی یک یامفهوم  یکمفهوم آن هم  یااست وجودِ عدم  ابدی
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به  کهاست  مفهومی یکعدم در برابر خدا ، بگوییم بایستی همیشه که حالیاست. در 

مناسبت  همینداشته باشد. به  مفهومیکه استقاللِ  ایننه  شود می پیدااعتبار وجود 

: فرمایند میخود در وصف قِدَمِ خداوند متعال  بیاناتاز  قسمتی)ع( در  متقیان موالی

ه  » جود  م  و  د  الْع  ب ق  اْل ْوقات  ك ْون ه  و   هستی یعنی دارد؛ عدم سبقت وجود خدا بر ،«س  

که موال  کنیم میجمله مشاهده  اینو بر مفهوم عدم سبقت دارد. در  ها زمانخدا بر 

 .وجودیچه برسد به استقالل  نیستهم قائل  مفهومیعدم، استقالل  برای)ع( 

و عدم آن، استقالل  شیئوجود  معنایبه  نقیضیناجتماع  گوییم می جا اینپس در 

را  نقیضیناجتماع  جا این. پس در وجودید چه برسد به استقالل هم ندار مفهومی

که در برابر هم قرار  وجودیو دو  حقیقترا به عنوان دو  حیاتو موت و  کنیم میرها 

 دیگریاست و آن  حیاست که  موجودی ها آناز  یکی که بگیریمدر نظر  گیرند می

از  یکیکه  عینیو  یخارجدو موجود  یعنی فقیرو  غنی همچنیناست،  میتذاتا 

در  حقیقتدو  یعنینور و ظلمت  همچنین. فقیر دیگریاست و آن  غنیذاتا  ها آن

 تاریکیدر ذات خود  دیگریاست و آن  روشناییدر ذات خود  ها آناز  یکیخارج که 

عقل و جهل هم که از مشتقات آن کلمات عاقل و  یااست. کلمات جهل و علم 

موجود در خارج و مقابل  حقیقتیو  شیئ یعنیمعناست،  همینبه  شود می پیداجاهل 

عالم که در ذات خود جهل است، فاقد علم و دانش و هر نوع  خدای یاچشم انسان 

که در ذات خود علم است.  دیگرموجود  یکو  حقیقت یک، در برابر آن دیگرادراک 

آن  واقعیت دالیلاز آن که به  پیشضعف و قوت و امثال آن.  مصادیقمعنا  همینبه 

 :کنیم می ایراداست را  واقعیت همین گر نمایشکه  دالیلیو اخبار  آیاتاز  بپردازیم

و نور و ظلمت را مجعول جعل خود  حیاتخداوند در کتاب مقدس خود موت و 

الن ور  »: فرماید میسوره انعام  ابتدای. در داند می ات  و  ل م  ع ل  الظ  نور و  یعنی.  «ج 

خلق »: فرماید میسوره ملک  ابتدایکرده است و در  ایجادرا بدون سابقه  ها ظلمت
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داللت  دیگر آیاتمعنا  همیناست. به  آفریدهرا  حیات. او موت و «ةاملوت و احلّا

فقط دو مفهوم  یکدیگرو نور و ظلمت در برابر  حیاتموت و  که اینبر  کند می

منشأ  ها آناز  یکیهستند که  تواقعیو دو  حقیقتبلکه دو  نیستند عدمیو  وجودی

. گردد میمنشأ ظلمت  دیگریمنشأ نور و  ها آناز  یکی یامنشأ موت  دیگریو  حیات

عدم را مجعول جعل خود  یک یامعدوم  یککه خداوند متعال  نیستدرست  زیرا

 ها عدم کننده ایجاد، ها ظلمت ایجادکننده: فرماید میخدا  که این معنایبداند. اگر 

در واقع بنا بر فرض  ها عدمباشد. بلکه  الهیکه مجعول  نیست چیزیباشد، عدم 

مبدأ مجعوالت  طرفی. از نیستفالسفه اَعدام هستند و اَعدام مجعول به جعل جاعل 

که خدا  جا آنآن برگرداند.  سوی بهرا  حیات یاآورد  بوجود حیاتتا خدا از آن  نیست

هر  حیات، موت و سازد می، موت حیاتو از  آورد میبوجود  حیات: از موت، فرماید می

بوجود  حیاتاست و از آن  میتهست که  شیئ جا آن. پس در دهد میدو را مبدأ قرار 

 .گرداند برمیاست و آن را به موت  حیاتهست که  دیگر شیئیو  آید می

و در جلد  کافیدر کتاب  احادیثاز  بسیاریو نمونه آن و  آیات این تمامیپس 

بنام موت و ظلمت و جهل و  مفاهیمی چنین یک که اینچهارده بحار داللت دارد بر 

 نیز ها آن، بلکه نیستند وجودی مفاهیمدر مقابل  عدمی مفاهیم یکامثال آن صرفا 

 حیاتموت و  یانور و ظلمت و  پیدایشهستند که مبدأ  حقیقت یکو  واقعیت یک

و  حیاست  حقیقتی یککه خداوند متعال در ذات خود  معتقدیمما  جا این. در اند شده

 یکو قدرت و علم و حکمت است. او در ذات خود  حیاتو عالم. ذاتا  غنی، قیوم

که زائد بر آن ذات باشد در آن وجود ندارد، چه  چیزیو مجرد است،  بسیط حقیقت

 یامانند ورود اعراض بر جواهر  مفهومی. زائد حقیقیو  واقعیو چه زائد  مفهومیزائد 

 مفهومیوجود  ها اینعروض بُعد چهارم )زمان( بر حرکت.  یاابعاد ثالثه بر ماده 

و  کنیم میکه روز تولد تا روز مرگ خود را حساب  ها انسان. مثال ما حقیقیهستند نه 

و  چیستزمان  این، کنیم میبنام زمان استخراج  مفهومی یکمحاسبه  ایناز 
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که وجود امثال آن فقط  دید خواهیمآن را خلق کرده است؟  کسیچه  کجاست و

کرده  ایجادخداوند زمان  بگوییمکه مثال  خارجیاست، نه وجود  اعتباریو  مفهومی

را با ماده  مکانیو  زمانیابعاد  اینمکان خلق فرموده و  معنایابعاد ثالثه به  یا

 یکن و مکان. زمان و مکان ساخته است در قالب زما شیئنموده و از آن  ترکیب

 چنین یک. در ذات خدا حقیقتو  واقعیت یکهستند نه  اعتباریو  عرضی مفاهیم

مانند  وجودیزوائد  همچنینزائد بر ذات خداست.  بگوییموجود ندارد که  مفاهیمی

شده و قابل کم شدن  پیدااست که در ذات خدا  چیزی یکعلم خدا  بگوییم که این

و قدرت خدا در ذات خدا  حیات بگوییم یا ها انسانشدن است مانند علم ما  زیاد یا

 حیو اثبات است. خدا در ذات خود  نفیقابل  یاشدن است  زیادشده قابل کم و  پیدا

 بسیطبه تمام معنا  حقیقت یکاست و در ذات خود علم و قدرت است و در ذات خود 

 چنین یکراه ندارد.  مفهومی یا واقعیو مجرد است که در آن ذات پاک، زوائد 

 چنین یک. در برابر گوییم میمطلق، قادر عالم مطلق  حیمطلق،  غنیرا  حقیقتی

و در خط  کند میکه از وجود خدا کسب غنا  شود می پیدا فقیرذات  یک، غنیذات 

 یکو عالِم  حیدر برابر آن ذات  طور همین. رساند میتکامل، خود را از فقر به غنا 

و علم است و از وجود خدا کسب  حیاتکه در ذات خود فاقد  گیرد میرار ق موجودی

. رود میمطلق باال  حیات یاعلم مطلق  سوی بهتکامل  سیرو در  کند می حیاتعلم و 

 غنیکه در ذات خود فقر است و به کمک خدا  چیستآن  گوییم می جا ایندر 

و عالم  حیکه در ذات خود موت و جهل است و به کمک خدا  چیستآن  یا شود می

 ؟شود می

فقر و جهل  یاو  میتکه در ذات خود  حقیقتی چنین یک، ما هیچ بگوییداگر شما 

ندارد و فقط خداست و در برابر او عدم  واقعیت چیزی چنین، نداریممطلق باشد 

به چه  یا ندک می غنیرا  کسیچه  یا چیزیپس خدا چه  گوییم میمحض است. 

و  کسیاو به چه  فیوضاتو  الهی های بخشش؟ دهد می حیات کسیبه چه  یا چیزی
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علم و  یا گیرد می حیات فیضکه از قدرت خدا  کیست؟ گیرد میتعلق  چیزیبه چه 

 الهیبه مقام خالفت  که زمانیتا  رود میو در خط تکامل باال  کند میقدرت کسب 

. نیست پذیر فیض، عدم، گیرد نمیبنام عدم قرار  ظرفی یکدر  الهی فیض؟ رسد می

و قدرت کند و در خط تکامل و اکتساب  حیاتکه بتواند کسب  نیست چیزیعدم 

، نه کمال گیر فیضاست نه هم  فیض. عدم، مانند خود، عدم است. نه نمایدحرکت 

، که مانند خود کنید. عدم را رها پذیر حیاتاست نه  میتنه  پذیر کمالاست نه هم 

 یک یاموجود و  یکو  حقیقت یککه  بروید چیزیبه سراغ  جا اینعدم است. در 

 میتکه آن را  حیات منهایاست  شیئیو کمال.  فیضهر نوع  منهایاست  هستی

 .شناسند میغنا و قدرت که آن را فقر و ضعف  منهایاست  شیئو  نامند می

و  پذیرد می حیاتکه  چیزهاییهمان  یعنی آفرینش مبادی گوییم می اینجاپس در 

اصل به تمام معنا  یک. در ذات خود کند می پیداو تکامل  کند میرا قبول  الهی فیض

است که  حقیقتی یکفقر و ضعف و جهل است و در برابر آن، وجود خداوند متعال 

 مبادی چنین یکو علم و قدرت است. خداوند به اراده خود  حیاتآن هم به تمام معنا 

 مبادی، حال خواه آن برد میعلم و قدرت و کماالت باال  بسویرا  تحیاجهل و فاقد 

و  حیاتمجعول به جعل خدا، درهر دو صورت در ذات خود فاقد هر نوع  یاباشد  ازلی

 .دهد میو حرکت  حیاتاست که خدا به آن  خاصیتحرکت و 

 فقیر یک آیا؟ چیستدر ذات خود  مبادیکه آن  شود میمطرح  سؤالی جا ایندر 

 حیاتاست که خداوند به آن  حیاتاست که از ازل بوده و در ذات خود فاقد  لیاز

کرده و به صورت  پیداشده و به اراده خود تکامل  آفریدهاست که  ذاتی یاداده است؟ 

 ؟چیست آفرینش مبادیجهان و انسان درآمده است؟ 

مصالح  یا آفرینش مبادیشود که  بررسیکامال  حقیقت اینالزم است  جا ایندر 

 اینمحض است. قهرا از  غنای یاجهان و انسان در ذات خود فقر محض  ساختمانی

مشتقات و  تمامی. اگر فقرمحض باشد که در وجود خود و نیستدو حال خارج 
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محض باشد که  غنایدارد و اگر  بالذات غنیبه  احتیاج شود می پیداکه از آن  فروعی

 رویکه  خارجیو هر نوع عامل  فرینندهآاز وجود  غنیاست و هر  غنیدر ذات خود 

 آفرینندهبه خالق و  احتیاج مستغنیو  غنیاست، وجود  مستغنی گذارد می تأثیرآن 

 کند میوصف  ذاتی غنایکه خود را به  جا آنخداوند متعال  دلیل همینندارد. به 

و اشتقاق را از  مَبدئیّتعنوان  یولدو لم  یلدو با جمله لم  شناسد نمیخود مبدأ  برای

او باشد و خود مبدأ  آفرینندهنداشته که  مبدئی: فرماید میو  کند می نفیذات خود 

در ذات خود و در  آفرینش مبادیاگر  گوییم می جا این. در نیستو مشتقات  موالید

به  تعبیرباشد که از آن  خصایصیباشد و مجهز به تمام صفات و  غنیخود  اولیهوضع 

 ثانیااست و  آفرینندهاز وجود  مستغنی، اوال مبادی چنین یک کنیم میو قدرت  حیات

تحوّل و  زیراممتنع است  مبادیتحوّل در ذات آن  یا تغیّرو  تغییرهر نوع تکامل و 

 خواهد میمتحرک  شیئکه  شود میمنظور واقع  این، حرکت است و حرکت به تغیّر

 احتیاجاست و  احتیاجبر  دلیلبرساند که فاقد آن است. پس حرکت،  چیزیخود را به 

ساکن و متوقف باشد و  بایستیاست  غنیدارد. اگر  وجودیو  ذاتی غنایمنافات با 

 جا اینکند. پس در  پیدابه حرکت  احتیاجکسب غنا  برای بایستیاست  فقیراگر 

 مسیرو خود را در  گیرد می الهی فیضکه  آفرینش مبادیکه اوال  گیریم می نتیجه

در ذات خود  مبادی این آورد میمطلوب و مرغوب در  های صورت به فیضکسب 

دو وجود  فقیرو  غنیدر بحث گذشته ثابت شد که  زیرا الشیئاست نه فقط  شیئ

 مبادیعدم باشد. پس  دیگریوجود و  ها آناز  یکی که ایننه  یکدیگرهستند ضد 

 است از نوع وجود است نه عدم.  الهی فیوضات پذیر فیضکه  آفرینش

 مبادی گوییم میدرمرحله دوم  شود میثابت  آفرینش مبادی موجودیتکنون که ا

 دلیلاست.  غنیدر ذات خود  آفریننده خدای که چناندر ذات خود فقر است  آفرینش

 مسیرخود و کماالت و صفات خود را در  غنایاست که  این آفرینش مبادی ذاتیفقر 

در جهان  طبیعیحرکات  یا جوهریحرکات  تمامی. آورد میحرکت و تحول بدست 
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خود را از فقر  خواهند میحرکت  اینبا  طبیعت حقایقاست که  این منظور به آفرینش

به  نتیجهبه غنا و از جهل به علم و از ضعف به قدرت و از ظلمت به نور برسانند در 

 آفرینشدر جهان  تغییراتکمال مطلوب خود برسند. وجود حرکات و  یامطلوب  غنای

بودند و  غنینبودند  فقیراگر  زیراموجودات متحرک و متحول است  ذاتیفقر  لدلی

 تحصیلممتنع و  ها آندر  تغییرنبودند و ظهور هر نوع حرکت و  فقیربودند  غنیاگر 

است که موجود متحرک فاقد آن  چیزیبه  رسیدن برایحرکت  گفتیمحاصل بود که 

است پس  ذاتی غنایمخالف با  شود می پیدافقدان که در اثر آن حرکت  ایناست و 

 سوی به آفرینشو تحوالت که در اثر آن جهان  تغییراتهمه  اینظهور  دلیلبه 

و  فقیرموجودات متحرک و متحول در بدو حرکت  این گوییم می رود میکسب کمال 

 مبادی. کنیم می تعبیر ذاتیو  وجودیکه از آن به فقر  فقری چنان یکمحتاج هستند. 

است که مسبوق  حقیقت اینبرهان  ذاتیفقر  ایندر ذات خود فقر هستند و  آفرینش

و بعد از  اند شده پیداخدا باشد  ۀخارج از وجود خود که اراد عاملیو با  اند بودهبه عدم 

هستند فاقد  حقیقتی یکدر ذات خود  یعنیدارند  عَرَضیباز فقر  اند شده ایجاد که آن

. اگر شما منکر فقر کنیم می تعبیرکماالت هر نوع صفت و عرض که از آن به 

 غنایکه اقرار به  ندارید ای چاره هستید آفرینش مبادی عرضیو فقر  وجودی

 وجودیِ غنای. با اعتراف به باشیدداشته  آفرینش مبادی عرضی غنایو  وجودی

 آفرینشو تحول در جهان  تحویلمنکر هر نوع حرکت و  بایستی آفرینش مبادی

است  ضروریروشن و  خیلی زیراانکار، خالف ضرورت و بداهت است  اینکه  بشوید

به  مکانیانتقال از  معنایدر حرکت است. حرکت به  کاروانیهمچون  آفرینشکه 

و هم حرکت به  سیاراتکرات و  تمامیو  زمین انتقالیمانند حرکت  دیگرمکان 

از قوه به فعل حرکت  یاو  جوهریبه حرکات  تعبیرتحول و تکامل که از آن  معنای

 مساویاست که انکار آن  رؤیتمحسوس و قابل  امریدو نوع حرکت  این. اند نموده

در  تغییراتوجود حرکات و  دلیل به گوییم میاست. پس  بدیهیاتو  ضروریاتبا انکار 
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رفع  برایدارند که  ذاتی، موجودات متحرک در بدو حرکت خود، فقر آفرینشکاروان 

است که در  حقیقت اینبرهان  ذاتیو فقر  آید میحرکت بوجود  ها آن، در ذاتیفقر 

و عامل محرک  آفرینندهمحتاج به عامل  کنند می پیداکه بعدا  کماالتیذات خود و 

 برایهستند و  فقیردر ذات خود  آفرینش مبادیکه: هر چند  بگوییدهستند. اگر شما 

از وجود  مستغنیت خود و در ذا اند بودهاز ازل  ولی کنند میکسب کماالت حرکت 

کسب کماالت محتاج به عامل محرک هستند. در  برایهستند، هرچند که  آفریننده

از وجود  مستغنیو  نیستکه مسبوق به عدم  ازلی شیئ یک گوییم میجواب شما 

است  ذاتیمخالف با تصور فقر  ذاتی غنایاست و تصور  غنیاست، قهرا  آفریننده

 چنین یکاست که  ضدین یا نقیضینوجود، اجتماع  کیدر  معنیدو  اینتصور  زیرا

 مبادی، کنیماعتراف  که نداریم ای چارهرا علم و دانش قبول ندارد. پس  اجتماعی

به حرکت و تحول  احتیاجکسب کماالت  برایهستند و  فقیردر ذات خود  آفرینش

جهان  آفریننده ذاتیِ غنایاثبات  معنایبه  آفرینش مبادی ذاتیِو فقر  کنند می پیدا

و  ذاتیو از فقر  بریم می پیوجود خداوند متعال  غنایاست. پس، از فقر موجودات به 

 .بریم می پیوجود خداوند متعال  ازلیّتبه قِدم و  آفرینش مبادی وجودی

 مبریمخلوق، منزه و  وجودبه  شباهتیاز هر نوع  که حالیوجود خالق در  جا ایندر 

برهان علم و قضاوت عقل و  طریقاست که از  ثبوتی یک اینو  گردد میباشد ثابت 

 .نیستو قابل رد و انکار  شود میبا حساب دو دو تا چهار تا ثابت 

 تر نزدیک ذاتیبه فقر  کنیم تر نزدیک مبادیهر چه خود را به  طبیعتاز مشتقات 

که  کنیم می. مشاهده برسیم آفرینش ساختمانیمصالح  یااول  مبادیتا به  شویم می

 طبیعتهستند که در مشتقات  خواصیآثار و  کلیهدر ذات خود فاقد  طبیعت مبادی

و  حیاتمانند  اند شده پیدا طبیعتکه در  آثاریخواص و  تمامیشده است.  پیدا

 ترکیبیشده است، اثر  پیداو حرکت  حیات ناحیهاز  چه آنحرکت و نور و رنگ و 

خواص و  ۀکلی اینکهباشد. نظر به  یذاتاثر  که ایناست نه  یکدیگربا  طبیعت مبادی
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 تمامیدر ذات خود فاقد  طبیعت مبادیکه ذواتِ  شود میاست، معلوم  ترکیبیآثار اثر 

، به شویم تر نزدیک طبیعت مبادیکه هرچه به  گوییم میرو  اینآثار هستند. از  این

 ترکیباتبه طرف مشتقات و  مبادیو هرچه از  ایم شده تر نزدیک طبیعت ذاتیفقر 

 تر نزدیکبوجود آمده است  طبیعتکه در  اشخاصیاجزاء و  غنای، به کنیم حرکت

، مبادیاز  بایستیشده است  پیدا طبیعتکه در  آثاری ۀکلیظهور  برای. پس شویم می

، از طبیعت مبادیِ ذاتیِکشف فقر  برایو  کنیمو مشتقات حرکت  ترکیبات سوی به

به طرف  مبادی. حرکت از نماییمرکت ح مبادی سوی به ترکیباتمشتقات و 

شده است و حرکت از  پیدااست که در اجزاء مرکب  ترکیباتیبه  آشناییمشتقات، 

 جا این. پس در گیرد میصورت  ترکیباتآن  تجزیه طریق، از مبادیمشتقات به طرف 

 آثاریاز نظر خواص و  ولی نیستندعدم مطلق  کههر چند  طبیعت مبادی، گوییم می

به عدم هستند.  نزدیک چیزهایی یعنیصفرند،  دهد می تشکیلرا  ها آن موجودیتکه 

 یاعدم مطلق،  یعنیباشند  هیچندارد که  فرقی طبیعت مبادی برایحال  ایندر 

 برای یعنی. دهد می تشکیلرا  ها آن موجودیتکه  آثاریباشند فاقد خواص و  چیزی

به  نزدیک یاارد که صفر باشند هستند فرق ند ذاتیکه گرفتار فقر  طبیعت مبادی

به عدم مطلق در  تعبیربودن  هیچنباشد که از آن  هیچ که این معنایصفر. صفر به 

 یعنی الشیئباشد مانند  شیئ که این معنایبه صفر به  نزدیک. شود میبرابر وجود 

 .هاست آنو ارزش  موجودیت دلیلکه  آثاریخواص و  کلیهفاقد  ولیکنباشد  چیزی

با فقر  بیشتر کنیمحرکت  مبادیبحث که هر چه از مشتقات به طرف  اینطرح 

است که در فلسفه بوجود آمده است که  بحثیدر برابر  شویم میموجودات روبرو  ذاتی

ضعف و فقر  سوی بهخود  نزولی سیرمطلق در  غنایموجودات عالَم از  گویند می

غنا  بسویضعف  از فقر مطلق و جهل و صعودی سیرو باز در  کنند میحرکت 

 صعودیو  نزولی سیر عنوان بهدو حرکت، دو بحث  این ۀنتیجدرحرکت هستند، در 

 سوی به. حرکت از مبدأ شود میخالصه  سیردو  همیندر  آفرینشبوجود آمده که 
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که  ها آن. ها آن مبادی سوی بهو مشتقات  ترکیباتو حرکت از  ترکیباتمشتقات و 

، گردد برمیمبدأ  یکهمان  سوی بهمبدأ بوجود آمده و  یکاز  آفرینشدارند  عقیده

 یعنیوجود ) گویند میو  دانند میمطلق  غنیرا در ذات خود  المبادیمبدأ  یامبدأ اول 

صفات  تمامیو قدرت و  حیاتمطلق است، علم و  غنی( در ذات خود آفرینشمبدأ 

 کاروانیو مانند  دگیر میمبدأ سرچشمه  ایناز  آفرینشکه  جا آنجالل و جمال است. 

تا  تر ضعیفو  تر ضعیفقطره  سویبه  دریاهامانند  کند میمقصد حرکت  سوی به

 سیرمطلق هستند و در  غنایدر مبدأ،  آفرینش. مشتقات رود میبه صفر  نزدیک

و دو  کنند می پیداتا در انتها به صفر درجه تنزل  شوند می تر نزدیکبه فقر  نزولی

حرکت  جاییو به همان  شود میشروع  آفرینشموجودات  صعودی سیرمرتبه 

به  طبیعت طریق، ما هر چه از ۀفرضی این. پس با طرح اند آمده جا آنکه از  کنند می

 وقتیو  باشیمشده  تر نزدیکموجودات  ذاتی غنایبه  بایستی شویم تر نزدیک مبادی

 نه با فقر مطلق.  مشویمطلق روبرو  غنایبا  بایستی، برسانیم مبادیکه خود را به 

که مولود تفکر و تعقل  فکریو  علمیاصول  یک ۀپای، فالسفه بر اینعالوه بر 

 یکو  هستی یکآمده باشد قائل به  بوجود وحی طریقاز  که اینبشر است نه 

 آفرینشمطلق خودبخود و در ذات خود علل چهارگانه  حقیقتهستند که آن  حقیقت

است و باز همان  آفرینندهاست و خود  فاعلیمطلق، علت  حقیقتهمان  یعنیاست. 

و از خود بوجود  سازد میاز خود  یعنیاست  آفرینشو مبدأ  مادیمطلق علت  حقیقت

مطلق علت  حقیقتاوست و همان مبدأ و  ذاتیوجود او و اثر  تجلی آفرینش، آورد می

لق است که او در واقع جوهر مط یعنیمشتقات خود است.  تمامی ترکیبو  صوری

و  حقیقت یکو باز همان  آورد می بوجودو از خود  پذیرد میاعراض را در خود  تمامی

 خواهد میخود او هدف خود است که  یعنیاست،  آفرینش غاییهمان مبدأ، علت 

خود است. پس  غاییو خود علت  آید می بوجود آفرینشباشد که از  ای ثمره آخرین

از  گیرد میصورت  آفرینشو تحوّل و تنزّل و تکامل در  تحویلو  تغیّرو  تغییرهر چه 
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 چیزیو  کسی. نه در ابتدا بجز او گیرد میهمان مبدأ وجود و در همان مبدأ صورت 

 اقیانوس سوی بهو  کند میحرکت  اقیانوسکه از  قطراتیبوده و نه در انتها. مانند 

فقر حرکت  سوی بهنا از غ آفرینشالزم است که  ها فرضیه این. بر اساس گردد برمی

و  سیردر هر دو طرف  توانیم نمیما  جا اینکند و دو مرتبه از فقر به غنا برگردد. 

 سیراز دو طرف  یکیکه در  داریم. بلکه اجبار باشیممطلق  غنایحرکت، قائل به 

 باشیممطلق  غنایبه مبدأ( قائل به  منتهیو برگشت از  منتهی)حرکت از مبدأ به 

 برایکه باشد  شکلیدر مباحث گذشته روشن شد حرکت به هر  که چنان آن زیرا

به مبدأ. اگر هر  منتهیاز  یابه مقصد است خواه حرکت از مبدأ به مقصد  رسیدن

در مبدأ است در  چه آن یا. گیرد نمیاست درمبدأ باشد حرکت صورت  منتهیدر  چه آن

. پس ممکن گیرد نمیصورت  صعودی سیر معنای بهباشد باز هم حرکت  منتهی

 یکمطلق باشد بلکه در  غنای منتهیدر هر دو جهت مبدأ و  آفرینشکه  نیست

 فقیربه غنا، در  رسیدن برایفقر مطلق است تا  دیگربوده و در جهت  غنیجهت 

 برساند. غنیو بتواند خود را به  آید بوجودحرکت 

مبدأ  یکو  حقیقت یککه فالسفه قائل به  ماهیتوجود و  فرضیهبراساس 

در  طبیعت موالید زیرانه از فقر به غنا.  کند میا ز غنا به فقر حرکت  آفرینشهستند، 

 تر نزدیکو  نزدیکخود به فقر و جهل  نزولی سیرهستند و در  غنیمبدأ خود 

است که هرگز علم و حکمت آن را  حرکتیچه  این گوییم می ها آن. به شوند می

 چه آنمبدأ حرکت هم باشد. اگر هر  در مقصد حرکت هست، در چه آنکه  پذیرد نمی

حاصل  تحصیلندارد و آن  معناییو  دلیلکه در مقصد است درمبدأ هم باشد، حرکت 

غلط را قبول  فرضیه این بایستی یاحاصل هم ممتنع است. پس  تحصیلاست و 

 یاو  گیرد میوجود صورت  یکتحوالت و حرکات در همان  تمامی بگوییمو  کنیم

مطلق است، مبدأ  غنایکه در ذات خود  ابدیو  ازلیآن وجود مطلقِ  بگوییم که این

 زیراو مشتقات آن است.  طبیعت مبادیِ ۀآفرینند. بلکه نیستو مشتقات آن  طبیعت
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غلط است که حرکت از غنا  فرضیه اینقبول  اش الزمهاگر همان وجود، مبدأ باشد، 

 مبادی گوییم می جا نایو از وجود به عدم. پس در  شود میفقر شروع  سوی به

حرکت  انتهایهستند که در  آثاریخواص و  کلیهکه در ذات خود فاقد  آفرینش

جهل و موت مطلق هستند و فاقد  یادر ابتدا فقر مطلق و صفر مطلق  آورند میبدست 

 ازلیرا  مبادی. پس اگر ما آید می بوجود ترکیبهستند که از حرکت و  آثاری کلیه

 حقیقت این بایستیآن مخالف قضاوت علم است باز هم  ازلیتل که قبو اینبا  بدانیم

از  چه آنمطلق است و  غنای، از فقر مطلق به آفرینشکه حرکت در  کنیمرا قبول 

 ازلی مبادیآن وجود ندارد. اگرهم  مبادیدر  آید می بوجودحرکات و تحوالت  این

 آفرینشبدون سابقه( ندارد باز هم  ایجاد) ابداعی ۀکه خداوند اراد کنیمباشند و قبول 

تحول  سیر، در آورد میبدست  چه آندر بدو حرکت، فقر محض و صفر مطلق است و 

 .کند می پیداو تکامل 

 احتیاجو  نیاز، به شویم تر نزدیکآن  مبادیو  طبیعتراه به فقر  اینهرچه ما از 

در حالت  غنی ۀآفرینند به اشیاء نیاز زیرا. ایم شده تر نزدیک غنیمبدأ  یکبه  طبیعت

 آفرینشو مبدأ  آفرینندهکه وجود  گوییم می یقینقطع و  طور بهاست. پس  بیشترفقر 

 و مشتقات آن است. آفرینشاز وجود  تر روشنو  تر واضح خیلی

 احتیاجو  نیازبا  ذاتیرابطه فقر 

 آفرینندهآن به  نیازباشد  بیشتر شیئ یک وجودیو  ذاتیکه فقر  میزانیبه هر 

به  شیئآن  نیازآن کمتر باشد  وجودیو  ذاتیکه فقر  میزاناست و به هر  بیشتر

 برای شیئاست که  این ذاتی غنایدر برابر  ذاتیکمتر است. منظور از فقر  آفریننده

به  نیاز، خاصیتاثر و  ترین کوچکبدست آوردن  برایو  نمایشنمود و  ترین کوچک

بوده و  هیچدر ذات و وجود خود  شیئآن  زیراخارج وجود خود داشته باشد.  عواملی

 پیدا برای. پس دهد میاست که به آن وجود ارزش  هایی خاصیتآثار و  جمیعفاقد 
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 همین دلیلاست و به  نیازمندخارج از وجود خود  عواملیبه  وجودی های ارزشکردن 

 مستغنیو  غنیدر ذات خود  بایستی شود می نیازرفع  مایهکه  خارجی، آن عوامل نیاز

فقر است و در برابر، فقر  ازدیاد مایهمانند خود،  دیگری فقیربه  فقیر احتیاج زیراباشد. 

 : فرماید میرابطه موال )ع(  اینکه در  کند میچند برابر  یارا دو برابر 

ن ت فاق ر  افت ق ر»   فقیرفقر خود را ظاهر سازد دو برابر  کسیهر  یعنی 150«م 

 .شود می

 پیداکه نبوده و  حالیخود و از آن  ذاتی اولیکه ماده در وضع  دانیم می جا ایندر 

 زیرااوست،  ذاتی نیازو  وجودیفقر ماده، فقر  اولیناست.  نیازفقر و  نهایتشده، در 

اگر ماده را در  جا این. در شود می پیداباشد و به اراده خداوند متعال  بایستیو  نیست

 برای وجودیو فقر  نشناسیدخود  غیربه  نیازمندو و در اظهار وجود محتاج  پیدایش

و اثبات دو  نفی زیرا. شویدقائل  وجودی غنایکه  هستیدمجبور  نشویدماده قائل 

 نفی نقیضاز دو  یکیکه  میزانیاست به هر  یکدیگرمتناقض، هماهنگ با  شیئ

 نفی دیگر نقیضکه اثبات گردد  میزانیو به هر  گردد میاثبات  دیگر نقیضشود 

 .شود می

قرار  یکدیگرهستند که در برابر  یکدیگر نقیض غنیکه دو مفهوم فقر و  دانیم می

رفع  مایهدارد و آن عامل خارج از وجود ماده که  ذاتیماده فقر  گوییم می. ما اند گرفته

ماده  بگوییدداشته باشد. اگر شما  وجودی غنای بایستی شود میماده  وجودی نیازی

 بایستیپس  نیستخارج از وجود خود  عواملی یابه عامل  نیازمندو ندارد  ذاتیفقر 

باشد که به  تجهیزاتو  خصایصداشته باشد و در ذات خود واجد تمام  ذاتی غنای

نداشته  ذاتی نیازو  وجودی. پس اگر فقر کند می پیدا نمایشنمود و  ها آنکمک 

 یابه عامل  احتیاجاست که  این معنای به وجودی غنایدارد.  وجودی غنایباشد، 

                                                           
 618صفحه  86بحاراالنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه االطهار، جلد   160
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 چیزیبه  غنی زیرانداشته باشد  بگیردکمک  ها آنعوامل خارج از وجود خود که از 

 چنین یک توانیم میو فقر در وجود خود باشد. چطور  نیازهر نوع  نافیکه  گوییم می

 ؟کنیمماده اثبات  برایرا  غنائی

که  گیردقرار  ابتیثوضع  یکدر  شیئاست که  این ذاتی غنای خصایصاز  یکی

ما  زیرا نیایددر آن بوجود  تغیریو  تغییراز ازل تا به ابد وضع ثابت خود را رها نکند و 

و  گیرد میصورت  احتیاجو  نیازرفع  برایو تحول  تحویلکه هر نوع حرکت و  گفتیم

 ایناز  بایستی. پس گردد میشخص  یا شیئاست که منشأ حرکت  احتیاجو  نیاز این

که  باشیم تغییر( منکر هر نوع حرکت و هستیمکه مربوط به آن  جهتیعالم )از  سوی

بجز  نداریم ای چارهضرورت و بداهت است.  یکانکار  تغییراتحرکات و  اینانکار 

، تغییرحرکت و  پیدایشحساب همراه  ایندر جهان ماده. با  تغییراتقبول حرکات و 

با اثبات غنا متناقض است.  نیاز اینبات و اث گردد میمتحرک اثبات  شیئ ذاتی نیاز

منشأ  نیازمندی همیناست و  نیازمندحرکت و تحول، ماده در ذات خود  دلیلپس به 

. پس کند می مادیاتاز وجود ماده و  نیازکه رفع  گردد می عاملی وجودی غنایاثبات 

 :گوییم میبرهان قاطع  ایندر 

 وجودیو  ذاتیدچار فقر  انتقالیو  جوهریو حرکات  تغیرو  تغییر دلیلماده به 

است  عاملی وجودیو  ذاتی غنایماده مالزم با اثبات  وجودیو  ذاتیفقر  ایناست و 

و  دهد میحرکت  نیازی بیغنا و  سوی بهکه خارج از حوزه وجود ماده است و ماده را 

بنام خدا  گردد می آفرینشجهان  غنایما آن عامل خارج را که منشأ حرکت و 

 .ناسیمش می

 ض  ر  ُک ما ابلع   » گویند میکه  فلسفیقاعده  یاو  عقلیبرهان  یکطبق  جا ایندر 

يل ما ن ينَتیي ا  که در خود  خاصیتی یاهر نوع حرکت و عَرَض  یعنی «ات ابذل   لبد  ا 

 شیئو بر آن  شود می پیدا، به عَرَض نیستقابل ظهور  شیئخود آن  دلیلو به  شیئ

نبوده است و  شیئکه همراه  خاصیتی پیدایشظهور عرض و  این. گردد میعارض 
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 غنایصاحب  خارجیمربوط شود که آن اصل  اصلیبه  بایستی شود می پیدابعدا 

بتواند منشأ  ذاتی غنایهمان ثبوت و  دلیلباشد تا به  متکیباشد و به خود  ذاتی

ثار و گردد که در ذات خود فاقد آن آ شیئدر  ها خاصیتحرکت و ظهور آثار و 

به حرکت  برایکه در ذات خود ساکن است  شیئبوده است. مثال  ها خاصیت

حرکت، عرض است که بر  زیراخارج از ذات خود دارد  عاملیبه  احتیاجدرآمدن، 

آن  ایجادکنندهبه عامل  احتیاجثابت است  غیرکه  عرضیو هر  شود میجوهر عارض 

 گردد میحرکت  یاعرض  که منشأ ظهور خارجیحرکت دارد. آن عامل  یاعرض 

عامل و معمول هر  صورت اینعرض باشد که در  یاخود هم از نوع حرکت  تواند نمی

 دیگریو  غنیاز آن دو عامل را  یکی شود نمیبا هم و مانند هم هستند.  مساویدو 

 ها رنگو آثار و  ها حرکتو  ها خاصیت تمامی گوییم میحساب  ایندانست. با  فقیررا 

دارد و مسبوق به عدم است  نمایشنمود و  آفرینشو هرچه در جهان  ها شکلو 

 یاگردد  اصلیبه  منتهی بایستیو  کند میماده را اثبات  ذاتیبا هم فقر  ها این تمامی

 غنایمجهز به  بایستی خارجیخارج از خود مربوط گردد که آن اصل  وجودیبه 

گردد. پس  آفرینشود ماده و جهان در وج نیازها تمامیباشد، تا بتواند منشأ رفع  ذاتی

 ثانیاو  کنیمخدا را اثبات  ذاتی غنایاوال  توانیم میماده  وجودیو  ذاتی نیازبا اثبات 

شده  پیداکه بدست آورده، نبوده و بعدا  آثاریو  خصایص تمامیکه ماده و  بگوییم

که در اثر آن تحول و  حرکتی ترین کوچکداشته به  ذاتی غنایاگر  زیرااست. 

حرکت و تحول مالزم با  کنیم میمشاهده  که ایننداشته است با  نیازشود  پیدا تکاملی

مسبوق به  یعنیماده است. پس در مبدأ حرکت فقر محض بوده است. فقر محض 

 یکی، گردد میدر علم و حکمت  اساسی، منشأ اثبات دو مسئله مسبوقیت اینعدم و 

است که  حقیقت این دیگراوست و مسئله  ذاتی غنایخدا و  اثبات وجود ها آناز 

 ابداعی ۀاراد مسبوقیتِموضوع،  همینآن مسبوق به عدم است.  مبادیو  آفرینش

 تواند میاست که  نیروییخداوند مجهز به قدرت و  یعنی. کند میخدا را اثبات 
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: فرماید می مریمکند چنان که در سوره  ایجادآن را بدون سابقه  مبادیو  آفرینش

ل» ن ق بل و ل م ي ک   ا و  ل قناه  م   151.«شيئا ي ذک ر  الانسان  اان  خ 

است که  این حقیقتو آن  کند میرا اثبات  حقیقت یکبا هم  آیهو  حدیث این

بوجود آمده است.  شیئآن مسبوق به عدم بوده است و المن  مبادیو  آفرینش

باشد از بدو وجود تا  ذاتیتوأم با فقر  شیئاگر  یعنی نیستدر فقر وغنا درست  تبعیض

باشد از بدو وجود تا تمام مراحل،  ذاتی غنایمراحل، فقر است و اگر توأم با  تمامی

متناقض است که علم و عقل تناقض را قبول  ذاتی غنایبا  ذاتیغنا است. اثبات فقر 

 .کند نمی

الزم است  رینشآف ساختمانیمصالح  یا طبیعتمواد  ذاتیفقر  بیشتر توضیح برای

که مواد عالم و مصالح  حقیقت اینآن، اثبات  ۀو دنبال ذاتیاتدر اطراف ذات و  قدری

مطلق است و در فقر  نیاز، فقر محض و ذاتیاتدر اصل ذات و  آفرینش ساختمانی

در  تبعیضشود.  ایراد بحثیوجود ندارد  تبعیضموجودات عالم  عَرَضی نیازو  ذاتی

 ها خاصیت پیدایشو  عرضیاتو  ترکیباتمواد عالم در  بگوییمکه  این معنایفقر به 

 هستند. مستغنیو  غنی آفرینندهاز  اولیهدر اصل ذات و وجود  ولیکنهستند  فقیر

و فروع و عوارض است که  شیئاصل  معنایبه  یکدیگردر برابر  ذاتیاتذات و  

وارض آن اصل را و ع شیئ. اصل گیرد میدر آن قرار  یابر آن اصل استوار شده است 

که بر آن اصل استوار  عوارضیو خواص و  کنند می معرفیوجود  یابا کلمه ذات 

معلوم است که  حقیقت اینکامال  جا این. در شناسند می ماهیات یا ذاتیات شود می

 تمامیاز جمله فاقد  ها خاصیتدر ذات خود فاقد تمام آثار و  آفرینشمواد عالم 

 معین های بنامهمان خواص و آثار  پایهو بر  کند می پیدا آیندهاست که در  هایی شکل

کامال روشن و محرز است  ها شکلو آثار و  ها خاصیتماده به  احتیاج. شوند می نامیده
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و  ها شکلآثار و  تمامیفاقد  آفرینش ۀاولیکه مواد  دانند می. همه نیستو قابل انکار 

 یا دریاو آسمان و کوه و  زمین های بنامو  شود می پیدا آیندههستند که در  عوارضی

 اینبه  که همچنانماده  آیا ولی. شوند میشناخته  دیگر چیزهایو  حیواناتنباتات و 

کند و شناخته شود، در اصل  پیدا نمایش ها لباس ایندارد تا در  نیاز ها خاصیتآثار و 

و  غنیخود و در ذات خود  اولیهدر وضع  که این یااست  نیازمندهم  ذاتیاتذات و 

ماده را  بتوانیم آفرینندهاز  ذاتیجهان است تا در صورت استغناء  آفرینندهاز  مستغنی

از آن جمله ماده در  آفرینش ساختمانیکه مصالح  بگوییمو  بشناسیم ابدیو  ازلی

که در آن ظاهر شده است حادث  هایی شکلفقط فروع و مشتقات ماده و  اند بودهازل 

 وق به عدم است؟و مسب

هستند و در  ازلیدر اصل وجود  ساختمانیمسئله که مصالح  اینبا اثبات  جا ایندر 

 انسانی صنایعدرست مانند  طبیعی صنایع تقریبا، آفرینندهبه  نیازمندفروع و اشتقاق 

جلوه  معینیو به شکل  شوند می پیدا ساختمانیسازنده در مصالح  ۀاست که به اراد

 پیدابوده است، به اراده سازنده  طبیعتدر  انسانی صنایع اولیهمواد  گوییم می. کنند می

بدست  اولیهو مشتقات مواد  ها شکلبرود. فقط  بیننشده است که به اراده او از 

، مجعول به جعل انسان اولیهو مواد  ساختمانیمصالح  ولیکن شود می پیداانسان 

از نظر شکل و عوارض و  نسانیا صنایعهم مانند  طبیعت صنایع آیا. نیست

هم  جا ایندر  یادارند  آفرینندهبه  احتیاجمسبوق به عدم هستند و  دیگر خصوصیات

در ازل بوده است و مجعول به جعل   آفرینش ساختمانیکه مصالح  بگوییم توانیم می

 اند بودهکه در ازل  اولیهآن مواد و مصالح  ها انسان؟ بلکه خداوند هم مانند نیستخدا 

 آمده است. بوجود آفرینش ترکیباتنموده و از آن  ترکیب یکدیگربه اراده خود با 

 کنیمرا اوراق  طبیعت های پدیده کیفیو  کمّی تجزیه طریقابتدا الزم است که از 

 تواند میمانده است  باقی چه آنو  ماند می باقی چیزهاییپس از اوراق چه  ببینیمتا 

خداوند متعال  بگوییماست و  آفرینندهمحتاج به  نیز ها آن یاباشد  آفرینندهاز  مستغنی
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همه فروع و  این، مبادی ایجادکرده و بعد از  ایجادرا  آفرینشابتدا ذوات و مصالح 

 را ساخته است. آفرینشآورده و  بوجودمشتقات را 

و رنگ و  قیافهو شکل و  خاصیتگذشته ثابت شد که هر نوع اثر و  های بحثدر 

 ترکیبی خاصیت، ها خاصیتآثار و  ایندر جهان ظاهر شده است همه که  رنگی بی

و  ها کمیت تمامی منهایاست  چیزیدر ابتدا  آفرینش یعنی. ذاتی خاصیتاست نه 

بوجود آمده  ترکیباست و از  ترکیبمحصول  ها کیفیتو  ها کمیت زیرا، ها کیفیت

جدا  یکدیگراز  مخلوقیبهم بخورد و اجزاء موجود در هر  ترکیباتکه  گاه آناست. 

که  گیرند میقرار  وضعیاوراق گردد. موجودات در  آفرینش ماشین، اصطالح بهشود و 

 گیری اندازهکه قابل  نیستند چیزی یعنیندارند  کمیتهستند.  کیفدر آن فاقد کمّ و 

آشکار گردد  مکانی یا زمانیدر چهارچوب بُعد  جسمی یاحجم  صورت بهباشند و  کمی

و  حیات، نه حرکت و خاصیتهر نوع اثر و  منهایهست  چیزی یعنی، فیتکیو فاقد 

ندارند و  نمایشکه در ذات خود نمود و  اشیائیشعور و ادراک نه هم قاعده و هندسه. 

و  کیفحال که فاقد کمّ و  اینرا در  آفرینش. امام رضا)ع( نیستند گذاری نامقابل 

 شود میخط ما استعمال  یاکه در لفظ ما  152کند می تشبیه حروفیاست به  ترکیب

در کتابت قرار  یادر لفظ  که آناز  پیش کنید میکه با آن تلفظ  حروفی: فرماید می

 چیزیواگر  سازید میپس شما کلمات خود را از چه  نیست چیزی؟ اگر چیست بگیرد

هست  شیئ بینپس در واقع  تصورکنیدآن  برای شکلی توانید می آیا؟ چیستهست، 

و به اراده  شود می ایجادشما  هست. به ارادۀ گوییو  نیست گوییهست،  الشیئ و

 همینبه  آفرینشدر بدو  یااوراق شدن  انتهایهم در  طبیعت. گردد میشما نابود 

جهت که  این. هست از نیستو مصالح ساخت آن هست و  اولیهاست. مواد  کیفیت

و  گیرد میسازنده )خدا( قرار  اختیارو در  رود میدر صنعت و ساختمان موجودات بکار 
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و  کمیتدارد نه  کیفیتجهت که نه قابل اشاره است نه شماره، نه  ایناز  نیست

 کند می سایهبه  تعبیراست. خدا از آن  نمایشاز اشکال قابل  شکلیو نه به  خاصیت

مل   ساک نا ت ر   ا ل م» :فرماید میو  د  ظل و ل و شاء ل ج   . 153«ایل رب  ک کّف م 

 آفرینش سوی بهو آن را  دهد میرا امتداد  سایهپروردگار تو چگونه  ندیدی آیا یعنی

ثابت نگهدارد و به  اولیهرا در وضع  سایهکه آن  توانست می خواست می؟ اگر کشد می

 حقیقت اینمسلم است  چه آنباشد.  نمایشندهد تا قابل نمود و  خاصیتیآن شکل و 

 خاصیتحرکت و  ۀدرج ترین ضعیفشکل و  ترین کوچکاست که مواد عالم از 

، نیروقرار دهد تا در اثر آن  نیرودر ماده  آفریننده بایستیهستند.  آفرینندهبه  نیازمند

بدهد تا  خاصیتحرکت، به ماده شکل و  همین مسیرو در  آید بوجودحرکت و جاذبه 

ان وضع اول که فاقد در هم آیا ولیکنکه الزم دارد.  خاصیتیهر نوع شکل و  انتهای

است؟  آفرینندهبه  نیازمند، باز هم نیست چیزیهر نوع شکل و اثر است و بجز خود 

هستند و  مستغنیاز تصرف، از سازنده  پیشکه  انسانی صنایعمانند مواد و مصالح 

 و سازنده است؟ آفرینندهمحتاج به  گیری شکل برای

 گذاری نام ذاتیفقر  یا ذاتی نیاز توانیم میرا  آفرینش مبادی ۀاولی نیاز جا ایندر 

در اصل ذات خود و در اصل وجود که  شیئاست که  این معنایبه  ذاتی نیاز. کنیم

باشد. مسلما مواد عالم در کسب حرکت و شکل و هر  نیاز، گیرد میبرابر عدم قرار 

 خاصیتی در ماده نگیردماده انجام  روی عملیهستند. تا  نیازمندو اثر،  خاصیتنوع 

 عملیو هر نوع  ها شکلو  ها خاصیتبه آثار و  مادیاتماده و  احتیاج. آید نمی بوجود

در اصل ذات  آیا ولیکنروشن است.  کند می پیداو ارزش  موجودیتآن  ۀبوسیلکه 

ممکن است  یاهست؟  نیازو  احتیاجکند باز هم  پیدا کیفیتو  کمیتکه  ایناز  پیش

و تکامل در دو  گیری شکلدر  ولیباشد  آفرینندهاز  مستغنیکه ماده در اصل ذات 
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 تجزیه طریقکه از  گفتیمگذشته  های بحث پایهباشد؟ بر  نیازمند کیفیو  کمّیجهت 

به  نزدیکنقطه  یککه بجز  دهیمقرار  وضعیماده را در  توانیم می کیفیو  کمّی

هر سه بُعد آن  یاگفت فاقد ابعاد ثالثه است  شود میکه  ای نقطهنباشد،  چیزیموهوم 

با عرض و عرض آن  مساویبُعد قابل تصور است، طول آن  یک صورت بهفقط 

 جهتی توانیم نمیو عمق تصور  عقلیکه با دقت  چنان آنبا عمق آن است.  مساوی

باشد. ماده  رؤیتقابل  طرفی یا جهتیدر آن  که اینچه برسد به  کنیمآن درک  برای

 گیری اندازه عقلیو  عینیو  دقیق های مقیاسو با  کمیتبا  آیا؟ چیستحال  ایندر 

 تعبیرعدم محض بلکه به  معنایموهوم نه به  بگوییم توانیم می. خیر؟ شود می

 ایراد مدینهکه در مسجد  سیاسیو  حقوقیو  علمی سخنرانیحضرت زهرا )س( در 

يل اذا الاليق ابلغّب مکنونه و بست الاهاو »به عدم محض،  نزدیک شیئفرمودند 

عدم  انتهایدر  خالیقروز که  آن: پس یعنی. 154«مصونه و بهنايه العدم مقرونه

باشد. پس اگر  کیفماده که فاقد کمّ و  برای حالتیوضع و  یعنیعدم  انتهایبودند، 

 کیفکمّ و  الهی مسیربه عدم است که در  نزدیک، کنیمآن را عدم فرض  نتوانیم

 وضعی چنین یکماده در  آیا گوییم می جا این. در کند می پیدا موجودیتو  پذیرد می

، در ذات خود از ذاتیوضعِ فقر  ایندر  یااست  نیازمندکه دارد باز هم محتاج و 

 است؟ نیاز بی آفریننده

در  چیزیسلب و اثبات  معنایبه  نیاز گوییم میاست،  نیازمند گویید میاگر شما 

به او  چیزیدارد که  احتیاج یعنیاست  نیازمند فالنی گوییم می وقتیاست.  دیگر چیز

نموده است.  نیازرفع  چیزیبا کسب  یعنیاست،  غنی گوییم می وقتیداده شود و 

است و ما ماده را در  دیگر چیزاز  چیزیپس فقر و غنا در ارتباط با سلب و اثبات 

و  کند نمی پیدا کیفیو  کمّی تجزیه. نیست چیزیکه بجز خود  بینیم می وضعی
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 بگوییم توانیم می آیاتا بعد از سلب قابل اثبات باشد.  نیستاز آن قابل سلب  چیزی

 نیاز بی آفرینندهوجود و عدم، از  بین شیئ عنوان بهوضع  اینحال و در  اینماده در 

که  وجودی نیاز یکاست.  نیازمندهم  جا ایننه، در  یااست؟  ازلی حقیقت یکاست و 

 جا ایناست. اگر ما در  گردیده ایجادبدون سابقه خدا  ۀنبوده، بود شده و به اراد

 نیستند آفرینندهبه  نیازمنددر ذات خود  آفرینش ساختمانیمصالح  سایرماده و  بگوییم

 ها صورت اینعمل نموده و به  ها آن رویکه خداوند  اند بوده ازلیذوات  یکبلکه 

را در دو حال فقر و غنا  شیئ یکاست که  این تصوری چنین ۀدرآورده است. الزم

اجتماع  حقیقت یکو در  شیئ یکاجتماع فقر و غنا در  گفتیمکه  کنیمقبول 

غنا. اگر  یا: فقر  گیرد میدو حال قرار  ایناز  یکیفقط در  شیئ یعنیاست.  نقیضین

. هم فقر هم غنا نیست فقیراست که  غنیو اگر ذاتا  نیست غنیذاتا فقر است که 

 است. دیگریمفهوم  طردکنندهدو مفهوم،  ایناز  یکیت که اس نقیضیناجتماع 

و مجهز  نیستغنا  همیشه برایاگر غنا است چرا  حالتی چنینماده در  گوییم می

 یک توانیم می جا این. در نیستوجود اوست،  ۀکه الزم خصایصیبه تمام صفات و 

سزاوارتر است تا به بودن و  تکوینناقص، به  شیئ بگوییمو  کنیموضع  عقلیبرهان 

شدن و  ایجادکامل به بودن و محتاج نبودن سزوارتر است تا به  شیئمحتاج نبودن و 

 :  گوییم می عربیبه عبارت  یاساخته شدن 

 .الناقص ابلتکوين اویل منه ابلکون و الاکمل ابلکون اویل منه ابلتکوين

کامل به  شیئاست و  ذاتی غنایسزاوارتر از  احتیاجناقص، به فقر و  شیئ یعنی

بود که الزم بود مانند ذات خدا از ازل تا  نیاز بیسزاوارتر از فقر است. اگر  ذاتی غنای

 نیازباشد و اگر فقر بود مناسب است که از ازل تا به ابد در خط فقر و  نیاز بیبه ابد 

 غنیذاتا  حالتی یکدر  شیئ بگوییمکه  نیستدر فقر و غنا درست  تبعیضباشد. 

خود  ذاتیِنقص  دلیلناقص به  شیئاست، مخصوصا  فقیرذاتا  دیگربوده و در حاالت 

 شیئدر آن حاالت نقص، عَرَض است و زائل است.  زیراکامل است  شیئمحتاج به 
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است چرا  غنیاگر  زیراثابت باشد،  حقیقت یکبه  متکی بایستیو زائل  عرضی

حال، در  یکاست؟ فقر و غنا در  غنیاست، چگونه  فقیراست؟ اگر  فقیر همیشه

 نقیضیناجتماع  معنایبه  زیرا. نیستقابل اثبات  حقیقت یکو  شیئ یکوجود 

است  این معنایاو به  ابتداییماده از ابتدا تا انتها فقر است. فقر  گوییم میاست. پس 

 ردرمسیاو  عَرَضیو فقر  شود می ایجادخداوند متعال بدون سابقه  ابداعی ۀکه به اراد

 درمسیرانجام دهد تا  اعمالیماده  رویدارد که خداوند  احتیاج اینکه یعنیتکامل، 

ماده به  گوییم میکند و به کمال مطلوب برسد. پس  پیدا شیئیتاراده و عمل خداوند 

 انتهایکه در آن  گیرد میعدم قرار  نهایت، در کیفیو  کمّی تجزیه قابلیت دلیل

 متکیخداوند باشد و به ذات خود  ۀاز اراد مستغنیکه  نیست شیئبه عدم،  نزدیک

 براهین همین ۀپایمحض است. بر  نیاز، نهایت بی یاتا انتها و  آفرینشگردد. از بدو 

وارده از ائمه اطهار)ع(  احادیثقرآن و  آیاتکه  کنیم میمشاهده  علمیو  عقلی

 .داند میرا در ابتدا تا انتها مسبوق به عدم  آفرینش

ْ ابْت  » ۀجمل ْن َش  ّ اء  ل  م  ع  اْْلَش ْ ن  ق ْبل ه ا د  ائمه )ع( مخصوصا  علمی بیاناتدر  «ء  اک 

خداوند در سوره  که این دیگرحضرت زهرا )س( تکرار شده است.  علمی سخنرانیدر 

که نور و ظلمت  دهد میجعل ذات است خبر  معنایکه به  بسیطانعام با کلمه جعل 

همه تضاد و تناقض در عالم  ایندو اصل  این ایجادکرده و با  ایجادنور و ماده را  یا

و  فقیرمراحل،  تمامیدر  آفرینشکه  عینیمشاهدات  دلیلبوجود آورده است. پس به 

 نیستموضوع قابل ظهور  یککه فقر و غنا در  عقلی براهین دلیلاست و به  نیازمند

در اصول و فروع به اراده خدا  آفرینش: فرماید میوارده که  احادیثو  آیات دلیلو به 

و مُبدع  بدیعخداوند خود را به صفت  که این دلیلبه  همچنینشده است و  ایجاد

 مبادی گوییم میبدون سابقه است.  شیئ ایجاد معنایلغت به  اینو  کند می معرفی

 مبادی بینشده است و  ایجادخداوند متعال  ابداعیبدون سابقه به اراده  آفرینش

 نهایت بیتا  که همچنانبوده است.  زمانیوجود خداوند متعال فاصله با  آفرینش
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اگر منکر  زیرا. نیستقابل رفع و انکار  ها فاصله ایناست و  وجودیو  مکانیفاصله 

 ذاتیمنکر فقر  بایستی باشیمخلق و خالق  بین وجودیو  مکانیو  زمانیفاصله 

 یا اند بودهاز ازل تا به ابد  آفرینش مبادیکه  بگوییمو  باشیمموجودات عالم شده 

 آفرینندهخداوند متعال هستند که در هر دو صورت از جاعل و  ذاتیاثر  که این

 آفرینشاست که در سراسر  نیازغنا و استغناء مخالف با فقر و  اینهستند و  مستغنی

 و مشاهده است . رؤیتقابل 

نْ  مل  »آمده است که :  دیگر روایاتدر  ّاء م  ْن أ وائ ل  َْيلق  اْلش ْ ، ول م  ّ ة  أ صول  أ زل 

ي ة    155.«أ بد 

باشند بلکه به اراده خود،  وابدی ازلیاست که  نیافریده اصولیرا از  اشیاء یعنی

بحار از امام محمد باقر)ع(  14در جلد  همچنینکرده است.  ایجاداصول و فروع را 

که خدا خلق کرد چه بوده ؟  چیزی اولینسؤال کردند  وقتیشده است که  روایت

آمده است. تا  بوجوداز آن  اشیاءاست که تمام  اصلیهمان  چیز اولینجواب دادند 

در اطراف هندسه  آینده های بحثو  کند می پیداخاتمه  آفرینش مبادیبحث  جا این

 .کند می پیداادامه  آفرینش

 

االول سنة الف و  جمادیمن  االولی یومابوابه  تبویبو  تصحیحهو قد فرغنا من 

 التحیةهاجرها االف  علی ، النبویهو سبع من الهجرة  هاربعما

 .غفاریصالح  علیو انا العبد محمّد 
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