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 مقدمه

 لمعا .است و آفرينش خلقت شناخت خداوند متعال شناخت راه ترينو عالي بهترين
 .باشدمي آن كلمات ،مخلوقات تك تك .است خداوند متعال تكويني كتاب خلقت
 اين حروف ،كلمات اين ۀو مواد اولي مصالح .است با يكديگر عبارات كلمات ارتباط
 خودش و همراه در خودش شامعاني كه است كتابي تكويني كتاب .است كلمات

 .اشدبديگر  جاي در معنايش كه نيست خطي هايمانند كتاب ،باشدمي
 فمعرّاول اينكه،  ،پروراندرا ميكلمه در وجود خود چهار  از مخلوقات هر مخلوقي

خود را  خالق و هر مخلوقي است و خالق زيرا او عامل ،است وجود خداوند متعال
 ۀو مواد اولي ساختماني ود مصالحخ وجودي با ساخت مصنوعي هر كند.مي معرفي

 .كندمي معرفي اشدب خلقت ۀدسهن خود را كه ساخت فيتكيو دهد مي وجود را نشان
چهار  كه خدا از خلقت هدفو  خلقت و كيفيت خلقت ساخت و مصالح خالق تعريف

 خطي هايشود و كتابمي شناخته تكوين ها از كتاباين ۀهم ،است حكمت ۀكلم
 .باشدها ميآن فمعرّ

 .كندمي شما معرفي به را خلقت مواد و مصالح «وجود و عدم» نام به كتاب اين
و وجود  هستي حقيقت شما را به .است قرآن حكمت كتاب بلكه است فلسفه گويمنمي
شما را در  .نماياندشما مي به هست را چنانكه خلقت اصول .كندمي آگاه و خالق خلق

 خدا به .كنيد مطالعه با دقت .دهدقرار مي خدا از آفرينش و هدف آفرينش جريان
 .است داده و كمك نصرت ۀوعد پژوهانحقيقت به و جوياندانش

 مطالب حاوي .كندمي هدايت و مخلوق خالق هستي واقعيت شما را به كتاب اين
 ذات و تنزيه آفرينش ابتدايي اصول ۀدربار .است قرآن حكمت ۀبر پاي ارزشمندي

 و ارزنده مستدل خود مطالب با خلق و وجودي جنسي پروردگار از مشابهت مقدس
 و دانش علم بدهيد كه گزارش ،آمد نظرتانه ب كنيد و اگر اشكالي مطالعه با دقت .ددار

 كند. از ايراد رشد مي و جواب و سئوال ،ايراد همراه
  غفاري صالح محمد علي -برادر شما                                                    
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 فصل اول

 خدا وجود شناسايي و دمع و وجود مفهوم ۀدربار بحث

 بحثي كه دانيممي الزم ،شويم و انسان جهان آفرينش ۀهندس بحث وارد كهاز آن پيش
خود  تحقيقات ،دو مفهوم اين شدن و بعد از روشن داريم تقديم وجود و عدم مفهوم ۀدربار

 ( و)ص محمد آل و احاديث قرآن آيات و بر مبناي نموده وجود شروع ۀرا از وجود و هندس
 خلق و صورتي كيفيت چه به و انسان جهان كه داريم معلوم ،كريم قرآن حكمت مبناي بر

  .خواهند رفت صورت چهه ب عاقبت اند وشده
ه ب دهد و صنعتي انجام بگيرد و بخواهد عملي كاري به تصميم هركس يميگومي

و  جهش ،مفهوم كند و از آناو را پر مي علم و فكر كه ييو معنا مفهوم اولين ،وجود آورد
 مفهومدو  و وجود كه عدم .است عدم مفهوم و وجود مفهوم ،نمايدخود را آغاز مي فعاليت
 در ،وجود هست در هر چه كه پيدا شده هاآن بين تناقضي چنان ،ندهست يكديگر نقيض

 مانند وجود و عدم مفهوم درست .است در وجود ثابت ،نيست دمدر ع چه هر و نيست عدم
 .است و هستي و نيستي و برودت حرارت و و منفي وز و مثبتر و شب مفهوم

 تفسير ندارد و و توضيح به احتياجي و بوده روشن و ثابت ،مفهوم نظر از وجود و عدم
و  توجود هس آيا همچنانكه كه است اين يمينما ايراد اينجا در است الزم كه فقط بحثي

 ديگر عبارته و ب است مترتب اثري هم آن بر ودارد  وجود هم عدم ،است اثر أمنش
؟ است انطباق قابل شيئبر دو  ،خارج در موجود و معدوم ۀكلم دو مفهوم آيا گوييممي
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 اين دارد يا وجود چيزي هم معدوم در مقابل ،هست چيزي موجود مقابل در آنچنانكه
 و نفي قابل كه است وجود يك و فقط نديستن بيش مصداق يك خارج در مفهوم دو

 مفهوم مقابل در را عدم مفهوم و دانشمندان از محققين بعضي ؟است تاثبا قابل
 قابل هم عدم بر ،شودمي مترتب وجود بر كه احكامي اند و تماماثر دانستهأ منش ،وجود
احتاد  كذكل ،املقسم صلوح اشرتاكه يعطي :گويدمي سبزواري فيلسوف .انددانسته ترتب

 ،هجري سيزده قرن فيلسوف يگانه ،واريسبز مالهادي حاج مرحوم 0.العدم معين

 و يك مفهوم يك ،وجود ،دليل اين گويد: بهمي وجود و عدم مفهوم ۀمورد مقابلدر
 شهير فيلسوف .نيست تريشب مفهوم يك ،عدم نييع آن نقيض كه نيست بيش هستي
 و نمايدمي آن و وحدت عدم اصالت به استدالل ،آن وحدت و وجود اصالت اثبات براي
 و هست هم وجود ،نيست تريشب مفهوم كي و هست عدم كه طوريهمان ويدگمي

 ،شديم ماهيت اصالت و وجود اصالت به نباشد و اگر ما قائل تريشب حقيقت يك بايستي
 يكديگر به نسبت نقيض دو كه است اين اشالزمه ،كرديم اعتراف هستي دو به

 خاصيت خالف اين و اشدب چربيده ها بر ديگرياز آن يكي ۀكف و ندكن پيدا تفاوت
 تريشب يكي ود هموج بايستي ،عدم وحدتِ دليله ب پس .است نقيض دو وجودي

 تريشب حقيقت يك هم وجود بايستي پس ،نيست تريشب يكي ،عدم مفهوم زيرا ،نباشد
 نباشد.

وجود  نقيض و را برابر وجود عدم نامبرده فيلسوف كنيد كهمي در اينجا مشاهده
 .كندمي اثبات را وجود مفهوم وحدت ،عدم مفهوم وحدت دليل هب دهد وقرار مي

و  مفهوم انسان فكر خارج در يا و انسان فكر در عدم و هست عدم شود آيامي سئوال
اثر قرار  أمنش خارجي و يا مصداق ذهني مفهوم نظر از را شود عدمآيا مي ؟دارد ييمعنا

 اگر ؟ندارد در خارج هم ييمعنا و مفهوم و است عدم ،مانند خود عدم داد و يا اينكه
 آن اند و در اطرافساخته لفظي و كلمه ،آن براي چرا ،ندارد معنايي و مفهوم عدم

 اگر اند وداده قرار را برابر وجود آن كه ييتا جا اندانداخته راه ييگفتگو و بحث ،مفهوم
 يا و است ذهن در آيا ؟كجاست و مصداق مفهوم آن جاي ،دارد مصداق و مفهوم ،عدم

 مفهومي .است عدم ،خود مانند عدم گوييممي در پاسخ ؟قرار گرفته ذهن از خارج در

                                                           

 برگرفته از منظومۀ حاج مالهادي سبزواري .0
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  هم مصداقي يقينا ،اشدب نداشته مفهومي كه وجود ندارد و در صورتي از مفهومِ جداگانه
 بود.  نخواهد هم اثر أمنش ،اشدب نداشته مصداقي و مفهوم كه و در صورتي نخواهد داشت

 بود. 
 به اگر اشياء هميشه .است شده پيدا موجود و وجود تغييرات و حوادث زا عدم مفهوم

كردند نمي نابود را صورتي ،ندددانمي قيافه ريتغي هاهستي از يك هيچ و بودند حالت يك
 عالم در هم »و معدوم منفي و ليس ال و» كلمات .آوردندنمي وجوده ب ديگر و صورتي

 در حوادثي كه است وجود آمدهه اينجا ب از مثبت لمقاب در منفي كلمات .شدندنمي پيدا
 و ذهني و فكري هايهستي موجود و يا هايهستي ،حوادث آن اثر در و شده پيدا عالم
 در .اندكرده پيدا ديگري صورت و اندشده و معدوم منفي ،اندداده از دست را صورتي ،بياني
ه ب هم عدم و نفي كلمات ،شده تبديل منفي به مثبت كه تحوالتي و حوادث چنين ۀنتيج

 و ثوابت تابع ،پيدايش و حدوث نظر از منفي مفاهيم ،تحقيقات اين بر بنا .است وجود آمده
 در پيدايش و از نظر و بيان فكر در پيدايش نظر از عدم مفهوم يعني ،ندتهس مثبت تابع
پيدا  از عدب و شده پيدا شيئ طبيعت عالم در چون .است بوده وجود و حدوث تابع ،عالم
 وجوده ب نيستي ۀكلم ،شيئ آن نابودي از گزارش براي نتيجه در ،است نابود گرديده شدن
 تابع ،خارج در يا و ذهن در ،عدم مفاهيم جا همه گوييممي حساب اين با پس .است آمده

 اگر عدم مفهوم ،برهاني چنين يك با .است وجود و حدوث خارجي و ذهني مفاهيم
 حادث يا و قديم هم با دو ره كه بود الزم ،اشدب وجود مفهوم نقيض ضد و يا خواستمي

 يا منطقي و فيلسوف بحث موضوع هم با و شوند نابود هم با آيند و وجوده ب هم باشند. با
 زيرا ،است حقيقت برخالف مفهوم دو اين ۀدربار تناقض و ضديت گيرند. پس قرار

 ،است وجود مفهوم پيدايش فروعِ از و وجود مفهوم پيدايش از بعد عدم مفهوم پيدايش
  هستم  من  نيست زيد  هست ندارد. زيد تريشب مصداق يك و منفي مثبت ۀقضي دو يعني
 .نيستم من

 اصول با تناقض قابليت ،فروع هرگز و است اول ۀقضي و نتايج فروع از دوم ۀقضي
 مفهوم آنگاه عدم كهاين براي ،گردد وضع اعدام ۀكلم ،عدم مفهوم در مقابل ندارد. بايستي

نابود گردد  و معدوم ،پيدايش از پس وجود آن و كند پيدا مصداق وجودي كند كهپيدا مي
 جا همه پس .آوريم وجوده ب را معدوم و نيستي مۀكل ،موجود مفهوم همان از و ما بتوانيم

. اشدب داشته مستقل مصداقي و مفهوم ،خود اينكه نه است موجود اعدام معنايه ب عدم
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 از قبل يا و وجود برابر)وجود وارد شود  بحث ۀحوز در عدم كه نيست شايسته سپ
 حوادث ۀزمين در ،معدومات و اتيمنفو  ال و ليس كلمات ( بلكهاشدبمورد گفتگو  وجود

 همين حكيم فيلسوف يك حاله ب ترقرار گيرد. مناسب بحث مورد بايستي والتتح و
 گاهي مگر ،نگويند سخني عدم ۀدربار ،هاهستي و از وجودات درمورد بحث كه است

 ۀدربار هم قرآن ۀروي كهنچنا ،آوردند ميانه ب ييگفتگو و بحث هاهستي زوال از كه
َ  ّل اِ  هاكِل  یئ ش    ُكل : فرمايدمي .است چنين معدومات و تفيامناز  بحث  و هالك ،2جه 

 جهُ َ   بقيي   َ   فان هاعلی  نم   ُكل فرمايد:  مي ديگر و جاي .داندمي اشياء بر عارض را نابودي

ِّ ر    داند. بر اشياء مي عارض را فنا و نابودي هم اينجا در 1.كب

 وجود و موجود را از كتاب ۀكلم مقابل معدوم و عدم ۀدربار بحث ما ،حساب با اين 
 در و نابودي اعدام كه كرد خواهيم ثابت خود بحث انتهاي و در سازيممي خود خارج

 ،ساخته را زيرا خدا آنچه ،است محال و غلط ،آمده وجوده ب خدا ۀاراد هب چهنآ مقابل
 هستي آن اگرچه است ثابت ،شده حادث هرچه و است ساخته ابديت و بقاء براي

 معدوم خدا ۀاراده ب دارند كه قابليت مخلوقات و . حوادثاشدب داشته نابودي قابليت
 هايانسان مانند ؛سازد را معدوم خواهد كرد موجود اراده هم خدا اينكه نه گردند

 ليكن اند.نبوده گويي چنانكه شوند خدا نابود ۀاراده ب كه دارند ذاتي قابليت كه بهشتي
 صادر بهشت در را هاآن ابديت ها را نابود نخواهد كرد و حكمهرگز آن متعال خداوند
ه ها بفناء آن و موجودات حدوث برابر در عدم مفهوم كهناي ديگر بر نمود. دليل خواهد

 خداوند متعال ذاتي قدم وصف در )ع( منانؤاميرالم متقيان موالي فرمايش ،وجود آمده
َقات ق  ب  س    :فرمايندمي البالغه نهج در كه آنجا است ُ ك   الا  وجود ييعن 4هُ جودُ َُ  م  د  الع   َ   هُ ون

 وجود فهومم همراه عدم اگر مفهوم ينيدبب .است داشته سبقت عدم بر و هازمان بر خدا
 و ازلي ،وجود مفهوم كه طورهمان .اشدب قديم ،مانند وجود عدم كه يدآمي الزم ،اشدب

 با عدم مفهومِ ازليت اينكه با اشدب ابدي و ازلي بايستي هم عدم مفهوم ،است ابدي
 با گيردنمي سبقت قديم بر چيزي زيرا ،دارد منافات مفهوم آن بر خدا وجودِ سبقت

                                                           

 . 88سورۀ قصص، آيۀ  .1

 . 12و  12سورۀ الرحمن، آيات  .1

 خطبۀ اول.  .2
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 مفهوم كه است دليل جمله اين دارد. پس سبقت عدم بر مايد: وجود خدافرمي موال اينكه
 چه اشدب شده انتزاع از وجود و هستي اينكه نه شده پيدا موجودات فناء و حدوث از عدم

 موجودات فناء و حدوث تابع عدم مفهوم اينكه نتيجه .اشدبوجود  مقابل در اينكهه برسد ب
  .نيست متناقضين مانند خدا وجود برابر در مفهوم اين پس .و ازلي وجود قديم تابع نه است
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 فصل دوم

 خلق  و خدا مفهوم ۀدربار بحث

 ،هست مخلوق ،خدا هست ؟است شده پيدا مفاهيمي و كلمات چنين چرا در تاريخ
 است قديم آن ،است شده پرورده آن و است پروردگار آن ،است بنده آن و ستخدا آن

و  واقعي ،مفهوم آن ،است جوهر ديگري و آن است عرض يكي آن ،است حادث و آن
و  است و ابدي ازلي يكي آن ،است و اعتباري غير واقعي ،ديگر و مفهوم است حقيقي

 مفاهيم كلي طوره ب و؛ مفاهيم و عبارات اين و امثال است و زايل حادث ديگر آن
  .است آمده ودوجه ب و از كجا كي از يمنف مفاهيم و مثبت
ه ب در عالم كه است و حوادثي انانس درك مبناي بر و عبارات مفاهيم اين تمام 

شود و يا  برداشته آفرينش ۀصحن از و تحوالت تغييرات اگر كه طوريه ب ،وجود آمده
 يكي با نبودن ،و عالم نباشد كدرِمُ موجودي ،و تحوالت تغييرات در محيط اين اينكه
 گيتي ۀاز صحن هم خدا و خلق اهيممف ،زايل و ثابت و و منفي ثبتم دو مفاهيم از اين

و يا اگر  اشدب داشته مفهوم نخواهد بود كه تحوالتي زيرا يا چنين ،شودمي برداشته
 .است مساوي ،درك غير قابل شيئنابود با  شيئاهد كرد. ونخ را درك آن كسي ،اشدب

 انسان چون بود. بنابراين خواهد يكسان ،نشود درك و اشدبنباشد و يا اگر  اگر هستي
وجود ه ب و حوادثي تحوالت او چنين و درك علم محيط در و هست مدرك و عالم
و يا  مفاهيم آن توانست بود و هرگز نخواهيم و خواهد بوده ،نامبرده مفاهيمِ ،آمده

 ،شما هستيد ،هستم من :گوييممي كامل قطعيت با پس .را انكار كنيم آن مصاديق
و هرگز  ندهست وجود آمدهه ب بحثي هاآن ۀدربار كه موجوداتي ۀكلي و آسمانو  زمين
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 ادراك و علم طو در محي كنيممي و ادراك زيرا ما عالميم ،انكار نيست ها قابلهستي اين
 شبهات ،براينوجود خواهد آمد. بناه و ب است وجود آمدهه ب تحوالت همه اين ما

اعتبار  ۀاز درج ،دانندمي معدوم و چيز را موهوم خود و همه كه كساني ها ويفسطائسو
 ؟از كجا پيدا شده نيست و هست ؟وجود آمدهه از كجا ب و مثبت خواهند بود. منفي ساقط
 و من است خدا و قديم اواينكه  پس ؟نبودم هم من ،نبود او اگر ؟بودم من كه او بود

  ؟است گرفته سرچشمه كجا از ،هستم حادث و مخلوق
 .است كلمه همين اشدب و اعتبارات مفاهيم ۀهم أتواند منشجا ميدر اين كه كلي ۀقاعد 
 تا بتوانيم اشدب هميشه يعني .نباشد عدمه ب مسبوق هرگز نباشد و يا اينكه يا بايستي شيئ

و حاال  خود نيسته ب و يا خود خود هسته ب او خود كه كنيم قضاوت شيئي چنين ۀاردرب
 خرق ،پيدايش نظر از شيئي چنين ،آمده وجوده ب و بودهن شيئي كنيممي مشاهده كه
 يميبگو كه آمده وجوده ب قضاوتي چنين آن ۀدربار ،شده پيدا و نبوده چون و ،بوده ادتع

 وجوده ب را آن كسي چه ،شده پيدا دليل چه به و شده پيدا كجا از و شده پيدا چگونه
 و اشدب نداشته نبودي ۀسابق و اشدب شههمي بود الزم ،بود و صالح طبيعي او بودِ اگر .آورده

 در .نباشد هم هرگز و اشدب نبوده وقت هيچ كه بود الزم ،بود صالح و طبيعي او ر نبودِاگ
 و فاعل و علت و دليل سراغ به هرگز انسان مانند عالم و مدرك موجود يك ،صورت ناي

 عدم ۀسابق و يمبود هميشه اگر ما يعني .رفتنمي رويت قابل غير غايب موجود و لجاع
 .يمروبنبود  هم الزم و رفتيمنمي و علت دليل نامه ب مفهومي دنبال هرگز ،نداشتيم

 ،ما بودِ لزوم عدم و ما اثر نبوديِ بر قهرا ،باشيم كه نبود هم الزم و نبوديم اگر طورهمين
 و دليل چهه ب و چيست جاعل و فاعل بگويند شد كهنمي پيدا مفاهيمي چنانيك هم باز

 وجوده ب جاهمين از گفتگوها و بحث و و اعتبارات ممفاهي اين تمام .شده پيدا علت چهه ب
 هم باز و اندشده پيدا و اندنبوده حوادث همه اين هستم. عدمه ب مسبوق من كه است آمده
 و نيستم باقي خود ميل به ،امنيامده خود ميل به .گردم عدم به ملحوق دارم آمادگي من
 كيست كه آمد خواهد وجوده ب گونهاين از سئواالتي پس .رفت نخواهم هم خود ميل به

 ؟كرده خلق و ساخته رام چيز چه از ؟آورده وجوده ب چطور مرا؟ آورده مرا چرا ؟آورده مرا
  .لهذا اخمللوق اخلالق نم   ،خلق كیف ،خلق ِب   ،خلق م  : لِ است چنين عربي به عبارات اين ۀترجم

 شما نظر به آنچه ،كنيدمي حركت ييجا يا و خيابان در وقتي اشم .كنيد دقت خوب 
 .كندنمي پرسش و سئواله ب وادار را شما ،است حال يكه ب و آيدشمار ميه ب زء ثوابتج
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 مرتبه يك اگر اما .نداريد پرسش و سئوال ديگر ثوابت و نور و فضا مواد و زمين ۀدربار
 ناگاهه ب ،سازد نابود را جمعي و گردد حداثا زمين در شكافي و آيد وجوده ب ايهزلزل
پرسيد  مي .شودمي پيدا ياهحادث و تكان هم شما وجود و فكر در ،شده عوض شما

 سئواالت اين ۀهم ؟آورده وجوده ب را آن ؟ كيشده پيدا ده؟ چگونهش پيدا ؟ چراچيست
 ايكنندهقانع جواب هانآ از كدام هر مقابل در و كنيدمي ايراد مه برابر و تكرار با را

 ياهحادث ،نبوده هيچ بدهد جواب شما به كسي اگر ؟پرسيد چيستدا ميتخواهيد. ابمي
 يد يا منيگوكنيد ميمي تعجب كه حالي در شما  ،است مانند سابق اوضاع ،پيدا نشده

 اين .دروغگو هستي يا تو ديوانه كهاين يا و زنممي حرف خيال و روي هستم ديوانه
خود فرو  به را و مردم برداشت شكاف زمين چرا صدا از كجا آمد؟ اين ؟بود چه كانت

 .افتاده اتفاق كه باشيد ياهحادث و توانيد منكر واقعهنمي ديگران ا وهرگز شم پس برد؟
 چه آورد؟ وجوده ب را حادثه اين عاملي چه و كسي چه كه است اين شما دوم سئوال

 شما جواب در باز ؟نمود ايجاد شكاف آن در و داده نتكا را زمين كه بود بود و كه
 و نداد تكان را زمين قدرتي هيچ و نبود آنجا در عاملي هيچ و نبود كس بگويند هيچ

 جوابي چنين ،است ثابت و سابق حال مانه به اوضاع ،نبود چيز و هيچ كس هيچ
 و عامل انكار زيرا ،شودمي واقع شما تعجب يا و مسخره مورد اول وابمانند ج درست

 كه امديوانه يا و گيجم من گوييمي .است جعل و عمل د انكارمانن درست جاعل يا
 انكار را ياهحادث چنين كه هستي دروغگو و ديوانه تو و يا بوده چيزي كنممي خيال

هم  آن ۀكنند ايجاد عامل هست خود كه دليل همان به و است حادثه اين .كنيمي
  .است عمل انكار مانند درست ،عامل انكار اينجا . دراشدب بايستي

 و دادند تكان را زمين چرا ؟شد پيدا ايزلزله چنين چرا :است اين شما سوم سئوال 
 بود؟ و كار در منظوري چه زلزله اين از بود؟ چه حادثه اين غائي علت ؟ندكشت را مردم

 به نيز خود آن ،تنيس آن پيدايش براي دليل ،ندارد برهاني بگويند هيچ باز در جواب
 مورد گذشته جواب آن مانند هم جواب اين .است افتاده اتفاق هدف بدون خود و

 هر و دارد الزم محدثي و عامل حادثي زيرا هر ،گيردمي قرار شما تمسخر استهزاء و
 ايكنندهقانع دليل اگر سئواالت اين ۀهم جواب در افتد.مي اتفاق ،دليله ب ،ايحادثه

 شد. نخواهيد آرام ،دينياور دسته ب
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 فصل سوم

   جهان حوادث و انسان 

 كه بود خواهد يكند و كِمي پيدا خاتمه كجا به و شودمي شروع كجا از انسان فكر 
 در و يماهدانست را مدلول و دالئل ۀهم و چيز همه و كس همه زيرا ،بنشينيم آرام ما

 وجوده ب سئواالتي چه و كشاندمي كجا به را انسان ،جهان حوادث .ايمشده آرام هنتيج
ه ب صنايع و حوادث مقابل در كه ؟ سئواالتيچيست آن ۀكنندقانع يهاجواب و آوردمي

 فكر كه وقتي تا دارد و الزم ايكنندهقانع جواب هاآناز  كدام هر و آيدمي وجود
 چيز چهار ،شودنمي آرام است نكردهورد برخ كنندهقانع و مستدل جوابِ آن با ،انسان
  .است
 و تفريح به بيابان ۀصحن در و شده خارج خود ۀخان از انسان كه بهار اول صبح 

ه ب را زمين كه بهار فصل معطر و رنگارنگ يهاگل ۀمنظر ،شودمي مشغول گردش
 فكره ب را انسان و كندمي جلب كامال را انسان نظر ،است داده آرايش خود يهارنگ
 اشدب داشته دسترسي اوه ب تواندمي كه دانشمندي از خود يا مغز قدرت از تا داردوامي

 حركت بيابان ۀصحن در ما كه خزان فصل در از اين گويد پيشكند. مي سئواالتي
 چيزي پوسيده و خشكيده يهاعلف و خشك زمين و ساده خاك جزه ب ،كرديممي

 عاري و بري زينتي و لباس نوع از هر بيابان امتق كه كرديممي مشاهده و ديديمنمي
 فصل در اكنون خورد ونمي ما چشمه ب چيزي خشن يهاسنگ و خاك جز و است
 يهاگل و هادرخت ،سبز يهاچمن همه اين ،كنيممي گردش بيابان همان در كه بهار

  .است آمده وجوده ب معطر و رنگارنگ
 كه است توانا و دانا نقاش و استاد كدام اين پرسيممي مرتبه اولين : دراول سئوال 
؟ است كرده آرايش و مفروش گياهاني و هاگل چنينيكه ب را خشك بيابان ۀصحن

 قدرت ،سئوال اين ؟ در مقابلچيست و كيست خرم و سبز مناظر و هاگل اين ۀآفرينند
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 جواب ستيباي است گرفته قرار ما گفتگوي طرف دانشمند كه آن يا و ما عقل و فكر
 و توانا و دانا بسيار كه كند معرفي ماه ب را مهندسي يا و عامل اينجا در .بدهد ايكنندهقانع
 و سوا ،آفريننده كه كند روشن و ثابت نظر ما در بايستي و است مسلط و محيط و توانا
 مصالح كدام هر هاآن زيرا ،است آفتاب و نور و هوا و هاگياه و هاخاك اين از جدا

 ،خود تواندنمي هرگز يساختمان مصالح و ندهست هاسبزه و هاگل پيدايش ساختماني
 . اشدب هاگل ۀآفرينند و مهندس

 و هاگل اين پرسيممي است ايستاده ما برابر كه دانشمندي يا و خود : ازدوم سئوال 
 اختهس اصولي و مواد چه از ،اندآمده وجوده ب بيابان ۀصحن در كه ايتازه صنايع ،هاگياه
 آورده وجوده ب ييزيبا همه اين و شده تركيب يكديگر با كه بوده مصالحي چه ؟اندشده
 و مواد چه از هاگل ۀساق و برگ و هاگل عطر ؟آمده وجوده ب كجا از هاگل رنگ ؟است

شود. مي افتتاح مَبِ ۀكلم با عربي ۀجمل در سئوال اين ؟است شده تركيب و ساخته اصولي
 جواب بايستي هم سئوال اين مقابل در ؟هاَرادُ ا   َ   هااَراقُ  َ   النبااتت هِ هذِ  ق  لِ خُ  امبِ گويند: مي
ه ب را هاگل و صنايع اين بناي ۀاولي مصالح بايستي ما جوابگوي و بدهد ماه ب ايكنندهقانع

نمايد و مي معرفي ماه ب را آن مصالح ساختمان يك مهندس كه طوريآن كند معرفي ما
 را آن فكر ما هرگز ،آمده وجوده ب هيچ از و است هيچ هاينا بگويد ماه ب كسي اگر

  .نيست نمايش و نمود قابل ،هيچ اصل از ،هيچ زيرا ،كند تواند قبولنمي
 و هاگل اين پرسيممي است ايستاده ما برابر كه دانشمندي يا و خود : ازسوم سئوال 

 مصالح فرمولي و قانون چه روي ؟است شده ساخته و مهندسي چطور فني رنظ از گياهان
 و اوليه مواد اگر ؟اندكرده تركيب يكديگر با و چيده هم پهلوي را هاگل بناي ۀاولي
 ،كنيم تشبيه ماشين يك هاييدكي يا و ساختمان آجرهاي به را گياهان اين ۀاولي يهااتم
 را هاآن و كرده لمتص يكديگر به را هااتم و ذرات اين از هريك كه مالطي نيرو و آن

 روي ؟چيست آورده وجوده ب را آن خاصيتي و شكل چنينيك طبق و چيده هم پهلوي
 و اندشده آميزي رنگ ياهنقش چه روي و تركيب يكديگر با هابرگ اين ذرات فرمولي چه

 است شده پيدا كجا از هاآن رنگ و اندآمده وجوده ب قانوني و فرمول چه روي هاگل عطر
 ؟است نموده آميزي رنگ زيبايي آن را به هاگل يهارنگ كه كيست آن و

 ييآشنا بايستي فني نظر از سازي گل و سازي گياه كيفيت به ما جوابگوي جااين در 
 اشدب كننده و روشن كننده قانع كه طوريآن را صنعت اين فرمول و اشدب داشته كامل
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 ماشيني يدكي قطعات تواندمي شينما يك ۀسازند كه طوريهمان ،كند ما بيان براي
 كند.  تشريح نيز ما براي فني نظر از نمودن سوار و پياده ضمن را

 يا و هاگل پيدايش غائي علت از پرسش اينجا ما چهارم : سئوالچهارم سئوال 
 تصور در كه است : چيزيندكنمي تعريف چنين را غائي علت .است ديگر صنايع

 از بعد ،خارج در ظهور و پيدايش در اما و شودمي پيدا وعمصن وجود از پيش ،آفريننده
 مقابل دانشمند يا و خود از اينجا در .گرددمي آشكار و ظاهر ،مصنوع گرفتن وجود

 و سازنده ؟اندآمده وجوده ب و گياهان هاگل ناي منظور چه به و چراكه  يمكنمي سئوال
 مخلوقات ساير و هاگل صنعت از ايفايده چه و داشته نظر در را اينتيجه چه آفريننده

 ق  لِ خُ  م  لِ  .چه براي يعني لم شود:مي افتتاح لمَ لمۀك با عربي در كه سئوال اين ؟بردمي

 اندشده خلق هاگياه اين چه براي .هاَرادُ ا   تر  صف  َ ا  ا   تمحر  ا   َ هاَراقُ ا   تخض   ا   م  َ لِ  النبات
 هاگلبرگاند و شده آميزيرنگ ،زرد يا و قرمز يا سبز يهارنگه ب هابرگ چه براي و
فوايد  و جينتا ايستيما ب ويجوابگ نيز اينجا در ؟است گشته مزين مختلف يهارنگه ب

 كه دارد بيان و روشن حواض خيلي و كند مجسم ما نظر در را گياهان و هاگل پيدايش
 پيدايش كه يزانيم هب ،است ظهور قابل و مترتب هاگل اين بر جيينتا و فوايد چه
 بايستي ابتدا .شود معرفي عاقالنه و حكيمانه عمل يك و شده خارج لغويت از هاگل
 عمل يا يك و صنعت يك مقابل در چهارگانه سئواالت كه بدانيم را حقيقت اين

وجود ه ب تصادف و اتفاقه ب كه صنايعي و تصادفي حوادث وليكن ،است حكيمانه
 مثال رايب .كند وادار سئواالت اين به را بيننده كه داردن خاصيتي و وضع چنان ،آيدمي
و  شده خرد هايشيشه قطعات دسته يكه ب چشمتان و كنيدمي حركت خيابان در شما

 و ندارند مخصوصي وضع و شكل هاآن از يك هيچ كه قطعاتي چنان ،افتدمي نامنظم
 كه كنيدمي همشاهد را ييهاشيشه ديگر طرف از و نيست استفاده قابل كي هيچ

 معين و معلوم هاآن از كدام هر ۀانداز و وضع و شده بريده منظم قطعات به ايشيشه
 قرار حادثه دو اين در مقابل كه شما .است استفاده قابل هاآن از كدام هر و گشته

( معين ۀانداز و شكل با شده بريده هايشيشه و نامنظم هايخرده شيشه)د يگيرمي
 كسي چه كه پرسيدشما نمي .نداريد پرسش و سئوال شده خرد هايهشيش ۀدربار هرگز
 هرگز باشعور و ارادهبا انسان يك و عامل دانيد يكمي زيرا ،است بريده را هاشيشه

 و اراده و بدون تصادفي عمل يك كه دانيدمي و كندنمي خرد طورآن را شيشه قطعه
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ه ب كه نداريد سئوالي هم و كنيدمين سئوال فاعل و عامل از هرگز پس .است بوده شعور
ها شيشه خرده زيرا ،است شده قسمت و ريز ريز طور اين هاشيشه كيفيتي و حساب چه

 چه به كه نداريد سئوالي طورهمين و اندنشده شكسته قاعده طبق فني نظر از كدام هيچ
 و است فايدهبي و لغو اينجا در چهارگانه سئواالت تمام پس .شده خرد هاشيشه منظوري

 به اجمالي نظري اكنون .اشدب حكمت و نظام روي كه است حادثه به مربوط ،سئواالت آن
آيا  كه گوييممي بررسي يك از بعد و يمينمامي خلقت جهان حادث مصنوعات و حوادث

 عمل يك .است آمده وجوده ب غائي علت بدون و عامل ۀاراد بدون و تصادف هاينا
 و خطوط. اندمنظم و مرتب جا همه عالم قطعات .نيست سازگار كمتح و نظام با تصادفي
 اگر كه عجيبي حساب چنانيك است اندازه و حساب روي جا همه عالم هندسي اشكال
 ،صالح جايه ب و خورده همه ب عالم نظام ،اشدب زيادتر يا و كمتر موجود وضع اين از كمي

 نامنظم خودش روزيشبانه و ساليانه حركات در زمين ۀكر آيا .فساد است پيدايش ۀماي
 اگر ؟است زياد يا و كم اشدب داشته خورشيد با بايستي كه ياهلفاص با كره اين آيا و است

 تعطيل كره اين حيات و گرايدمي انجماد و برودت به ،اشدب تريشب مقدار ناي از فاصله
 را آن آفتاب تابش و حرارت ،اشدب ترخورشيد نزديك ۀچشم به طور اگرهمين گردد.مي

ه ب خود جاي در هم كرات ساير ،دارد كه سكناتي و حركات در ماه ۀكر .سازدمي نابود
 تكون عالم اين در آنچه و زمين ۀكر روي حوادث .دنكنمي گردش نظام و حساب همين

 هااتم و عناصر ؟اندمنظم چطور هاگل و هاگياه .است نظام و حساب همينه ب ،يابدمي
 كنيد پيدا را موجودي يا حادثه توانيدمي خاكي ۀكر اين در شما اواقع آيا ؟اندرتبم چطور

 در شده خرد هايشيشه مانند آن آن پيدايش و وجود ؟اشدب حساب و نظم برخالف كه
 و حساب همين مبناي بر .است نظام و حساب چيز روي هر و چيز همه .نه ؟اشدب مثال
 علل و دالئل سئوالي هر  پاسخ در و كنيممي شروع ار خود ۀچهارگان سئواالت ،نظام

  .آوريممي دسته ب را آن غائي علت و جهان حوادث
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 فصل چهارم

  ؟نيست اي هست آفريننده

او  ؟ آياهست او آيا .آوردمي وجوده ب را جهان حوادث كه عاملي ۀدربار سئوال اولين 
 فعال و مريد او ؟ آيااست حكيم و عالم و قادر آيا ؟است كامل او آيا ؟است ابدي و ازلي
 خود ذات در او آيا دارد؟ مقصدي و هدف سازدمي كه موجوداتي و صنايع از او ؟ آيااست
 دارد؟ و نياز خود اولياء و بندگان كمكه ب آفرينش و خلقت در آيا ؟است نيازبي و غني
 متعال خداوند وجودي كماالت از كمالي سئوالي هر سخِپا در كه ديگري ر سئواالتساي
 و اسماء از اسمي و صفت ،كمالي هر كشف ضمن در و گردد كشف قابل و درك لقاب

 گردد.  روشن متعال خداوند صفات
 بتواند ده كس هر كه شده ( نقل)ص اكرم رسول حضرت از مشهور احاديث بعضي در 
 بيان از منظور و شودمي واجب او بر بهشت ،دبشناس و بشمارد را خدا از اسماء اسم

 خداوند متعال قدرت و علم به ييآشنا اسماء و و صفات آن ييشناسا ،()ص ولرس حضرت
آورد. وجود نميه ب هم ثوابي استحقاق و نيست كمال ۀماي ،الفاظ كردن ا رديفالّ و است

 ناي شكل به ،سيبرر از پيش كه است اين بهتر و است ساختمان مانند آفرينش جهان
از  او اسماء و صفات به و بشناسيم مختصري را عالم ۀآفرينند ،آن بناي طرز و ساختمان

  .گرديم آشنا صنايع و حوادث بروز طريق
 ،حوادث ۀآورند وجوده ب و كننده خلق و آفريننده عامل يك عالم در آيا :سئوال اولين 

 چيز خدا يا نامه ب عاملي چنين اصال يا و هست آمده وجوده ب كه حوادثي از جدا سوا و
 آن صانع وجوده ب پي انساني صنايع ديدن از همچنانكه ما ندارد؟ آيا وجود ديگري

 ،كنيممي پيدا انسان آن وجوده ب يقين ،ساخته انسانكه  را آنچه ۀاز مشاهد و يمبرمي
 وجود و كنيم اعتراف و اقرار طبيعت خالق وجوده ب هم طبيعي صنايع ديدن از توانيممي
  ؟نداريم حقي چنين و نيست چنين اينكه يا ينيمبب طبيعي مصنوعات همراه را صانع آن

 حال در صورت يك به و حال يك به دائم هستي عالم اگر كه كرديم اشاره سابقا
 و عامل يهاانسان فكر در قهرا ،آمدنمي وجوده ب ايحادثه هيچ بود و سكون و آرامش

 ،آيدنمي وجوده ب باشند داشته پرسش و سئوال آن دنباله ب كه ياهحادث يك هم عالم
 حق دانا يهاانسان كه آورده وجوده ب افكار در ياهحادث قهرا تطبيع عالم حوادث كنلي
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 بردارند. ما قدمي ،عامل آن جستجوي در و بشناسند را حادثه آن پيدايش عامل دارند
 با اما هستيم روهروب سابقه بدون وراتظه و بروزات و با حوادث مخود دائ زندگي در

 .است آرامش و سكون شودنمي شنيده و ديده عالم در آنچه ،قدقي و عميق نظر يك
 مرئي حوادث همين دليله ب و ندهست حادث تمام ،عالم اجزاء .تاس حادثه تماما عالم

 و ما .تاس كرده خوده ب متوجه را ما و شده پيدا نمايش و نمود همه اين ،غيرمرئي يا
ه ب را ما عاملي چه .هستيم حاال و نبوديم اين از پيش ،مانند ما طبيعي صنايع هايليونم

 ،بوديم عالم موجود در هاييهست دليله ب يا خود و دليله ب ما اگر ؟است آورده وجود
 ما .نبوديم خود دليلِه ب ما پس ،نباشيم عدم هب مسبوق و باشيم هميشه كه بود الزم
 درك را خود و حاال هستيم و كنيم درك را خود هستي بتوانيم كه منبودي خود
 بودِ و ما وجود همراه حتما ؟است آورده وجوده ب را ما عاملي چه و هستيم چرا .كنيممي
 ما خواستمي ،نيست اگر .هست هم ما ۀآورند پديد و موجد عامل ،ما پيدايش و ما

 در منطق و است حركت و نند عرضما حادث شيئ .باشيم هميشه يا و نباشيم هرگز
 به بايستي ،اشدب متكي خود به تواندنمي حركت و عرض كه شده ثابت و حكمت عقل
 حادث به متكي تواندنمي حادث .اشدب داشته اتكا نباشد خودش جنس از كه خود غير

 همه هاينا زيرا ،شوندنمي پيدا ابعاد از ابعاد .آوردنمي وجوده ب حركت را حركت .اشدب
 انسان كه من حاال و باشند متكي ثابت ذات يكه ب بايستي جا همه اعراض .اندعرض
 و كميت نظر از من وجود اعضاي و اجزاء تمام .شدم بود و شدم حادث ،نبودم ،هستم
 وجوده ب مرا كسي چه .ندهست حدوث معرض در و اندحادث تركيب و شكل و كيفيت

 يا ساعت دو يكي بايستي الاقل كه هست يعامل و هست كسي آنجا پس ؟آورد
 قضاوت همين و آورد وجوده ب بتواند مرا تا اشدب داشته وجود من از پيش ،تريشب

 ،حوادث از پيش آنجا پس .است صادق عالم صنايع و عوامل تمام ۀدربار ،خودم ۀدربار
 دارد.  وجود ايآفريننده عامل

 اينكه يا ؟ واست هاآن مانند و انشدگ آفريده جنس از آفريننده آن : آيادوم سئوال
 و خود كه آمد وجوده ب اينجا از ما ؟ سئوالاشدب هاآن مانند و هاآن جنس از تواندنمي

 اين اجزاء و ما كه كرديم مشاهده چون و كرد جلب را ما نظر ،ديگر حادث شيئ يا
 او آيا كه آمد ميان هب آفريننده از سئوال قهرا ،اندشده پيدا حاال و ر ما نبودندنظي ،عالم

 همين اينجا در. ماست غير اينكه يا و ستما مانند و نظير آيا و نيست يا و هست



 12                                                                         وجود و عدم                                                   

ما او  كه كندمي ايجاب ،جهان ۀآفرينند به استدالل طريق و نظر سائل در ،پيدايش عوامل
 اقهر ،اشدب ما مانند و ما جنس از او اگر زيرا ،بشناسيم ديگر حوادث وايس و خود را سواي

 از جزئي خود . ماندكناو را پيدا  ۀود آفرينندوج ،از وجود او كه شودمي يدركمَ هم او خودِ
 .ستنظير ما و مانند ما ،خود خارجي و داخلي اجزاء تمام با عالم و اين هستيم عالم اين
 معرض در و است وجود ما حادث .نيستيم بيش حقيقت يك هم و روي هم با همه پس

 عرض خودمان .ديگر هستيم حوادث حدوثِ و محلِ حادث ،خود .تغيير و تغير است
 بر برهان ،هم با ،هم نظيرِ اجزاء و افرادِ اين .باشيم خود متكي به توانيمو نمي باشيممي

از افراد  و يا فردي عالم اين از تواند جزئينمي آفريننده آن پس. اندوجود آفريننده اثبات
 او سواي پس .جداست شدگان آفريده حساب او از ستيه و آفريننده حساب قهرا .اشدب آن
  .خود سوا و جدا است از مصنوع ر صانعيه كه طورهمان .او هستيم سواي ،ماو  ،ما

مانند ساير  او هم است ممكن و يا است ازلي و قديم آفريننده : آياسوم سئوال
 ،آن و جواب ،باال مانند سئوال هم سئوال اين ؟اشدب عدم به مسبوق و حادث موجودات

و  حوادث ساير از جنس ،اشدب عدم به مسبوق و حادث نيز او اگر .است جواب همان نظير
 بايستي گيرد كهمي قرار حوادثي و صنايع در رديف او هم پس .خواهد بود هاآننظير 
 ثابت كه برهان با همان داد. پس قرار ازلي قديم وجود خداي اثبات براي راهي را او وجود
 جدا حوادث حساب از ،او هم و قدم حدوث حساب قهرا ،جدا است سوا و آفريدگان شد از
 عدم به غير او مسبوق چيزي هر .دارد سبقت هازمان ۀهم بر او .است قديم او .است
 ۀهم بر خدا و داشته سبقت هاآن ۀهم بر و بوده موجودات ۀاز هم پيش عدم مفهوم .است

ُ ك   َقاتالا ق  ب  س   فرمايد: ( مي)ع موال بارهدر اين دارد. سبقت عدامو اَ اوقات  م  د  َ الع   هُ ون

 كه اعدام اين از منظور .دارد و داشته سبقت معدومات و هازمانبر  او وجود پس ،هجودُ َُ 
 و قابل فرض قابل ،موجودات حدوث از كه است عدمي ،دارد سبقت آن بر خدا وجود

 كه نيست خود چيزيه ب خود ا عدمالّ و است حوادث بر مضاف ،عدم واقع در و تصور است
 مسبوق خدا مانند خلق پس .اشدب داشته سبقت آن و وجود خدا بر اشدب و بيان فرض قابل

  .نيست عدمه ب

  متعال خداوند ذاتي علم ۀدربار چند سئواالتي
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 آينده و حوادث موجودات تمام به او محيط و علم است عالم خود ذات به خدا ياآ
 او علم كه است ممكن يا گردد و زياد و كم ندارد قابليت و است ذاتي او علم آيا ؟است
 ؟باشد افزايش و فزوني به رو انسان مانند علم هم

 و نشانه ملَعَ .است چيزي و نشانه نشان معناي به و عالمت ملَعَ ۀماد از علم ۀكلم
 به ادهم از همين عالمت .اشدب چيز ديگري اثبات براي راهي گويند كهمي چيزي
برخورد  ياهشاننو  عالمت به اگر در بيابان پس .نشانه يعني عالئم ۀنشان معناي
مانند  ؛يمگذارب و عالمت ملَرا عَ آن نام توانيممي ،فهميديم را حقيقتي از آن كه كرديم
 نتوان كه شيئي ليكن .مؤثر است عالمت كه و مانند آثار لشگر است عالمت كه پرچم

 انسان گر صنعتنشان كه بيابان و سنگ كرد مانند خاك را كشف حقيقتي از وجود آن
خود ه ب خود كه چيزي يعني ماده همين از علم .گويندنمي و نشانه ملَرا عَ آن ،نيست
 انتساباز نظر  و خود از نظر موجوديت علم .وجوده ب چيز ديگر است و راهنماي نشانه

 همان علم .معلوم ،عالم ،علم :كندمي پيدا حالت سه قهرا ،معلوم به ارتباط و عالم به
را  يتحقيق كه يينور و نيرو .غير خود است كشف ۀسرماي كه است نيرو و حقيقتي

 كسي به المعجا ر ايند گويند.مي علم ،گذاردمي و در اختيار كاشف كرده كشف
يا  كسي نام ،و معلوم است كننده كشف نور و قدرتي چنينيك صاحب گويند كهمي

ه ب چراغي اگر در تاريكي مثال .است كرده كشف عالم را براي آن ،علم كه تاس چيزي
 ،خود شعاع كمك دهد و به نشان شماه را ب خود اشيائي در شعاع شما بدهند كه دست

 جاي دار بهچراغ ،علم جاي به اينجا چراغ در ،كند خود راهنمايي غير چيزي شما را به
 اين به معلوم و عالم و معني اين به علم .تاس معلوم جايه ب شده كشف آنچه و عالم

 علمي چنينيك واقع باشند و درمي سوا و جدا از ديگري حقيقتي يك هر ،حساب
 موجوديت علم ،نباشند گانهسه حقايق آن از اگر يكي كه حقيقت از سه است تركيبي

 ؟اشدب و داننده تواند بينندهخود مي ،آيا چراغ ،دار نباشدو چراغ اشدب چراغ .كندپيدا نمي
 نور چراغ ۀوسيل به نباشد كه جا چيزيو آن اشدبدار و چراغ و يا اگر چراغ .خير البته
زيرا  ،ندكنپيدا نمي در اينجا موجوديت و عالم علم باز هم ،گردد دار كشفچراغ براي
 .گردد و روشن دار معلومچراغ براي ،نور چراغ ۀوسيل به كه نيست و يا چيزي كسي
 .است حقيقت سه اين از تركيب ،ديگر پيدا شده و موجودات در انسان كه علمي

و در برابر او  قرار داده دانستن نور و نيروي ،در وجود انسان و آفريده خداوند انسان
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اگر  حقيقت سه اين از هريك .اند آفريدهداده او را تشكيل معلومات كه ديگري موجودات
 حقيقت سه اين تركيب خاصيت علم در واقع سپ. كندپيدا نمي موجوديت علم ،نباشند
 آن از يكي با نبودنِ مركب موجوديت ،اگر نباشند اجزاء مركب كه دانيمو ما مي است

از  هريكه خود ب موجوديت براي مركبي هر كه دانيممي رود و از طرفيمي اجزاء از بين
بعد  ،اثر پيدايش يو از طرف است مركب ذاتي ۀالزم احتياج و اين است محتاجاجزاء خود 
 بعد از پيدايش ،و اثر تركيب ظهور مركب در واقع پس .است و اجزاء آن مركب از پيدايش

 سوي به راه ،معلوميو  و عالم علم چنينيك از طريق خواهيماجزاء خواهد بود. مي تمام
  .پيدا كنيم خداوند متعال علم

 ،و نظام حكمت چنينكي طبق و موجودات مخلوقات ههم چطور اين اوال گوييممي
 چنينيك ۀآفرينند كهبر اين روشن است و برهاني بوده و اتفاق از تصادف و عاري بري
 يك مدر عالَ توانستنمي ،نبود و اگر عالم اشدبو دانا  عالم بايستي ،و معلومات و عالم علم

 ر علمب روشن برهاني ،موجودات ۀو عالمان حكيمانه . نظاماشدب از خود داشته اثر علمي
  .است خداوند متعال

 و حكمت با نظام تواند توأمنمي و اتفاقي تصادفي عمل يك كه كرديم اشاره سابقا
 ۀاراد طبق كه ديگري جام و آنشود خرد مي تصادف به كه ايشيشه مانند جام ،اشدب

 عالم ،مهندس كه است دليل دوم قطعات قهرا ،گرددمي قسمت منظم قطعاتي به مهندس
 و مرتب خيلي ما ما و جهان .نخواهد داشت داللت چنينيك اول و قطعات ودهو دانا ب
 شده بريده و ساخته ،و علم حساب روي عالم اين قطعات تمام .ايمشده آفريده منظم
را  هاآن كه مهندسي بر اينكه واضح است دليلي ،و نظام حساب چنينقهرا يك .است
و اگر  است و روشن ما ثابت علم دليل او به علم پس .است دانا و حكيم ،و ساخته بريده

را  معالَ تصادفي عامل و يا اگر يك اشدب جهاني چنينيك ۀآفرينند توانستنمي ،نبود معالِ
 و مخلوقات غير از موجودات هم تصادفي عامل آن بود كه و الزم اشدب وجود آوردهه ب
 عمل از وقوع پيش كه تاس اما الزم ،اشدب معالِ نيست الزم چهاگر تصادف عامل ،اشدب

 معالَ اين در توانستيمنمي ،نبود معالِ تصادف عامل و اگر آن اشدب وجود داشته ،تصادفي
خود محو و ه ب خود ،آفريننده نظميبي همراه معالَ نظام .برخورد كنيم و نظامي حساب به

  .است دانا و حكيم ،آفريننده خداي پس .بود نابود شده
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 طوريشود. آيا همانديگر پيدا مي سئوالي او خدا و علم يچگونگ ۀجا درباردر اين
 ۀگاناجزاء سه از پيدايش بعد كه است و تركيبي عرضي خاصيت يك هاانسان علم كه
 او مانند نور و روشنايي ؟ آيا علماست چنين خدا هم علم ،آيدوجود ميه ب خود ۀاولي

 آنچه و عالم حقايق به تباطيار چنينيك دارد و خدا از طريق مقدسش ذات به ارتباط
مانند ساير علما و  خود نيز در علم او ،صورت در اين ؟است شده مربوط است ساخته

 بود. خواهد دانشمندان
خواهد  دليل هم علم آن بلكه اشدب انسان تواند غير از علمخدا نمي علم جادر اين

 حدوث دليل به ما طور كههمان .وجود آمدهه خدا ب در ذات تركيب از طريق بود كه
خدا را  ذاتي علم ،خود تركيبي علم دليله ب بايستي ،كرديم خدا را اثبات قدم ،خود

 يك پس ،اشدب گذشته ۀگانسه اصول از مركب خدا هم زيرا اگر علم ،كنيم اثبات
 علمي چنان ،از تركيب و پيش اجزاء پيدا شده در اثر تركيب كه حادث است علمي

 بايستي يا اصال كه است ند ساير حوادثمان او هم علم و او پس .است وجود نداشته
وجود  تركيبي آثار و خواص از يك. هراشدب داشته ايمانند ما آفريننده نباشد و يا اينكه

 كه اشدب تواند اثريخدا نمي علم پس .است خداوند متعال ذاتي آثار و خواص دليل ،ما
 خدا دارد. علم با ازليت منافات ،حالت ن. اياشدب وجود آمدهه ب گانهاجزاء سه از تركيب

خدا  ذات خدا عين علم يعني ،وجود خدا خواهد بود دليله خود خدا و ب خدا همراه
خدا  كهآن نخواهد بود. نتيجه يشترب حقيقت يك و معلوم و عالم در اينجا علم .است
  .ستاو ذات خدا عين و علم است عالم

 

 

  و معلوم علم ذاتي وحدت

خدا و  ذات خدا عين علم اگر كه است اين شود و آنديگر پيدا مي واليدر اينجا سئ
 ،باشند حقيقت و يك هستي يك ،مو عالِ علم و اين اشدباو  علم خدا عين ذات

 و يا اينكه اشدب نداشته معلومي يا اينكه ميعالِ چنينيك كه است اين اشالزمه
 و عالم علم كه است اين فرض چنين ۀو الزم اشدباو  ذات او و علم عين هم معلومات
 كند بهبرخورد مي فرضي چنيننباشند و يك تريشب حقيقت و يك هستي يك ،و معلوم

 در ضمن .اشدب خلق هستي خدا عين خدا و هستيِ هستيِ عين خلق هستيِ اينكه
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 اثبات هم و مخلوق و خالق خلق ذاتي وحدت ،و معلوم و عالم علم ذاتيِ وحدتِ اثباتِ
 شود. مي

 اشدب خلق عين و خالق خالق عين خلق كه است همين سرهم پشت ۀفرضي اين ۀجنتي
 از ميان هامدلولو  ها و دليلهستي ذاتي باشند و اختالف حقيقت يك و مدلول و دليل

 معلومي قهرا علم و اين خدا است ذات خدا عين و علم است خدا عالم اينكه . برايرودب
 ،علم چطور براي ،نباشند مخلوقات اگر اين .ندهست او خدا مخلوقات دارد. معلومات الزم

پيدا كند و  خدا موجوديت تواند علمچطور مي ،نباشد شود و اگر معلوماتپيدا مي معلومات
 است علم آن عين كه عالمي كه ستا اين اشالزمه ،اشدب نداشته موجوديت اگر علم

امر داير  باشند و در نتيجه هم او معلومات علم همراه و يا اينكه اشدب نداشته موجوديت
 يك ،و مخلوقات و خالق خلق يعني و معلومات و عالم علم يا اينكه ،دو قضاوت بين است

 عدم دليله نباشد و ب هم معلومات ،مخلوقات عدم دليله ب باشند و يا اينكه حقيقت
شد و يا خدا نبا بايستي يا اينكه پس .نباشد عالم ،علم عدم دليله نباشد و ب علم ،معلومات

 . اشدب خلق هستي و وجود او عينخدا  هستي كهاين
 و همين اندحادث مخلوقات اين كه دانيم؟ مگر ما نميچيست آن واقعي جواب
 نبوده معلومات ،مخلوقات از حدوث پيش پس .اندوجود آوردهه ب را معلومات هم مخلوقات

 ما بايستي پس .نبوده المع ،نبوده علم جا كهو آن نبوده علم ،معلومات از حدوث پيش و
 وجود خلق سواي ييوجود خداه ب احتياج ،صورت در اين كه باشيم خلق ازليت به قائل

و يا  است از خالق آن استغناي ،ازليت اين ۀالزم و است ازلي خلق زيرا هستي ،نيست
 دو هر و اين باشيم و عالم علم حدوث به قائل ،و معلومات مخلوقات حدوث همراه اينكه

  .انكار توحيد است معنايه ب
 ندهست ييهاخاصيت و در انسان ملِدر عا و معلوم و عالم علم دانستيم از اينكه :جواب

وجود ه ب ذات از اين در خارج معلومات و پيدايش انسان با ذات علم نيروي از تركيب كه
 يبيترك علم تواند بهنمي و عالمي علم چنينيك ۀآفرينند كه كرديم ثابت ،است آمده

 كمال دليل كه آنچه در مقابل ،شودمي مشاهده نقص از در مصنوع آنچه زيرا ،اشدبمجهز 
 پيدايش از بعد ،علم نامه ب خاصيتي چنينيك كهاين ديگر .اشدب صانع در بايستي ،است

 ،علم نامه ب خاصيتي چنينيك ،نابراينب شود.پيدا مي هم با هاآن تركيب و گانهسه اصول
ه ب استدالل و با اشدبمي دممق آن خود بر ،آن ۀآورند وجوده ب اجزاء كه است حادث
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 آن بر بايستي آن ۀآفرينند عامل شود كهمي اثبات مركب و حادث علمِ چنينيك
 كهچنان .آفريننده علم قدم بر كندمي داللت علم اين حدوث پس ،اشدب داشته سبقت
 براي گانهسه اصول بتركي همچنين .است صانع كمال دليل مصنوع نقص گفتيم

 به هم آفريننده علم اگر زيرا ،آفريننده علم تركيب عدم بر است دليل ،علم پيدايش
 ديگري ۀآفرينند بايستي و است خود حادث مصنوع مانند هم او ،اشدب تركيب و حدوث
 مقابل در او علم يعني ،اشدب غيرمركب و قديم بايستي آفريننده علم پس. اشدب داشته

 شد ثابت راه اين از پس .اشدب و مجرد بسيط ،مركب علم در مقابل و قديم ،حادث علم

 كه شد ثابت اينجا در و اشدبدا ميخ علم عين خدا ذات و خدا ذات خدا عين علم كه
 يعني ،است مخلوق علم وا ازس ،عالم و علم يعني مركب جزء دو به خدا نسبت علم
 شعاع در كه نيرو و معلوماتي آن بصاح و علم نيروي) بود حقيقت سه كه مخلوق علم
 قديم ثابت حقيقتِ ( يكعالم و علم )نيروي آن جزء دو به ( نسبتشده شناخته علم

 و بوده منزه ،تركيب و از حدوث خدا علم ،امتياز اين در كه شد ثابت و هم نيست بيش
 از پيش حادث شيئ كهاين براي .است ناقص است مركب و حادث كه انسان علم

 به احتياج عدم و قدم دليله ب مقدي شيئ و اشدب و عالم تواند زندهود نميخ حدوث
وجود  در و است حقيقت يك وجود خدا در عالم و علم پس ،است عالم و زنده ،تركيب
 .حقيقت دو انسان
آيا  يد كهآوجود ميه ب معلومات يعني علم سوم جزء ۀدربار ديگري جا بحثاين در

 وحدت همين دليله ب ،نيست بيش حقيقت خدا يك ذات رد معالِ و علم آنچنانكه
 كهاين يا و اندمعلوم و مكشوف خلق از پيدايش خود پيشه ب خدا خود معلومات ،حقيقي

  ؟است ظهور و بروز معلومات بر متوقف ،انسان مانند علم الهي ظهور علم
 موضوع اين پيرامون بحث آن و كنيم بحث ديگري حقيقت ۀدربار بايستي اينجا در
. بود خواهد چه تركيبي نظر خواص از و چيست ذاتي خواص نظر از شيئ يك كه است
بود.  خواهد خود چه غير دليله ب و باشدمي چه و چيست خود دليله ب چيز هر تغيير

 ،خود دليله ب و است حدود ،خود دليله ب ماده يميگومي جسم و ماده ۀمثال دربار
 اين .است آرام و ساكن ،خود دليله ب و هم است سياه ،خود دليله و ب است ظلمت

در وجود  يينيرو دليله ب ماده همين يميگوخود. بعد مي دليله ب است ماده ها ناماسم
و  حي ،نيرو همان دليله و ب است و رنگين روشن ،نور دليله و ب است متحرك ،خود
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 ۀطور دربارهمين .خود است غيرِ دليله ب ماده و جسم براي هااسم اين و است زنده
 ييروشنا ،خود دليل و به است رنگ ،خود دليله نور ب شعاع يك مييگونور مي خاصيت

 با دارد بر اينكه آثار توقف هرچند ظهور اين ،است نيرو و تابندگي ،خود لدليه و ب است
 ۀماد روشن، ۀماد ،رنگين ۀماد ،ماده با تركيب دليله نور ب شعاع همين شود و تركيب ماده

 روشنايي ،خود دليله ب نور و است ظلمت ،خود دليله ب ماده . پساشدبمي متحرك و دهزن
 آورندمي وجوده ب نيرومند و زنده جسم ،يكديگر با از تركيب بعد دو حقيقت اين و است

خود  دليله هرچيز ب ،طور كليه ب . پساشدبنيرو مي و حيات اثر پيدايش أمنش ،نور كه
 وجوده ب ديگري خاصيت و اثر ،خود غير با تركيب دليله ب و اشدبمي خاصيتي اثر و داراي

  .آوردمي

 متعال خداوند علم ذاتي اثر

 و عالم علم اين آيا .است عالم ،خود دليله ب و است علم ،خود خدا شد كه ثابت
 توقف معلومات آن باشند يا اينكه داشته هم معلوماتي ،وجود مخلوقات از توانند پيشمي

 همچنين و است قدرت و وجود خدا حيات ذاتي اثر يميگومي ؟مخلوقات پيدايش بردارد 
 ۀالزم ،اشدب و دانش علم خدا ذاتي اثر كه در صورتي .است دانش و علم خدا اثر ذاتي

 .هاآنظهور و بروز  از پيش معلومات كشف يعني علم ذاتي
 اين در كه است حقايق ما آيا علم .كنيممي خود مقايسه علم ۀدربار را حقيقت اين ما
 ما معلومات از قسمتي است ممكن يا اينكه است مشاهده و قابل موجود است ،عالم

روز  فالن .روز است كه دانيممي اكنون ما هم ؟است وجود نيامده هنوز به كه اشدب حقايق
 و برج از ماه روزي چه كه دانيممي هم امروز خود را از طور روز بعدو همين برج و ماه از

 و خلق نديستن عالم اين وز درنه كه داريم معلوماتي آينده به اينجا نسبت در بود. ما خواهد
از  پيش ،آوريموجود مي را به آن و سازيمخود مي كه صنايعي ۀطور دربار. هميناندنشده

 را و هندسه شكل آن توانيممي و حتي دانيمرا مي آن ۀو هندس شكل ،صنعت آن پيدايش
 خود صنعت كهاز آن پيش سازنده و يك هندسم در اينجا يك .كنيم كاغذ ترسيم يرو بر

تواند مي ،است آگاه از نظر فني آن و كيفيت و وضع شكل از ،ظهور برساند ۀمنص را به
 معلومات نوع دو اينجا مهندس كند. در كاغذ ترسيم را بر روي آن قطعات تمام شكل
 خودش و فقط و نساخته وجود نياوردهه را ب هنوز آن كه صنايعي يعني اول معلومات ؛دارد
 انسان علم در دوم معلومات ينيمببحاال  و .است آگاه هاآن حقيقت به خودش داند ومي
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 ،نمايد تواند مطالعهنمي كسي و ظاهر نشده مهنوز در عالَ است مسلم آنچه .چيست
 يذات علم سواي قيقتيح علمي معلومات وجود دارد. آيا مهندس و سازنده علم در ولي

 حقيقتي علمي لوماتر معاگ ؟است علم ذاتي خاصيت معلومات اين اينكه و يا است
 شده تركيب انسان ذاتي علم چطور با و ستكجا در حقيقت آن پس ،اشدب علم سواي

 آن كه كنيم اعتراف بايستي پس ؟است برده پي وجود آنه ها بظهور آن از پيش كه
 .است معلومات همان عين ،علم و ستا علم عين ،معلومات
را  سئوال آن بايستي اول شود كهمي پيدا ديگري والئس انسان علم ۀجا درباردر اين

 و آن .يميبگو سخن خداوند متعال علم ۀدربار سپس و بدهيم را آن جواب كرده مطرح
ه ب بايستي اشدب علم ذاتي خاصيت علمي علوماتم كه صورتي در كه ستا اين سئوال

 در فكر انسان معلومات آن ،علم نيروي نامه ب يياقتضا چنينيك شدن پيدا حضم
 پيدايش محض به كه است اين علم همراه علمي معلومات پيدايش ۀالزم و شود پيدا

 جهل از قبيل ياهعارض انسان براي وجود آيد و ثانيا به معلومات تمام اول ،علم نيروي
 ذاتي خاصيت ،ستا وجود انسان در علم نيروي كه زيرا تا وقتي ،نشود پيدا و فراموشي

 و اشدب وجود داشته انسان علم همراه بايستي است علمي معلومات همان نيرو كه آن
 اين ذاتي و خواص استم در دانستن نيروي كه بينيممي و مشاهده حس طريقه ب ما

 علوماتم همان آموزگاري كه يتمگر وق ،وجود ندارد اشدب علمي معلومات نيرو كه
 كه شود معلوماتيگيرد. چطور مي قرار ما ۀر دهد و در حافظما تذك به همرا  علمي
 ما خاصيت اگر معلومات ؟اشدب علم ذاتي خاصيت اشدب داشته تذكر آموزنده به احتياج

شد پيدا مي ،در وجود ما نور علم پيدايش همراه و تذكر نداشت به احتياجبود،  علم ذاتي
ر وجود ب نسيان و جهل روضعُ و ثانيا بوديم دانا حقايق تمامه ب اوال ههميش و ما براي

 ۀالزم وجود انسان در علم نيروي كه يميبگو جا بايستياين در پس .داشت امتناع ما
ه ب علم همراه ،بود انسان علم ذاتي لوازم از علمي اگر معلومات اينكه براي ،ندارد ذاتي

 نبود.  محتاج يادآوري تذكر و هب ،علم مد و بعد از پيدايشآوجود مي
و  كم او قابل معلومات هم باز و مجهز است علم نيروي به انسان كهناي يۀبر پا پس

؟ يا شود چيستمي ضعار او وجود بر نسيان و جهل اينكه دليل ،باشدمي شدن زياد
 معلومات همين هست هرچه و است محال و غلط ،علمي معلومات كه يميبگو بايستي

 از جدا و سوا كه علمي نيروي مجهز به ،انسان اينكه يا و اشدبمي تذكري و خارجي
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از  تركيبي انسان علم كه رديمك ثابت و در گذشته نيست اشدبخدا  مخلوقات به ييآشنا
 موجودات يا و تذكري معلومات .1  دانستن نيروي .1  انسان خود .0 :است حقيقت سه

 خارجي

 انسان وجود در علم پيدايش

 :قسمت سه از اين است تركيبي انسان علم كه يميگوجا مير ايند
  است و نيرو و معلومات قد حياتفا يامادهو  جسم ،خود در ذات انسان -0
   و علم حيات نيروي پيدايش -1
 و خارجي ذهني معلومات نيرو به اين كمك به انسان آشنايي -1

 از باب توانيمدر اينجا مي ت وليانكار اس غيرقابل ،حقيقت سه اين از انسان تركيب
 خارج در كهاز آن پيشاست  معلوماته ب ييآشنا ،علم ذاتي خاصيت كه نيمك ثابت نمونه

 و عرض به هم معلومات همان است كتسابيو ا عرضي انسان علم چون ،ظاهر شود
 ببا از بلكه نيست علم نيروي  احتياج از باب تذكر و اكتساب اين شود ومي پيدا اكتساب
 ذات در جسم بينيممي نمونه براي .است آن ذاتي نيرو و لوازم اين به انسان ذات احتياج

 ذات نور به جااين در .گرددمي روشن ،يينور و روشنا در اثر تعلق ولي است خود تاريك
شود مي نور كشف ۀوسيل به آنچه و ييروشنا اين به ،تيره جسم ولي است خود روشن

نور و  كمكه ب جسم كند ولييم كشف برابر او است آنچه خود اتذ نور به .است محتاج
 دانش و علم نيروي و بوده مانند جسم انسان د. ذاتكنمي پيدا را مكشوفات آن ،روشنايي
 است آگاه آن وقوع از پيش ،معلومات به ،خود ذاتي خاصيت به علم اگرچه .است مانند نور

 علم نيروي كمك به بلكه خود نيست اتيذ خاصيت به ،معلومات به انسان آگاهي ولي
 و بهمجهز گردد  علم نيروي به بايستي انسان .است داده قرار او ذات در خدا كه است

 اين مجهز گردد و چون هم علم آن خاصيت به شود تا آگاه اتمعلوم نيرو به اين كمك
 اشدب خود كامل در ذات جزء مركب است ممكن ،است تركيبي و تعلقي خاصيت ،خاصيت
 اثر نقص بر و اشدب و تركيب ناقص نگيرد انجام نحو كامل جزء به با آن تركيب وليكن
 نيست الزم جزء مركب دو يعني ،گيرد انجام طور ناقصه ب هم نتيجه پيدايش ،تركيب

 در .شودمي تركيب علم نيروي با انسان ذات. ندكن مبادله يكديگر با را خود آثار ذاتي تمام
يد آمي وجوده ب انسان ذات در ،تدريجه ب هم آن ،علم ذاتي خواص از تيقسم ،تركيب اين

 قرار انسان ذات در علم نيروي ذاتي خواص كمكم ،است تركيبي اثر ،خاصيت اين چون و
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 دانش كمكه ب عالم آن كه ستا كافي قدر همين نمونه براي اينكه گيرد. نتيجهمي
 به موكول آگاهي اين هرچند گردد گاهآ ظهور آن از پيش ،حقايق تواند بهمي خود

و  اتمخلوق منحصر به ،معلومات شود كهمي ثابت قدر همين. اشدبتذكر  و تعليم
هنوز در  كه اشدب حقايقي ،معلومات از قسمتي است ممكن و نيست خارجي موجودات

 ،كنيم گذارينام علمي معلومات را آن توانيممي كهحاال اين و .است نشده پيدا خارج
تذكر  فكر و به محتاج خدا علم ۀدربار شود ويم تذكر پيدا فكر و دليله ب انسان ۀربارد

 از انفكاك قابل دارد كه ذاتي لوازم عالم در هرچيز :يميگومي كلي طوره ب پس .نيست
 ذاتي لوازم از .نيست بيش حقيقت يك خدا حيات و قدرت و علم چون ،نيست ذات آن

 خارج در يا و اشدب داشته تذكر به احتياج آنكه از يشپ است معلومات كشف خدا علم
 قدرت .توانستن از پيش دانستن ييعن علم .است علم ذاتي اثر ،حقيقت ظاهر گردد. اين

 ذاتي لوازم از و است مقدم ييتوانا بر دانايي جا همه .تندانس از بعد توانستن يعني
مورد  ظاهر شوند و خارج در كهآن از پيش است معلومات و مقدورات به آشنايي ،ييدانا

ه ب و است دانايي ،خود ذات به خود و خودي خداوند به .گيرند قرار قدرت و علم تعلق
 ،خارج در ظهور از پيش ،معلومات آن دارد و معلومات تمام به ملع ،دانايي همان دليل

 يبرا ييروشنا و و نظير رنگ اجسام براي نظير ابعاد ثالثه ،است علم ذاتي خاصيت
 ذاتي خاصيته ب جسم طور كهنيرو. همان براي تحرك و تحريك نور و نظير قدرتِ

 خاصيته ب هم خدا علم ،است ييروشنا ،خود ذاتي يتخاص نور به و ابعاد است ،خود
 وصف ۀبارظاهر گردد. لذا در خارج در آنكه از پيش است معلومات كشف ،خود ذاتي
 . ش یاءال   عد  ش یاء ب  ل  ِب  هُ لمُ عِ ش یاء ك  ال   بل  ش یاء ق  ل  ِب  ه  لمُ عِ  اند:خدا گفته علم

 اعيان» نامه ب ،خارج ظهور در از پيش را عالم موجودات ه،فلسف و حكمت اينجا در
 و آن عين ،ظاهر گشته و آمده وجوده ب خارج در آنچه گويدمي كند ومي معرفي «ثابته

 قطره هستي مانند وجود ،هبود خداوند متعال مقدس ذات در ،ظهور از پيش ،آن هستي
 مصادر در مشتقه افعال هستي مانند و نور و روشنايي أمبد درر نو ۀلمع هستي دريا و در

 پيدا يكديگر امتيازي به نسبت آنكه از پيش ظهور و از پيش هايهست اين و ،اوليه
 هايهست آن خدا و اندثابت خدا ذات در يعني خدا علم در ،شوند خوانده ناميه بو  دنكن
و  ذاتي عينيت همان طبق ،است معلوم عين و است عالم عين و است علم عين كه را

 مقدس ذات در ،ثابته اعيان همان طريق از سازد وظاهر مي عالم در ،وجودي نيتآ
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ه ب خود ذات طريق از دريا چنانكه ،دارد مخلوقات و موجودات خصايص به علم خود
 دارد.  ييشود آشنامي جدا آن از كه قطراتي

در  خلق هايهستي ۀدربار ،خود ۀفلسف يهاكتاب از يكي در فالسفه از يكي اينجا در
 بودن ۀدربار او .كنيممي را نقل آن عينا گويد كهمي اشعار فارسي چند بيت ،خالق علم

 گويد: مي چنين خدا علم در انسان
 نبودي جدا ما ز بود تو          نبودي ما بود كه روز آن
 نبودي ما بود كه بود يكِ      بود  ما بود بود تو دبو تا

 :يكون ،بود :)كان است شده و وجود استعمال كون ۀكلم جايه ب بودن ۀجا كلماين در
 خلق هايوجود هستي معناي به اسالم از پيش قديم ۀفلسف در جمالت ( ايناشدبمي

 داده شرح توحيد مفصال بكتا در )آنچنانكه فلسفه اينكه نظر به .القخ هستي در است
 هستي وجود وه ب را خدا مقدس ذات شناسد ومي عرض و نمايش به را شد( مخلوقات

 وجود بر ،است و وجود خلق هايتماه همان كه عرض و گويد نمايشمي كند ومي يمعرف
 تجلي خود ذات گويد وجود بهمي و اشدباستوار مي است وجود خالق حقيقت كه هستي و

 اين . رويشودمي پيدا مخلوق نامه ب نمايش نمود و همه اين تجلي آن از كند ومي
مانند  ،خالق هستي در است خلق هايهستي ،نظر فلسفه در ثابته انياع ،حساب
 اينكه ها نظر بههستي اين ها وگل در هاخشت هايهستي دريا و در قطره هايهستي

و  قخال هستي عين ،باشندمي خصوصي شيئيت و فاقد ماهيت ندارند و و امتيازي حدودي
واحد  يك را معلوم و عالم و اينجا علم . دراشدبمي مخلوق هستي عين خالق هستي
 و علم اين و علم همان ،وجود و وجود همان ،اند علمگفته اند ومجرد دانسته و بسيط
ها ضيهفر اين و كند پيدا نمايش بروز و آنكه از پيش است خلق هايهستي همان ،وجود

 مذاهب از بعضي در كه است وجود وحدت همان مبناي بر ،اسالم از پيش قديم ۀفلسف در
 .است شده پيدا اديان و

     اسالم و فلسفه نظر از و معلوم و عالم علم وحدت

 مبناي بر معلوم و عالم و علم وحدت از ،فلسفه مبناي بر معلوم و عالم و علم وحدت
 و عالم و علم ،خداوند متعال مقدس ذات در ،شد بيان چنانكه .است جدا توحيد اسالم

 يعني هم علمي وماتمعل ،خدا همان يعني المع ،خدا يعني علم .است حقيقت يك ،معلوم
 فلسفه .اشدبمي جدا فالسفه ۀفرضي از ،حقيقت يك براي سه نام اين و خدا همان
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 و نوع فرد ميلياردها به ،نمايش در هستي همان و نيست بيش يكي گويد هستيمي
 در و اندخلقو امتيازات،  حدود در ،ظاهر شده افرادِ و انواع اين ۀشود. همظاهر مي

 ،نمايش و بروز در و مشترك ،هستي در خالق با خلق گويندمي و اندخالق ،هستي
 خالق هستي عين ،خود هستي به مخلوق گويند كهمي هاآن باشند. پسمي مختلف

 عين خلق هستيِ اين چون و ،اقيانوس همان عين آب دليله ب قطره هچنانك ،است
 همچنانكه شناسدمي را خود خلق ،خودشناسي دليله ب خالق ،است خالق هستي

 اعيان ،وجود در هاهستي اين داند ومي را قطرات هستي ،شناسيآب دليله ب اقيانوس
 دريا با آب مانند وحدت فهفلس مبناي بر معلوم و عالم و علم وحدت . پسندهست ثابته

  .اشدبمي اقيانوس معاني پيدايش در قطرات
 كه است چنين توحيد اسالم مبناي بر خدا ذات در كلمه سه اين اما وحدت و

مبرا  و منزه كيفي و كمي تبعيض و تجزيه از و خود مجرد است ذات خداوند در
 ،خود ذاته ب و است متكي ،خود ذاته ب و قائم ،خود ذاته ب هستي اين و اشدبمي
 ذات در ،است خود علم ذات خدا در طور كههمان .است قدرت ،خود ذاته ب و علم
 علمي وجودِه ب مخلوقات .است مخلوقات به ييآشنا يعني معلوماته ب ييآشنا خود
 معلومات آن و دباشن خدا ذات خود در هستيِ به اينكه نه ندهست خدا ذات در خود

 به تعالي و خداوند تبارك مخلوقات پس .است وجود علم لوازم از و علم عين ،علمي
 ها وجوداتاين و ندهست جدا خدا علم از ،هايهست تمامه ب ،خارجي موجودات معناي
 وجوده ب علمي نيروي و ساخته خلقي يعني ،ظاهر ساخته عالم در خدا كه است علمي
 علم خدا بندگان ،نيرو آن اساس بر كند ومي خود عنايت بندگان به نيرو را آن و آورده

 ۀهم ،بوده هم اين از قبل و هست عالم در اكنون آنچه كنند.مي پيدا مخلوقاته ب
ه ب مخلوقات معنا يعني اين به معلومات و ندهست عالخداوند مت خارجي معلومات هاآن

و  خلق هايهستي اين سوايند و و جدا خدا هستي از ،خود هستيِ وجودِ مراحلِ تمام
اينجا  باشند. در خدا وجود لوازم از نتيجه در تا نديستن خدا علم ذاتي لوازم از ،مخلوقات

 اين به معلومات .است جدا خلق هاياز هستي خود يعني اتمعلوم از ،خدا يعني معالِ
 لوازم يعني خدا. معلومات يعني معالِ .است قديم خدا ذاتي علم و . خدااندحادث معني

 خلق هستي هاآن از يكي كه ممتازند و جدا ،انديقتحق دو و هستي . دوهاآن وجودي
 اينجا بين در .است قديم ،خالق هستي و حادث ،خلق هستي .خالق هستي ديگري و
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 علم ،خود خدا اينكه براي ،ندارد وجود مقدس ذات سواي ايواسطه خلق ذات و خدا ذات
 دليله ب بيند ومي هست آنچه خود ذاته ب خدا پس .است كشف معناي به علم و است

 و است دانش و علم از جدا خود حقيقتي ذات در انسان. شناسدمي داند ومي ديدن همان
 به ارتباط براي ،است ناتواني و جهل ذاتا و است ظلماني و تيره ذاتا كه انسان اين

 تا است وجود خود محتاج از جدا و سوا قدرتي و نيرو به ،عالم موجودات كشف و مخلوقات
بتواند  نيرو همان كمكه ب و اشدب داشته حركتي و بتواند جنبش قدرت نيرو و آن كمكه ب
 حقيقت سه ،خارجي معلومات و و علم انسان پس .كند پيدا و رابطه خود تماس معلومات با

 علم نيروي ،معلومات كشف براي انسان شوند ومي تركيب و يكديگر جمع با كه ندهست
 غير خود را تواند خود ونمي است خود ظلماني ذات در چون واسطه ونبد دارد و الزم

 ذاتا است ذاتا علم چون و است علم خودِ ،خداوند متعال مقدس ذات ولي ،ببيند و بداند
 ،خارجي موجودات و مخلوقات معنيه ب معلوماته ب ارتباط براي او سپ .است كشف
از نظر  كه عالم وداتموج يعني معلومات ،خدا علم يعني ،علم اين در .ندارد الزم واسطه
 .مخلوق هستي نامه ب ديگري و خالق هستي نامه ب يكي ؛نديستن بيش دو حقيقت هستي

 معلومات اين و نيست بيش حقيقت يك خدا علمي معلومات و خدا مقدس اما ذات و
 هاهستي آن آنكه از پيش ،است خلق هايهستي و وجود خلقه علم ب معناي به علمي

 عين كه است علم ذاتي لوازم همان علمي اينجا معلومات . درآيد وجوده شود و ب اختهس
 خدا به علم يعني ،توحيد اسالم اينمب بر ثابته اعيان . پساشدبمي وجود خداوند متعال

 هاساختمان به مهندس علم نظير ،آيد وجوده ب هاهستي آن آنكه از ها پيشهستي حقايق
 و انسان ،قرآن و توحيد اسالم مبناي بر .ساخت خواهد را هاآن اين ازبعد  كه مصنوعاتي و

خود  حدود و عوارض و يهست به سپس ،است خدا بوده ذات در وجود علميه ب ،موجودات
 كه است از معلوماتي غير خدا علم براي معلوماتي چنيناند. يكظاهر گشته عالم در

 و وجودات اصوله ب موجودات گويدمي فهفلس .است كرده و مطرح را دانسته آن فلسفه
ه ب گويد موجوداتمي دريا. توحيد اسالم در هقطر مانند وجود ،ندهست خدا ذات در اوليه

و  مهندس ذهن در ساختمان علمي مانند وجود ،اندبوده خدا ذات خود در وجود علميِ
  .است ممتاز و يكديگر جدا از كامال فرض دو اين و فكر صانع در مصنوعات علمي وجود
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 اسالم علمي هايفرضيه و فلسفه علمي هايفرضيه بين فرق

 يهست عين خلق هستي و است خلق هستي عين خالق هستي ،فلسفه مبناي . بر0
 خدا و به علمي علوماتم معناي به ،خالق در هستي خلق هايو وجود هستي است خالق

 خالق يهست از خلق هايهستي ،اسالم توحيد مبناي بر ليكن .اشدبمي ثابته اعيان معناي
 ،وجود و ماهيت تمام به دارند. خلق وجودي يكديگر تباين با هستي دو اين و است جدا

  .است خداوند علمي ها معلوماتهستي ،اين از پيش و است خدا خارجي معلومات
 تنزيه به قائل داند ومي خلق هستي عين ،هستي در را خدا مقدس ذات ،. فلسفه1

 هستي از را خدا ذات هستي توحيد اسالم ليكن ،نيست خلق هستي از خالق هستي
 داند. مي منزه و جدا مخلوق

 وجود و اشتراك طريق از خلق هستي به را خدا هستي وجود ارتباط و وحدت . فلسفه1
 از نظر وجود و خلق كه است خلق به عالم دليل اين به گويد خداداند. ميمي وجود وحدت
 ،خود آب خاصيت درك طريق از دريا چنانكه ستا آن عين و وجود خدا ۀنمون ،هستي
توحيد  ليكن .است وجود نظر اشتراك از ارتباط اين و است قطرات آب خاصيت آشنا به
شناسد. مي مشاهده و كشف طريق از ،مخلوقات هستي به را خدا علم ارتباط اسالم

 خداوند از ،است معلومات كشف علم وجودي خاصيت و است علم خدا ذاتا يد چونگومي
كند. مي پيدا آگاهي مخلوقات و موجودات حقايق به ،وجودي خاصيت چنينيك طريق

 آن با را انسان سازد ومي آتش ،آوردود ميوجه ب ملَاَ و درد انسان در خداوند متعال مثال
 ديگر هم يهاانسان .شده مبتال دردي چه به انسان د كهدانمي اينجا خدا سوزاند. درمي
 چنينيك به خداوند متعال علم .شده مبتال دردي چه به شده سوخته آدم اين دانند كهمي

 هاآتش داند كهمي فقط او يعني ،است مشاهده و كشف طريق از وجود آمدهه ب كه عذابي
 سوزشي درد و چه هاآتش اين از انسان داند كهمي كند ومي چه انسان تن يهاگوشت با

 از و است ثرأت و لمأت طريق از عذاب چنينوجود يكه ب انانس علم ولي ،كندمي پيدا
 عذاب ،سوختن طريق از سوزد وخود مي انسان يعني .است عذاب آن ۀنمون داشتن طريق

 ثريأت و ثيرأت كهاز اين است منزه .سوزدنمي خود خداوند متعال ليكن ،داندمي را سوختن
 و است آگاه عذابي چنيناز وجود يك ييدانا طريق از صرفا ولي ،ندكنپيدا  راه وجودش در
 ،داندمي را آن حقيقت ،سوختن كه بدون طوريآورد. همانوجود ميه ب سازد ومي را آن

 علمي چنينداند. يكمي را وجود خلق حقايق ،خلق هستي با وجودي ارتباط هستيِ بدون
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 كم .نيست و تبعيض تجزيه خدا قابل مانند ذات است خداوند متعال ذاتي علم كه
 يا زياد چيزي خدا ذاتيِ وحدانيتِ گردد. همراه كم تا نيست زياد زياد شود و تا نيست

تغيير  معرض در دائما ،مخلوقات و موجودات يعني خارجي معلومات ليكن ،شودنمي كم
 خود كفو و در ذات اخد كه طورهمان .باشندمي فزوني و كسري معرض در و رتغيّ و

 ندارد.  اينمونه كفو و هم خود ذاتي دانش و علم در ،ندارد اينمونه

  معلومات به انسان و خدا علم كيفيت

ه ب خداوند متعال علم كيفيت آن گردد و ديگر مطرح بحثي است الزم اينجا در
 به متعال خداوند ارتباط آيا .تاس معلومات همين به انسان علم كيفيت و معلومات

 فرق يكديگر با ارتباط دو اين اينكه يا و است انسان علم نظير ارتباط معلومات حقايق
ه ب علم ،تا در نتيجه كنيممي بررسي جزئي و نظر كلي از را معلومات ابتدا ؟دارند بسيار

 موجودات تمام كه دانيممي ممتاز شوند. ما و يكديگر جدا از جزئيات به علم و كليات
 يك و اشتراك جهت يكديگر يك با ،هستند و شماره اشاره قابل كه اجزائي و عالم

 انديقتحق و يك هستي يك هم با همه ،مشترك جهت آن در د كهندار اختالف جهت
 كه در حيوانيت و حيوانات انسان مثال .باشندمي جدا يكديگر از ،اختالف جهتِ آن در و

 درك و زيادي كمي و و قيافه نظر شكل از و اندمشترك شداب احساس و درك نيروي
 خاصيت در نباتات و حيوانات و طور انسانهمين .دارند اختالف يكديگر با معلومات و

 بدني و مانند هم رشد ذاتي و هم مثل زيرا همه ،اندمشتركيكديگر  با ناميه ۀقو نماء و
 خصوصيات و از نظر شكل كدام هر باز شوند ومي بزرگ رويند ومي هم با دارند. همه

 تمام و حيوانات و نباتات و طور جماداتهمين .دارند خوده ب مخصوص امتيازات ،ديگر
 جسميت در ،است و اشاره شماره قابل عالم در آنچه كلي طوره ب و عالم كرات و ذرات
 يا و مطلق جسم و همان ندامشتركيكديگر  با اشدب وجود ۀجوهر همان كه مطلق
 ،راه اين كند. ازپيدا مي خوده ب مخصوص امتيازات ،نوعي هر در هاآن وجودِ فردِ رِجوه
 پيدا اختالف جهت و اشتراك جهت يكديگر به نسبت مخلوقات و موجودات ۀهم

 امتيازات درك و گويندمي كليعلم  را موجودات اين ۀهم وحدتِ جهتِ درك .اندكرده
 راه عالم در يئزج و كلي عنوان دو ،راه اين . ازندناممي يئجز علم را اختالف جهات و

 و اختالف حالته و ب نامتناهي ،كليت و اشتراك حالته گويند اشياء بمي و است يافته
 هستي حساب و به مفهومي حساب به گويند جزئياتمي و دناشبمي متناهي ،تجزئي
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 اين باشند. درمي جزئي ،ديگر خصوصيات حدود و حساب به باشند ومي كليات عين ،اول
ها هستي تمام تواند بهمي ،جزئيات در كلي حقايق كشف طريق از گويند انسانمي صورت

 ،جزئي خصوصيته جزئيات ب درك طريق از وليكن ،شود آگاه هاآن به مربوط جزئيات و
اند وجود آوردهه ب كلي ۀقاعد جا يكاين در .ديگر آگاه شود ياتئجز و كلياته تواند بنمي
 به را انسان ،اتجزئي افراد و يعني، مكتس با  َ ل  اكس با   يكونل اجلزيئ :گويندمي منطق در كه

به  توانينم درك طريق از ،افراد و جزئيات همينبا  كند ونمي ديگر آگاه جزئيات و افراد
 مخلوقات و موجودات تمام كه ستا اين مبناي بر قاعده اين صحت .شد آگاه كلي حقايق

 قابل دارند و يكديگر تباينه ب نسبت ،خود فردي خصوصيات و وجودي امتيازات با ،عالم
 فرد به يك خصوصيات و امتيازات درك شود ازنمي تباين اين روي .نديستن اجتماع
 ديگري از كدام هر ،تباين دليله ب زيرا متباينين ،برد فرد ديگر پي و خصوصيات اتامتياز

اند دانسته و دانندمي همه ،حساب اين باشند. به يكديگر فمعرّ ندتواننمي باشند وجدا مي
 از ولي ،شد آگاه ديگر فرد امتيازات به توانينم ،فرد يك امتيازات كشف طريق از كه

 جهت اگر بتوانيم يعني كرد. پيدا اجزاء آگاهي حقايق به توانيم كلي حقايق درك طريق
 تمام توانيممي جهت آن يِياشناس دليله ب ،بشناسيم را فرد هزاران يا فرد دو اشتراك
يكديگر  به نسبت كه اشتراكي ۀحص آن به ،آيندمي وجوده كلي ب حقيقت آن از كه افرادي

ه ب روند ومي پا راه دو روي كه بينيممي را انسان چند نفر يا دو ما مثال .دارند بشناسيم
 در اصطالحه ب ،ييبينا و اناييد جهت افراد در اين ۀمجهزند. هم دانايي و بينايي قدرت
 حقيقت اين به ييآشنا طريق . ازندهست يكي ،انسانيت و حيوانيت كيفيِ فصل و جنس

 كه اشتراكي جهت ميزان به آينده و گذشته يهاانسان تمام حقيقتاز  توانيممي مشترك
 آن و ندانخومي نوع ،مشترك اعتبار جهت به را هاانسان ۀهم .شويم يكديگر دارند آگاه با

 امتيازي جهت دليل به را هاانسان همين دانند ومي كلي ،ر مفهومنظ از را مشترك جهت
اينجا  در .دانندمي يئجز ،نظر مفهوم را از آن و ندخوانر دارند فرد مييكديگ با كه
 و كليات طريق از ،آينده و گذشته موجوداته ب و عالم حقايق به انسان گويند ارتباطمي

نظر  از گذشته و آينده اجسام بدانيم توانيممي فقط ما يعني ،است اشتراك جهتِ درك
 حيوانيه و نباتيه ۀنظر قو از آينده و گذشته اتنحيوا و طور نباتاتهمين و چيست جسميت

 اشتراكي جهت با يكديگر و نسبت هاهستي راكاشت طريق از ،قاعده همين . روينديستچ
 دليله ب ولي ،مشوي اهگآ تركشم ايههستي توانيم بهيم دارند يكديگر با موجودات كه
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 گذشته يا و زمان موجود در افراد امتيازات اجزاء و خصوصيات به توانيمنمي آگاهي اين
باشند مي درك قابل و اندمعلوم انسان براي حقيقت به ،كليات پس .شويم اهآگ آينده و

 قابل و نديستن معلوم ظر انسانن در ،فردي امتيازات و خصوصياته ب ،اتجزئي وليكن
 موجودات اشتراك جهت در نظر وحدت از ،يمعل ارتباط اين باشند ونمي درك

 ۀهم هستي حقايق از نتيجه در و است كليات از خود فردي انسان چون يعني ؛اشدبمي
 .كندمي پيدا آگاهي آن نظير حقايق به ،ييدارا و سهم اين طريق از ،دارد سهمي افراد

 برده پي هاآن حقيقت به ،موجودات ساير حقايق خود به حقيقت ارتباطِ قطري زا لذا
 كليات از انسان درك . پسبشناسد را هاآن خصوصيات و فردي تواند امتيازاتنمي ليو

 پيدا آگاهي ياتئجز به كليات يا از و جزئيات به جزئيات از دنتوانمي و است كليات به
  .كند

ارتباط  اينكه يا و انسان نظير علم عالم موجودات هستيِ حقايق به خدا آيا علم
دا ج هستي و حقايق آن به انسان علمي ارتباط از ،هستي حقايق به خدا علمي

 ،كلي قحقاي كشف طريق خداوند از اند كهداده نظر چنين فالسفه از ايعده ؟باشندمي
 كليات ارتباط به طريق از ،ياتئجز خدا به علم و شده آگاه ،افراد و جزئي جزئيات به

 نتوانند در باشند و نداشته مشتركي جهت موجود افراد و اگر جزئيات آنچنانكه ،است
بشناسد.  را و فردي يخصوص تواند امتيازاتنيز نمي خدا ،باشند سهيم و شريك كليت
 و امتيازات جزئي خصوصيات به خداوند متعال اصال اند كهداده نظر ديگر چنين ايعده
 وجوده ب براي او داند ومي را كلي حقايق مانند انسان فقط او زيرا ،ندارد آگاهي يفرد

 گويند ايند. ميهدمي قرار واسطه را تيسه و كلي حقايق همان ،جزئيات آوردن
 را هاآن آورد وود ميوجه ب اجزاء را افراد و كه است مشترك هايهستي و كلي حقايق
 و خصوصي امتيازات افراد را به اجزاء و خداوند اين كند. ليكنمي مهندسي و ساخته
 هستي حقايق به خدا ارتباط علم و است وجود نياوردهه ب را هاآن شناسد ونمي فردي
 خلق هستي با خود هستي اشتراك طريق از ،افراد اجزاء و خصوصيات و يا به عالم
 ها سهميهستي آن دارد كه ها آگاهيهستي به دليل اين به گويند خدامي و اشدبمي
 حقايق از سهمي خودشوجود  كه طريقي از انسان چنانكه ،اشدبمي او خود هستي از

 مبناي بر پس .است يافته آگاهي هاهستي و كليات آن به ،اشدبمي هستي و كلي
 آن هستي اشتراك طريق از ،معلوماته ب خدا علم ارتباط ،هاآن ۀينظر و فرضيه
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 حقيقت به ،ندهست حقيقت يك هستي دو چون. است تعالخداوند م هستي به معلومات
 خدا ذات با حقيقت يئجز حقايق تمام ،حساب اين اند. رويكرده پيدا يكديگر آگاهي

 عين علم و علم ات عينمعلوم ،كليت وجود و حساب به دارد و و وجودي هستي اشتراك
 تمام هستي و استهانسان تمام هستي عين ،انسان هستي آنچنانكه ،اشدبمي معلومات

 چنينيك با توحيد اسالم ولي .اشدبمي انسان هستي عين ،ديگر موجودات و هاانسان
  .شناسدمي را كفر آن به عقيده بلكه و باطل و را غلط آن و بوده ها مخالففرضيه

 ممتاز و جدا ،خود غير هستيِ از ،خود تيِسه تمام به خداوند متعال :گويدمي سالما
باشند. خدا  داشته خدا هستي با اشتراكي جهت ندتوانخود نمي هايهستي در خلق .است

مانند  قخل هستي با خدا هستي ،ندارد. بنابراين و وجودي هستي اشتراك ،خود خلق با
 از ،خود وجودي حقايق تمامه ب خدا .يكديگر نيست به نسبت حيوان دو يا دو انسان هستي
 .نيست خلق خدا در هستي هستي از اينمونه هيچ .است ممتاز و جدا ،وجود خلق حقايق

يكديگر  با خلق و خدا . پسندارد وجود خالق هستي در خلق هستي از اينمونه همچنين
ه ب خدا علم ارتباط ،نابراينب 5.نهُ مِ  لو  خ   هُ لقُ خ  َ  ه لقِ خ  ن مِ  لو  خ  تعايل  للا   ن  اِ  :دارند هستي تباين

 از بلكه نيست مخلوقات با هستي خدا هستي مشاركت طريق از مخلوقات و معلومات
. خداوند اشدبمي مقدس ذات براي هاهستي آن فروع كشف ها وهستي آن كشف طريق
 زيرا علم ،است آگاه هاآنوجود ه بيافريند ب را خلق آنكه از پيش خود ذاتي علمه ب متعال

 علم به اگر و اشدب آگاه اتمعلوم به بايستي ذاتي علم دليله ب و خداست ذات عين خدا
 ،علم آن كه ستا اين اشالزمه ،نداند خارج در هاآن وقوع از پيش را معلومات ،خود ذاتي
 ،نظر علم در معلوم كه صورتي در و است معلوم فكش معناي به زيرا علم ،اشدب جهل

 ممعلو بدون علم و اشدب معلوم بدون علم كه ستا اين اشنباشد الزمه روشن و مكشوف
 آيا ؟چيست شما ۀخان دانيد درشما مي بپرسند آيا از شما چنانكه ؛است مساوي جهل با

 شما وقت آن و ؟داريد خبر خودتان دوستان شما از آيا ؟فرزند داريد نفر دانيد چندمي شما
 وليكن دارم استعداد دانستن فقط من و دانميد نمييبگو سئواالت ناي ۀهم جواب در

هستيد.  جاهل پس دانيدنمي شما چون كه خواهند گفت صورت اين رد .دانمنمي چيزي
 آينده در كه هاساختمان ۀنقش بپرسند آيا شما به اگر طبيب و مهندس يك از طورهمين

                                                           

 . 011امام صادق )ع(، التوحيد صدوق، ص  .1
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 من گويدمي جواب در ؟شناسيدمي را هامرض دارو و شما اقسام آيا سازيد آگاهيد ومي
 علم گويند پسمي او به .دانمنمي را هاينا از يك هيچ وليكن دارم استعداد دانستن

 بر بنا .نداريد آگاهي و دانيدنمي ،جاهل آن مانند شما هم زيرا ،است مساوي با جهل
ه ردد. بظاهر گ  خارج در آنكه از پيش است معلومات كشف ،علم ذاتي خاصيت ،داليل
 و است علم ،خود ذاته ب خداوند چون ،خداوند متعال ذاتي علم خاصيت حساب همين

 ۀهم و حقايق ۀهم ،ذاتي علم دليل انهمه ب ،است وجود خداوند متعال عين علم
 ،است ذات عين ذاتي معلومات كه كرديم ثابت ما داند. ومي از وقوع پيش را معلومات

 را آينده حقايق و معلومات اگر از ازل زيرا ،هست متعال خداوند علم همراه ابدا و ازال
 اول اينكه با ،اشدب حقايق به جاهل و آينده به لجاه كه ستا اين اشهالزم ،نداند
ه ب پس .است خداوند متعال ذاتي اثر علم و است خود عالم ذاته ب خداوند كرديم ثابت

 آنچه ،ذاتي علم همان مبناي بر داند ووجود مي از پيش را معلومات ،علم دليل همان
 را موجودات آنكه از بعد و سازدمي را عالم اتموجود تمام آورد ومي وجوده ب خواهدمي

 هست زيرا هر چه ،دارد آگاهي هاآنوجود ه ب ،موجودات همان كشف دليله ب ،ساخت
 .است خدا مكشوف نظر در و آورده وجوده ب خدا

 به منوط يآگاه اين پيدايش ،كند پيدا آگاهي معلومات حقايق اگر بخواهد به انسان
 ،نمونه آن ۀمقايس طريق از تا اشدب انسان ذات در حقيقت آن زا اينمونه كه ستا اين
 يعني حركت بدانيم بخواهيم اگر شود. اختيار دارد آگاه را در آن ۀنمون كه حقيقتي به

 و سكون معناي به مبخواهي اگر طورهمين آيد و وجوده ب ما در حركتي بايستي ،چه
ما ظاهر شود.  وجود در بايستي آرامش و سكون آن ،كنيم پيدا آگاهي آرامش
 بر وجود آورد تاه ب ما وجود در اثري كدام هر بايستي منظورات و طور مصنوعاتهمين
 ۀسامع به هوا موج برخورد طريق از پس .شويم آگاه هاآن حقيقت به ،اثر همان مبناي

 از طور انعكاسهمين كند.مي ضبط را آن ما مغز شود ومي پيدا سامعه در اثري ،خود
 و ملموسات كند ومي حفظ ما ۀباصر را انعكاس آن شود ومي پيدا ما ۀباصر در اتيئمر

 .ثر استأت ثير وأت طريق از هاينا ۀهم ،مذوقات
 يا از و ثر استأت طريق از ملموسات و محسوسات چنينيك خداوند به آيا علم ولي
 امواج همه اين و كنندمي ترنم پرندگان ،گويندمي سخن هاانسان  ؟است كشف طريق

 اين به انسان شود. افكارمي پيدا عالم ديگر در حوادث و تلويزيون راديو و طريق از
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 چطور اين آورد. خدامي دسته ب آگاهي و كندمي را ضبط هاآن و برخورد كرده حوادث
خدا برخورد  مقدس ذاته ب واز پرندگانآ و انسان سخنان امواج آيا ؟داندمي را حوادث

 خالق و خلق نبرخورد بي نچنيشود؟ يكمي حاصل آگاهي ،برخورد طريق از ند وكمي
دارد  تباين خلق هستي با خدا هستي كه كرديم توحيد ثابت كتاب در كه زيرا ،است محال

يكديگر برخورد  با شيئ دو وقتي .نديستنيكديگر ه برخورد ب قابل متباين شيئ دو و
 هم برخورد ،نباشد سنخيتي اگر چنين و باشند هم جنس از يكديگر و سنخ كنند كهمي
 يك حوادث و . اگر امواجهاآن امثال هوا و هوا به نور و به مانند برخورد نور ،شودنمي پيدا

 جنس وجود خدا از كه ستا اين اشالزمه ،باشند داشته خدا مقدس ذاته ب برخوردي
وجود  با معاني اين و آيد ودوجه ب و تعاني تزاحم و خلق داوجود خ بين و اشدب وجود خلق

از  او مقدس ذات ندارد و كفوي و نمونه خود خلق خداوند در .دارد منافات خداوند متعال
 و نمونه مقدس ذات براي كه جهت اين از و است مبرا و منزه اتقمخلوه ب مشابهت

 و برخوردي محتزا خدا هستي و خلق هايهستي بين ،شودنمي پيدا قلخ عالم در كفوي
 ذاته ب معلومات آن برخورد طريق از ،معلومات حقايق خدا به علم سپ .آيدوجود نميه ب

 ديدن نظر و امواج و امواج سخن يعني .است معلومات آن كشف طريق از بلكه نيست خدا
 و جذب ها واتم جوهري حركات .است كشف خدا براي همه ،هايتن و خاطره امواج و

 هاآن ۀهم ،آيدوجود ميه ب طبيعت عالم در كه انفعال و فعل همه اين و ذرات انجذاب
 وجوده ب خدا مشيت و ارادهه ها بآن از كدام هر .خداوند است مقدس ذات وفمكش
 وست هاآن تمامه ب محيط ،موجودات ۀهم  خارج و داخل در خداوند متعال زيرا ،دآيمي

 ،ابد به تا ازل از ند آنچنانكهدامي را هاآن ۀخود هم ذاتي علم به ،ظهور حوادث از پيش
 در ()ع آيد. امامنمي وجوده ب متعال خداوند براي سابقهبي معلومِ يك و تازه علم يك

 ،بنابراين .ش یاءالابلش یاء بعد الاش یاء كعلمه لش یاء قبلب علمهگويد: مي خدا ذاتي علم وصف

 عالم در هم خدا ذاتي قدرت و علم ،ندارد اينمونه عالم در خدا مقدس ذات طور كههمان
 .است نمونه بدون خلق
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 فصل ششم

 متعال خداوند قدرت و اراده

 ؟      چيست ؟ مشيتچه يعني اراده
 .شيئا كوني   نا   قدر َ ءقضا هُ ن  اِ  َ   شيئا كون  ي   نا   راد  ا   تعايل هن  اِ  َ   يئاش   يكون   نا   شاء   للا   ان  

 مهندسي خود را مراد گاهي و كندمي اراده گاهي خواهد ومي را چيزي گاهي خدا
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 علم عجيب يهابحث از گيرد. يكيايجاد مراد خود مي بر قطعي تصميم نمايد ومي
 آن به علم ابتدا ،ازدسمي را چهنآ كه است خداوند متعال مشيت و اراده بحث ،توحيد

 مخلوق آن كند كهمي اراده سسپ خواهد ويم را مخلوق وجود آن ،بعد دارد و مخلوق
 ۀصفح در و كرده را مهندسي مخلوق آن كند و وجودمي پيدا قطعيت ،فرمان ،بعد و اشدب

 .سازدظاهر مي عالم
 خود آزاد و ايجاد صنايع در آيا خداوند متعال آيد كهوجود ميه ب در آنجا سئوال اوالً

 به ساخته آنچه آيا خدا ؟ندارد آزادي و است ورمجب ايجاد صنايع در اينكه يا و مختار است
 ثابت دارد كه توقف بحث اين ؟آورده وجوده ب آزادي بدون اجبار وه ب اختيار ساخته يا

 معلول و ذاتي اثر همه ،اندشده پيدا ملعا در كه موجوداتي و مخلوقات آيا اين كه كنيم
 ذاتي اثر بين فرق اينكه براي ؟ندهست خدا اثر ارادي هاآن اينكه يا و اندمتعالخداوند  ذات

 .زنيممي مثال بشناسيم را ارادي اثر و
 روشن چراغ ،كردن روشن براي يا سرما و رفع دارد براي آتش به احتياج نفر كه يك

وجود ه ب حرارت و نموده برطرف سرما را ،اطاق كردن روشن بر عالوه چراغ آن كند ومي
 اما .بيابيم موثر دو اثر و دو توانيممي اينجا در ما .نمود بخط غذا ،آن شود بامي آورد ومي
 و حرارت پيدايش و اطاق شدن نروش ،آن از بعد و چراغ شدن روشن يكي ،اثر دو آن

 كه ايشعله و ديگر نفت و كرده روشن را چراغ كه كسي يكي ،دو موثر آن و غذا طبخ
 و خود چراغ .است چراغ ۀشعل اثر ييو روشنا حرارت .وجود آوردهه ب را ييروشنا و حرارت
 اينجا پيدايش در .آورده وجوده ب را روشنايي و چراغ هك است اثر انساني ،آن شدن روشن
 ،مقابل در و ناميممي اختياري و ارادي اثر ،آن ۀكنند روشن و سازنده به نسبت را چراغ

 ۀشعل ذاتيِ اثر ،ييوشنار و حرارت .مدانيمي غيراختياري و يتذا اثر را ييناشرو و حرارت
 و حرارت ،سوزدمي شعله كه وقتي تا .ندارد اختياري و اراده ،ايجاد آن در كه است چراغ
 و اثر ارادي ،آن شدن روشن و چراغ پيدايش اصلِ ليكن .خود استه خود ب هم ييروشنا

 طبيعت عالم در كه شويممي متوجه حاال ما و است كننده روشن و سازنده اختياري
 باالخره و نباتات و جمادات ،زنده حيوانات و هاانسان ،شده روشن ميليارد چراغ يلياردهام

 را خود محيط ،تابنده يهاچراغ و زنده موجودات اين از كدام هر و آمده وجوده ب چيز همه
 از مهمي عامل ،خود وجودي خواص و ذاتي اثر به هر كدام اند وكرده روشن و گرم

 فروزان ۀشعل و درخشان ۀچهر خورشيد با .آيندشمار ميه ب انسان و جهان مربي عوامل
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 و ترقي مدارجه ب را هاآن كند ومي را تربيت آن روي موجودات ۀهم و زمين ،خود
اند. شده روشن طبيعت عالم در كه ندهست ييهاچراغ همه هاينا .بردمي باال تكامل
 و ذاتي اثر كدام هر ،وجود آمدهه ب روشن يهاچراغ و عوامل اين از كه آثاري و خواص

 يعني) هاعلت به نسبت ،آثار و خواص از اين كدام هر و شوندمي شناخته ارادي غير
 باشند.مي ( معلولهاولي موجودات و هاچراغ همان
 ،است خورشيد ذاتي اثر ،نباتات پرورش و ورشيدخ درخشندگي كه طورهمان آيا

 معلول هاهستي ۀهم اقعو در و ندهست آفريننده خداي يذات اثر هم عالم مخلوقات
 شد اگر ثابت ؟باشندمي خداوند متعال ارادي اثر هاينا اينكه باشند يامي خالق هستي

 بين كه ستا اين عقيده چنينيك ۀالزم ،ندهستخدا  ارادي اثر هاهستي كه
 بين مچنانكهه ،است بوده زماني ۀفاصل ،آفرينندهو  خالق و طبيعت هايهستي

 شد كه اگر ثابت و .است كار در زماني ۀفاصل ،و وجود انسان انسان وعاتمصن
 ۀبوت از خورشيد و حرارت ۀچهر از مانند شعاع ،است خداوند متعال ذاتي ها اثرهستي
 ،طبيعت جهان هستي خدا و يهست بين كه ستا اين عقيده چنينيك ۀالزم ،آتش
 ابدي و وجود خود ازلي لاص در خدا طور كههمان و كار نيست در زماني ۀفاصل
 . ندهست ابدي و ازلي ،نمايشات و هستي اصلِ در هم طبيعت عالم هايهستي ،اشدبمي

 طرفداران با بشري حكمت و فلسفه مكتب طرفداران بين كه مواردي از يكي
 كه است حقيقت همين دهآم وجوده ب اختالف ،پيغمبران يعني الهام و وحي مكتب

 هستي يعني ،علت از معلول مانند پيدايش را مخلوقات ۀهم پيدايش حكمت ه،ففلس
 وحي مكتب در شدگان تربيت و پيغمبران ند. ليكندامي خالق هستي ذاتي اثر را خلق

 خداوند متعال اختياري و ارادي اثر را طبيعت هايهستي و خلق پيدايش ،الهام و
 و خلق هستي بين و وجود آوردهه ها را بيخود هست ۀاراد به گويند خدامي دانند ومي

 .است كار بوده در زماني ۀفاصل ،خالق هستي

     طرفين داليل

 از و نيست قائل تريشب عالم در هستي يك نظر اينكه از حكمت و فلسفه مكتب
 اشتراكه ب قائل و داندمي وجود خدا از مشتق ،وجود اصل در را مخلوقات نظر اينكه

 غيرواقعي اعتباري هايها و عرضيتماه را وجود خلق نظر اينكه از و وجود است
 حرارت مانند ،معلول جايه ب را خلق هايهستي و خلق اينكه نظر از شناسد ومي
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 و ،حرارت به نسبت مانند وجود آتش ،شناسدمي علت جايه ب را خالق و ،آتش به نسبت
 أمبد آن از شده جدا اعداد و مشتقات جايه ب را خلق و أمبد جايه را ب خدا نظر اينكه از

 هستي و نيست قائل زماني ۀفاصل ،و وجود خالق خلق پيدايش بين ،دالئل نايه ب ،داندمي
 و است شده رتبي حدوث به قائل فقط .داندمي خداوند متعال غير ارادي ذاتيِ را اثر خلق
 ماهيت و وجود بين ۀفاصل ،است اصل آن بر فرعِ ،تماهي و اصل ،وجود چونگويد مي

 و است حرارت وجودِ ،آن از بعد و آتش وجودِ ابتدا .است حرارت و آتش بين ۀمانند فاصل
 و فلسفه مكتب ،حساب اين روي ندارد. وجود زماني و آن ۀفاصل ،بعد و قبل اين بين

ندارد  ايبداند. چاره اختيار خدا و اراده به مربوط را خلق تواند پيدايشنمي يونان حكمت
 مراد خدا يعني نتيجه در و دانسته خدا ذاتي اثر خدا علم مانند را خدا ۀاراد كهاين جز

 فلسفه كه مواردي و مراحل تمام بداند. در خدا اختياريغيرِ يِذات اثر هم را مخلوقات
 نسبت ابعاد )مانند عرض جايه ب را خلق هستي ،كنداظهار نظر مي خالق و هستي ۀدربار

 اصل و ذات جايه ب را خالق هستي ( ومتحرك به نسبت حركت مانند و جسم به
 مشهور ۀقاعد نيا و «اذلاتِب  ِه   ما يلاِ  هيينت  ي   ضر  لع  ِب  ام ِه  ُك   » مشهور ۀقاعد شناسد ومي

  .كندمي پياده جاهمين در را ،«دالواحِ  ل  اِ  نهُ مِ  رُ صدُ لي   دُ لواحِ ا  » ديگر
 و وجود خالق هستي در ،مخلوقات تماماوال  كه تسا اين فرضيه چنينيك ۀالزم

دهند. مي نمايش مخلوق صورته ب ،شكل و هارنگ ،عراضاَ حدود و در چند باشند هر
 و اقوال و افعال و اعمال ۀكلي آفريننده خداي كه ستا اين فرضيه اين ۀالزم :دوم

 ۀهم ،است داده ايشنم خلق به صورت را هاآن و آورده وجوده ب كه تحركاتي و تحريكات
 اصل بر خدا اعمال ۀكلي يعني ،اشدب ساخته عارض و خود جاري هستي بر را تحوالت اين

 ساير صورته ب و ماده و جسم صورته ب را خود . خدااشدب شده جاري خدا خودِ هستيِ
 مرجع و أمبد ،خدا خودِ هستيِ كه ستا اين فرض اين ۀالزم و اشدب داده جلوه موجودات

 و چيست خلق نيست معلوم ،فرضيات اين روي :. سوماشدب گرفته قرار تحوالت مهه اين
 فعلي صفات و ذاتي صفات و چه يعني خالق ۀو اراد كيست خالق و ستا كدام مخلوق

 ،چه يعني دارند. خلق معنايي چه و مفهوم چه كدام هر ،سلبي صفات و ثبوتي صفات ،خدا
 .چه يعني غيرخدا و چه يعني خود خدا .است وردهآ وجوده ب مخلوقي چه و كرده چه خدا
 حقيقتي كه ستا اين اشالزمه كند ومي جلوه موهومات صورته ب مفاهيم ۀجا هماين در
 خود ذات در ،خلقيم كه زيرا ما ،اشدب نداشته وجود صداقتي كار نباشد و در واقعيتي و
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 خلق اعتباري و عدمي ئلدال با و ماهيت دليله ب و عرضي دليله ب ما كه زيرا ،نيستيم
 كجا معلوم از ،باشيممي عدمي و خيالي اموري و نيستيم حساب اينه ب ما كه .ايمشده
 متعال خداي .نيست اعتباري و عدمي ما مانند او معلوم كجا از و هست خالق است

 صورته ب را هاآن و است داده جلوه هستي صورته ب ها راچطور نيستي و چگونه
 با و گويدمي سخن هاآن با ،داشته پابخود  برابر خود در سواي ير خود وغ موجوداتي

 دهد؟ ماقرار مي خطاب طرف خود را و زنديم آيا خدا حرف ؟دارد بيان نطق هاآن
 و عرض دليله ب ؟ وهستيم وجود خدا دليله و ب هستي دليل به و موجودات مخلوقات

ه ب ما با خدا آيا ؟ايمشده خدا شناخته قخل ،نيستي و اعتباري داليله ب يعني ،ماهيت
ه ب و هستي داليله ب را ما گويد ومي سخن ما با وجود ما دليله ب و ما هستي دليل
 داند؟ خود مي سواي موجودي و مخلوق ،وجود دليل
 عدد از أبا مبد عدد زيرا ،ندارد موجوديت خلق ،عقيده اعتقاد اين و مبدئيت مبناي بر
 خلق ،وجود و هستي داليله ب را خود ،اگر خلق . پسنديستن بيش يكي هستي نظر
 اند ووجود شده اشتراكه ب قائل كه كندمي خراب را اول فرض عقيده اين ،داندمي

 يك دا ازخ كه ستا اين فرض اين ۀاند. الزمدانسته خدا هستي عين را خلق هستي
 مخلوق جايه ب را هستي همان ديگر طرف از و خالق جايه ب خود را هستي طرف

 اگر و اشدب مخلوق تواند هستيِ نمي ،است خالق هستيِ ،وجود و هستي اگر .بشناسد
 خداوند متعال كه است الزم و اشدب خالق تواند هستينمي ،است مخلوق هستي

 ،معني اينه ب مخلوق بداند و مخلوق ،اعتباري و عدمي و عرضي دالئله ب را مخلوقات
 و و وجود بداند هستي را خود ،ذات مقابل در تواندنمي عرض زيرا ،و وجود ندارد نيست

 عدمِ دليله ب و هست ذات دليله ب شود. عرض قائل خود موجوديتي تواند براينمي
وجود  ،و وجود ذات دليله ب و اندمخلوق عرض دليله ب كه مخلوقات پس .نيست ،ذات
 قابل ها چگونهنيستي اسد وشنمي مخلوق جايه ب را هانيستي چگونه خدا ،ندهست خدا

 بداند و خالق و خود را مخلوق خود را غير تواندميخدا  چطور و ندهست نمايش نمود و
 و مخاطبه قابل ها چگونهنيستي .نيست او خودِ غيرِ كهاين بزند با خود حرف غير با

ها ينيست چنينيك و گرفته ها تعلقنيستي خدا به ۀچطور اراد باشند ومي نمايش قابل
 دليله ب يا و انسانيم ،عرض حدود و دليله ب هاانسانآيا ما  ؟را بود شناخته نبودها و

تواند محدود نمي حدود بدون ،هستيم انسان ،حدود دليله ب اگر ؟هستي و ذات
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 خدا و را مخلوق خود و هستيم ما و داريم ما موجوديت اينكه با اشدب داشته موجوديت
 اينكه ندارد جز ايچاره عقيده اين با فلسفه .دانيمخدا مي علج به مجعول خدا و سواي
 براي راهي ،گردد مخلوق و واقعيت هستي منكر كه در صورتي گردد و خلق هستي منكر
 و عوارض ،اندموهوم و عرض همه ،مخلوقات كه صورتي در ندارد و وجود خالق اثبات

 تواند وجودِهرگز نمي فلسفه . پسدنشونمي حقيقت و واقعيت براي هرگز دليل موهومات
 الوهيت كرسيه ب ،است موجودات هستي و اصل كه وجودي همان مورد نظر خود يعني

 لباس ،را نمايش و عرض دالئل به مدلول موهومِ وجودِ تواند آنهرگز نمي و اندبنش
 واقعيتي و حقيقت هرگز نتوانسته فلسفه نظرِ موردِ زيرا وجودِ ،بپوشاند حقيقت و واقعيت

 چنينيك مبناي نما برالهي ۀبداند. فالسف خود وجود آيت و دليل را آن بسازد و

 ۀجمل 2«ش ی هُ ع  م   نكُ ي   مل   َ   للاُ  ن  اك» ور و معروفمشه حديث به ،دارند كه ييهافرضيه
 .نيست چيزي و كسي خدا با هم گويند اكنونمي يعني ،اندكرده اضافه را «اكن امك   الان َ  »

 صدر در شاعر پيغمبر اكرم ،ثابت بن از حسان را شعري ،فشري حديث ييد اينأت در
 شعري چنين حضور پيغمبر اكرم در گويند حسانمي اند وقرار داده استدالل مورد ،اسالم
 كه است دليل ،پيغمبر تصديق كمكه شعر ب اين .شده واقع هم تشويق مورد و سروده
 و پوچ ،شده شناخته خلق عنوانه ب هرچه ندارد ووجود  و مخلوق قخل نامه ب چيزي
خدا  ۀنظري برخالف كه ييهاهدف و اعمال وصف در دنيا و وصف شاعر در .است موهوم

چيز  همه يعني ،زايل حماهل ل نعمي ك َ بطل للا خال ما ش ی ك الا گويد:مي است الماس و

 اند كهكرده استدالل اول بيت به .رودمي زواله رو ب هانعمت ۀهم و است باطل غير خدا
 خدا فقط كه است شعر دليل اين پس .است چيز باطل خدا هر گويد سوايشاعر مي

 لباس به خود را اگر چيزي و نيست غير خدا چيزي و ،ثابت و است حق خدا و هست
گويند . مينديستن هاباطل و اندباطل خلق ايههستي .نيست واقع در ،بدهد نشان هستي
ه ب را خود ،اعراض و حدود اين و نيست بيش اعراضي حدود و ،خود واقعيت در خلق چون

 كه خدا سواي كه است خود برهان اين ،نديئالش اقعو در دهند ومي نشان شيئي صورت
غير  را خود كه ندهست ماهيات عين و شيئال و اعتباري ،ماهيات ۀهم ،است وجود همان

 اعتباري شيئ اينكه براي ،اندباطل هاينا واقع در دهند. پسمي خدا نشان خدا و سواي

                                                           

 . 22، ص 14پيامبر )ص(. بحاراالنوار، ج  .2
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 نكُ ي   مل   َ   للا اكن» ،نامبرده حديث تعبير در ،حساب اين روي .است شيئبا ال مساوي

 در ازل خدا كه طوريهمان يعني ،بوده كه ستا چنان هم االن: دنگويمي ،«ش ی هُ ع  م  

 ،خداست هستيِ است چه هر و يستن چيزي خدا با هم االن ،نبوده چيزي او با و بوده
 .اشدبمي اعتباري و موهوم ،خلق هستي

 آن ،ندكن اضافه ياهلجم معصوم امام بيان بر اند كهكرده تأچطور جر دانمنمي 
 زماني حدوث و ذاتي حدوث اثبات در امام .اشدبمي امام ۀجمل نقيض كه ياهجمل هم

 اند و خدا قديمشده پيدا اند ونبوده ،اندحادث همه مخلوقات فرمايد كهمي مخلوقات
 يعني ،نبوده خدا هيچ با كه جمله اين از منظور .نبوده هيچ او با و بوده خود خدا ،است

 چيزي و ببيند خود چيزي با وقت همه خدا وجود ندارد كه خدا با ابدي و ازلي موجودي
 با هيچ و بوده خود كه . خدامتعال استخداوند  مخصوص ،ذاتي ابديت و ازليت بداند.

 و خواهد قدممي حديث بيافريند. را مخلوقات كه است گرفته قتعل اشاراده نبوده او
 دو در از وجود خداوند متعال نتيجه كند. در اثبات را خلق زماني حدوث خدا و ازليت
 ظاهر حديث از كه ياهجمل دوم ،ظاهر حديث ،الح يك .است داده گزارش حال

 خود گويد خدامي كه است متعال خداوند ازليت به مربوط حديث شود. ظاهرمي كشف
 آنچه االن يعني ،است خلق حدوث به مربوط حديث مفهوم .نبوده هيچ او با و بوده

 حديث پس .نديستن قديم و اندحادث همه هاينا ،پوشيده هستي لباس و هست
 ۀجمل . بنابراينندهست داخ با مخلوقات االن و خود بوده داخ فقط گويد زمانيمي

 نباشد و چيزي خدا با هم االن اگر زيرا ،است محال و غلط «كاماكن الان َ» اضافي
 و هست هميشه خدا كه صورتي در .است غلط اول عبارت ،اشدب نداشته وجود مخلوقي

 از هم آن شود تهيه گزارشي چنينيك نيست الزم ،اشدب او اب كه نكرده خلق را كسي
 و ندهست مخلوقات االن: فرمايدمي جمله اين بيان با امام پس .حكيم و وممعص امام

 .است نبوده او با كسي بوده و خدا فقط مخلوقات از پيش
 ۀفريبند يهاسازمان و دنيا اعتباريبي ۀدربار ،دوم بيت دليله ب ،نامبرده اما شعر و 
 حضرت آن يياعتنابي و بوده داخ رسول اخالق رفتار و آشنا به . شاعر كهاشدبمي آن
 شعر را ( اين)ص پيغمبر يياعتناييد بيأت در ،است كردهمي دنيا مشاهدهه ب نسبت را

 و است باطل اشدب خدا غير كه هدفي هر و عملي كند هر خواهد اثباتمي و سروده
 فلسفه ماهيت وجود و به شاعر مربوط رود. شعرمي زواله ب دنيا رو يهانعمت ۀهم
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 سرزمين ( در)ص اكرم پيغمبر زمان در ماهيت و وجود نامه ب علمي چنينزيرا يك ،نيست
 وارد اسالم هجري دوم قرن در و شده پيدا يونان از علم اين و وجود نداشته عربستان

 فلسفه مباني به ،عوام چه اند وبوده عالم چه دوم و اول قرن يهامسلمان .است شدهن
افكار  با مطابقت ،ماهيت وجود و به مربوط اشعاري چنينيك سرودن اند ونداشته ييآشنا
 ،شده پيغمبر واقع مورد تصديق چهاگر »ثابت بن حسان» شعر پس .است نداشته هاآن

و وجود  كندمي رد را فلسفه ۀينظر درست كه هم حديث .نيست ماهيتو  وجود به مربوط
 .هست هم خدا خلق و هست خدا گويد االنمي نمايد ومي اثبات وجود خدا با را خلق

 مانند زماني و وجود خود اراده در ،آفريد خلقي آنكه از بعد شود خداوند متعالمي چطور
 زده حرف او خداوند با مهه اين كه بوده خدا با كسي چه ؟است نيافريده مخلوقي كه اشدب
 هر بر را اوند خودخد كه چه يعني خدا كتاب در دعاها همه اين و كرده نازل كتابي او بر و

 انآسم و زمين در موجودات و مخلوقات همه اين كه اوست و ؟داندمي توانا و قادر كاري
برساند.  كمال انتهاي به چيز را همه كه وقتي دارد تا ادامه آفرينش طورهمين و آفريده

 هستي با اتمخلوق هستي وجود دارد. فرق خدا كه طوريهمان ندهست مخلوقات ،بنابراين
 ذات خداوند در يول ،شده خدا حادث ۀاراد با زيرا مخلوق ،اشدبمي قدم و حدوث در ،خدا

 .بوده خود قديم
 از يبتركي ،وجود خود در مخلوقات اينكه اثبات و خلق هستي اثبات برهان اساس بر 

خداوند  ذاتي اثر ،خلق هستي شود كهمي اثبات حقيقت اين ،باشندو وجود مي عرض
 خلق هستي پيدايش بين شود كهمي اثبات هم و اشدبخدا مي ارادي اثر بلكه ستني متعال

 وجود آمدهه ب و قدم حدوث عنوان فاصله آن در كه بوده زماني لۀفاص خالق هستي و
 است هيافت انطباق مدَقِ .شده پيدا و نبوده كه موجودي بر است شده منطبق حدوث .است

 شود كهمي طور ثابتو همين .وجود آوردهه ب ار حادث و بوده ازل در كه وجودي بر
 تعلق اشاراده وقت هر .مختار است و مريد ،مخلوقات ايجاد هستي در خداوند متعال

خداوند  كه صورتي در .است نيافريده ،نخواسته كه صورتي در و را آفريده خلق ،گرفته
 قديم غيرِ حادث صفاتِ ،رزاقيت و خالقيت مانند هم اختيار و اراده و اشدبمختار  مريد و
 ارادي خود اثر هايهستي در خلق شود كهمي واقع ييدأت و اثبات مورد حقيقت اين ،باشند

  .است داشته وجود زماني ۀفاصل ،قخال هستي و خلق هستي بين هستند و خدا

 اختيار و اراده



 11                                                                         وجود و عدم                                                   

 خداوند مقدس ذات از سلب قابل و اثبات قابل صفات ،اختيار و مشيت و اراده 
نمود و  اختيار ،نكرد كرد و اراده ،نخواست و خواست يميبگو توانيم. مياشدبمي تعالم

 قابل ،باشد الخداوند متع ذاتي صفت حيات و ملمانند ع صفات اين اگر و ،نكرد اختيار
 زيرا ،نبود زنده بود و زنده يا ندانست و دانست يميبگو توانيمنمي چنانكه .نديستن سلب

 خداوند متعال از ،ر ظهور فعلخاطه ب ،مشيت و اراده و است ذات عين حيات و علم آن
 يلفعبخواهد  گويند كهمي مختار و شائي مريد و خداوند را صورتي شود. درظاهر مي

 چيزي كرد ونمي خلق را اگر خداوند خلقي آورد و وجوده ب غير خود را دهد و انجام
 شد.نمي او پيدا براي صفاتي چنينهرگز يك ،كردنمي اراده و خواستنمي

      گانهسه صفات بين فرق

 خداوند متعال آنجا كه در .است ياعتبار فرقِ يك فقط اراده و مشيت و اختيار بين 
 را خود خواست هنوز چندهر ،شود و واقع اشدب خواهد كهمي را خود چيزي علم به

 خدا . مشيتندوانخمي مشيت صاحب و شائي را او اسبتمن اينه ب ،اشدب ظاهر نكرده
 انسان عمل يعني ،اشدب انسان فعل به مربوط يا و خودش فعل به مربوط است ممكن

 خود عمل ولي ،گيرد انجام انسان ۀوسيله ب خواهد كهمي دهد وليكننمي انجام خدا را
 براي .است يدهنام سازد مشيتمي واقع را آن هم شود خودش خواهد واقعمي كه را

 يا و مصنوعي چنين اين ،داندخود مي علم خداوند در كه لمعا در ظهور چيزي
 خود خدا و ۀنظر اراد از خدا تحكم در آن شود و وقوع واقع كه است مناسب ياهثحاد

 ،گيردمي تعلق بندگان فعل دا بهخ مشيت لذا .است صالح هاانسان ۀنظر اراد از يا
 دهد كهمي اجازه او خواست و مشيت ولي ،نيست بندگان معصيت و گناه راضي به

 و پيغمبران كه نيست راضي .شوندمي معصيت و گناه چند مرتكب باشند هر بندگان
 چنينخواهد يكمي گيرد ومي تعلق مشيتش شوند ولي كشته خدا اولياء ساير و ائمه
ظهور كفر و  تواند مانع مي كه است اين معناي به . خواستناشدب هايتجنا يا و قتل
 اعمال كارانجنايت و دشمنان ،او مشيت و خواست شود. در شعاعنمي شود ولي گناه

 در را هاآن و نيست راضي اعمال آن از خدا دهند ومي انجام را خود ۀكارانجنايت
وارد  حديث چنين اين كافي كتاب در آدم گناه ۀدربار .كندمي لعنت گناه و كفر مقابل
 و خواست وليكن خبيثه ۀشجر به كيكرد از نزدي نهي را آدم خداوند كه است شده
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 2شد. مرتكب هم او شود و مرتكب را گناهي چنين آدم كه گرفت تعلق مشيتش
 كه نخواست كند وليكن جا زندگي همان و اشدب بهشت در كه كرد امر را طور آدمهمين

 به را خدا او شد و مرتكب گناهي هم شود. آدم اخراج كه خواست و اندبم بهشت در او كه
  خواهد شد. وارد بهشت كه داد او وعده به فقط ظهور توبه از بعد .نمود اخراج هگنا سبب به

 راضي فعل آن وقوع از گيرد وليمي فعلي وقوع به تعلق خدا خواست چطور حاال و
 .شيرين و بسيار علمي است يبمطل نيست

 كراهِب  طاعُ يُ  ل یلت عا للا   ن  اِ فرمايد: مي معصيت و اطاعت وقوع ۀ( دربار)ع امام حديثي در 

 واقع و نافرماني ورد معصيتم ،ردمم ۀغلب دليله ب خداوند متعال يعني 8،ِبغ ل ِبهَ  ل يعیص  
 يعني ،شودنمي واقع عالم در خدا و واداري خدا ۀغلب دليله ب هايتمعص اينكه يا ،شودنمي

 بر و اجز ساختهع از جلوگيري را خدا مردم كه نيست دليل اينه ب معصيت و ظهور گناه
 و اراده ۀغلب دليله ب هايتمعص همچنين اند وانداخته كار از را او و كرده غلبه خدا ۀاراد

 را مردم كند و معصيت و گناه به وادار را هاآن كه نيست كارانمعصيت بر خدا مشيت
 و هاكرا روي از ،اندكرده اطاعت را خدا كه كساني ندهد. همچني قرار خود ابزار و اسباب

اند. اختيار كرده را خدا خود بندگي آزادي و ميله ب كدام هر ،اندنكرده اطاعت را اجبار خدا
 آن است خواسته خدا اند وشده معصيت و گناه خود مرتكب و آزادي ارادهه طور بهمين

 و گناه از را كارانگناه و كفر خود از را كفار هتوانستشود. مي انجام هايتمعص و گناه
 نتوانند و كه وجود آوردهه ب مانعي آميزشانجنايت اعمال و هاآن بين دارد و باز تمعصي

 كه خواسته را هاآن معصيتِ و گناه چون ليكن ،شوند گناه مرتكب نكنند تا پيدا توفيقي
 هاآن جلوگيري براي پاسباني و مورأم و نياورده وجوده ب هاآن راه سر مانعي ،شود واقع

  .نفرستاده
 ممكن چطور خدا ؟شود واقع معصيتي و گناه چنينيك خواهد كهخدا مي اال چراح و 
 وقوع كه معصيتي كند بر عذاب را كارمعصيت نباشد و راضي را بخواهد ولي كاري است

                                                           

َ  ل  الصادق )ع(: ي ُقوُل  .2 اء  َأْن ل  ي ْسُجد   َ  ش  م   د  بِْليس  َأْن ي ْسُجد  لآِ ِ
ر  ا َ  ل ْم ي أُْمْر أَم  اء   َ  ش  أْ  َ  ل ْم ي ش  ر  اّلّلُ  اء  َأْن ي أُْك  َأم  َ  ش   ِِ ر   َ ْن َأْكِ الّش  َ م   آد  َ  ي  أ   َ د   ج  اء  ل س  ْو ش 

أْ  َ  ل ْو ل ْم ي ش  فرمود: ممكن است خدا امر كند و نخواهد و خواهد و امر نكند، شيطان را امر كرد كه به آدم  (ع)امام صادق  *ل ْم ي أُْكْ  ِمنْه ا 

كرد. و آدم را از خوردن آن درخت نهى فرمود و خواست كه از خواست سجده ميسجده كند و خواست كه سجده نكند و اگر مي

 .  1، روايت 118، ص 0اصول كافي، ج  .ردخوخواست او نميآن بخورد و اگر نمي

 .  118، ص 00امام حسن )ع(. احقاق الحق، ج  .8
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 معناي به خداوند متعال مشيت ؟است گرفته انجام او مشيت شعاع در و را خواسته آن
 ساخته را انسان ،خود ۀعالي حكمت د روينخداو .تاس حوادث و وقايع بر او ظهور علم

 پاببرابر خود  ،انسان نامه ب خداوند موجودي در واقع و بخشيده اراده و آزادي او به
 از اگر كه خود آزاد ساخته كار در را او و آموخته او به را انانس فساد زندگي و صالح

 هوس و هوي طريق از اگر رسد ومي يمقاصد چه به ،وارد شود اعتاط و اخالص
مختار  و آزاد كه حال اين در آورد. انسانمي دسته خود ب اعمال از نتايجي چه ،شود
 را راه دو اين از يكي ،وادار كند كاريه ب را او ،ارادي غير عوامل اينكه دونب ،است
 و يأر انسان اند كهدخود مي عميق و عجيب علم به خداوند متعال ليكن ،نمايدمي

 عملي انسان كه آنجا داندمي خدا و داردمي مقدم خدا بندگي و اطاعت بر خود را دانش
 خوبي نتايج به را او ،عمل آن كند كه فكر چنين دهد و خود تشخيص نفع به را

 خدا .اشدب كرده نهي و داشته باز عمل آن از را او دهد هرچند خدامي رساند انجاممي
 علم در پي نتيجه در ،شناسدتر ميمحترم او اطاعت از خود را علم انسان كه ستدانمي

 كفر و كه دانست خدا ولي ،دهدمي انجام را خود كارها يأر به رود وخود مي دانش و
 و هاچاله و اند. چاهآموزنده هايتمعص .است آموزنده عوامل بهترين از يكي گناه

 ،عرف در چنانكه ندمفيد و آموزنده خود ۀنوبه ب دامك خطرها هر ضررها و و هاسقوط
 آموزنده هاخسارت و ضررها واقع در كند. اگرمي زياد عقلي ضرري گويند هرمي مردم

 و خسارت آن ،دانش و عقل نيروي كسب با پس ،ندكنزياد  را انسان عقل باشند و
 فعاليت و تيخوشبخ و مسير سعادت در را انسان هميشه براي شود ومي جبران ضرر
 كفر و كند كهمي آگاه را انبياء مردم ۀوسيله ب راهنمايي طريق خداوند از .كندمي وادار
 فراهم هاآن براي نتايجي چه اطاعت و ايمان آورد ووجود ميه ب خطراتي چه گناه
 فعاليت بندگي و اخالص طريق از گذاشتند و احترام خدا دعوت به اگر مردم. سازدمي

 و سعادت ود بهبش هاآن متوجه خطري و ضرر اينكه بدون ،كردند روعش خود را
وجود ه ب خدا اطاعت شعاع در بهشت نامه ب لآايده زندگي يك و ندرسمي خوشبختي

 قابل هاآن ديگر براي حال دو ،نشدند وارد اطاعت و اخالص راه اگر از ولي ،دآورنمي
 : تصور است

شر  خير و راه در فعاليتي هيچ و اندبمراكد  و كتسا انسان كه ركود و وقفه حال .0
 كند.  زندگي حيوان يا و مانند جماد نتيجه در و اشدب نداشته
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كند و بكوشد  وظيفه انجام خدا ۀاراد مسير خالف در :معصيت و كفر راه در فعاليت. 1
 و جوش و خود فكر به آورد تا وجوده ب تمدن بسازد و خود زندگي براي بجوشد و و
 در راه چند برسد هر نتايجي خود به مشيت و اراده با جديت پشتكار و با خود و روشخ

 ،سازدمي جهنم و خود عذاب براي كند وبرخورد مي خطراتي و حوادث خود به فعاليت
 عوامل يك و خود آموزنده جاي در كدام هر هاعذاب و خطرات و حوادث اين وليكن
 انابه و توبه حال گرداند و بابرمي خدا سوي به گناه كفر و طريق از را او كه است اجباري
 ،است ركود بهتر و وقفه از آموزنده گناهِ كفر و كه است شود. بديهيمي خدا به متوسل
 برخالف فعاليت از آيد وليكننمي دسته ب دانشي و علم و نتايج  و ركود هيچ وقفه زيرا از

دهد. مي توجه خدا سوي به را انسان و آيدوجود ميه ب دانش و علم ،خدا و مشيت اراده
 كه است گرفته تعلق خدا مشيت ،حساب اين روي .است بهتر اول راه از دوم راه پس

 بشود. بر معصيت و گناه خود مرتكب زندگي چند در كند هر زندگي و اشدبآزاد  انسان
 از آنچه كه داريم دست در غيره و كافي كتاب در زيادي اخبار و روايات ،عقيده اين مبناي

 مۀه به او مشيت و خواسته خداوند متعال ،گيردمي انجام انسان ۀوسيله ب معصيت و گناه
( )ع امام آدم كردن معصيت ۀدربار جمله آن از ،است گرفته تعلق الماع و حوادث اين
 از آدم كه خواست كرد وليكن نهي خبيثه ۀشجر به نزديكي از را فرمايد: خداوند آدممي
بچيند و  آن ۀميو از تا رفتمي شجره آن طرفه ب آدم كه اهآنگ بچيند و شجره نآ ۀميو

 خود را كه است تو آدم ۀبند اين پروردگارا ندداشت عرضه فرشتگان ،شود مرتكب گناهي
 وا خداوند فرمود .بازداريم عمل اين از را او تا بده اجازه ماه ب .است كرده سقوطه ب مشرف

 ۀميو خوردن از را او من ندارد و دانش و مگر عقل ،اشدبخود آزاد  ارك در واگذاريد تا را
 كرد.  هبوط بهشت از شد و معصيت مرتكب آدم نتيجه در ؟نكردم نهي شجره اين
 نكرد وليك امر آدم ۀسجد به را خداوند ابليس كه وارد شده ،احاديث طور درهمين 

 و پيغمبران كشتن از را مردم خداوند 9نشود. آدم تسليم نكند و سجده ابليس كه خواست
 دا خواستخ وليكن ،كرد معرفي را گناه هاآن كشتن و كرد توحيد نهي به دعوت عوامل

 كرد و نهي (ع)هار اط ۀائم كشتن از را مردم همچنين شوند و كشته خدا راه در هاآن كه
 مشيت شوند و كشته هاآن كه خواست ولي نمود واجب مردم بر را هاآن محبت و اطاعت

                                                           

 . 2رجوع كنيد به پاورقي شمارۀ  .9
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( )ع حسين امام كشتن از را مردم شود. واقع هايتجنا چنينيك كه گرفت تعلق خدا
 نمود آنجا كه كبير معرفي طغيان نامه ب خود مقدس كتاب در را قتل آن كرد و نهي

ل  طُ َ   فرمود:
ِ
فُهُْم ف ام ي زيُدُُهْ ا َ  ُُن ّوِ آِن  لُْعون ة  ِِف الُْقْرأ ِ  الْم  ر   َ  ايخانواده آن يعني 10،ْغیاان  ك برياالش 

 معصيت و گناه عواقب را از هاآن ما ،اندخدا قرار گرفته نفرين مشمول قرآن در كه
 خيري بزرگ يجز سركشه ها بآن اخالق و بر ايمان ما دعوت ولي ترسانيممي

 قتل عاشورا و ۀواقع هم كبير طغيان .تفسير شده اميه بني به ملعونه ۀافزايد. شجرنمي
 دقت و لطافت نظر از »يزيدهم» ۀكلم .است شده ( شناخته)ع داسيدالشه حضرت

 ۀكلم از مستقبل اينجا فعل هرچند در است گشته منطبق معاويه بن يزيد به ،بيان
 .كرده پيدا عالم در مصداقي چنان كه است فعلي وليكن است «زياده»

 كه است ( مشهور شده)ع حضرت سيدالشهداء قتل به راجع اخبار و احاديث در
 عراق سوي به :فرمودند حضرت آن به خواب عالم ( در)ص اكرم رسول حضرت
 حركت طور در موقعهمين .ببيند  كشته خود راه در را خواهد تومي خدا كه كن حركت

 به حركت مانع و ايستاده رتضح آن راه سر عباس بن عبداهلل كه وقتي كربال سوي به
 جوابش در حضرت ،كندمي سئوال را حركتي چنينيك علت وشود مي عراق سوي

 كه نگاهآ و. خود ببيند راه ۀكشت خواهد مرامي خدا، تیالق   رايني   نا   للاُ  شاء   گويد:مي
 هاآن گويدمي كند ومي پرسش كربال سوي به حرم اهل و هازن دادن حركت ۀدربار

 خواهد كهمي خدا، ياب س   ن  اهُ ر ي   نا   للاُ  ء  شا: دهد كهمي جواب حضرت ،خود نبر همراه را
 فعل به و واقعيات حوادث ۀاردربديگر مشهور  حديث .ببيند اسيري حالته ب را هاآن

 ِف ل َ الارِض  ِف ش ی عق  لي  فرمايد: ( مي)ع امام كه خدا وارد شده ۀاراد به يا انسان

 او مشيت و خدا خواسته شود بمي واقع آسمان و زمين در چه هر ،للا ةِ ش یم  بِ  لّ اِ  السامءِ 

 از يا معصيت و گناه نوع از ياهثحاد و عملي اگر عقلي نظر برهان از شود. ومي واقع
 ياهعواق چنينيك ۀالزم ،شود خدا واقع مشيت و نظر برخالف اطاعت و بندگي نوع
 اين غلبه چنينيك ۀالزم و خدا مشيت و خواست بر خلق مشيت و هاخواست ۀغلب

 است . بديهياشدب عاجز و داند ناتوانمي خواهد ومي كه آنچه انجام در خدا كه ستا
 ()ع امام ،عقيده فكر و چنينيك رد . براياشدب جهان تواند خداينمي ناتوان خداي كه

                                                           

 . 21سورۀ اسراء، آيۀ  .01
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 مشيت و اراده اند بلكهكرده خدا غلبه بر مردم كه نيست اين دليله ب هايتمعصفرمودند 
 تا شود آلوده معصيت و گناهه ب بشر كه كرده اقتضا و خواسته چنين انسان تربيت در خدا
 به نابودي و هالكت راه از بداند و بچشد و را ضرر خطر و معناي ،آلودگي اين ضمن در

 اند وخود آموزنده جاي در خطرات و هاسقوطزيرا  ،برگردد خوشبختي و سعادت سوي
گردانند. برمي سعادت و نجات سوي به هالك طريق از را انسان كه ندهست ييهازيانهتا

 كند ومي اشاره هاآن كفرآميز اعمال كفار وه خود ب مقدس كتاب در خداوند متعال
 مبتال معصيت و گناه نتايج به را هاآن ما  00عونرجِ ي   مهُل  ع  لوا ل  ع ِ  يااذل   عض  ب   مهُذيق  یُ لِ  گويد:مي

 اينه ب برگردند. پس خدا سوي شايد به ،شوند خود مبتال مالاع ارتخس به تا كنيممي
 از بعد انسان آمد و حساب به پرتگاهي انسان براي خود جاي در كفر و گناه كه مناسبت

 و كفر از را او الاقل آگاهي اين شود ومي آگاه خطر آن و ضرر به ،پرتگاه اين در سقوط
 شايد در كند و انتخاب گناه كفر و از غير راهي خود براي شودمي آماده ،متنفر نموده گناه
 كه است داده اجازه اختيار نمايد. خداوند متعال را خدا بندگي و اطاعت راه آمادگي اين

 و نموده استفاده سوء آزادي اين هرچند از اشدب خود آزاد كوشش و مسير فعاليت در انسان
 و فعاليت راه در انسان كه كرديم شارها حقيقت اينه ب و .كند اختيار را گناه و كفر راه

 در فعاليت دوم .خدا بندگي با مأتو فعاليت كند. يكي انتخاب را راه سه است ممكن آزادي
 بدون و ساكت عمر تمام در انسان كه ركود و وقوف حالت سوم .معصيت و كفر راه

 شود ونمي پيدا انسان براي عملي و رشد علمي ،ركود و وقوف از چون ،اشدب فعاليت
 ،شودنمي آگاه حقيقتي هيچ فهمد و بهنمي باطل و حق ،ركود و توقف حال در انسان
 .است فهماننده و آموزنده خود جايه ب اشدب گناه كفر و راه هرچند در فعاليت وليكن

 كسالت و تنبلي از را آن خداوند متعال و است بهتر و ركود وقفه از فعاليتي چنينيك
 چند آن بكوشد هر بجوشد و بشر دائما كه است گرفته تعلق مشيتش و دارد دوست تريشب

 مردم و است آموزنده شود زنده باطل وقتي زيرا ،اشدب گناه و كفر راه در خروش و جوش
 پس .دهدمي سوق خدا سوي به را هاآنراند و خود مي از ،خود ضررهاي و خطرات با را

 گناه و كفر پرورش راه در جوشش و كوشش اين بكوشد هرچند انسان كه ستا اين بهتر
 كتاب در .است كرده اختيار و داده اجازه انسان براي را راهي چنين خداوند متعال .اشدب

                                                           

 . 40آيۀ روم، سورۀ  .00
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َ  گويد: مي باطل و حق اهل ۀدست دو درمورد تقويت خودش مقدس لُُكًّ نُِمدل هُؤلِء 

ِّ ه ب َ طاُء ر  َ  ما اكن   ِّك   ب َ طاِء ر  ْحُظوراُؤلِء ِمْن   و حق اهل ۀدو دست از يك هر يعني ،01ك  م 

 .كنيممند ميبهره خود يهابخشش و هاسرمايه از را دو هر و كنيممي كمك را باطل
 كند كهمي داللت شريفه ۀآي ماند. اين نخواهد هرگز محروم خدا عنايت و لطف بشر از

 تقويت راه در را هارمايهس آن هرچند كندمي مرحمت نيرو و كفار سرمايهه خداوند ب
 را باطل ،دنبپروران را حق هكاين جايه ب نمايند و مصرف باطل پرورش كفر و

 حقيقت چراغ كردن خاموش و حق با مبارزه راه در را خود نيروهاي پرورانند ومي
 كهاين دهد بامي سرمايه و عمر هافرعون به خداوند چرا بگوييم اگر .دننمايمي مصرف
 پيشرفت مانع هرچند دهدمي قدرت يزيدها ها ومعاويه به كنند ومي ييخدا ادعاي
 جهل دليله ب لباط اهل ۀدست آن چون كه ستا اين جواب ،شوندمي آزادي و عدالت

 كفر و راه ،اندنرفته اتقو خدا و روش راهه ب عناد خود و ضبغ دليل به يا خود و اشتباه
 بهتر توقف ركود و حال از معصيت كفر و راه در هاآن . فعاليتاندار كردهاختي را گناه
 هر آيد كهوجود ميه ب هاعذاب خطرها و ضررها و ،گناه كفر و همه نآ از زيرا ،است
 و خدا سوي به را مردم كه است شالقي و تازيانه ،خود جايه ب هاعذاب آن از كدام

 ياورندبكار  روي ذيرند وبپ را حق اجبارا و الزاما عاقبت كهاين دهد تامي سوق عدالت
 و حق عاقبت كه است راهي يگانه اين و اشدب هاآن طبيعت و ميل هرچند برخالف

 نمود. خواهد سقوط ظلم و كفر و ستنش خواهد كرسيه ب عدالت
 مقدس كتاب در خداوند .است آموزنده گويند تاريخمي كه است مناسبت اينه ب

 هاييواد روي كه است هاييپل ما آيندگانش براي گذشتگان داستان :گويدخود مي
د. ده ورعب بهشت سوي به را تواند شمامي و شده كشيده جهنم هولناك و عميق

 هاآن شد كه ختاري ۀآيند پادشاهان براي بزرگي خود درس جايه ب فرعون ادعاهاي
ِ  ِلَُيِل  ل ق ْد اكن  ِف: ندكن ييخدا ينتوانند ادعا هرگز ِصهِْم ِعْْب   داستان 13.اْلَلْباب ق ص 

 .است خوشبختي و نجات سوي به عبور پل دانشمندان و عقال براي گذشتگان

                                                           

 .11سورۀ اسراء، آيۀ  .01

 . 000سورۀ يوسف، آيۀ  .01
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 رايب گذشته حوادث دانند كهمي همه .نيست تاريخ و پند امور زندگي منكر كس هيچ
 آمده وجوده ب گناه و كفر طريق از پندها همه و هادرس اين و است عبرت درس آيندگان

 مقررات و دستورات برخالف هرچند شود واقع حوادثي خواهد چنينمي خدا پس .است
 .اشدبديني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

     اراده و مشيت و علم

در چق .است حكمت و فلسفه جالب يهابحث از يكي خدا علم و اراده تفاوت بحث
 حقيقت ناي درك به خود را فكر و بوده ورغوطه عميق درياي اين در تاريخ دانشمندان

 اينكه يا است قديم ،مانند علم و است علم عين مشيت و اراده آيا اند كهكرده مشغول
 حالتي و مشيت اراده اينكه يا و است حادث ،فعل مانند و است فعل عين مشيت و اراده
 حادث ،فعل ارتباط به نظر از و قديم ،علم به نظر ارتباط از كه است فعل و علم بين
 طرفداراني تاريخ در هاآن از كدام هر ؟است درست هافرضيه اين از يك . كداماشدبمي

  .است وجود آمدهه ب هافلسفه و هاكتاب ،آن اطراف در و داشته
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 تواندنمي وجود انسان در مشيت و اراده كه ستا اين است و مسلم واضح آنچه
 كه است حاالتي انسان در مشيت و زيرا اراده ،اشدب وجود خدا در و مشيت اراده ۀننمو
 مسبوق كه اين نظر از و است عدمه ب مسبوق ،حاالت اين ۀهم آيد.مي وجوده ب او در
پيدا  علم خود مقصود و مطلوب ابتدا به ما .است انسان جهل به مسبوق ،است عدم به

 ،خود علم دنبال به .است جهله ب مسبوق و وجود ما حادث در علم اين پس .كنيممي
 خود مقصود و مطلوب نتيجه در و كنيممي پيدا رغبت و ميل ،د خودمقصو و مطلوب به

 خواست و خواهش و مشيت و ميل نامه ب كه حاالت اين .داريم دوست و خواهيمرا مي
 به مسبوق ،ندهست عدم به مسبوق چون و ندهست عدم به مسبوق ،شوندمي معرفي
 باشند. نيز مي جهل
 دنبال به و آيدمي وجوده ب ما در شتياقا و شوق ،خود مطلوب خواست دنبال به

 ديديم خود استعداد در آنكه از بعد .كار جوانب و اطرافدر  مهندسي تقدير و ،اشتياق
 تصميم و اراده، است فراهم كامال مقتضيات و نيست هدف به حصول براي مانعي كه

 به و سازيممي عملي مقصد خود را ،تصميم و اراده دنباله شود. بمي ما پيدا در قطعي
 .رسيمخود مي مطلوب
 نام (تصميم و اراده ،تدبير و تقدير ،اشتياق و ميل ،)مشيت الفاظ و لغات اينۀ هم

 هر بوده و عدمه ب مسبوق ،حاالت اين ۀهم و آمده وجوده ب ما در كه است حاالتي
 يسو به انقالبي و تحول ما كه ذات در است اثري و كيفيت خود جايه ب كدام

 انجام در تدبير او تقدير و ،خدا مشيت و اراده يميبگو اگر .است كرده ايجاد مطلوب
 عوارض مانند همين و وجود آمدهه ب ما در كه ستا حاالتي مانند همين درست ،كارها

 و اراده اب را خدا مشيت و اراده اينجا در ،شده پيدا ما در ذات كه ستا هايفيتك و
كند مي داللت زيرا ،است خود باطل جايه ب قياس اين و مياكرده قياس خود مشيت

 معرض در خدا مقدس ذات و بوده ناتواني و جهل به مسبوق خدا ۀاراد و علم اينكه بر
 و شودمي شناخته مانند مخلوق خدا اينجا در .گرفته قرار وادثح عروضِ و هايفيتك

 غلط خدا ۀدربار تحوالت و اتتصور اين ۀهم كه است بديهي .ندارد انسان با امتيازي
 و سكون ،ما صفات خداوند در مقابل مقدس ذات مخصوص اتصف از يكي .است

مانند  نه آيد ومي وجوده ب حركت بعد از در انسان كه سكون معناي به نه است آرامش
 ،مطلق آرامش و سكون ،شودمي پيدا انسان در نگراني و اضطراب از بعد كه آرامش
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 پيدا تحول و تحويل و ثرأت ثير وأت ،ابد به تا از ازل خداوند متعال دسمق ذات در يعني
ه ب خلق پيدايش و جهش خدا از ذات بر ياهحادثو  عارضه نيست ممكن هرگز .شودنمي

 يك ابد به به تا ازل خداوند از پس .است بوده عدم به مسبوق عارضه آن وجود آيد كهه ب
 كماالت از يك هيچ .توانا و دانا ،مطمئن ،نساك ،آرام .است باقي ،وصف يك به و حال
ايجاد  خدا ذات در تحولي ،كمال آن حدوث تا ،نيست عدم به مسبوق الخداوند متع ذاتيِ

 را مشيت و اراده آيا ،توحيد در فرضي چنينيك با .دهد تغيير گذشته با او را ۀآيند كند و
 كهيا اين و عمل و عين عمل به درصد مربوط صد كهناي يا و علم به درصد مربوط صد

 قضايا اين از يك هر ؟بدانيم علم به درصد مربوط هو پنجا عمل به درصد مربوط پنجاه
 علم عين مشيت و اراده آيا كه كنيم درك ،آن دنباله ب تا ،ملأت تفكر و براي است ميداني

 .است عمل و علم بين حالتي و يا عمل عين يا و
 ۀاراد و مشيت به عالم موجودات و حوادث تمام كه ستا اين است روشن خيلي آنچه

 واجب را مخلوقات پيدايش و حوادث حدوث كه اقتضائي و علم آن يعني ،اندشده پيدا خدا
 .شودمي ناميده مشيت و اراده ،شمرده خود الزم به مربوط زمان در را هاآنو ظهور  كرده

 نيست خداوند متعال ذاتي صفات از ،مخلوقات و موجودات ۀاضاف هب مشيت و اراده لذا
 توانيممي .است الهي مقدس ذات از سلب قابل و عدمه ب مسبوق و حادث صفات از بلكه
 و خواست خدا و نكرد اراده و كرد اراده خدا يشاء، مل َ للا شاء ،يرد مل َ للا اراد يميبگو

 ،مونأمشهور معاصر م و دانشمند معروف ،مروزي مانيسل كه يامناظره در .نخواست
 مونأم كه يسمجل همان در، ( دارد)ع رضا حضرت طبرسي( با احتجاج نقل مطابق)

 و علم به مربوط ،ندكن مباحثه ()ع هشتم امام با كرده تا آوريجمع و علما را داده تشكيل
 مانند خدا ذات از را خلق ظهور و خود بوده زمان ۀفالسف از چون مانيسل .است اراده

 خدا علم نظير را خدا ۀاراد ،است دانستهمي معلول و علت طريقه ب ،شآت از حرارت ظهور
 قديم خدا ذات همراه و بوده مانند علم اراده كند كهمي عرض حضرت خدمت .شناختهمي

 مقدس ذات از سلب قابل ،اشدب مانند علم اراده اگر فرمايد كهمي جواب در حضرت .است
 توانيمنمي ولي ،نكرد اراده خدا يا كرد اراده خدا يميبگو توانيممي ما كه زيرا ،نيست

 صفت ،اراده كه است دليل ،قابليت عدم و سلب قابليت اين .ندانست يا دانست خدا يميبگو
 با مروزي سليمان .تنيس مانند علم اراده پس .است مقدس ذات صفت ،علم و خدا فعل
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 گرددخود برمي اول ۀگفت به مه باز ،كندمي قبول را مشيت و اراده سلب قابليت اينكه
 شناسد.مي قديم ،مانند علم را اراده و

مجبور  عاقبت كند تامي محكوم و مجاب ،سلب قابليت برهان به را او ()ع امام
 ذات صفات از علم و است عدمه ب مسبوق و فعل صفات از اراده كند كه شود قبولمي

 از نه است فعل صفات از مشيت و اراده ،برهان اين بر بنا .نيست عدمه ب مسبوق و
 عين مشيت و اراده آيا شود كهمي پيدا علمي و دقيق بحثي در اينجا ليكن .ذات صفات

 ارتباطي هم مقدس ذاته ب اينكه يا و اشدبمي فعل به صددرصد مربوط و است فعل
 ذاته ب ارتباطي و بوده فعل به مربوط و فعل عين صددرصد و مشيت اراده اگر ؟دارد

 عناويني از غير ،خدا ذات براي است عنواني صفت دو اين كه چطور شده ،ندارد مقدس
 خالق فرموده خلق كهاين دليله ب را خدا ما ؟شودمي پيدا خدا خدا براي فعل نظر از كه
 صانع ،تنعص دليل به همچنين و ناميممي رازق داده روزي اينكه دليل به و يميگومي

اگر  .است خدا فعل عين ،صفات اين .يميگوقاهر مي و غالب ،هغلب و قهر دليله ب و
 خدا مقدس ذات براي عنواني چنينيك پيدايش ،است افعال همين عين مشيت و اراده

 ندارد.  برهاني
 نخواهي خواهيكه  است صفتي بينيممي كنيم توجه مشيت و اراده لغت به وقتي

 كرد و اراده خدا را آن كه يميگومي ارتباط اين روي دارد و شائي مريد و ذات به ارتباط
 و اراده، ارتباطي چنينوجود يك با پس .نمود مقدر را كارها و خواست را خدا آن

 به كه است الزم ،اشدب خدا فعل به مربوط و فعل تواند عيندرصد نمي صد ،مشيت
 پيدا تمشي و اراده براي ارتباطي اگر چنين و اشدب داشته ارتباطي هم مقدس ذات
 مشيت و چطور اراده يميگومي .گيريممي قرار الينحلي و مشكل ۀمسئل در يك ،كنيم

 ذات در ياهحادث معناي به بستگي و اگر ارتباط .دكنمي پيدا خدا ذات به بستگي
 حوادث و كيفيت معرض در و منزه پاك ذات آن كه ستا اين اشالزمه ،اشدب مقدس

 كه ستا اين اشالزمه ،اشدب خدا ذات در صفتي معناي هب ارتباط اين اگر قرار بگيرد و
 مانند علم اراده كه ستا اين فرض اينۀ الزم و اشدب قديم ،مانند ذات و ذات همراه

 اين . دراشدب زيادتر مانند علم يا كمتر و و پنجاه درصد ميزانه ب اينكه يا و اشدب
 باز و حادث قسمتي و تاس قديم ،مشيت و اراده از قسمتي يميبگو بايستي صورت
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تجرد  و بساطت با تجزيه اين و است و كيفيات رداتجوجود م در تجزيه ،فرض اين ۀالزم
 .يستن سازگار

 اگر قديم و است حادث آن تمام ،است حادث ندارد. اگر تريشب حال يك ،مشيت و اراده
 و ثحاد آن از قسمتي كه است عقل و علم خالف .اشدب قديم بايستي آن تمام ،است

 تشريح خداوند متعال ۀاراد و مشيت وريط بايستي هاحساب اين . بااشدب قديم قسمتي
 و اشدب خدا فعل به مربوط هم طرفي از و داشته مقدس ذاته ب انتساب طرفي از كه گردد

 .اشدب عدم به مسبوق و حادث ،خود حقيقت تمامه ب اراده ،حال عين در
در  بررسي و توجه اين از بعد و قدرت و علم معناي به كنيممي توجه قدرياينجا  در

 .متعال خداوند صفت و علم پيدايش كيفيت به گرديمبرمي ،خدا قدرت و علم اقتضاي
 با )البته .دهيم قرار خدا ۀاراد و علم براي قياس و نمونه را خود ۀاراد و علم توانيممي

 و علم معناي كشف براي ثال( معالخداوند مت ۀاراد و علم از خود ۀاراد و علم نقائص حذف
 معلومات ،داريم علم ما يميگومي .مكنيمي خود مراجعه قدرت و علم به خدا ذات در قدرت

خود  معلومات توانيم مي ،داريم قدرت ما .آگاهيم آن كيفيت به و است كشف نظر ما در ما
 دو به لحوقو م مسبوق ما علم نهايتِ .آوريمدر اشدب ما خود مطلوب كه ييهاصورته ب را

 و كيفيت ،علم كهاين ديگر ما و ذات در علم و حدوث جهل به مسبوقيت يكي :است نقص
 دو اين سازد.مي ثرأمت را ما شود ومي عارض نفس و فكر سازمان در كه است هعارض
 معناي به و نيست جهل به مسبوق خدا علم .ندارد وجود متعال خداوند علم در حالت

 ،خداوند متعال علم از نقيصه دو اين . با حذفاشدبنمي مقدس تذا در حدوث و روضعُ
 و اراده ۀمقايس طور درهمين .است انسان خدا نظير علم علم و خدا علم ۀنمون انسان علم

 كه عملي صالح به داريم علم ما ،متعالخداوند  مشيت و اراده به نسبت مشيت
 پيدا عمل انجام سوي به ما در هنوز محركي ليكن ،دهيم انجام ديگر ساعتي خواهيممي

 ،دهيم انجام را خود كار بايستي كه ساعتي  ناگاه .است نرسيده آن وقت زيرا ،نشده
 پيش حالتِ اينجا درست آيد. دروجود ميه ب ما صنعت و علم شود ومي پيدا ما در تحركي

 ،فعل انجام از . پيشيريدگبنظر  در را فعل انجام كار وه ب شروع اعتِس و فعل انجام از
 شروع معيني ساعت در ،علم آن اساس بر داريد و معيني ساعت در آن صالحه ب علم فقط

 و حوادث به مسبوق ،حالت دو و ساعت دو اين در ما فكر نفس د. البتهيكنكار ميه ب
 كردن فكر جمله آن از ،حوادث و عوارض اين ۀهم كه اشدبمي هايفيتك و ظهور عوارض
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 ما وجود سازمان نقص به مربوط ،كردن رسيدگي را كار جوانب و نمودن ملأت و
 .نيست خداوند متعال مقدس ذات در عوارض و حوادث آن از يك . هيچاشدبمي

 آن الحص به علم فقط و فقط ،از ايجاد مخلوقي پيش و كاري انجام از خداوند پيش
 در كه داندمي ازل از .نيست چيزي خدا مقدس ذات در علم جز اينجا دارد. در مخلوق

 مخلوقي شود و سبز گياهي بايستي معيني سال و ماه و از روز معين ساعت فالن
 علم آن وجوده ب خداوند كه فعلي ،رسدمي معيني ۀدقيق و ساعت چون و گردد ايجاد
 حقيقت دو اين دارد اينجا وجود در آنچه ازد.سيم واقع را آن خدا و شده واقع داشته
 آن از پيش ثانيه هزارم صديك و شده واقع ياهحادث ،عينم ساعت آن در كه است

 داشته معين ساعت آن در حادثه ايجاد به علم خدا ،قبل سال هايليونم تا و حادثه
را  آن و كنيم بحث آن معناي در ما كه ندارد وجود چيزي حقيقت دو اين سواي .است

ه ب علم و )فعل حقيقت دو اين از غير آنچه .بدانيم فعل به مربوط يا و ذات به مربوط
 مربوط به ،و رويه تدبير و فكر و ثرأت ثير وأت قبيل از شده پيدا وجود ما در (وجود فعل

 اينجا اراده در پس .نيست نقائصي چنين خدا ذات در و اشدبمي وجود ما سازمان نقص
و  علم جزه ب ،فعل حدوث از پيش و اشدبمي خدا فعل عين ،حدوث معناي به مشيت و

 04،عُل فِ  هُ تُ راد  ا  د: انفرموده كه آمده روايات اخبار و در لذا .نيست چيزي خدا ذات در ييدانا
 نكُ  هل ُ  قول  ي   نا   يئا  ش   راد  ا   ذااِ د: گويمي هم قرآن در و ستاو كار عين خدا ۀاراد يعني

 جاداي معناي به خواهش و خواست آن ،دهخوامي را چيزي وقتي خدا يعني 01.كوني  ف  
 و فكر كه ستا اين شريفه ۀآي مضمون .است موجود پس كرد ايجاد چون و است

 مخصوصي زمان در را مخلوقي اينكه و نيست خدا مقدس ذات در قولي فرمان و ملأت
خداوند  اينكه نه ،معيني زمان در است مخلوق نآ وجود مصلحت به مربوط ،آفريندمي
 وجوده ب مخلوق آن كه داشته الزم يعلم و فكري مقدمات يك مخلوق آن ۀتهي در

 آيد.
خدا  ۀاراد به مخلوقات يميگومي جهت اين از و است فعل عين اراده اينجا در پس

 يك .نبوده اتفاق و تصادف به موجودات اين پيدايش كه كنيم ثابت تا اندشده پيدا

                                                           

كِل   .41 ُِ اّلّلِ الِْفْعُل ل  غ رْيُ ذ  اد  ر 
ِ
ايت 411، ص 4فعل اَست نه چزی ديگر. اصول اكیف، ج ، پس ارادۀ خدا هامن ف ا  . 3، َر

 .81سورۀ يس، آيۀ  .01
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. مانند داشب حكمت و علم برخالف و نقشه برخالف كه گويندمي را آن موجود تصادفي
 خرده اين تواند بگويدنمي كسي ،شودمي خرد افتد ومي انسان دست از كه ايشيشه جام

 دهند كهمي جواب ،كند سئوالي اگر چنين .است بوده كسي چه ۀرادا ها بهشيشه خرده
 جام همان اگر ولي ،است شده پيدا تصادف به و علم و اراده بدون شيشه قطعات پيدايش

 ،سئوال مقابل در ،شود قسمت قطعاتي به نظام و حساب روي و نقشه مطابق شيشه جام
 نقشه طبق و مهندسۀ اراد به قطعات گويند اينمي شود ومي پيدا درستي جواب ،سئوال

 بين مرزي كه ستا اين براي فقط توحيد علم در مشيت و اراده بحث ،بنابراين .است بوده
 مصنوع مانند پيدايش اديار عمل يك و علت از معلول مانند پيدايش تصادفي عمل يك

 ۀبگويد نتيج كسي اگر .سازد يكديگر جدا و ممتاز از را عمل دو اين و اشدب صانع ۀاراد به
 ،اشدب رازقيت و نظير خالقيت بايستي و است فعل عين مشيت و اراده شد كه اين تحقيق
 و اراده كه دهيممي جواب ،بدانيم عالميت و خالقيت بين ييرا معنا آن ندارد كه دليلي

 امروز پيدا من كه دانستهمي ازل از خدا مثال .است معلومه ب علم تعين معناي به مشيت
 علم .ندارد خارجي معلوم دارد و خدا علم اينجا در .است ذات عين ازلي علم اين و شوممي

 فرض معلومي خدا ازلي علم براي اگر ما زيرا ،متعال خداوند ازلي علم يعني معلوم بدون
 فقط اينجا در خدا علم پس .اشدب خدا غير خدا معلوم آن كه است اين اشالزمه ،كنيم
 آن هرچند اشدب خدا ذات در معلوم به توجهي كه نيست الزم و است معلوم بدون علم

 . اشدب خودش ذات ،معلوم
از  پيش خدا آيا :كندمي عرض صابي عمران ،اديان يعلما با رضا حضرت ۀمناظر در
 به علم لزوم دهد كهمي جواب حضرت ؟داشته خودشه ب كند علم خلق را خلق اينكه
 تا خدا نيست ذات خالف چيزي آنجا در .است شيئ آن خالف ،چيزي نفي براي شيئ
 .اشدب الزم خدا براي ذات به علم اينكه
 به علم نه است مطلق علم ازل خداوند از كند كهمي اثبات حضرت آن ،جواب اين در
ه ب علم نه مطلق علم يعني ازل در خدا پس .اشدب مبارك ذات معلوم آن د كههرچن ،معلوم

 آن شود، خدا واقع علم مطابق معلومات شد كه صالح روزگاري ،آن از پس .معلومات
و  مشيت خارجي معلوم آن به را خدا علم ارتباط جااين در .گرددظاهر مي خارج در معلوم
 اساس بر يخارج معلوم آن به خدا علم ارتباط ييعن اراده و مشيت پس ،ندناممي اراده

 پيش .شودمي شناخته حادث ،خارجي معلوم حدوث دليله ب ارتباط اين زيرا ،علمي معلوم
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كار  در معلوم اين به خدا علم بين ارتباطي ولي داشته معلوم اين به علم خدا ،نيا از
ارتباط  آن اكنون و نداشته وجود خارجي شيئ معناي به معلومي چنين زيرا ،نبوده

 صفات از و است خالقيت و علم بين اينجا حالتي در اراده و مشيت پس .برقرار نشد
  .فاعل نه است فعل

  مشيت و اراده بين فرق

 در زيرا ،است مشيت و اراده بين فرق آن آيد ومي به وجود ديگري بحث اينجا در
 شده گفته اخبار و روايات در كه است الزم حقيقت اين دانستن  توحيدي يهابحث
 مشيت يعني ،نيست او ۀاراد به مسبوق ولي خدا هست مشيت به مسبوق انسان فعل
 اين گيرد. ازنمي تعلق انسان فعله ب او ۀاراد و گيردمي تعلق انسان فعل به خدا

اخبار  . دراشدب امتيازي و فرق بايستي مشيت و اراده بين شود كهمي معلوم جمالت
 .است پراهميت نظر علمي از كه شده وارد (ع) اطهار ۀائم از جمالتي ،مشيت هب مربوط

 يعني ،16هافِس ن  بِ  ة  ش یامل   ق  ل  خ   َ   ةِ ملش یِب  الاش یاء   للاُ  ق  ل  خ  اند: فرموده مشيت ۀدربار جا يك

 خود يبه خود را خواست و مشيت وليكن خود ساخته خواست به چيز را خداوند همه
 يا اشدب الهي و طبيعي عمل يك خواه ،شودمي واقع عالم در كاري هر .است آفريده

 به خود مسبوق يبه خود مشيت وليكن ،خداست مشيت به مسبوق ،انساني صفت يك
 مسبوق ،افعال ساير خلق و ،است مشيت خودِ دليل به مشيت خلقِ پس .نيست مشيت

 ل َ الارض ِف ش ی يقع ل فرمايد:مي ديگر حديثي .آفريده را آن خدا كه است مشيتي به

 آسمان و زمين در (انسان يا به خدا )مربوط عملي و حادثه هيچ .للاة مبش ی السامء الا ِف

 عالم در خوب يا بد ياهثحاد ،نخواهد اگر خدا و ،خدا خواست شود مگر بهنمي واقع
 اند:گفته چنين شيطان و آدم معصيت ۀردربا .شودنمي واقع
اء  أَْن ي أُْك  ِمنْه ا َ  ي  للا   ناِ  َ  ش   ِِ ر   َ َ ْن َأْكِ الّش م   آد  اء  أَْن َ  أ َ  ش  م   بِْليس  أَْن ي ْسُجد  لآِد  ِ

ر  ا أَم 

 كه خواست بخورد وليكن درخت ۀميو از كرد كه نهي را خداوند آدم يعني 17،ل  ي ْسُجد  
 وليكن كند دهسج را دمآ كرد كه امر را طور شيطانهمين كند و تناول را ميوه آن آدم

عیص َ  ل يُ  كراهِب  طاعُ ل يُ  ت عایل للا   ن  اِ  ويد:گمي ديگر حديثي و .نكند سجده كه خواست
                                                           

 . 4، روايت 049، ص 0امام صادق )ع(، اصول كافي، ج  .02
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كار بر معصيت و شده مغلوب خدا كه نيست اين دليله ب عالم در ما معصيت يعني 08،ِبغ ل ِبه
 طورهمين است. نموده اختيار و اراده خدا سلب از ،فعاليت ميدان در و كرده خدا غلبه

 يعبادت كارهاي را به خود بندگان خدا كه نبوده اكراه اجبار و دليله ب هايبندگو  هااطاعت
 خواست و مشيت طبق است و اختيار انسان آزادي اب هر دو عمل كند. اين مجبور يعبادت

 ساير و كافي كتاب در (ع) محمد آل اخبار در روايات اين ۀنمون .خداوند متعال خواست
 واقع انسان ۀاراد به عالم در خوب و بد از آنچه اند كهجا گفته همه .است بسيار اهكتاب

گيرد. نمي انجام مشيت خالفر ب كاري شود ومي واقع خدا و مشيت خواسته ب ،شودمي
به  ،شده واقع آنچه كه كنيم ثابت را حقيقت اين توانيممي عقلي انهبر با طورهمين

 برخالف مردم اين شود و واقع قتالي و خواهد جنگنمي ااگر خد .است بوده خدا خواست
 آزادي ۀالزم ،دنده انجام ديگري معصيت يا برسانند و به قتل خدا يكديگر را مشيت
 خالف بر عملي وقوع از نتوانسته عاجز بوده كه خدا پس .خداست آزادي سلب انسان
عاجز  خداي .است قلن و عقل برهان برخالف عجز خدا البته .كند خود جلوگيري مشيت

 جلوگيري كفرآميز انسان اعمال و هايتمعص نوع تواند ازمي خدا . پساشدب تواند خدانمي
خود  گناه شر و هدفه نتواند ب آورد تا به وجود هاانسان راه سر تواند مانعيمي كند و
 در را انسان هم باز يول كند جلوگيري كاري هر تواند ازمي خدا كه اكنون شود و واصل

خود  كار انجام خود و در راه انسان خواهد كهمي خدا پس ،گذاردمي خود آزاد هدف راه
 ،گذشته احاديث و اخبار كمكه ب ،برهان اين بر شود. بنا نايل خود هدفه ب و اشدب آزاد

 خدا چون گيرد ومي انجام خدا خواست و مشيت طبق بر ،خوب يا بد ،هاانسان اعمال
 ،شود معصيت و گناه مرتكبكه انسان  خواستنمي اگر او .است نستهتوا انسان ،خواسته

انسان چطور  ،كند معصيت انسان خواهديم اگر خدا شود كهمي اينجا پيدا در اشكالي باز
 خواست مزاحم ،انسان زيرا نخواستن شود؟ معصيت و گناه نخواهد مرتكب كه تواندمي

 ،مشيت دو اين اينجا بين در .باشدمي خدا نخواستن مزاحم ،انسان خواستن و خداست
 مشيت كند و بايستي غلبه ها بايستيمشيت اين از يكي حتما .شودمي پيدا نزاع و اختالف

 و خواست اندننش كرسيه و ب مشيت عمالاِ براي خدا پس .اشدب خدا مشيت ،غالب
خواهد ميخود او ن كه كاريه ب را انسان كند ومي سركوب را انسان مشيت ،خود خواهش

 اگر پس .است انسان اختيار از سلب و جبر معناي واداري همان زيرا ،نمايدمي وادار
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و  گناه و نموده سركوب را انسان مشيت خدا مشيت ،آمد به وجود مشيت اختالف
 ندارد.  محكوميت انسان شود ومي مربوط خدا مشيت به ،معصيت

 كه خواسته را هايتمعص دليل نايه خداوند ب آيا يميگومي اشكالي چنين جواب در
 يا بخواهند و هاانسان اينكه يا و آورند به وجودخواهند مي اند وخواسته را آن هاانسان

 قرار خود مشيت به وصول مركب را انسان و خواسته را اعمالي خداوند چنين ،نخواهند
 ود محكومخ مشيت در خدا ،اشدب انسان خواست دليله ب خدا خواست اگر ؟است داده

 اينه ب خدا است مسلم آنچه .است خود محكوم گناه ۀاراد و مشيت در انسان و نيست
 خدا دوست د ونخواهمي را آن هاانسان كه خواسته را حوادث و اعمال چنين دليل

 اگر خواست و دارد مقصد بازه ب حصول از را هاآن ،دهد قرار هاآن راه سر ندارد مانعي
 خدا نخواهد و انسان رچندهبخواهد  خدا و ،اشدب انسان مشيت و خواست بر حاكم خدا

 ،گناه اثر در محكوميت اينجا در ،دهد قرار خود مشيت به وصول مركب را انسان
 .شودمي شناخته تقصيرو بي گناهبي ،مغلوب انسانِ و شودمي خداوند متعال به مربوط

و  اشدب كار در حكمتي اينكه مگر است محكوم اعمالي چنين مقابل در خدا اينجا در
 پيدايش در خدا و برگردد انسان خود به آيد كه به وجود معصيت و گناه در نفعي
  .اشدب آزاد و معذور هايتمعص
 خوده ب مصلحت آن و اشدب داشته مصلحتي ،معصيت و شود گناهحاال چطور مي و

 ۀغلب دليله ب هايتمعص خواه ،صورت هر در ليكن ،است جداگانه بحثي برگردد انسان
 ،اشدب انسان خالص و كامل مشيت دليل به خواه و اشدب انسان مشيت بر خدا مشيت
 را و معصيت گناه وجود خدا ،مصلحت آن طبق كه اشدب داشته مصلحتي بايستي

 .اشدب انسان خواست دليله بخواهد هرچند ب
 انسان شيتم دليله ب معصيت و گناه پيدايش در خدا مشيت يميگومي كلي طوره ب
 وجود بايستي اينجا خواهد. درنمي ليوا طريقه ب هم خدا ،نخواهد اگر انسان و است

 خواسته خدا ،مصلحت آن دليل به كه كنيم اثبات معصيت و گناه را در وقوع مصلحتي
به  .شود پيدا و معصيت گناه ،آزادي آن هرچند از اشدبخود آزاد  كار انجام در انسان كه

 آن تا است الزم مطلق ۀاراد و آزادي ،عمل يك و حادثه يك ايشپيد در كلي طور
 تصادفي عمل يك مرز بين كه تنها چيزي شود و واقع مصلحت و حكمت طبق عمل

در  تكويني حوادث از آنچه مسلما .است آزادي و اراده همان است حكيمانه لمع و
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 به حادثه آن رچند وقوعه است خداوند متعال ۀحكيمان ۀاراد به شود مربوطمي واقع عالم
 قابل دو وسيلهه ب انسان اعمال . ليكناشدب الزم او تكامل و انسان زندگي در ،خدا ۀادار

 انسان كهآنچنان او حاكم اجباري ۀاراد و خداوند متعال ۀمطلق ۀاراد يكي ؛است وقوع
 اوند متعالخد ۀاراد مجري ،اراده بدون و اشدبخداوند  دسته ب ابزاري و اسباب امستقيم

ه ب ابزاري و خود اسباب كه است حيوانات مانند عمل انسان عمل ،صورت اين گردد. در
 ،دهندمي انجام ايحكيمانه اعمال اينكه با و حشرات . حيواناتاندمتعالخداوند  دست

به  كامل نظام دارند چنانكه همكاري و با يكديگر تعاونبا اينكه زنبورها  و گانمورچه
 خود از دهندمي انجام كه اعمالي در و نيست خودشان ۀاراده ب اعمالشان، اندهآورد وجود
 توانيم. ميداد نسبت خداوند متعال به توانيم را هاآن اعمال لذا .ندارند مشيت و آزادي

 .است دهآور به وجود نزاع و جنگ ،درندگان ۀوسيله ب خدا و ساخته را هاعسل خدا يميبگو
 و اراده خود هيچ از و اشدب خود مانند حيوانات اعمال انجام در هم انسان است ممكن
ه ب خدا ؟اشدب كرده دهد وادارمي انجام كه ييكارهاه ب را او خدا ؟اشدب نداشته آزادي
 خيانت بگويد و دروغ ،آورد به وجود سرقت و دزدي ،دهد انجام كشتار و قتل انسان ۀوسيل

 خدا ۀاراد به ،گيردمي انجام هاانسان ۀوسيله ب ظاهرا  كه اعمالي ساير طورهمين كند و
 كه است مطلق جبر اين و ؟اشدب خدا دسته ب ابزاري و اسباب ميانه اين در انسان و اشدب

مانند  خود به مربوط امورِ انجام در هاانسان اندگفته و اندشده قائل عالم در ايعده
 ديگر ممكن طرف از گيرد. ومي امانج خدا فعل و ارادهه ب اعمالشان و ندهست حيوانات

خود  به مربوط كارهاي انجام در انسان چنانكه اشدب داده آزادي و اراده انسان به خدا است
 و شنودب خود خود بگويد و ؟نكند كاره وادار ب را او چيزي يا كسي و آزاد بوده و مستقل

به آورد  به وجود شيانهوح يا حكيمانه خود عمل ۀاراد به آورد و به وجود نزاع و خود جنگ
 حاكم را خودش داده انجام كه اعمالي در ؟است و آزاد اوست خود ۀاراد بداند به كه يطور

 ممتنع و محال ،موجود ديگر يا وجود انسان در آزادي و ظهور اراده ؟بشناسد محكوم يا و
 .نيست

 كرده خلق هاراد صاحب آزاد و را خداوند انسان كه است ممكن قدرت و عقلي دليله ب
. سازد دهد مجبورمي انجام كه كاري و به عمل را نتواند او عاملي هيچ كه يبه طور اشدب

 كند و فكر اگر درست انسان اينجا در .نيست ممتنع و است ممكن اراده پيدايش پس
 كارهاي انجام در كند كهمي احساس ،نمايد دهد قضاوتمي انجام كه اعمالي در منصفانه
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 كه حال عين در دهيممي انجام كه كاري هر .است مستقل و آزاد خود به مربوط
 كه آزاديم و داريم قدرت هم باز ،اندكار وادار نموده آن انجامه ب را ما خارجي عوامل
 سره ب گرسنگي و فقر در فقير .حفظ كنيم را خود آزادي و ندهيم انجام عملي چنان

 و مال برابرش در سازد ومي كتهاله ب را مشرف او گرسنگي كه ييجا تا بردمي
سازد  برطرف را خود كند و گرسنگي تواند استفادهمي كه گرفته قرار ديگران از ثروتي

 مسلط گرسنگي و فقر عامل را بر خود و خود آزاد است ۀاراد در ليكن .برهد مرگ از و
 و منؤم انسان طوركند. هميننمي خيانت مردم ماله ب و ميردمي كه ييجا تا سازدمي

 .است فراهم او كامال براي مرگ از نجات و فرار ۀزمين جنگ ميدان مجاهد در
 در او ترسانند وليمي از جنگ كند وتهديد مي را خود او تيز ۀلب ها بانيزه شمشيرها و

 .ندجنگمي مرگ ۀلحظ تا كند ومي شركت جنگ ميدان در آزادانه ،خود عمل و اراده
 هم نمايد. خداوند متعال خود احساس دررا  اراده استقالل و يتواند آزادمي انسان پس

 خود كارهاي مسئول را او و نموده امضاء را انسان خود سند آزادي مقدس كتاب در
 ممكن انسان در آزادي پيدايش ،عقل دليله ب طرف يك از بنابراين .است شناخته

 كار در هاانسان د كهشومي مشاهده ديگر حتما طرف از و نيست ممتنع و محال ،است
 و قهري ۀاراده ب يكي ؛دارد وقوع امكان وسيله دوه ب معصيت و گناه آزادند. پس خود

 خود آزادي و ارادهه ب ديگر ،اشدب خدا ابزار عمل و اراده مركب انسان خدا كه اجباري
 اوه ب نمودن كمك يا و انسان مجبور ساختن از خداوند كامال كه يبه طور هاانسان
 شايد ندارد و دليلي است ممكن راه دو اين از گناه و معصيت كه حاال و اشدب اربركن

 او سازد و مجبور معصيت و گناه ارتكاب در را هاانسان خداوند كه اشدبعقل  برخالف
 وادار نمايد.  خود ۀو وحشيان خائنانه اعمال به را

 معصيت و گناه از را تواند انسانمي خدا آيا آيد كهمي پيش سئوال اينجا يك در
 كه ستا اين اشالزمه ،نتواند ندارد. اگر قدرتي چنين تواند ونمي اينكه يا برگرداند و

 و محكوم ،انسان قدرت برابر در خدا قدرت و گردد غالب خدا ۀاراد بر انسان ۀاراد
 از را انسان توانداگر مي و است حكمت و منطق برخالف فرضيه چنين .اشدب مغلوب

 پس ،اندازد كاره ب هدايت و تقوي خط در را او اجبارا و برگرداند معصيت و خط گناه
 معصيت و گناه راه در هاانسان شود كهمي راضي هم باز كند ونمي كاري چرا چنين

 و كرده نهي خطرناك هاييباز از را خود كودك، مادر و نابود بشوند. پدر و هالك
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 فرمان برخالف نشود. كودك نزديك آتش و آب به كودكشان د كهننكمي سفارش رراكم
 و كندمي بازي آتش و آب با و شودمي نزديك خطرناك هاييباز به ،مادر و پدر رضاي و

 فرزند خود مرگ در و ندهست ناراضي و ناراحت مادر و پدر .سوزدمي يا ميرد ومي نتيجه در
 و بال به كودكشان جا كهآن در تا اندهنداشت قدرت واقعا هاآنسوزند. مي كنند ومي گريه
؟ است چنين هم خدا گردند. آيا نابوديش مانع و ندبرهان بال را از تير او شد نزديك خطر

 هاييباز همان معصيت و مادرند. گناه و پدر برابر در مانند كودكان خدا برابر در هاانسان
شوند  نزديك معصيت و هگناه ب كهاين از كندمي نهي را هاانسان خداوند .است خطرناك

 اعماله ب و شده مشغول خطرناك هاييباز به خداوند متعال ۀاراد برخالف هاانسان ولي
 خدا كنند. آيامي فراهم را خود نابودي موجبات نتيجه در و شوندمي نزديك مهلك

 كنتواند وليمي بيند ومي هكاين يا دهد و نجات مهلكه از و گرفته را هاآن دست تواندنمي
 البته گردند. نابود و هالك كه ييجا تا شوند مشغول معصيت و گناهه ب كه شودمي راضي

 را او دست ولي ،را برهاند او شودمي هالكته ب مشرف انسان كه آنجا تواندمي خدا
 و كفر گردد. پس و نابود هالك تا سازدمي رها را او .دهدنمي نجات مهلكه از و گيردنمي
 كند و جلوگيري گناه كفر و وقوع از تواندمي خدا كه گيردمي نجاما حالي در گناه

 گناه و كفر وقوع تواند ازمي خدا ونچ يميگومي كلي طوره ب اينجا كند. درنمي جلوگيري
 واقع معصيت و گناه خواهد كهمي و دهدمي اجازه او پس ،كندنمي ولي كند جلوگيري
 كه طورهمان و اشدب حكيمانه بايستي خدا و عمل اراده مانند خدا مشيت اينجا شود. در

 ،دهدنمي انجام عملي نباشد كار در مصلحتي تا شود ومي واقع مصلحت روي خدا افعال
 ،نباشد مصلحتي و خير عملي در تا شود و واقع مصلحتي روي بايستي هم خدا مشيت

 .اشدب انسان آزادي و اراده هرچند به بخواهد را عمل آن خدا نيست جايز
 و كفر هر چند از نوع است انسان عمل در كه مصلحتي و خير و حاال در جستجوي

 ؛اشدب گناه
 جهش و انسان ترقي و تكامل ،است الزم آن وجود خدا حكمت در و است مسلم آنچه

 وجودي نقائص ،خداوند متعال تربيت طريق در بايستي انسان .است كماالت سوي به او
ببيند و  هست هرچه .كند پيدا ييآشنا و آگاهي اسرار و حقايق به و سازد مرتفع خود را

 به صنق مراحل از را خود و گردد آشنا الهي حكمت و علم به بداند و نيست هرچه .بداند
 برساند.  كمال مراحل
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 طريق از يكي .است وقوع قابل وسيله دوه ب و راه دو از هاانسان تكامل و ترقي
خدا  ۀاراد در را خود ۀاراد انسان راه اين در كه خداوند متعال مستقيم تربيت و اطاعت

 و نگويد كند. هيچ نظر صرف خود دروني و طبيعي خواص و هاخواهش از و سازد فاني
 تفويض خداه ب را خود امر و اشدب تسليم چنان و ندهد انجام خدا ۀاراد برخالف هيچ
 او به و بگويد او براي او با .بياورد و بردب و اندبنش و برخيزاند را او خدا كه نمايد

 و سلوك چنينيك .اشدب خود استاد اختيار در و خدا مكتب شاگرد بشنواند. صرفا
 اگر انسان .است خدا ۀاراد مطابق درصد صد و انسان ميل برخالف درصد صد حركتي

 كمال معراج به ،رودب خدا سوي به راهي چنين از و بزند قدم راهي چنين در بتواند
 عوالم تمام بر و چيز همه بر شود ومي آگاه حقايق اسرار و تمامه ب و رسدمي انسانيت

پيدا شود.  او افكار و اعمال در فساد و كفر يا گناهي و نقص اينكه بدون شودمي مسلط
 رسد ومي به نظر خطرناك و مشكل بسيار انسان نظر در و ظاهرا كه است راهي ليكن

 انسان زيرا ،كندمي جلوه ممتنع بلكه و مشكل ،استعداد انسان و نظر فكر از آن سلوك
 خود را راه لذا .است خداوند متعال مشيت و اراده از تريكنزد خود ۀاراد و طبيعت به

 .اشدب خدا ۀاراد برخالف هرچند كندمي اختيار
 ۀاراد و عمله ب كه خطراتي از آموزندگي و خطرات و حوادث به برخورد راه دوم راه
 .است انسان راه سر پرتگاهي خود جايه ب معصيتي و گناهي شود. هرمي پيدا انسان

 سقوط نيستي پرتگاه به و نشود حادثه گرفتار كند تامي ييراهنما را خداوند انسان
 رحمت ۀمز ،ايديب پيش ييراهنما طريق از و بگذارد احترام خدا ييراهنما به نكند. اگر

 نگذارد احترام خدا ييراهنماه ب اگر و كندمي پيدا نجات مهلكه از و چشدمي را علم و
 و حادثه همان ليكن ،است حتمي او براي خطر و حادثه به ابتالء و پرتگاه در سقوط
 ،آيدمي به وجود گناه و كفر مسير در كه عذابي .است آموزنده خود جايه ب پرتگاه
 خطرناكي راه چنينيك از را او بتعاق و سازدمي آگاه گناه و كفر عواقبه ب را انسان
 سازد. مي متوجه خداه ب گرداند وبرمي

 عذابي و حادثه دچار تا افسارگسسته انسان داند كهمي و بيندمي اينجا خداوند در
 جهت اينه ب و دليل اينه ب. آوردنمي به خدا ايمان و گرددبرنمي خدا سوي به نشود

 ايتازيانه خود جاي در و است غافل انسان ۀكنندبيدار و آموزنده ،معصيت و گناه كه
 انسان كه خواهدمي و دهدمي اجازه خداوند ،سازدمي متوجه خداه ب را انسان كه است
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 نوع از هرچند دهد انجام خود ۀاراد و ميل مطابق و اعمالِ رودبخود  براي و خود راه در
 سوي به و كند او را بيدار ،نسانا خود ۀتازيان و عذابه ب كه . گناهياشدب معصيت و گناه

 تربيت انسان خلقت از خدا هدف چون و است بهتر توقف و ركود از ،خدا برگرداند سوي
 آن وقوع خدا ،اندآموزنده دندار كه خطراتي و عذاب دليله ب معصيت و گناه و است انسان

 دهد. از انجام ودخ ميل مطابق اعمالي انسان گيرد كهمي تعلق مشيتش و دهدمي را اجازه
 كفر سوي به زندگي در ابتداي كه ييهاانسان تريشب نفر يا نه و نود و نهصد ي،هزارهر 

 و ندامت حالت ،اندشده بيدار و آگاه كه در حالي زندگي انتهاي در ،دارند سرعت و گناه
 و ندكنمي فرار خدا سوي به خود و هوس هوي و خود از و آيدمي به وجود هاآن در توبه

 مينأت انسان تربيت از خدا هدف شوند و در نتيجهخدا مي به پناهنده اماره شر نفس از
 رسد.مي است انسان معرفت خود كه يينها مقصده ب شود و خدامي

 داشته حالت سه ممكن است خدا سوي به راه در انسان كه گفتيم گذشته در جمالت
 : اشدب

 مقررات او با انجام و فرمان اراده طبق متعال خداوند رهبري خدا به سوي به حركت. 0
 .است كرده وضع انسان تكامل براي كه قوانيني و

 و قدمي اشدب حيوانات و جمادات مانند حال اين در انسان كه ركود و توقف . حالت1
 برنگردد. قهقراه ب ترقي و تكامل راه از هم و برندارد كمال سوي به

 ،حالت اين از كه گمراهي و انحراف طريق در شكوش و قهقرا به برگشت . حالت1
 آيد.مي به وجود گناه كفر و

 درك را حقيقت اين شايد نتواند انسان واقعا زيرا ،مشكل بسيار است كاري اول حالت
 ،حساب همين . روياشدب خدا ۀاراد اختيار در و سازد رها نفس شر از را خود چطور كه كند
 اند.شده مبتال و معصيت گناه به خود گيزند روزهاي و حوا در اولين آدم

 با مساوي ركود و توقف زيرا ،خداست فرمان و اراده برخالف درصد صد دوم حالت
 عدم با ،داردبرنمي كمال سوي به قدمي و ندارد جهش و كوشش كه انساني .عدم است

  .است كماالت سوي به هاآن حركت و هاانسان ترقي ،خلقت منظور از و است مساوي
 ۀاراد تضمين و مينأت براي منحصر راه بلكه ،است بهتر دوم حالت از سوم حالت

 خداوند افكار به شدن مربوط راه نخواهي خواهي راه اين باشد. عاقبتمي خداوند متعال
 مردم همه اين كهاين با كنيممي مشاهده .است طبيعت عالم حقايق به شدن آشنا و متعال
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 همه اين هاينا ۀهم با ،اندبوده گمراهي كفر و طريق در و اندنداشته خدا به ايمان
 و يافته آگاهي طبيعت اسرار و حقايق به اندازه اين تا بشر و شده پيدا عالم در ترقيات

 و گناه به برخورد اثر در گناهكاران از بسياري كه گفتيم و رسيده تمدن به حد اين تا
 آيات از بسياري گردند. دربرمي خدا سوي به ،گناه نتايج و عواقب به ابتالي اثر در

 خدا سوي به مردم تمام عاقبت دهد كهمي خبر حقيقت اين خداوند از هم قرآن
 یهل  اِ  انّ اِ  َ   ّلِل  انّ اِ  فرمايد:مي كه آنجا در .خداسته ب هاآن امر بازگشت و گردندبرمي

ا ايفرمايد: مي و .عونراجِ  ِّ ر   يلاِ  اكدح   ك  ن  اِ  نسانالِ  ا ُّیل  با هاانسان اي 09،القيهمُ ف   ا  دحك   ك  ب

 ۀسور در و. كرد دخواهي مالقات را او و خواهيد رفت خدا سوي به عاقبت ،فراوان رنج

ِّ ر   يلاِ  ن  اِ  گويد:مي علق  ديگر جاي و .است خدا سوي به همه برگشت عاقبت ،جعيالرل  ك  ب

ِّ ر   ِایل ن  ا   َ   گويد:مي  ۀآي شود. درمي منتهي خداه كارها ب و هاراه عاقبت 11.هيينت  املُ  ك  ب

 خداي سوي به عالم سران تمام قبتعا 10.وميّ الق   يِّ لح  لِ  جوهُ الوُ  تِ ن  َ   َ  گويد: مي ديگري
 كرد. خواهند پايدار توجهۀ زند

 و آزاد انسان خدا حكمت طبق است الزم كه صورتي در ،مقدمات اين روي پس
 و گناه ،آزادي چنينيك از قهرا ،كند فعاليت اختيار و آزادي اساس بر و اشدب مختار

 را معصيت و گناه بايستي خواهدمي را انسان آزادي كه آيد. خدامي وجوده ب معصيت
ه ب خداوند كه است آزاديۀ شجر از ياثمره معصيت و گناه زيرا ،بخواهد ببيند و هم

 همان ،انسان گناه و كفره ب خدا مشيت تعلق دليل .است كاشته را خود آن قدرت دست
 .گرداندبرمي خدا سوي به را هاانسان ،گناه و كفر يعني ،شد بيان كه است نتايجي

  بحث ۀنتيج

 هاانسان افعال و اعمال ۀكلي .است خدا مشيته ب شودمي واقع عالم در كاري هر
 يداپ خدا مشيت و اراده بين فرقي جااين در نهايت .است خدا مشيت طبق بر هم
خدا  مشيت به و انسان ۀاراد به انسان اعمال يميبگو توانيممي آن اساس بر كه شودمي

                                                           

 . 2سورۀ انشقاق، آيۀ  .09

 . 41سورۀ نجم، آيۀ  .11

 . 000سورۀ طه، آيۀ  .10
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 عواق خدا خود مشيت و اراده به و انسان مشيت برخالف خدا اعمال و شودمي واقع
 تعلق انانس فعله ب خدا مشيت گيرد ولينمي تعلق انسان فعله ب خدا ۀاراد . پسشودمي

و  مخلوقات پيدايش .است خدا فعل معناي به درست خدا ۀاراد كه گيرد. چونمي تعلق
 خداوند ۀاراد و امر به تماما ،است خارج انسان عمل و اختيار از كه حوادثي و اتينيتكو

 يهافرق از ديگر يكي .نيست خدا ۀاراد به مربوط هاانسان اعمال ولي شودمي واقع متعال
 دانستن يعني ،است علم ومد ۀمرحل ،مشيت كه ستا اين مشيت و اراده بين يهافرق
 انجام و آن خواستن و عمل دانستن ،علم است سوم ۀمرحل اراده ولي ،آن خواستن و عمل
 به و خواهدرا مي هاآن و وقوع داندمي را خود به مربوط كارهاي متعال خداوند .آن دادن
 اراده به هم را هاآن داند و وقوعمي را انسان به مربوط كارهاي و دهدمي انجام خود ۀاراد

 ،مشيت دهد. پسنمي انجام كند ونمي اراده را آن خود وليكن خواهدمي انسان اختيار و
 امري به وقوع خدا علم پيدا كردن تعلق معناي به مشيت .است اراده و علم بين ۀواسط

 .است انسان يا خدا خود به مربوط
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 فصل هشتم

  اسماء خداوند متعال شرح

 اسم اشتقاق أمبد
  ؟وسم سمو يا از؟ مشتق است ياماده چه از اسم

  سمو از اسم اشتقاق دالئل
 وسم از اسم اشتقاق دالئل

  صفات اسم و ذات اسم
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 تكويني اسماء و تدويني اسم
  ناقص اسماء و اسماء كامل

  .است قسمت سه شود بهمي نوشته يا گفته كه كلماتي عربي ادبيات : دراسم اشتقاق
 بدون اعمال يا و ثابت اشياء بر داللت كه ندهست كلماتيو  اسماء ،و حرف فعل ،اسم
 اسم يا كار اسم .آسمان و زمين مانند شيئ اسم كند.مي اشخاص بر داللت يا و انتساب

 قرار الفعا ،اسماء مقابل در .حسين و حسن مانند شخص اسم .كشتن و زدن مانند معني
 زمان در فاعل به فعل انتساب بر كنندمي داللت كه ندهست كلماتي هاآنگيرند و مي

 ۀوسيله ب كه ندهست كلماتي ،حروف .اضرب ،يضرب ،ضرب مانند آينده اي حال يا گذشته
كنند مي درست عبارت و جمله آن از و سازندمي مربوط يكديگره ب را افعال اسماء و، آن

 حرف جمله اين در «تا» و «به» ۀكلم .بخوانم نماز تا رفتم مسجده ب يميگومي كهچنان
 در كه هستند ييمعنا يك اسماء جامد اسماء ؛مشتق و : جامداست قسم دو بر اسماء .است

 مانند ،اشدب شده مشتق ئيمبد از پيدايش در اصل هرچند ندارد وجود انتساب ،نآ مفهوم
 فعل معناي از تركيبي كه هستند ييمعنا دو تقمش اسماء .حسين و حسن و سماء و ارض

 و فعل مفهوم كه بسازيم نامي كسي براي افعال از بخواهيم باشد. وقتيمي اسم معناي و
 از بايستي كه گويندمي مشتق را ياهكلم چنين ،اشدب شده جمع كلمه آن در ذات مفهوم

 بر كندمي داللت كه لقات و ضارب مانند بسازيد مخصوص به صورت ياهكلم ،فعل ۀماد
 مشتقه اسماء .است داده انجام را قتل و ضرب كه كسي به انتساب در حال قتل و ضرب

 و جمالت شوند. درمي استعمال صفت صورته ب نباشد چيزي يا كسي نام كه صورتي در
 و جاهل انسان و عالم انسان يميگومي چنانكه ،گردندمي ذكر ،موصوف دنبال به ،عبارات

 قابل مستقال صورت اين در .شوندمي شناخته ملَعَ اسم ،باشند چيزي يا كسي امن اگر
 ،آورندمي صفت هاآن براي بلكه باشند موصوف دنبال به نيست الزم و ندهست استعمال

 و كندمي غلبه فعلي و معنوي جنبه بر ذاتي جنبه صورت اين در و العالمه مانند فاطمه
 شود.يم استعمال جامد به صورت اسم
سمو  از اسم اندگفته ايعده .است شده اختالف ادب يعلما بين ،اسم اشتقاق أمبد در 

 و در ستا واو آن لالفعالم و بود ناقص اسم .است شده مشتق سما يسمو سموا ۀماد از
 به تبديل اند وبرده فاءالفعل جايه ب را الفعلالم يعني شده واقع و قلب نقل كلمه اين

 معنايه ب «سما يسمو» .است درآمده اسم به صورت «سمو» نتيجه در و اندنموده همزه
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 و از فعل اسم اند چونگفته و است داشتن برتري و كردن پيدا عظمت و كردن ترقي
 آن ،برتري ايمعنه ب يسمو سما ۀماد از ،دارد برتري هاآن به نسبت و است باالتر حرف

  .باالتر است و برتر ،فعل از اسم كه كند داللت هم و اشدب كلمه نام هم تا اندساخته
ه ب «وسم» .است شده مشتق «سما» و »ميوس وسم»از  اسم اندگفته ديگر ايعده 

 به عالمت را خود حيوان هركس قديم در .است گذاشتن عالمت و كردن داغ اينمع
 اسم ،مگويند. موسِمي «وسم» يبه عرب را گذاريداغ اين ،كردهمي داغ مخصوص

 را هاميوه ،خورشيد تابش كه است زماني و فعل نام .است وسم ۀماد از زمان
 اندگفته و .سازدمي جدا يكديگر از را هاآن نارس و رسيده و كندمي گذاريعالمت

 هم اسم ،مخصوص معاني فهم براي است ياهنشان هاعالمت آن كه همانطور
 و تقي و حسين و حسن كند. ناممي خود مخصوص معناي بر داللت كه ستا ياهنشان
 ادب ياند. علماشده خوانده هانام اينه ب كه است اشخاص عالمت و نشانه نقي
 همزه به تبديل الاستعم كثرت خاطره ب كه واو بوده كلمه اين فاءالفعل اند كهگفته
 ماس به صورت وسم هم جااين در ،درآمده اصل به صورت كه مانند وصل ؛استشده

 .است درآمده
 سما از را اسم گويدمي اول قول اينكه براي ،است تريكنزد حقيقت به دوم قول 

 ۀكلم يميگومي هاآن دارد. به برتري حرف و فعل از اينكه دليله ب ،اندساخته يسمو
 نام ،اسم بلكه ،گرفته قرار فعل و حرف مقابل در كه نيست ياهمكل نامفقط  ،اسم

 چيزي هر براي اگر آيا ديگر. چيزهايو  آسمان و زمين مانند است اشخاص اشياء و
 ؟است باالتر و برتر ديگر اشياء از شيئ آن كه ستا اين دليله ب ندكن وضع اسمي

 خواه است شده وضع ييمعنا دادن نشان براي كه ستا ياهكلم دوم نام اسم يميگومي
 نشده وضع اين براي . اسماشدب اشتهند يا اشدب داشته برتري اشياء ديگر بر شيئ آن
 نام بر كند داللت تا شده وضع بلكه آيد به وجود ياهمقابل ،حرف و فعل او و بين كه

 يكي ،دارد اطالق دو انساني هر نام .است شده داده نشان مخصوص نامه ب كه كسي
اند اسماء اسم هااسم واقع در پس .حسين اسم و حسن اسم ديگري و حسين و حسن

 براي پس .شده شناخته اسم ،است انسان نام كه حسين و باشند. حسن اسماء اينكه نه
 نظر در ييمعنا چنين كلمه اين وضع در و اشدب هانام نام تا شده وضع اسم ۀكلم هانام

 ۀنشان اسم كهاين مناسبته ب بلكه اشدب داشته برتري حرف و بر فعل كه اندنگرفته
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 عالمت معنايه ب شده كه ساخته وسم از يميبگو كه ستا بهتر اين ،ستاچيزي  يا كسي
 .است نشانه و

 صفات اسم و ذات اسم 

 و ارض را زمين اسم چرا .چيست مخصوص نامه ب شخص يا شيئ نامگذاري دليل 
 اصرف هانامگذاري اين اند. آياهوا گذاشته هوا را و ماء را آب نام و سماء را آسمان اسم
 اند وشده نامگذاري كه اشياء و اشخاص براي باشند ياهنشان كدام هر كه ستا اين براي

 نامگذاري لدلي كهاين تا اشدب كار در هم ياهطراب بايستي سماءم و اسم بين كهاين يا
 حسين نامه ب را دوم برادر و حسن نامه ب را اول برادر چرا كه بگويد كسي اگر .اشدب روشن

 سئوالي نچني جواب در ،اندمحمد ناميده نامه ب را ديگري و علي نامه ب را ديگري آن و
 فرد بر نامي هر كه ستا اين براي صرفا مختلف يهانام اين كه يميبگو ممكن است

ه ب كدام هر ،دارد وجود ييامتيازها هانام صاحب بين كه طورهمان و كند داللت معيني
 كه اشدب مخصوصي عالمت هم هانام بين ،شوندمي شناخته مخصوص عالمت و عمل

 در اختالف جز دليلي نامگذاري ،صورت اين در شوند. شناخته صفتي و اسمه ب كدام هر
 نام تا اشدب نام صاحب در ممتازي و مخصوص معناي نيست ندارد و الزم هانام

 انتخاب دليل كه يميبگو جواب در است ممكن چنينهم و ندكن وضع او براي مخصوصي
 وجود هانام صاحب معاني و صفات در كه است اختالفي هانام صاحب در مختلف يهانام

 بروز مطابق نامي ،دارند بارزي و مخصوص صفت هاآن از كدام هر كهاين دليله ب .دارد
 اول ؛دارد الزم دليل دو نامگذاري ،جواب اين با .است شده وضع هاآن براي صفت همان

و  شود خوانده خود مخصوص نامه ب تا باشد داشته معيني منا شخصي و شيئي هر كهاين
 صفات و اسم آن بين ياهرابط بايستي كنندمي انتخاب نامي كه هركس براي كهاين دوم

 برهاني و مستدل معيني شخص براي معيني اسم انتخاب تا اشدب داشته وجود نام صاحب
خداوند  صفات و اسماء از يكهر يميبگو توانيممي گردد. پس خارج لغويت از و اشدب

 انتخاب اشخاص و اشياء براي خدا اولياء و خدا كه صفاتي و اسماء يا تعالي و تبارك
 وجود داشته نام و صاحب اسم لغوي معناي بين مطابقتي تا دارد برهاني و دليل ،اندكرده

 يا شيئي ايبر معيني نام انتخاب و نامگذاري براي دليلي بتوانيم اينكه براي پس .اشدب
 اول .كنيم رعايت را جهت دو بايستي نامگذاري هر در ،باشيم داشته معين شخصي

يكديگر  با هم اشياء نام ،دارند فرق يكديگر با صفات حدود و نظر از اشياء كه طورهمان
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ممتاز  و جدا ديگر اسم از اسمي هر هيئت و حروفي تركيب بايستي .اشدب داشته فرق
 و توافق لغوي معناي نظر از ،معين شخصي براي معيني نام خابانت براي . دوماشدب

 را مخصوص لغت انتخاب دليل مقدر سئوال جواب در بتوانيم تا اشدب كار در تناسبي
 و خداوند متعال صفات و اسماء و قرآن لغات در .باشيم داشته معيني شخص براي
 خداوند صفات و هاامن از هريك .است شده رعايت جهت دو اين كامال ،خدا اولياء
 اسمِ خدا براي اسم اولين دارد. خدا خصوصم صفت با معنوي و لغوي تناسب متعال

ه ب هانام آن وليكن دارد مختلف يهانام مختلف يهازبان در خداوند .است اهلل
 كرده خدا انتخاب براي بشر كه ستا ييهانام بلكه نيست متعال خداوند خود نامگذاري

 يهانام ديگر يهالغت در و گوينددا ميخ يا و يزدان او به فارسي در چنانكه است
 خدا نامگذاري و وضعه ب عربي صفات و اسماء ساير و اهلل ۀكلم وليكن .دارد ديگر
 پيغمبران لسان بر را آن و كرده انتخاب خود براي را هانام اين . خداوند خوداشدبمي

 عربي ،و حوا در بهشت آدم لغت كه شده اردو اخباري و احاديث .است ساخته جاري
 كامل بيان و لغت يك بهشت نامه ب كامل زندگي يك ۀالزم زيرا ،است بوده كامل
 شده تبعيد دنيا زندگي و دنيا به بهشت از آدم كهآن از . پساست قرآن و عربي مانند
 و قرآن ورظه مقارن كمكم و تغيير يافته فرزندانش و او از عربي بيان و لغت است

 دين و خدا علم در كه داريم زيادي دالئل .است برگشته اول تكامل همانه ب اسالم
 زبان ( و)ع معصوم چهارده مانند ييهاانسان و اسالم مقررات مانند خدا مقرراتي كامل
 با بهشت در كه بپرسند خدا خود از اگر .است هداشت وجود قرآن زبان مانند كاملي

 زبان تنها داد خواهد جواب ،گويدمي سخن زباني چه با خود كامل اءاولي و فرشتگان
 بياني و خود زبان براي كامل و دانش . علمدانش است و علم تكامل با موافق عربي

 زبان ۀوسيله اعجاز ب به طور قرآن نزول لذا .كندنمي انتخاب عربي بيان و زبان از غير
 اعجاز بالغت و فصاحت نظر از كه كتابي ديگر يهازبانو  لغت دارد. با امكان عربي

 صنعت عربي بيان و زبان يميبگو توانيممي پس .نيست نزول قابل قرآن مانند اشدب
 . اشدباولياء خدا مي و خدا
 انتخاب و جعل خود براي خداوند كه است ييهانام عربي زبان به خدا يهانام پس 

دو  آن در وضع بايستي شده معين عالخداوند مت وضعه اسماء ب اسم و چون نموده
 مقدس اسماء با ذات معاني توافقو  اسماء با يكديگر )اختالف اشدب شده رعايت جهت
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 كرده نامگذاري آن به را خود كه ستا ياهكلم ،متعال استخداوند  خاص اسم خدا(. اهلل
 و كردن دعا يبرا ايوسيله بندگان او و بين تا فرموده انتخاب خود براي را اسم اين و

 در ماده اين وقت هر .است و وله لوهأو مَ اله ۀماد از اهلل ۀ. كلماشدب زدن صدا و خواستن
« وله» خود اصل به شودمي استعمال هو غير تفاعل و تفعل باب مانند فيه مزيد يهاباب

 جمالت ازديگر در جاي  ()ع منينؤالم امير موال .وله و يتولهت گويند:مي چنانكه گرددبرمي

 عين در و مشتاق او سويه ب راه در هادل يعني 11یهل  اِ  لوُب القُ  تِ ه ل  و  ت   گويد:مي خودش

 كه اصلو  ،اسم ،احد مانند است بوده وله ،اله مسلما اصل .است سرگردان و واله ،اشتياق
 جايه ب دتواننمي اشدب واو آن فاءالفعل كه كلماتي .است بوده و وصل ، وسموحد اصل در
 و عشق معنايه ب وله .است بوده و واله وله ،اله و اهلل ۀماد اصل . پسياورندب همزه آن

ه ب هنوز و زنديم قدم عاشقانه مقصدي سويه ب راهي در كه كسي .است سرگرداني
 لذا گويند.مي واله را انساني چنين ،است افتاده سرگرداني و حيرت به ،نرسيده خود معشوق

 ،مأتو شيداي و واله گويندشود. ميمي استعمال شيدا ۀكلم همراه شعرا لسان در واله ۀكلم
 .امشده سرگردان عشق به وصول راه در و دارم توه ب عشق يعني

 قدم مشتاقانه خود خدايه ب وصول راه در و است مشتاق خداه ب كهي يهادل خاصيت
 و محبوب كه است همين شودمي والهو  عاشق تريشبرود جلو مي تريشب هرچه و زنديم

 اي ،من ۀكنند واله اي تواند بگويدكند. مي نامگذاري اهلل و اله نامه ب خود را معشوق
 در و اينجا در .ايگذاشته مشتاق و متحير و سرگردان و واله خود راه در مرا كه كسي
 سرچشمه خدا اءلق مشتاق عشق و فكر از كه است حقيقتي اهلل و اله ۀكلم حالي چنينيك
 زبان بر تواندمي خدا سويه ب مشتاق شخص كه است مناسبي ۀكلم بهترين اهلل .گيردمي

 داند كهمي خود اشتياق و وجدان گواهيه ب فقط مشتاق شخص سازد. در اينجا جاري
 مقابل در و نشده آگاه او صفات و اسماء از صفتي و اسم به دارد. هنوز محبوبي ۀآفرينند

 را او ،جواب آن اثر در تا نياورده دسته ب خود جوابي محبوب خداي از خود دانوج نداي
 كند. نامگذاري ،كرده دريافت از خدا كه و جوابي اثر با اشدب مطابق كه صفتي و اسم به

 از و نرفته مكتبيه ب .حيران و سرگردان ،بياباني است انساني اينجا در خدا راه سالك
 نهاني عشق و وجدان عطش اين در .نگرفته انس خدا غير با و نياموخته درس استادي

                                                           

 .  90 نهج البالغه، خطبۀ .11



 81                                                                         وجود و عدم                                                   

و  بگويد اله ياو  اهلل يا، كامل عشق و وله با كه است همين مناسب ۀكلم تنها خود
از  تا بياندازد راه صدا و سر و كند دعوت و بخواند مناسبي اسم چنينيك با را او دائم

 در انساني چنينيك براي متعالكند. خداوند  تدرياف پاسخي خود معشوق و محبوب
  .است ناميده اهلل نامه ب را خود حالي چنين

 و كرده مشتاق خدا سويه ب راو ت كه منم انسان اي يعني لغوي معناي نظر از اهلل
 متحير و كننده مشتاق و كننده واله من پس ،امگردانيده ياد ز راو ت اشتياق و عشق
 طوره ب .هستي من لوهأمَ تو و مأتو اهلل من ،انسان اي .باشممي خود سويه ب تو ۀكنند
ه ب متعال خداوند مقدس ذات با را اسم اين وضع مناسبت توانيممي جااين در كلي

 كه يميبگو توانيممي . پسهاآن ۀكنند تاقمش و بندگان ۀكنند واله يعني آوريم دست
 به احتياج .است قطع ۀهمز و فاءالفعل آن ۀهمز .است وله ۀماد از مبالغه ۀصيغ اهلل

 روي و ،اسماء آن تعريف براي ،نكره اسماء روي تعريف حرف زيرا ،ندارد تعريف حرف
 ذات براي است ملَعَ اينكه نظر از اهلل اسم باشد. ليكنمي آن تزيين براي ملَاسماء عَ

 ،اشدبمي آن خود به اسم اين زينت اينكه هم و ندارد تعريف حرف به احتياج ،خدا
 خدا مقدس مانند ذات ،رودب كاره ب آن تزيين براي كه نيست ديگري حرف به احتياج

 خدا هم تزيين و ييشناسا ،كندنمي پيدا هم زينت و شودنمي شناخته خود غير به كه
 هم اسم در اشدبوجود خدا مي در كه خاصيتي چنان است باشد. مناسبمي خدا خودِ به

 ،ذات آن بر داللت نظر از و مقدس ذات با مطابقت نظر از اهلل ،بنابراين گردد. ظاهر
 ندارد. احتياج خود غيره ب كه است كامل نامي

تا  اينكه يا است سلوك حال در فقط و فقط ،سالك براي الوهيت معناي آيا ظهورِ
 دارد؟ ادامه ابد و لقاء تا وصول حال
 كه كند يم احساس هميشه خود خداي سويه ب حركت و سلوك حال در انسان 

 مجهول او بر معشوق ذات كه كند مي احساس طور دارد. همين مطلوبي و معشوق
 خدا هاآن كه داندمي و بيندمي داند چنانمي و بيندمي را هرچه حال اين زيرا در ،است

 درك و بيندمي آنچه و راه اين در سالك حال باشند. درستمي خدا و غير نديستن
ه ب كه مسافري .است معلوم مقصد و معين شهر سويه ب افرمس حال مانند كندمي

 به قصبات و دهات و هايابانب از عبور هنگام خود راه در كندمي حركت شهري سوي
 و وضع گيرد. حالمي نصيبي و بهره بياباني و شهر و ده هر از و كندمي برخورد اشيائي
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 از كدام هيچ كه داندمي راه نبي منازل و برخوردها اين تمام در كه است طوري مسافر
 .است نرسيده خود مقصده هنوز ب داند كهمي و نيست مقصد هاينا

 دارد. به اتيكادرا و بيندمي را حقايقي خدا سويه ب راه در هم خدا سويه ب سالك 
 اين تمام و هاينا ۀهم كه داندكند. ميمي برخورد معلوماتي و هاانسان اممق و هاانسان

 ۀتوشو زاد  عنوانه ب را هاآن از هريك ،گرفته قرار او راه سر كه است حقايقي كاتدرِمُ
 از كدام هيچ داند كهگيرد و ميمي نصيبي و بهره هر حقيقتي از شناسد ومي مسافرت

 اين ولي .دهدمي ادامه خود سلوك و سير به باز و نيست او حقيقي و واقعي مطلوب هاينا
 معشوق وصاله ب كه رسيد خواهد روزي بلكه ،نيست ابد تا و هميشه سالك براي حال
گويند. مي الهي لقاء حالت را حالي چنانيك شود كه نائل خود مطلوب به و برسد خود

 را خود و داردود برميخ سويه ب سالك فكر از را سرگرداني و حيرت متعال خداوند عاقبت
 كند.مي معرفي خود ۀبند به

 شده پيدا هاآن در حالي چنان كه بندگاني داند ومي خدا فقط هك است حالتي يك اين 
 رابطه خدا او و كند. بينمي پيدا خدا ذاته ب معرفت حالي چنينيك در مومن انسان .است

 چه هر و كندمي پيدا حقيقت و واقعيت موقع اين در مومن معلومات تمام شود.مي برقرار
 داند. ذاتمي كه چنان است داندمي كه را چه ره و بيندمي كه ستا چنان بيندمي را

  .است سالك انسان يقينات و معلومات جمله از ،حال اين در خدا مقدس
اند خدا گفته جا همه و شده شنيده و گفته خدا مقدس ذات درك ۀدربار كه مطالبي 

و  فعاليته ب انسان كه است طريقي از هاينا ۀهم ،نيست دانستني و شنيدني و ديدني
خود  ۀوسيله ب رويت و درك امتناع يعني ،بداند و ببيند را خدا اشدب خواسته خود كوشش

 وجود امتناعي چنين خدا طرف از . ليكناشدبمي او خود فكر و فعاليت طريق از و انسان
 را تواند خودخدا مي ولي كند درك را او تواند خدا را ببيند و حقيقتنمي انسان يعني ،ندارد

سازد.  برقرار مشاهده و رويت ،قلب راه از مومن انسان با و كند معرفي خود سالك ۀبند به
 خداي داندمي را خود آنچنانكه بياورد تا وجوده ب مومن انسان در حالتي تواند چنانمي خدا
 مشاهده را خود خداي ،قلب از طريق ،بيندمي را خود كه طوري همان بداند و هم را خود

 مل :فرمايدمي باز و .هرِ ا   مل   ّب  د ر  َبُ ا   مل   فرمايد:مي مقام اين در ()ع مومنينال امير كند. موال

 را خدايي: فرمايدمي اول ۀمرحل در .الاميان حبقايق القلوب راته َلكن العیان مبشاهده العیون تره
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 را او مشاهده با هاچشم كه فرمايدمي يتؤر توضيح در و پرستمنمي باشم نديده كه
 كند.مي دهمشاه را او ،خود ايمان حقيقت و واقعيته ب هادل وليكن بيندنمي
 نه است قلب طريق از يترو معنايه ب ()ع علي موال لسان در قلبي ۀمشاهد اين 

 .( نيست)ع امام مخصوص خدا وجوده ب علم زيرا ،خدا موجوديته ب علم معنايه ب
خود  دانش و با تعقل دارند. همه خدا وجودبه  علم دانشمندان و عقال و مومنين ۀهم

 كنند ومي درك را او هستي خود هستي دليله ب و ندكنمي اثبات را خدا وجود
 ايمان اهل ساير بر (ع) موال . امتيازندكن اقامه برهان و دليل او وجود اثبات بر ندتوانمي

 ايمان حقيقت قطري از دل گويدمي موال كه است قلبي مشاهدات همان خردمندان و
 سالك مومن براي حالي چنين .پرستممي و بينممي را او من و كندمي مشاهده را خدا

ه ب سالك مومن يميبگو توانيممي جااين در .است مراد به و وصول لقاءاهلل حالت
 و مكاشفه حالت و شده برطرف مطلوب آن ۀدربار او مجهول و رسيده خود مطلوب
 مومن از حيرت و وله حال اين در بايستي پس .است ادهد دست او براي مشاهده
 نداشته ييمعنا و مفهوم بايستي حال اين در الوهيت و اله ۀشود. كلم برداشته سالك

و  وله اين و گفتمي اهلل يا اهلل يا بود مشتاق و واله كه هنگامي تا مومن زيرا ،اشدب
 و وله رسيده كه حاال بود و نرسيده خود معشوق وصال به كه بود هنگامي تا اشتياق
 زيرا استعمال ،بگويد اهلل يا اهلل يا كه دهدنمي دست او براي حالتي پس ،ندارد اشتياق

 استعمال ،آمد دسته ب معاني كه هنگامي و است معاني به و وصول درك براي الفاظ
 در هك كي استسال براي اشتياق و وله كه است چنين يا .است فايدهبي و عبث ،لفظ
 كلماته ب هم حال آن در ؟دارد اشتياق و وله هم وصول حال در يا است سلوك حال

 : شيرازي حافظ ايراني شاعر گويدمي خوب چه ؟كندمي ربا ترنم يا اهلل يا
 داشت منقار در خوشرنگ گلي برگ بلبلي

 داشت زار هايناله خوش نوا و برگ نآ ندراو
 چيست فرياد و ناله اين وصل عين در گفتمش

  داشت كار اين بر معشوق ۀجلو را ما گفت
 آينده براي و تريشب حالي هر از اشتياق و وله ،حال آن در كه ستا اين حقيقت

 ،سالك انسان كه است شهري در عجايب و غرايب ۀهم زيرا ،است افزونتر فزونتر و
 ،رسيد شهر به چون و گذاردمي سر پشت شهر آن به وصول براي را قصبات و هايابانب
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 معراجه ب مربوط ۀشريف ۀپردازد. آيمي عجايب و آثار ۀمشاهد و گردش و سير به جاآن در
 يااذل   بحان  س ُ  گويد:مي كه جاآن پروراند.مي را حقيقت ( همين)ص اكرم رسول حضرت

آايتِ ِمن  هُ ي  ُنِ لِ  وهل ُ كنا ح  بر   ياذل  ا قص  ال   دِ سجِ امل   يل  اِ  رامِ ال   دِ سجِ امل   ن  مِ  یال  ل   هبدِ ع  بِ  رسيا    خداي 11.ناأ

 در را خود آيات تا داد سير مسجداالقصي به مسجدالحرام از را خود ۀبند شب يك در منزه
 جاآن در كندتاكيد مي را بيان همين والنجم سوره آيات در بدهد. و نشان او به مقصد آن
آيد ر  ق  ل   .ايما ر   وادُ الفُ  ب  ذ  ك    ماگويد: مي كه آايِت ن مِ  أ ِّ ر   أ  بيان در پيغمبر دل يعني 14،ْبيالكُ  هِ ب

 بزرگ آيات رسيده المنتهيدرهس به كه هنگامي او .گويدنمي خود دروغ مشاهدات
 نموده احاطه را چيز همه خدا عظمت نور چگونه ديده كه و كرده را مشاهده پروردگار

تر نزديك هرچه شود ونمي برداشته اصلو سالك از هرگز اشتياق و وله كهآن نتيجه .است
 ۀكلم پس .گرددمي مشغول اهلل يا ،اهلل يا ذكره ب بيشتر ،گردد نائل خود مطلوب به تا شود
 دارد. ادامه هاآن ذكر و فكر در و بندگان همراه ابد تا كه است اسمي اهلل

 رحيميت و رحمانيت بيان در

 ،آن استعمال با و كندمي ذات بر داللت كه گويندمي را كلماتي اسم :صفت و اسم
 كه است صفت ،اسم مقابل شود. درمي ظاهر شنونده نظر در شخصي يا شيئ موجوديت

ه ب او در و شده ظاهر او از كه حالي يا و اثر دليله ب ،شخص يا شيئ كند برمي داللت
 ،معرفي براي و نديستن صفت مستحق ،اثرند فاقد كه اشخاصي وء اشيا .آمده وجود

 تا اشدب اثري و حال صاحب كه است صفت مستحق چيزي يا كسي .دارند اسم استحقاق
 سازد.  منعكس شنونده ذهن در را او وجودي اثر و حال ،صفت استعمال با

 زندگي وارد كهآن از پس ولي است اسم مستحق فقط خود تولد ابتداي در انسان
 و كندمي پيدا را صفات از صفتي زنديم سر او از كه اخالقي و اعمال دليله ب ،شودمي
 يا شيئ معرفي براي اسماء و صفات جا همه كه اشدب روشن و معلوم بايستي حقيقت اين

جا آن كهاين مگر نيست ممكن صفت و اسم پيدايش لذا ديگر. شخصه ب است شخص
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 صفت و اسم به احتياج خودش براي فرد باشند. يك عاقل و موجود عالم نفر دو الاقل
 شود. مي واقع ديگري به نسبت يكي از فرد دو بين معرفي براي صفت و ندارد. اسم
 اسم ،نبوده عاقلي و عالم موجود او برابر در و بوده خود فقط كه جاآن متعال خداوند

و  اسم او و خود بين خداوند كه نبوده كسي زيرا ،است نكرده وضع خود براي صفت و
 فعلي مانند صفات متعال خداوند لفظي صفات و اسماء ،دليل يناه ب .كند وضع صفتي

 با يا ناميده اهلل را خود خداوند كه جاآن در يعني ،دارد ييانتها و ابتدا ،است حادث او
 اسماء و و وضع تعريفات چنينيك ،كرده معرفي را خود رحيم و رحمن و قادر لفظ

  .است آفريده ميعالِ موجود كه بوده موقعي و مورد در ،صفات
 ذات آن بر كه صفاتي و الفاظ ولي است ازلي و قديم خدا ذات يميگومي بنابراين 

 ساير مانند و است مخلوق ،رحيم و رحمن و اهلل . لفظاندحادثكنند مي داللت
 موجوداته ب ذات معرفي براي حادث اسم اولين جااين باشند. درمي حادث مخلوقات

 ذات به اشاره براي اسم يك همين .گذشت آن وصف كه بود وهيتال و اهلل ۀكلم ،عالم
 وضع ديگري نام و اسم ،ذاته ب اشاره براي تا نيست احتياجي ديگر و ستا كافي

 شودمي ناميده صفت ،شودمي ساخته خدا براي اعمال و آثار دليله ب كه . كلماتيندكن
 يك از .اشدب پهلو دو و مشتق بايستي جا همه معني ۀجزينظر ت از كلماتي چنينيك و

اسماء  از كه عملي و اثر بر داللت ديگر طرف از و كند مقدس ذات بر داللت طرف
 و مانند قاتل ،است مشتق اسماء داللت ۀالزم ييپهلو دو اين زيرا ،شده صادر مقدس
 را ضرب و قتل آن كه چيزي و كسي و ضرب و بر قتل كندمي داللت كه ضارب
 .تاس داده انجام
 و است عمل و اثر دليله ب صفت پيدايش اگر آيد كهمي به وجود سئوالي اينجا در 

 اين زيرا ،مشتق نه اشدب جامد بايستي اهلل ۀكلم پس ،است ذات دليله ب اسم پيدايش
 ذات آن از عمل اثر بر داللت از خالي بايستي و شده وضع ذاته ب اشاره براي كلمه

 ييمعنا )يك اشدب جامد بايستي اهلل ۀكلم كند. پس ذات به اشاره او صرف اشدب مقدس
 داللت مشتق ۀكلم كهاين دليله ب ،اشدب مشتق نيست الزم ( وذاته ب فقط اشاره و

 ثابت گذشته در شما و است شده ظاهر ذات آن از كه اثري دليله ب ذات بر كندمي
 مبالغه هايصيغه البته .اشدبمي لوهأمَ و و واله وله ۀماد از مبالغه ۀصيغ اهلل كه كرديد
 از كه اثري دليله ب ،ذات بر كند داللت كه شوندمي استعمال موردي در و اندمشتق
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 را اهلل اسم خداوند متعال كه جاآن در .ابضرّ و القتّ مانند است شده مشاهده ذات اسم
لفظ  چنين تا بوده مشاهده و درك قابل او ۀبند او و بين اثري چه ،كرده وضع خود براي

 ساير مانند هم لفظ اين كهاين ديگر ؟كند وضع خود براي مبالغه هم آن لفظ مشتقي
 . دراشدب اسم جايه ب اينكه نه شود استعمال صفت جايه ب بايستي (رحيم و الفاظ )رحمن

 خوانده خود صفات با و است صفات جا همه و ندارد وجود اسمي خدا براي صورت اين
 شود. مي

 لفظ حتما كه نيامده به وجود شرطي و قيد اسماء چنين وضع در كه ستا اين وابج
اسماء  و مشبهه صفات و مشتقه اسماء توانيممي . مااشدب جامد و ييمعنا يك ،شده وضع
 اثر و چيز آن يا كس آن از كهاين بدون دهيم قرار چيزي يا كسي نام را مفعول و فاعل
 شده كسي نام و است مشتق كه علي و نقي و تقي يهامنامانند  ،شود مشاهده عملي
 الزم اسماء وضع جا دراين كه شرطي فقط .اشدب شده مشاهده او از اثري كهاين بدون
ه ب اشاره ،اسم با و گردد رعايت اثر بدون ذات ،ذات اسم استعمال در كه ستا اين است
 ۀكلم يك .است منظور همينه ب خدا مقدس ذات براي اهلل ۀكلم وضع جااين كند. در ذات

 اراده مقدس ذات فقط كلمه اين استعمال از .شده وضع مقدس ذاته ب اشاره براي مشتق
 لغوي وضع نظر از چند هر ،اشدب داشته در ذات اثر و عملي بر داللت كهاين بدون شودمي
 و بنده بين اينكه ديگر شود.مي اراده معنا يك فقط ،استعمال در ليكنو است ييمعنا دو

 چند هر است درك قابل و احساس قابل ،اشتياق و تحير يعني ،الوهيت معناي ،او خداي
 خود خداي به متوجه كه انساني .نيست دسمق ذات از عملي و اثر ،اشتياق و تحير اين
ه ب اشتياقو  وله ،اندازدمي فعاليته ب خدا عظمت درك ميدان در را فكر خود گردد ومي
 ،بخواند هر چند تحير و اشتياق اهلل و اله نامه ب را خود تواند خدايو مي كندمي پيدا خدا
 براي ،عمل اثر و رعايت بدون اهلل ۀكلم . پساشدبمي خداشناس ۀبند نفس و فكر اثر

 و فكر با تناسب كه بوده محيطي در كلمه اين و وضع شده وضع مقدس ذاته ب اشاره
 احتياج ،دشنمي پيدا عالم حدوث تاريخِ در يابنده ناگر چني و اشدب مشتاق و واله ۀذكر بند

 اشاره براي صرفا اهلل لفظ كند. پس وضع خود خداوند براي كه نبود هم ياهكلم چنين به
 و كندمي استعمال اشتياق و تحير هنگام را آن مشتاق و واله ۀبند كه شده وضع ذاته ب

 استعمال .ستا كافي او به اشاره و خدا خواندن براي مشتاق ۀبند براي اسم يك همين
 صفات آن استعمال و است مقدس ذات از عمل و اثر ۀمشاهد درمورد صفات و اسماء ساير
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 موالي لذا .است كرده پيدا عمل و اثر آن به انسان كه است اميدي و طمع براي هم
ه ب اخالص كمال فرمايد:مي بندگي و اطاعت معرفي و اخالص مقام ( در)ع متقيان

 و صفت است دليل كه كلماتي استعمال و كني نفي مقدس ذات از را صفات كه است
 املُ ك   َ  ) سازي دور خود و فكر زبان از ،اندازدمي خدا صفات از صفتي طمعه ب راو ت

 ( نهَ   الصفاِت  فيُ ن   خالِص الِ 
به  سئوالي جادر اين .دهيم مي را ادامه بحث رحيميت و رحمانيت و حاال در معناي

 چنانكه .ستا كدام صفت اولين تعالي و تبارك خداوند صفات ميان از كه آيدمي وجود
 دعاي در هاآن مجموع كه دارد صفت و اسم يك و هزار متعال خداوند است مشهور
 متعال خداوند صفات كه است روشن حقيقت اين طرفي و از شده يادآوري كبير جوشن

 فعلي و داشتنمي اثري اگر و شده ظاهر عالم در او از هك است اثري و فعل دليله ب
 و اسم خود ذات براي و خود براي كرد. خداوندنمي پيدا هم صفت و داد اسمنمي انجام

 است متعال خداوند وجودي آثار دليله ب صفات اسماء و وضعاست.  نكرده وضع صفتي
 مربوط اثر ،صفات استعمال راه از بندگانش و اشدب داشته صفتي اثري هر مقابل در تا
 اسم چنان صاحب تا كند تربيت طوري را هاآنبخواهند  خدا از و بدانند را صفت آن به
 دارد.  متعال خداوند كه بشوند صفتي و

 بايستي ستا كدام متعال خداوند صفات از صفت اولين كه حقيقت اين بيان در ما
 را صفت اولين ،دانستيم را اثر اولين . وقتيميروب او وجودي آثار از اثر اولين سراغ به

 چند هر نداريم كاري متعال خداوند ذاتي صفات به جااين در .دانست خواهيم هم
 .است شده ظاهر خدا بندگان فكر و علم مقابل در فعلي صفات مانند خدا ذاتي صفات
 از ولي ،شدنمي شناخته هم ذاتي صفات و علمه ب ،داشتنمي ايبنده اگر چنانكه
 .شناسيممي و شماريممي را او صفات وجودي آثار طريق

 خدا كهاين براي .گذشت آن شرح كه است مشيت صفت متعال خداوند صفت اولين
 همان معنايه ب جااين در او بخواهد. خواست اول بايستي بسازد خواهدمي را چه هر

  .است المتع خداوند ذاتي قدرت و علم آثار از هم مشيت .است مشيت
 انجام بر قطعي تصميم معنايه ب اراده .است اراده صفت مشيت از بعد صفت دومين

 معنايه ب خدا ذات در قطعي تصميم اين و دهد انجام خواهدمي كه است عملي و فعل
 يميگومي جااين . دراشدب الزم و واجب ،مخلوق ايجاد ،او حكمت در كه ستا اين
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 صفت . پساشدب شده شناخته واجب خدا حكمت در او ودوج كه ستا همان موجود واجب
  .است اراده ،دوم

 اين به آيات بعضي در را خود چنانكه است مبدع و بديع صفت جااين در سوم صفت
ه ب بدعت و بدع ۀكلم از مبدع و بديع .(الارض َ السموات بديع)  فرموده معرفي صفت
و  مثل ،آن از پيش و آيدمي به وجود تازه آنچه .است سابقهبي و تازه شيئي معناي

متولد  كه حيواناتي و هاانسانمانند  ،ندناممي جديد و بديع ،است نبوده عالم در مانندش
  .غيره و هاگياه طورشوند همينمي

از  كدام هر و آيندمي به وجود طبيعي هاينمونه روي از اينكه نظر از انساني صنايع
بشر  كه را آنچه زيرا ،نيست بديع و است جديد صنايع اين ،دارد اينمونه طبيعت در صنايع

 روي از طياره مانند اختراع ،ساخته طبيعت داوند درخ كه است ييهانمونه ۀپاي بر ،سازدمي
 بديعي تواند صفتنمي انسان .و غيره چشم ساختمان روي از دوربين و هامرغ طيران
 صنعتيه ب بدعت و بديع .آورد به وجود يد و تازهجد تواند اختراعاتمي و اشدب داشته

 كه است همين توحيد در انكار قابل غير حقايق از يكي .است نداشته سابقه كه گويندمي
 كمال و نداشته قبلي ۀنمون .است بوده كامل ،پيدايش ۀمرتب اولين در ،الهي صنايع انواع

 طورهمين و بوده هاآسمان خلقت از شپي هاآسمان ۀنقش آيا .است نبوده جتدريه ب هم آن
 روي از ياله مخلوقات يميبگو اگر ؟طبيعي صنايع ساير و هاحيوان و هاانسان ۀقشن

 ،اتمخلوق اين از پيش كه يميگوب بايستي است شده ريزيطرح قبلي هايو نقشه هانمونه
 ها ونقشه ازل از اخد همراه الزم استطور. همين هم هاآن از پيش اند وبوده مخلوقاتي

 ،ازلي ييهانمونه جااين شوند. در ريزي طرح الهي صنايع ،آن اساس بر تا اشدب ييهانمونه
 به احتياج باشند ومي مستغني خدا ذات از هانمونه آن و بود خواهند ازلي و قديم خدا مانند

 چنينيك ۀزمال و است لعق و علم بداهت و ضرورت برخالف معنا اين و ندارند آفريننده
 كه ييهانقشه و هانمونه به محتاج ،اشدب خود غير به  محتاج خداوند كه ستا اين عقيده

  .نيست محتاج خدا دانند كهعقال مي ۀبيافريند. هم را خود مخلوقات ،آن از روي
 خداوند ابتدا در ،است بوده تكاملي و تدريجي الهي صنايع پيدايش كه يميبگو اگر و

 را آينده صنايع ،برده پي هاآن نقص به آنكه از بعد و آفريده ناقصي جوداتمو متعال
 .است رسيده خود يواقع كماله ب طبيعي صنايع تدريج به تاخلق كرده  تركامل و تركامل

 ،دانندمي تدريجه ب را طبيعي صنايع پيدايش و دارند ايعقيده چنين عالم ماديون چنانكه
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 اعتقاد ،تدريج اين ۀالزم ،بوده تدريجي طبيعي صنايع تكامل اگر .انساني صنايع نظير
 نتوانسته يا و ندانسته خدا اول يميبگو . بايستيمتعال است ۀآفرينند جهل يا و عجز به
 آفريده تركامل دوم ۀمرتب براي ،خود مخلوق نقص به ييآشنا از بعد و آفريده ناقص و
 انسان گويندمي چنانكه ،است رسيده كمال دح آخرين به تا، تركامل سوم ۀمرحل در و

 و عجز بر كامل دليل عالم موجودات تدريجي تكامل .است هيافت تكامل ميمون يك
 و است مطلوب ،شيئ همان در ،مانند خود ئيشي هر كمال زيرا ،است آفريننده ناتواني

 مانند د. نقصخواهمي كامل ابتدا خود را از همان صنايع آفريننده .است ترمطلوب بلكه
  .نيست آفريننده مطلوب .است عدم

 كسي و اشدب اند كاملو آفريده ساخته را آنچه دارند دوست آفريننده يهاانسان
 و مخترع يهاانسان بين ،راه اين بيابد. از ضعفي نقطه  هاآن مصنوع نتواند در
 صفت ديگري به نسبت كوشندمي كدام آيد و هرمي به وجود مسابقه ،آفريننده

ه ب رو نقص از انسان هنري و علمي كماالت اينكه نظر از باشند و داشته تريكامل
 طورهمين و است ترناقص دوم ۀمرتب صنايع از انسان ۀاولي صنايع ،رودمي كمال
 را خود صنايع بتواند انسان كه روزي تا شوديم تركامل گذشته صنايع از آينده صنايع

 هاييوانح و هاانسان مانند حيواني و انسان يعني ،بسازد تطبيع صنايع هماهنگ
 آنچه و است كامل آفريننده كند كهمي پيدا اعتقاد صورت اين در و كند درست طبيعت
 پيدايش اگر .نيست تصور قابل تركامل آن از و گرفته قرار كمال انتهاي در ساخته
 خود تكامل انتهاي به تا هبود كماله ب نقص از انساني صنايع مانند طبيعي صنايع
 مي آيد. سائلمي به وجود پرسشي و سئوال آفريننده به نسبت جااين در ،است رسيده

 ؟چيست مخلوق يك نقص برهان ؟ساخته ناقص چرا ساخته را آنچه خدا پرسد كه
 ،بردم پي خود اشتباه به آن از پس ،ندانستم ابتدا كه بگويد جواب در آفريننده اگر

 به ،عقل دليله ب ،جاهل عاجز و موجود .نموده اعتراف خود جهل و عجز به جاناي در
 و .اشدب كامل خود ذات در كه يمروب ييخدا سراغ به بايستي و است محتاج خود غير
 كامل موجود يك به برسيم تا بود خواهد خدا هم آن ۀدربار پرسش و سئوال همين باز

 مبناي بر است الزم ييخدا . چنيناشدب كامل و نيازبي و غني خود ذات در كه توانا
 علم ۀالزم بيافريند. اين نقص بدون و كامل را خود مخلوقات ،خود قدرت و علم كمال
 .اشدب كامل ابتدا همان از او صنعت و مصنوع كه است كامل قدرت و كامل
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 ،قبلي هاينمونه روي از طبيعي مصنوعات طراحي يا تدريجي تكامل ،حساب اين روي
 عالم در را حقيقت اين توانيممي ديگر طرف . ازاشدبمي نقل و عقل برهان خالف بر

 كمال اساس بر و كامل است خلقي خود در ذات ،هست آنچه كه كنيم كشف طبيعت
 ديگر موجود پيدايش براي طبيعت از موجودات يك هيچ و نيست تغيير قابل خود واقعي
 هر  بينيممي كنيممي دقت طبيعت صنايع در تدرس وقتي . مانديستن و نبوده مقدمه

 مثال .است مطلوب ذاتا و كامل ،خود آفرينش به مربوط طراحي در و خود ذات در مخلوق
 از اينكه نه ،بوده آفريننده مطلوب خود خوديه ب كه ندهست كامل نوعي كدام هر حيوانات

 و كامل خود نوع در انگوسفند آيا .اشدب مطلوب ديگر نوعي پيدايش براي مقدمه باب
و  اندغيره شتر و گاو و پيدايش براي مقدمه و ناقص حيواناتي اينكه و يا اندمطلوب
 گاو و خلقت براي پله و مقدمه صورتي در گوسفندان ديگر. خلقت طور موجوداتهمين

 گاو و ثانيا و اشدب ناقص شتر و گاو به نسبت خود خلقت گوسفند در اوال كه شتر است
 گوسفند نوع به نسبت ممتاز و جدا نوعي كه اين نه ،باشند يافته لتكام گوسفندهاي شتر

كامل  نوعي خود ذات در طبيعت در نوعي هر ،كنيم دقت درست جا وقتياين باشند. در
 ،كامل مگس ،كامل ۀپش يميگو. ميندهست كامل نوعي كدام هر راتحش .است

 درخت ؛نباتات عالم در حساب همين و .كامل ۀدرند طورهمين و كامل ۀمورچ ،زنبوركامل
 حيوانات براي كه ييهاعلف ،سبزيجات ،جداگانه نوعي گالبي ،خود كامل نوع در سيب

 است نمودار و مشهود ،نوعي لِاكم هم بينيذره نباتات و حشرات عالم در .شده آفريده
 يا ناقص ميكروب يك خود نوع در هايكروبم از كدام هيچ و مختلف هاييكروبممانند 

 چشم به چيزي حيوان و نبات و جماد عالم در باالخره و نديستن ناقص  نباتات و حيوانات
 . اشدب ديگر نوع كمال براي مقدمه و ناقص خود نوع در خورد كهنمي

و وسط  تكامل ۀحلق سر ،تدريجي تكامل سلسله در توانيدمي طبيعت عالم در شما آيا
و  ابتدايي صنايع توانيممي انساني صنايع در مثال ؟كنيد پيدا را آن رآخ و تكامل ۀسلسل

 يهاكاخ تا غارها و هاكوخ از سازي خانه صنعت در .كنيم پيدا را انتهايي و وسطي
 قديم هايخانه و هادهاتي هايخانه و منظم و مربع غارهاي مانند وسط منازل و سلطنتي
 منازل آخرين تا ترتيبه ب و سال جلوتر و پانصد سال هزار منازل طورهمين و شهري

. ندامقدمه ،منزل صنعتِ نوع در دهقانان . منازلندهست هاكاخ ۀمقدم هاكوخ يميگومي
 و غيره و آهن پيدايش براي .اندمقدمه ،آجري منازل و هاشهري منازل پيدايش براي
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 از نظر كه ينآه و آجري يهاساختمان آخرين جااين آخر. در تا ترتيب به طورهمين
 ۀحلق ،اشدبمي مجهز و مدرن منزل آخرين و سلطنتي كاخ به متصل ساختماني ۀهندس

 ساختمان يك از رتناقص درجه يك كه ساختماني آخرين شود. يعنيمي ناميده متصله
 يكي ،منزل صنعت در ،يينها و ابتدايي منازل ۀهم. اشدبمي سلطنتي كاخ و كامل
 شتر و گوسفند ۀمقايس مانند يكديگر با يينها و ابتدايي منازل ۀايسمق .نيست بيش

 نهايي منازل پيدايش براي ستا ياهمقدم ييابتدا منازل كه است واضح خيلي .نيست
 هر طبيعي صنايع ولي ،است عبث و لغو و غارها هاكوخ، هاكاخ پيدايش ۀزمين در و

. گيردنمي را ديگري جاي هاآن از كدام هيچ باشند ومي الزم و كامل خود نوع در كدام
 به نسبت و ندهست كامل و مطلوب و مستقل موجود خود يك نوعدر  هم هاانسان

 د. نباشمي ذوالمقدمه اصطالح به و هاآن ۀسلسل آخرين ،ديگر موجودات
 هاكاخ ۀمقدم كه هاكوخ مانند، باشند مقدمه انسان پيدايش رايب حيوانات اگر

 و بينيممي اينكه با .نيست الزم حيوانات وجود انسان پيدايش ۀمينز در ،ندهست
 وجود ،است مطلوب ،طبيعت و خلقت در انسان يك وجود كه اندازه همانه ب دانيممي
 ،زندگي ميدان در هم با همه و اشدبمي مطلوب ،شتر و گوسفند مانند هم حيوان يك

 ديگر موجود ۀمقدم در طبيعت وجوداتم از يك هيچ بنابراين .است الزم وجودشان
 و كامل خود نوع در هاانسان و حيوانات و نباتات و از جمادات كدام هر بلكه نديستن

 باشند. مي مطلوب
 هسلسل يك جز ندارد دليلي و برهان طبيعي صنايع در تدريجي تكامل ۀنظري سپ
 پيش سال ليونمي يك هاييوانح و هاانسان خودشان زعمه ب كه فرضيات و اتيحدس

 تكامل يك فعلي يهاانسان و هاانسان آن بين بتوانند و باشند كرده پيدا را از اين
 آورند.  به وجود تدريجي طبيعي

ۀ نمون بدون و كامل خلقت در ،شده خلق طبيعت در آنچه يميگومي حساب اين با
 بديع خود نوع در طبيعت موجودات از هريك شودمي ثابت راه اين از .است بوده قبلي
 و بديع عالم ۀآفرينند كه كنيممي كشف سابقه عدم و تازگي اين از و اندسابقهو بي
 كند. مي خلق سابقه بدون آفريندمي آنچه .است مبدع
 تكامل با كه دارد وجود عباراتي و ( جمالت)ص محمد آل اخبار و احاديث در

 اجآن در .نيست سازگار گذشته هايهنمون روي از آينده پيدايش با و طبيعت تدريجي
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ع  فرمايد: مي ()ع امام كه أَها  َ   هابل  ق   اكن   ش ی نمِ  ل ش یاء  الَ ِابت د   11،هال  ث  ت  ام  ل   مثِ ا   ذاءِ احتِ  ال  بِ ا نش 
 و نقشه بدون را مخلوقات ۀهندس و اوليه اصول بدون و سابقه بدون را موجودات يعني
 پيدا بديع اسم به ارتباط كه صفاتي .املبدع البديع فهو .است هكرد ايجاد يقبل هاينمونه

باشند. مي «و ذارء و بارء جاعل» كلمات شودمي شناخته اسم اين شئون از و كندمي
 مجهول يئشه ب دادن ظهور معنايه ب يبرء برء از بارء .است ايجاد و جعل معنايه ب جاعل
 ذارء بين . فرقباشدمي شيئي كردن نمودار و فشاندنبرا معنايه يذرء ب يذرء از ذرء .است

 و ظهور دليله ب ذارء .است شيئ ظهور و نمود دليله ب بارء كه است جهت اين از بارء و
  .است ريكديگ از اشياء و ذرات تفكيك

 در تصرف معنايه ب جعل .مركب جعل و بسيط : جعلاست قسم دو بر جعل ۀكلم اما و
 .ظلمت و نور جعل ،حيات جعل ،ماهيت جعل: گويندمي چنانكه ،است شيئي ماهيت و ذات

 عبارت و جمله در بسيط شود. جعلمي ادا خلق مۀكل با شيئ صورت و هندسه تغيير اما و
 و .سامء َ ارضا جعلت ،رمادا جعلت ،تراب جعلت: گويندمي ندارد. چنانكه تريشب مفعول يك

 ،رديگ صورت و حاله ب شيئي دادن تغيير عنايمه ب ،دارد مفعول دو مركب جعل اما
در  كه خداست آن 12.نورا   ر  م  الق   َ   ضیاء   مس  الش   ل  ع  ج   يااذل   و  هُ : فرمايدمي خداوند چنانكه

  .بخشيده روشنايي و نور ماه ۀكر به و داده قرار نورانيت خورشيد جسم و جرم
 جاعل صفت خدا صفت دومين ،قهساب بدون شيئي ايجاد مناسبته ب ،بديع صفت بعد از

تغيير  ،ذوات آن در و ندك ايجاد را اشياء ذوات مرتبه اولين در كه است الزم زيرا ،است
 ساختماني مصالح واقع در كه را شده ايجاد ذوات ،آن از پس و دهد قرار ماهوي و ذاتي

 ذوات چوننمايد.  مهندسي و ساخته تركيب الزم يهاصورته ب ،باشندمي انسان و جهان
 آن و اصل جايه ب شوندمي استوار ذوات آن بر كه مخلوقاتي و هاشكل به نسبت

 ،اشدبمي مقدم فرع بر اصل جا همه طرفي از و دنشومي شناخته فرع جايه ب هاصورت
 را هاآن ساختماني مصالح و خداوند ذوات ،هاساختمان و هاصورت خلق از پيش است الزم

 شود.مي شناخته جاعل صفته ب جعل دليله ب ابتدا بيافريند. پس
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 در و فرموده ايجاد اصل بدون و سابقه بدون را نور وجود مرتبه اولين در خداوند
 ،باشندمي ابقهس بدون كه شيئي دو اين .فرموده جعل را ذرات و ماده اصل دوم ۀمرتب

 را آينده و مخلوقات هاصورت كه شيئي دو اين از اند وشده آفريده بسيط جعله ب
 متعال خداوند ،صورت دو هر در پس .است شده معرفي مركب جعل عنوانه ب ،آفريده

 . اشدبمي چهارم و سوم صفت ذاري و باري و دوم صفت ،جعل ،بنابراين .است بديع
باشند. مي محدث و مجدد ،خالق ،مصور صفات .صفت چهار اين از بعد آينده صفات

خدا  براي ،دانا و عالم مخلوق و موجود يك ايجاد از پيش كه ندهست صفاتي نيز هاينا
 به را آن و كندمي خلق نعمت عنوانه ب را موجودي خداوند گاهي شوند.مي شناخته

 آن كهاين بدون كندمي خلق را موجودي گاهي و بخشدمي خود عامل و عالم ۀبند
 موجود برابر در تخلق و ايجاد از آنچه .اشدب عاقلي عالم موجود يك در برابر خلقت
 پيدا بخشندگي صفت آفرينش چنينيك به نسبت خداوند ،شودمي پيدا و عاقل عالم
 و كندمي خلق آنچه اما شود. ومي شناخته بخشنده و واهب يك به عنوانكند و مي
 چنينيك به نسبت ،نيست عاقل موجود براي و عالم موجود برابر در خلقت آن

 حقيقت سه بخشندگي مفهوم در زيرا ،شودنمي شناخته بخشندگي صفت به آفرينندگي
 و عالم موجود يك :سوم ،بخشش مورد ۀسرماي :دوم ،بخشنده :اول .است خوابيده

 پس اند.او بخشيده به را روتث و مال آن يعني ،شده شناخته «هلَ موهوب» كه ييدانا
 است نيافريده يينادا و عالم مخلوق يك هنوز و نيست كسي خدا جزه ب كه جاآن در
 خود هم نبايد و شودنمي شناخته بخشندگي صفت به ،ببخشد نعمتي و ثروت او به كه

 دليله ب ،دانا عالمِ مخلوق ايجاد از پيش بنابراين كند. وصف صفتي چنين را به
 آن بروز دليله ب و است جاعل ،ذوات ايجاد دليله ب و است بديع ،سابقهبي آفرينش

 به دادن صورت و شكل دليله ب و دباشمي ذاري و باري ،هاآن دادن ايشنم و ذوات
 دادن بروز و ذوات ايجاد از بعد و صفات اين از . بعداشدبمي خالق و مصور ،ذوات آن
 يك مرتبه اولين در خداوند كه شودمي و واجب الزم ،هاشكل و هايتماه به ذوات آن

 آنكه از بعد و برساند كمال حد به تربيت و تعليم مسير در را و او بيافريند زنده موجود
 بهترين جااين كند. در خلق ثروت و نعمت همه اين او براي ،رسيد كمال انتهاي به

 رب ،احياء از صفت بعد و (كننده )زنده محيي صفت ،متعال خداوند براي مناسب صفت
 او ،شدن زنده از بعد و دكنمي زنده ،آفريندمي كه را موجودي زيرا ،است معلم صفت و
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 به جااين آموزد. ازمي حكمت و علم او به ،استعداد ايجاد و پرورش و بعد از پروراندمي را
 رحيميت و رحمانيت صفت به ،است آفريده دانا و عالم موجودي خود برابر در كه بعد

 .است الغهمب بدون مشبهه صفت رحيم .رحمت در مبالغه معنايه ب شود. رحمنمي شناخته
 متعال خداوند يتذا صفات مشبهه تاصف و اشدبمي مشبهه صفت كهاين نظر از رحيم
 و رحم جزه ب و است رحيم اذات گيرد. خداوندمي قرار خدا رحمانيت رحمت أمنش است،

 كه است شده ثابت هم الهي حكمت و فلسفه در چنانكه ،دهدنمي انجام كاري محبت
 واجب خدا بر هم بخشش و رحمت ،. بنابراينواجب است داخ بر لطف: گويندمي حكما

شود. مي واقع قيد و شرط بدون خلق براي خدا جانب از رحمت بروز گاهي شود. نهايتمي
 و مطيع دشمن، و دوست اختيار در را بركت و فيض ،خود رحمت از مرحله اين در خداوند
ه ب .نيست بندگي و تاطاع شرط به مشروط كه بخششي دهد. چنانمي قرار عاصي

 رحمت دنيا از زندگي گويندمي گويند. لذامي رحمن را خدا بخششي چنينيك مناسبت
 را بركت و ثروت همه اين و دنيا زندگي خداوند يعني ،است آمده به وجود خدا رحمانيت

 هيچ و است گذاشته دشمن و دوست اختيار در اطاعت شرط و قيد بدون و استحقاق بدون
 استفاده آن از دوستش يا بنشيند خدا دشمن ،سفره اين كنار دهدنمي اهميت و ندارد باكي

 فرمايد: مي كند. شاعر
 27دوست چه دشمن چه ،يغما خوان اين بر           اوست عام ۀسفر ،زمين اديم

 .است مومن و مطيع دگانبن به نسبت بخشش و بذل مناسبته ب رحيميت صفت اما و
خدا  عنايت و لطف مشمول و ندكنمي پيدا استحقاق بندگي و اطاعت اثر در كه كساني

 توفيق اينكه نظر از اند وگرفته قرار هم خدا رحيميت رحمتِ مشمول ،گيرندمي قرار
و  اطاعت شرط به مشروط ،آخرت در بهشت زيباي زندگي و دنيا در بندگي و دينداري

 رحيميت صفت به ،عنايتي و رحمت چنينيك به نسبت متعال خداوند ،است بندگي
 ۀسور در ،اشدبمي تقوي و ايمان به تربيت اساس واقع در كه صفت دو اين و شده شناخته

 داللت متعال خداوند حسناي اسماء .است شده بيان «الرحمي الرمحن للا بسم» ۀآي در حمد

 خود يزندگ در هاانسان. اشدبمي مقدس ذات مخصوص كه هنري و قدرت و علم بر دارد
ه ب ،درجات و مقامات به رسيدن و زندگي و معلومات سطح بردن باال و نواقص رفع براي
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 وجود تعمير و نواقص رفع براي او تخصص و علم از تا گردندمي متخصص يك دنبال
 و ندكن پيدا تقرب پادشاهان به كنندمي سعي مقام كسب براي . پسندكن استفاده خود
 و شفا كسب كنند. برايمي مراجعه دانش و علم ساتيدا به حكمت و علم كسب براي

 به كاري و مقام هر كسب براي طريق همينه ب و دكتر و طبيب به امراض معالجات
 و حسني اسماء به متوجه را انسان خداوند جااين كنند. درمي مراجعه مربوطه متخصص

ِ اْلَْسامُء  يد:فرمامي اعراف ۀسور از 081ۀ آي در و كندمي خودش علياي صفات َ  ّلِل 

ىن ين  يُلِْحُدَن  ِف الُْحس ْ ُرَا ااذل  َ  ذ  وُه ِِبا  َُ دارد.  ترعالي و نيكوتر يهااسم خداوند ،أَْسامئِهِ  ف اْد

 قرار خدا اسماء را شريك خود كه را كساني و واگذاريد بخواهيد خدا از را اسماء آن
 اسماء از منظور .كنندمي مراجعه ديگري هب دارند انتظار خدا از آنچه در و اندداده

 طالب در زندگي هاانسان كه تاس اسمائي و صفات همان ،شريفه ۀآي اين در حسني
ه ب علم كسب براي پس ،باشند عالم خواهندمي و اندعلم طالب هاانسان .ندهست آن

 براي ،ندباش قادر خواهندمي و اندقدرت طالب هاانسان .كنندمي مراجعه دانشمندان
 پزشك و مهندس خواهندمي هاانسان. ندكنمي مراجعه قدرتمندان به قدرت كسب
 در هركس طوركنند. همينمي مراجعه دانشگاه به صفت دو اين كسب براي ،شوند

 آورد. در دسته ب ثروتي و اسم كمال آن از خواهدمي كه است كمالي طالب زندگي
 و دانش كسب براي گويدمي و كرده معرفي خود نبندگا به را خود خداوند راهي چنين
 خود علم از ،عالمم كنيد. من مراجعه منه ب كماالت ساير و قدرت كسب و علم صفت

 بخشممي شماه ب خودم قدرت از ،رمقاد شويد. من عالم من مانند تا آموزمشما ميه ب
 شماه ب خود تحكم از ،حكيمم باشيد. من قاهر و قادر و غالب و قوي مانند من تا

 شاگردان عنوانه ب را پيغمبران نمونه شويد. براي مدبر و حكيم و تا مهندس آموزممي
 مشاهده .است نموده مجهز خود اعظم اسماءه ب را هاآن و كرده معرفي خود مكتب

 هالگِ از خدا مانند .است طبيب و محيي و خالق خدا مانند عيسي رتحض كنيممي
 و كندمي مهندسي و ساخته را او جوارح و دمد. اعضاءمي روح ،آن به و آفريندمي مرغ

 .بخشد و غيرهمي شفا و كرده معالجه را مردم هايمرض و دهدمي خبر غيب از
مانند خدا تدبير و  و است خدا حكيم مانند ،()ص اسالم پيغمبر ،خاتم حضرت بينيممي

 هنر خود و دانش و علم در انشمنداند ساير جااين دارد. در فتأر و رحمت و سياست
 ،دارند حكمت و طب ادعاي بقراط و سقراط كه جا. آننديستن پيغمبران با مقايسه لقاب
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 ايادع مداران سياست و دارانزمام كه جاآن و صفرند عيسي حكمت و طب در برابر
( )عر اطها ۀائم ( و)ص اكرمرسول رهبري و ييپيشوا برابر در ،دارند رهبري و ييپيشوا

 و هنر و علم هر در اينكه براي ديگر. پس صفات و اسماء جميع در طورصفرند. همين
 و در ذهن اشتباهي ينتركوچك هك تخصصي چنان ،باشيم كامل متخصص صنعتي
 او از و كنيم مراجعه جهان ۀو آفرينند ازندهس به كه ستا بهتر اين ،يديان به وجود ما صفت
 علوم كه اندكرده خيال كنند و چنينمي اعتراض ايموزيم. عدهبيا حكمت و علم درس
 چون كه است علمي علوم بهترين گويندندارد. مي صفتي و عملي اثر الهي معارف و ديني
به  آسايش و رفاه و كند زياد را نعمت و ثروت ،بردب باال را زندگي حسط بپوشد عمل ۀجام

 و امراض از جلوگيري براي طب علم مانند ،كند برطرف را زندگي مشكالت و آورد وجود
ه ب ،پوشدمي عمل ۀجام چون كه كشاورزي و فني و صنعتي مانند علوم و مرض ۀمعالج

 .سازدمي برطرف را زندگي مشكالت و كندمي جلوه آالتو ماشين اهواپيم و قطار صورت
 دانستن قرآن و واندنخ قرآن از گويندندارد. مي خاصيتي چنين الهي معارف و ديني علوم

 مجهز الهي معارف به را خود هاانسان فايده آيد. چهنمي به وجود ناني و آب يخداشناس و
 حتي هم ندارد. باز عملي ۀفايد علوم چنينبشناسند. يك هست كهرا آنچنان خدا و سازند

كشاورز  به شوند گرسنه چون و اندمحتاج پزشك به ،شوند مريض كه هنگامي دانشمندان
 هاآن ۀسازند دانشمندان به بايستي زندگي وسائله ب شدن مجهز نياز دارند و براي غيره و

 كه نظر اين از ببرند. پس باال را زندگي سطح يكديگر كمك با باالخره و ندكن مراجعه
مورد  ،بسازد زندگي انسان تواند برايو نمي ندارد عملي خاصيت الهي معارف و ديني علوم
 الهي معارف راگ ندارد. راستي انسان زندگي براي ضرري و نفع زيرا ،نيست بشر جاحتيا
 ،نسازد زندگي انسان براي و يديان در صفت صورته ب علم اين و اشدب نداشته عملي ۀجنب

 باال را زندگي بسازد و سطح زندگي كه گويندمي علميه ب زنده ندارد. علم حياتي ارزش
 آن و است متخصص الهي معارف و خداشناسي در يكي ،بيابان در نشسته نفر . دوبردب

 رفع براي ندتوانمي نفر دو اين از يك كدام .شناسي بيابان و شناسي آب در ريديگ
 يا شناسدمي زمين اعماق در را هاآب كه دانشمندي ؟ندكن استفاده از خود ،تشنگي

 خداشناس انسان اگر ؟ندارد چيزي گارپرورد درگاه و نياز به راز و دعا جزه ب كه خداشناسي
 شناسآب دانشمند آن به محتاج و كند استفاده تشنگي رفع براي خود خداشناسي از نتواند

 .آمده به وجود افكار در كه است يخيال و ،ندارد حياتي ارزش يجا خداشناساين در ،اشدب
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 بخواهد خداشناس انسان بپوشد و عمل ۀجام وقتي الهي معارف يميگومي جواب در
 اعجاز صورته ب مراحلي چنين در او علم ،كند استفاده خود خداشناسي دانش و علم از

 است صفتي چنان .است يتصف چه دانيممي را اعجازي ما صفت ۀكند. هممي جلوه
رساند. صفر مي ۀمرحله ب را زحمت و رنج و سازدمي قموف نهايتبي را تا انسان كه

 همراهان خود و .كندمي آماده آب ،خواهش يك با ،بيابان آن در خداشناس انسان پس
 دانشمند آن و اشدب كرده زحمتي تحمل اينكه بدون رهاندمي تشنگي از را خود
 زيرزميني يهاآب از تا كندب عميق چاهي فراوان رنج و زحمت با بايستي شناسآب

 و دانش هر در ،ويدج شركت مسابقه در خداشناس عارف يك كه جاكند. آن استفاده
 خود چوپاني عصاي با سحر ميدان در موسي همچون و بردمي را سبقت گوي صنعتي

  سازد.مي مبهوت و مات را جادوگران و ساحران ،است خدا عظمت و قدرت از يسرّ كه
 بيضا يد از دست كه كيست ريمسا        دار شخو دل دزنن پهلو معجزه با سحر

 بردب
 علم چگونه مسابقه ميدان در كه بدانيم تا كنيم اشاره تاريخي ۀاقعدو و به جااين در
 و گيردرار ميق استفاده مورد ،برده باال را زندگي سطح پوشد ويم عمل ۀجام خدا اولياء
 ۀحادث .است ،اسالم پيغمبر اعالي جد ،عبدالمطلب حضرت به مربوط حادثه دو اين
 مكه خرابي و فيل و ابرهه از داستان كه است دشمن با مبارزه و جنگي ۀحادث يك اول

 ساخته ياهكعب  ودخ ،كعبه و حرم سيادت با رقابت براي كه يمن حاكمآمد.  به وجود
 ،بياورد به وجود ردمم در مذهبي ۀعقيد يك و كند جلب را مردم نظر نتوانست و بود

 نفر هزار يس .شد متوسل قهريه ۀقوه ب ،حرم سيادت و خدا ۀخان بردن بين از براي
 حركت كعبه ويسه ب شتر و اسب و فيل همراه جنگي كامل تجهيزات نيرومند با سرباز

 خود را كردند و غارت را قريش اموال داد دستور ،رسيد كعبه محيط به كه وقتي .داد
 در بردند و پناه هايوادو  هاكوه به مكه اهل نمودند. آماده مكه اهالي با جنگ براي
 ۀاجاز ابرهه از امير لشكر عبدالمطلب حضرت نديدند. مقاومت طاقت و تاب خود

 از خواهدمي و آمده ستوهه ب عبدالمطلب كه كرد گمان سلطان .خواست مالقات
 دادند خبر ابرهه به .بپردازد جريمه و بردارد كعبه خرابي از دست كند خواهش انسلط
 و تشريفات با را او داد توردس .است خواسته مالقات ۀاجاز قريش رئيس اينك كه

 رئيس كه پرسيد .نشانيد خود پهلوي را او و كردند وارد سلطنتي ۀالعادفوق احترامات
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 عبدالمطلب كند. حضرت برآورده بخواهند هرچه تا دارد و خواهشي تقاضا چه قريش
 كه كنم خواهش امآمده .اندبرده غارته ب مرا شتران شما لشكريان امشنيده :فرمودند

حاكم برگردانيد.  منه ب مرا شتران پس ،است كعبه خرابي ،لشكركشي اين از شما هدف
 :گفت بود شده ناراحت كه حالي در يمن )كه از طرف پادشاه حبشه منصوب شده بود(

 تو شرافت و سيادت ۀو سرماي وميتق و مليت كردن نابود براي من .هستي انساني عجب
 كردن خراب از نكردي خواهش نم از چرا .خواهيمي را خود شتران من از تو و امآمده
 و شترم صاحب من .دارد صاحب خانه فرمودند: عبدالمطلب حضرت .كنم نظر صرف خانه
 رب اان فرمودند: كرد. حفظ خواهد را خودۀ خان هم خانه صاحب و خواهممي را خود شتر

 استفاده الهي نيروي و يديتوح از معارف عبدالمطلب حضرت جااين در .رب للبيت َ الابل

 در و فرستاد ابرهه جنگه ب را ابابيل از داد. خداوند فوجي شكست را خود دشمن و كرد
 كرد.  نابود را هاآن ۀهم اسيدي يا اتمي بمباران يك

 مكه والام در محاكمه براي قريش روساي از جمعي با كه هنگامي اينكه دوم ۀحادث
 كه ييجا تا شدند تشنگي گرفتار بيابان در ،درفتنمي و قاضي قضاوت يك طرفه ب

 . حضرتندنشست مرگ انتظار به و كندند قبري كدام هر و شده وتمه ب مشرف
 به كه ستا اين بهتر .ميبنشين مرگ انتظار به كه نيست درست فرمودند: اين عبدالمطلب

 و گرفت دنجوشي آب عبدالمطلب اسب سم از زير موقع اين در .برخيزيم جستجو و تالش
 ما بر كه اكنون ندداشت اظهار جمعيت آن و گرديد نمايان آب ۀچشم ،خشك بيابان آن در

 و كنيم انتخاب خود رهبري و سيادته ب راو ت حاضريم ،هستي خدا محبوب تو شد معلوم
  .اشدب تو حق مكه اموال
 از استفاده با خدا اولياء و خدا حزب جا همه و است زياد تاريخي حوادث قبيل اين از و
 ،اند. بنابراينساخته مجلل و عالي زندگي خود براي و اندبوده موفق الهي قدرت و نيرو
بسازد.  مجلل و خوب زندگي و بپوشد عمل ۀجام تواندمي الهي معارف و ديني علوم

ه ب عمل از ،بوده هاآن موفقيت براي و وسيله راه يگانه كه خدا اولياء و پيغمبران معجزات
 پيغمبران اعجاز منكر تاريخ در توانيماند. نميآورده خدا از مكتب كه است معارفي و لومع

را راضي  مردم ،مذهبو  عقيده از نيروي استفاده با نمرود ،لبابِ در كه بود چطور .باشيم
 آتش ميان را پرستيبت و بت دشمن يگانه ابراهيم و كردند آتش از پر را ييصحراكرد تا 
 خود همراهه ب را خود ثروت آزادانه توانست و كرد پيدا نجات ابراهيم چگونه .ندانداخت
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 توانست موسي حضرت نهچگو كند. مهاجرت فلسطين و شام سويه ب بابل از و بردارد
 دستور بدهد. طبق نجات فرعون قدرت چنگال از را اسرائيلبني ضعيف ۀطبق آن

 مردمِ جواهرات و طالها ۀهم مراههه ب اسرائيلبني ،روز آن فرداي ،موسي حضرت
 مردم .داد فرمان آنان تعقيبه ب را مصر مردم تمام فرعون. شدند خارج مصر كشورِ
 .ندپرداخت هاآن تعقيب به اسرائيلبني از خود اموال گرفتن پس براي تريشبمصر 
 با احمر درياي كنار ،دولت روساي هاآن سأر در و حدود هفتصد هزار نفر در جمعي

 راه نه .كردند دريا و لشكر مشاهده بين را خود اسرائيلشدند. بني روبرو اسرائيلبني
 و گذرندب دريا از ندتوانست مردم آن چگونهاينكه  .ندداشت بازگشت راه نه و فرار

 باز خيابان دريا از انكار. قابل غير است حقيقتي ،بسپارند دريا امواج كامه ب را فرعونيان
 و شده دريا خشك ته .گرفته قرار هم روي ديوار و كوه مانند دريا يهاآب .شده
 بناگاه و اندشده خيابان وارد ،عبور طمع به هم فرعونيان و اندكرده عبور اسرائيلبني
 .است كرده غرق را هاآن و ريخته فرو آبي هايكوه

 وكند  قيام خود زمان صنعت و طب دنياي در توانست عيسي حضرت چگونه
 همه آن و كرده سيسأت مذهبي و دين و نمايد غلبه خود زمان مردم بر توانست چگونه

دارد  العادهفوق اهميت علم نظر از كه جالبي موضوع جااين آورد. در دسته ب موفقيت
 .است مستجاب دعاي اينكه يا و هاستآن صنعت پيغمبران معجزات آيا كه ستا اين
 يك كه يميبگو مجبوريم جااين در ،اشدب پيغمبران دعاي تاستجاب اثر معجزات اگر

 خداوند ،پيغمبر تقاضاي مقابل در و شودمي مستجاب او دعاي ،كندمي دعا فقط پيغمبر
 معجزه يميبگو كهاين يا .وردآمي به وجود ايمعجزه اينكه يا و كندمي زنده را يامرده

 او به خداوند و دارد كه يدانش و لمع با نيروي كه است پيغمبر يك عمل و صنعت
 ،بسازد انساني آورد. خود به وجود صنعتي چنان ،خود علم اثر در تواندمي ،است آموخته

 و علم اثر اعجاز كه اشدب چنين اگر كند. زنده را مرده و آورد به وجود علفي و گياه
و  علمه ب خدا مكتب در خدا اولياء كه كنيم اعتراف بايستي ،اشدب پيغمبر شخص عمل

 .ندكنمي پيدا آفرينندگي قدرت  ،علم آن عمالاِ اثر در كه شوندمي مجهز قدرتي
 صورته ب را هالگِ توانستي ،عيسي اي تو: گويدمي عيسي حضرت خداوند به

تا  كني افاضه اراده و حيات نيروي كبوتر ۀمجسم آن به سپس .سازي مجسم مرغي
 و تو اشدب داشته ايجوجه و النه  ،كند پرواز ،درآورد پر انو كبوتر مرغان مانند ساير
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 را عالج قابلغير يهامرض و كني عنايت بينا چشم ،مادرزاد كور به توانستي عيسي اي
 زنده خداوند ۀاجاز به را مردگان توانستي ،عيسي اي تو .كني معالجه ذامج و مانند برص

  . كني
كبوتر  لاز گِ كند و زنده را مرده توانسته عيسي تحضر كه كنيممي مشاهده جااين در
 بوده يعيس حضرت دعاي استجابت اثر معجزات اين درآورد. اگر به پرواز را آن و بسازد
 تو كه بگويد يعيس حضرت به خداوند بايستي و اشدب اين از غير آيه لحن بايستي ،است

 از تو براي و دادم چشم مادرزاد كوره ب و كردم زنده را مرده برايت ،كردي خواهش من از
  .كني زنده را و مرده كني خلق كبوتر خودت توانستي بگويد اينكه نه ،آفريدم كبوتر هالگِ

 علم آن به عمل اثر كه كندمي مجهز دانش و علمه ب را انسان ،توحيد مكتب ،بنابراين
قدر نآ ا در بهشتاولياء خد .است متعال خداوند صنايع مانند صنايعي پيدايش ،و دانش

 دآورنمي به وجود را آن خود و سازندبخواهند خود مي چههر كه ندهست پيشرفته و مجهز
 . اشدبمي هاآن ۀاراد و علم هاآن ۀو سرماي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم

  آفرينش جهان ۀاولي مصالح



 011                                                                         وجود و عدم                                                   

 اين ولي بود او موجوديت و متعال خداوند ذات معرفي ۀدربار جااين تا ما بحث
 ذات زيرا ،نيست مصداق ۀارائ و معرفي قبيل از و است مفهوم به اشاره نوع از معرفي
بلكه  اشدبنمي درك قابل ،فكر شعاع يا يتؤر شعاع ۀوسيله ب متعال خداوند مقدس

 او مقدس ذات واقع در و شودمي اثبات ،صانع به مصنوع از استدالل طريق ازوجود او 
 .اشدبمي حسي لدالئ طريق از عقلي ولمدل

 جهت دو در ابدي و ازلي ييخدا چنين كه حقيقت اين به اعتراف با جااين تا
 ذات مدَقِ دليله ب زمان نظر از نامتناهي دارد، وجود زماني و مكاني نظر از نامتناهي

 نيست عدمه ب مسبوق قهرا قديم ذاتِ .است ذات آن بر حدوث عروضِ امتناعِ و باركم
 واقع تغير و تحول معرض در اينكه نظر از همچنين و دارد سبقت هازمان ۀهم بر و

 . اشدبمي نامتناهي بعد و قبل زمان به نسبت او پس .بود ابد خواهد تا شودنمي
 و مقدس ذات بر ثالثه ابعاد عروض عدم معنايه ب مكان نظر از نامتناهي اما و

 ،دارد امتناع وء ابا ،حد قبول از كه ذاتي قهرا .است ابعاد و حدود قبول از او ذات امتناع
 اين و است زمان فوق و حدود فوق او بود. پس خواهد حدود طارد و مكان طارد
 . مقدس است ذات بودن نامتناهي يا و تناهي عدم با مساوي درست تفوقي

 خلق و وجود خدا وجود تصور

 جهت دو در هينامتنا خداي اين كه يدآمي پيش ايمسئله چنين قهرا جااين در
 غير ،خود برابر در تا بيافريند و ببيند را خود غير شيئي خواهدمي مكان و حدود زمان

 سازد برقرار رابطه او با تا ببيند خود برابر در را خود سواي و باشد داشته وجود هم خود
 مخلوقي خدا اينكه تا بگيرد صورت مذاكراتي و علمي مبادالت خود غير و خود بين و

 گيرد.  قرار خدا برابر در و خدا غير ،مخلوق آن و اشدب هداشت
  .است اهميت حائز علم نظر از هاآن حل كه آيدمي پيش مشكالتي جااين در
. اشدبمي يكنواخت واقع در و است بسيط و بحت فالسفه اصطالح به خدا ذات -0
 و خود بر زيچي يعني ،است حقيقي واحد يك و بوده كميت و كيفيت منهاي خدا ذات

 از اينكه تا كندنمي قبول دارد. محدوديتبرنمي هم اضافه و ندارد خود اضافه ذات بر
 اينكه تا پذيردنمي طور كيفيت. هميناشدب قسمت قابل و تجزيه قابل كميت نظر

 تواندنمي و نيست چيزي خود سواي و خود جزه ب او پس .اشدب داشته خود غير ايجلوه
 و غلط ،ذات براي ذات تجلي . بنابرايناشدب ديگر خود چيزي وايس و خود جزه ب
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 همه اين خدا تجلي از و است كرده تجلي خدا كه اندگفته از فالسفه ايعده .است محال
 چيزي چه براي و كسي چه براي خدا يميگومي هاآن به .آمده به وجود نمايش و نمود

 داده نمايش كسي چه براي و ساخته وانمود كسي چه به خود را خدا و است كرده تجلي
 همه هاينا ؟است داده نمايش خود به را خود و است كرده خود تجلي براي خود آيا .است
 اصال و است كيفيت و كميت دليله ب نمايش و نمود همه زيرا اين ،محال است و غلط
 و در ندارد متياز وجودا حدود و خدا ذات ۀداير در پذيرد. پسنمي كيفيت و كميت خدا ذات
 آن و ببيند امتيازي و حد خود ذات در خدا خود كه شودنمي پيدا تغيري و تحولي جاآن

 ابدا مقدس ذات براي و ذات ۀداير در بنابراين. بداند خود غير ،خود را ذاتيِ ممتازِ و محدود
 وجود ندارد.  تحولي تفسير و
 عالم را بيافريند يخلق كهآن از پيش خدا آيا هك ندكنمي سئوال (ع) هشتم امام از وقتي

 غير نفي براي علم كه دادند جواب ()ع امام ؟دانستهمي را خود و است بوده خوده ب
 كه ستا اين براي كنممي پيدا علم ديگري چيز به يا خوده ب من كه جاآن يعني ،اشدبمي

 ديگر يشيئ و هستم خود كه بدانم ييعن ،كنم خود غير نفي ،ديگر معلوم از يا و خود از
 از را غير آن تا اشدب من غير كه دارد امكان محيطي در علمي چنينيك پيدايش و نيستم

وجود  امكاني چنين ،نيست چيزي خدا جزه ب و هست خدا كه جاآن در .كنم نفي خود
 معل و گردد عالم خوده ب و كند توجه خوده ب خدا كه نيست كار اين براي برهاني و ندارد

 خداوند حتي . پساشدب خود غير كه است محيطي در توجيهات اين ۀهم. كند پيدا خوده ب
 آورد به وجود خود براي خود ذات در تحولي چنينيك نيست ممكن بلكه و نيست الزم

 در نمايش و نمود و تغير و تحول گونه هر بنابراين .گردد خوده ب عالم و را بداند خود تا
 اشدب چيزي تواندنمي خود جز و خود او است او .نيست پذيرامكان خدا ذات رايخدا ب ذات

از  دعب تا آورد به وجود تحولي كه است عقلي محال ،خود ۀاراد به ،ذات خود رايبخدا  و
 اين ببيند. روي را خود غير و اشدب خود غير كرده پيدا كه امتيازي و حدود دليله ب تحول

 چيز هر و تحول و تجلي و نمايش و نمود براي و خدا غير فتنيا و جستن براي ،مقدمات
 كنيم پيدا تنزل مقدس ذات ۀمرحل از بايستي ،يمينما درك و كنيم تصور را آن بتوانيم كه
و  ينيمبب را غير خدا ديگر مكان و زمان و ديگر فضاي در و شويم خارج ذات ۀداير از و

  .كنيم احساس و درك را خدا غير وجود
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نظر  از و ندارد راه او ذات در خأل و است مأل خود ذات به تعالي و تبارك اوندخد -1
 فضاها و ۀهم به محيط  ،است ينامتناه مكان و زمان نظر از و مأل وجودي كهاين

 تمامه ب محيط ،هست جاهمه او. اشدبمي تصور و درك قابل يهازمان و هامكان
 بنابراين .جا همه و چيز همه و خيالي و فرضي فضاهاي در .است هامكان و هازمان

 وجود خدا برابر در خدا غير اينكه يا و كند ايجاد خود غير خود برابر بخواهد در خدا اگر
تصور  ؟است متصور و ممكن چطور هستي دو دو وجود و فرض جااين در ،اشدب اشتهد

 يعني عرض است ،غير آن اينكه يا .نيست خارج دو مرحله از خدا از غير وجودي
پذير.  نمايش هستي يك و جوهر يك يعني است وجود اينكه يا و هستي بدون نمايش

 تصور ،اشدب معروض بدون محض نمايش و عرض خدا غير وجود كه اول فرض در
 ه امكگويند: مي عقلي ۀقاعده ب زيرا ،است ممتنع و محال معروض بدون عرض

 مانند عرض .تنيس ممكن ذات بدون عرض وجود نييع ،باذلات ه ما ايل ينتهيي بلعرض

 كندپيدا مي محدوديت كه است شيئي مانند معروض .است حركت و ابعاد و محدوديت
 بدون آن فرض ،است اعتباري و عدمي ،عرض وجود چون .پذيردمي حركت و

 عدم خود ذات در كه هم عرض ،نباشد معروض كه صورتي در .نيست ممكن روضمع
 پس .ستني نمايش قابل و تصور قابل عدم و ندهست عدم تريشبيا  عدم دو ،است
 كه گردد استوار وجودي بر بايستي است نمايش و عرض به آن و بروز شيئيت كه آنچه

 خدا مقدس ( ذاتعوارض ۀهم معروض) وجود آن . اگراشدب داشته حقيقت و واقعيت
پذيرد. نمي خود غير و نيست دخو غير خدا گفتيم كه است اول فرض برخالف كه اشدب

 و وحدانيت با ،كند پيدا وجود خدا ذات در اگر كه است كيفيتي و كميت نمايش عرض
 چيزي خدا جزه ب كه شودمي الزم و نيست خدا سازگار ذات بودن يكنواخت و خوديت

 محال و غلط خدا خلق براي و خدا براي خدا غير مصداق و مفهوم پس .نباشد عالم در
ه ب خدا غير وجود كه دوم فرض اما و .است محال و غلط اول فرض ود. بنابراينشمي
 عوارض تمام معروض كهاست  يحقيق وجود يك و واقعي هستي يك خدا خلق نام

 شود. تصورمي خدا شناخته خلق نامه ب و كندمي پيدا نمايش و نمود و شودمي واقع
 پيدا اشكاالتي  ،خالق هستي و وجود برابر در خلق وجود و هستي بنام وجودي چنين

 خدا وجود ييجدا و توحيد ۀمسئل ،نشود مرتفع و نگردد حل اشكاالت آن تا كه كندمي
  .كندنمي پيدا علمي و حقيقي ۀجنب ،خلق وجود از
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  اشكاالت آن حاال و

 و تزاحم بدون ،خالق وجود ۀحوز در تريشب يا خلق وجود نامه ب وجود يك تصور :الف
 برخورد.  نبدو

 يا و است ابدي و ازلي، خالق و وجود هستي مانند ،خلق وجود نامه ب وجود اين آيا :ب
  ؟اشدبمي حادث نظر زمان از

 بدون و سابقه بدون شيئي ايجاد به گيردمي تعلق خدا ۀاراد چگونه ،حدوث فرض با ج:
 اصليه.  ۀماد

 پيدايش براي وجود يك آيا ،سابقه بدون شيئي ايجاد به خدا ۀاراد تعلق فرض با د:
 و تزاحم ۀمسئل ،تعدد فرض با و ،است الزم متعدد وجودات اينكه يا و ستا كافي خلق

  ؟شودمي مرتفع چگونه تصادم

 

 

 تصادم و تزاحم بدون خالق وجود برابر در خلق وجود فرض ۀدربار

 دو تصادم گردد روشن كه الزم است يكديگر با دو وجود تصادم و تزاحم رفع براي
 شيئ دو تصادم. وجود نظر از گاهي و مكان نظر از گاهي و زمان است نظر از گاهي شيئ

 وجود ظرف در ،ظهر از بعد يك ساعت مثال .است دو زمان تصادم معنايه ب زمان نظر از
 يا و متوالي يهاساعت كه نيست ممكن .گيردقرار نمي ديگر يهاساعت و دو اعتس

 چرخ هايپره مانند گيرند. زمان قرار يكديگر وجود ظرف در هالحظه و هاثانيه و اهدقيقه
 ۀپر به را خود مكان و زمان صورتي در هاپره آن از ياپره كند. هرمي گردش كه است
 دو كه است ممتنع و ندارد امكان پس .نباشد زمان و حوزه خود در آن كه سپاردمي ديگر
 .يرندگب گر قراريكدي وجود ظرف در زمان
 قرار ديگران مخصوص ظرف در شما مخصوص مكان :مكان دو تصادم اما و
 از مثلين اجتماع و اشدب مثليني اجتماع كه آيدمي الزم صورت اين در زيرا ،گيردنمي
 دو و مكان يك اين و گيرندمي قرار يكديگر جوار در هازمان مانند هامكان .است االتمح

 امتياز و ييجدا آن دارند. اگر يكديگر با كه است امتيازي و ييجدا نظر از تريشب و مكان
 يك و مكان يك كه يبه طور گردند متحد يكديگر با مظروف و ظرف يعني ،گردد لغو
 يك در مكان دو كه مظروفي و ظرف چنان ،بگيرد قرار يديگر و جاي مكان مظروف ،جا



 019                                                                         وجود و عدم                                                   

 مخصوص ظرف كدام هر زيرا ،.است المح فرض اين و اشدب مكان يك واقع در و جا
 و تزاحم ،ديگر ظرف وجود ۀحوز در دو آن از يكي گرفتن قرار فرض با و است خوده ب

 هامكان كه ستا اين زمان ظرف و مكان ظرف بين شود. فرقمي پيدا مكان تصادمِ
 ولي ،دارند وجود زمان يك در با هم همه و گرفته قرار يكديگر جوار در جا همه

 را قبلي ساعت و آيدمي هاساعت آن از ييك .كندمي پيدا وجود تناوب به طور هاانزم
 گردد.  نابود كه ايلحظه دهد مگرنمي ورود ۀاجاز هم بعدي ساعته ب و سازدمي نابود
 دو يا حيوان دو و ماده دو و جسم دو مانند معين شيئي هردو وجود:  تزاحم اما و 
 وجود ۀحوز در هاآن از كدام هيچ و دارند الزم مكان خود براي كدام هر ،ديگر چيز

 قرار ديگر جسم و ماده ،جسم يك و ماده يك وجود ظرف گيرند. درقرار نمي ديگري
 يك جسم يك .است محال كه شودمي پيدا مثليني اجتماع ،بگيرد اگر قرار و گيردنمي
 خالئي اول جسم داخل رد چنانكه ،گيردنمي جا ديگر جسم آن وجود داخل در ييكيلو

 در .شوند ادغام يكديگر در و گيرد قرار خأل آن در دوم جسم كه اشدب نداشته وجود
 اول جسم داخل در دوم جسم ،اشدب رتوپُ ،اشدب مجوف غير اول جسم كه صورتي

 واال گيرد قرار اول جسم جوار در بايستي كند بلكه پيدا جايي خود براي تواندنمي
 است. مثلين اجتماع اشالزمه و ندكنپيدا مي وجودي تزاحم ريكديگه ب نسبت
 و جنس يك از متصادم شيئ دو كه ستا صورتي در تصادفات و تزاحمات اين ۀهم

 متباين حقيقت دو اگر وليكن ،جسم دو و مكان دو و زمان دو مانند باشند حقيقت يك
 هم مثلين اجتماع و ارندند تصادم با هم و گيرندمي قرار يكديگر وجود ظرف در ،باشند

هستيد  شما كه جا همان يكديگر. در با مكان و زمان اجتماع مانند ،آيدنمي به وجود
 معنايه ب چهارم بعد در شما وجود ۀابعاد ثالث واقع در و هست هم شماه ب مربوط زمان

 ،اندعرض دو هر ليكن ندهست هم با ،من زمان ،من مكان .است شده ادغام زمان بعد
 شيئي هر وجود داخل و است شيئ وجود داخل معنايه ب ندارند. مكان واقعي وجود
 تا پيدايش ساعت معنايه ب هم زمان .نيست ديگري چيز شيئ همان وجود سواي
 دقيقه يك نبود و تريشب ثانيه يك و دقيقه يك يميگومي چنانكه است ينابود ساعت

 دو ليكن ،نيست چيزي است كرده ايجاد را ثانيه و دقيقه كه شيئي وجود سواي ثانيه و
 تصادم ا يكديگرب ،باشند داشته حقيقت و دو واقعيت هر و باشند هم جنس از اگر شيئ
 دو وجود و هستي دو حقيقي و واقعي شيئ دو اگر ولي ،جسم دو و ماده دو مانند دارند
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 و روح مانند ،اشدب ديگري غير هاآن از هريك وجود جنس كه يبه طور باشند متباين
 ۀحوز در هاآن از كدام و هر انديقتحق دو جسم و روح ،ماده و نيرو ،جسم و نور ،جسم
. باشند داشته يكديگره ب نسبت تصادمي و تزاحم اينكه اند بدونقرار گرفته ديگري وجود

 شوندمي ادغام در يكديگر كه انديقتحق دو جسم و روح كه است شده ثابت خود جاي در
 شود. مي پيدا حيات و حركت ،ادغام و تركيب آن از و

رار ق ،است گرفته قرار خأل آن در روح كه دارد وجود خالئي جسم داخل در يميبگو اگر
 جاي در كدام هر باز زيرا ،شودنمي ماده و جسم حيات عامل ،جسم خأل در روح گرفتن
در  و گرفته قرار روح جسم ،ماده وجود داخل در يميبگو توانيمنمي جااين . درندهستخود 
و با  ندهست خودشان جاي در كدام هر زيرا ،قرار گرفته جسم روحِ ،ماده وجود داخل

 ييهامولكول جااين در .كندمي نفوذ خاك در آب چنانكه ندارند و برخورد تماس يكديگر
 ۀماد و آبي ۀماد بلكه ،دهشن وارد خاك يهامولكول داخله ب ،دهندمي تشكيل را آب كه

را  خأل نآ هاآب كه دارد وجود خأل خاك داخل اند. درگرفته قرار يكديگر جوار در خاكي
 را جسمي اگر اند. ماگرفته قرار يكديگر وجود ۀحوز در جسم و روح ليكن كنند.مي پر
 بين خالئي و رددگ متصل يكديگر به آن ذرات تمام كه دهيم فشار يكديگره ب چنانآن
 حيات و نيرو شده فشرده جسم آن به توانيممي هم باز ،اشدب داشتهن وجود ذرات آن

 ينتركوچك توانيمنمي كه حالي در ،دهيم قرار روشنايي نور و آن داخل در يا و يمبخشب
 خالئي آن داخل زيرا در ،كنيم هدايت شده فشرده جسم آن داخله ب را ياماده و ذره

 را تريا كوچك اتمي ۀذر يك كه جسم همين ولي ،بپذيرد ار وارد تازه ۀماد كه وجود ندارد
 و گرددمي روشن كند،مي هدايت خود داخله ب را حيات و نيرو و دهد، نورنمي راه خوده ب

 شود. مي زنده
وجود يكديگر قرار  ۀحوز در حيات و جسم يا نيرو و ماده نامه ب دو وجود جااين در پس

 مانند دو ،ندهست متباين حقيقت دو زيرا ،نشده پيدا زاحميت و تصادم هاآن بين گرفتند و
با  كه شيئ دو و حقيقت دو يميگومي فرض اين با .مكان و زمان مثل متباين عرض

 خدا در هستي .گيرندمي قرار يكديگر وجود ۀحوز در ،باشند داشته وجودي تباين يكديگر
خداوند  هستي جنس از دوم هستي كه كندمي پيدا تصادم ديگر هستي يك با صورتي
 هستي يك اگر .جسم و دو ماده دو مانند يكديگر نظير باشند حقيقت دو يعني ،اشدب متعال
 و كنندنابود مي را يكديگر هستي دو ،اشدب تصور قابل خدا هستي مانند درست ديگر
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 دو كه متباين هستي دو ولي ،اشدبمي شرك معناي به يكديگر نظير هستي دو فرض
 وجود ۀحوز در كدام هر و نديستن يكديگر وجود طارد ،باشند حقيقت دو و جنس

 بسازد تريشب يا وجود يك و هستي يك تواندمي خدا ،برهان اين بر بنا .گيرندمي قرار
 مخلوق به صورت كه باشد ييهاكيفيت و كميت معروض ،و وجود هستي آن كه

 ۀاراد به مجعول دو هر ،و وجود ماهيت ،معروض و عرض جادهد. در اينمي نمايش
 مخلوق و خلق نامه ب آنچه يميبگو كه نداريم ايچاره . پسندهست متعال خداوند
 هستي نظر از و عرض و ماهيت نمايش و نظر حدود از را آن ما و دهدمي نمايش
 متماه ب عالم . موجوداتاندمخلوق دو هر ،ناميممي عوارض معروض يا و و وجود جوهر
 ،هستي و وجود نظر از اينكه نه ،اندآمده به وجود خالق ۀاراد به و اندمخلوقها هستي

 مانند طبيعي صنايع واقع در .باشند مجعول ،ماهيت و حدود نظر از و مجعول غير
 هاانسان مصنوع و شودمي ساخته هاانسان دسته ب آنچه زيرا ،نيست انساني صنايع
 آن ۀاولي مواد يا و انساني صنايع معروض ليكن .اشدبمي عرض و حدود ،شودمي ناميده
 ،است نبوده انسان ۀاراد به مجعول ،پذيرفته را هاشكل و هارنگ همه آن كه صنايع
 ،هاهستي تمامه ب حدود و وجود نظر از يا و جوهر و عرض نظر از طبيعي صنايع وليكن

و  نموده پياده را ابعاد و شكل كه طورخداوند همان .شدبامي خدا ۀاراد به مجعول
 كردهايجاد  را آن و ساخته نيز را ابعاد و هاشكل معروض ،آورده به وجود را هاصورت

 باشند. مي خدا ۀاراد به مجعول دو هر ،ماهيت و وجود يا جوهر و عرض پس .است
 وثحد به حادث دو هر معروض و عرض آيا كه آيدمي به وجود جا سئوالياين در
 بوده ابدي و ازلي ،معروض و عرض است فقط حادث يا و باشندمي و زماني ذاتي
 و اعراض زماني حدوث ،روشن است و واضح خيلي دانشمندان در نظر كه آنچه .است

 ،حيوان و نبات و جماد از موجودي هر براي اندتوانسته و دانشمندان علما .است اشكال
 جوهري وجود و يعني هستي ۀاولي مواد اند براينستهنتوا ولي ندكنپيدا  زماني و عمر
 عمر و زماني ،گرددمي پياده آن در و شودمي وارد آن بر هايتماه و هاشكل ۀهم كه
 و شودمي نابود بعدا و گرددمي حادث آنچه اند كهنظر داده تريشبرو  اين . ازندكن پيدا

 مصالح ولي است ابعاد و شكل ،آيدمي به وجود زمان مفهوم ،فنا تا حدوث ابتداي از
 .اشدبمي ازلي و قديم پذيردو ابعاد مي شكل كه اوليه
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 انسان عجز دليله ب قدم اين كهناي يا است واقعيت يك ،آن حدوث عدم و ماده قدم آيا
 ؟است آمده به وجود ماده ذاتي حدوث درك از

بحار  كتاب حديث همان ،خلق هستي ذاتي حدوث اثبات براي جواب بهترين جااين در
 عالمه مرحوم و شده شناخته »العالم و السماء» نامه ب كه كتاب اين در .است 04جلد 

 :كندمي نقل است كرده ايراد را آفرينش ۀهندس و هستي حقايق به مربوط اخبار مجلسي
 چيز چه آفريده خداوند متعال كه چيزي اولين كه كرد سئوال (ع) پنجم امام خدمت سائلي

 ۀهم اصل كه است شيئي خدا همان خلق اولين :دهندمي جواب حضرت ؟است بوده
 است شخصي ندهنك سئوال چون .است مخلوقات تمام و نمايش پيدايش أمبد و موجودات

 حضرت ،داندمي هايفيتك و هايتكم همه اين معروض را خالق وجود يا مطلق وجود كه
 .نيست بيرون حال سه از خلق هستي :فرمايد مي او ۀيدعق رد و حقيقت اين تفهيم براي
 هستي همراه ابدي و ازلي هستي يك اينكه ، دوماشدب خالق هستي عين اينكه يكي
 متعال خداوند مشيت و اراده به مجعول و ادثح هستي يك كهاين ، سوماشدب متعال خالق

 قبول مورد يك كدام بدانيم تا مسنجيمي عقل ميزان با را هافرضيه اين از يك . هراشدب
 شوند.مي واقع

 واضح اشدب كيفي و كمي عوارض همه اين معروض خدا هستي همان كه اول فرض
 كيفيت و كميت متعال خالق هستي كه آيدمي الزم اوال زيرا ،محال است و غلط كه است
 برهان الفبرخ اين و گيرد قرار مكاني و زماني حوادث معروض نتيجه در و اشدبپذير 

 ذات كه است روشن و واضح خيلي .است متعال خداوند ذاتي وحدانيت برخالف توحيد و
يا  كمي تحول مورد اينكه از دارد امتناع و ابا ،بوده بسيط و مجرد ابد به تا ازل خدا از
و  حجم شدن كوچك و بزرگ و ابعاد پذيرش معنايه ب كمي بگيرد. تحول قرار كيفي
از اجزاء  يك هر و شود خدا تجزيه هستي و وجود اينكه معنايه ب يفيك تحول و مقدار
 اين ،كيفيت و كميت قبول از تا گيرد قرار مخصوصي و وضع موازنه در ديگري به نسبت
 و با ابديت ،اشدب تحوالت چنينيك معروضِ ،مقدس ذات اگر .آيد به وجود هاشكل همه

ه ب را خود ذات خدا كه آيدمي الزم فرض ناي از اينكه ديگر .نيست سازگار ذاتي ازليتِ
 حالي در و دهد جلوه مخلوق را خود است خالق كه حالي در .دهد نمايش مخلوق صورت

 همانه ب كيفي و كمي هاييتموجود تمام زيرا ،دهد جلوه خالق را خود است مخلوق كه
 لگِ و تاس لگِ شتمام ،خشت مثال .است پذيرفته كيفيت و كميت كه است وجودي
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 پس .است آب تمام قطره و است قطره تمام آب اينكه يا و است خشت شتمام
 حقيقت بر زيرا بدانيم و بناميم خشت را گل و گل را خشت معني تمامه ب توانيممي
 جايه ب خدا ذات جااين در .است درآمده خشت صورته ب نشده كه اضافه چيزي گل

 هستي تمام پس .است گرفته قرار آب جايه ب هاقالب و مخلوقات همه اين دريا و
 تواندنمي خدا ،حال اين در .است خالق هستي ،خلق هستي تمام و ،خلق هستي ،خالق

 و بداند خدا غير را چيزي خود تواندنمي هم خلق و ببيند و بداند خود را غير چيزي
 اين با پس .رودمي ميان از و شودمي محال و غلط خالق و خلق مفهوم جااين ببيند. در
 مقدس ذات ،تحوالت همه اين أمبد و عوارض ۀهم معروضِ اصلِ كه شودنمي براهين

 .اشدب خدا
 ابدي و ازلي (هايتكم و هايفيتك همه اين )معروض خلق هستي اينكه دوم فرض

 كه مجبوريم ،موجودات همه اين مخلوقيت و مصنوعيت اثبات با ،فرض اين . دراشدب
 صانعيت و خالقيتقبول  و ،مخلوقات از بعضي به نسبت خدا صانعيت و تمنكر خالقي

 مانند صانع ۀاراد با مصنوع پيدايش درست جااين در .باشيم ديگر بعضي به نسبت
 آورده به وجود را آالتماشين كه كسي .است انسان دسته ب انساني صنايع پيدايش

به  آالتماشين آن اساس بر كه ندبدا ييهاكيفيت و هايتكم را صانع خود تواندمي
 و آالتماشين ۀاولي مواد و ساختماني مصالح ۀآفرينند را خود تواندنمي ولي ،آمده وجود

 ساخته طبيعت را فلزات و آهن كه بگويد و كند اقرار كه است مجبور بداند. خود صنايع
 ۀآفرينند ماشين ۀسازند جااين در پس .امآورده به وجود من ،فلزات آن از را ماشين و

ه ب ديگر قسمت و مهندس دسته ب ماشين وجود از قسمتي بلكه ،نيست آن فلزات
به  ،باشدتر مياساسي و تركامل ،است يعتطب دسته ب آنچه و است طبيعت دست
 واحدهاي به صورت فلزات با همان فلزات از را ماشين يك اگر پيدايش كه يطور

ه ب يك صدي و طبيعت دسته ب واحدها آن از نه و نود صدي ،كنيم قسمت صنعتي
 عالم كه يميبگو مجبوريم .خالقه ب نسبت خلق هستي طور. همينمهندس است دست
 نظر از ولي ،است خدا دسته ب هندسه و ترسيم و كيفيت و كميت نظر از خلق

 دسته ب ،شده واقع حدود و شكل همه اين معروض كه اصولي و اول هايهستي
 مستغني و ابدي و ازلي خلق عالم از قسمتي يميبگو بايستي پس .نيست عالخداوند مت

متعال  خداوند ۀاراد به محتاج و زماني حدوث به حادث ،ديگر قسمت و خدا ۀاز اراد
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 يهاكتاب موضوع برخالف و ملل عقايد برخالف مخلوقات پيدايش در تبعيض . ايناست
ه ب مخلوقات خالق را خود ،آسماني ۀمنزل يهاكتاب در خداوند عالوهه ب و است آسماني

 ذوات آن در كه ييهاكيفيت و هايتكم خالق و ذوات خالق .كرده ها معرفيهستي تمام
 و حقايق بيان در متعال خداوند كه ستا اين فرضي چنينيك ۀالزم .است شده پياده

 برخالف و محال ،خلق اصول ازليت فرض . پساشدب و دروغگو كاذب خود ادعاهاي
 ،شودمي اثبات دوم فرض ،فرض اين بطالن دليله ب قهرا .است توحيد و عقل برهان
 استوار اصول آن بر كه است ييهاكيفيت و هايتكم و خالق اوليه اصول خالق خدا يعني
  .است شده

 فقير .غني يا و است فقير يا خود ذات در شيئ يك يميگومي كه ستا اين ديگر برهان
در  اگر شيئي و وجود. عدم مانند ،اشدبنمي اجتماع قابل كه ندهست متناقضين هم يو غن
 .نيست غني پس ،اشدب فقير اگر و نيست رفقي پس ،اشدب غني خود ذات

 ذوات و اول هايآيا هستي كه كنيممي بحث مخلوقات ذوات ۀاردرب اجاين در
 ذات در ،حيات پيدايش يرو براين و نور مانند و جسم پيدايش براي ماده مانند موجودات

 كه است مسلم ،باشند ذاتي با غناي مأتو هاهستي اين . اگرندهست فقير يا و نداغني خود
 ذوات در كامل عۀمراج و دقت از بعد اينكه باشند. بامي مستغني خالق ۀاراد و خالق از

 بود الزم ،بود غني خود ذات در ماده شود. اگرنمي پيدا ااستغن و غني از اثري ،مخلوقات
 در ماده مانند) ،اشدبمي خود از غير مستغني هيكل يك و جسم يك وجود در كه طورآن

 نيز آفرينش ابتداي در (و انسان حيوان وجود در ماده يا فلز وجود در ماده و گياه وجود
 لوسائ تمام به مجهز انسان و حيوان يك هيكل يميگو. مياشدب خود غير از مستغني

 خود موجوديت تمامه ب ماده .اشدبمي خود غير از مستغني ،تجهيز اين روي و است يزندگ
 خود تجهيزات با ماده اگر .است ماده ،خود موجوديت تمامه ب جسم و گرفته قرار اجسام در
 كامل ،ديگري ۀاراد و عمل بدون خود ذات در ماده كه بود الزم ،اشدب ماده ذاتي غناي اثر
 فقر اين و فقرند پا سرا موجودات ۀهم كهبا اين ،اشدب داشته خود دارد همراه زمال آنچه و

 هستي خالق ۀاراد از ،بودند خود اند. اگرآمده به وجود ديگري ۀاراد با كه است يلدل كامل
 چنين اينكه با باشند كامل خود ذات در كه بود الزم ،بودند مستغني اگر بودند و مستغني

 و فقر با مأتو عالم اشياء و موجودات جا همه .شودنمي مشاهده نور و دهما ذوات در كمالي
 به تا دارد ادامه كماالت و هايفيتك و هايتكم و هاصورت از ناداري اين و است ناداري
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 ،اشدبمي غني به محتاج ،وجود ايجادِ در ،است فقر سراپا ماده برسد. چون اول ذوات
  .است رغي دليله دارد ب خود آنچه يعني

تواند نمي ذاتي محدوديت اين و دارد ذاتي محدوديت ماده عالم اينكه ديگر برهان
 . اشدب نامتناهي غني ۀاراد يك گويجواب

 و مواد ذوات ودشخ نوعاتمص ايجاد براي صانع يميگومي برهان اين تفصيل براي
 جا ذواتاين د. دربخواهد درآور كه صورتي هره ب را مواد و ذوات آن تا دارد الزم اوليه

 ماشين ۀاولي مصالح مثال .اشدب صانع ۀاراد جوابگوي بايستي اوليه مواد و موجودات
 و ذات در خداوند هك كرديم تثاب جااين در .نيست كافي ولي هست ايجاد ماشين براي
 . مثلندهست خود متناهي ذات در موجودات مواد و ذوات ولي ،است ينامتناه خود ۀاراد

 هايليونم دارد قدرت خدا باشند و انسان نفر هزار وجودي مصالح ندتوانمي هانيا اينكه
 و شودمي تمام اوليه مصالح ،ساخت انسان نفر هزار آنكه از پس .بسازد انسان نفر

 ماند. محدوديتمي معطل او سازندگي دستگاه و خدا ۀاراد ديگر موجوداته ب نسبت
ه ب خدا بايستي يا كه است حقيقت اين برهان خدا دنامحدو ۀاراد برابر در ماده عالم

 سازمان اينكه بيافريند و يا بخواهد هرچه تا اشدب مجهز شيئ من ايجاد ال قدرت
 شود.  خود معطل كار در خدا و گردد تعطيل او سازندگي
 ،كندمي اثبات را اول فرض ،دوم فرض بودن غلط .است غلط امسلم دوم فرض

به  را آن ۀاولي تواند موادمي بخواهد چه هر .ذوات است ايجاد هب مجهز خداوند يعني
 در خداوند اينكه كند. ديگر پياده اوليه مواد آن بر را هايفيتك و هايتكم آورد و وجود
 ماده و نور خالق را خود .داندمي خود ۀاراد به مجعول چيز را همه خودش مقدس كتاب

 كه جعل . اينالنور َ   امِت لُ الظُ  ل  ع  ج  فرمايد: مي انعام ۀسور از اول ۀآي كند. درمي معرفي
 و ذات ايجاد ايمعنه ب هم بسيط جعل .است بسيط جعل ندارد تريشب مفعول يك

 دليله ب نه اندظلمت و نور ،ذات دليله ب ظلمت و نور دانيممي چنانكه .است ذوات
را  دهنده نور و نروش موجودات و بزنيم همه ب را عالم صورت اگر يعني .صنعت
 وه خورد همه ب هاصورت آنكه از پس ،كنيم پياده را ماده نور و واقع در ،بكوبيم

 قرار يكديگر از جدا ظلمت و نور ،كار انتهاي در ،گردد نابود هايفيتكو  هايتكم
 نور ،خود دليله ب نور و ظلمت ،خود دليله ب ظلمت يميگوجا مياين در و گيرندمي
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 به ،ندامحض خوديت كه متلظ و نور آن كه كندمي خدا ادعا ،شريفه ۀآي اين در .است
  .است كرده ايجاد را خدا نور و ظلمت يعني ،اندشده آفريده بسيط جعل

 يميگومي كه ستا اين اشدبمي اغن و فقر برهان براي شرحي تقريبا كه ديگر برهان
 ايجاد از وجود به ،كامل شيئ سبرعك و است ترايجاد از وجود نزديك به ،ناقص شيئ

جا اين در .بلتكوين منه اَيل بلكون الاكمل َ بلكون منه اَيل بلتكوين الناقص .تر استنزديك
. اندناقصو  محتاج خود ذات در ،اندبوده هم اگر و موجودات مخلوقات ذوات بينيممي

 زيرا اگر ،خود ذات به تا است رتنزديك آفريننده ۀاراد به ،وجود گرفتن براي ،ناقص شيئ
. اشدب خود كامل وجود در موجوديت بود كه الزم ،داشتد وجو خود و نبود ايجاده ب محتاج
 برخالف ،است و وجود نداشته شده ايجاد ديگري ۀاراد به كه است يلدل ذاتي نقص همين

 است لدلي ذاتي و غناي كمال همان .است غني و كامل خود ذات در كهخدا  مقدس ذات
 ديگري ۀاراد به زيرا احتياج ،نيامده به وجود ديگري ۀاراد به و بوده خوده ب خود كه

 آفريننده و جاعل ۀاراد به مخلوقات يهست يميگومي پس .دارد خدا ذاتي غناي با منافات
 خود.ه ب و خود اراده تا بدون است ترنزديك

 عنوان چهارم بحث ،بقهسا بدون ايجاد اصول خدا به ۀاراد تعلق اثبات در صورت
 كافي اصل يك موجودات و مخلوقات همه اين و نمايش پيدايش آيا براي شود كهمي

  .ستا متعدد الزم اصول كهو يا اين ستا
 سوم و مويد برهان كمك در واقع كه كنيممي اشاره برهاني ابتدا به بحث اين در
 اند و ازليشده حادث خلق ذوات كه ميكنمي خدا اثبات ذاتي غناي دليل به يعني ،است
 و چيزي نيست و غير خود چيزي هست خود كنيد كه فرض اند. شما خدا را در حالينبوده

كند تا  را خلق خواهد غير خود را بيافريند و خلقيخداوند مي موقع در اين .بيندرا نمي
 .اشدب داشته و سازندگي بخشندگي همه آيد و خدا بتواند اين به وجود و مخلوقي خالق

 ،ندهست كيفي و كمي هاييشنما واقع در كه عالم مخلوقاتپيدايش  كه است بديهي
 بيش كيفي و كم ،نمايش و نمود نظر از مخلوقات زيرا ،نيست ممكن اوليه اصول بدون

 اند و اينكرده جلوه و شده مهندسي هاصورت اينه ب خدا ۀاراد طبق بر كه نديستن
 هاآن معروض بايستي كه هستند اعتباري و ضيعر اموري كيفي و كمي هاييشنما

استوار  اصول را بر آن هايفيتكو  هايتكمبتواند  تا خداوند اشدبوار است و ثابت اصول
 هاساختماناز  پيش ساختماني مصالح و بايستي است ساختمان تماما عالم واقع در و سازد
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شود مي پياده فلزاتي بر سازيماشين قواعد تمام .انساني مانند صنايع اشدب وجود داشته
 ،اشدبمي مكانيسينو  مهندس دسته ب آنچه جااين در .است وجود داشته قبال كه

 و هايتكمه ب را ماشين مصالح تواندط ميفق او يعني ،است و عرضي اعتباري اموري
به  ماشين و كند پيدا شكلي ياهعقطهر  آن اساس بر كه سازد مربوط ييهاكيفيت
 علمي و فني قواعد كه اشدب ييهاو هستي لاصو ۀدآفرينن تواندنمي ولي ،ردآو وجود
 تربيت هرچند براي است محتاج اوليه اصول به مهندس پس .كند پياده آن بر را خود
 . اشدبمي نيازبي خود غير از ،صنعتي يهاصورته ب اصول آن

 همه اهد اينخومي و مكانيسين مهندس يك جايه ب عالم ۀجا آفريننداين در
 كس . هيچندك پر خود صنعتي از آثار را عالم ۀصفح كار بسازد كهخود آالتماشين

 .نيست آفرينش عجيب ۀمنكر هندس
 همه و اين هاكهكشانتا  هااتماز  طبيعت عالم موجودات كه دانندمي همه

 مو هر كدا شده مهندسي عجيبي يهافرمولو  هاصورت به و غير زنده زنده موجودات
 و توانا مهندس اين .است كرده پيدا قيمتي و خود ارزش عجيب ۀهندس طبق بر

 هاشكل همه اين كه و توانسته دانسته خود كامل قدرت و علم طبق بر ،عالم ۀآفرينند
 ولي ،بسازد عجيبي ۀنقش اساس را بر مخلوقي هر و كند پياده عالم در را هاصورت و

نور  يا اينكه و آورد به وجود ييهوا و بسازد يا آب تينبا و خواهد جمادمي كه جاآن آيا
 و مصالح اين اگر ؟آوردمي به وجود از كجا را آفرينش ۀاولي مصالح ،بسازد يامادهو 

كند  جلوه در عالم مخصوص صورته ب خدا ۀاراد طبق كهآن از پيش اوليه اصول
به خود  د و خدا در ذاتباشنمي مستغني خدا ۀخود از اراد ذات در هاآن پس ،اندبوده

 .است محتاج هاآن وجود
 شود: مي اثبات منطق و عقل خالف بر جا دو فرضدر اين

  هاآن و ازليت آفريننده ۀاز اراد عالم ۀاولي اصول ياغناست -0
 مخلوقات صورته ب را هاآنبتواند  تا اوليه مصالح آن به خداوند متعال احتياج -1

 سازد. خود زيبا و مجلل ز صنايعرا ا جهان ۀآورد و صفحدر
 و غني اگر ما خدا را قادر و توانا .است منطق و عقل بر خالف دو فرض هر اين

 هاشكلمانند  خلقت ۀاولي اصول كه و اقرار كنيم اعتراف بايستي دانيممي لذاتبا
 .است عدمه ب و مسبوق زماني حدوث به حادث
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 به وجود منطقي صحيح فرض دو ،آن ايجه ب ،شود باطل اول فرض دو كه صورتي در
 آيد: مي

  نامتناهي قدرت و علم خدا از غير خود و اثبات استغناي -0
  خداوند متعال ۀاراد به هاصورتو  ذوات در مخلوقات احتياج -1

را بيافريند  ابتدا اصولي خداوند متعال است الزم كه يميگومي حقيقت اين از اثبات پس
 را بر هاشكل و هانقش ،اصول از آفرينش و بعد اشدب موجودات مانساخت ۀاولي مصالح كه
جا آيا در اين يميگومي آورد.خواهد درمي كه هر صورتيه ب را و عالم نموده پياده اصول آن

 ؟ است متعدد الزم اصول اينكه يا و ستا كافي اصل يك
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 فصل دهم

  لمعا خاليق اول هايو هستي تعدد اصول

 را او و فني علمي كنيد. صورت خود تشريح دانش و فكر سالن در را موجودي يك
 يك وانحي يا و گياه آن پيدايش براي آيا كنيد كهمي احساس درست .بزنيد همه ب

كند و مي ها جلوهانسانۀ هم چشم مقابل در عالم كه اصلي .يا نه هست كافي اصل
و  ذرات همين يعني ماده .است ماده اصل نندببينند و بدا را توانند آنمي كس همه

 حدوديه ب آيد و هر كداممي به وجود اجسام هاآن اجتماعي از تركيب كه اجسامي
 ذات در هم ابعاد و جسم .است ابعاد و جسم خود در ذات ماده باشند. اصلمي محدود

خود  اعاجتم از ،نباشد جسم خود در ذات ماده باشد. اگرمي و ذره ماده اصل خود
 به وجود را كل كه يياجزا و اجتماعي زيرا صورت ،آورد به وجود تواند جسمنمي
 تواند جلوهاجزاء نمي ذاتي خاصيت برخالف ،شودمي تشكيل اجزاء آن از آورد و كلمي

 مثال يك .كاهداجزاء نمي از خاصيت هم افزايد و چيزياجزاء نمي بر چيزي ،كند. كل
 و هر صورته يا صد و يا هزار عدد بشود و ب ده اگر .دارد ابعاد و جسميت ريگ عدد

 پيدا در آن چيزي ،ابعاد و جسميت همان سواي ،بخواهند درآورند را آن كه شكلي
 گردد. نمي كم آن از شود و چيزينمي

 ،اشدبابعاد  و آيد فاقد جسميتمي به وجود جسم هاآن تراكم از كه اوليه اگر ذرات
مواد  و ذرات خاصيت تمام پس .آورد به وجود ابعاد و جسميت خود عاجتما از تواندنمي
 ذرات ۀاولي خواص بر چيزي و اجسام اشكال و كندمي جلوه اجسام و اشكال در اوليه

 و جسميت نيا يميگومي ،اجسام در ثالثه ابعاد و جسميت دليله ب پس .كندنمي اضافه
 پس .آيدمي به وجود آن از دهما و جسم گيرد كهمي سرچشمه اصل همان از ابعاد

خواهد مي كه جاآن خداوند يعني ،است بعد و جسميت و مواد عالم ذرات ۀاولي حالت
 كه كندمي ايجاد را ياماده و ذره ،بيافريند بسيط جعله ب سابقه بدون را ماده اصل

 بعد و جسميت ،شيئ آن به دوم عمل با و بسازد اينكه نه است بعد و جسميت با مأتو
بعد  از جدا ماده اصل و ماده اصل از جدا چيزي جسميت و بعد كند تا در نتيجه عنايت

 . اشدب جسميتو 
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دارد و  وليا و ذاتي تركيب ،بعد و با جسميت ماده كه است ينهمما  ۀفرضي برهان
 شود و ماده پياده ماده از جسميت و بعد كه ينيمبب و كنيم فرض ييجا توانيمهرگز نمي

 .گيرد قرار مخصوصي وضع در سميتبعد و ج بدون
 شيئي كه كنيم اثبات توانيممي صوري اختالف و ذاتي اختالف برهان جا روياين در

 و صوري اختالف طريق از. اشدب داشته ذاتي اختالف تواند با همخود نمي ذاتي با لوازم
 آنچنانكه را صولو تعداد ا كنيم پيدا راه خلقت ۀاولي اصول به توانيممي اشياء ذاتي اختالف
  .آوريم دسته ب و بدانيم هست
و  ذاتي اختالف يا و دارند شكلي و صوري اختالف يا يكديگر با شيئ دو يميگومي
 ابعاد با يكديگر و حجم نظر از شيئ دو كه ستا اين صوري اختالف از منظور .حقيقي
 اشكال با رديگ و اجسام و حجم سطح ،نقطه و خط اختالف مانند ،باشند داشته تفاوت

 ذاتي مقتضيات و خاصيت نظر از شيئ دو كه ستا اين ذاتي اختالف منظور از و .مختلف
 دو و ظلماني و نوراني و دو جسم و مرده زنده جسم دو مانند ،باشند داشته تفاوت هم با

  .مختلف يهارنگه ب جسم
 از انيمتوما مي و نيست با هم شيئ دو هستي و اصل اختالف دليل صوري اختالف

 از توانيممي چنانكه ،بسازيم ابعاد و شكل نظر از، بيشتر يا مختلف شيئ دو ،اصل يك
 ابعادي و اشكال ساده جسم يك از يا و بسازيم مختلف شكله ب جسم هزاران ساده خاك

 هايليونم به شكلي تفاوت نظر از عالم موجودات و اجسام انواع .آوريم به وجود مختلف
 ابعاد جزه ب شكل و حجم زيرا ،گردندبرمي اصل يك به هاآن ۀهم و ندشومي قسمت نوع

 ماده و جسم توانيمنمي ما .است ماده ذاتي لوازم همان گانهابعاد سه و نيست چيزي ثالثه
 نمي اصل يك از جسم دو وليكن ،اشدب ابعاد و حدود فاقد كه قرار دهيم وضعي در را

واجد  هاآن از يكي كه يبه طور ندكنپيدا  ماهوي و اتيذ اختالف يكديگر به نسبت ندتوان
 جسم و نوراني جسم مانند ،اشدب خاصيت و كمال فاقد ديگري آن و خاصيت و كمال

 سفيد.  و سياه جسم و ظلماني
 وضعي در را ماده توانيممين پس ،است نورانيت يا و سفيدي ماده ۀاولي اگر خاصيت

 و حيات جسم ۀاولي خاصيت اگر طور همين و اشدب يديسف و نورانيت فاقد كه دهيم قرار
 خود ذاتي تواند خاصيتنمي مختلف اشكال و هاصورت در جسم آن هرگز ،است تحرك

 اساس بر جااين در .بدهد دود و ابعاد خود را از دستتواند حنمي چنانكه بدهد از دست را
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 نورانيت و حيات فاقد ماده لاو اصل در اگر يميگومي (ع)باقر  امام استدالل و برهان
 نورانيت و حيات اول اصل اگر و آيدمي به وجود كجا از نورانيت و حيات پس ،است
 (04 صفحه ،بحار 04 )جلد آيد.مي دوجوه ب كجا از ظلمت و موت پس

 ؟دارند يكديگر با فرقي چه ذاتي اختالف و صوري اختالف

 يعني ،گيرندنمي قرار اثبات و نفي بين يكديگر با صوري اختالف نظر از اشياء -0
ابعاد  و واجد شكل جسم اين يميبگو كه دهيم قرار حالي در را جسم دو توانيمنمي
 مثبت ابعاد و حدود نظر از جسم جا همه .ندارد ابعاد و شكل ديگر جسم آن و است

 و ينف بين ذاتي اختالف نظر از جسم دو اما و ،باشد منفي تواندنمي هرگز و است
 است نوراني ،نيست زنده و است زنده ،جسم اين يميبگو توانيممي .گيردقرار مي اثبات

 نيست.  نوراني و
 همان و نداريم احتياج اول اصل و جز ماده چيزي به مختلف اشكال ايجاد براي -1
 اختالف ايجاد براي ولي ،ستا كافي حدود و شكل نوع هزاران ايجاد براي ماده اصل
 ۀپيكر اصل يك از كه محتاجيم اول اصل از بعد ديگري اصل به ،جسم دو بين ذاتي
  .آوريم به وجود نيرو و حيات آن در ،ديگر اصل از و بسازيم را جسم
 مجس و ماده ايجاد يعني اول جعل همان اجسام در ابعاد و حدود پيدايش براي -1

ابعاد  و حدود سميج به اينكه براي و نيست احتياجي دوم جعل به و كندمي كفايت
 كه اول جعل همان ،اشدب حدود و واجد بعد كه سازيم وانمود را چنان و آن بدهيم
ايجاد  براي ولي ،نداريم احتياج دوم جعل به و كندمي كفايت اشدب جسم و ماده ايجاد

 جعل به محتاج بلكه ،نيست كافي اول و اصل اول جعل ،شيئ دو بين ذاتي اختالف
 كفايت نيرو و حيات ايجاد براي ماده و جسم ايجاد پس .اشدبمي ومد اصل از دوم
 شود. مي پيدا حيات آن با كه چيزي جعل يعني ،دارد الزم دوم ۀاراد آن كند ونمي

 شكلي و صوري اختالف هم با كه اجسامي و اشياء قبلي مطالب اساس بر -4
 برگشت قابل دارند ذاتي الفاخت هم با كه اشيائي ولي ،گردندبرمي اصل يك به ،دارند

 . نديستن اصل يك به

 يكديگر با اشياء ذاتي اختالف
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 اختالف يكديگر با ،قرمز و سبز ،سفيد و سياه ،ندهست متفاوت رنگ نظر از كه جسم دو
 .كندنمي پيدا وجود سفيدي ،آيدمي به وجود سياهي كه اصلي همان از .دارند ذاتي

 ايجاد قابل سبزي و سفيدي ،آيدمي به وجود زردي و سرخي كه اصلي آن طور ازهمين
در دو  طور دو جسم همين .دارند ذاتي اختالف يكديگر با رنگ دو يميگومي پس .نيست
 اختالف يكديگر با ظلماني و نوراني جسم دارند. ذاتي اختالف يكديگر با مختلف رنگ
 يميگومي ،گيردمي قرار باتاث و نفي بين نظر نورانيت از جسم اينكه دليله ب .دارند ذاتي
 يكديگر با حيات و موت نظر از جسم دو .نيست نوراني جسم و آن است ينوران جسم اين

 يا حركت و سكون نظر از جسم گيرند. دوقرار مي اثبات و نفي بين و دارند ذاتي اختالف
 ،نيست تحركم يتجسمان دليله ب جسم .دارند ذاتي اختالف يكديگر با ناتواني و ييتوانا

 ذاتي اختالفات اساس بر و حساب اين روي .كندمي پيدا تحرك نيروي خود وجود خارج از
 از يك كدام كه يريمگب نظر در بايستي ابتدا .كنيم پيدا را هستي اصول توانيممي اشياء
 اصل يك به برگشت قابل يك كدام و هست اصل يك به برگشت قابل اختالفات اين

 ابعاد اصل و ماده اصل به برگشت قابل ،ابعاد مختلف و حدود كه كنيممي مشاهده .نيست
  .برگردانيم شكل يك به را شكل هزاران توانيممي .است گانهسه

 موجود صورت و شكل كه است طريق ينه اب اوليه اصل به مختلف شيئ دو ارجاع راه
 ياهمرتب دوم حالت اگر .كنيممي نگاه دوم حالت به سپس .يريمگب ماده و جسم يك را از

 حالت همان از باشند ياهمرتب چهارم و سوم حالت طورهمين ،اشدب اول حالت همان از
و  اصل يك مراتبه ب اشكال آن ۀهم كهاين بر است روشن و واضح برهان خود اين ،اول
 مسو حالت ديگر و كرد پيدا تباين اول حالت با دوم حالت اگر و نديستن تريشب حقيقت يك

 بوجود يمستقل لواص از اوليه حالت اينكه بر است دليل اين ،نبود تصور قابل چهارمي و
  .دندار تباين ديگريك با كه است آمده

 با هارنگ آن از يك هر .يريدگب نظر در را مختلف چهار رنگ به جسم چهار جااين در
 .ندهست يكديگر با تضاد حال در رنگ دو واقع دارد در ديگر رنگ با ضديت خود كه وجود
 در مثال .شوندنمي وارد ديگري بر و گيرندقرار نمي ديگري وجود ظرف در كدام هيچ
 جسمي از را سفيد رنگ اگر و نيست ظهور قابل سرخ و سبز رنگ سفيد، رنگ ۀزمين

 تاريكي و سياهي به ،كنيم را خاموش نوراني سفيد چراغ يك اينكه يا و يريمگب
 در ،است روشن ديگر انوار به كه ييهاچراغ و ديگر يهارنگ رطوهمين .گرددبرمي
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 به تبديل گردد و قابلبرمي سياهي به خود ۀنوبه ب كدام هر كنيم خاموش كه صورتي
 ذات در مختلف رنگ چهار نور و چهار كه كنيممي كشف راه اين از .نديستن يكديگر
 همچنين ماده اصل و سياه رنگ .اشندبمي ديگر اصل از جدا كدام هر و ندهست مستقل

 در رنگ فقدان و همان فاقد رنگ يعني ماده زيرا ،اشدبمي مستقل اصل خود ذات در
 در چهارگانه انوار و هارنگ از هريك. دهدمي نمايش سياهي ،چهارگانه انوار برابر

 به وجود و ظلمت اهيسي ،نبودن صورت در و اندرنگ و نور ،بودن موجود صورت
 آيد. مي

 و دارد الزم وجودي لعم و شودمي پيدا شيئي به وجود كه آنچه مبناي بر جااين در
 يم مالكيگومي ،ندارد الزم وجودي عمل و شودمي پيدا شيئ آن وجود عدم به آنچه

 : است قسم سه اختالف
 گويند. مي ضدين را هاآن كه دو وجود تباين -0
 گويند. يم متناقضين را آن كه عدم وجود و  -1
 گويند. مي متماثلين را آن كه يكديگر با دو وجود تقابل  -1

 و زردي و سرخي و سياهي با سفيدي دو وجود با يكديگر مانند اختالف اختالف
 سفيد نور يعني، يكديگر برابر در دو وجودند واقع در سفيد و سرخ دو جسم .غيره

 سرخي پس .سازدمي رنگ خسر را ديگر جسم سرخ نور و نموده سفيد رنگ را جسمي
 پيدا ديگري وجود هاآن از يكي وجود از كه ندهست وجودي شيئ دو ،سفيدي و

 شيئ دو اين البته .آيدنمي دسته ب ديگري نيز عدم هاآن از يكي عدم از شود ونمي
و از نظر  اندمشتركاند گرفته تعلق آن به كه يامادهو  محل نظر از يكديگر با وجودي

 .ز متفاوتسب و زرد و سفيد و خسر رنگ
 ،گيرندمي سرچشمه اصل دو از بلكه آيندنمي به وجود اصل يك متضاد از شيئ دو
 با كه ياوريمب به وجود شيئ دو توانيمنمي سفيد نور اصل از يا ماده اصل از يعني

 اصل از يك ،دارند ذاتي اختالف هم با ضدين زيرا ،باشند داشته تضدي يكديگر
 با است شده رنگين سفيد نوره ب كه جسمي پس .آورد به وجود ذاتي اختالف دشونمي

 ابعاد باشند. اختالفمي متماثل يكديگر به سفيد نسبت اجسام ساير و ديگر سفيد جسم
 دو پيدايش بلكه شودنمي ذاتي اختالف ،اختالف و آن هست ريكديگ به نسبت هاآن

 و وجود نظر از يكديگر با شيئ دو تالفآيد. اخمي به وجود اصل دو از متضاد شيئ
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 مانند و ديگر انوار و سفيدي با سياهي اختالف مانند و ظلمت و نور اختالف مانند عدم
 اختالف يكديگر به نسبت نور و ظلمت .است حركت و سكون و موت و حيات اختالف
 يهارنگ عدمِ از و آيدمي به وجود ظلمت قهرا از نبود نور يعني ،دارند عدمي و وجودي

 ،حركت عدم و موت با مأتو ،حيات طور عدمهمين .آيدمي به وجود سياهي نيز چهارگانه
 ،ستا كافي اول حالت رفع ،عدمي ايجاد دو حالت براي موارد در اين .است سكون با مأتو

 ،موت ايجاد براي پس .آيدمي به وجود يئيش در حالت ايجاد يا رفع ،عمل يك با يعني
 گيردنمي انجام وجودي عمله ب يعني ،نيست ساخت قابل موت .كندمي ايتكف حيات رفع
 كفايت حركت نيروي رفع ،سكون ايجاد براي طورهمين .است حيات رفع بر متوقف بلكه
 كافي گانهپنج يهارنگ و انوار از يكي رفع ظلمت و ايجاد سياهي براي همچنين .كندمي

  .ستا
ز مرك يك در اجتماع قابل دارند عدمي و جوديو اختالف يكديگر با وقتي شيئ دو

 نيز دمع ،وجود همراه و هست تاريكي ييروشنا محيط در .ظلمت و نور مانند ،باشندمي
 عدم .است دمع ،دوم حالت زيرا ،دارد وجود مرگ حيات همراه طورهمين .است موجود
 در .اشدب داشته تناقض و ضديت او كند و با پيدا وجود با تقابل بتواند كه نيست چيزي

 و نيست نمايش قابل وجود برابر در عدم و است نور عدم معنايه ب ظلمت ،ييروشنا ۀزمين
 طور حالتهمين .شده هشناخت ظلمت معنايه ب نور عدم حالتِ همان روشنايي رفع هنگام

 كه ئييش در برابر اندشيئال تاريكي و موت پس .است شده شناخته موت ،حيات عدم
  .است حيات

 وجود معنايه ب نقيضين اجتماع كه يميبگو است الزم نقيضين اجتماع تعريف در جااين
 معنايه ب نقيضين اجتماع ولي ،است شده شناخته محاالت از ،شيئ همان عدم و شيئ
 و ندهست متناقضين ،نور همان وجودِ عدم و نور وجود يعني ،نيست محال ،عدم و وجود

 اجتماع ولي ،باشند جمع هم با شيئ همان عدم و شيئ وجود حال يك در نيست ممكن
 وقت همه .نيست نقيضين اجتماع معنايه ب اين و است ممكن مطلق عدم و مطلق وجود

 قابل غير ،شيئ همان عدم ،شيئي وجود رفع از پس .است تصور قابل عدم ،وجود برابر در
  .است اجتناب
 يك و است وجود هم آن پس ،اشدب شيئ خودِ ذات در شيئي وجودِ عدمِ اگر جااين در
 آن عدم و برداريم را شيئي. گيرد انجام عملي كه است الزم يعني ،دارد الزم وجودي عمل
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 را حركت و حيات .بسازيم ظلمت و برداريم را ييروشنا يعني ،آوريم به وجودرا 
 تحال ايجاد براي عمل يك اينكه با ،بسازيم سكون و موت سپس و سازيم برطرف

  .ستا كافي دوم
 و اصل يك از دو هر كه يكديگر با دو وجود ۀمقابل معنايه ب متماثلين حالت اما و
 به نسبت قوي ۀمقابل مانند يكديگر با هاآن ۀمقابل و باشند آمده به وجود أمنش يك

 اشكال ۀمانند مقابلهزار ) با صد و صد با ده دو و با يك عدد ۀمقابل مانند و ضعيف
 ضعيف ديگري و قوي هاآن از يكي كه نوراني چراغ دو است. يكديگر( با هندسي

 اصل يك آيند و بهمي به وجود اصل يك از .ندهست يكديگر به تبديل قابل ،است
 به تبديل قابل كه متري هزار ده و متري هزار صد يهاسطح طورگردند و همينبرمي

 باشند.مي يكديگر
مانند  وجود يك از مرتبه دارند. دو مراتب تفاوت ديگريك با وجودي اشياء در مراحل

 از كدام هر بلكه ،نديستن متناقض يكديگر به نسبت ،درجه هزار و حرارت درجه يك
در برابر  قطره .باشندمي يكديگر خاصيت واجد كدام هر و است ديگري مثل هاآن

 لقاب و دارد را ديگري كامل خاصيت هاآن از كدام هر .ندامتماثل بودن آب نظر دريا از
 باشند. مي يكديگر به تبديل

 و اشياء مختلف و انواع ايجاد كه كنيم بحث حقيقت اين اطراف در بايستي اكنون
 دارد. احتياج اصولي چه به ،گرددمي مشاهده كه صورتي به آفرينش عالم تركيب
 اصل دو به يكديگر محتاج به نسبت متضاد ايجاد دو وجود براي كه است يهيبد

دو  يكديگر به نسبت كه چيز بسازيم دو أمنش يك و اصل يك از توانيمنمي و هستيم
 .غيره و زردي و سرخي و سياهي و سفيدي مانند متضاد دو وجود ،باشند وجود متضاد

 پس .سرخي و زردي طورهمين ،متضادند يكديگر با سفيد و سياه كه كنيممي مشاهده
 يك از نور دو و رنگ دو اين پيدايش ،آوريم به وجود نور دو و رنگ دو ر بخواهيماگ ما

 نمي است متضاد رنگ دو پيدايش أمبد كه اصلي زيرا ،است ممتنع و محال ،اصل
 ،است فرما حكم «الا الواحد ل يصدر منه الواحد» قانون جااين در .اشدب اصل يك تواند
 آيد. نمي به وجود يك جز ،يك از يعني
 و سبزي نورهاي أمنش تواندنمي ،است سفيد و سرخ نور اگر اول اصل جااين در
 يهارنگ طورهمين و است سرخ نور ذات ۀالزم سرخي .اشدب سياهي يا و زردي
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 خورشيد يا و شمع صورت به خواه ،مراحل از ايمرحله هيچ در نور سرخ اين و ،ديگر
 متضاد شيئ دو ايجاد قهرا پسكند.  جلوه خود ذاتي خاصيت خالف بر تواندنمي ،اشدب

 ولي ،آوريم به وجود متعدد و مختلف اصول كند كهمي مجبور را ما ،يكديگر به نسبت
مانند  متناقضين .نداريم احتياج متعدد اصول به ،متماثل يا و متناقض شيئ دو ايجاد براي

 اصل يك از و اصل يك در دو حالت اين .قوي و ضعيف مانند متماثلين ،عدم وجود و
 متماثل شيئ دو توانيممي ،ماده و جسم اصل يك از مثال .اشدبمي نمايش و پيدايش بلقا
 و جسم وجود قهرا .كنيممي را اعدام همان و كنيممي ايجاد جسمي .بسازيم متناقض و

 ،ماده اصل نامه ب اصل يك از طورهمين .رندگيمي قرار يكديگر برابر در ،آن وجود عدم
 به وجود ييكيلو هايليونمو  گرمي صد و گرمي يك و اتمي ده و اتمي يك اجسام

 احتياج ديگري چيز به اصل يك جزه ب ،مختلف مراتب همه اين ايجاد براي و آوريممي
 ،نباشد تريشب عالم در هستي يك و اصل يك اگر يميگومي فرضيه اين با .نداريم

 ۀصفح در نيست ممكن و دهبو ممتنع و محال ،يكديگر به نسبت متضاد دو وجود پيدايش
 از يا ساده هواي از و يا ساده آب از مثال .اشدب يكديگر به نسبت متضاد دو وجود ،عالم
 باشند.  متضاد يكديگر به نسبت كه ياوريمب به وجود شيئ دو توانيمنمي بسيط عنصر يك
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 مفصل يازده

 و كيفيت كميت .اعليف ،صوري ،مادي ،غائي ،آفريدگان ۀچهارگان علل

 است شده مقرر فلسفه و حكمت در .كنيممي بحث هستي اصول ۀدربار اكنون و
 .1 مادي علت .1 غائي علت .0دارد:  بستگي علت چهار به وجود ئيشي هر پيدايش كه

  فاعلي علت .4 صوري علت
 و فايده و گيرندمي نظر در شيئي ايجاد از كه است هدفي معنايه ب :غائي علت

 هدف و شجره براي ثمره وجود مانند ،شودمي مترتب وجود شيئي بر كه اينتيجه
 اشجار. غرس از باغبان

 آن بر خلقت ۀهندس بايستي كه مصنوع است يك ساختماني مصالح :مادي علت
 اساس بر تا درآورد خواهدمي كه شكلي هره ب سازنده را اوليه اصول شود و آن پياده
 مصالح مانند ،گردد ظاهر مصنوع ۀنتيج و سازنده هدف ،آن وجودي ۀهندس و شكل

 اشياء. ۀاولي
 ساير از آن اساس بر كه است موجود يك ۀهندس و شكل معنايه ب :صوري علت

 مخصوص ابعاد و خاص اسم ،شودمي شناخته صورت آن به گردد ومي ممتاز موجودات
 .اهانسان و حيوانات و درخت شكل مانند ،كندمي پيدا

 مصنوع يك خلقت ايجاد از پيش كه است سازنده وجود معنايه ب :فاعلي علت
 .آيد به وجود او ۀاراد به حادث موجود تا اشدب وجود داشته بايستي
 واجب مخلوق پيدايش ،گردد كامل سازنده علم در علت چهار اين كه صورتي در

 پيدايش ،چهارگانه علل اين از هريك تعطيل با و كندمي پيدا شود و حتميتمي
 مصنوع و مخلوق به اختصاص كه اولۀ گانسه علل .است ممتنع و محال ،مصنوع

  .است شده شناخته اطهار ۀائم از در اخبار و روايات »كيف و بم و لم» عباراته ب ،دارد
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 . شودمي ساخته منظوري چه به چرا و يعني ،غائي علت از است سئوال «لم»
ه ب مصنوع آن ،وسايل چه به و چيز چه به يعني ،مادي علت از تاس سئوال «بم»
  .آيدمي وجود
 مصنوع داخلي ۀهندس ساختمان كيفيت يعني ،صوري علت از است سئوال »كيف»

 .چيست
 ايجاد از بعد ،غائي علت و ،مصنوع ايجاد از پيش ،فاعلي علت ،چهارگانه علل اين از

 غايت و هدف ،سازنده آن و اشدب داشته وجود ازندهس بايستي اول يعني .اشدبمي آن
 بتواند هدف اين دنباله آيد در نظر بگيرد و بمي به وجود آن پيدايش از بعد كه را مصنوع

 علت اول ،شد معين و مشخص مصنوع از هدف آنكه از پس. كند خلق خواهدمي آنچه
 بر را شيئ وجود ۀندسه و صوري علت ،آن از كند و پس فراهم را مخلوق و مصنوع مادي

 واحدهايه ب چهارگانه علل اين از هريك تشريح و تجزيه در .سازد پياده اديم علت آن
 يعني ،نيست تريشب واحد يك كدام هر غائي علت و فاعلي علت يميگومي ،تصور قابل
 هدف كه نيست تريشب نتيجه يك غائي علت طورهمين و است حقيقت يك فاعل

 باشدمي متعدد واحدهاي از تركيبي ،صوري علت و مادي علت وليكن ،بگيرد قرار سازنده
 صوري علت .كنيممي معرفي صنعتي واحدهاي نامه ب ا راواحده آن جااين در ما كه

 كه است مصنوع ابعاد و حجم معنايه ب كميت. هايتكم و هايفيتك از ستا ياهمجموع
 مقادير ۀموازن معنايه ب كيفيت .دارد ينيمع هاياندازه عمق و عرض و طول جهت سه در

 أمنش بتواند هك اشدب چنان تا ،ديگر اجزاء برابر در جزئي هر و وضع يكديگر به نسبت است
 و كمي واحدهاي .مطلوب پيدايش و هدف آوردن دسته ب براي اشدب راهي گردد و اثر

 هم كيفيت ايديب جودبه و كميت جا هر يعني ،است يكديگر با مأتو و مالزم تقريبا كيفي
 عالم در د نتوانيمشاي .است همراه و مالزم هم كميت اشدب كيفيت جا هر و دارد وجود

 واحد يك يا و اشدب يكيف واحد فاقد كه كنيم پيدا كمي واحد يك ،مخلوقات و صنعت
 معنايه ب كيفيت كه كنيم فرض اگر ولي ،اشدب نداشته وجود آن در كميت كه كيفي

 باشند اثر فاقد كه كيفي و واحدهاي اشدب اثر أمنش بتواند كه است هاييتو وضعي حاالت
 تفكيك كيفي و كمي واحدهاي بين بتوانيم فرضيه اين با شايد ،شوندنمي شناخته كيفيت

 ييجا در يا و اشدب نداشته وجود كيفيت و اشدب كميت ييجا در يعني ،آوريم به وجود
 قابل غير ۀماد و ذره يك يا موهوم ۀنقط . مثالاشدب ود نداشتهوج كميت و اشدب كيفيت
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 وليكن ،دارد همراهه ب ابعادي و حدود حتما زيرا ،خالص است كمي واحد يك ،تجزيه
تواند مي هرچند ،نيست تقسيم قابل ،است اثر خود فاقد ۀاولي حالت در كه است ياذره
 كميت يعني ،است ممتاز و اجد كيفي واحد از واحد كمي جااين در پس .اشدب اثر أمنش

 قابل اينكه بدون است مقداري خود و حال خود جاي در زيرا ،است كيفيت بدون
 دليله ب ،مقدار كمي همان كه يميبگو توانيممي جا همين در ليكن .اشدب تقسيم
 نام و يديگومي تجزيه جزء غير قابل را شما آن چرا .شودمي شناخته ذره و ماده كيفيت

 دارد.  معيني و مخصوص خود كيفيت حجم همراه زيرا ،گذاريدمي ادهم را آن
 داشته ذاتي اثر يك ،شيئ كميت كه ستا اين نظر از كيفيت كه دهيممي جواب

 صورتي در .ماده هيكل در حيات و احساس نيروي و ماده وجود در حركت مانند ،اشدب
 واحد يك توانيمنمي ،اشدب حركت و حيات نيرو و و خاصيت و اثر فاقد ه،ماد يك كه

و  چگونه پرسندمي كه ستا سئوالي جواب در كيفيت زيرا ،كنيم پيدا آن وجود در كيفي
 چنانكه .آيد به وجود آن از اثري كه شودمي اطالق عملي آن بر چگونگي اين و ،چطور

 و اثر فاقد شيئ يك كه صورتي در و ماند زنده چطور و كرد حركت چطور پرسندمي
 خالص كميت فقط كه گفت توانيمآيد و نمي به وجود آن در كيفيتي ،اشدب تحرك
 واحد به تجزيه قابل غير حال در را ماده مبتواني كهاست  صورتي در فرض اين .است
 اشدب شيئ وجود در اياندازه و مقدار كه است وقتي كميت يميبگو اگر .بشناسيم كمي

 و شود داده ئيشي به كه شودمي اطالق حالتي و وضع آن به هم اندازهو  و مقدار
 اياندازه و مقدار و اشدب شيئ فقط ماده كه وقتي ،اشدب در كار حالت آن گرفتن امكان

 ديگري ۀماد اگر و اشدبيم كيفي و كمي واحد فاقد شيئ آن پس ،باشند نداده آن به
 اين از يميگومي ،آيد به وجود ماده در حالتي انضمام از آن و شود ضميمه اول ۀماد به

 شود. مي پيدا ماده نيروي يا و ماده در كيفي و كمي واحد بعد به لحظه
 و كميت فاقد هايهستي كه يميبگو بايستي اول هايهستي تعريف در جااين
 و عرضي كه چيزي هر و است ياعتبار و عرضي ،كيفيت و كميت زيرا ،است كيفيت

 و كميت عين اول هايهستي اگر .است عدم و ئشيال خود ذات در ،اشدب ارياعتب
 .است عدم با مساوي و محض اعتبار و خود عرض ذات در هم آن پس ،اشدب كيفيت
 نداشته وجود چيزي عدم و عرض جزه ب آفرينش جهان در كه شودمي اين نتيجه

 محض عدم خود ذات در هم آن كه است اعتباري و محض عرض هست هرچه .اشدب
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 .اندگذاشته را هستي آن نام كه است ييهانيستي ندارد بلكه وجود ستيه پس .است
 و بداهت الفخ بر اين و است محض عدم به برگشت ،جااين در برهان اين ۀنتيج

 بينيممي آنچه و هستيد شما ،هستم من كه است و روشن واضح زيرا ،است وجود ضرورت
 آنچه و ندهست همه پس .شوندمي دانسته و ديده هستي دليله ب و ندهست دانيممي و

  .است موجود هست
 يميگومي كيفيت و كميت بودن اعتباري و وجود و عرض ضرورت و بداهت براي
 ندهست اصولي ،ندهست كيفيت و كميت فاقد كه اشيائي و اصول يعني اول هايهستي
 .باشندمي خود يرغ فاقد و خودند يعني اندمحض هستي هاآن پس .كيفيت و كميت بدون
 زيرا ،كيف و كم بدون واحدهاي يعني اول هايهستي يميگومي حساب اين روي

 هايهستي در كه است حاالتي كنيممي نامگذاري كيفيت و كميت را آن ما كه ييواحدها
 هايهست شود و هنوز بر آنمي پياده آن بر كه صورتي و هندسه و آيدمي به وجود اول

 و نقش و اعتبار و عرض ،كيفيت و كميت اينكه نظر از .است شدهن عارض صورتي
 وجود خود ذات در هرگز و دارد بستگي آن به وجود شيئ موجوديت كه ستا صورتي
 ما كه هاعرض و هاصورت و هانقشه كه اشدب شيئي عالم در است الزم ،نديستن مستقلي

 و هايتكم كه اشدب و وجودي شود پياده شيئ آن بر ،ناميممي كيفيت و كميت را هاآن
 موجود تا گردد ظاهر مخصوص صورته ب ،كيف و كم پذيرش از بعد و بپذيرد را هايفيتك
 و از اين كميت پس ،باشند كيف و كم عين اول هايهستي اگر .شود شناخته مخلوق و

 ابد هب تا از ازل عالم اشياء يد كهآمي استغنا الزم اين از و ندهست مستغني ،كيفيت
 حاله ب ،انواع اشياء و .يديان به وجود عالم در تحولي و تغيير و باشند جور يك و يكنواخت

  .است و ضرورت بداهت خالف بر فرض اين كهاين با ،دنساز آشكار را خود جا همه ،ثابت
 و هامكان و هازمان اين و است بديهي و قطعي ،عالم در تنوعات و وجود تحوالت

 گويندمي .است آمده به وجود تغيرات و تحوالت همين از ،هانام و هاعنوانو  هايختار
 مبناي بر گفتگوها اين ۀهم ،آيندهزمان و حال زمان و گذشته زمان ،كهنه سال نو وسال

در  آنچه اگر .بود خواهد آينده و حال زمان در يا بوده گذشته در كه است و كيفيتي التح
 ۀهم ،ايدين به وجود عالم در كيفيتي و حركت ،برگردد ثبوت و نسكو حاله ب هست عالم
 ،راتيتغ و تحوالت اجناس پس .شودمي نابود و لغو هاعنوان و هااسم و هامكان و هازمان

 سال و من ،هستم من .رسدمي به نظر بديهي و ضروري ،هستي و وجود احساس همراه



 010                                                                         وجود و عدم                                                   

 را درك حقيقت سهو  مفهوم سه ،موقع اين در بود. نخواهم آينده سال و نبودم قبل
 : است يقيني و قطعي من براي ميزان يك به سه هر كه كنيممي

 احساس .1( نبودم )من گذشته از تحول احساس .1( هستم )من وجود احساس .0
 بود(  نخواهم )من آينده در تحول
 پس .دشومي عارض من وجود بر كه است كيفيتي و عرض ،زمان بعد سه اين
 جااين در .است يقيني و حتمي ،تغيرات و تحوالت احساس ،وجود احساس همراه

 وجود عارض بر كه است ييهاكيفيت و هايتكم ،تغيرات و تحوالت كه دانيممي
 عين هايفيتكو  هايتكماگر  .شودمي پياده هستي در كه است ييهاگردد و نقشهمي

 ديگر شما و اشياء و من وجود براي چرا پس ،اندئمدا و ثابت ،مانند وجود وجودند و
 اگر و اندعرض و حادث هايفيتك و هايتكم حتما پس ؟آمده به وجود ييانتها و ابتدا
 كه ييهاكيفيت و هايتكم در شوندمي حادث و عارض هايفيتكو  هايتكم يديبگو

 قسمتي و بدانيم ازلي را هايفيتك و هايتكم از قسمتي يعني ،اشدبمي ازلي و ثابت
 برهاني حقيقت يك در يكتفكي چنينيك ،بشناسيم و حادث ارضع آن بر را ديگر
 يك و نوع يك كيفيت و كميت يعني ،اشدبمي بالمرجح ترجيح واقع در و ندارد

 ازلي و ثابت اگر و اندحادث و عرض هاآن تمام ،اندحادث و عرض اگر .است حقيقت
 از قسمتي ما كه كميت نوع در تفكيك .باشند ازلي و ثابت هاآن امتم بايستي ،ندهست
 ياهوقف قضاوت نظر از اگر ندارد و برهاني  بدانيم را حادث رديگ قسمت و ثابت را آن
 متوقف را خود يأر و بدانيم ثابت يا و حادث را آن نتوانيم ييعن ،شود ايجاد ما در

 ساير و ما در كه ييانتها و تدااب و كيفيت و كميت حدوث بداهتِ و ضرورت ،سازيم
 را ما ،تغيرات و تحوالت اين و سازدمي خارج وقفه از حالت را ام ،آمده به وجود اشياء
 آن و وجود هستيم روبرو آن با كه كيفيت و كميت از آنچه كه سازد مي مجبور و وادار

 و اعانو اشتراك دليله ب آن از پس .بشناسيم عارض و حادث ،كنيممي احساس را
 و بشناسيم مشترك عروض و حدوث در را هايفيتك و هايتكم تمام ،حكم در اجسام

عرض  و حادث است كيف و كم چههر كه كنيم حكم يقين و قطع به طور نتيجه در
 عرضي ،شودمي شناخته كيفيت و كميت امنه ب آنچه و دارد ييانتها و ابتدا قهرا و است

 يا و خشت شكل يعني ،اشدبوجود  برابر در مستقلي ودوج تواند نمي و است ياعتبار و
 مستقل و وجود ثابت ،آب و گل مانند تواندنمي شودمي عارض گل و آب بر كه قطره
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 اعتبارات و عرض آنچه و اعتبارند و عرض هايفيتك و هايتكم ۀهم نتيجه در پس .اشدب
 يعني ،اشدب تباراع و عرض غير معروض آن كه گردد عارض معروضي بر بايستي است
 اگر چنين .بپذيرد را كيفيت و كميت بتواند تا كيفيت و كميت فاقد مستقلي و ثابت وجود

گردد و  حاصل معروض بدون عرض كه ستا اين اشالزمه نباشد عالم در وجوداتي
 در كه نكنند پيدا وجودي ،ندهست اعتباري و عدمي خود ذات در كه هايفيتك و هايتكم
 عدم با مساوي و عدم دو هر معروض و عرض آيدمي الزم ،فرض اين از .ندشو پياده آن

 نتيجه جااين از .است وجود بداهت و ضرورت برخالف و ممتنع و محال اين و اشدب
 و كميت .باشندمي كيفيت و كميت فاقد خود ذات در اول هايهستي كه يمگيرمي

 و تنوع نتيجه در گردد ومي پياده هاهستي آن در كه است حاالتي مقادير و ،كيفيت
 آيد. مي به وجود در عالم تحولي
 بحث غائي علت و كيفي و كمي صوري علت و فاعلي علت در آنكه از پيش پس

 كنيم بررسي نزديك از را آفرينش جهان ساختماني مصالح يا و مادي علت بايستي ،كنيم
ا ت بپردازيم بحث به هايفيتك و هاكميت در ،آن از پس و ياوريمب دسته ب را آن حقيقتو 

 . ياوريمب دسته ب صحيح به طور را آفرينش جهان ۀهندس

 مادي علت

و بدانيد  ينيدبب در حالي را خود و كنيد فرض جهان ۀآفرينند را خود شما مبحث اين در
 را خود و بينيدمي را خود فقط .نيست چيزي و كسي شما جزه ب و هستيد  تنها خود كه
 وجود در نقص .خود هستيد غير از مستغني و كماالت و صفات تمامه ب مجهز .ددانيمي
 و ابدي و ازلي ،نامتناهي ،مكان و زمان نظر از .كمال است هست هرچه و نيست شما

 و هستيد تنها خود كه شما و شده گفته متعال خداي وصف در كه چنانيد شما .محيط
 آن كه بسازيد انساني و جهان ،بيافرينيد خلقي خواهيدندارد و مي وجود شما غير كسي
 و شناسيدمي را خود تا چنانكه اشدب شما قدرت و دانش و علم ظهور ميدان انسان و جهان
 و مظاهري يدرسانب اثبات به را خود قدرت و علم هم عمال ،هستيد قدرت و علم به مجهز
 و دهيد انجام عملي و يدكن كاري كه است الزم پس .باشيد داشته خود قدرت و علم براي

 .است مخلوق و مصنوع بسازيد خواهيدمي آنچه و بوده صانع و سازنده شما موقع اين در
و  كسي شما مقابل در ،شما سواي كه ستا اين آفرينندگي و سازندگي اين از شما هدف
 به او برابر در را خود شويد و صفات معرفي اوه ب خود قدرتو  علمه ب كه اشدب چيزي
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 سأر در خود و بسازيد اجتماعي ،آمده بيرون فردانيت و ييتنها ۀبوت از. يدرسانب اتثبا
 شما قدرت و وحدانيته ب هم خلقي و گردد ظاهر و ثابت شما ييخدا تا گيريد قرار آن

 .ندكن اعتراف اقرار و
 و معرفت همان ،آفرينش از خدا غائي علت و يينها هدف است مسلم كه چيزي

 اگر زيرا ،اشدب داشته هدفي شدن شناخته خواهد سواينمي خدا .ستا شدن شناخته
 اشدب محتاج خود غيره ب خداوند كه ستا اين اشالزمه ،اشدب كار در هدفي ،اين سواي

متعال  خداوند ذاتي استغناي خالف اين و كند استفاده خود براي چيزي يا كسي از و
 . است

 تاريكي در اينكه براي و دارد الزم ييوشنانور و ر خود براي خدا يميبگو اگر مثال
 فضاي مانند ييهوا و ييفضا خود براي خدا و سازدمي يينور و روشنا نگيرد قرار

 محل او و تفريحگاه و گردشگاه اينكه تا دارد الزم زمين ميدان مانند ميداني و آسمان
، هايدنيچش دارد، اجاحتي طبايع تمام به متعال خداوند يميبگو يا و اشدب كار صنعتش

غير  از خدا كندمي اثبات هااينۀ هم ،دارد دوست را زيبا مناظر و هارنگ ،هايدنييبو
يا  و تاريك محيط در خدا اگر مثال .دارد احتياج فوائد آن به و كندمي استفاده خود

 ناي در ،اشدب تاريك فضاي از ترجالب او براي روشن فضاي بدهد، حالي تغيير روشن
 ناي ۀهم .بسازد آفتابي و نوري خود براي بايستي و است محتاج ييروشناه ب موقع

كند مي ايجاب خدا ذاتي غناي .است متعال خداوند ذاتي استغناي خالف بر فرضيات
 هم تاريك فضاي در ،بيندمي و دارد تسلط روشن فضاي در كه ميزان همانه ب كه

 را كوچك بسيار ذرات از ذراتي خدا كه كنيم فرض ما اگر و ببيند و اشدب تسلط داشته
 روشنايي نور و به خدا موقع اين در پس ،كندمي پيدا و بيندمي ترروشن فضاي در

 و طبايع ساير به نسبت طورهمين ،گيردمي كمك ييروشنا نور و و از است محتاج
 سودي ينتركوچك خدا براي است او در آنچه و خلقت عالم پس .ديگر آفريدگان

 آفرينش جهان .آورد دسته ب يابهره و بردب سودي خود غير تواند ازنمي خدا و ندارد
 .نيست خدا ۀاستفاد و احتياج مورد ،است انسان ۀاستفاد و احتياج مورد كه نظر آن از

 چيز همه از خدا ولي بردمي سودي چيزي هر از و است ز محتاجچي همه به انسان
 شناخته دارد دارد دوست كه نيازيبي و غني ذات با داوند متعالخ ليكن .است مستغني

. اشدب بخش تواند فيضنمي ،نشود شناخته زيرا اگر ،بشناسد او را تا اشدب شود و كسي
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 ،شدن است و شناخته معرفت خدا همين بزرگ فيوضات از يكي اينكه بر عالوه
 .است خودش ذاته ب معرفت ،دبخشمي انسان به خدا كه ثروتي و نعمت رقم ينتربزرگ
 ثابت خدا موجوديت اگر و شودنمي ثابت خدا موجوديت ،ايدين به وجود يياگر شناسا .است
 و قرار نگيرد انساني اختيار در كه پنهاني گنج مانند ؛است يمساو عدم با وجودش ،نشود
 . ايدين به وجود او از نفعي

 را خود موجوديت كه است الزم دگرد خارج عدم با وجود از تساوي اينكه براي پس
. آورد به وجود معرفتي و دانش ميدان است الزم ،هدف اينه ب رسيدن و براي كند اثبات
 مقصد و هدفه ب موجودي چنينيك ۀوسيله ب و دارد عارف و عالم خدا موجودي پس
 ۀيما ،عارف و عالم موجودي لزوم اين و گرددمي خارج عدم با تساوي رسد و ازمي خود

 ساخته آنچه از دهسازن كه نقص است ۀماي وقتي احتياج زيرا ،نيست او مقدس ذات نقص
 خود غير از ،مقصوده ب رسيدن براي يا كند رفع را خود احتياج تا بياورد دسته ب يابهره

 ،مقصوده ب رسيدن براي خود غير از گرفتن كمك يا خود غير از گرفتنبهره. بگيرد كمك
 و بسازد ياهخان خود دارد براي قدرت خود كه انسان مثال .است نقص ليلد و احتياج دليل
 بهره ساخته كه ياهخان از كه نظر اين از ،گيردنمي كمك غير خود از خانه بناي براي
 از خانه ايجاد براي اگر و است محتاج ،دهدمي قرار خود حفاظ ستر و ۀماي را آن و گيردمي
 .است او محتاج به ،بگيرد كمك خود غير

و  مصالح ۀتهي براي است الزم و بسازد خانه تواندنمي خود ۀاراد به و خود اتكاء به .0
 بگيرد. كمك خود غير از ،خانه بناي
در وجود و  ،اگر نباشد كه نفعي و فايده كند، چنانمي استفاده ساخته كه ياهخاناز  .1

 شود.مي او متوجه ضرري ،خوراك و لباس اي خانه نبود از و شودمي پيدا نقص او زندگي
 گفتيم هكچنان ،است مبرا نيازمندي و احتياج نوع دو اين از تعالي و تبارك خداوند 

 ،ندارند يابهره و سودي خدا براي عالم موجودات و بردنمي نفعي ساخته آنچه از خداوند
 آنچه ايجاد براي خداوند هاينك ديگر. بشود پيدا خدا وجود ذات در نقص ،نباشد اگر چنانكه

 مقصده خود ب قدرت و اراده به بلكه ،گيردنمي كمك خود غير از ،خواهدمي و سازدمي
 ۀحوز تا در آوردمي به وجود معرفت و دانش انسان وجود خود در ۀاراد به خداوند و رسدمي
 اگر و نيست محتاج و نيازمند خود غيره ب خداوند پس .شود شناخته انسان دانش و فكر

 هدفي معال ايجاد خداوند در كه ستا اين اشالزمه ،نباشد كار در معرفت و علم پيدايش
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 خود دليل هدفيبي اين و اشدب عبث و لغو آفرينندگي و سازندگي اين و اشدب نداشته
از  هدفي است الزم پس .استا مبر نقص از او و شد خواهد متعال خداوند وجود نقص
خدا  هدف تواندنمي انساني يهاهدف ،گذشته برهان با و اشدب داشته آفرينش و خلقت

 فوائده ب زيرا ،كند استفاده تا آوردمي به وجود زندگي و سازدمي خانه انسان يعني ،اشدب
 يگانه پس .نيست محتاج سازدمي آنچه فوائده ب خداوند و است محتاج سازدمي آنچه
  .است معرفت و علم پيدايش ،عالم خلقت از خدا هدف
 خلق دانا و عارف موجودي كه شودمي و واجب الزم متعال خداوند بر جااين در 
 .گردد بارز او صفات و اسماء تمام و گردد شناخته او ييدانا و معرفت ۀدر حوز تا كند

 و جهان است گرفته تعلق خدا مشيت ،دانا و عارف مخلوق چنينيك ايجاد براي
 زندگي محل و استفاده براي جهان و ييشناسا و معرفت براي سانان .بسازد انساني
 خداي شودمي چطور كه است چنين بحث آن و آيدمي به وجود بحثي جااين در .انسان
 نظر از و ذاتي تجرد و بساطت نظر از كه بسازد موجودي و مخلوق ،هو سازند دهآفرينن
 ؟اشدب خدا خود مانند ،اشدب اشذاتي ازملو از او ذاتِ عيني قدرتِ و دانش و علم اينكه
 كه بسازد خود مانند و مثل و خود نظير ييخدا متعال خداوند كه شودمي چه يعني

 قيد از و نباشد علل و تركيب به مبتال كه بسازد خلقي ؟بداند هم او داندمي خدا چنانكه
 به وجود او در زوالي و نقص ،نكند پيدا راه او در خرابي و فساد ،اشدب منزه و مبرا بند و
 اشدب شده ساخته او مشيت و اراده به ،مرتبه اولين در كه اشدب حالي همانه ب ،ايدين

 .اشدب داشته تعمير و اصالح به احتياج و كند پيدا راه آن در خرابي و نقص آنكه بدون
 متكي خود ذاته ب ذاتي هر و قائم ،ذات دليله ب ذاتي هر كه دانيممي را حقيقت اين
 پيدا ذات خودِ دليله ب و ذات همان ۀناحي از ذاتي هيچ در خرابي و فساد. اشدبمي

 را هوا ،هوا و سازد نمي نابود را آب ،آب .كندنمي ضايع را خاك ،خاك مثال .شودنمي
 شودنمي پيدا خرابي و فساد ،نور خودِ دليله ب ييروشنا نور و در. كندنمي خراب و فاسد
 عوامل و علل به ابتال طريق از و تركيب راه از ،فسادي هر و هايابخر ۀهم بلكه

 . اشدبمي خارجي
 جهل ،اشدب قدرت و علم خود هستي و ذات خاصيته ب و خود دليله ب انسان اگر 

 .شودنمي عارض او بر ناتواني و ضعف و قلت و كثرت و كندنمي پيدا راه ودر ا ناداني و
 كه آيدمي به وجود جااين از موجودات ساير و انسان وجود در خرابي فساد و همه اين
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 به مختلف عناصر جامتزا اثر و تركيبي اثر ،انسان حيات و و علم كماالت و فضايل
ه ب و ذاتي خاصيته ب انسان اگر پس .باشدمي ديگر موجودات به انسان ءابتال و يكديگر

 او از كليه ب زوال و نقص و ماندمي بتثا ،حال يكه ب دائما ،بفهمد و بداند خود دليله ب
 شود.مي برداشته

خدا  و بداند ذات دليله ب كه ساختمي موجودي و مخلوق اگر متعال خداوند جااين در 
 ساختن با خداوند ،اشدب آزاد مكان و زمان قيود از و بوده نامتناهي ذاتا و بشناسد را

 اشدب معرفت پيدايش كه خود مقصده ب ،اول مشيت و اراده همان در ،مخلوقي چنينيك
  .نداشت دائم آفرينندگي و سازندگي اين به احتياج و شودمي نائل

 و منزه تا ساختمي خود ذات مانند ذاتي خدا شدمي چه كه شودمي چنين ثبح ۀنتيج
 به كه موجودي كه ستا اين سئوالي چنين يك جواب ؟اشدب عوامل و علل مبرا از تمام

 زيرا ،اشدب خالق و جاعل از مستغني خود ذات به بايستي اشدب قادر و عالم خود ذات
 و جهل اين و است ناتواني و جهل دليله ب ،احتياج .سازگار نيست قدرت و علم با ،احتياج
 اجتماع كه شده ثابت حكمت و عقل برهان در و اشدبمي قدرت و علم نقيض ناتواني

  .است ممتنعو  محال دو هر ،آن ارتفاع و نقيضين
 مستغني خود غير از بايستي ،اشدب قدرت و علم ذاتا اگر موجود مفروض چنينيك
 بايستي موجودي چنين پس .اشدب داشته امتناع ناتواني و جهل پذيرش از او ذات گردد و

 ،نظر زمان از بايستي پس. اشدب نامتناهي خود ذات در هم و بوده آزاد مكان و زمان قيد از
 مناسب ،تمخلوقي با ،صفتي چنين. گردد مبرا و منزه ،مكان و حدود نظر از و ابدي و ازلي

 گرفتار حدود قهرا ،است حادث اگر و است حادث حتما ،است مخلوق اگر .نيست سازگار و
 و ناتواني و جهل گرفتار قهرا ،است مكان و زمان به محدود اگر و است مكان و زمان
 مخلوق تواندنمي ،اشدب قدرت و علم ذاتا كه موجودي . پسداشبمي عوارض و علل ساير

 خداوند ذاتي صفت ،مكان و زمان حدود از ييرها و ذاتي و قدرت معل .اشدب مجعول و
 چنينيك پيدايش پس .اشدبمي ابدي و ازلي ،ذاتي غناي دليله ب خدا و متعال است

 زيرا ،است محال و غلط دوم ايخد طرفي از و بوده محال و ممتنع خدا ۀاراد به مخلوق
 و ازليت ،مخلوقيت در لباس كه بسازد مخلوقي خداوند كه حكمت است و علم خالف بر

 قديم ،مخلوق است اگر و نيست مخلوق كه است اگر قديم. اشدب داشته ذاتي ابديت
 اجتماعه ب خدا قدرت تعلق زيرا ،گيردنمي تعلق نقيضين اعاجتمه ب بود و قدرت نخواهد
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 و حدوث كه حالي در يعني ؛است عدم ايجاد و عدم به خدا درتق معنايه ب قيضينن
 خداي از كنندهسئوال ،بحث اين در پس .نباشد  ،اشدب كه حالي در و اشدب ،نباشد زمان
 عدمه ب خدا قدرت و اشدب مجعول تواندنمي زمان عدم .نباشد زمان كه خواهدمي خود
 قهرا بلكه  اشدب عدم تواندنمي ،قدرت تعلق بعد از ،دمع اينكه چه ،گيردنمي تعلق
 پس .است مكان و زمان با مأتو ،حدوث و حدوث مأتو ،وجودي چنينيك .است وجود

 كه خواهيممي خدا از بحث اين در زيرا ،كرد نظر صرف سئوال و بحث اين از بايستي
 محال آنكه نتيجه .نيست خدا قدرت تعلق قابل ،محال گيرد و تعلق محال به او قدرت
 مخلوق آن ذاتي خاصيت ،ساير كماالت و قدرت و علم كه آيد به وجود مخلوقي است

 ايجاد بايستي قهرا پس ،است د متعالخداون ذاتي خاصيت كماالت اين چنانكه .اشدب
 اسباب و عوامل و علل به مربوط و خدا ارادي خاصيت و تركيبي خاصيت ،حيات و علم

 اشدب ممتنع و محال خدا مانند و مثل موجودي ساختن كه در صورتي ازير ،گردد
 پس است محال وقتي خدا مثل ايجاد يعني ،گردد ممكن آن نقيض طرف بايستي

 مخلوقي ايجاد و ذاتي قدرت و علم ايجاد يعني ،گردد ممكن بايستي خدا غير ايجاد
 و زمان نظر از متناهي مخلوق ايجاد پس .است محال مكان و زمان نظر از نامتناهي

 .است و نامحدود نامتناهي نقيضِ ،محدوديت يا و تناهي زيرا ،بود خواهد ممكن مكان
 ممتنع نقيضي طرف يك وقتي .است قدرت و علم نقيضِ ،احتياج و جهل طورهمين
 محال است من عدمِ كه صورتي در يعني ؛بود خواهد ممكن ديگر طرف قهرا ،گردد
 ،اشدب محال قديم موجود و تناهي عدم كه صورتي در و است ممكن نم وجود پس
 عالم ذاتا كه موجودي ايجاد كه صورتي در و بود خواهد ممكن ،و متناهي حادث پس

 ممكن اشدب محتاج و جاهل ذاتا كه موجودي ايجاد ،گردد محال اشدب غني و قادر و
 نقيضين ارتفاع و آيدمي الزم نقيضين عارتفا ،دو هر امكانِ عدمِ صورت در .بود خواهد
 كندمي ايجاب طبيعي و قهري خاصيت يك پس .است محال نقيضين اجتماع مانند

 فقير قهرا ،اشدب خود غير از مستغني و غني توانددا نميخ ۀاراد به مصنوع و مخلوق كه
 الزم ،ستا احتياج و فقر با مأتو مصنوع و مخلوق كه صورتي در و بود خواهد محتاج و

 و تركيب به منوط انسان وجودي يهاارزش و كماالت و فضائل پيدايش كه آيدمي
 اشدب امكان و احتياج دليله ب هم كماالت و فضائل پيدايش يعني ،اشدب عوامل و علل

. كنيد مطالعه و دقت سازيدمي آنچه ۀدربار شما .ذاتي استغناي و ذات دليله ب نه
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 همان ،ساخت از پيش اگر كند ودا ميپي ارزش شودمي ساخته هآنك از پس شما مصنوع
 شما مخلوق و مصنوع تواندنمي و شما ندارد به احتياجي ،اشدب داشته را خاصيت و ارزش

 ايددوخته كه لباسي و ايدآورده به وجود كه ياهخان و ايدساخته كه يياهدر مثال د؛اشب
 و است داشته شما به شما مصنوع كه است حتياجيا دليله ب اثرها و هايتخاص اين ۀهم
 دليله ب هاخاك و بودند پنجره و در بودن چوب دليله ب هاچوب بلكه ،نبود اجاحتي اين اگر

 يا و شما همراه بود الزم و ندنداشت ا احتياجيشم به ديگر ،بودند ساختمان و خانه هاخاك
 همه اين پس .باشند قديم شما ۀاراد نظر از يعني ،باشند داشته وجود شما وجود از پيش

 قهرا و دارد خود صانع به مصنوع آن كه است احتياجي دليله ب انسان مصنوعات در ارزش
 .بود خواهد اسباب و علل به منوط او ارزش و وجود ،يذات فقر دليله ب مصنوعات ارزش
 و فقر با مأتو تمخلوقي و مصنوعيت كه صورتي در ؛متعال خداوند مصنوعات طورهمين
 ابتدا آفرينش بدو در متعال خداوند كه آيدمي الزم ،است احتياج و فقر عين بلكه و احتياج
 در و گويندمي مادي علت را هاآن كه آورد به وجود را و انسان جهان ساختماني مصالح
 ،«الانسان ق  لِ خُ  ب» و «العامل ق  لِ خُ  ب» .است شده سئوال «مَبِ» ۀكلمه ب آن از اخبار لسان
 وجود اينكه نظر از .است شده آفريده وسيله چه به و چيز چه به انسان و جهان يعني

 و كميت و تركيب دليله ب آن وجود پس ،است احتياج لدليه ب هايتخاص و فضائل
 اوليه مصالح تركيب اثر ،كماالت ساير و دانش و علم و حيات پيدايش يعني ،است كيفيت

 و تركيب اثر كماالت پيدايش اگر زيرا است، يكديگر به نسبت مصالح آن سيهند اثر و
 ذاتي اثر كماالت پيدايش كه صورتي در و اشدب مصالح اثر ذاتي بايستي ،نباشد هندسه
 احتياج و فقر با ذاتي كماالت يعني ،كندمي اول بحث همانه ب برگشت ،اشدب مصالح
 كيفيت و كميت ايجاد از پيش ،اوليه ساخت در اگر شكر د وشه مواد مثال ؛نيست سازگار
 و است مستغني صنعت و ساخت از ،اشدب آن ذاتي اثر كه شيريني در پس ،باشند شيرين

 كه مقتضيات و هايتخاص پيدايش قهرا پس .است نامناسب ر ذاتيفق با ذاتي استغناي اين
 . اشدب تركيبي اثر بايستي دهدمي تشكيل حيات نيرو و را آن ۀريش

 حالت هرگز ،اشدب مصالح ذاتي اثر ديگر مقتضيات و حيات نيرو و اگر كه اين ديگر
 خود ذات هرگز ذات زيرا ،شودنمي پيدا ديگر صنايع و انسان وجود در اقتضا و اثر آن عدمِ

 و آمده به وجود اجسام و ماده عالم در تحوالتي كنيممي مشاهده اينكه. كندنمي را رها
 كه است دليل همه هاآن ،است خاصيت فاقد گاهي و خاصيت واجد گاهي چيزي هر
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 كه صورتي در و ذاتي اثر نه است مصالح تركيبي اثر ،كماالت و هايتخاص پيدايش
 ،خلقت ۀاولي مصالح كه آيدمي الزم اشدب تركيبي اثر ،كماالت و هايتخاص پيدايش

به  تضاد و تناقض يا و اختالف و تحول ،يكنواخت مصالح در زيرا ،اشدب مختلف و
 صورتي در و نيست بيش حقيقت يك رودب جا هره ب يكنواخت مصالح .آيدنمي وجود

 و خواص كه صورتي در و اشدبمي ذات ۀالزم آثارش و خواص ،اشدب حقيقت يك كه
 شود.مي تكرار و تجديد گذشته يهابحث همان ،اشدب ذات ۀآثار الزم

 : است چيز چند انسان و جهان اوليه لحمصا تعدد برهان
  موضوع يك روي اثبات و نفي يا تناقض . وجود0
 و صفته ب كدام هر جسم دو كنيممي مشاهده كه عالم اشياء در تضاد . وجود1
  .است ممتنع و محال ،موضوع يك در صفت دو آن اجتماع كه است مجهز رنگي
ه ها بآن عدم و تركيب دليله ب اتمقتضي و خواص پيدايش يا و عدم . وجود و1
   ذات دليل

قرار  اثبات و نفي بين كماالت و نظر عوارض از جسم يك كه كنيممي ما مشاهده
 ،جسم اين .نيست نوراني ديگر جسم آن و است نوراني ،جسم اين يميگوگيرد. ميمي

 ،است ديگر فاقد نيرو نيرومند و آن ،جسم اين .نيست ديگر زنده و آن است زنده
  .داخلي كماالت و طور در ساير فضائلهمين

نور و  ،جسم دليل به جسم دو اين اگر يميگومي تناقض پيدايش تحليل و در تجزيه
 هم آن مدلول ،است دو موجود هر در جسميت دليل چون ،و نيرو است و رنگ حيات

 ؛گانهابعاد سه مانند ،ايدين به وجود اختالفي هاآن و بين اشدبدر هر دو موجود  بايستي
هر  در گانهابعاد سه يعني آن مدلول ،اشدببعد مي جسمانيت دليله ب دو جسم هر چون

 موجود و ،دو آن از در يكي و نيرو كه و نور و رنگ حيات پيدايش پس .دو موجود است
 ديگري از منبع حيات و رنگ بر اينكه است برهاني ،موجود نيست ديگري در

ه و ب اندجسم ماديت دليله ب هر دو جسم .است يافته تعلق جسمه و ب گرفته سرچشمه
 زيرا محال ،اندمرده و يا شود زندهديگر پيدا مي و كمال حيات ،از آن كه اصلي دليل
نظر اثر و  از كدام هر آيد كه به وجود دو موضوع يقتحق و يك اصل از يك كه است

ديگر  ،عنصر ساده يك و يا ادهس از آب مثال ؛قرار گيرد اثبات و نفي بين ذاتي خاصيت
 و ديگري آبي واجد خاصيت ،دو از آن يكي آيد كه به وجود دو موضوع نيست ممكن
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 و نفي بين ،آب و خاصيت بودن در آب ولي ،اندموضوعدو  اگرچه نهر و دريا .اشدب آن فاقد
 دو ،يكنواختي و از اجزاء بسيط حقيقت از يك توانيمگيرند و هرگز نمينمي قرار اثبات

 ،اثبات و نفي بين هاآن رانوَدر اشياء و دَ تناقض پس .آوريم به وجود مختلف حقيقت
 سرچشمه اصل گردند و از يكبرنمي اصل يك به متناقضين .است تعدد اصول دليل
 گيرند.نمي

نباشند و  موضوع يك در اجتماع قابل كه گويندمي وجودي شيئدو  متضاد به :دوم
سبز و سفيد يا  مختلف رنگ دو مانند ،اشدب نشده پيدا ديگري عدم لدليه دو ب آن از يكي
 ،ماديت و نظر جسمانيت از ،دارند مخصوص رنگ كدام هر كه جسم دو .زرد و سرخ

 جسم يك شودنمي ،است سرخ ضد رنگ ،سفيد رنگ .متضادند ،رنگ نظر از و متجانس
 سازدنمي را سرخي و سفيدي كندمي بيرون را سفيدي ،سرخي .اشدبسفيد  هم و سرخ هم

به  سرخ رنگ آن از كه منبعي .دارند الزم خاصي عمل و بوده مستقل وجود كدام هر و
 را در تجزيه دو رنگ اين .است سوا آيدمي به وجود سفيد رنگ كه منبعي از ،آيدمي وجود

 گرا .اندموضوع يك جسمانيت نظر از جسم دو اين .يميگومي متضاد دو وجود و تحليل
 چرا است موجود دليلِ كه ديگر جسم آن در پس ،است دسفي جسمانيت دليله ب جسم

 و .شودنمي پيدا جسمانيت دليله ب سفيد رنگ پس ؟نيست موجود اشدب سفيدي كه مدلول
 چرا پس ،است سرخ جسمانيت دليله ب اگر يميگومي ؛سرخ جسم ۀدربار قضاوت همين
 كدام هر پس .است موجود هم آن در جسمانيت ليلد اينكه با ،نيست سرخ ديگر جسم
 داللت شيئ دو اين تضاد .اندكرده استفاده مخصوصي منبع از خود رنگ پيدايش براي
 يميگومي متضاد دو تحليل و تجزيه در باز و .است فمختل هاآن پيدايش منبع كه كندمي
 سفيد جسم در چرا پس ،است سفيد سرخي دليله ب يا و است سرخ سفيدي دليله ب اگر
 ۀدربار برهان همين و پيدا نيست اشدب سرخي كه آن مدلول وجود دارد سفيدي دليل كه

  .سرخ جسم
 و نور و حيات نيرو و اگر يميگومي .تركيبي خاصيته ب جسم كماالت : پيدايشسوم

 قرار وضعي در عالم اجسام كه نيست ممكن هرگز ،اشدب اجسام و ماده اثر ذاتي رنگ
 نيرو و ،هستم و من نيستم و زنده هستم من اينكه .باشند ذاتي خاصيت فاقد كه يرندگب

 و حيات خاصيت اينكه بر روشن است برهاني ،شوممي نيرو و حيات باز داراي و ندارم معل
 لدليه ب و من ذات دليله ب من كماالت اگر .نيست من ذات دليل و من دليله ب نيرو
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 هم من نيروي و حيات كه بود الزم باشيم من ذات و من وقت هر تا ،بود من وجود
 ،انسان و جهان ۀاولي مصالح كه شودمي ثابت براهين اين با .نيست چنين با اينكه اشدب

 .است متعدد
و  كماالت اين يشپيدا ممكن است گويندمي كه آيدمي به وجود سئوالي جااين در

 مواد و ذرات هندسي خاصيت يا و كمي اصيتخ به مربوط ،اشياء تضادِ و وجود تناقض
 ،مبسازي مختلفي اشكال بتوانيم كميت و هندسه دليله ب همچنانكه شايد. اشدب عالم

 ،هاشكل و هايتخاص آن پيدايش در كه آوريم به وجود مختلفي هاييتخاص بتوانيم
  .باشيم نداشته احتياج تريشب ،هستي يك و اصل يك به

 تناقض و تضاد تواندمي كميت و هندسه آيا د كهآي ه وجودب توضيحاتي است الزم
 .است محتاج ديگري اصل به و تناقض تضاد پيدايش اينكه يا و آورد به وجود
 و كيفيت كميت كه يميگومي عالم ساختماني مصالح يا و هاتعدد هستي اثبات براي

 هندسي مختلف يباتترك با فقط .آورد به وجود تواند تضاد و تناقضينمي هستي يك از
يكديگر  به نسبت اشكال آن ۀهم كه آوريم به وجود مختلف اشكال توانيممي

 . اشدب متماثل يا متجانس
 واجد يا و خاصيت و فاقد رنگ بسيط شيئ يك ستا كافي ادعا صحت اثبات براي

 يك اين از كه بخواهند از شما و گذارندب اختيار شما در خاصيت يك و رنگ يك
 و اثبات و نفي نظر از يكديگر با كه آوريد به وجود متضاد و متناقض شيئ دو ،هستي

 و ساده خاك از و ساده  آب از مثال .ندكنپيدا  ذات اختالف وجودي خاصيت دو نظر از
 دو توانيدكنيد نمي مهندسي را هاآن كه هر صورتيه ب ،يا سفيد سياه پودر ايتوده از يا

 آن واجد ديگري و خاكي و آبي فاقد خاصيت هاآن از ييك كه آوريد به وجود شيئ
 يكي كه آوريد به وجود شكل دو و توانيد دو جسمنمي اهسي پودر ايتوده از يا و اشدب

 يياجزا و ذرات مجموع از يا و .اشدب ديگري رنگ به ديگري و سفيد ،جسم دو آن از
به  جسم و دو شكل شود دونمي است هاآن ذاتي لوازم از حركت و اندمتحرك كه

ه ب نظر ،برهان اين روي. اشدب ساكن ديگري و متحرك ،دو از آن يكي كه آورد وجود
 با همه انمسآ و زمين ذرات و اجسام ،كثيف و لطيف از عالم موجودات تمام اينكه

شما  ،شده تركيب ماده و ذرات از هاآن ۀپيكر و اندمشترك ماديت در يكديگر
 محدود و هاآناز  يكي كنيد كه پيدا عالم در جسم دو يا و مادي شيئتوانيد دو نمي
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 كه است برهاني و عقلي حساب يك روي نظريه اين .اشدب بعد فاقد حدود يا ديگري
 عدمي خود در ذات كيف و زيرا كم ،كندنمي اضافه بر وجود اصلي چيزي ،و كيفيت كميت
 وجودي جد خاصيتتواند مونمي اعتباري و عدمي شيئ و يك ندهست اعتباري و عدمي
 و سياه دارند مثال مخصوصي خاصيت و رنگ خود ذات در كه ذراتي يعني ،گردد

 اصلي خاصيت و رنگ بر چيزي توانيمنمي يهندس تشكيل و ترتيب با ،نداحركتبي
 براي نه است اجسام در موجود خواص از استفاده رايب كيفيت و كميت زيرا ،كنيم اضافه
 و سرباز جبون هزار هزاران از اگر مثالباشند. مي آن فاقد كه ياجسام در خاصيت ايجاد
 ترسو سربازان و افراد از كه دسته و فوج آن ،ديآور به وجود ياهدست و فوج بخواهيد ترسو

 ،سربازان صف يعني ،شودنمي وجود سربازان در شجاعت و تأجر موجد ،آمده به وجود
بر  ،اشدب ديگر شكل هره ب و طوالني خط صورته يا ب مستطيل خواه و مربع خواه

 پابرا  جانسرباز بي ر هزاراناگ يا و كندنمي اضافه چيزي سربازان از يك هر موجوديت
 حيات و جان اشدبكه  و صورت شكل هره ب هاآن و واداري نداشت پاب توانيد ازنمي ،داريد

 از استفاده براي عالم يضريا دانشمندان و مهندسين ،حساب اين روي .آوريد به وجود
 واجد خود طبيعي ساخت در روند كهمي مصالحي البدنه ب هندسي و علمي يهافرمول

 ترتيب اگر و ندكن موجود استفاده خاصيتِ د از آننبتوان هندسي ترتيب با تا اشدب خاصيت
 اوليه مصالح دنباله ب خاصيت ايجاد براي عالم مهندسين ،آورد به وجود خاصيت هندسي

 ،آورند به وجود خاك خاصيت ،آتش در و آتش خاصيت ،خاك در ندتوان مي بلكه ،دروننمي
 ۀآفرينند طورهمين .ستا كافي ،خاصيت ايجاد براي ،هندسي ترتيب يميگومي ما زيرا

 از ،هندسي ترتيب با اينكه گيرد بهنمي تعلق متعال خداوند قاهر ۀاراد ؛طبيعت و جهان
 به وجودنور  ،ظلمت بسازد و از ظلمت ،نور از مثال ؛آورد به وجود خاصيت دو ،تحقيق يك

د جوا كهآورد و از آن به وجود حيات است فاقد حيات كه هستي آن طور ازآورد. همين
 گيردمي تعلق آن به خدا قدرت كه هستي يك آن به زيرا ،بسازد موت است حيات

و اگر  اشدبتواند نور نمي ،تاس خود ظلمت در ذات ماده و يا اين هستي اين اگر :يميگومي
 ،مختلف هاييتخاصايجاد  براي بلكه، اشدب تواند ظلمتنمي ،خود نور است در ذات
آورد. مي به وجودافراد  و انواع همه با يكديگر اين مبادي آن از تركيب .سازدمي مبادي
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ه ناظر ب 18«يّ ال   ن  مِ  ت  یِّ امل   جُ ِر يُ  َ   تِ یِّ امل   ن  مِ  ي  ال   جُ ِر يُ » مقدس كتاب در شريفه ۀآي
  .اوليه ا و مصالحهتعدد هستي يعني ،است حقيقت همين

 همه ب را حيات خداوند تركيب ،اشدب اثر تركيبي ،خلق در عالم و قدرت حيات وقتي
 با يكديگر تركيب را و ماده حيات آيد و باز اصلمي به وجود  موت زند و از آنمي
 خداوند از اصلي كه اشدب چنين آيه آيد. و اگر معنايمي به وجود حيات از آن كند ومي
 ،گرداندمي حيات است واجد موت كه سازد و اصليمي ميت است واجد حيات ذاتا كه
 خود فاقد اثر حيات در ذات كه اصلي يعني ،است اصلي انقالب معنايه ب عمل اين

 مگر اينكه اشدب هستتواند نمي است فاقد اثر موت گردد و آنكه تواند حياتنمي است
را  ما آن ماند كهنمي باقي تذا از اثري ،صورت در اين .گردد و فناء  محض ذات اعدام
 حفظ با اصلي هيچ ،شد ثابت گذشته براهين در هكزيرا چنان ،بشناسيم يا ميت حي

 در آفرينش اولي اصل ،رو از اين .رها سازد خود را تواند اثر ذاتيخود نمي موجوديت
 و موت اثر چنانكه اشدب موت يا و حيات عين هم يك و آن اشدب واحد يك كه صورتي

سازد  رها را ذاتي ۀو الزم تواند ذاتنمي ،اشدب آن ذاتي از لوازم ثالثه ابعاد مانند حيات
 از تركيب كه گردد تركيب با آن اول اصل خاصيت خالف بر ديگري اصل مگر اينكه

 شود كهمي ثابت گذشته ليبا دال پس .آيديم به وجود مختلف هاييتخاص ،و مبادله
 تركيب يا و آيد و ترتيبنمي به وجودو تضاد  تناقض ،حقيقت يك و اصل يك از

 افزايد. نمي اول اصل و بر ذات و خاصيتي است موجود واصخ از استفاده براي هندسي
 ۀلياو اصول كند كهمي اثبات ،عالمدر و تضاد موجود  تناقض ۀضميمه ب برهان اين
 توضيح براي .است اصل از يك تريشب ،انسان و جهان ساختماني مصالح يا و خلقت

 آيد و خاصيتنمي به وجود مختلف دو خاصيت ،اصل يك از اينكه اثبات و شريفه ۀآي
در  ماده اصل مثال يميگومي ،نيست اعدام و فنا قابل ،اصل آن حفظ با ،اصل يك ذاتي
 د كهواح اصل اين از .باشدمي ادهم ذاتي اثر ،حدود و بعد و خود بعد و حدود است ذات

فاقد بعد و حدود  آورد كه به وجود شود چيزينمي ،ستا آن ذاتي ۀحدود الزم بعد و
 كرد.  استخراج را از آن بعد و حدود ،ماده موجوديت شود با حفظنمي و هم اشدب
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ه ب بعد را يعني ،كنيميم ماده ابعاد و ماده به تعبير حيات و موت جايه ب را شريفه ۀآي
 از ماده ممكن استآيا  .عكسالب يا و موت جايه ب را ماده اصل و شناسيممي حيات جاي
 استخراج حدود از ماده و آورد و يا ابعاد به وجود حيات ،موت از يعني ،ندكن استخراج بعد را

 لوازم با يئش زيرا ،نيست ممكن هرگز عمل اين .آورند به وجود موت حيات از يعني ،ندكن
 گيرند. قرار نمي اثبات و نفي و بين نديستن تريشب حقيقت يك ،آن ذاتي
 حيات و موت كه كندمي تطبيق الهي و قدرت صنعت واقعيت با صورتي در شريفه ۀآي

 دو وقتي مثال ؛متعدد ولاص از هم آن اشدب تركيبي لوازم از بلكه نباشد شيئ ذاتي از لوازم
 نامه ب اثر ديگري اصل دو آن تركيب از ،باشند حياتي اثر فاقد خود ذاتدر  تريشب يا اصل
 در ،تركيب از اين ،گردد تركيب نيرو و نور اصل با ماده اصل آيد، وقتي به وجود حيات
 ،كندمي پيدا واقعيت «املیت من الي يرج» ۀجمل جااين در. شودمي پيدا حيات اثر ماده
 صورتي در و ،آمده به وجود حيات اند اثربوده حيات فاقد و بوده ميت كه اصلي دو از يعني

 جدا از يكديگر را ادهم اصل نيرو و اصل يعني ،ندبزن همه ب را اصل دو آن تركيب كه
  .شودمي پيدا موت اثر ييجدا آن از ،سازند
 ، دستاشدب شما اختيار در سنگي قطعه اگر مثال «:الي من املیت يرج» ۀجمل صداقم

اگر  و است موت معنايه ب جااين در سكون .است ساكن هم سنگ قطعه و شما ساكن
 ساكن سنگ ،عمل اين از ،درآوريد حركته ب را آن و بدهيد نيرو سنگ قطعه آن به شما

 شيئدو  تركيب از جااين در پس .است حيات معنايه ب جااين در حركت .شودمي متحرك
ه ب را آن و يريمگب سنگ آن را از حركت نيروي بتوانيم اگر و آمده به وجود حركت ،ساكن
 از بعد موت يعني ،آيدمي به وجود سكون ،ييجدا و فاصله اين از ،برگردانيم سكون حال

 شود. مي پيدا حيات
 نيرو و همه اين اينكه اثبات و هستي اصول تعدد در كشف براي است راه همه هاينا

در  .اثر ذاتي نه است تركيبي اثر ،مخلوقات در قدرت و علم و حيات و موت و حركت
 نيازبي آفريننده و خالق از ،اشدب او ذاتي اثر ماده كماالت اگر كه كرديم اثبات گذشته

 گردد. مي
 همه اين لاص يك از و است متعدد طبيعت در هستي اصول كه شودمي ثابت اينجا تا

 ،اشدب متعال خداوند مانند آفريننده هرچند نيست ايجاد قابل متضاد و مختلف موجودات
سازد مي مربوط خوده ب را هاعلم و هاقدرت ۀهم كه است حقيقتي ،برهان و حساب زيرا
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 يميگومي كه رياضي يهاحساب در مثال .خالق قدرت خواه و اشدب خلق قدرت خواه
 تابع مانآس و زمين در معالَ دانشمندان ۀچهار و هم با است مساوي دو ۀعالوه دو ب

ه ب يا و گردد خارج رياضي حساب حكومت از تواند نمي قدرتي هيچ و اندحساب همين
 رياضي يهاحساب تواندمي متعال خداوند ۀقاهر قدرت آيا ،دهد تغيير را آن خود ۀاراد
و يا  و پنج از بيست تريشب در پنج پنج ضرب حاصل كه كند كاري يعني ؟دهد تغيير را

به  است و هندسه حساب تمام طبيعت ملعا .نيست ممكن هرگز ؟اشدب آن از كمتر
 به وجود هر و موجوديت شيئ هر گويند شيئيتمي شمنداندان و حكما كه يطور

 تركيبي و صوري ۀو هندس و كيفي كمي قواعد اگر يعني ،است آن ۀهندس و حساب
 و هندسه تحال آن در كه برگردانيم اوليه حالته ب را آن و بزنيم همه ب را اشياء

 مثال ؛رسدمي صفر به شيئ آن و قيمت ارزش ،حال آن در ،اشدب نداشته وجود كيفيتي
 باز و يمينما را اوراق آن و بزنيم همه ب را ماشين يك يا طياره يك ۀهندس صورت اگر
ه ب اين از ،است بوده در معادن كه برگردانيم حالتيه ب نموده ذوب را يدكي قطعات آن
 وجه يچه به شود كهمي داماع چنان و ماشين وجود طياره ،زدن هم هب و خوردن هم

 مربوط ،دو مصنوع اين موجوديت و ارزش زيرا تمام ،نيست گذارينام و استفاده قابل
 و شده خراب آن هندسي صورت كه اكنون و است بوده و تركيب هندسه همان به

 رآنق در خداوند .است داده دست از را خود شيئيت ،خورده همه ب آن تركيب
 و هندسه دليله ب عالم در چيزي هر شيئيت يعني 19،قدارمِ بِ  هُ ند  َِ  ش ی ُك  فرمايد: مي

  .است اندازه
 وقيبخواهد مخل خود ۀقاهر ۀاراد و قدرته ب خداوند وقتي ،توضيحات اين بر بنا

 الفخ بر و گردد خارج تواندنمي حساب و هندسه ۀداير از ،بسازد مصنوعي و بيافريند
 اينه ب خداوند .آورد به وجود مخلوقي بتواند كه نيست ممكن هندسي و علمي قواعد
 اكمل نحوه ب را هندسه و حساب خود كامل حكمت و علمه ب كه است توانا و دانا دليل

 آورده به وجود انساني و جهاني چنين ،كامل ۀهندس و حساب آن و مطابق دانسته
 را هندسه و حساب آن حقيقت تواندنمي بشر ناقص شدان و علم كه يبه طور ،است
 خداوند را آنچه ،احسن نظام و كامل ۀهندس و حساب اساس بر اكنون و كند درك

                                                           

 . 8سورۀ رعد، آيۀ  .19
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 دانش و علم و آورد به وجود را آن ساختماني مصالح و اصول ابتدا بايستي بسازد بخواهد
 اصول آن بر ،دارد آن وجودبه  علم و داندمي خودش كه ييهانقشه و هاطرح با را خود
 آورد. به وجود انساني و جهان چنينبتواند يك تا نمايد منطبق و داده سازش اوليه
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 فصل دوازدهم

 هاآن تعدد اثبات و اوليه اصول استخراج و كشف حاال در بيان و

 علم ،خود ذاتي لوازم به ،خود ذات در كه هستي يك ايجاد كه شد روشن گذشته در
به  ذاتي غناي ذاتي و قدرت علم زيرا ،است ممتنع و محال اشدب قدرت و حكمت و

 .است متناقض ذاتي  احتياج و فقر با ذاتي آورد و غنايمي وجود
 اين از مخلوق و است حكمت و علم ذاتا كه است غني ذاتا جهت اين از خداوند

 مخالف ذاتي حكمت و علم پس ،است احتياج و فقر ذاتا كه شده شناخته مخلوق جهت
 آن ،شده خدا ايجاد ۀاراد غير خدا به اگر ،مقدمه اين بر بنا .است مخلوقيت فقر ذاتي با

 فقر خود ذات در ساخته خدا آنچه پس ،اشدب احتياج و جهل و فقر ذاتا بايستي غير
 ينيع ،است يبتركي و يضعر ،آمده به وجود مخلوق در حكمت و علم از آنچه و است
 ذاتي تخاصي نه خلقت است اصول تركيب خاصيت مخلوق وجود در دانش و حيات

 و اندياجاحتو  لجه و فقر ذاتا اوليه اصول ،آفرينش حكمت و حساب در پس .اصول آن
به  اغن و دانش و علم ،خلقت ۀهندس و حساب طبق متعال خداوند ۀحكيمان ۀاراده ب

 .اشدب با فقر ذاتي مأتو و متعدد بايستي خلقت اصول، بنابراين .آيدمي وجود
 در ذات كه اصولي .است خلق عالم هايهستي ،اوليه اصول از منظور :اصل اولين

 در اصل اولين .است و كيفيت كميت فاقد و نيست تريشب صنعتي واحد يك خود
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به  عالم ۀپيكر هاآن اتصال و اجتماع از كه است طبيعت مادي و ذرات ماده اصل ،طبيعت
 يا و عقلي برهان و است مشاهده و حس دليله ب ،اصل اين اثبات و ثبوت .آمده وجود
 و لمس طريق از كه هستيم روبرو اشيائي با طبيعت در ما زيرا ،ندارد الزم عقلي دليل

 آب ،ما نفس هواي .هستيم آن از قسمتي ما خود و كنيممي درك را هاآنود وج ،احساس
 قابل مواد و ذرات از تركيبي همه و همه ،حرارت و نور ،آن غذايي مواد و زمين ،يآشاميدن

 .دانداده تشكيل را انسان و جهان ۀپيكر از قسمتي هاآن از كدام هر .انداحساس و لمس
 نيالهي و ماديين از يك هيچ و انكار است قابل غير و بوده محسوس ماده وجود پس

 ذرات و ادهم كشف .است محال انكار محسوسات زيرا ،اشندب آن وجود اند منكرنتوانسته
 ۀهندس طبق هاآن ۀهم كه ستا مخلوقاتي و مصنوعات طريق از ،طبيعت عالم در مادي
 كه رو هستيمبرو اجسامي و اشياء با خود مقابل در ما .است گرجلوه ما مقابل در الهي

 هايفيتك و هايتكم از ياهموعمج كدام هر و شده پياده آن روي بر الهي ۀنقش و هندسه
 در آنچه ييعن ،داده تشكيل را هاآن ساختمان و وجود ،كيفيت و كميت آن كه باشندمي
  .شده ساخته كه است اشيائي است گرجلوه ما نظر

 تطبيع ۀاولي اصول و ماده مرزه ب را خود بايستي اشياء شكل و هندسه طريق از ما
 چه هاآن بتركي از و چيست خود ذات در اصول آن كه يمبدان و يمفهمب تا يمرسانب

 .آمده به وجود مقتضياتي و خصائص

 چيز همان حقيقت كشف براي است راهي چيزي هر صورت

 خود همراه چيزي ،اوليه اصول سواي هاصورت و است محفوظ هاصورت در ،اصول
و  حجاب ،خود ريِصو نمايشه ب هاصورت ،مطالعه و نظر ابتداي در اگرچه .ندارد
 ؛باشندمي اوليه اصول عين هاصورت همان ،كمي دقت و مطالعه از بعد يول ،انديتواقع
 دقت با ولي ،است و آهن سنگ و خاك از آن ۀاولي مصالح حجابِ ساختمان ورتص مثال
 نقش و صورت طورهمين .ندهست ساختماني صورت ها عينسنگ و خاك ،نظر

 ،نظر دقت با و شده استخراج معدن از كه نديستن فلزاتي و وليها مواد حجاب آالتماشين
 ؛طبيعي صنايع طورهمين .است هاآن ساختمان و ماشين عين ،اوليه حمصال و فلزات همان

 .ادري و و صحرا كوه و علف و آب ديگري آن و است حيوان اين يميگومي نظر در بدو ما
 ،كنيممي وضع هر صورتي براي ختلفم يهانام ،مختلف هايهندسه و هاصورت طبق
 حيوان يا و دريا و صحرا و و خاك آب عين ،طبيعت اصول و اوليه مواد ،نظر دقت با ولي
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 رها را تركيب و هندسه ،هاشكلو  هاصورت ۀمطالع در بايستي ما .اشدبمي انسان و
 كه يمينما دقت و مطالعه است تركيب و هندسه معروض كه ايهياول اصول در و كنيم

 متعدد. يا ستا يكي آيا

  : مادهاول اصل

 است خود ذات رفو خود مع بوده گرجلوه مخلوقات و اشياء در كه اصلي اولين
 ۀهندس طبق ،هاآن از اجتماع كه ستا موادي و ذرات همان ماده .است ماده اصل
 وهجل ينندهب چشم برابر در از اشكال شكليه ب و آيدمي به وجود موجودات ۀپيكر ،الهي
 كند.مي

 ۀوليا در حالت و خود ذات در ماده اصل آيا كه آيدمي به وجود سئوالي جااين در
 و لمس قابليت و تجسم قابليت ،ماده حالت اولين) است غيرمادي يا مادي ،خود

 دليله ب كه است بوده غيرمادي شيئي ماده حالت اولين يا اينكه و (است احساس
  .است درآمده ماده صورته ب ،كيفيت و ميتك لدليه ب و صنعت

 .است بوده غيرمادي ،ماده صورته ب ظهور از پيش ماده كه معتقدند قديم ۀفالسف
 از مجرد شيئ آن و است ماديت از مجرد ،اوليه حالت در عالم ۀماد كه دارند عقيده
ه ب و ندكپيدا مي متراك الهي ۀهندس طبق ،ابعاد و حدود از عاري و بري و ماديت
 ،خود ذات الوجود در واجب كه دارند عقيده فالسفه .كندمي جلوه ماده و ذره صورت

 قيود حدود و از مجرد است يذات .اشدبمي حدي و قيد هر از منزه و وجود منطبق وجود
 و شكله ب ،خود وجود و تنزالت تجليات در ،واجب وجودِ آن و ،هاشكل و هارنگ و

 اين در ذره و ماده صورته گيرد و بخود ميه ب ابعاد و ودحد ،شودمي ظاهر يصورت
 كند.مي جلوه عالم

و  قيوده و ب شده خارج اطالق حالت از ،خود تنزالت در ،مطلق گويند وجودمي
 ۀقيود و هندس اسير ،خود ۀاولي حالت در صنعت ۀاولي مواد چنانكه ،شودحدود مقيد مي

 ۀاراد بعدا طبق و است آزاد ماشين يا و انساختم قيد شكل از و نيست مهندس
 آنچنانكه ،شودمي تغييرات و اندازه و شكل اسير ،شده هندسي قيوده ب مقيد ،مهندس

 قطره و نهر يا و اقيانوس و دريا شكله ب ،شده خارج خود اطالق قيد از مطلق آب
 يهاآب ،ساقيانو و دريا و نهر همچنين .است مقيد آب ۀرقط پس ،شودمي گرجلوه
 .داشت خواهيم مطلق آبِ ،برداريد آب از را قيد لفظ اگر و باشندمي محدود د ومقي
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 روي و محض است القيد و الشرط ،خود حال در ،الوجودو واجب اوليه وجود طورهمين
 روي كه ييهانام پس .اشدبمي سازگار قيدي و شرط هر با ،القيدي و الشرطي انهم

 وجود دوم حالت نام هاينا ۀهم ،حرارت و نور ،ماده و آب يميگومي كه ايماشياء گذاشته
 صورته ب ،اسارت اين در و شده مخصوص ۀهندس اسير ،قيدبي وجودِ يعني ،است مطلق

ه ب ،مخصوص ۀهندس اسارتِ در ،مصنوع فلزاتِ چنانكه .است شده گروا جلوهه و آب
  .استه شد گرجلوه نماشي صورت
 ماده و است مطلق وجود سوم يا و دوم حالت ماده ،فالسفه نظر از ،مهمقد اين بر بنا

 عرضي لوازم از ابعاد دود وح مانند ماده لوازم .است حد و قيدبي وجود از نازلي صورت
 از منزه مجرد و وجود وجود ،ادهم صورته ب ظهور از قبل حالت در ماده زيرا ،است تركيبي

 تبديل خود نزولي سير در ،و مجرد مطلق وجود ،قاعده اين بر بنا .است ابعاد بوده و حدود
به  تبديل ،يريمگب ماده از را و ابعاد دودح يا و مادي صورت بتوانيم ما اگر و شده مادهه ب

 مجرد خواهد شد.  و مطلق وجود

 فضا  و اتم عصر دانشمندان نظر اما و

 و ماده صورته ب ،فشار و متراك اثر در نيرو آن كه است بوده نيرو ،ماده قبلي حالت
 به ماده اگر كه يميبگو توانيممي مادهه ب نيرو تبديل ۀقاعد روي .است نموده جلوه جسم
 به ماده كه صورتي در .است بوده نيرو ماده ۀاولي حالت و قبلي حالت پس ،گرددتبديل نيرو
 دو در ،يكديگره ب الح ود ۀمبادل زيرا ،شد خواهد تبديل مادهه ب نيز نيرو ،شود تبديل نيرو

 به تبديل نيز  هوا ،گردد هوا به تبديل آب كه اشدب ممكن اگر يعني ،شودمي واقع جهت
 .داشت ود نخواهدوج جهت دو در ،اشدب نداشته وجود امكاني چنين اگر و شد خواهد آب

 اين و بود دخواه تبديل قابل مادهه ب هم نيرو ،كنيم تبديل نيرو به را ماده بتوانيم اگر پس
 صوري خصائص البته .است بوده نيرو ماده قبلي حالت اينكه بر روشن ستا برهاني خود
  .نخواهد داشت وجود در ماده نيرو صوري خصائص چنانكه ندارد نيرو وجود در ماده

 بيش يكي واقع در ولي رسدمي نظره ب در ظاهر مختلف اگرچه فرض دو اين ولي
نظر  مانند درست ،مطلق وجود از ماده پيدايش در قديم ۀفالسف سخن يعني ،نيست
 ۀفالسف نظر از نيرو .مادهه نيرو ب تبديل و انرژي به ماده تبديل در است عصر اتم علماي

گويند فضا مي عصر علماي زيرا ،قديم ۀنظر فالسف از است مطلق وجود همان عصر اتم
اسير قيد و  اشدب آزاد حال به يبايست كه نيرو آمد و آن به وجود در نيرو تراكمي وقتي
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 قدرت ،آزادي اين از ،آزاد سازيم اسارت اين از را نيرو بتوانيم اگر ،گرددمي شكل
 از .گرددنيرو برمي خود يعني ۀاولي حالته ب ماده آنگاه و آيدمي به وجود العادهخارق
 ؛آوردمي به وجود خرابي همه شود و اينانفجار پيدا مي ،اول حالته ب برگشت و آزادي

 مثال درآوريم بند و قيد حالته ب قيدييب حالت از كه را چيزي هر طبيعت در چنانكه
 مايع صورته ب را گازها يا و ميآور به وجود تراكم و كنيم محبوس خارج در را هوا

 مكعب متر ميلي دو در ،اشدب پراكنده آزاد هواي در بايستي كه گازي و درآوريم
به  كه حبسي قيد و از و برگردانيم اوليه حالته ب را هاآن سپس و سازيم محبوس

 به وجود نيرو و قدرت ،اول حالته ب آزادي و برگشت اين از ،آزاد كنيم آورديم وجود
 ،آن آزادي از و كنيممي حبس را هوا چنانكه آيا .گيردمي قرار ما ۀمورد استفاد و آيدمي

 از تا بعد كنيم سحب ماده صورته ب را يروهان توانيممي شودمي پيدا نيرو و حركت
 ؟رددگبر نيرو يعني خود ۀاولي حالته ب ماده و آيد به وجود قدرتي ،صورت اين از آزادي

 غيرمادي شيئي و بوده غيرمادي شيئيه ب مسبوق عالم مواد ،فرض دو اين روي پس
 .است شده گرجلوه ماده صورته ب نيرو( و مطلق وجود )مانند

 يك به كه ماده و مطلق وجود يا ماده نيرو و آن كه يميگومي فرضيه دو اين ۀدنبال
 كه ندهست متباين حقيقت دو اينكه يا و است يقتحق يك واقع در گردد آيابرمي اصل
 ؟آيدمي به وجود مقتضيات و خواص همه اين يكديگر اب تركيب بعد از
 ،باشند حقيقت يك عواق در و برگردند اصل يكه ب دو اين اگر اول فرض در
به  و خاصيتي اقتضا، ديگر صورته ب اصل يك تبديل و تحول كه ستا اين اشالزمه
 و هاشكل كه ستا اين حسابي چنين ۀالزم و هنداشتوجود  اول اصل در هك آورد وجود

 ،آورد به وجود اقتضا و حقيقت ،نديستن چيزي ابعاد ثالثه سواي كه هندسي يهاصورت
 چنان ،اشدب خاصيت و اقتضا داراي خود خوديه ب ،دسيهن شكل و گانهسه ابعاد يعني
 مخصوص شكله را ب تارذاگر  مثال ؛است ود نداشتهوج اصل در كه خاصيتي و اقتضا

در  توانيمآيا مي ،كنيم مهندسي مخصوصي شكله را ب و فلزات هاخاك يا و درآوريم
 ؟است نداشته وجود يا فلزات آبو  در خاك هك آوريم به وجود و اقتضائي خاصيت آن

 قرار حرارت از معيني ۀدرج در و است سيال و مايع ،خود ۀاولي در طبيعت كه آب مثال
 مكعب مثال ،مدرآوري ديگري شكله ب اگر است كروي شكله بكه  را آب اين ،گرفته

 ،مخصوص ۀهندس و معين يهاشكل اين از توانيممي ،آن امثال و مستطيل يا
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 پس را فلزات همچنين ؟است وجود نداشته آن اصل در كه آوريم به وجود آب رد خاصيتي
 ،هندسي تيبتر طريق از ،آن مخصوص در اشكال توانيممي كرديم استخراج آنكه از

  ؟اشدب نداشته وجود فلز و معدن همان در كه ايجاد كنيم اقتضائي و خاصيت
 اثر ،عدمي دليل كه كنيم عترافا حقيقت اين به بايستي ،اشدب ممكن كاري اگر چنين

 عدم جزه ب دمع از با اينكه كنيم پيدا وجودي خاصيت عدم در توانيممي ما و دارد وجودي
 اد چيزيابع سواي كه هندسي يهاشكل و ثالثه ابعاد زيرا ،آيدنمي به وجود چيزي

 ،دارد انهگسه ابعاد كه شيئي سواي ،ابعاد يعني ،اعتبارند و خود عرض ذات در ،نديستن
 اگر .است جسم ذاتي ۀالزم ثالثه ابعاد و است جسم خود فقط جسم حدود .نيست چيزي

 ،تركيب از اين كه يميبگو توانيممي ،گردد تركيب جسم با كه اشدب جسم سواي بعد چيزي
 نعي ،ابعاد و اگر شكل ولي ،است نبوده اصل در كه شده پيدا مخصوصي اقتضاي و اثر

 طريق از ،هندسي در اشكال كه نيست ممكن ،اشدب شكل و ابعاد نعي ،جسم و جسم
 زيرا بارها ،است وجود نداشته ماده اصل در كه آيد به وجود ابعاد خاصيتي و شكل

 اينكه نه است جسم ذاتي خاصيت از استفاده براي هندسي اشكال كه يماكرده استدالل
 و عرض است عرض شكل زيرا ،اشدب ماده و جسم در خاصيت ايجاد براي اشكال اين
 عرض أتواند منشنمي اثر وجودي اين و است وجودي اثر اقتضا و خاصيت ،است عدم

 تراكم و تنزل از بعد كه اول نيروي يا و مطلق وجود آن اگر ،بنابراين .اشدب داشته اعتباري
 نداشته دوديح و بعد ،اشدب غيرمادي خود ۀاولي حالت در ،كندمي جلوه ماده صورته ب
 نداشته اصيتخ و اقتضا خود نهاد و ذات در و اشدب صورت و شكل از بري و عاري ،اشدب
 و ثالثه ابعاد داراي گيريصورت و شكل در و وجودي تنزل در تواندنمي هرگز ،اشدب

 صورته ب تبديل و تنزل از بعد كه مطلق وجود يا و اول نيروي .شود خاصيت و اقتضاء
و  ورتص ،تبديل و تنزل از پيش اينكه يا ؛نيست بيرون حالت دو از ،كنديم جلوه ماده
 بري و صورت از مجرد ،تبديل و تنزل از پيش يا و است ماده خواص به مجهز و دارد ابعاد

از  منزه ،تبديل از پيش نيرو و وجود اطالق حال در مطلق وجود اگر .است ابعاد از حدود و
 اين آورند كه به وجود حدودي و بعد خود در كه ندارد امكان رگزه ،باشند ابعاد و حدود
 كه است همين در و ماديات مجردات فرق .است نبوده هاآن ذات و اصل حدود در بعد و

 شرح در (ع) صادق امام بيان در د حدودند همچنانكهطارِ و بعد فوق خود ذات در مجردات
 اصولي و حروف از الهي اعظم اسماء :فرمايدمي هك شده اشاره حقيقت اين به اسماء اعظم
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 و صورت شكل ،است حدود بعد و طارد و نافي ،اصول و حروف آن كه آمده به وجود
 مجردات ذاتي از لوازم ابعاد و شكل پذيرش عدم 11.كندنمي قبول ابعاد و قطر ندارد،

 پس .كند رها را خود و وجودي ذاتي لوازم تواندنمي خود تحوالت در اصلي هيچ و
 و قطر نافي بعد و فوق حال تجرد و به حاله ب اگر ،تبديل از پيش ،نيرو و مطلق وجود
 داراي ،ذاتي اياقتض و خاصيت خالف بر ،خود بعدي تنزالت در ندتواننمي ،باشند ابعاد

 باشند. حدود بعد و
ه ب اگر ؟آورده جاك از را صورت و شكل ماده كه آيدمي به وجود سئوالي جادر اين

 معنايه ب اين پس ،آورده به وجود خود در صورت و شكل ،خود وجود از خارج دليل
 و صورت شكل خود داراي ذاتي خاصيت دليله ب اگر و است تركيب و تعدد اصول

 با اينكه ،است او بوده ذات و همراه اول اصل همراه ،ورتص و شكل اين پس ،شده
 چگونه پس ،ابعادند حدود و فاقد ،مجردند ،وجود مطلقو يا  يد حروفيگومي شما

 . اشدب شده او تركيب با ابعاد و حدود اينكه مگر كردند پيدا ابعاد حدود و
از  خود اصلي خوديه ب ماده .ندارد غيرمادي ۀسابق ماده اصل يميگومي در جواب

 اشدب داشته تو خاصي قدرت همه اين خود دليله ب توانست اگر .است طبيعت اصول
 به وجود اجسام و انواع همه اين اصل يك از كه يميبگو توانيممي و نيست يحرف كه

 بايستي پس ،اشدب داشته اثري و اقتضا ،خود ذاتي خاصيت دليله ب اگر نتوانست آمده و
 كشف براي است راهي خود اين و كند پيدا اثر و اقتضا خود از وجود خارج لدليه ب

 باشند. مختلف هاييتخاص أمنش بايد كهمتعدد  اصول
از  گردد ومي نفي ماده از آنچه و ماندمي ثابت ماده در آنچه قيطر از اكنون و

 آن تعدد و اوليه اصوله ب توانيممي طبيعت عالم در تضاد و تناقض پيدايش طريق
 شويم.  واقف
 و نفي بين حال در دائما دارد كه حدودي و عوارض به نسبت ماده كه است يهيبد
 ،اندشده ساخته مختلف شكل دو به كه را جسم دو توانيممي ما .گيردمي قرار اثبات
 است مربع جسم اين يميگومي .دهيم قرار اثبات و نفي بين ،دارند كه شكلي به نسبت

 در ،ديگر اشكال يا و كروي شكل يا مربع شكل جااين در پس .نيست مربع جسم آن و

                                                           

َ  ِبللّفْ  .33 ّوتئ  ل ق  اْسام  ِبلُْحُرَِف غ رْي  ُمت ص  ایل  خ  َ  ت ع  ك   ّن اّلّل  ت ب ار 
ِ
نِْفيّ ا ْصُبوغئ م  َ  ِبللّْوِن غ رْي  م  ْوُصوفئ  َ  ِبلتّْشِبيِه غ رْي  م  ّسدئ   َ َ  ِبلّشْخِص غ رْي  ُم قئ  اُر  ظِ غ رْي  ُمنْط  ْنُه اْلَقْط   َ

َدُ  ْنُه الُْحُد  َ  . 0، روايت 010، باب حدوث اسماء، ص 0اصول كافي، ج . ُمب ّعد  
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 باز و كنيم پياده جسمي در را مخصوصي شكل توانيممي .ندهست و اثبات نفي لقاب جسم
 و مختلف اشكال پس .درآوريم ديگر شكله ب را او و يريمگب جسم از همان را شكل آن

 مانند مخصوص شكل اگر يميگومي دارند. سلب قابليت جسم و ماده از ،خاص اشكال
 دست از را خود ذاتي ۀالزم تحوالت در تواندنمي هرگز ،اشدب ماده ذاتي لوازم از مكعب
 توانيممي ،گيرندمي قرار مختلف حاالت در شكل نظر از اجسام نظر اينكه از پس .بدهد
 و نور و رنگ ۀدربار را بحث همين و نيست ماده ذاتي لوازم از خاص شكل كه يميبگو

  .دهيممي ادامه ماده حيات نيرو و
 از حيات نيرو و و نور يا و سفيد و سرخ و سبز مانند يمخصوص رنگ اگر يميگومي

 سلب قابليت و اشدب داشته وجود ماده همراه بايستي جا همه ،باشند ماده ذاتي لوازم
 سلب ماده از سفيد يا سبز مانند نور مخصوص كنيممي مشاهده اينكه با اشدب نداشته

 آن و است سرخ جسم اين يميبگو متوانيمي و گيردمي ديگر رنگ را آن جاي شود ومي
 جسم اين .دارند سلب قابليت ماده از حيات و نورانيت طور همين .نيست سرخ جسم

 هاشكلاگر  .است مرده ديگري آن و زنده يكي آن ،نيست نوراني جسم آن و ستا نوراني
 ما مثال .ندارد سلب قابليت جسميت و ماديت مانند ،اشدب ماده ذاتي لوازم از هارنگو 

 يميبگو توانيمنمي يا نيست ماده ،جسم آن و است ماده ،جسم اين كه يميبگو توانيمنمي
 ،خود دليله ب ماده زيرا ،نيست تجسم قابل ديگر ۀماد آن و دارد تجسمي ماده اين كه

 نور از نورانيت سلب قابليت .عدم مانند ،نيست سلب خود قابل از خود و است جسم و ماده
 ها. اين امثال و علم از علم سلب و جهل از جهل سلب يا ظلمت از ظلمانيت سلب و

 ديگري خاصيت ،خود از خارج دليله ب و دارد خاصيتي خود دليله ب عالم در چيز هر
 ولي ،دارد سلب قابليت آمده به وجود خود از خارج دليله ب كه خاصيتي .كندمي پيدا

 سلب قابليت طريق از پس .نيست سلب قابل آمده ه وجودب خود دليله ب كه ييهاخاصيت
 سلب قابل آنچه كه كنيم ثابت توانيممي ،ماده از خاصيت و صفت سلب قابليت عدم و

 ماده خود و داخل دليله ب ،نيست سلب قابل آنچه و است ماده از خارج دليله ب ،است
 است. 

 قابليت و كرويت مانند عمومي شكل و بعد كه كنيممي مالحظه اشكال و ابعاد ۀدربار
 دليله ب قرار دهيم و وضعي حال هر در را ماده .نيست سلب قابل ماده از ،ابعاد ثالثه

 به تبديل حال در ماده كه كنيم فكر اگر و است ماديت ،ابعاد دليله ب ابعاد و ،ماديت
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 ثابت بايستي جااين در ،كندمي رها را خود ابعاد ،به وجود تحول حال در يا و انرژي
 رها را خود بعد ،تبديل هنگام كه است ماده وجود از خارج دليله ب ،ماده بعد كه كنيم
 ،ترلطيف حال در كه يخ مانند بگيرد قرار تريلطيف الح در ماده است ممكن كند.مي
 مي گاز ،ترطيفل حال در هم بخار و شودمي اربخ ،ترلطيف حال در آب و است آب

 حاالت اين ۀهم در ولي ،باشد داشته تريلطيف حالتاست  ممكن هم گاز و گردد
 دليله ب وجود يا ،تراكم دليله ب نيرو اگر .است ذات لوازم از محدوديت و بعد ،مختلف

تر تر و رقيقلطيف حاله ب ،نيرو و وجود ابعاد در حدود و حتما ،اشدب شده ماده ،تنزل
 نيرو خاصيت و صفت بر تواندنمي تراكم و تنزل ،اشدب وجود نداشته و اگر دوجود دار

را  جسم آن و اشدب اختيار در ساده جسم يك اگر تعدر طبي چنانكه كند اضافه چيزي
 را رها او ذاتي خاصيت توانيمنمي ،درآوريم شكلي هره ب مخصوص جسمانيت حفظ با

 وجودِ يا و ماده فوق انرژي در يميگومي سپ .آوريم به وجود ذاتي خاصيت يا و سازيم
 جاآن در را خود بحث باز و است موجود تريلطيف نحو به ابعاد و حدود ،حدود فوق
 لوازم از اگر و است نيرو و وجود ذاتي و حدود از لوازم بعد يميگوو مي مدهيمي ادامه
 شده تركيب و و وجودنير با كه اشدبنيرو و وجود  از خارج شيئي بايستي ،نباشد ذاتي

 را خود حدود و بعد كه آيد به وجود ماده و جسم در حالتي بايستي صورت اين در .اشدب
 ،ابعاد دليل به بعد و بعد ،ماديت دليله ب ماده پس .است ممتنع كار سازد و اين رها

  .است ابعاد و شكل ،واحد صنعتي يك با و اول وضع به ماده .است ماده
 حالي همان در ،آورد به وجود جسم و ماده طبيعت خالق يا و طبيعت كه جادر آن

 نيست و الزم است او ذات لوازم از هم حدود و بعد ،آيد به وجود و جسميت ماديت كه
 ۀماد و محدود ۀماد پس .كند پيدا حدود و شكل تا گيرد انجام ماده وير دوم عمل

 شيئي براي بخواهد عالم خداي اگر هك است يعتطب اصول از ،ابعاد قابليت و متشكل
 از تا آورد به وجود را خود مواد عالم ۀقاهر ۀاراده ب كه است الزم ،بسازد پيكره و جسم

 از .فرمايد را عنايت آن مخصوص شكل چيزي بهر بسازد و اييكرهپ مواد آن اجتماع
 و ماده از ،انستج و تماثل ولي نيست پيدايش قابل تضاد و تناقض ،آن ابعاد و ماده
به  اصل يك از كه گويندمي شيئي دو به متجانسين زيرا ،آيدمي به وجود آن ابعاد

 ؛دارند فرق هم با شكل و صورت در فقط و گردندبرمي اصل يك به و آيندمي وجود
 مانند اشكال و نورانيت اختالف به نوراني شيئ دو و ابعاد اختالف به جسم دو مانند
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ه ب نسبت حيوانات انواع مانند ،شودمي پيدا يكنواختي اجناس ساير و يا آب زا كه مختلف
 باشند. مي متجانس و متماثل همه هاينا ،يكديگر

مانند  ،دارند وجوديو  ذاتي اختالف يكديگر با كه است شيئ دوه ب نسبت متضاد اما و
 شيئ دوه ب متناقضين آن ابربر در و .يكديگر برابر در سياه و مانند سفيد ،و دو نور گرن دو

 و ساكن و متحرك مانند ،دارند عدمي و وجودي اختالف يكديگر با شود كهمي اطالق
 اصل يك از و نديستن اصل يك به برگشت قابل متضادين و متناقضين .ميت و يح

 كه است دليلي سواي آوردمي به وجودو تضاد  تناقض كه دليلي زيرا ،گيرندنمي سرچشمه
 به اختالف قابل جسمانيت دليله ب جسم دو مثال ؛است گرفته سرچشمه آن از شيئ وجود

 اگر و اندمشترك جسمانيت در دو هر زيرا ،نديستن ميت و يا حي سكون و حركت
 زيرا ،اشدب موجود حيات و حركت ،دو هر در بايستي ،اشدب حيات و حركت دليل جسمانيت
به  سرخي يا و سياهي و سفيدي جسمانيت دليله ب طور اگرهمين .است موجود جسمانيت

 و رنگ ،بنابراين .باشند رنگ يك به دو بايستي هر پس ،اندجسم دو هر ،آيدمي وجود
 بتوان كه دهدمي دسته ب امكاني و آيدمي به وجود جسمانيت از خارج دليليه ب نورانيت

 و روشن است راهي اين. داد قرار تضاد و تناقض حال در يكديگره ب نسبت را شيئ دو
 .آفرينش اصول تعدد كشف براي واضح است برهاني

ايجاد  براي متعال خداوند كه دهيممي ادامه حقيقت اين اطراف در را خود بحث كنونا
 جااين منظور ما در و دارد الزم اصل چند يا و اصلي چه ،صورت اين به انساني و جهاني

 بسازد.  صورت اينه ب جهاني تا كند ايجاد را آن ايستيب خداوند كه است اصولي لزوم
 ساخته عالم ۀپيكر و آيدمي به وجود جسمانيت و جسم آن از كه ماده اصل مسلما

 و كنار را در آنچه و كنيممي نگاه جا هره ب ما .است آفرينش عالم اصول از يكي ،شودمي
 مخصوص ۀهندس با جسم آن كه دارند جسمي و پيكره كدام هر بينيمخود مي اطراف

 ايجاد و پيدايش ،نباشد تجسم قابل دهد و اگر مادهمي تشكيل را هاآن خود موجوديت
 محدود ،شماره و اشاره قابل شيئ زيرا ،است و ممتنع محال اشاره قابل محدود و شيئي
 ايجاد براي تنها جسم و تنها ۀماد ولي ،است ماديت و جسم يذات ۀالزم محدوديت و است
و  گوناگون اشكال و هارنگ اين با متماثل و متضاد و متناقض اساجن و انواع همه اين

 حقيقت يك خود دليله ب ماده و جسم شد روشن چنانكه زيرا ،نيست كافي كثيف و لطيف
 ،بنابراين .نيست پيدايش قابل متناقض و متضاد شيئ دو ،حقيقت يك از و نديستن بيش
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 مقدس ذات از گردد و شناخته خود ۀپيكر و صورته ب تا دارد ايكرهيپ و صورت عالم
 محدوديت كه است ذراتي و ماده از پيكره و ورتص اين و كند پيدا تمايز متعال خداوند

 ماديت دليله ب عالم مواد و ذرات ولي ،باشندمي تجسم قابل و است هاآن ذات مۀالز
 تجسم ،اشدب چنين اگر زيرا ،اشدب و شعور اتحي و حركت نيروي تواندنمي جسمانيت و

 حركت نيرو و پيدايش براي ،اشدب كه طريقي هره ب هاآن گرفتن شكل و ذرات و مواد
 ماده ذاتي ۀالزم نيرو و حيات كه است ممكن صورتي در اين و است كافي حيات و
 مستغني خود از غير خود ذات در ماده ،اشدب ذاتي ۀالزم حيات نيرو و اگر و اشدب

 درك و احساس مشاهده به ما .نيست سازگار احتياج و فقر با ااستغن اين و شودمي
از  بعد ،اجسام و كماالت اندياجاحتفقر و  سراپا عالم مواد و اجسام كه كنيممي

 صورتيه ب جسم آنكه از بعد بينيممي .شودمي پيدا هاآن وجود ۀهندس و موجوديت
 آورد.مي دسته ب احساس و شعور آن از بعد كند،مي پيدا حركت وينير ،شودظاهر مي

 ماديت و جسمانيت همراه يا و تن پيدايش همراه و جسمي وجود اگر همراه هاانسان
 و شعور ،ندكنمي پيدا جسميت و ماديت كه جاهمان از ،باشند شعور و ادراك خود

 پيدايش از بعد يجبه تدر جسم تكماال ،نيست چنين اينكه با ،بود خواهند هم ادراك
 و حيات به و نيست شعور و حيات ،ماديت دليله ب ماده پس .شودمي حاصل جسم
 هيكل آنكه از پس انسان خلقت موضوع در قرآن در متعال خداوند .است محتاج شعور
 شرح كامل جنين يك تا تكامل مراحل و وجودي ۀهندس و تركيب نظر از را انسان

 حيات آن اثر در كه كرديم ايجاد ديگري خلق او در كه گويدمي آن زا پس ،دهدمي
 را آدم هيكل وقتي كه فرمايدمي فرشتگان به آدم خلقت ۀدربار طورهمين .كرد پيدا

 شما ۀهم موقع آن در ،دميدم آدم كالبد خود در روح از و نمودم مهندسي و ساختم
 مدلل و روشن گذشته براهين ۀاضافه ب شريفه ۀآي دو اين .كنيد سجده را او بايستي

 ماديت ۀهندس و تركيب مولود نيرو و حيات از قبيل اجسام وجودي كماالت كه داردمي
 دانش و حيات اين و شود پيدا دانش و حيات ،وجود ۀهندس دليله ب اگر زيرا ،نيست
ه ب خود ،ديما و تركيبي ۀهندس اتمام از پس ،آيد به وجود هيكل ۀهندس و ابعاد همراه

 وقتي شما مثال براي ندارد. احتياج ديگر عمله شود و بپيدا مي و شعور هم خود حيات
 اين ييو زيبا يد رنگيبگو است كنيد ممكنمي نگاه و زيبا مجلل ساختماني صورته ب

 هم پهلوي ساختماني ۀنقش طبق كه است ييهاآجرها و آهن همان مولود ساختمان
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 هاآهنآجر و  مولود ييزيبا و رنگ كه گويدشما مي جواب در ديگري .است شده چيده
 ،ها استوار شدهپايه آن بر و سقف رفته باال ساختمان هايپايه از آنكه پس بلكه ،نيست
 مولود ييزيبا و رنگ اگر زيرا ،آمد به وجودساختمان  از بناي خارج دليليه ب ييو زيبا رنگ

 تا نداشت احتياج ديگر عمله ب ،شد برپا اختمانس هيكل آنكه از پس ،بود هاآهنآجرها و 
 آورد. به وجود ييو زيبا رنگ

 وجود ۀهندس و مادي و شعور مولود تركيب حيات اگر انسان خلقت ۀدربار طورهمين
 همينه ب ،شودمي ساخته انسان آيد و هيكلمي عمله ب تركيبي چنين از آنكه پس ،است
 جنين وقتي :فرمايدخداوند مي .نيست چنين اينكه با داشب هم شعور و حيات بايستي دليل

 او در هيكل خودم روح و از را ساخته آدم تن وقتي ،دميدم آن در خودم از روح و را ساختم
 به است دليل همه هاينا ،ندكن او سجده تا به دستور دادم فرشتگان به سپس و دميدم
  .است ماده ذاتي لوازم از خارج ،آوردمي به وجود ارزش و كمال و جسم در ماده آنچه

 خواص ذاتي ماده

. پردازيممي گفتگوه ب ماده ذات از خارج خواص و ماده ذاتي خواص ۀدربار اكنون و
 يميگومي آن به ذاتي خواص .كنيممي بحث خارجي خواص و ذاتي خواص تشريح در ابتدا
 آن به ذات از ارجخ خواص و شودمي نابود ذات همراه و آيدمي به وجود ذات همراه كه

 آيدمي به وجودخود  در ،خود دليله ب آنچه شود.مي گرفته آن از باز و شودمي داده
 آيدمي به وجود در خود ،از خود خارج دليله ب آنچه و شودمي ناميده ذاتي خاصيت
 و نديستن لباس ،خود دليله ب ،تولد هنگام هاانسان مثال ؛شودمي ناميده ذاتي غير خاصيت

 ما و نديستن پوشش و لباس ،خود دليله ب چون و نديستن هنر و دانش ،خود دليله ب
 و هالباس يميگومي اندپوشش و لباس داراي هايابانخدر  هاانسان كه كنيممي مشاهده

 خودِ دليله ب هالباس اين زيرا اگر ،است آمده به وجود از انسان خارج دليله ب هادانش
 وجود هاآن همراه  رحم و صلب در پيدايش و خلقت بدو از بود الزم ،او بود همراه انسان
 . اشدب داشته
 :است تناهي و بعد خود دليله ب ماده - 0

ه ب ماده .شودمي چه خود از خارج دليله ب و چيست خود دليله ب ماده يميگومي اكنون
 و )طول گانهسه جهات از كه ستا اين ايمعنه ب محدوديت .است محدود خود دليل

 آن از خارجه ب اگر بخواهيم ماده وجود مركز از يعني ،اشدب پذير نهايت (و ارتفاع عرض
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 .سازد خارج جسم يا و وجود ماده ۀاز حوز ما را و برسد آخر به راه آن ،كنيم پيدا راهي
 يعني نامحدود .اشدبمي متناهينا و تناهي آن دوم ۀكلم ،نامحدود مقابل در محدوديت

و  اانته ،رسدنمي خارجه ب گانهسه جهات ندارد و از راه آن در گانهسه ابعاد كه حقيقتي
 در ما وقتي .باشد يمتناه و محدود ،نامتناهي و نامحدود فرضه ب ،ندارد تماميت

 قابل و اشاره قابل جا همه بينيممي ،كنيممي مطالعه جسم و ماده ذاتي صخصاي
 در حالتي توانيمنمي هرگز و است تناهي و محدوديت با مأتو جا همه و است شماره

 از و اشدب گانهسه فاقد ابعاد كه كنيم فرض حالتي يا چنين و آوريم به وجود ماده
 با مأتو ،محدوديت و ،محدوديت با ماده جا وجود همه .يابد انتقال تناهي عدمه ب تناهي
 .ستا ماده وجود
و  تناهي ،وجود اولين برهان به و خود دليله ب ماده كه كنيممي قضاوت جا اين در

 گانهوجود ابعاد سه مالزم ماده و ماده وجود مالزم هگانسه ابعاد يعني است محدوديت
 كه مرتبه اولين در يعني ،است ايجاد شده صنعتي واحد يك به حقيقت دو اين و است

 .است بوده متناهي و محدود ،اول ساخت همان با ،را ساخته هماد متعال خداوند
 ،آمده دسته ب مجرد و وجود نيروهاي تراكم از ماده بگويد جااين در كسي اگر
 خاصيت تواند در شيئينمي تحول و تراكم كه شده داده گذشته در صفحات آن جواب

 كه است حقيقتي ،اجزاء از ياهمجموع و تحول تراكم بلكه ،آورد به وجود وجود بر زائد
 نداشته و محدويت باشند بعد فاقد حقيقت اجزاء يك اگر .آمده به وجود تراكم هاآن در

 مناسبت اين به .آورد به وجود تناهي و بعد تواندنمي اجزاء آن متراك و اجتماع ،باشند
 همراه اول علجه ب و پيدايش اولين در كه است خاصيتي محدوديت و تناهي يميگومي

  .نيست سلب قابل و بوده ماده وجود
 :انفصال نه است اتصال اول جعله خود و ب دليله ب ماده - 1

يكديگر ه ب روش يك و حد يك در آن ذاتي اجزاء كه يميگومي حقيقتي به متصل
 عدمو  . اتصالايدين به وجود محدويت و تناهي هاآن خارج و و در داخل بوده لمتص
 بوجود فاصله ،آن انتهاي در ،اشدب متناهي ،متصل اگر زيرا ،ندتهس حقيقت يك ،يتناه
 آن داخل در كه ياهفاصل با ،شودمي پيدا متصل انتهاي در كه ياهفاصل اين آيد ومي

 و يا متناهي خود متصل ذات در د مادهبگوي كسي اگر .است حقيقت يك آيدمي بوجود
از غير خود  انتها آن در رسد ومي نهايت به ماده كه جاآن در يميگومي او به ،است
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 وجود پذيرد و در داخل فاصله خود در انتهاي ماده كه دارد دليلي چه ،كندمي پيدا فاصله
 .پذير نباشدفاصله ،از انتها پيش ،خود

 .است مرجحبال ترجيح ديگر ييجا در و پذيرش عدم ييجا در ،فاصله پذيرش اين
جا  همه ،اشدبپذير فاصله نتيجه در و محدود و ود متناهيخ ذات در ماده اگر ،بنابراين
 عالم مواد و اجسام جا همه ،ذاتي خاصيت همين مبناي بر .است منفصل و محدود
 دليله ب ماده پس .است ماده ذاتي از خصايص تجزيه قابليت و پذيريفاصله .ندپذيرفاصله

 ذات از خارج دليليه ب عالم مواد و ذرات اتصال .تاس از يكديگر لمنفص ذراتي ،ذات
 آيد.مي بوجود
 :است تاريكي و ظلمت خود ذات در ماده - 1

 نور عدمِ وجود و از يعني ،شودمي پيدا روشنايي در مقابل كه است حقيقتي يك تاريكي
 ريكيتا را ديگر حالت و ييروشنا را دو حالت آن از يكي ما آيد كهمي بوجود حالتي

 يعدم دليل را تاريكي يعني ،آيدمي بوجود ييروشنا عدم از عقوا در تاريكي .شناسيممي
نور و  كه مجبوريم روشنايي ايجاد براي ما .ندارد الزم وجودي دليل و كندمي ايجاد
آيا نور  يميگومي حاال و .كندمي كفايت نور عدم ،تاريكي ايجاد براي ولي بسازيم ييروشنا

 ،خود دليله ب يا و است نور ،خود دليله ب ماده آيا و است ماده ذاتي خواص از ييو روشنا
 با عالم در ما پس ،است ييروشنانور و  خود دليله ب ماده اگر. اشدبمي نور عدم و تاريكي

 نور و بايستي قهرا ،شود پيدا ياماده و جسم جا هر در و شديم روبرو ياماده و جسم هر
 نور پيدايش بگويد كسي اگر باز و .نيست چنين اينكه با ،اشدب داشته جودو هم ييروشنا

 براهين همان او جواب در ،است وجود ماده در مخصوصي ۀهندس و تراكم محصول
زائد  كه آوردنمي بوجود شيئ وجود در خاصيتي ،و تراكم هندسه كه شودمي تكرار گذشته

 آوردنمي بوجود تاريكي آن در تراكم و هندسه ،اشندب روشن اجزاء ماده اگر .اشدب اصل بر
 زيرا ،شودنمي پيدا ييروشنا ،تراكم و هندسه از ،باشند تاريك ماده طور اگر اجزاءهمين و

 پس .شيئ آن در خاصيت ايجاد براي نه است شيئ ذاتي خواص از استفاده براي هندسه
در  ييايجاد روشنا شود ومي مشاهده يكتار و سياه ۀماد از ايتوده عالم در اينكه نظر از

 از لوازم تاريكي و ظلمت كه يميگومي برهان با اين ،دارد الزم وجودي عمل ،ماده
 .است تاريك خود ذات در ماده يعني ،است خود ماده دليل و به وجودي
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 با ،آوريم بوجود از وجود ماده كامل خأل ييدر جا متوانيمي ما بگويد كسي اگر
 از تاريكي و ظلمت اگر پس .سازيم خالي و تاريكي تظلم از را يياج توانيمنمي اينكه
 تاريكي و ظلمت ،نباشد ماده كه ييجا در ،است ماده خودِ دليله ب و ماده وجود لوازم
 گانهسه ابعاد ،نيست ماده كه ييجا در بينيممي چنانكه ،اشدب نداشته وجود بايستي هم

  ؟چيست آن جواب .ندارد وجود هم محدوديت و
 در چون ،اشدبمي آن ييروشنا و نورانيت عدم دليله ب ماده هر سياهيِ و تاريكي

 پس .آيدمي به وجود تاريكي ،ماده محيط در ،نيست يينور و روشنا ،ماده محيط
 خواه ،كندمي حكومت تاريكي ،نباشد ييروشنا جا هر .است نور عدم دليله ب تاريكي

 خأل در تاريكي وجود ،بنابراين .نباشد يا اشدب ادهم اجزاء و ماده ،تاريك محيط در
 باز ،اشدب داشته وجود ماده اجزاء ،مطلق خأل آن در اگر و است نور عدم دليله ب ،كامل

 وجود بر اضافه چيزي تاريكي پس .دهدمي نمايش تاريكي ،ييروشنا عدم دليله ب هم
 ذاتي تركيب تاريكي با و شده مركب تاريكي با ماده يميبگو نيمتواو نمي نيست ماده
 وليكن .نيست تركيب قابل عدم با چيزي هرگز و است نور عدم ،زيرا تاريكي ،دارد

 هم ماده ،مخلوق و موجود است ئيشي ،نور يعني ،است نور وجود معنايه ب ييروشنا
 با كه ندهست وجودي حقيقت ود و اصل دو ماده و نور .مخلوق و موجود ،ديگر ئيشي

 باشند. مي تجزيه قابل و تركيب قابل يكديگر
 :اربعه الوان مقابل در است سياهي ،ماده چهارم خاصيت - 4

 بحث سياهي ۀبارنبود در الزم و است يكيتار و ظلمت همان واقع در سياهي
 پيدايش نظر از ماده و ،نور مقابل در ماده اينكه نظر از ولي ،آيد بوجود ايجداگانه

 ،هارنگ مقابل در كه را سياهي  دانستيم الزم ،دارد مفصلي و جداگانه يهابحث ،رنگ
 .دهيم قرار بحث ديگر مورد الوان با مقابله نظر از ،دهدمي نمايش رنگي

ز، زرد، قرم ،آبي ،سفيد، سياه جسم. ندكنمي جلوه مختلف يهارنگ با و اجسام ماده
 تريشب حقيقت يك ،و نور رنگ كه است روشن و واضح علم نظر از .غيره و بنفش
 اگر ما .گرددمي رنگين ،شودمي نوراني ماده جسم كه برهاني همانه ب يعني ،نيست
 روشن را سبز چراغِ .است آمده بوجود هم رنگ ،آوريم بوجود ييروشنا ييجا در بتوانيم

 با، زرد و سفيد و رخس يهاچراغ طورهمين .شودمي رنگ سبز ،ديوار اطاق و در د،يكن
 و روشن چراغ همان نوره ب و ديوار اطاق در ،هاچراغاين از  يك هر شدن روشن
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 جسم آن ،نگهداريم ثابت جسمي در را يينور و روشنا بتوانيم اگر حاال گردد.مي رنگين
 شود. مي نوراني و رنگين هشهمي براي

 نور ضعيف با ماه ۀچهر و كندمي جلوه سفيد رنگه ب ،خود رنو كثرت با خورشيد ۀچهر
 در نور را ،معيني ميزانه ب كه ندهست موادي رنگين مواد .دهدمي نمايش زرد رنگ ود بهخ

 طورهمين .اندكرده ذخيره سرخ نور ،خود وجود داخل در سرخ اجسام .اندكرده خود ذخيره
 طورهمان. اندنموده خود ذخيره در را مخصوصي نور كدام سفيد هر و سبز و زرد اجسام

 و سياهي شوند و بهنابود مي هم با ييو روشنا رنگ ،كنيم خاموش را روشن چراغ اگر كه
 را سرخ يا سبز رنگ مثال ،يريمگب رنگين اجسام از را رنگ بتوانيم اگر ،گردندبرمي تاريكي

 لدليه ب سياهي ،بنابراين .گردندميبر سياهي به جسم دو آن ،يريمگب سرخ و سبز جسم از
 آيند.مي بوجود آميزيرنگ دليله ب ،ديگر ۀاربع الوان وليكن ،شودمي پيدا آميزيرنگ عدم

 رنگ دمع ،سياهي پيدايش براي و دارد الزم وجودي دليل اربعه الوان يميگومي پس
 و ،انفصال و تاريكي و ثالثه ابعاد مانند ،است ماده وجود لوازم از سياهي .كندمي كفايت

 اهيسي با ماده كه نيست الزم ،شود مي پيدا آميزيرنگ عدم دليله ب سياهي چون
 گردد. تركيب

 :تناهي عدم و تناهي - 1
 و خود منفصل ذات در جسم وقتي .است انفصال و محدوديت ديگر عبارتبه  تناهي
 منظور ليكن ،است محدود و منفصل شداب متناهي چون و بود خواهد متناهي اشدبمحدود 

 نظر از را هستي اصول كه است اين كنيممي ذكر جداگانه را تناهي بحث اينكه از ما
 ذات در را تناهي عدم ،خلق در ذات تناهي اثبات با و كنيم بررسي تناهي عدم و تناهي
 جهات در شيئي كه ستا اين معنايه ب تناهي يميگواينجا مي در .كنيم اثبات خالق

 انتها به ،شده شروع اگر از ابتدا .اشدب داشته ييانتها و ابتدا ،اشدب پذيرنهايت خود ۀگانسه
 هرچند عالم اجسام تمام .گيرد قرار موهوم ظرف در وجود محدودي نتيجه در .گردد ختم

 اشغال كامل خأل در را موهومي ظرف كدام هر و ندهست متناهي دباشن بزرگ بسيار
 ،نتيجه در ،نباشد پذير نهايت كه يميگومي چيزي به نامتناهي ،برابر متناهي در .نداكرده
 از ،كرد پيدا ييانتها و ابتدا نتوان آن براي .گيرد قرار موهوم ظروف به محيط دود وح فوق
  .است نهايتبي جا هر هجا ب هر

 :كنيم سيمتق قسمت سه به توانيممي تناهي عدم و تناهي نظر از را اشياء
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 نامتناهي :سوم          به وجود تناهي :دوم        حدود   به تناهي :اول
 گانهابعاد سه و يا سته جهات در شيئي كه ستا حدود اينه ب تناهي از منظور

 لياِ آسماني كرات از عالم اجسام مانند ،گردد محدود و رسد آخر به ،اشدبپذير نهايت
 همينه ب .نامحدود باشند ندتوانو نمي ندهست متناهي و محدود اتاذ اجسام .اتمي ذرات
 محال ،نامتناهي جسم يك ايجاد و اشدب بسيار وسيع چند هر است متناهي ،معالَ ،دليل

 .آن ارتفاع و نقيضين گيرد مانند اجتماعنمي تعلق آن به خدا قدرت كه است ممتنع و
 است جسم ذاتي ۀالزم ،ابعاد اين و است گانهسه بعادا با مالزم ،جسم ،شد گفته چنانكه

 ذات در كه است اصلي وجوده ب متناهي اما آيد ومي به وجود تناهي ،آن اساس بر كه
 از هم ابعاد عدم ،است جسم ابعاد از لوازم كه طورهمان. پذيردنمي ابعاد قطر و خود
 نظر از ،اشدبمي حيات نيرو و ر ونو أمبد كه اصلي .اشدبمي حقيقت آن ذاتي لوازم

 هم پذيرانفصال ،اشدب پذيرتناهي ،لاص آن اگر زيرا ،است نامتناهي ،ابعاد حدود و
 همه ب را منفصل شيئدو  كه اشدب ياهرشت تواندنمي ،اشدب پذيرانفصال و اگر اشدبمي

 سازد. مي مربوط
 حروفي فرمايد:مي دهدمي شرح را الهي اعظم اسماء كه حديثي در ()ع صادق امام

 چنين با و است ابعاد حدود و نافي خود ذات در ،است اسماء آن پيدايش أمبد كه
َدال َنه مبعد َ قطارالا َنه منفي دارد:مي بيان عبارتي  مبادي كه اصولي آن يعني 10،د
 است ئيمبد واحد همان اصل اين .نيست پذيرنهايت خود در ذات ،است اعظم اسماء

 ولي ،يماساخته روشن را آن واقعيت ئيمبد و عددي واحد شرح در توحيد كتاب در كه
 .اشدبوجود خدا ميه ب متناهي ،نظر وجود از ،است نامتناهي ،حدود نظر از كه اصل اين

 پادشاه دو آن كنند،مي زندگي در دو كشور كه اندسلطان وجود مانند دوه ب متناهي
 نهايتخود را تا بي كشور ديگري ،اشدنب دوآن از يكي اگر و كنندد ميمحدو را يكديگر
 متناهي هاآن خود وليكن ،است حدوده ب متناهي پادشاه دو آن كشور دهد.مي توسعه

 نظر از اطهار ۀمانند ائم خدا اولياء. باشندمي خود فوق وجوده ب يا يكديگر وجوده ب
 صفات ساير و درتق و علم يعني ،باشندمي اهيمتن ،وجود نظر از و نامتناهي ،حدود

 نهايتد، بيبتوانن كجا تا بدانند و كجا تا كه نيست گانهسه ابعاد به محدود هاآن

                                                           

 . 11رجوع كنيد به پاورقي شمارۀ  .10
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 برتري و تفوق هاآن بر وجود متعال خداوند وجود اينكه نظر از ولي ندتوانمي و دانندمي
 .سازدمحدود مي را هاآن قدرت و علم ،متعال خداوند ذاتي قدرت و علم قهرا دارد وجودي

 اما و باشندمي خدا وجوده ب متناهي ،قدرت و علم ۀتوسع نظر از هاآن پس .سازدمي
 در دوديح يا و وجودي انتهاي و ابتدا كه است متعال خداوند مقدس ذات فقط ينامتناه

 ندارد. راه مقدسش ذات در
 :حركت و سكون - 2

 وجودِ از كه ندهست عدمي و ديوجو صفت دو باال صفات مانند حركت و سكون
 يك با اگر را ساكن .آيدمي دسته ب حركت وجودِ ،سكون عدمِ از و سكون دمِع ،حركت
 در و خود جاي در جسم و ماده يميبگو بايستي ،كنيم تعريف بخواهيم ريتساده عبارت

 حال ا درو ي ديگر جايه خود ب جاي از ديگر ۀماد برابر در ،خود جاي در ماده .خود حال
 نسبت ،خود جاي در مادهشود. مي شناخته ساكن ،ديگر حال به از حالي ماده مقابل ،خود

 سفر تعبير سير و حركت و مسافت قطع به آن از كه ييجاه ب ييجا از ،متحركيك  به

 و ماده ،سكونت چنينيك اساس بر .]سكون و حركت نسبي است[ است ساكن ،ندكنمي
 ماده چنينيك براي حركت .گيردمي قرار خود ۀاولي طرف در دهد ونمي اتغيير ج يا جسم

 در حال و جسم ماده اما و .است مسافت قطع و دادن تغيير جا معنايه ب ،ساكن جسم و
 بر كه شودمي ناميده جوهري حركت و جوهري ونسك ،متلون و متغير ۀماد براي ،خود

 و شكل و حجم جهات در ،است حال يك به ئمادا ماده و جسم ،جوهري سكون مبناي
 گيردمي قرار جوهري حركت ،جوهري سكون چنينيك مقابل دهد.نمي حال تغيير ،رنگ

ه ب .گرددمي تركامل و كندتغيير مي ادهم و وضع شكل و رنگ و حجم ،آن اساس بر كه
 و رنگ ،كرده پيدا يتريشباستعداد  و نيرو ،شده تربزرگ ماده حجم كه بينيممي ناگاه

 نظر از ،خود دليله ب ماده .است كرده پيدا ترييشب قيمت و رفته باال آن ۀهندس و شكل
 همه و اشدب ركحمت خود دليله ب ماده اگر زيرا ،است ساكن ،مسافت قطع و جا تغيير
 و جسم براي سكون پيدايش ،نمايد مسافت قطع و شده منتقل ييجا به ييجا از وقت
 به وجود عالم در ونسك و معناي مفهوم هم رسد و شايدمي نظره ب ممتنع و محال ،ماده
 به وجود هم مفهومي و معنا ،نباشد در عالم مصداقي و شيئي وقتي اينكه براي ،آمدنمي
 ،اشدب متحرك هياول جعله ب و خود ذات وجود و دليله ب ماده و جسم كه وقتي .آيدنمي

 كهنچنا ،اشدبمي ثالثه ابعاد مانند فقدان ماده ذاتي خاصيت خالفبر سكون پيدايش
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 توانيمنمي و مكني فرض سوا و جدا ابعاد خود حدود و از را ياماده و جسم توانيمنمي
 در حالتي توانيمنمي طورهمين .اشدب و حدود بعد فاقد كه آوريم به وجود ماده در حالتي
 پيدايش كه طورهمان .اشدب متحرك غير و ساكن ،لتحا آن در كه آوريم بوجود ماده

 يعني حركت عدمِ مفهوم پيدايش ،بود ممتنع و محال ،ماده در عالمِ ابعاد عدمِ مفهوم
و  جسم در توانيممي ما اينكه با ،رسدنظر ميه ب ممتنع و محال ،عالم در هم سكون

 ساكن ناگاهه ب متحرك اشياء و هاآدم و هاينماش. كنيم ايجاد ونسك حالت ماده
 خود جاي در و ايستد باز حركت از دارد قابليت در عالم يو حركت جسم هر. شونديم

 برهاني ،سكون از بعد حركت يا و حركت از بعد سكون شپيداي .گردد متوقف و ساكن
 وجود .اشدبمي ساكن ،اول جعله ب و ذاتي خاصيته ب ماده اينكه بر واضح است

 نيروي كمكه ب جسمي كه وقتي .دارد الزم وجود ماده از خارج دليلي ماده رد حركت
 خود جاي در ،نيرو همان سلب با ،گردد متحرك ،خود ذاتي خاصيت و ذات از خارج
 حاله ب و خود جايه ب ماده و جسم كه يميگومي اينجا در شود.مي متوقف و ساكن

 شده متوقف خود جاي در و گرديده سلب آن از حركت نيروي يعني ،است برگشته خود
 دليله ب ماده كه يميگومي ،ماده عالمِ در ساكن ايجاد و سكون پيدايش برهان با .است

 الزم ماده از خارج دليلي در ماده حركت پيدايش ،است ساكن ،ذاتي خاصيته خود و ب
 دارد.
رو و نظر ني از تغيير وضع و شكل تغيير و حالت تغيير معنايه ب جوهري حركت اما و

 مخصوصي رنگ و حجم و وضع در كه اجسامي يميگومي .است ماده داخلي استعداد
ه ب يا اضافه طرفه ب آن تغيير ،اشدب هاآن ذاتي لوازم از حالت اين اگر اندقرار گرفته

 خاصيته ب و اول اصل به ماده اگر زيرا ،است ماده ذاتي خاصيت برخالف ،نقص طرف
 و ابعاد رفع مانند ماده وجود از آن رفع ابعاد و ، كسر آناشدب داشته ابعاد معيني ،يذات

 محال ماده وجود از حدود ابعاد و مفهوم رفع چنانچه ،است ماده و وجود جسم از حدود
 ،ماده يك يا و جسم يك وجود از هم معيني و وضع شكل رفع بايستي ،است و ممتنع

 يك را مانند كوچكي جسم يا و مانند مورچه كوچكي حيوان شما .شداب ممتنع و محال
 هب كه دارند مخصوصي شكل و وضع هاآن از كدام هر .ياوريدبنظر ه ب يا ملكول اتم

ما  .اندشده نامگذاري يا عنصر و مورچهه ب ،مخصوص و وضع شكل همان دليل
و  حجم توانيممي .است سلب قابل مورچه از ،مورچه مخصوص شكل كه بينيممي
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 حالتيه را ب دو آن و يريمگب هاآن از را عنصر و يا حيوان اين مخصوص حيات و شكل
 نامه ب ،حال آن در و باشند خوده ب مخصوص رنگ و شكل فاقد ،حال آن در كه برگردانيم

ه ب شيئ آن برگرداندن و معين و وضع شكل سلب .نشوند نامگذاري عنصر و مورچه نام
 واجد ،خود ذاتي خاصيته ب ماده و جسم آن كه است دليل ،شكليبي و رنگيبي حالت
 و وجودي ذاتي خاصيت دليله ب حالت و وضع آن اگر .اندنبوده مخصوص رنگ و وضع

 و وضع آن فاقد كه برگردد حاليه ب و كند را رها خود ذاتي خاصيت كه نبود جايز ،بود
 است محال ،ذات از ذاتي خاصيت سلب هك شد ثابت هگذشت براهين در .اشدب خاصيت
 كه گيريممي اينجا نتيجه از .است ممتنع و محال هم ذاته ب ذاتي خاصيت دادن چنانكه
 شكل شدن برطرفبا زيرا  ،اشدب مي رنگ و شكل فاقد خود ذاتي خاصيته ب ماده و جسم

 حجم ،كمي ۀدر تجزي هك آوريممي بوجود كمي و كيفي ۀتجزي ،ماده مخصوص حال و
ه ب و دهدمي دست از خود را شكل و رنگ و حال ،كيفي ۀتجزي در و داده دست از را خود
 يا حاله ب حالي از حركت فاقد ،اول وضعه ب ماده پس گردد.برمي شكل و رنگ فاقد حال

 دليليه ب بايستي ماده وجود در حركت دو اين پيدايش .اشدبمي ديگر ييجاه ب ييجا از
 . اشدب ود مادهخ از خارج
 :حيات و موت - 2

 عدم از و موت عدم ،حيات وجود از كه است يكديگر نقيض ۀكلم دو هم حيات و موت
 ،باشدمي عدمي اثر ديگري و وجودي اثر ،دو آن از يكي .آيدمي به وجود موت ،حيات
 ،موت ليكن ،شود پيدا فاعل و جاعل ۀاراد به بايستي كه است وجودي لعم ،حيات يعني

 موت پيدايش براي حيات رفع بلكه اشدب داشته احتياج فاعل ۀاراد به كه نيست وجودي اثر
 ديگر نوعي ،حيات .كندمي كفايت ظلمت پيدايش براي ييروشنا رفع چنانكه ،ستا افيك
 وضعي در نيرو ونور  اگر. آيدمي به وجود ماده و جسم در كه است نيرو نور و خاصيت از

 خود محيط از و گردد باخبر خود وجودي و واردات صادرات از جسم يك كه گيرد قرار
 .ندناممي حيات را حالتي چنينيك ،آيد به وجود احساس و درك او در وجود و ودش ثرأمت
 از پس .است اتصال و جاذبه نيروي از شدتي ،قوه روحِ و قوه روح از شدتي ،اتحي روح لذا
 توسعه نيرو كثرت و وجودي ساختمان در جهت و شوديم جاذبه نيرو و داراي مجس هآنك
 يعني ،است جاذبه نيروي نور و از ياهشعب حيات آيد. پسمي به وجود اتحي ،كندمي پيدا

 نيرومند مانند جسمِ. شودمي پيدا هم حيات آيدمي به وجودنيرو  نور و كه ياصل همان از
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 با يكديگر ،نداحيات داراي كه اجسامي با ،دارند جاذبه نيروي كه يو اجسام زمين ۀكر
 يك از برق نور ،و پنكه برق يهاالمپ وجودي ۀهندس مانند ،دارند هندسي اختالف

 و پنكه در حركت نيروي .شودمي حركت نيروي به تبديل هپنك در دهد ومي ييروشنا
 و المپ ۀهندس اختالف اثر در كه اندگرفته سرچشمه لاص يك از ،المپ در ييروشنا
 دهد.مي نمايش  حركت ديگر نيروي جاي در و ييروشنا جا يك در ،پنكه

 يك و أمبد يك از سه هر عالم اجسام در حيات روح و جاذبه نيروي و ييروشنا
را  ما آن كه باشندوجود مي يك و حقيقت يك اصل در و اندگرفته سرچشمه عمنب

و  ساختماني ۀهندس از طريق مختلفآثار  و اين يماكرده نامگذاري يمبدئ واحد
 حيوان ديگري آن و نيرومند ديگري و نوراني هاآن از يكي كه است اجسامي وجودي

 و نباتي روح و جمادي روح (ع) ششم امام حديثي يك در .است شده ناميده انسان و يا
و  كندمي معرفي أمبد و يك منبع كي از را القدس روح و يايمان روح و حيواني روح
 نيروي با كه است داده قرار استمساك و قوه ط روحقف ،خدا در جمادات :فرمايدمي

 ،استمساك روح بر عالوه نباتات در و ندكنحفظ مي را خود وجودي خود اجزاء داخلي
 حيوانات در. رويانديم را خود و كرده پيدا و دافعه هجاذب ،آن با كه داده قرار نباتي روح

 و واردات از صادرات ،در اثر آن كه آفريده شهوت و روح حيات روح ،هااين ۀعالوه ب
 روند و برايخود مي نفساني مشتهيات و ميوالت الدنب و شوندمي باخبر خود وجودي

 روح و عقل روح ،حيواني و نباتي و جمادي ۀگانسه بر ارواح عالوه ايمان اهل انسانِ
 برد و وجودمي پي طبيعت ماوراء به ،عقلي استدالل طريق از آن با كه داده قرار نايما

 ،خدا اولياء و كند. و در پيغمبرانمي اطاعت و عبادت را او ،نموده احساس را خود خداي
 خدا با ارتباط و مكاشفه حالت ،روح آن با كه گيردمي قرار القدسروح نامه ب پنجم روح

 در پنجگانه ارواح .مانندمي ونمص و محفوظ و اشتباه خطا از و كندمي داپي هافرشته و
ه ب ،اجسام مختلفِ حاالت طبق بر كه اندمختلف نيروهاي ،ديگر عبارته ب ،امام بيان

 مانعي هم بيان از نظر و است حقيقت يك نيرو و روح .شوندمي قسمت پنجگانه اقسام
 يا روح نباتيه ۀقو ،حيات روح يا حيات ۀقو ،ماناي  روح يا ايمان ۀقو يميندارد بگو

 داشته روحي نچني جسمي وقتي. باشندمي اصل يك از و جنس هر دو از يك ،نباتي
 موت حالته ب ،شود گرفته از او روح كههمين و كندمي پيدا حيات و است زنده ،اشدب

 حالت كه نيست ممكن ،دشبا ماده و وجودي ذاتي لوازم از حيات روح اگر. گرددبرمي
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 خود را از دست وجودي لوازم هرگز يا جسم و ماده زيرا ،شود زنده جسمِ بر عارض ،موت
 .گرددمي معدوم ماده آيد و همراهمي به وجود ادهم همراه وجود ماده لوازم .دهندنمي

 .گردد سلب آن از جسم وجودي و لوازم اشدبخود  حاله ب جسمانيت نيست ممكن
 حيات و روح اينكه بر روشن است برهاني ،اجسام در (حيات و )موت حالت دو اين پيدايش

 حيات روح نامه ب اصلي كه ستا اين اشالزمه ،شودمي پيدا ماده از وجود خارج دليليه ب
 حيات هاآن تركيب از و شود تركيب ماده اصل با كه اشدب وجود داشته ماده اصل از سوا

 آيد.  دبه وجو
 رفع براي كه است جسم و ماده ذاتي خصايص از ،ناقص جهت در باال ۀهفتگان لوازم

 الزم وجود ماده از خارج وجودي اثر و وجودي عمل يك ،هفتگانه از حاالت يك ره
 به وجود ماده در حيات نور و و رنگ و حركت و اتصال بتوانيم اينكه رايب يعني ،است
 رفع شود. برداشته ماده از موت و تاريكي و سياهي و سكون و انفصال ه،نتيج در تا آوريم

 ماده و جسم خودِ دليله ب ،ذكر شد كه كماالتيه ب نواقص آن و تبديل نامبرده نواقص
 ،كونس و وتم دليله آيد و بيمن به وجود اتصال ،انفصال انبرهبا  يعني ،نيست ممكن
 ييروشنا و سفيدي ،ظلمت و سياهي خاصيته طور بمينه .شودپيدا نمي حيات و حركت

 . پساشدب وجود أمنش تواندنمي عدم و ندهست عدمي حاالت هاينازيرا  ،گرددايجاد نمي
 ،ماده اصل غير ديگري اصل ،نامبرده اعدام رفع براي و وجودي حاالت پيدايش براي
 ماه ب را خلقت اصول كه آنگاه لد متعاخداون ،مناسبت اينه ب .است احتياج و نياز مورد

 دهد. مي گزارش يكديگر مقابل مختلف اصل دو ،خود تعريفات در جا همه ،كندمي معرفي

 دهدخبر مي هستي تعدد اصول از كه اخباري و آيات

 مواتالس   ق  ل  خ   يااذل   للِ مدُ ل  ا  فرمايد: مي د متعالخداون انعام ۀسور از اول ۀآيدر  .0

 هستي اصل دو به عنوان ظلمت نور و ،شريفه ۀآي اين در. ورالنّ  َ   امِت لُ الظُ  ل  ع  ج   َ   رضال  َ  
 به وجود واحد أمبد و أمنش يك از كه نيست ممكن نور و ظلمت .شودمي داده گزارش

 جداگانه ئيمبد كدامهر  و متضادند يا و متناقض يكديگر به نسبت ظلمت و نور زيرا ،آيند
 كه نيست موجود ئيشي تظلم كه اندگفته حكما و فالسفه از ايعده اينجا در. دارند الزم
 خود ۀقاهر ۀاراد به متعال خداوند وقتي .است نور عدم معنايه ب ظلمت بلكه اشدب نور ضد

 را ييروشنا كه ستا كافي ،ازدبس ظلمت بخواهد اگر و شودمي پيدا ييروشنا بسازد، نوري
 و شودمي پيدا هم ظلمت ،نور نامه ب حقيقت يك عدم وجود و از ينبنابرا .بردب بين از
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ه ب شريفه ۀدر آي مجعول. اشدب مجعول مستقلِ وجودِ ،تاريكي كه نيست الزم ديگر
 . اشدب تظلم ايجاد و نور ايجاد معنايه ب اينكه نه ،است نور و اعدام ايجاد معناي

 قابل خود خوديه ب نور اوال زيرا ،است اهاشتب ظلمت ماهيت ۀدربار فالسفه ۀنظري
 .شود پيدا انعكاس نور براي و گردد تركيب ماده با كه صورتي در مگر نيست نمايش

 ،نگيرد تعلق ياماده و جسم به يا قرار نگيرد نور تابش برابر در يامادهو  جسم اگر
 شده روشن كامال جديد علوم و اتيكشف نظر از امروز و دهد نمايش تواند خود رانمي
 هكاين با نيست نمايش و رويت نور قابل ،اشدب ماده و جسم از خالي كه ييفضا در كه

 اشاره باال در چنانكه زيرا ،است تاريك ۀماد ايجاد معنايه ب شريفه ۀآي اين در ظلمات
 هيسيا به ،نوريبي و رنگيبي آن از ما و است نوربي و رنگخود بي ذات در ادهم ،شد

 اينكه نه است سياه و تاريك ۀماد ،مجعول موجودِ ،ظلمت .مكنيمي تعبير تاريكي و
 .اشدب ييروشنا نور و عدم

 در ،رددنگ تركيب عالم ذرات با ييروشنا و اشدب ذرات و ماده از پر عالم فضاي اگر
 در اصل دو خبر از شريفه ۀآي ،بنابراين .است نمايش بروز و قابل ،مطلق ظلمت آنجا
 نور اصل ديگر و است ظلمت ،خود ذات در و ماده اصل هاآن از يكي كه دهدمي عالم
 دو اين تركيب از ماه و خورشيد مانند روشن اجسام .است ييروشنا ،خود ذات در كه
 شوند.مي پيدا لاص

 .ِایال  َ   وت  امل   ق  ل  خ   ياذل  ا   رمايد:فمي خداوند ملك ۀسور از آيه دوميندر  :دوم ۀآي .1 
 صفت كه اشدب ميت و حي معنايه ب شريفه ۀآي در اين حيات و موت است ممكن
 كه است ممكن و ،مرده انسان و زنده مانند انسان ،مرده موجود و زنده رايب است
 انسان يك چنانكه اشدب حيات و موت حال پيدايش معنايه ب در اينجا اتحي و موت

 عمل و حال نام حيات و موت ،صورت اين در .گيردمي ارقر حيات و موت حال در
 خلقتگويد: دمد ميمي انسان در حيات روح خداوند كه كند آنجامي ايجاب كه است

 دو هر در .املوت خلقت :گويدمي داردبرمي را حيات روح خداوند هك آنجا در و ِالیا
 بياني اشدب حيات و موت ايجاد معنايه ب يا و ميت و حي انسان ايمعنه ب خواه صورت

 زنده و مرده موجود بر كه است صفتي حيات و موت زيرا ،خلقت اصول تعدد از است
 او ذاتي لوازم از حيات كه شود ساخته و وجودي اصل از انسان اگر .شود مي ظاهر

 اصلي از اگر و بشود عارض موت حالت ياصل چنينيك بر كه نيست ممكن ،اشدب
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 زيرا ،شود برطرف آن از موت كه ندارد انامك ،اشدب آن ذاتي لوازم از موت كه شود هساخت
 پيدا حال دو ،ذاتي لوازم نظر از جسم و براي نيست اثبات و رفع قابل ،ذاتي لوازم
 جسمي به توانيمنمي باز و برداريم را و حدود ماديت جسمي از توانيمنمي مثال ،شودنمي

 جسم خود عين يعني ،است جسم ذاتي لوازم از ماديت حدود و زيرا ،دهيمب ماديت حدود و
 از بگويند يا و اندداده حدود و جسمانيت ،جسم به بگويند كه است غلط اين و است ماده و

 اند. گرفته را حدود و جسمانيت ،جسم
 ،اشدب جسم براي ماديت و ابعاد پيدايش مانند راگ انسان براي موت حالت پيدايش

 ،است موت ،خود دليله ب ماده اينجا در زيرا ،ستا غلط و محال ماده در آن خلق
َدا  للَسم جعلت» ۀجمل كه طورهمان  هم «موات للَسم جعلت» ،شودمي غلط «ابعاد َحد
 بر روشن است شود برهانيپيدا مي حيات و موت حالت جسم در اينكه .شد خواهد غلط

ايجاد  آن از حياتي اثر كه ديگري اصل از آن حيات ،است ميت ،خود لدليه ب جسم اينكه
 از هم حديثي (02 ص بحار 4 جلد )در شريفه ۀآي اين تعريف در آيد.مي دسته شود بمي
شود و از كجا پيدا مي موت ،دارد حياتي اثر اول اصل فرمايد: اگرمي كه رسيده (ع) امام

  .آيدمي به وجود ااز كج حيات ،دارد گر اثر موتيا
خداوند  ،است عمومي زوجيت ۀآي است خلقت اصول تعدد دليل سوم كه ۀآي .1
ل ق  یيش  ُكِّ  نمِ  َ  فرمايد: مي  ،آفريديم را جفت چيز ما همه يعني، 11رَنك  ذ  ت   ُك ل  ع  ل   يِ َج  نا ز  خ 

 يك از فرد دو از پيدايش غير ،از نظر لغت زوجيت .شويد خدا عظمت شما متذكر شايد
 رديفكه دو عدد  .يايندب به وجود أمبد يك از دو فرد كه يعني ،است حقيقت كي و سجن

 كه اشدب فردي دو معنايه ب زوج شوند. بايستينمي يكديگر گيرند، جفتيكديگر قرار مي
 ،قرينه حيوان يا مرد نفر دو . لذااشدب ديگري مكمل يكي و باشند مختلف تحقيق دو

 سنگ با سنگي يا و ديگر خاك قطعه با خاكي طور قطعههمين .نديستنكديگر ي جفت
 هيچ و باشندمي ر يكديگرنظي و رديف افراد ۀهم .خود فلز ديگر از نوع با فلزي و ديگر
 تركيب از كه اشيائي و حرارت ور ون يا و خاك و آب وليكن ،شوندنمي يكديگر جفت كدام

 جفت را اشيائي چنين ،ديآمي دسته ب ايجداگانه صيتخا و شودمي پيدا توليد عمل هاآن
 .ندناممي يكديگر

                                                           

 . 49ذاريات، آيۀ  سورۀ .11
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 ستا اين اشالزمه ،اشدب حقيقت كي و اصل يك از عالم موجودات پيدايش اگر
 و تزويج قابل خود با حقيقت يك رازي ،نشود پيدا خلقت اصول در تركيب و ترويج كه

 يكديگر زوج كه ياورندب به وجود قتحقي شود دونمي ساده آب از يعني ،نيست تركيب
 ذات در كه است اصل يك ماده .آيدمي به وجود ماده از اصل موجودات ۀ. پيكرباشند

 اصل ،ماده در شعور و حيات پيدايش براي ،و شعور است حيات و خود فاقد درك
 عالم در اين اتحي اثر ،دو اصل آن تركيب از كه است الزم و روح نور نامه ب ديگري

 كند. پيدا نمونه و مصداق ،عالم موجودات و فروع اصول در هم شريفه ۀپيدا شود و آي
 حاالت نقيض كه حاالتي پيدايش كند كهمي ثابت ماده باال براي ۀهفتگان لوازم
 يا نيرو و نور و اصل ،خود كتاب در را آن ما كه دارد الزم ديگري اصل اشدب نامبرده

را  خود ثحب ،نور اصل ذاتي خصايص ميان در كاين و يمكنمي نامگذاري ئيمبد واحد
 .دهيممي ادامه

 خواص ذاتي روح

 ديگري اصل ،انفصالي حالت يعني ،ماده نامه ب واحد عددي اولِ ۀخصيص بر مبناي
مانند  دوم اصل آيد و اين به وجود اتصال حالت با ماده آن از تركيب كه است الزم
 و پيوند و از اين يكديگر پيوند دادهه را ب ماده ۀمنفصل ذرات كه اشدب نخي ۀرشت

 آورد. به وجود شكلي يا جسمي ،اتصال
 .است جدا از يكديگر و منفصل ذراتي ذاتا ماده كه باال گفتيم ۀهفتگان در خصايص

در  انفصال مفهوم ،باشند داشته اتصال حالت خود وجود و پيدايش همراه ،ذرات آن رگا
 نامه ب خود ذاتي خاصيت مواد عالم كه نبود زيرا ممكن ،آيدنمي به وجود اجسام عالم

 و حالت ندهست ياهمنفصل ذرات عالم اجسام كه اكنون. بدهد دست از را اتصال
 متصل يكديگره ب را هاآن تا الزم است ياهرشتشود مي معلوم ،دارند پذيريانفصال

بر  ايجاد اتصال براي . پسگيردمي انجام ماده روي دوم عمله ب ،اتصال اين و سازد
 كه كنيممي از اينجا كشف .است الزم غيرمادي ۀمتصل ۀرشت ،ماده ۀمنفصل ذرات
از  و باشد متصل ذاتا بايستي ،آيدمي به وجود اتصال ماده ذرات در از آن كه اصلي

ه ب نخي رشته با را تسبيح هايشما دانه مثال .اشدب داشته عامتنا ابا و انفصال پذيرش
 هاآن كه نخي ،ندهست انفصالي تسبيح هايدانه كه طوركنيد. همانمي متصل يكديگر

 نخ راگ .اشدب داشته ذاتي اتصال بايستي هادانه برخالف ،سازدمي يكديگر متصل به را
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 پيدا اتصال نامه ب وجودي عمل يك ،اشدب منفصل و تسبيح هايدانه جنس از هم
و  اتصال از كه انديحتسب هايدانه مانند خود آفرينشِ ابتداي در ماده شود. ذراتنمي
از  منفصل ذرات اين دراتصال پيدايش .آيدمي به وجود عناصر و اجسام هاآن اعاجتم

 اصلي چنين اگر و نيست پذيرانفصال خود ذات در اصل آن كه آيدمي به وجود اصلي
 كه يديشما بگو است . ممكنيرندگب پيوند يكديگر به عالم مواد كه نيست ممكن ،نباشد

 غالب قانونِ طبق كه است ذرات آن ۀجاذب نيروهاي ۀوسيله ب موجودات در اتصال پيدايش
 اندچرخمي خود محور در ديگر را ذرات ،آن مثبتِ با نيروهاي مركزي هايهسته ،مغلوب و

 ،اوليه واحدهاي چرخشِ و اجتماع اين از .كندمي حفظ را از انتشار و پراكندگي هاآنو 
 تشكيل گوناگون يهاصورته ب اماجس ،واحدها آن اجتماعِ آيد و ازمي به وجود اجسام

 و و مجذوب جاذب نيروي مربوط به ،عالم مواد و ذرات در اتصال حالت ،بنابراين .يابدمي
 ز اتصالببندد و ا يكديگر هب را ذرات شود كهنمي پيدا ياهرشت اينجا در .است حركت

 آورد. به وجود جسمي هاآن
 كه منفي و مثبت ذرات بين ۀرابط همان و جاذبه نيروي همان كه دهيممي جواب

از  منظور ما و است ماده وجود از خارج عمليه ب ،آوردمي به وجود اتصال و حركت
 ينيرو همان ،آوردمي به وجود دهد و جسمييكديگر پيوند مي را به ذرات كه ياهرشت

 شود.مي پيدا اتصال و حركت ،نيرو اثر آن در انجذاب و از جذب كه است جاذبه
 نامحدوديت و تناهي عدم ،آن نقيض. است ماده و تناهي محدوديت ،دوم ۀخصيص

 از جخار در عالم اجسام كه كنيممي كشف را حقيقت اين و مشاهده تجربه به ما .است
به  و تاثيراتي تصرفات ،است هاآن وجود ۀحوز از خارج كه اجسامي روي ،وجود خود ۀحوز

 هايبراده و كندمي خود فعاليت وجود ۀحوز از خارج در رباآهن مجس يك .آورندمي وجود
 نيروي به اجسام ساير طورهمين .كندمي جذب خود سويه ب سانتيمتري چند از را آهن
 جرم دارند. اتيفرصگذارند و تمي ثيراتيأت، دور اط بسيارنق در كه مجهزند ياهجاذب

 .كندمي اداره و اندچرخمي خود را در اطراف كرات همه اين ،خود شتاب و شعاع با خورشيد
 يهاآب خواهدمي كه ييگو آوردمي به وجودمد  و درياها جذر در روي اهم جرم طورهمين

 د.بكشان خود سويه ب را دريا
مجهز  چنانآن گاهي و دارد دوردست اطنق از اطالعاتي خود كوچك حجم با انسان

 دهد. مي قرار خود پر و بال زير را آفرينش جهان شود كهمي
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 كند كهمي پيدا خوده ب مخصوص دارد ظرفي كه اديو ابع حجم ميزانه ب جسم
 تواند اثرينمي ،خوده ب وصمخص ظرفِ و حجم خارجِ در ،خود ماديت حساب روي
 يك يا و متر كي شعاعه ب كروي جسم يك آورد. ه وجودب تصرفاتي يا و كند ايجاد
پيدا  خوده ب مخصوص ظرفي ،ميزان همانه ب ،متر يك ۀگانسه ابعاد با مكعب جسم

 يا و متر يك شعاعه ب ييفضا ،شودمي ناميده هاآن مكان كه موهومي ظرفِ كند،مي
 .است كرده اشغال را مكعب متر يك ۀگاناد سهعاب

 مخصوصي ظرف ،خود حجم و جسمانيت ميزانه ب انسان مانند خود معال اجسام
 الزم ايوسيله ،دهند انجام عملي خود وجودي حجم از خارج ر بخواهنداگ دارند كه

 از خارج شيئي خود را در بتوانند تصرفات آن سببه ب تا اشدب هاآن اختيار در كه است
 دهند.  انجام خود وجودي حجم

 هفتاد و پنج متر و يك طوله ب متوسط انسانيك  بدن محجفرض كنيد 
در  را كه د جسميبخواه انسان اين اگر .باشد مترسانتي شصت عرض به متر وسانتي
 كه دارد چيز ديگر الزم و دست مانند ايوسيله ،بردارد است تريشب يا و متر يك ۀفاصل
 شعاع در ،مترسانتي شصت عرضه ب انسان پس .از وجود خود برسد خارجه ب بتواند
 داشته اختيار در ايوسيله اينكه دهد مگر انجام تواند تصرفاتيمتر نمي متر و دو يك

قطر و  ،شعاع از اين .متر استكيلوو چهارصد هزار  شش تقريبا زمين ۀكر شعاع .اشدب
 مخصوصي حجم با اينكه زمين ۀكر ليكن ،آيدمي دسته ب زمين ۀكر سطح محيط و

 دارد و درمي نگه كيلومتر سيصد هزار ۀرا در فاصل ماه ۀكر ،كرده اشغال فضا در ار
 بتواند دهد كهنمي اجازه زمين ۀكر دهد. محدوديتمي انجام تصرفاتي هم ديگر كرات

 در محور خود را ماه ۀكر مانند طوالني ۀفاصل در اين هم آن ،دود خودح از در خارج
 ؟گيردمي انجام ايوسيله چه با رتباطاتو ا تصرفات دارد. اين نگه

نامحدود  را متناهي محدودِ ۀكر اين مرموزي نيروي كنيممي كشف كه اينجاست از
 صد ۀدر فاصل ولي ،هزار كيلومتر است شش زمين ۀكر شعاع  .سازدمي و نامتناهي

 كيلومتر هاميليارد از كه مانند ستارگاني ،آوردمي به وجود ثيراتيأت كيلومتر ميليون
 اگرچه عالم كرات و هاستاره گذارند.مي خود باقي از آثاري ،زمين ۀكر روي در فاصله

نيرو  كمكه ب ولي ،دورند دارند و از هم فاصله يكديگر با مادي و ظرفيت از نظر حجم
 خود بين و اندپيدا كرده يكديگر اتصاله ب ،قرار داده هاآن در وجود خدا كه و شعاعي
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 زمين ۀكر به خود متصل شعاع با هاكهكشاناگر  .ندكنمي مخابره و مبادله ييهامپيا
 جسم يك توانيممي كه در اينجاست .نبودند مشاهده و يتؤر قابل زمين ۀكر از ،نبودند

 آفرينش تمام گردد و نامحدود و نامتناهي بطوريكه سازيم مجهز پري و بال به را محدود
 پيدا وجود احاطه عواملِ تمامه خود ب روح و نور شعاع به انسان دهد. قرار خود شعاع زير را

موال  .است عالم كرات و موجودات ۀهم براي ظرفي گيرد كهمي قرار در وضعي كند ومي
 11،الاكْب العامل انطوي فيك َ صغري جرم انك اتزمع گويد:مي انسان معرفي در ()ع منينؤاميرالم

 ،كنيمي اشتباه ،هستي محدود و كوچك جسمي كه كنييم گمان تو نانسا اي يعني
 خود روح نور و شعاع به را آفرينش جهان تمام كه است بزرگ عالم براي ظرفي تو وجود
 .است كرده احاطه
نظر  از و شده شناخته كوچك و متناهي خود جسم و جرم نظر از انسان ،شعر اين در
 نامتناهي ،متناهي اينجا انسان در پس .است شده معرفي هينامتنا ،روحانيت و علم

 چه اب است ماده ذاتي و وجودي لوازم از محدوديت و تناهي اينكه با .شده شناخته
 ماده و جسم از محدوديت رفع براي ؟شودمي نامحدود و نامتناهي ،محدود جسم ايوسيله
 شيئ آن تركيب از تا اشدب نامحدود و نامتناهي ،خود در ذات كه است الزم ايوسيله

 در .گردد مرتفع جسم از وجود و تناهي محدوديت ،محدود و متناهي با جسم نامتناهي
 يمباش نيازمند ديگري اصل به ،ماده از و محدوديت اهيتن رفع براي كه است اينجا الزم

 از آن كه نيرو است و نور ،اصل آن و باشد نامتناهي و نامحدود ،خود در ذات اصل آن كه
 است دليل ماده محدويت .شودمي پيدا تناهي عدم و اتصال و جاذبه نيروي در ماده اصل

. اشدب نامتناهي و نامحدود رود بايستيمي كاره ب ماده از محدوديت رفع براي كه اصلي كه
 .است نامتناهي و نامحدود خود ذات در ئيمبد واحد نامه ب دوم اصل پس
 از آن رفع براي كه است ماده تاريكي و ظلمت ،هفتگانه خصايص از سوم ۀصيصخ
 عدم معنايه ب تاريكي و ظلمت .نيازمنديم ييروشنا نور و نامه ب ديگر اصل به ،ماده ذات
 يذات لوازم از ،محدوديت و گانهسه ابعاد مانند ماده تاريكي .است ماده معناي و به نور

 رنظ از ،را ساخته خداوند ماده كه ابتدا همان .نيامده به وجود ماده در دوم لجعه و ب اوست
 .است تاريكي معنايه و ب نوريبي معنايه ب رنگيبي و بوده رنگبي ،رنگ
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 تاريكي اگر اينجا در .كندمي حكومت تاريكي ،اثيريه و ذرات از ماده كامل در خأل
 هيچ آنجا كه در پس .كندنمي صدق املك خأل ،اشدب ييروشنا عدم سواي چيزي
 اين با .است شيئال معنايه ب و عدم معنايه ب تاريكي اين دارد و وجود تاريكي نباشد

اد ايج برابر در خداوند كه آنجا در .نيست ماده وجود سواي چيزي تاريك ۀماد ،حساب
ه باول سورۀ انعام( )آيۀ  شريفه ۀآي در مجعول ظلمتِ دهد،مي خبر ظلمتايجاد  از نور

تواند نمي عدم .اشدب ييروشنا عدمِ معنايه ب اينكه نه است تاريك ۀذر و ادهم معناي
 ،عدم كند. اگر جعل را آن گيرد تانمي تعلق عدم به متعال خداوند ۀو اراد اشدب مجعول

 خاصيته ب ماده ،صورت هر در .اشدب عدم تواندنمي ،قرار بگيرد خدا قدرتِ تعلقِ موردِ
 وجود اصلي ،جز مادهه ب طبيعت در اگر .است و تاريكي كتاري ،اوليه جعله ب و ذاتي

 .است و ممتنع محال ،تاريك ۀماد از ييروشنا نور و پيدايش ،اشدب نداشته
 ديگري اصل به عالم اجسام در ييروشنا نور و پيدايش يميگومي كه جاستاين از

و  در اجسام و است تاريك خود ذات در ماده اينكه نظر از يا و است نيازمند ماده وايس
 تركيب از كه است دوم اصل ييروشنا يميگومي ،آمده به وجود ييروشنا طبيعت معال
 ييروشنا نور و پس .آيدمي به وجود اجسام در ييروشنا نور و شعاع ،ادهم با آن

 آن ،اشدب ماده از جنس ييناشاگر روزيرا  ،اشدب عالم ذرات مواد و جنس از تواندنمي
 بود.  خواهد و ممتنع محال ،ماده عالم در تاريكي پيدايش وقت

 سياهي شكبي .اشدبمي ديگر الوان برابر در عالم مواد سياهي ،چهارم ۀخصيص
 صورته ب سرخي و زردي و سفيدي مقابل در رود كهشمار ميه ب هارنگاز  نوعي
 رنگ چنانكه ؟است ماده سواي حقيقتي ماده در سياهي . آيا رنگدهدمي نمايش رنگي

 ۀرابط هارنگانوار با  مسلما .آيدمي به وجود سفيد و سرخ نور از و سفيدي سرخي
 ،تابدنور مي جا هر زيرا ،است حقيقت يك و جنس يك از در واقع و دارند مستقيم

 .كنيم خود نگاه ۀساي و به يستيمبا آفتاب برابر كه ستا كافي .شودپيدا مي هم رنگ
 مانع ما تن كه آنجا در و آمده به وجود سفيدي ،نموده تابش آفتاب نور جا كه همان
 اثر در زردي اين و است زرد ماه ۀچهر .است آمده به وجود سياهي ،شده آفتاب تابش
 فرق .است اهسي هگرفت قرار تاريكي در كه ماه ديگرِ طرف آن و است آفتاب نور تابش

 ناپايدار ،گرن نورِ ولي است پايدار و ثابت ،نور رنگِ كه است همين نور و رنگ بين
 نور يگاه و ماندنمي خود تابش محل در و تابدمي عالم اجسام به نور گاهي .اشدبمي



 022                                                                         وجود و عدم                                                   

 كه رنگي ،آيد به وجود تابش نحو به جا نور هر در .ماندمي ثابت ،تابش محل و اجسام در
 يا تابش محل در نور شعاع جا هر و رودمي بين از نور همراه ،شودمي پيدا نور تابش اثر در

مانند  رنگين اجسام .آيدمي به وجود ثابت رنگ جا همان در ،اندبم ثابت ديگر در جسم
 .است ضعيف و خفيف خيلي هاآن تابش و شعاع هرچند دارند تابش و شعاع ،نوراني اجسام
به  سياهي ،اجسام در هارنگ عدم از ،شودمي پيدا تاريكي ييروشنا عدم از كهطور همان
 سبزي و زردي و سفيدي و رخيس معنايه ب اربعه الوان بخواهيم اگر يعني ،دآيمي وجود

 ،گرددبرمي سياهي به ،كند رها را خود يهارنگ آنكه از پس جسم آن ،يريمگب جسم از را
 نابود ،اجسام نابوديِ همراه اينكه مگر شودنمي گرفته ماده و جسم از يسياه رنگ وليكن
 و رنگ ايجاد براي اينكه بر روشن است دليلي اجسام در هارنگ شپيداي پس گردد.
  .نيازمنديم نور نامه ب ديگري اصل به ييروشنا
 نور سخدا از جن عرش كه آمد خواهد خدا سلطنت كرسي و عظمت عرش بيان در
 مجس توانديم متعال خداوند كه طورهمان .شودمي پيدا نور از منبع هارنگو  است

 امبردهن جسم از را رنگ همان كه دارد قدرت ،كند رنگين معيني رنگ به را يخصوصب
 گِرن اينكه بر روشن است برهاني ،اجسام به آن عنايت و رنگ استرداد قابليت .بگيرد
 غير ا در اينجام بحث مورد رنگ البته .آيدمي به وجود غيرمادي اصل از يك عالم اجسام

 و و پشم را در پارچه آن ما و گذاردمي ما اختيار در طبيعت كه ستا الواني و هارنگ از
 در و آورندمي به وجود شناسانرنگ و سازانرنگ كه ييهارنگ .بريممي به كار پنبه

 خداوند كه ندهست موادي هاينا .است خالص رنگ از غير ،رسانندمي به فروشها مغازه
 منبع از كه رنگي .است سپرده وديعهه ب طبيعت در و ساخته را رنگين هاآن متعال

 خالص رنگ ،سازدمي نرنگي آن با را طبيعت ذرات خداوند و آيدمي به وجود غيرمادي
 را آن خود از بيانات يقسمت درع  مشش امام .اشدبنيرو مي نور و شعاع جنس از كه است

به  آميزيرنگ و رزيگرن از كه است رنگي «مصبوغ لون» .است ناميده »مصبوغ غير لون»

 آميزيرا رنگ وادم و اجسام آن با كه است خالص رنگ «مصبوغ غري لون» و آمده وجود

 رنگ پيدايش براي كه ندهست رنگبي خود ذات در عالم مواد ،تحقيق اين بر بنا .ندكنمي
 .سياهي يعني رنگيشند و بيباينيازمند م ماده سواي ديگري اصل به

 بحث كه نامحدود بود و محدود ديگر عبارته ب .تناهي عدم و ناهيت :پنجم ۀخصيص
 و محدود متناهي كه است تقحقي اين بيان ،عنوان تغيير از اينجا ما منظور و گذشت آن
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 اممسل .آيدمي حسابه ب صفر نامتناهي برابر در هم باز اشدب يركب و كثير هرچند
 تمحدودي از مقدسش و ذات است نامتناهي ،قدرت و علم در وجود و در متعال خداوند

 صفر اشدب بسيار و زياد هرچند ماده عالم ،مقدس ذات آن در برابر .دارد عامتنا و تناهي
 به وجود ،متعال خداوند وجود يعني متناهينا وجود طارتبا براي پس .شودمي شناخته
ه ا بي سازد مربوط نامتناهي به ار متناهي كه الزم است ياهواسط ،ماده يعني متناهي

 هاانسان ما كه طوري همان .دهد ارتباط قديمه ب را حادث ،فالسفه اصطالح
 احدهاعدد و و صورته ب صفر كه صورتي در مگر كنيم قناعت صفر به توانيمنمي

 اصطالحه ب يا كند و استعداد ما را پر فكر خأل كه اشدب آنقدر زياد واحدها آن و درآمده
 آن در صفر ما بنويسند و هزاران نامه ب اگر چكي پس ،شود برابر طعمه با ما ۀلقم

 اينجا در پس .نمايد جلوه عدد صورته ب كه وقتي مگر كندنمي قانع را ما ،گذارندب
 ما كه شوندمي باعث دهند ومي ارتباط ماه ب را صفر و صفر به را ما واحدها و اعداد

 حساب به را و آن مكني استفاده صفر از خودمان رياضيات و هاحساب در بتوانيم
 .ياوريمب

 حسابه ب صفر نامحدود مقابل در محدودي هر و محدود ذاتا كه طور مادههمين
 واحدها صورته ب خداوند مقابل نتيجه در كه شود پري و بال به مجهز بايستي ،آيدمي

 شناخته كند و واحدمي عدد پيدا ارزش متعال خداوند برابر در آنچه و كند جلوه اعداد و
 .است نامحدوديت و تناهي عدم خاصيت ،شودمي

از مركز  كه ييهاانسان و آيندمي به وجود ماده از كه اجسامي و ماده در اينجا
 و ماديت دليله ب ندنتوانمي ،دنكنمي آغاز را خود حركت جسمانيت أو مبد ماديت

 محصور هم باز ،باشند بسيار بزرگ هم اگر زيرا ،باشند نامتناهي نامحدود و ،جسمانيت
ه ب صفري نامتناهي وجودِ برابرِ در و باز هم ندهست و يا چهارگانه گانهابعاد سه ميان

 آن كه نيرو قرار داده نور و ،ماديت و خود بين تعالي و خداوند تبارك. آيندمي حساب
 نظر وسعت از و است ابعاد فوق حدود و فوق .است ود نامتناهيخ نيرو در ذات نور و

 حدي اينكه از دارد ابا و امتناع .شودنمي محدود و محصور ،ابعاد ميان در ،خود وجودي
محصور و  ،و زماني در مكان يا و آورد به وجود رضع و طول يا و بگيرد خوده ب

 شود.  واقع محدود
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 َنه مبعد قطار َالا َنه منفي فرمايد:مي نور حقيقت و واقعيت بيان در ()ع ششم امام

َدال ر قط و نيست بردار حدود آيدمي به وجود آن از خدا اسماء اعظم كه حروفي يعني 14،د

 .است ادابع حدود و فوق ،استخد عظمت انوار همان كه حروف اين يعني، پذيردر نميقط
 آني همان در نور .است هامكان و هازمان به محيط ،است نامتناهي خود ذات نور در .است

 محيط و مكانه ب محيط اينكه نور از نظر .گيردمي قرار انتها در ،شودمي شروع أاز مبد كه
اينجا  در كه ينور بتهال .كندنمي قبول مكاني و زماني ۀمنتها و فاصل و أمبد ،است ابعاد هب

 .است كرده پيدا تعلق عالم مواد و جسمانيات به كه ستا انواري از غير است بحث مورد
 لدليه ب ،كنيم مطالعه محدوديت و ماديت افق از را نور عظمت بخواهيم ما وقتي

 به مربوط ،محدوديت اين و كندمي پيدا محدوديت هم نور ،مطالعه عينك محدوديتِ
 و خود نامتناهي ذات در نور ندارد، ارتباط نور واقعيت با و انسان است محدود ۀعمطال

 .است نامحدود
 خداي بتواند به اينكه براي ،است يمتناه و محدود خود ذات در ماده كه اينجا در

 اطارتب ماده با خود بتواند نامتناهيِ به وجود خداوند متعال اينكه يا و شود مربوط نامتناهي
 ،سازدمي مربوط داخ ۀاراد به را و ماده ماده به را خدا ۀاراد كه ياهواسط تنها ،كند پيدا

 و فكر دليله ب هاانسان خود كه طورهمان .است نورانيت پرِ و بال و نور شعاع همين
 انسان براي ،روحانيت و فكر افق از متعال خداوند و شوندمي مربوط خداه ب ،روحانيت

 از ،حيوان و نبات و جماد از هم عالم موجودات ،كندمي پيدا ارتباط او كند و بامي تجلي
 سودمند متعال خداوند ۀاراد و لطف از و شوندمي مربوط خود دايخ به طريق همين

 به و كند حركت مستقيم مسير در بخواهد اگر اتمي ۀذر يك و ماده گردند. يكمي
 براي و كمال مدارجه ب و وصول طريق طي براي ،گردد نائل وظيفه انجام اثر در كماالتي

 باالتر مراتب و حيواني به نباتي از و نباتي به جمادي از ،پيدا كند تحوالتي بتواند اينكه
 تعلق ۀواسط ،احتياج رفع شود. برايمي محتاج خدا ۀاراد و مشيت به ،نمايد پيدا انتقال
 و مسير تحول در را و جسم ود بخواهد مادهخ مشيت با كه خداوند يعني ،است الزم

 مادهشود نمي واسطه بدون ،گيردمي سرچشمه ذاتي از علم كه خدا ۀاراد ،دهد قرار تكامل
 نيرو نور و به را ماده در اينجا خداوند .دهد انتقال حالي به و از حالي ييجا به ييجا از را
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 عمالاِ ماده عالم به نيرو همان نور و طريق از را خود مشيت و اراده سازد ومجهز مي
 دهد.مي ارتقاء باالتر سطحيه ب را كند و مادهمي

 نامتناهي است پري و بال اثر در ،ماده وجود در تناهي عدم اينجا پيدايش در پس
 عدم پيدايش براي پس .آيدميدر پرواز به خداوند سويه شود و بمجهز مي آن به كه

 وجود خود نامتناهي در صلا آن كه شودمي پيدا اصلي به نياز ،ماده وجود در يتناه
 تفوق و جسم ماده بر كه است ئيمبد واحد يا نيرو و نور و اصل همان آن و اشدب

 كند.مي پيدا وجودي
 به ماده شدن مجهز حركت و سكون از منظور ما .حركت و سكون :ششم ۀخصيص

اد زيرا با ايج ،كندپيدا مي تحرك و ولتح حالت ،آن كمك به كه است نيرو و قدرتي
 جسمي مثال .ساخت متحرك را ساكن ،موانع رفع با و را ساكن ركشود متحمي ،موانع

شود مي ،سر راهبر  ايجاد مانع با ،است خود متحرك مسير در حركت نيروي با كه
 خود ادامه حركت به ،شود برداشته مانع كه صورتي در و كرد او را خنثي حركت

 اين شود ومي عارض جسم بر كه است حالتي متحرك و ساكن ،بنابراين .دهدمي
 ساكن جسم ماهوي و ذاتي وضع ،مورد بحث بلكه نيست ما بحث مورد ضيرَعَ حالتِ

 يا ساكن است ،اوليه حالته ب و ماده جسم آيا يميگومي در اينجا كه است متحرك و
 است متحرك ،ابعاد بين بودنِو محدود  يتانسمج دليلِ همانه ب جسم يعني ؟متحرك

 لوازم از ابعاد مانند حركت نيروي اگر ؟است ساكن ،ابعاد و جسمانيت دليلِه ب اينكه يا
 تواند قابلنمي هم حركت ،نيست رفع ابعاد قابل كه دليل همانه ب ،اشدب جسم ذاتي
 سر مانعي كه شود رها يمحيط اگر در خود دليله ب جسم ،ورتص در اين .اشدب رفع
 ممتنع و محال ،آسماني كرات سكون ،موقع و در اين خواهد بود متحرك ،نباشد راه
 ذاتي لوازم از كه حركت و خود ندارد راه سر بر مانعي آسماني زيرا كرات ،اشدبمي
ه ب بلكه ،نباشد جسمذاتي لوازم از حركت نيروي اگر و اشدبنمي رفع قابل هاستآن

 اين در ،يكديگر در كرات ۀجاذب ثيرأت گردد مانند متحرك ،وجود جسم از خارج دليلي
  .داشت خواهند سكون قابليت و شوندمي متحرك ،انيتجسم از خارج دليله ب ،صورت
 كه ستا اين آن و آوريم به وجود اتممكن ۀدربار تازه بحثي است الزم اينجا در
 ،كماله ب جا همه خالق وجود كه است همين خالق و خلق ذاتي از امتيازات يكي

 به جا همه ممكنات وجود ،حالت اين عكسِه ب و است دورتر ،نقص از و ترنزديك
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ه ب و ممكن است كامل ،خود دليله ب خالق يعني .است دورتر ،كمال از و ترنزديك ،نقص
 ،كنيم مقايسه ا سكونب را حركت يوقت اينجا در .شودمي كامل ،خود از خارج دليل

 ،ساكن جسم از ركمتح جسم يعني ،شودمي شناخته نقص ،سكون و كمال ،حركت
 نداشته تحرك و نبوده حركت به قادر كه موجودي ،مناسبت اين به .است بهتر و تركامل

 اينكهه ب نظر ،كنيممي مقايسه حال دو اين با را جسم وقتي .شودمي شناخته ناقص اشدب
 پس ،بود خواهد كمال از ترنزديك نقص به قهرا ،است مخلوقات و ممكنات از جسم
 ،جسمانيت دليله ب جسم ۀاولي حالت ،بنابراين .است حركت از ترنزديك سكون به ،جسم

 و وجودي دليل ،حركت و تحرك براي جسم يميگومي ديگر با برهان و است سكون
 اگر .كندمي كفايت حركت دليلِ همان رفع ،سكون دايشپي براي ولي دارد الزم خارجي
 حاله ب جسم ،صورت اين در ،داشتمي الزم از جسمانيت غير يدليل جسم در سكون

 با و ياورندب به وجود آن در يينيرو كه بود الزم ونايجاد سك براي بلكه نبود ساكن ،اوليه
 حركت براي جسم .نيست چنين اينكه با ،دسازن را ساكن آن ،جسم وجود از خارج دليلي
 كند.مي نيرو كفايت همان عدم ،سكون براي و دارد نيرو به احتياج

 .ستا كافي عدمي دليل سكون براي وليكن دارد الزم وجودي دليل حركت پس
 حالت كه است حيات و موت مانند و تاريكي و ييروشنا مانند در جسم سكون و حركت

 حاله ب جسم ،برهان اين شود. بامي پيدا حركت و حيات عدم يلدله ب سكون و موت
ه ب بايستي جسم در حركت ايجاد ،سازند متحرك را آن بخواهند اگر و است ساكن ،اوليه

 ،آورددرمي حركت به را جسم كه دليلي آن و اشدب جسمانيت و جسم از خارج دليلي
 دليله ب جسم گيرد،مي قرار جسم در و ردگيمي سرچشمه ئيمبد واحد از كه ستا يينيرو
 و روح)رفع تعلق(  ذهابِ به تاريكي و موت كه طورهمان و كندمي پيدا حركت نيرو  آن

 مانع ايجاد به يا و هاآن داخلي نيروي رفع به هم اجسام سكون ،شوندمي پيدا ييروشنا
 .اشدبمي حركت راهِ سر

 ذاتي لوازم از موت كه شد ثابت گذشته ليدال رد چون. حيات و موت :هفتم ۀخصيص
 حيات أتواند منشنمي جسمانيت و ماديت دليله ب ماده كه شد روشن و است و ماده مجس

 از ما منظور و اشدب ماده ذات از خارج يلدليه ب بايستي اجسام در حيات پيدايش پس ،اشدب
 نه آيدمي به وجود حيات ماده با آن تركيب از كه است ديگري اصل ،ذات از خارج لِدلي

 اهاشتب معاصر دانشمندان از بعضي چنانكه .اشدب فاعلي علت ،دليل آن از منظور اينكه
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 و ندارد خدا الزم فرمان و امر جزه ب دليلي ماده در روح پيدايش گويندمي كرده
 و روح پيدايش أمنش ،فرمان همان و آوردمي به وجود حيات ماده در ر خداام گويندمي

و  اراده جزه ب دليلي و علتي ماده در حيات پيدايش كهگيرند مي نتيجه .شودمي حيات
 لِ قُ  گويد:مي روح پيدايش ۀباردر اسراء ۀسور خداوند در ندارد و اينكه الزم فاعل امر

 .ندارد مجز امر خدا الزه ب ايسرمايه جسم در روح پيدايش ،ّب ر   مرِ ا   نمِ  َحالرّ 

 يا و ،دستور معنايه ب تشريعي جز فرمانه ب چيزي ،امر اين از منظور كه يميگومي
 و بودجه ،امر دو اين از كدام هر مقابل در .نيست ايجاد معنايه ب تكويني فرمان

 مانند تشريعي فرمان .است الزم يتكوين يا و تشريعي فرمان اجراي براي ايسرمايه
 البته ،ببخشد ديگري به مبلغي و مالي كه دهيدمي خود دستور خدمتكار به شما اينكه

 بخشيدن با و خدمتكار اشدب موجود مبلغي و مال كه اجراست قابل وقتي فرمان اين
ايجاد  معنايه ب يتكوين امر مقابلِ در طورهمين .كند اجرا را خود ارباب فرمان ،آن

ه ب نمايد و تصرف آن خود در ۀقاهر ۀاراد به العمت خداوند كه است الزم ،چيزي
آيد و مي به وجود حيات كه خدا فرمان مقابلِ در اينجا .آورددر خود دلخواه صورت
 و يا نمايد ايجاد جسم در را آن خداوند كه است الزم شيئي ،شودميه زند مرده جسم

 در جسم تحيا ،آن ۀيا افاض ايجاد از بعد و دننماي افاضه جسم را به آن ،او دستوره ب
 متعال خداوند تشريعي و يا تكويني فرمان ،كار نباشد در ايبودجه نچني اگر و پيدا شود

 دليله ب جسم اگر يميگومي در اينجا .ماندمي باقي تعطيل ۀبوت و در نيست اجرا قابل
 ،است باقي خود حاله ب جسم جسمانيت كه تا وقتي ،است حيات جسمانيت و ماديت
بود و ما  خواهد هم مدلول اشدب دليل وقت زيرا هر ،اشدبموجود  تيبايس هم حيات

 حيات ولي ،است باقي خود حاله ب حيات دليلِ عنوانه ب جسمانيت كنيممي مشاهده
 پيدا خود حيات وجودِ از خارج دليله ب مجس پس .ندارد وجود است دليل آن مدلول كه
 علت را و ديگري فاعلي علت ،دو آن از يكي كه است قسم دو بر دليل آن و كندمي

 خدا ۀاراد برابر در .است داوند متعالخ امر و اراده اينجا در فاعلي علت .ندناممي مادي
به   حيات ،جسم با اصل آن تركيب از كه اصلي يعني ،اشدب موجود حيات ۀماد يستيبا

 اصلي ،روح .شده معرفي روح عنوانه ب در قرآن كه است همان اصل آن و آيد وجود
 جنس از شودنمي اصل شود و اينپيدا مي حيات با ماده آن تركيب از كه موجود است
 همان ،ناميممي ئيرا واحد مبد ما آن كه است اصلي همان اين و اشدب ماده و جسم
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 ۀسيلوه ب ماده كه دليل همانه ب .آيدمي به وجود عالم در اصل آن از نيرو نور و كه اصلي
 مطلب ۀخالصآورد. مي دسته ب هم شعور و حيات ،كندمي پيدا حركت نيرو و ،اصل آن

 واحد عنوانه ب دوم بر وجود اصل روشن است برهاني ماده عالم در حيات پيدايش اينكه
 .چهارگانه الوان و حيات نيرو و نور و منبع عنوانه ب و ئيمبد

 قلخ و عالم ايجاد براي تعالي و تبارك خداوند كه شد روشن باال مطالب با و اينجا تا
 ،قرار دهد مخلوقات پيدايش مادي علت را هاآن كه دارد الزم اييهاول اصول ،مخلوقات

از  تواندوجود گردد و نمي أمبد تواندنمي شود و عدمنمي وجود پيدا  ،از عدم و هيچ از زيرا
 ،اديم علل و مخلوقات پيدايش بلكه ،اشدب موجودات مادي علل يا و ساختماني مصالح
 هك شد ثابت طورهمين .اشدب گرفته وجود خداوند متعال ۀاراد به كه اشدب شيئي بايستي
 يك و اصل يك از زيرا ،اشدب تقحقي يك و اصل يك تواندنمي عالم موجودات هستي

 عدم و وجود حال دو در ،كماالت به نسبت كه شوند ساخته موجوداتي شودنمي تحقيق
 از ،اشدب حقيقت يك آيندمي به وجود آن از كه اصلي و موجودات هستي اگر .دنگير قرار
 اختالف و ذاتي اختالف يكديگر با كه بسازند شيئي دو نيست ممكن ،حقيقت يك آن

 قابل موت پيدايش ،اشدب حيات أمنش ،اصل يك آن اگر .اشدب داشته عدمي و وجودي
 .بود نخواهد وقوع قابل حيات پيدايش ،اشدب موت أمنش و اگر نيست قوعو قابل و تصور
 و يكديگره ب نسبت اشياء ذاتي اختالف پس .گذشته ۀهفتگان حاالت به نسبت طورهمين

 ،سكون و حركت و حيات و موت مانند عدمي و وجودي حالت دو بين هاآن گرفتن قرار
 .اشدب تريشب اصل يك از بايستي آفرينش انجه مادي علل اينكه بر روشن ستا برهاني

 اصول آفرينش و كيفيت پيدايش رنگ در هستي

 و حيات نور و مانند ئيمبد و واحد ماده مانند عددي واحد نامه ب اصل دو وجود اينجا تا
 وجودِ آيا كهكنيم بحث مي حقيقت اين اثبات بيان در ،بعد به اينجا از .شد ثابت نيرو

 كندمي كفايت صوري و ذاتي اختالفات و تنوعات همه اين پيدايش براي صلدو ا همين
 و متعدد اصول ،نهايتبي به نزديك يا و نهايتبي تا انواع و شكالاَ ايجاد رايب اينكه يا و

 كه مجبوريم معالَ هستيِ اصول آوردن دسته ب براي ؟است الزم متفاوت ايههستي
 اصل و أمنش ،اختالفات همين طريق از و كنيم يكديگر بررسي ارا ب اشياء اختالف ليدال

 با جهت سه در ،عالم موجودات يميگومي لذا .ياوريمب دسته ب را اختالفات پيدايش
 :ندكنمي پيدا اختالف يكديگر
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 و سطوح و مثلث و مربع و قطر و طول اختالف مانند رسومي و حدودي اختالف .0
 .هاينا امثال و و ابعاد وطخط

 ديگر. الوان و زردي و سفيدي و سياهي مانند شكلي و رنگي اختالف .1
 ميت و يح و متحرك و ساكن مانند عدمي و وجودي اختالف يا و ذاتي اختالف .1

 ها.اين امثال و ور و ظلمتن و
 بر اشكال و انواع اختالف .آورندمي به وجودرا  تنوع و اختالف اصول ،قسم سه اين
 اختالف ،قسم سه همين در ضمنِ .است تصور قابل نهايتبي تا ،نامبرده ولاص محور
 و دانا ،تررنگين و رنگي ،تريقوو  قوي ،ضعف و مانند شدت ،آيدمي به وجود مراتب
 قابل نامبرده ۀگانسه اجسام از يك هر در مراتب اختالف و ضعف و شدت داناتر.
 ،بزرگتر حدود و كوچكتر حدود ،ومرس حدود و پيدايش را دريز ،است تحقق
 ،حدود بزرگتر در طورو همين بزرگ هاييتمحدود شعاع در كوچك هاييتمحدود
 در پيدايش طورهمين .گيرندمي قرار بزرگ شكل در عالم كوچك اشكال تمام تا اينكه

 گيرند.قرار مي بزرگتر يهارنگ اعشع در ترضعيف يهارنگ ،هارنگ
 يك از مختلف حدود و رسوم پيدايش يميگومي گانهسه اصول تقسيمات بررسي در

از  بزرگتر اشكال و كوچك اشكال ايجاد براي .است ظهور قابل و تحقق قابل ،لاص
 بسيط اجسام و ساده ۀماد از ،نداريم احتياج اصل همان سواي چيزي به ،اصل يك
 آمده به وجود گانهاز ابعاد سه هاآن ۀهم كه آوريم به وجود اشكال نهايتبي توانيممي

 باشند. داشته حدودي و بعدي ر اختالفيكديگ با فقط و باشند
 سطوح ،بلندي و كوتاهي ،ساده ۀماد از و بسيط جسم يك در مختلف خطوط

 يك از ،نهايتبي تا صفر از هاينا ۀهم ،كرات و هادايره و هامكعب طورهمين ،مختلف
 چيزي به اصل يك در محدوديت و شكل ايجاد براي .دباشنمي پيدايش لقاب اصل

 توانيمابعاد نمي و اشكال اختالف طريق از ،بنابراين .نداريم احتياج لاص همان سواي
 .كنيم كشف مختلف قحقاي و اصول

 متفاوت و مختلف يهارنگ از كه ييهاشكل اختالف و هارنگ اختالف ،دوم قسم
و ابعاد با  نظر حجم از عالم اشياء كه طورهمان كنيممي مشاهده .آيدمي به وجود

 ، ماننداندپيدا كرده اختالف يكديگر با هم شكل و رنگ از نظر ،دارند يكديگر اختالف
 .هاينا امثال و بنفش و زرد يا و و سرخ سبز برگ دو يا و سياه و سفيد جسم دو
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 ،آيد به وجود أمنش و يك أبدم يك تواند ازنمي رنگ نظر از يكديگر با جسم دو اختالف
 اشكال تواند درنمي ،است خود سفيد ذات در اگر آمده به وجود جسم آن  از كه اصلي زيرا

 اين در .كند رها را خود تواند حدودنمي طور كههمان ،سازد رها را خود سفيدي مختلف
زيرا  ،ودب خواهدو محال ممتنع ،ديگر در اجسام يهارنگ يا سياهي پيدايش ،صورت

 در اينجا .است سفيد ،خود دليله بو  ماديت و جسمانيت دليله ب جسم يميگومي
 و شده ثابت خود جاي در و اندشده پيدا كجا از ديگر يهارنگ و سياهي پس پرسيممي
 هاآن شكل اختالف و اشياء با يكديگر هندسي اختالف كه شد خواهد ثابت نيز بعدا
 جسم اگر يعني ،ديآ به وجود هاآن حقيقت و اصل در ذاتي اصيتخ جز يكه تواند بنمي

به  آن در ديگري رنگ ،هندسي اختالف با توانيمنمي ،است سياه يا خود سفيد ذات در
با  آن تركيب از كه اشدب داشته ايجداگانه أمنش هم رنگ آن مگر اينكه آوريم وجود

 يميگومي پس .آيد به وجود و جداگانه تازه رنگ ،است نامبرده رنگ فاقد كه جسمي
 جسم با طبيعت در ما كه اكنون و نيست پيدايش قابل اصل يك از سياهي و سفيدي

 كه دارد وجود طبيعت در اصل دو كه كنيممي كشف اينجا از ،شويمروبرو مي سياه و سفيد
 مانند ديگر يهارنگ طور همين ،آيدمي به وجود سفيدي ديگري از و سياهي يكي از

 .غيره و بنفش و زردي و سبزي و سرخي
به  ديگر رنگ سبزي و سرخي و سياهي و سفيدي تركيب از بتوانيم طبيعت در اگر ما
 ،آوريم به وجودرا  هارنگ انواع نهايتبي تا توانيممي اصل دو همين از ،آوريم وجود

 حقيقت برخالف واندتنمي ئيهرگز شي شود كهمي مطرح گذشته ۀمسئل همان وليكن
 كبودي و آبي يهارنگ ،سفيدي و سياهي تركيب از .اشدب و ظهور داشته جلوه خود ذاتي

 .نيست ظهور قابل سبزي و سرخي و زردي وليكن ،است ظهور قابل آن امثال و شيري و
 ضعف سفيد رنگ از تعدادي ،اختالط ۀنتيج در ،شودمخلوط مي سياهي با سفيدي وقتي
 سياهي رنگ از مقداري طورهمين ،گيردمي قرار ترنازل مراحل در د و سفيديكنمي پيدا
 به وجود سفيدي و سياهي بين حالتي نتيجه در گيرد ومي قرار تريفضع در مراتب هم
 و اينقره ،يبآ ،كبودي را هاآن كه ترضعيف سياه از همچنين و تراز سفيد ضعيف ،آيدمي

 اصل دو به را هاآن بتوانيم در تجزيه كه ييهاو شكل هارنگ) ندناممي آن امثال
 است سفيد و يا سياه كه اصلي از پررنگ سبز مخصوصا و سبز رنگ وليكن (.برگردانيم

 ديگري و سفيد هاآناز  يكي كه كرديم برخورد اجسامي به اگر پس .نيست پيدايش قابل
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 وجود طبيعت در اصل سه كه يمكنمي در اينجا قضاوت ،اشدب سبز ديگر آن و سياه
 يهارنگ به موقع اين در .است شده گانهسه يهارنگ پيدايش أمنش كه داشته

 تركيب از آيا يميگومي اينجا در .كنيمبرخورد مي زردي و مانند سرخي ديگري
 خير؟ يا دارد زرد وجود يا و رخس رنگ پيدايش با يكديگر امكان گانهسه يهارنگ
 به وجود رنگي هاآناختالط  از ،ندكن يكديگر مخلوط با را يد و سياهسبز و سف وقتي

 است مسلم آنچه شود ومي سياه و سبز و سفيد ترتر و نازلضعيف ۀمرحل آيد كهمي
اگر در  پس .نخواهد شد باال ممكن ۀنامبرد يهارنگ از زرد و سرخ رنگ پيدايش
 براي مجبوريم ،روبرو شديمري با رنگ ديگ سبز و سفيد و و سرخ سياهبجز  طبيعت
 ولي .به وجود آوريم نامبرده ۀچهارگان يهارنگاز اختالط  رنگي ،هاآن از هريك

 از يك هيچ طبيعتِ و در ذات گرن زيرا اين ،آوريم به وجودزرد  رنگ توانيمنمي
 اختالط از .اشدبظهور  بروز و قابل آن وجود ندارد تا در تركيبات نامبرده يهارنگ

 اختالط از و گپررن آبي ،سبزي با زردي اختالط از و كبودي و آبي ،سياهي با سفيدي
 ۀكلي توانيممي ما. آيدمي به وجود و غيره پرتقالي و آجري يهارنگ ،سرخي و زردي
 هيچ وليكن ،مذكور برگردانيم ۀگانپنج اصول به را وجود دارد در طبيعت كه ييهارنگ
 .دهيم برگشت ديگري رنگ به توانيمنمي را پنجگانه يهارنگاز  يك

 مانند جسم است رنگين مخصوصي رنگ به كدام هر كه را جسمي رقم پنج اكنون
 اشتراك جهت تا اينكه كنيممقايسه يكديگر با سرخ و سبز و زرد و سفيد و جسم سياه

 نچهآ يميگومي اشتراك جهت آوردن دسته ب از پس .پيدا كنيم را هاآن اختالف و
 ،است اختالف ۀماي آنچه و نيست تريشب حقيقت و يك اصل يك ،است اشتراك ۀماي

 .است آمده به وجود متعدد از اصول
 ماديت و جسمانيت در همه ،نامبرده ۀپنجگان اجسام كه كنيممي مشاهده

 يك هاآن جسمانيت جهت .دارند اختالف يكديگر با رنگ نظر از وليكن اندمشترك
 .باشندمحدود و محصور مي ،گانهسه ابعاد بين و جسم هاآن ۀهم .نيست تريشب حقيقت

 اشدبمي يكديگر به تبديل قابل ،ماديت و جسمانيت نظر از ،نامبرده اجسام از هر كدام
 ،جسمانيت نظر از كه كنيممي قضاوت اينجا در. نديستن تبديل قابل رنگ نظر از وليكن

 باشند.مي مختلف ققايح ،رنگ نظر از و حقيقت يك
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 جسمي از را نامبرده يهارنگ از هريك ،صنعتي تكنيك يا و فكري عمل با اينجا در
 چه به جسم ينيمبب از استخراج تا پس كنيممي استخراج ،شده رنگين رنگ آن به كه

 چنان قرار گرفت معين حال در يك جسم ،رنگ استخراج از بعد اگر .گرددبرمي حالي
 توانيممي عمل اين با ،نيست وقوع قابل و فرض قابل ،جسم از آن استخراج كه حالي
 رنگ و اصلي رنگ كردن از پيدا و بعد كنيم را پيدا جسم عارض و رنگ اصلي رنگ

 ،هاآن عارضي رنگ و جسمانيت دليله ب ،جسم اصليِ رنگ كه كنيممي قضاوت عارضي
 استخراج يعني عمل اين انجام براي .است آمده به وجود جسمانيت از خارج دليليه ب

 يك نور و رنگ زيرا ،شويم لمتوس نور تابش به كه ستا اين بهتر ،جسمانيت از هارنگ
 روشن با توانيمد. ميآيمي به وجود نور ،هارنگاز و  ، رنگاز نورها .نيست تريشب تقحقي

 دسته ب را هانگر پيدايش كيفيت ،معين سطح يك در مختلف نور با هاچراغ كردن
 پيدايش بينيم. مياشدب رنگ فاقد خود ذات در كه پيدا كنيم جسمي بايستي ابتدا .آوريم
 ليكن ،باشدمي اهسي و تاريك خود ذات در جسم اگرچه زيرا ،است محال جسمي چنين
 رنگ ،ديگر يهارنگ مقابل در ،اشدبمي رنگيبي واقع در كه سياهي و تاريكي همان

 حقيقت پيدايش براي راهي جااز همين توانيممي حال عين در ولي ،دهدمي نمايش
ه ب را هارنگ انواع پيدايش راه ،هارنگ آن تركيب ا ازي و كنيم پيدا مختلف يهارنگ
 نور سفيد تابش مقابل در را و آن كنيممي انتخاب را سفيدي ۀفحص اينجا در .آوريم دست

 ،سفيد ۀصفح به نوري چنينيك تابش با كه است بديهي .دهيممي سفيد قرار چراغ از
 ،است سفيد نور جنس از سفيد رنگ چون .شودمي زياد سفيد گرن ۀجلو تريشب هرچه
 نور زرد تابش مقابل در را سفيد ۀصفح ،موقع همين شود. درمي بيشتر سفيد رنگ تابش
 ،سفيد ۀصفح و شوندمي مخلوط يكديگر سفيد با و نور زرد كه است بديهي .دهيممي قرار

 رنگي كه كنيم قضاوت توانيممي موقع اين در .كندمي پيدا اول رنگ سواي ديگري رنگ
 آن سوم يك زيرا ،نور زرد سوم يك و نور سفيد سوم دو از است تركيبي آمده به وجود كه

 به مربوط ،بقيه سوم يك و سفيد نور به مربوط ديگر سوم يك و سفيد ۀصفح به مربوط
 ترِضعيف ۀمرحل كه آيدمي به وجود ايجداگانه رنگ ،نور دو اين اختالط از .است نور زرد

 قرار سرخ نور تابش در مقابل را هصفح اگر موقع همين در باز و است زرد و سفيد نور
 در طورهمين .زرد ندارد سفيد و خالص رنگ به شباهت كه شودمي پيدا رنگي ،دهيم
 در .آيدمي به وجود مخصوصي يهارنگ ،چهارگانه انوار اختالط از ،سبز نور تابش مقابل
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و  تاريكي با و يكديگر با چهارگانه انوار تركيب از كه كنيم قضاوت توانيممي اينجا
 انواع ،آن همراه و رنگ انواع توانيممي هارنگ مراتبِ نظر از نهايتبي تا ،سياهي
 .آوريم به وجود شكل
 نورها و هارنگ گويندمي كه كساني قضاوت ۀدربار توضيحي است الزم اينجا در
 واقعي نور و حقيقي نور مراتب ،متفاوت يهارنگ اين و نديستن تريشب حقيقت يك
 مختلفِ در مراحل حقيقت يك كه يميبگو بايستي كلي به طور .يميايراد نما اشدبمي

 زيرا ،دهد جلوه هست كه حقيقتي مانه برخالف را خود تواندنمي ،ضعيف و قوي
 بتوانند كه نديستن ابعاد چيزي حدود و .است ابعاد و حدود نوع از قوي و ضعيف مراتب
 در را متحرك جسم شما يك مثال .دهند جلوه هست آنچه برخالف را محدود شيئي

 يك و كيلومتر يك تا كيلومتر ميليارد صد ايهيثاناز  را مجس آن حركت .يريدگب نظر
 مراتب در كه نيست بيش حقيقت يك متحرك شيئي اينجا در .يريدگب نظر در متر

 را متحرك شيئ تواندنمي مراتب اين از يك هيچ .گيردمي قرار حركت مختلف
 مي ديده متحركي جسم ،بمرات تمام در بلكه ،دهد جلوه هست كه آنچه برخالف

 و هاصورته را ب درياها آب طورهمين .بزرگ خواه و اشدب كوچك خواه ،شود
 صورته ب كه آبي هايلكولوم بتوانيد اگر بخار تا از دريا .درآوريد مختلفي يهاظرف
 مراتب اختالف كه خواهيد ديد ،ينيدبب هست كه حالتي همانه ب شده متصاعد بخار
 دهد. جلوه هست كه حقيقتي برخالف را آب تواندنمي

 رنگ و نور به را چراغي اشدب ديگري نور و دهما از خالي كه كامل خأل در شما
 قرار ورانيتن حد كامل در ابتدا را چراغ آن (سرخ يا سبز چراغ مثال) .كنيد روشن معيني

 آن سپس .است روشن ،سبز يا سرخ نور به تابش محيط تمام كه ديد خواهيد .ددهي
 خواهيد .شمع يك به عيصد شميك از مثال ،دهيد تنزل ضعيفي بسيار ۀمرحل تا را چراغ
 جلوه خود حقيقت برخالف تواندنمي ضعيف و قوي مختلف مراتب در چراغ نور كه ديد
 چراغ بايستي ،اشدب سرخ ،ترضعيف تابشِ در و سفيد ،ترقوي تابشِ در نور اگر. كند

 نور يا و زرد يا سبز ،ترضعيف مراحل در و كند د جلوهسفي نور به ،قوي بسيار قرمزِ
 تمام در بلكه نيست چنين اينكه و گرايد يسياه و سرخي به آخر در و شده يگريد

 .كندمي حفظ را خود و واقعيت حقيقت ،مراتب
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حد  در اگر ثانيه در نور امواج گويندمي و دانندمي امواج از عبارت نور را ،دانشمندان
 ونچ و كندمي جلوه سفيد رنو و رنگ به ،گيرد قرار موج ميليون چندين مثال قوي بسيار
آيد. مي به وجود و زرد و سرخ سبز مانند ترضعيف يهارنگ و نورها ،گردد ترضعيف امواج

 يدهيگرامي سبزي به خود موجي ضعف رثا در كه است نور قرمز ،نوري امواج ترينيفضع
 ،خود تابش مركز در كه است اصلي يا است موج فقط آيا نور كه فرض اين اوال .است
جوهر  بدون ضرَو عَ است ضرَعَ واقع در موج .جداگانه است بحثي ،آوردمي به وجود موج
 چه بدانيم است الزم بلكه .اشدب نور موج كه نيست صحيح قضاوت اين .بروز نيست قابل

 قرار و يا انعكاس جنبش و اهتزاز آورد، درمي به وجود نوري موجِ كه است حقيقتي
ه ب آنچه .گذاريمنور مي را آن و نام كنيممي فشك را آن انعكاس و ما موج و گيردمي

 و كرد حقيقت به حمل توانينمرا كند مي جلوه حدود و مراتب لباس در و عرض صورت
 جسمي شما مثال .است نموده جلوه عرض لباس در كه است همان حقيقت گفت توانينم
 آن حقيقت يديبگو توانيدا نميجاين در. كنيدمي هدهمشا سريع حركت حال در دور از را

دهيد  جواب ،ود چيستخ ذات در بپرسند جسم شما از اگر و است حركت همان جسم
 درست شما جواب هالبت .ثانيه يك در كيلومتر ميليون يك حركت از است عبارت جسم
 از غير آورده به وجود حركت كه جسمي و است ضرَعَ ،حركت اينجا در زيرا ،نيست

 را حقايق طبيعت عالم در اكنون ما .است نموده جلوه شما چشم مقابل كه است حركتي
خود  كشفيات از كه تعريفاتي كه بدانيم بايستي و كنيممي كشف حركت و عرض در لباس

 است الزم هارنگانوار و  حقيقتِ بيان براي اينجا در .نيست حقيقت و واقعيت عين داريم
 .كنيم ايراد (ع) صادق امام از ديگري حديث و منانؤم امير متقيان موالي از يثيحد

 احاديثي در مورد كيفيت رنگ

 امام خدمت يهودي نفر يك :عرش تفسير در «ادلرجات بصائر» در كتاب اول حديث
ه ب را شما خداي چند نفر كه امكرده استفاده طورآن شما كتاب از كه كندمي عرض (ع)
 و هاآسمان خالق كه شودمي آيا .برندمي ييجاه ب ييجا از را او اند وبرداشته وشد

 يهودي جواب در حضرت ؟كند انتخاب حاملي خود براي و اشدب محمول هاينزم
 ؟ياكرده پيدا خدا براي صفتي چنين چگونه و يانموده استنباطي كجا چنين از: فرمايدمي
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 35وياس ت   رِش الع   ل  ع   محنُ لر  ا   گويد:مي خدا كه آنجا در ،ويمگمي شما از كتاب ردك عرض

ِّ ر   رش  َ   لُ مِ ي   َ   گويد:مي ريديگ جاي و  قرار عرش روي خدا 12.ةامنی  ث   ذئ ئِ وم  ي   مهُوق  ف   ك  ب

 يهودي .برندمي ييجا به ييجا از خاليق سر روي را خدا نفر عرش و هشت گرفته
 روي او را فرشتگان و است محمول خدا اينكه بر كندمي داللت آيه دو اين :گويدمي
 ،چيست خدا عرش اگر بداني :فرمايدمي در جواب رتحض .ندكنمي حمل خاليق سر

 و هاآسمان ۀنگهدارند او شود بلكهنمي واقع محمول هرگز خدا كه دانست خواهي
 كند.نمي احساس يو سنگين ود خستگيخ در ياذره نگهداري اين از و ستهاينزم

 چهار از عرش .اشدب داشته حدودي و پايه كه نيست و ماده جسم ،است نور خدا عرش
 سفيد نور اول .است اجسام ۀهم تحوالت و كماالت أمبد انوار آن و آمده به وجود نور
در  سبز يهارنگ هم آن از كه سبز نور دوم .آمده به وجود هايديسف ،نور از آن كه

نور  چهارم .است آمده پديد در عالم هايزرد ،از آن كه نور زرد سوم .شده پيدا اجسام
 ،اجسام در دانش و علم نيرو و نور و و حيات .آمده به وجود هاسرخ هم آن از كه سرخ

 براي و بوده مجرد ،خود ذات در عرش نورِ شوند و چونمي از نور پيدا و همه ههم
خود ه ب را عرش نور بر تسلط و استيال خداوند ،نيست تسلط و تصرف قابل انسان

 هارنگ بر تسلط و حاكميت يعني ،عرش بر استواري استيال و معناي و داده اختصاص
 ،شريف حديث اين در .است آمده به وجود در اجسام نيروها كه و حيات و نورها و

و  هارنگرمايد فمي شناسد وجدا از يكديگر مي و مستقل انوار را متقيان موالي
 آيند.مي به وجود در اجسام اربعه انوار تعلق از جا همه ،اجسام در هاشكل

 است ضرَعَ شودمي مشاهده اجسام عالم و جسم در نور و رنگ از آنچه ،بنابراين
 كشف ماده به را بعد از تعلق حيات و نور ما .شده پيدا جسم به خالص نور تعلق از كه
 تعريف را حيات نور و ،اشدب تعلق حالت همان كه خود كشف يو بر مبنا كنيممي
 مطابق تواندنمي ،است جسمه ب حيات نور و تعلق حالت ما تعريف أمنش چون .كنيممي

 و با واقعيات مطابق را خود تعريفات توانيمنمي رو اين از .اشدب حيات نور و يتواقع با

                                                           

 . 1سورۀ طه، آيۀ  .11

 . 02سورۀ حاقه، آيۀ  .12
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 نزديك از را واقعيات آن بتوانيم كه آيد وجودبه  ما در حالتي اينكه مگر بدانيم قحقاي
 .بشناسيم و ينيمبب

انوار  ،رديگ بياني با حضرت آن كه است كافي كتاب از (ع) صادق از امام دوم حديث
 خداوند اسماء خود را از :فرمايدمي و كندذكر مي اعظم اسماء و حروف صورته ب را عرش

 ،شوند جاري بر نطق كه نديستن الفاظ ،اسماء و وفحر آن و آورده به وجود حروف تركيب
و  دسّجَمُ ولي اندشخص خود ذات در اسماء و حروف آن .گردند ظاهر بيان و زبان با
 لدر داخ كه اندكلمه چهار خود ذات در اند.نشده آميزيرنگ ولي اندرنگ. نديستن مسّجَمُ

 از وضع توانينم و باشند يكديگر كنار در برابر يا اينكه اند بدونگرفته قرار وجود يكديگر
ه ها بآن و ابعاد از ذات ابعادند، قطر حدود و فوق .آورد دسته ب بعدي و قبل هاآن وجود

 رنگ ۀكلم كندمي مربوط يكديگره را ب حديث دو اين كه ياهجمل تنها .است شده دور
 بيان در .اندنشده آميزيو رنگ اندرنگ حروف آن :فرمايدمي (ع) صادق امام كه است

به  هايسبز و هايديسف و هايزرد و هايسرخ عرش نور از :فرمايدمي (ع) منينؤاميرالم
 بلكه نديستن خالصي رنگ كنيممي مشاهده الوان از ما آنچه كه است يهيبد .آمده وجود

 دو هر سبز برگ و سرخ گل پس .اندشده آميزيرنگ طبيعت در كه ندهست اجسامي
ه ب زيرا ،شده رنگين آن با طبيعت كه چيست رنگ پرسيممي اينجا در. اندشده آميزيرنگ

 رنگي بايستي ابتدا اند.شده آميزيرنگ يعني ،اندمصنوعات ،رنگين اماجس ،عربي اصطالح
 رنگين آن با جسم كه چيست رنگ شود. آميزيرنگ و صباغي آن اب جسمي تا اشدب

 حروف آن يعني ،صبوغم   ري  غ   ون  ل   :گويدمي رنگ تعريف در ()ع صادق امما بيان در ؟شودمي

 اجسام باشند،مي خالص رنگ كه حروف همان با پس .آميزيرنگ نه اندرنگ خودشان
 (ع) علي موال كه است عرش نور همان ،خالص رنگ آن در .شوندمي زيآميرنگ طبيعت

 دو اين ،بنابراين .اندشده پيدا عرش نور با آميزيرنگ اثر سبز در و سرخ اجسام: فرمايدمي
 شناسند.مي ماده از جدا و مستقل نور را و رنگ ،بزرگوار امام دو از حديث

 ،گذشته مطالب مبناي بر صوري اختالف و ذاتي اختالف بررسي نظر از طورهمين
 روشن .تاس يكديگر با دو اصل تركيب مولود مخلوقي هر پيدايش كه شودمي نروش
 ماده و جسم در دو هر .دارند ذاتي اختالف هم با سفيد گل و سرخ گل كه است

به  سفيدي كه رنگي .اندمتفاوت اندشده آميزيرنگ آن با كه رنگي نظر از و اندمشترك
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 آميخته رنگ دو اين با كه ياماده با ،آورده به وجود سرخي كه رنگي با ،آورده وجود
 هارنگ اختالف بررسي مبناي . برندهست متفاوت و مختلف اصول ،است شده
اين  تركيب از كه بشناسيم و بشماريم اصل شش به بالغ را اشياء ۀاولي اصول توانيممي

 .است آمده به وجود اشكال و انواع همه اين ،يكديگر بااصول 

 معرفي اصول ششگانۀ خلقت

 :ماده اصل :اول
 يا لطيف ،عالم اجسام تمام .آيدمي به وجود عالم موجودات جسمو  پيكره ،آن از
 يك كه اندمشترك ماديت و جسميت اصل در همه و همه ،كوچك يا بزرگ ،كثيف
 عالم و موجودات اجسام ۀهم حال شامل ،آن ذاتي خواص و جسم براي اساسي تعريف

 بين محصور ،احساس و لمس قابل شيئي يميگومي ماده و جسم تعريف در .شودمي
 مانعِ و افراد جامع ،جسم براي تعريف اين .است (ارتفاع و عرض و )طول ثالثه ابعاد

 و خاك از ،هاكهكشان تا هااتم از ،آيد به وجود جسمي و ماده جا هر زيرا ،است غياراَ
 هم و انداحساس و قابل لمس قابل هاينا ۀهم ،لطيف تا هوا و گاز كثيف سنگ

 نوع از ،اشدب خاصيت سه فاقد اين كه چيزي هر .باشندمي ثالثه ابعاد بين محصور
 قابل و لمس قابل ،اراده و علم يا و روح و عقل مثال .نيست عالم مواد و اجناس

 ،ادهم و جسم جنس از داريم اختيار در كه ابزاري و با اسباب توانيمنمي .نيست احساس
 توانيمنمي طورهمين .كنيم پيدا احساس، تماس اين از و يريمگب تماس روح و عقل با

 و رمين يا و گرمي يا سردي ،آن در و يمگذارب دست كامل خأل در ييروشنا نور و روي
و  فرشته به وجود يا و روح و عقله ب ،باال تعريف ،رو اين از .كنيم احساس درشتي

 آن بتوانيم كه شودنمي يافت جسمي ،ديگر طرف از و اشدبنمي تطبيق لقاب خدا وجود
 .سازيم اال خارجب تعريف از را

 حيات و رنگ اصل يا نيرو و نور و : اصلدوم
و غير  احساس و غير قابل ماده از مجرد شيئي يميبگو بايستي اصول اين در تعريف

 اربعه الوان اصول در تعريف هم (ع) صادق امام بيان در .گانهسه ابعاد بين محصور
 جمله اين تحت .ابعاد حدود و فوق فوق است خود اصلي حقيقت در لون فرمايد:مي

َدالُ  نهُ َ   د  ع  ب  مُ  َ   قطارال   نهُ َ   نفي  م  )  دوره ب آن حقيقت از قطر ،شده نفي ( حدود از آند
 ذات شود و درمي ابعاد شناخته حدود و فوق ،اشدبابعاد  فاقد حدود و كه چيزي .افتاده
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خود  ذات در ،است حيات و رنگ حقيقت كه نيرو نور و ،رو از اين .است يخود نامتناه
 باشد. و ابعادپذير نمي نبوده احساس و لمس قابل

 سواي اگر در عالم زيرا ،است روشن و واضح ،دو اصل از اين عالم موجودات تركيب
 پيداحدود  و اختالف مراتب الفاخت جزه ب ماده از اصل ،وجود نداشت چيزي ماده اصل
 حتيو  آوريم به وجود ابعاد متفاوت با مختلف اجسام توانيممي فقط ماده از اصل .شدنمي

 زيرا ذرات ،اشدب و ممتنع محال ،و واحد بسيط ۀماد از خاصيت و رنگ بدون جسم پيدايش
 هاآن كه ياهجاذب نيرو و يكديگر بدون به هاآن اتصال ،دارند انفصالي حالت ذاتا كه ماده
 اتصال قابل خود دليله ب ماده يعني .خواهد بود محال ،سازد و مربوط يكديگر متصل را به

و  يكديگر متصل به بايستي آيندبوجود مي اجسام از آن كه و موادي نيست و اصطكاك
 ،از آن خارج يينيرو ۀمداخل بدون ،ماده اصل از ،رو از اين .اشدب شده در يكديگر ادغام

 مختلف و انواع هاشكل پيدايش ،اينبنابر .است محال كديگريه ب اجزاء متصله پيدايش
نور و  اصل .باشدمي و جسم ماده اصل سواي ديگري بر اصول كامل برهاني ،موجودات

و  ايجاد رنگ نظر از گانهچهار اصول اين كه است اصل چهاربر  خود مشتمل نيرو در ذات
از  يكهر يعني ،اندمشتركبا يكديگر  ،ياتو از نظر ايجاد نيرو و ح با يكديگر متفاوت ،نور

 رنگ ،خود شوند و از شعاعو نيرو مي حيات أمنش ،خود تابش أمبد در ،نور ۀگانچهار اصول
و  ماده و نيروي حيات ،با آن كه اصلي ،رو از اين .آورندمي به وجود هم نور مخصوصي و

سازد چهار ظاهر مي هك و نوري خود و از نظر رنگ ذات در ،آيدمي به وجود عالم اجسام
 . اشدبمي هارنگو  هاشكل انواع پيدايش أمبد ،چهار اصل اين و است اصل

در  .آوردمي به وجود رنگ زرد روشنائي ،خود تابش أدر مبد نور زرد كه : اصلاول
ُ  شود:مي معرفي جمله اين ( تحت)ع موال حديث ،ِفر  الصل  ِت ر  اصف   نهُ مِ  ر  صف  ا   ورئ ن

 كهنور زرد  12
 آيد. مي به وجود هايزرد از آن

به  سرخ رنگ و سرخ روشنايي ،خود در مركز تابش هم آن كه نور سرخ : اصلدوم
ُ شود: مي معرفي جمله اين ( تحت)ع موال در حديث آورد ومي وجود  ِت ر  امح   نهُ مِ  ر  مح  ا   ورئ ن

 كند. مي پيدا سرخي رنگ عالم اجسام ،از آن كه نور سرخ ،ِمر  الُ 

                                                           

ةئ نُورئ َأمْح   .33 ارئ َأْرب ع  ُ ت ع ایل  ِمْن أَنْو  ل ق ُه اّلل  ن  الْع ْرش  خ 
ِ
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َ  نُورئ َأبْی ض  ِمنُْه ابْی ض  الْب ی اُض   ُِ ْفر  ِت الصل  . 019، باب عرش و كرسي، ص 0اصول كافي، ج . اْصف ر 
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و در  آيدمي به وجود هايديسفسفيد و  ييروشنا ،آن از نور سفيد كه اصل :سوم

ُ  :است شده معرفي جمله اين ( تحت)ع موال حديث نور  ،یاضالب   ض  ابی   نهُ مِ  ض  بی  ا   ورئ ن

 شود.مي پيدا سفيد يهارنگو  ييروشنا ،از آن سفيد كه
 شود و در حديثپيدا مي سبز يهارنگو  ييروشنا ،از آن نور سبز كه : اصلچهارم

ُ : است شده معرفي جمله اين ( تحت)ع موال  نور سبز كه ،ِض  اخلُ  ِت اخض    نهُ مِ  خض   ا   ورئ ن

 شود. مي سبز پيدا يهارنگو  ييروشنا ،از آن
ْصُبوغئ  ْون  ل   :لۀجم تحت (ع) صادق امام در حديث هارنگنورها و  اين ۀهم  غ رْي  م 

ُ ك ِ  ع ل   َ رِ ف  اِحد  ق ْبل  اْلآخ   َ عا  ل يْس  ِمنْه ا  اءئ م  ِة َأْجز  ة  ع  ى  َأْرب ع  م  ة  ات   رنگ ،اوليه اصول يعني ،38م 
 ،خود در ذات اصول و آن اشدب شده آميزيرنگ هاآن به چيزي از آنكه پيش اندخالص

 داخل رد ،اصل ارچه آن از يكهر كه يكديگر است داخل ار جزءِاز چه كامل اصل يك
 ندارند. اين و محدوديت و بعديت يكديگر قبليت به و نسبت گرفته قرار وجود ديگري

 به وجودعالم  موجودات ،آن از تركيب كه است اصل پنج ،ادهم اصل نور با چهار اصل
و بعد  انديتخاصاثر و  فاقد ،از تركيب پيش ،خود در ذات ،باال ۀپنجگان اصول آيند.مي

 نهايتبي شود و تاآثار پيدا مي و خاصيت همه اين ،و با يكديگر مادهها با آن از تركيب
 رود.مي باال

 پيدايش كه است يكديگر اشياء با و عدمي وجودي اختالفات ،اختالفات سوم أمنش
 .است و آفرينش متعدد خلقت اصول بر كامل برهاني هم اختالف اين

 است و صورت از نظر مراتب يا ،با يكديگر شيئ دو اختالف شد كه بيان در گذشته
 اختالف و يا اينكه دريا و قطره اختالف و كوچك جسم با بزرگ جسم مانند اختالف

 شيئ ۀيغير از سرما است مجهز ايسرمايهه ب كدام هر كه است اين به مربوط ،دو آن
 دو جسم .و قوي زنده دو جسم اختالف و و سفيد سرخ جسم دو اختالف مانند ،ديگر
نور سفيد  سفيد به جسم اند كهپيدا كرده اختالف هم با جهت اين از دو سفي سرخ
 ۀسرماي سواي ايسرمايه هر كدام پس ،نور سرخ به سرخ و جسم شده آميزيرنگ

 است ممكن ،بدانيم جدا قوه را از نيروي حيات طور اگر نيرويدارند. همين ديگري
 كدام هر دو جسم جا ايناين در .شداب فاقد حيات ،نيرومند نيرو و جسم فاقد ،زنده جسم

                                                           

 . 001، باب حدوث اسماء، ص 0اصول كافي، ج  .18
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 يعني تناقضي اختالف ،يكديگر با شيئدو  اختالف مجهزند و گاهي يمخصوص ۀسرماي به
 جسم و نوراني و يا جسم مرده و جسم زنده مانند جسم ،است عدم وجود و اختالف
و  واجد حيات ،زنده جسم كه است جهت با يكديگر از اين دو جسم اين اختالف .ظلماني

 حركت ساكن فاقد نيروي ،و متحرك ساكن طور اختالفهمين .ستا فاقد آن ،مرده مجس
 .است حركت واجد نيرويمتحرك و 

نور  شعاع در دهد و يامي را نشان آن ،نور ۀتجزي كه است نور بنفش: ششم اصل
 از از اختالطشود و بپيدا مي بنفش يهارنگ از آن كه خورشيد و انوار ديگر نمودار است

با  .است شده نوشته آفرينش مبادي در كتاب كه، ديگر يهارنگ ،سياه ۀانوار با ماد اين
 : است شده مخلوقات پيدايش أمبد ،در خلقت اصل شش حساب اين

  ماده . اصل0
 سفيد  نور . اصل1
  سرخ نور . اصل1
 نور زرد  . اصل4
 سبز  نور . اصل1
  بنفش نور . اصل2
 .است خداوند مقدس ذات است اصول اين ۀندآفرين كه هفتم . اصل2
 
 

  غفاري صالح محمد علي -الحمدهلل اوال و آخرا                                       
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 تفسير و تاويل - 42 هندسۀ آفرينش - 01 تعليم و تربيت - 2

 قرآن شناسي - 41 وجود و عدم - 02 تنزيل الكتاب - 4

 اصول علمي اجتهادي دين - 42 غيب و شهود - 04 خلقت عالم و آدم - 2

 شرح خطبۀ حضرت زهرا س - 44 البالغهشرح خطبۀ اول نهج - 02 سيرۀ ائمه ع - 9

 

 مقاالته( 

 ارزش علم - 02 شرح آيۀ نور در سورۀ نور - 4 ايافروزان هستههشدار به جنگ - 0

 جن و شيطان - 02 وضعيت فكري و مكتبي ائمه اطهار  - 2 ياقتصاد اسالم - 4

 ملك عظيم آل محمد ص - 01 هدايت الهي از طريق خواب - 9 تقدير نامۀ حضرت مريم - 2

 الكرسيشرح آيت - 02 واليت فقيه - 01 شرح حديث حدين - 2

 يهشرح خطبۀ شقشق - 04 رسالت اسالمي خدمتگزاران بشر - 00 شرح حديث كساء - 1

 رسالۀ توحيدي دانشجو - 02 عدم تناهي احتياجات انسان - 04 اجتهاد در رؤيت هالل ماه - 2

 


