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مقدمه
بهترين و عاليترين راه شناخت خداوند متعال شناخت خلقت و آفرينش است .عالم
خلقت كتاب تكويني خداوند متعال است .تك تك مخلوقات ،كلمات آن ميباشد.
ارتباط كلمات با يكديگر عبارات است .مصالح و مواد اوليۀ اين كلمات ،حروف اين
كلمات است .كتاب تكويني كتابي است كه معانياش در خودش و همراه خودش
ميباشد ،مانند كتابهاي خطي نيست كه معنايش در جاي ديگر باشد.
هر مخلوقي از مخلوقات در وجود خود چهار كلمه را ميپروراند ،اول اينكه ،معرّف
وجود خداوند متعال است ،زيرا او عامل و خالق است و هر مخلوقي خالق خود را
معرفي ميكند .هر مصنوعي با ساخت وجودي خود مصالح ساختماني و مواد اوليۀ
وجود را نشان ميدهد و كيفيت ساخت خود را كه هندسۀ خلقت باشد معرفي ميكند.
تعريف خالق و مصالح ساخت خلقت و كيفيت خلقت و هدف خدا از خلقت كه چهار
كلمۀ حكمت است ،همۀ اينها از كتاب تكوين شناخته ميشود و كتابهاي خطي
معرّف آنها ميباشد.
اين كتاب به نام «وجود و عدم» مواد و مصالح خلقت را به شما معرفي ميكند.
نميگويم فلسفه است بلكه كتاب حكمت قرآن است .شما را به حقيقت هستي و وجود
خلق و خالق آگاه ميكند .اصول خلقت را چنانكه هست به شما مينماياند .شما را در
جريان آفرينش و هدف خدا از آفرينش قرار ميدهد .با دقت مطالعه كنيد .خدا به
دانشجويان و به حقيقتپژوهان وعدۀ نصرت و كمك داده است.
اين كتاب شما را به واقعيت هستي خالق و مخلوق هدايت ميكند .حاوي مطالب
ارزشمندي بر پايۀ حكمت قرآن است .دربارۀ اصول ابتدايي آفرينش و تنزيه ذات
مقدس پروردگار از مشابهت جنسي و وجودي با خلق خود مطالب مستدل و ارزنده
دارد .با دقت مطالعه كنيد و اگر اشكالي به نظرتان آمد ،گزارش بدهيد كه علم و دانش
همراه ايراد ،و سئوال و جواب از ايراد رشد ميكند.
برادر شما -محمد علي صالح غفاري
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فصل اول
بحث دربارۀ مفهوم وجود و عدم و شناسايي وجود خدا

پيش از آنكه وارد بحث هندسۀ آفرينش جهان و انسان شويم ،الزم ميدانيم كه بحثي
دربارۀ مفهوم وجود و عدم تقديم داريم و بعد از روشن شدن اين دو مفهوم ،تحقيقات خود
را از وجود و هندسۀ وجود شروع نموده و بر مبناي آيات قرآن و احاديث آل محمد (ص) و
بر مبناي حكمت قرآن كريم ،معلوم داريم كه جهان و انسان به چه كيفيت و صورتي خلق
شدهاند و عاقبت به چه صورت خواهند رفت.
ميگوييم هركس تصميم به كاري بگيرد و بخواهد عملي انجام دهد و صنعتي به
وجود آورد ،اولين مفهوم و معنايي كه فكر و علم او را پر ميكند و از آن مفهوم ،جهش و
فعاليت خود را آغاز مينمايد ،مفهوم وجود و مفهوم عدم است .عدم و وجود كه دو مفهوم
نقيض يكديگر هستند ،چنان تناقضي بين آنها پيدا شده كه هر چه در وجود هست ،در
عدم نيست و هر چه در عدم نيست ،در وجود ثابت است .درست مفهوم عدم و وجود مانند
مفهوم شب و روز و مثبت و منفي و حرارت و برودت و نيستي و هستي است.
وجود و عدم از نظر مفهوم ،ثابت و روشن بوده و احتياجي به توضيح و تفسير ندارد و
فقط بحثي كه الزم است در اينجا ايراد نماييم اين است كه آيا همچنانكه وجود هست و
منشأ اثر است ،عدم هم وجود دارد و بر آن هم اثري مترتب است و به عبارت ديگر
ميگوييم آيا مفهوم دو كلمۀ موجود و معدوم در خارج ،بر دو شيئ قابل انطباق است؟
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آنچنانكه در مقابل موجود چيزي هست ،در مقابل معدوم هم چيزي وجود دارد يا اين
دو مفهوم در خارج يك مصداق بيش نيستند و فقط يك وجود است كه قابل نفي و
قابل اثبات است؟ بعضي از محققين و دانشمندان مفهوم عدم را در مقابل مفهوم
وجود ،منشأ اثر دانستهاند و تمام احكامي كه بر وجود مترتب ميشود ،بر عدم هم قابل
ترتب دانستهاند .فيلسوف سبزواري ميگويد :يعطي اشرتاكه صلوح املقسم ،كذكل احتاد
معين العدم 0.مرحوم حاج مالهادي سبزواري ،يگانه فيلسوف قرن سيزده هجري،
درمورد مقابلۀ مفهوم عدم و وجود ميگويد :به اين دليل ،وجود ،يك مفهوم و يك
هستي بيش نيست كه نقيض آن يعني عدم ،يك مفهوم بيشتر نيست .فيلسوف شهير
براي اثبات اصالت وجود و وحدت آن ،استدالل به اصالت عدم و وحدت آن مينمايد و
ميگويد همانطوري كه عدم هست و يك مفهوم بيشتر نيست ،وجود هم هست و
بايستي يك حقيقت بيشتر نباشد و اگر ما قائل به اصالت وجود و اصالت ماهيت شديم،
به دو هستي اعتراف كرديم ،الزمهاش اين است كه دو نقيض نسبت به يكديگر
تفاوت پيدا كنند و كفۀ يكي از آنها بر ديگري چربيده باشد و اين خالف خاصيت
وجودي دو نقيض است .پس به دليل وحدتِ عدم ،بايستي وجود هم يكي بيشتر
نباشد ،زيرا مفهوم عدم ،يكي بيشتر نيست ،پس بايستي وجود هم يك حقيقت بيشتر
نباشد.
در اينجا مشاهده ميكنيد كه فيلسوف نامبرده عدم را برابر وجود و نقيض وجود
قرار ميدهد و به دليل وحدت مفهوم عدم ،وحدت مفهوم وجود را اثبات ميكند.
سئوال ميشود آيا عدم هست و عدم در فكر انسان و يا در خارج فكر انسان مفهوم و
معنايي دارد؟ آيا ميشود عدم را از نظر مفهوم ذهني و يا مصداق خارجي منشأ اثر قرار
داد و يا اينكه عدم مانند خود ،عدم است و مفهوم و معنايي هم در خارج ندارد؟ اگر
عدم مفهوم و معنايي ندارد ،چرا براي آن ،كلمه و لفظي ساختهاند و در اطراف آن
مفهوم ،بحث و گفتگويي راه انداختهاند تا جايي كه آن را برابر وجود قرار دادهاند و اگر
عدم ،مفهوم و مصداق دارد ،جاي آن مفهوم و مصداق كجاست؟ آيا در ذهن است و يا
در خارج از ذهن قرار گرفته؟ در پاسخ ميگوييم عدم مانند خود ،عدم است .مفهومي
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جداگانه از مفهومِ وجود ندارد و در صورتي كه مفهومي نداشته باشد ،يقينا مصداقي هم
نخواهد داشت و در صورتي كه مفهوم و مصداقي نداشته باشد ،منشأ اثر هم نخواهد بود.
بود.
مفهوم عدم از حوادث و تغييرات وجود و موجود پيدا شده است .اگر اشياء هميشه به
يك حالت بودند و هيچ يك از هستيها تغيير قيافه نميدادند ،صورتي را نابود نميكردند
و صورتي ديگر به وجود نميآوردند .كلمات «ال و ليس و منفي و معدوم« هم در عالم
پيدا نميشدند .كلمات منفي در مقابل مثبت از اينجا به وجود آمده است كه حوادثي در
عالم پيدا شده و در اثر آن حوادث ،هستيهاي موجود و يا هستيهاي فكري و ذهني و
بياني ،صورتي را از دست دادهاند ،منفي و معدوم شدهاند و صورت ديگري پيدا كردهاند .در
نتيجۀ چنين حوادث و تحوالتي كه مثبت به منفي تبديل شده ،كلمات نفي و عدم هم به
وجود آمده است .بنا بر اين تحقيقات ،مفاهيم منفي از نظر حدوث و پيدايش ،تابع ثوابت و
تابع مثبت هستند ،يعني مفهوم عدم از نظر پيدايش در فكر و بيان و از نظر پيدايش در
عالم ،تابع حدوث و وجود بوده است .چون در عالم طبيعت شيئ پيدا شده و بعد از پيدا
شدن نابود گرديده است ،در نتيجه براي گزارش از نابودي آن شيئ ،كلمۀ نيستي به وجود
آمده است .پس با اين حساب ميگوييم همه جا مفاهيم عدم ،در ذهن و يا در خارج ،تابع
مفاهيم ذهني و خارجي حدوث و وجود است .با يك چنين برهاني ،مفهوم عدم اگر
ميخواست ضد و يا نقيض مفهوم وجود باشد ،الزم بود كه هر دو با هم قديم و يا حادث
باشند .با هم به وجود آيند و با هم نابود شوند و با هم موضوع بحث فيلسوف و يا منطقي
قرار گيرند .پس ضديت و تناقض دربارۀ اين دو مفهوم برخالف حقيقت است ،زيرا
پيدايش مفهوم عدم بعد از پيدايش مفهوم وجود و از فروعِ پيدايش مفهوم وجود است،
يعني دو قضيۀ مثبت و منفي يك مصداق بيشتر ندارد .زيد هست زيد نيست من هستم
من نيستم.
قضيۀ دوم از فروع و نتايج قضيۀ اول است و هرگز فروع ،قابليت تناقض با اصول
ندارد .بايستي در مقابل مفهوم عدم ،كلمۀ اعدام وضع گردد ،براي اينكه عدم آنگاه مفهوم
پيدا ميكند كه وجودي مصداق پيدا كند و آن وجود پس از پيدايش ،معدوم و نابود گردد
و ما بتوانيم از همان مفهوم موجود ،كلمۀ نيستي و معدوم را به وجود آوريم .پس همه جا
عدم به معناي اعدام موجود است نه اينكه خود ،مفهوم و مصداقي مستقل داشته باشد.
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پس شايسته نيست كه عدم در حوزۀ بحث وجود وارد شود (برابر وجود و يا قبل از
وجود مورد گفتگو باشد) بلكه كلمات ال و ليس و منفيات و معدومات ،در زمينۀ حوادث
و تحوالت بايستي مورد بحث قرار گيرد .مناسبتر به حال يك فيلسوف حكيم همين
است كه درمورد بحث از وجودات و هستيها ،دربارۀ عدم سخني نگويند ،مگر گاهي
كه از زوال هستيها بحث و گفتگويي به ميان آوردند ،چنانكه رويۀ قرآن هم دربارۀ
ك ش ئی ِ
بحث از منفيات و معدومات چنين است .ميفرمايد ُ :ل
هاكل ِا ّل َجه ،2هالك و
نابودي را عارض بر اشياء ميداند .و جاي ديگر ميفرمايد ُ :ل
ك من علیها فان َ يبقي َج ُه
ِرب ّك 1.در اينجا هم فنا و نابودي را عارض بر اشياء ميداند.
با اين حساب ،ما بحث دربارۀ عدم و معدوم مقابل كلمۀ وجود و موجود را از كتاب
خود خارج ميسازيم و در انتهاي بحث خود ثابت خواهيم كرد كه اعدام و نابودي در
مقابل آنچه به ارادۀ خدا به وجود آمده ،غلط و محال است ،زيرا خدا آنچه را ساخته،
براي بقاء و ابديت ساخته است و هرچه حادث شده ،ثابت است اگرچه آن هستي
قابليت نابودي داشته باشد .حوادث و مخلوقات قابليت دارند كه به ارادۀ خدا معدوم
گردند نه اينكه خدا هم اراده خواهد كرد موجود را معدوم سازد؛ مانند انسانهاي
بهشتي كه قابليت ذاتي دارند كه به ارادۀ خدا نابود شوند چنانكه گويي نبودهاند .ليكن
خداوند متعال هرگز آنها را نابود نخواهد كرد و حكم ابديت آنها را در بهشت صادر
خواهد نمود .دليل ديگر بر اينكه مفهوم عدم در برابر حدوث موجودات و فناء آنها به
وجود آمده ،فرمايش موالي متقيان اميرالمؤمنان (ع) در وصف قدم ذاتي خداوند متعال
است آنجا كه در نهج البالغه ميفرمايند :س بق الاَقات كون ُ ُه َ العدم َُجو ُد ُه 4يعني وجود
خدا بر زمانها و بر عدم سبقت داشته است .ببينيد اگر مفهوم عدم همراه مفهوم وجود
باشد ،الزم ميآيد كه عدم مانند وجود ،قديم باشد .همانطور كه مفهوم وجود ،ازلي و
ابدي است ،مفهوم عدم هم بايستي ازلي و ابدي باشد با اينكه ازليت مفهومِ عدم با
سبقت وجودِ خدا بر آن مفهوم منافات دارد ،زيرا چيزي بر قديم سبقت نميگيرد با
.1
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اينكه موال ميفرمايد :وجود خدا بر عدم سبقت دارد .پس اين جمله دليل است كه مفهوم
عدم از حدوث و فناء موجودات پيدا شده نه اينكه از وجود و هستي انتزاع شده باشد چه
برسد به اينكه در مقابل وجود باشد .نتيجه اينكه مفهوم عدم تابع حدوث و فناء موجودات
است نه تابع وجود قديم و ازلي .پس اين مفهوم در برابر وجود خدا مانند متناقضين نيست.
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فصل دوم
بحث دربارۀ مفهوم خدا و خلق

چرا در تاريخ چنين كلمات و مفاهيمي پيدا شده است؟ خدا هست ،مخلوق هست،
آن خداست و آن بنده است ،آن پروردگار است و آن پرورده شده است ،آن قديم است
و آن حادث است ،آن يكي عرض است و آن ديگري جوهر است ،آن مفهوم ،واقعي و
حقيقي است و مفهوم ديگر ،غير واقعي و اعتباري است ،آن يكي ازلي و ابدي است و
آن ديگر حادث و زايل است و امثال اين عبارات و مفاهيم؛ و به طور كلي مفاهيم
مثبت و مفاهيم منفي از كي و از كجا به وجود آمده است.
تمام اين مفاهيم و عبارات بر مبناي درك انسان و حوادثي است كه در عالم به
وجود آمده ،به طوري كه اگر تغييرات و تحوالت از صحنۀ آفرينش برداشته شود و يا
اينكه در محيط اين تغييرات و تحوالت ،موجودي مُدرِك و عالم نباشد ،با نبودن يكي
از اين دو مفاهيم مثبت و منفي و ثابت و زايل ،مفاهيم خدا و خلق هم از صحنۀ گيتي
برداشته ميشود ،زيرا يا چنين تحوالتي نخواهد بود كه مفهوم داشته باشد و يا اگر
باشد ،كسي آن را درك نخواهد كرد .شيئ نابود با شيئ غير قابل درك ،مساوي است.
هستي اگر نباشد و يا اگر باشد و درك نشود ،يكسان خواهد بود .بنابراين چون انسان
عالم و مدرك هست و در محيط علم و درك او چنين تحوالت و حوادثي به وجود
آمده ،مفاهيمِ نامبرده ،بوده و خواهد بود و هرگز نخواهيم توانست آن مفاهيم و يا
مصاديق آن را انكار كنيم .پس با قطعيت كامل ميگوييم :من هستم ،شما هستيد،
زمين و آسمان و كليۀ موجوداتي كه دربارۀ آنها بحثي به وجود آمده هستند و هرگز
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اين هستيها قابل انكار نيست ،زيرا ما عالميم و ادراك ميكنيم و در محيط علم و ادراك
ما اين همه تحوالت به وجود آمده است و به وجود خواهد آمد .بنابراين ،شبهات
سوفسطائيها و كساني كه خود و همه چيز را موهوم و معدوم ميدانند ،از درجۀ اعتبار
ساقط خواهند بود .منفي و مثبت از كجا به وجود آمده؟ هست و نيست از كجا پيدا شده؟
او بود كه من بودم؟ اگر او نبود ،من هم نبودم؟ پس اينكه او خدا و قديم است و من
مخلوق و حادث هستم ،از كجا سرچشمه گرفته است؟
قاعدۀ كلي كه در اينجا ميتواند منشأ همۀ مفاهيم و اعتبارات باشد همين كلمه است.
شيئ يا بايستي هرگز نباشد و يا اينكه مسبوق به عدم نباشد .يعني هميشه باشد تا بتوانيم
دربارۀ چنين شيئي قضاوت كنيم كه او خود به خود هست و يا خود به خود نيست و حاال
كه مشاهده ميكنيم شيئي نبوده و به وجود آمده ،چنين شيئي از نظر پيدايش ،خرق
عادت بوده ،و چون نبوده و پيدا شده ،دربارۀ آن چنين قضاوتي به وجود آمده كه بگوييم
چگونه پيدا شده و از كجا پيدا شده و به چه دليل پيدا شده ،چه كسي آن را به وجود
آورده .اگر بودِ او طبيعي و صالح بود ،الزم بود هميشه باشد و سابقۀ نبودي نداشته باشد و
اگر نبودِ او طبيعي و صالح بود ،الزم بود كه هيچ وقت نبوده باشد و هرگز هم نباشد .در
اين صورت ،يك موجود مدرك و عالم مانند انسان هرگز به سراغ دليل و علت و فاعل و
جاعل و موجود غايب غير قابل رويت نميرفت .يعني ما اگر هميشه بوديم و سابقۀ عدم
نداشتيم ،هرگز دنبال مفهومي به نام دليل و علت نميرفتيم و الزم هم نبود برويم.
همينطور اگر نبوديم و الزم هم نبود كه باشيم ،قهرا بر اثر نبوديِ ما و عدم لزوم بودِ ما،
باز هم يكچنان مفاهيمي پيدا نميشد كه بگويند فاعل و جاعل چيست و به چه دليل و
به چه علت پيدا شده .تمام اين مفاهيم و اعتبارات و بحث و گفتگوها از همينجا به وجود
آمده است كه من مسبوق به عدم هستم .اين همه حوادث نبودهاند و پيدا شدهاند و باز هم
من آمادگي دارم ملحوق به عدم گردم .به ميل خود نيامدهام ،به ميل خود باقي نيستم و
به ميل خود هم نخواهم رفت .پس سئواالتي از اينگونه به وجود خواهد آمد كه كيست
مرا آورده؟ چرا مرا آورده؟ چطور مرا به وجود آورده؟ از چه چيز مرا ساخته و خلق كرده؟
ترجمۀ اين عبارات به عربي چنين استِ :لم خلقِ ،ب خلق ،كیف خلق ،من اخلالق لهذا اخمللوق.
خوب دقت كنيد .شما وقتي در خيابان و يا جايي حركت ميكنيد ،آنچه به نظر شما
جزء ثوابت به شمار ميآيد و به يك حال است ،شما را وادار به سئوال و پرسش نميكند.
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دربارۀ زمين و مواد فضا و نور و ثوابت ديگر سئوال و پرسش نداريد .اما اگر يك مرتبه
زلزلهاي به وجود آيد و شكافي در زمين احداث گردد و جمعي را نابود سازد ،به ناگاه
شما عوض شده ،در فكر و وجود شما هم تكان و حادثهاي پيدا ميشود .مي پرسيد
چيست؟ چرا پيدا شده؟ چگونه پيدا شده؟ كي آن را به وجود آورده؟ همۀ اين سئواالت
را با تكرار و برابر هم ايراد ميكنيد و در مقابل هر كدام از آنها جواب قانعكنندهاي
ميخواهيد .ابتدا ميپرسيد چيست؟ اگر كسي به شما جواب بدهد هيچ نبوده ،حادثهاي
پيدا نشده ،اوضاع مانند سابق است ،شما در حالي كه تعجب ميكنيد ميگوييد يا من
ديوانه هستم و روي خيال حرف ميزنم و يا اينكه تو ديوانه يا دروغگو هستي .اين
تكان چه بود؟ اين صدا از كجا آمد؟ چرا زمين شكاف برداشت و مردم را به خود فرو
برد؟ پس هرگز شما و ديگران نميتوانيد منكر واقعه و حادثهاي باشيد كه اتفاق افتاده.
سئوال دوم شما اين است كه چه كسي و چه عاملي اين حادثه را به وجود آورد؟ چه
بود و كه بود كه زمين را تكان داده و در آن شكاف ايجاد نمود؟ باز در جواب شما
بگويند هيچ كس نبود و هيچ عاملي در آنجا نبود و هيچ قدرتي زمين را تكان نداد و
هيچ كس و هيچ چيز نبود ،اوضاع به همان حال سابق و ثابت است ،چنين جوابي
درست مانند جواب اول مورد مسخره و يا تعجب شما واقع ميشود ،زيرا انكار عامل و
يا جاعل درست مانند انكار عمل و جعل است .ميگويي من گيجم و يا ديوانهام كه
خيال ميكنم چيزي بوده و يا تو ديوانه و دروغگو هستي كه چنين حادثهاي را انكار
ميكني .اين حادثه است و به همان دليل كه خود هست عامل ايجاد كنندۀ آن هم
بايستي باشد .در اينجا انكار عامل ،درست مانند انكار عمل است.
سئوال سوم شما اين است :چرا چنين زلزلهاي پيدا شد؟ چرا زمين را تكان دادند و
مردم را كشتند؟ علت غائي اين حادثه چه بود؟ از اين زلزله چه منظوري در كار بود؟ و
باز در جواب بگويند هيچ برهاني ندارد ،دليل براي پيدايش آن نيست ،آن نيز خود به
خود و بدون هدف اتفاق افتاده است .اين جواب هم مانند آن جواب گذشته مورد
استهزاء و تمسخر شما قرار ميگيرد ،زيرا هر حادثي عامل و محدثي الزم دارد و هر
حادثهاي ،به دليل ،اتفاق ميافتد .در جواب همۀ اين سئواالت اگر دليل قانعكنندهاي
به دست نياوريد ،آرام نخواهيد شد.
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فصل سوم
انسان و حوادث جهان

فكر انسان از كجا شروع ميشود و به كجا خاتمه پيدا ميكند و كِي خواهد بود كه
ما آرام بنشينيم ،زيرا همه كس و همه چيز و همۀ دالئل و مدلول را دانستهايم و در
نتيجه آرام شدهايم .حوادث جهان ،انسان را به كجا ميكشاند و چه سئواالتي به وجود
ميآورد و جوابهاي قانعكنندۀ آن چيست؟ سئواالتي كه در مقابل حوادث و صنايع به
وجود ميآيد و هر كدام از آنها جواب قانعكنندهاي الزم دارد و تا وقتي كه فكر
انسان ،با آن جوابِ مستدل و قانعكننده برخورد نكرده است آرام نميشود ،چهار چيز
است.
صبح اول بهار كه انسان از خانۀ خود خارج شده و در صحنۀ بيابان به تفريح و
گردش مشغول ميشود ،منظرۀ گلهاي رنگارنگ و معطر فصل بهار كه زمين را به
رنگهاي خود آرايش داده است ،نظر انسان را كامال جلب ميكند و انسان را به فكر
واميدارد تا از قدرت مغز خود يا از دانشمندي كه ميتواند به او دسترسي داشته باشد
سئواالتي كند .ميگويد پيش از اين در فصل خزان كه ما در صحنۀ بيابان حركت
ميكرديم ،به جز خاك ساده و زمين خشك و علفهاي خشكيده و پوسيده چيزي
نميديديم و مشاهده ميكرديم كه قامت بيابان از هر نوع لباس و زينتي بري و عاري
است و جز خاك و سنگهاي خشن چيزي به چشم ما نميخورد و اكنون در فصل
بهار كه در همان بيابان گردش ميكنيم ،اين همه چمنهاي سبز ،درختها و گلهاي
رنگارنگ و معطر به وجود آمده است.
سئوال اول :در اولين مرتبه ميپرسيم اين كدام استاد و نقاش دانا و توانا است كه
صحنۀ بيابان خشك را به يكچنين گلها و گياهاني مفروش و آرايش كرده است؟
آفرينندۀ اين گلها و مناظر سبز و خرم كيست و چيست؟ در مقابل اين سئوال ،قدرت
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فكر و عقل ما و يا آن دانشمند كه طرف گفتگوي ما قرار گرفته است بايستي جواب
قانعكنندهاي بدهد .در اينجا عامل و يا مهندسي را به ما معرفي كند كه بسيار دانا و توانا و
توانا و محيط و مسلط است و بايستي در نظر ما ثابت و روشن كند كه آفريننده ،سوا و
جدا از اين خاكها و گياهها و هوا و نور و آفتاب است ،زيرا آنها هر كدام مصالح
ساختماني پيدايش گلها و سبزهها هستند و مصالح ساختماني هرگز نميتواند خود،
مهندس و آفرينندۀ گلها باشد.
سئوال دوم :از خود و يا دانشمندي كه برابر ما ايستاده است ميپرسيم اين گلها و
گياهها ،صنايع تازهاي كه در صحنۀ بيابان به وجود آمدهاند ،از چه مواد و اصولي ساخته
شدهاند؟ چه مصالحي بوده كه با يكديگر تركيب شده و اين همه زيبايي به وجود آورده
است؟ رنگ گلها از كجا به وجود آمده؟ عطر گلها و برگ و ساقۀ گلها از چه مواد و
اصولي ساخته و تركيب شده است؟ اين سئوال در جملۀ عربي با كلمۀ بِمَ افتتاح ميشود.
ميگويندِ :بام ُخ ِلق ه ِذ ِه النبااتت َ اَراقُها َ اَرا ُدها؟ در مقابل اين سئوال هم بايستي جواب
قانعكنندهاي به ما بدهد و جوابگوي ما بايستي مصالح اوليۀ بناي اين صنايع و گلها را به
ما معرفي كند آنطوري كه مهندس يك ساختمان مصالح آن را به ما معرفي مينمايد و
اگر كسي به ما بگويد اينها هيچ است و از هيچ به وجود آمده ،هرگز فكر ما آن را
نميتواند قبول كند ،زيرا هيچ ،از اصل هيچ ،قابل نمود و نمايش نيست.
سئوال سوم :از خود و يا دانشمندي كه برابر ما ايستاده است ميپرسيم اين گلها و
گياهان از نظر فني چطور مهندسي و ساخته شده است؟ روي چه قانون و فرمولي مصالح
اوليۀ بناي گلها را پهلوي هم چيده و با يكديگر تركيب كردهاند؟ اگر مواد اوليه و
اتمهاي اوليۀ اين گياهان را به آجرهاي ساختمان و يا يدكيهاي يك ماشين تشبيه كنيم،
آن نيرو و مالطي كه هريك از اين ذرات و اتمها را به يكديگر متصل كرده و آنها را
پهلوي هم چيده و طبق يكچنين شكل و خاصيتي آن را به وجود آورده چيست؟ روي
چه فرمولي ذرات اين برگها با يكديگر تركيب و روي چه نقشهاي رنگ آميزي شدهاند و
عطر گلها روي چه فرمول و قانوني به وجود آمدهاند و رنگ آنها از كجا پيدا شده است
و آن كيست كه رنگهاي گلها را به آن زيبايي رنگ آميزي نموده است؟
در اينجا جوابگوي ما به كيفيت گياه سازي و گل سازي از نظر فني بايستي آشنايي
كامل داشته باشد و فرمول اين صنعت را آنطوري كه قانع كننده و روشن كننده باشد

وجود و عدم

براي ما بيان كند ،همانطوري كه سازندۀ يك ماشين ميتواند قطعات يدكي ماشيني
را ضمن پياده و سوار نمودن از نظر فني براي ما نيز تشريح كند.
سئوال چهارم :سئوال چهارم ما اينجا پرسش از علت غائي پيدايش گلها و يا
صنايع ديگر است .علت غائي را چنين تعريف ميكنند :چيزي است كه در تصور
آفريننده ،پيش از وجود مصنوع پيدا ميشود و اما در پيدايش و ظهور در خارج ،بعد از
وجود گرفتن مصنوع ،ظاهر و آشكار ميگردد .در اينجا از خود و يا دانشمند مقابل
سئوال ميكنيم كه چرا و به چه منظور اين گلها و گياهان به وجود آمدهاند؟ سازنده و
آفريننده چه نتيجهاي را در نظر داشته و چه فايدهاي از صنعت گلها و ساير مخلوقات
ميبرد؟ اين سئوال كه در عربي با كلمۀ لمَ افتتاح ميشود :لم يعني براي چهِ .لم ُخ ِلق
النبات َ ِلم اخضت اَراقُها َ امحرت اَ اصفرت اَرا ُدها .براي چه اين گياهها خلق شدهاند
و براي چه برگها به رنگهاي سبز يا قرمز و يا زرد ،رنگآميزي شدهاند و گلبرگها
به رنگهاي مختلف مزين گشته است؟ در اينجا نيز جوابگوي ما بايستي نتايج و فوايد
پيدايش گلها و گياهان را در نظر ما مجسم كند و خيلي واضح و روشن بيان دارد كه
چه فوايد و نتايجي بر اين گلها مترتب و قابل ظهور است ،به ميزاني كه پيدايش
گلها از لغويت خارج شده و يك عمل حكيمانه و عاقالنه معرفي شود .ابتدا بايستي
اين حقيقت را بدانيم كه سئواالت چهارگانه در مقابل يك صنعت و يا يك عمل
حكيمانه است ،وليكن حوادث تصادفي و صنايعي كه به اتفاق و تصادف به وجود
ميآيد ،چنان وضع و خاصيتي ندارد كه بيننده را به اين سئواالت وادار كند .براي مثال
شما در خيابان حركت ميكنيد و چشمتان به يك دسته قطعات شيشههاي خرد شده و
نامنظم ميافتد ،چنان قطعاتي كه هيچ يك از آنها شكل و وضع مخصوصي ندارند و
هيچ يك قابل استفاده نيست و از طرف ديگر شيشههايي را مشاهده ميكنيد كه
شيشهاي به قطعات منظم بريده شده و وضع و اندازۀ هر كدام از آنها معلوم و معين
گشته و هر كدام از آنها قابل استفاده است .شما كه در مقابل اين دو حادثه قرار
ميگيريد (شيشه خردههاي نامنظم و شيشههاي بريده شده با شكل و اندازۀ معين)
هرگز دربارۀ شيشههاي خرد شده سئوال و پرسش نداريد .شما نميپرسيد كه چه كسي
شيشهها را بريده است ،زيرا ميدانيد يك عامل و يك انسان بااراده و باشعور هرگز
قطعه شيشه را آنطور خرد نميكند و ميدانيد كه يك عمل تصادفي و بدون اراده و
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شعور بوده است .پس هرگز از عامل و فاعل سئوال نميكنيد و هم سئوالي نداريد كه به
چه حساب و كيفيتي شيشهها اين طور ريز ريز و قسمت شده است ،زيرا خرده شيشهها
هيچ كدام از نظر فني طبق قاعده شكسته نشدهاند و همينطور سئوالي نداريد كه به چه
منظوري شيشهها خرد شده .پس تمام سئواالت چهارگانه در اينجا لغو و بيفايده است و
آن سئواالت ،مربوط به حادثه است كه روي نظام و حكمت باشد .اكنون نظري اجمالي به
حوادث و مصنوعات حادث جهان خلقت مينماييم و بعد از يك بررسي ميگوييم كه آيا
اينها تصادف و بدون ارادۀ عامل و بدون علت غائي به وجود آمده است .يك عمل
تصادفي با نظام و حكمت سازگار نيست .قطعات عالم همه جا مرتب و منظماند .خطوط و
اشكال هندسي عالم همه جا روي حساب و اندازه است يكچنان حساب عجيبي كه اگر
كمي از اين وضع موجود كمتر و يا زيادتر باشد ،نظام عالم به هم خورده و به جاي صالح،
مايۀ پيدايش فساد است .آيا كرۀ زمين در حركات ساليانه و شبانهروزي خودش نامنظم
است و آيا اين كره با فاصلهاي كه بايستي با خورشيد داشته باشد كم و يا زياد است؟ اگر
فاصله از اين مقدار بيشتر باشد ،به برودت و انجماد ميگرايد و حيات اين كره تعطيل
ميگردد .همينطور اگر به چشمۀ خورشيد نزديكتر باشد ،حرارت و تابش آفتاب آن را
نابود ميسازد .كرۀ ماه در حركات و سكناتي كه دارد ،ساير كرات هم در جاي خود به
همين حساب و نظام گردش ميكنند .حوادث روي كرۀ زمين و آنچه در اين عالم تكون
مييابد ،به همين حساب و نظام است .گياهها و گلها چطور منظماند؟ عناصر و اتمها
چطور مرتباند؟ آيا واقعا شما در اين كرۀ خاكي ميتوانيد حادثه يا موجودي را پيدا كنيد
كه برخالف نظم و حساب باشد؟ وجود و پيدايش آن مانند آن شيشههاي خرد شده در
مثال باشد؟ نه .همه چيز و هر چيز روي حساب و نظام است .بر مبناي همين حساب و
نظام ،سئواالت چهارگانۀ خود را شروع ميكنيم و در پاسخ هر سئوالي دالئل و علل
حوادث جهان و علت غائي آن را به دست ميآوريم.
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فصل چهارم
آفريننده هست يا نيست؟

اولين سئوال دربارۀ عاملي كه حوادث جهان را به وجود ميآورد .آيا او هست؟ آيا او
ازلي و ابدي است؟ آيا او كامل است؟ آيا قادر و عالم و حكيم است؟ آيا او مريد و فعال
است؟ آيا او از صنايع و موجوداتي كه ميسازد هدف و مقصدي دارد؟ آيا او در ذات خود
غني و بينياز است؟ آيا در خلقت و آفرينش به كمك بندگان و اولياء خود نياز دارد؟ و
ساير سئواالت ديگري كه در پاسخِ هر سئوالي كمالي از كماالت وجودي خداوند متعال
قابل درك و قابل كشف گردد و در ضمن كشف هر كمالي ،صفت و اسمي از اسماء و
صفات خداوند متعال روشن گردد.
در بعضي احاديث مشهور از حضرت رسول اكرم (ص) نقل شده كه هر كس بتواند ده
اسم از اسماء خدا را بشمارد و بشناسد ،بهشت بر او واجب ميشود و منظور از بيان
حضرت رسول (ص) ،شناسايي آن صفات و اسماء و آشنايي به علم و قدرت خداوند متعال
است و الّا رديف كردن الفاظ ،مايۀ كمال نيست و استحقاق ثوابي هم به وجود نميآورد.
جهان آفرينش مانند ساختمان است و بهتر اين است كه پيش از بررسي ،به شكل اين
ساختمان و طرز بناي آن ،آفرينندۀ عالم را مختصري بشناسيم و به صفات و اسماء او از
طريق بروز حوادث و صنايع آشنا گرديم.
اولين سئوال :آيا در عالم يك عامل آفريننده و خلق كننده و به وجود آورندۀ حوادث،
سوا و جدا از حوادثي كه به وجود آمده هست و يا اصال چنين عاملي به نام خدا يا چيز
ديگري وجود ندارد؟ آيا ما همچنانكه از ديدن صنايع انساني پي به وجود صانع آن
ميبريم و از مشاهدۀ آنچه را كه انسان ساخته ،يقين به وجود آن انسان پيدا ميكنيم،
ميتوانيم از ديدن صنايع طبيعي هم به وجود خالق طبيعت اقرار و اعتراف كنيم و وجود
آن صانع را همراه مصنوعات طبيعي ببينيم يا اينكه چنين نيست و چنين حقي نداريم؟
سابقا اشاره كرديم كه اگر عالم هستي دائم به يك حال و به يك صورت در حال
آرامش و سكون بود و هيچ حادثهاي به وجود نميآمد ،قهرا در فكر انسانهاي عامل و
عالم هم يك حادثهاي كه به دنبال آن سئوال و پرسش داشته باشند به وجود نميآيد،
ليكن حوادث عالم طبيعت قهرا حادثهاي در افكار به وجود آورده كه انسانهاي دانا حق
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دارند عامل پيدايش آن حادثه را بشناسند و در جستجوي آن عامل ،قدمي بردارند .ما
در زندگي خود دائم با حوادث و بروزات و ظهورات بدون سابقه روبهرو هستيم اما با
يك نظر عميق و دقيق ،آنچه در عالم ديده و شنيده نميشود سكون و آرامش است.
عالم تماما حادثه است .اجزاء عالم ،تمام حادث هستند و به دليل همين حوادث مرئي
يا غيرمرئي ،اين همه نمود و نمايش پيدا شده و ما را متوجه به خود كرده است .ما و
ميليونها صنايع طبيعي مانند ما ،پيش از اين نبوديم و حاال هستيم .چه عاملي ما را به
وجود آورده است؟ اگر ما به دليل خود و يا به دليل هستيهاي موجود در عالم بوديم،
الزم بود كه هميشه باشيم و مسبوق به عدم نباشيم ،پس ما به دليلِ خود نبوديم .ما
خود نبوديم كه بتوانيم هستي خود را درك كنيم و حاال هستيم و خود را درك
ميكنيم .چرا هستيم و چه عاملي ما را به وجود آورده است؟ حتما همراه وجود ما و بودِ
ما و پيدايش ما ،عامل موجد و پديد آورندۀ ما هم هست .اگر نيست ،ميخواست ما
هرگز نباشيم و يا هميشه باشيم .شيئ حادث مانند عرض و حركت است و در منطق
عقل و حكمت ثابت شده كه عرض و حركت نميتواند به خود متكي باشد ،بايستي به
غير خود كه از جنس خودش نباشد اتكا داشته باشد .حادث نميتواند متكي به حادث
باشد .حركت را حركت به وجود نميآورد .ابعاد از ابعاد پيدا نميشوند ،زيرا اينها همه
عرضاند .اعراض همه جا بايستي به يك ذات ثابت متكي باشند و حاال من كه انسان
هستم ،نبودم ،حادث شدم و بود شدم .تمام اجزاء و اعضاي وجود من از نظر كميت و
كيفيت و شكل و تركيب حادثاند و در معرض حدوث هستند .چه كسي مرا به وجود
آورد؟ پس آنجا كسي هست و عاملي هست كه الاقل بايستي يكي دو ساعت يا
بيشتر ،پيش از من وجود داشته باشد تا بتواند مرا به وجود آورد و همين قضاوت
دربارۀ خودم ،دربارۀ تمام عوامل و صنايع عالم صادق است .پس آنجا پيش از حوادث،
عامل آفرينندهاي وجود دارد.
سئوال دوم :آيا آن آفريننده از جنس آفريده شدگان و مانند آنها است؟ و يا اينكه
نميتواند از جنس آنها و مانند آنها باشد؟ سئوال ما از اينجا به وجود آمد كه خود و
يا شيئ حادث ديگر ،نظر ما را جلب كرد و چون مشاهده كرديم كه ما و اجزاء اين
عالم ،نظير ما نبودند و حاال پيدا شدهاند ،قهرا سئوال از آفريننده به ميان آمد كه آيا او
هست و يا نيست و آيا نظير و مانند ماست و يا اينكه غير ماست .در اينجا همين
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عوامل پيدايش ،در نظر سائل و طريق استدالل به آفرينندۀ جهان ،ايجاب ميكند كه ما او
را سواي خود و سواي حوادث ديگر بشناسيم ،زيرا اگر او از جنس ما و مانند ما باشد ،قهرا
خودِ او هم مَدركي ميشود كه از وجود او ،وجود آفرينندۀ او را پيدا كنند .ما خود جزئي از
اين عالم هستيم و اين عالم با تمام اجزاء داخلي و خارجي خود ،نظير ما و مانند ماست.
پس همه با هم و روي هم يك حقيقت بيش نيستيم .وجود ما حادث است و در معرض
تغيير و تغير است .خود ،حادث و محلِ حدوثِ حوادث ديگر هستيم .خودمان عرض
ميباشيم و نميتوانيم به خود متكي باشيم .اين اجزاء و افرادِ نظيرِ هم ،با هم ،برهان بر
اثبات وجود آفرينندهاند .پس آن آفريننده نميتواند جزئي از اين عالم و يا فردي از افراد
آن باشد .قهرا حساب آفريننده و هستي او از حساب آفريده شدگان جداست .پس او سواي
ما ،و ما ،سواي او هستيم .همانطور كه هر صانعي از مصنوع خود سوا و جدا است.
سئوال سوم :آيا آفريننده قديم و ازلي است و يا ممكن است او هم مانند ساير
موجودات حادث و مسبوق به عدم باشد؟ اين سئوال هم مانند سئوال باال ،و جواب آن،
نظير همان جواب است .اگر او نيز حادث و مسبوق به عدم باشد ،از جنس ساير حوادث و
نظير آنها خواهد بود .پس او هم در رديف صنايع و حوادثي قرار ميگيرد كه بايستي
وجود او را راهي براي اثبات وجود خداي قديم ازلي قرار داد .پس با همان برهان كه ثابت
شد از آفريدگان سوا و جدا است ،قهرا حساب حدوث و قدم او هم ،از حساب حوادث جدا
است .او قديم است .او بر همۀ زمانها سبقت دارد .هر چيزي غير او مسبوق به عدم
است .مفهوم عدم پيش از همۀ موجودات بوده و بر همۀ آنها سبقت داشته و خدا بر همۀ
اوقات و اَعدام سبقت دارد .در اينباره موال (ع) ميفرمايد :س بق الاَقات كون ُ ُه َ العدم
َُجو ُده ،پس وجود او بر زمانها و معدومات سبقت داشته و دارد .منظور از اين اعدام كه
وجود خدا بر آن سبقت دارد ،عدمي است كه از حدوث موجودات ،قابل فرض و قابل
تصور است و در واقع عدم ،مضاف بر حوادث است و الّا عدم خود به خود چيزي نيست كه
قابل فرض و بيان باشد و وجود خدا بر آن سبقت داشته باشد .پس خدا مانند خلق مسبوق
به عدم نيست.
سئواالتي چند دربارۀ علم ذاتي خداوند متعال
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آيا خدا به ذات خود عالم است و علم او محيط به تمام موجودات و حوادث آينده
است؟ آيا علم او ذاتي است و قابليت ندارد كم و زياد گردد و يا ممكن است كه علم او
هم مانند علم انسان رو به فزوني و افزايش باشد؟
كلمۀ علم از مادۀ عَلَم و عالمت به معناي نشان و نشانه چيزي است .عَلَم و نشانه
چيزي ميگويند كه راهي براي اثبات چيز ديگري باشد .عالمت از همين ماده به
معناي نشانۀ عالئم يعني نشانه .پس اگر در بيابان به عالمت و نشانهاي برخورد
كرديم كه از آن حقيقتي را فهميديم ،ميتوانيم نام آن را عَلَم و عالمت بگذاريم؛ مانند
پرچم كه عالمت لشگر است و مانند آثار كه عالمت مؤثر است .ليكن شيئي كه نتوان
از وجود آن حقيقتي را كشف كرد مانند خاك و سنگ بيابان كه نشانگر صنعت انسان
نيست ،آن را عَلَم و نشانه نميگويند .علم از همين ماده يعني چيزي كه خود به خود
نشانه و راهنماي چيز ديگر است به وجود .علم از نظر موجوديت خود و از نظر انتساب
به عالم و ارتباط به معلوم ،قهرا سه حالت پيدا ميكند :علم ،عالم ،معلوم .علم همان
نيرو و حقيقتي است كه سرمايۀ كشف غير خود است .نور و نيرويي كه حقيقتي را
كشف كرده و در اختيار كاشف ميگذارد ،علم ميگويند .در اينجا عالم به كسي
ميگويند كه صاحب يكچنين نور و قدرتي كشف كننده است و معلوم ،نام كسي يا
چيزي است كه علم ،آن را براي عالم كشف كرده است .مثال اگر در تاريكي چراغي به
دست شما بدهند كه در شعاع خود اشيائي را به شما نشان دهد و به كمك شعاع خود،
شما را به چيزي غير خود راهنمايي كند ،در اينجا چراغ به جاي علم ،چراغدار به جاي
عالم و آنچه كشف شده به جاي معلوم است .علم به اين معني و عالم و معلوم به اين
حساب ،هر يك حقيقتي سوا و جدا از ديگري ميباشند و در واقع يكچنين علمي
تركيبي است از سه حقيقت كه اگر يكي از آن حقايق سهگانه نباشند ،علم موجوديت
پيدا نميكند .چراغ باشد و چراغدار نباشد ،آيا چراغ ،خود ميتواند بيننده و داننده باشد؟
البته خير .و يا اگر چراغ و چراغدار باشد و آنجا چيزي نباشد كه به وسيلۀ نور چراغ
براي چراغدار كشف گردد ،باز هم علم و عالم در اينجا موجوديت پيدا نميكنند ،زيرا
كسي و يا چيزي نيست كه به وسيلۀ نور چراغ ،براي چراغدار معلوم و روشن گردد.
علمي كه در انسان و موجودات ديگر پيدا شده ،از تركيب اين سه حقيقت است.
خداوند انسان آفريده و در وجود انسان ،نور و نيروي دانستن قرار داده و در برابر او
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موجودات ديگري كه معلومات او را تشكيل دادهاند آفريده .هريك از اين سه حقيقت اگر
نباشند ،علم موجوديت پيدا نميكند .پس در واقع علم خاصيت تركيب اين سه حقيقت
است و ما ميدانيم كه اجزاء مركب اگر نباشند ،موجوديت مركب با نبودنِ يكي از آن
اجزاء از بين ميرود و از طرفي ميدانيم كه هر مركبي براي موجوديت خود به هريك از
اجزاء خود محتاج است و اين احتياج الزمۀ ذاتي مركب است و از طرفي پيدايش اثر ،بعد
از پيدايش مركب و اجزاء آن است .پس در واقع ظهور مركب و اثر تركيب ،بعد از پيدايش
تمام اجزاء خواهد بود .ميخواهيم از طريق يكچنين علم و عالم و معلومي ،راه به سوي
علم خداوند متعال پيدا كنيم.
ميگوييم اوال چطور اين همه مخلوقات و موجودات طبق يكچنين حكمت و نظام،
بري و عاري از تصادف و اتفاق بوده و برهاني است روشن بر اينكه آفرينندۀ يكچنين
علم و عالم و معلومات ،بايستي عالم و دانا باشد و اگر عالم نبود ،نميتوانست در عالَم يك
اثر علمي از خود داشته باشد .نظام حكيمانه و عالمانۀ موجودات ،برهاني روشن بر علم
خداوند متعال است.
سابقا اشاره كرديم كه يك عمل تصادفي و اتفاقي نميتواند توأم با نظام و حكمت
باشد ،مانند جام شيشهاي كه به تصادف خرد ميشود و آن جام ديگري كه طبق ارادۀ
مهندس به قطعاتي منظم قسمت ميگردد ،قهرا قطعات دوم دليل است كه مهندس ،عالم
و دانا بوده و قطعات اول يكچنين داللت نخواهد داشت .ما و جهان ما خيلي مرتب و
منظم آفريده شدهايم .تمام قطعات اين عالم روي حساب و علم ،ساخته و بريده شده
است .قهرا يكچنين حساب و نظام ،دليلي است واضح بر اينكه مهندسي كه آنها را
بريده و ساخته ،دانا و حكيم است .پس علم او به دليل علم ما ثابت و روشن است و اگر
عالِم نبود ،نميتوانست آفرينندۀ يكچنين جهاني باشد و يا اگر يك عامل تصادفي عالَم را
به وجود آورده باشد و الزم بود كه آن عامل تصادفي هم غير از موجودات و مخلوقات
باشد ،عامل تصادف اگرچه الزم نيست عالِم باشد ،اما الزم است كه پيش از وقوع عمل
تصادفي ،وجود داشته باشد و اگر آن عامل تصادف عالِم نبود ،نميتوانستيم در اين عالَم
به حساب و نظامي برخورد كنيم .نظام عالَم همراه بينظمي آفريننده ،خود به خود محو و
نابود شده بود .پس خداي آفريننده ،دانا و حكيم است.
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در اينجا دربارۀ چگونگي خدا و علم او سئوالي ديگر پيدا ميشود .آيا همانطوري
كه علم انسانها يك خاصيت عرضي و تركيبي است كه بعد از پيدايش اجزاء سهگانۀ
اوليۀ خود به وجود ميآيد ،علم خدا هم چنين است؟ آيا علم او مانند نور و روشنايي
ارتباط به ذات مقدسش دارد و خدا از طريق يكچنين ارتباطي به حقايق عالم و آنچه
ساخته است مربوط شده است؟ در اين صورت ،او نيز در علم خود مانند ساير علما و
دانشمندان خواهد بود.
در اينجا علم خدا نميتواند غير از علم انسان باشد بلكه آن علم هم دليل خواهد
بود كه از طريق تركيب در ذات خدا به وجود آمده .همانطور كه ما به دليل حدوث
خود ،قدم خدا را اثبات كرديم ،بايستي به دليل علم تركيبي خود ،علم ذاتي خدا را
اثبات كنيم ،زيرا اگر علم خدا هم مركب از اصول سهگانۀ گذشته باشد ،پس يك
علمي است حادث كه در اثر تركيب اجزاء پيدا شده و پيش از تركيب ،چنان علمي
وجود نداشته است .پس او و علم او هم مانند ساير حوادث است كه يا اصال بايستي
نباشد و يا اينكه مانند ما آفرينندهاي داشته باشد .هريك از آثار و خواص تركيبي وجود
ما ،دليل آثار و خواص ذاتي خداوند متعال است .پس علم خدا نميتواند اثري باشد كه
از تركيب اجزاء سهگانه به وجود آمده باشد .اين حالت ،منافات با ازليت خدا دارد .علم
خدا همراه خود خدا و به دليل وجود خدا خواهد بود ،يعني علم خدا عين ذات خدا
است .در اينجا علم و عالم و معلوم يك حقيقت بيشتر نخواهد بود .نتيجه آنكه خدا
عالم است و علم خدا عين ذات اوست.

وحدت ذاتي علم و معلوم

در اينجا سئوالي ديگر پيدا ميشود و آن اين است كه اگر علم خدا عين ذات خدا و
ذات خدا عين علم او باشد و اين علم و عالِم ،يك هستي و يك حقيقت باشند،
الزمهاش اين است كه يكچنين عالِمي يا اينكه معلومي نداشته باشد و يا اينكه
معلومات هم عين علم او و ذات او باشد و الزمۀ چنين فرض اين است كه علم و عالم
و معلوم ،يك هستي و يك حقيقت بيشتر نباشند و يكچنين فرضي برخورد ميكند به
اينكه هستيِ خلق عين هستيِ خدا و هستيِ خدا عين هستي خلق باشد .در ضمن
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اثباتِ وحدتِ ذاتيِ علم و عالم و معلوم ،وحدت ذاتي خلق و خالق و مخلوق هم اثبات
ميشود.
نتيجۀ اين فرضيۀ پشت سرهم همين است كه خلق عين خالق و خالق عين خلق باشد
و دليل و مدلول يك حقيقت باشند و اختالف ذاتي هستيها و دليل و مدلولها از ميان
برود .براي اينكه خدا عالم است و علم خدا عين ذات خدا است و اين علم قهرا معلومي
الزم دارد .معلومات خدا مخلوقات او هستند .اگر اين مخلوقات نباشند ،چطور براي علم،
معلومات پيدا ميشود و اگر معلومات نباشد ،چطور ميتواند علم خدا موجوديت پيدا كند و
اگر علم موجوديت نداشته باشد ،الزمهاش اين است كه عالمي كه عين آن علم است
موجوديت نداشته باشد و يا اينكه همراه علم او معلومات هم باشند و در نتيجه امر داير
است بين دو قضاوت ،يا اينكه علم و عالم و معلومات يعني خلق و خالق و مخلوقات ،يك
حقيقت باشند و يا اينكه به دليل عدم مخلوقات ،معلومات هم نباشد و به دليل عدم
معلومات ،علم نباشد و به دليل عدم علم ،عالم نباشد .پس يا اينكه بايستي خدا نباشد و يا
اينكه هستي خدا و وجود او عين هستي خلق باشد.
جواب واقعي آن چيست؟ مگر ما نميدانيم كه اين مخلوقات حادثاند و همين
مخلوقات هم معلومات را به وجود آوردهاند .پس پيش از حدوث مخلوقات ،معلومات نبوده
و پيش از حدوث معلومات ،علم نبوده و آنجا كه علم نبوده ،عالم نبوده .پس ما بايستي
قائل به ازليت خلق باشيم كه در اين صورت ،احتياج به وجود خدايي سواي وجود خلق
نيست ،زيرا هستي خلق ازلي است و الزمۀ اين ازليت ،استغناي آن از خالق است و يا
اينكه همراه حدوث مخلوقات و معلومات ،قائل به حدوث علم و عالم باشيم و اين هر دو
به معناي انكار توحيد است.
جواب :از اينكه دانستيم علم و عالم و معلوم در عالِم و در انسان خاصيتهايي هستند
كه از تركيب نيروي علم با ذات انسان و پيدايش معلومات در خارج از اين ذات به وجود
آمده است ،ثابت كرديم كه آفرينندۀ يكچنين علم و عالمي نميتواند به علم تركيبي
مجهز باشد ،زيرا آنچه در مصنوع از نقص مشاهده ميشود ،در مقابل آنچه كه دليل كمال
است ،بايستي در صانع باشد .ديگر اينكه يكچنين خاصيتي به نام علم ،بعد از پيدايش
اصول سهگانه و تركيب آنها با هم پيدا ميشود .بنابراين ،يكچنين خاصيتي به نام علم،
حادث است كه اجزاء به وجود آورندۀ آن ،بر خود آن مقدم ميباشد و با استدالل به
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يكچنين علمِ حادث و مركب اثبات ميشود كه عامل آفرينندۀ آن بايستي بر آن
سبقت داشته باشد ،پس حدوث اين علم داللت ميكند بر قدم علم آفريننده .چنانكه
گفتيم نقص مصنوع دليل كمال صانع است .همچنين تركيب اصول سهگانه براي
پيدايش علم ،دليل است بر عدم تركيب علم آفريننده ،زيرا اگر علم آفريننده هم به
حدوث و تركيب باشد ،او هم مانند مصنوع خود حادث است و بايستي آفرينندۀ ديگري
داشته باشد .پس علم آفريننده بايستي قديم و غيرمركب باشد ،يعني علم او در مقابل
علم حادث ،قديم و در مقابل علم مركب ،بسيط و مجرد باشد .پس از اين راه ثابت شد
كه علم خدا عين ذات خدا و ذات خدا عين علم خدا ميباشد و در اينجا ثابت شد كه
علم خدا نسبت به دو جزء مركب يعني علم و عالم ،سوا از علم مخلوق است ،يعني
علم مخلوق كه سه حقيقت بود (نيروي علم و صاحب آن نيرو و معلوماتي كه در شعاع
علم شناخته شده) نسبت به دو جزء آن (نيروي علم و عالم) يك حقيقتِ ثابت قديم
بيش نيست و هم ثابت شد كه در اين امتياز ،علم خدا از حدوث و تركيب ،منزه بوده و
علم انسان كه حادث و مركب است ناقص است .براي اينكه شيئ حادث پيش از
حدوث خود نميتواند زنده و عالم باشد و شيئ قديم به دليل قدم و عدم احتياج به
تركيب ،زنده و عالم است ،پس علم و عالم در وجود خدا يك حقيقت است و در وجود
انسان دو حقيقت.
در اينجا بحث ديگري دربارۀ جزء سوم علم يعني معلومات به وجود ميآيد كه آيا
آنچنانكه علم و عالِم در ذات خدا يك حقيقت بيش نيست ،به دليل همين وحدت
حقيقي ،معلومات خدا خود به خود پيش از پيدايش خلق مكشوف و معلوماند و يا اينكه
ظهور علم الهي مانند علم انسان ،متوقف بر ظهور و بروز معلومات است؟
در اينجا بايستي دربارۀ حقيقت ديگري بحث كنيم و آن بحث پيرامون اين موضوع
است كه يك شيئ از نظر خواص ذاتي چيست و از نظر خواص تركيبي چه خواهد بود.
تغيير هر چيز به دليل خود چيست و چه ميباشد و به دليل غير خود چه خواهد بود.
مثال دربارۀ ماده و جسم ميگوييم ماده به دليل خود ،حدود است و به دليل خود،
ظلمت است و به دليل خود ،سياه است و هم به دليل خود ،ساكن و آرام است .اين
اسمها نام ماده است به دليل خود .بعد ميگوييم همين ماده به دليل نيرويي در وجود
خود ،متحرك است و به دليل نور ،روشن و رنگين است و به دليل همان نيرو ،حي و
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زنده است و اين اسمها براي جسم و ماده به دليل غيرِ خود است .همينطور دربارۀ
خاصيت نور ميگوييم يك شعاع نور به دليل خود ،رنگ است و به دليل خود ،روشنايي
است و به دليل خود ،تابندگي و نيرو است ،هرچند ظهور اين آثار توقف دارد بر اينكه با
ماده تركيب شود و همين شعاع نور به دليل تركيب با ماده ،مادۀ رنگين ،مادۀ روشن ،مادۀ
زنده و متحرك ميباشد .پس ماده به دليل خود ،ظلمت است و نور به دليل خود ،روشنايي
است و اين دو حقيقت بعد از تركيب با يكديگر ،جسم زنده و نيرومند به وجود ميآورند
كه نور ،منشأ پيدايش اثر حيات و نيرو ميباشد .پس به طور كلي ،هرچيز به دليل خود
داراي اثر و خاصيتي ميباشد و به دليل تركيب با غير خود ،اثر و خاصيت ديگري به وجود
ميآورد.
اثر ذاتي علم خداوند متعال

ثابت شد كه خدا خود ،علم است و به دليل خود ،عالم است .آيا اين علم و عالم
ميتوانند پيش از وجود مخلوقات ،معلوماتي هم داشته باشند يا اينكه آن معلومات توقف
دارد بر پيدايش مخلوقات؟ ميگوييم اثر ذاتي وجود خدا حيات و قدرت است و همچنين
اثر ذاتي خدا علم و دانش است .در صورتي كه اثر ذاتي خدا علم و دانش باشد ،الزمۀ
ذاتي علم يعني كشف معلومات پيش از ظهور و بروز آنها.
ما اين حقيقت را دربارۀ علم خود مقايسه ميكنيم .آيا علم ما حقايق است كه در اين
عالم ،موجود است و قابل مشاهده است يا اينكه ممكن است قسمتي از معلومات ما
حقايق باشد كه هنوز به وجود نيامده است؟ ما هم اكنون ميدانيم كه روز است .فالن روز
از ماه و برج و همينطور روز بعد از امروز خود را هم ميدانيم كه چه روزي از ماه و برج
خواهد بود .ما در اينجا نسبت به آينده معلوماتي داريم كه هنوز در اين عالم نيستند و خلق
نشدهاند .همينطور دربارۀ صنايعي كه خود ميسازيم و آن را به وجود ميآوريم ،پيش از
پيدايش آن صنعت ،شكل و هندسۀ آن را ميدانيم و حتي ميتوانيم آن شكل و هندسه را
بر روي كاغذ ترسيم كنيم .در اينجا يك مهندس و يك سازنده پيش از آنكه صنعت خود
را به منصۀ ظهور برساند ،از شكل و وضع و كيفيت آن از نظر فني آگاه است ،ميتواند
شكل تمام قطعات آن را بر روي كاغذ ترسيم كند .در اينجا مهندس دو نوع معلومات
دارد؛ معلومات اول يعني صنايعي كه هنوز آن را به وجود نياورده و نساخته و فقط خودش
ميداند و خودش به حقيقت آنها آگاه است .و حاال ببينيم معلومات دوم در علم انسان
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چيست .آنچه مسلم است هنوز در عالَم ظاهر نشده و كسي نميتواند مطالعه نمايد،
ولي در علم سازنده و مهندس وجود دارد .آيا معلومات علمي حقيقتي سواي علم ذاتي
است و يا اينكه اين معلومات خاصيت ذاتي علم است؟ اگر معلومات علمي حقيقتي
سواي علم باشد ،پس آن حقيقت در كجاست و چطور با علم ذاتي انسان تركيب شده
كه پيش از ظهور آنها به وجود آن پي برده است؟ پس بايستي اعتراف كنيم كه آن
معلومات ،عين علم است و علم ،عين همان معلومات است.
در اينجا دربارۀ علم انسان سئوال ديگري پيدا ميشود كه اول بايستي آن سئوال را
مطرح كرده جواب آن را بدهيم و سپس دربارۀ علم خداوند متعال سخن بگوييم .و آن
سئوال اين است كه در صورتي كه معلومات علمي خاصيت ذاتي علم باشد بايستي به
محض پيدا شدن يكچنين اقتضايي به نام نيروي علم ،آن معلومات در فكر انسان
پيدا شود و الزمۀ پيدايش معلومات علمي همراه علم اين است كه به محض پيدايش
نيروي علم ،اول تمام معلومات به وجود آيد و ثانيا براي انسان عارضهاي از قبيل جهل
و فراموشي پيدا نشود ،زيرا تا وقتي كه نيروي علم در وجود انسان است ،خاصيت ذاتي
آن نيرو كه همان معلومات علمي است بايستي همراه علم انسان وجود داشته باشد و
ما به طريق حس و مشاهده ميبينيم كه نيروي دانستن در ماست و خواص ذاتي اين
نيرو كه معلومات علمي باشد وجود ندارد ،مگر وقتي كه آموزگاري همان معلومات
علمي را هم به ما تذكر دهد و در حافظۀ ما قرار گيرد .چطور ميشود معلوماتي كه
احتياج به تذكر آموزنده داشته باشد خاصيت ذاتي علم باشد؟ اگر معلومات ما خاصيت
ذاتي علم بود ،احتياج به تذكر نداشت و همراه پيدايش نور علم در وجود ما ،پيدا ميشد
و ما براي هميشه اوال به تمام حقايق دانا بوديم و ثانيا عُروض جهل و نسيان بر وجود
ما امتناع داشت .پس در اينجا بايستي بگوييم كه نيروي علم در وجود انسان الزمۀ
ذاتي ندارد ،براي اينكه اگر معلومات علمي از لوازم ذاتي علم انسان بود ،همراه علم به
وجود ميآمد و بعد از پيدايش علم ،به تذكر و يادآوري محتاج نبود.
پس بر پايۀ اينكه انسان به نيروي علم مجهز است و باز هم معلومات او قابل كم و
زياد شدن ميباشد ،دليل اينكه جهل و نسيان بر وجود او عارض ميشود چيست؟ يا
بايستي بگوييم كه معلومات علمي ،غلط و محال است و هرچه هست همين معلومات
خارجي و تذكري ميباشد و يا اينكه انسان ،مجهز به نيروي علمي كه سوا و جدا از
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آشنايي به مخلوقات خدا باشد نيست و در گذشته ثابت كرديم كه علم انسان تركيبي از
سه حقيقت است .0 :خود انسان  .1نيروي دانستن  .1معلومات تذكري و يا موجودات
خارجي
پيدايش علم در وجود انسان

در اينجا ميگوييم كه علم انسان تركيبي است از اين سه قسمت:
 -0انسان در ذات خود ،جسم و مادهاي فاقد حيات و نيرو و معلومات است
 -1پيدايش نيروي حيات و علم
 -1آشنايي انسان به كمك اين نيرو به معلومات ذهني و خارجي
تركيب انسان از اين سه حقيقت ،غيرقابل انكار است ولي در اينجا ميتوانيم از باب
نمونه ثابت كنيم كه خاصيت ذاتي علم ،آشنايي به معلومات است پيش از آنكه در خارج
ظاهر شود ،چون علم انسان عرضي و اكتسابي است همان معلومات هم به عرض و
اكتساب پيدا ميشود و اين تذكر و اكتساب از باب احتياج نيروي علم نيست بلكه از باب
احتياج ذات انسان به اين نيرو و لوازم ذاتي آن است .براي نمونه ميبينيم جسم در ذات
خود تاريك است ولي در اثر تعلق نور و روشنايي ،روشن ميگردد .در اينجا نور به ذات
خود روشن است ولي جسم تيره ،به اين روشنايي و آنچه به وسيلۀ نور كشف ميشود
محتاج است .نور به ذات خود آنچه برابر او است كشف ميكند ولي جسم به كمك نور و
روشنايي ،آن مكشوفات را پيدا ميكند .ذات انسان مانند جسم بوده و نيروي علم و دانش
مانند نور است .اگرچه علم به خاصيت ذاتي خود ،به معلومات ،پيش از وقوع آن آگاه است
ولي آگاهي انسان به معلومات ،به خاصيت ذاتي خود نيست بلكه به كمك نيروي علم
است كه خدا در ذات او قرار داده است .انسان بايستي به نيروي علم مجهز گردد و به
كمك اين نيرو به معلومات آگاه شود تا به خاصيت آن علم هم مجهز گردد و چون اين
خاصيت ،خاصيت تعلقي و تركيبي است ،ممكن است جزء مركب در ذات خود كامل باشد
وليكن تركيب با آن جزء به نحو كامل انجام نگيرد و تركيب ناقص باشد و بر اثر نقص
تركيب ،پيدايش نتيجه هم به طور ناقص انجام گيرد ،يعني دو جزء مركب الزم نيست
تمام آثار ذاتي خود را با يكديگر مبادله كنند .ذات انسان با نيروي علم تركيب ميشود .در
اين تركيب ،قسمتي از خواص ذاتي علم ،آن هم به تدريج ،در ذات انسان به وجود ميآيد
و چون اين خاصيت ،اثر تركيبي است ،كمكم خواص ذاتي نيروي علم در ذات انسان قرار
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ميگيرد .نتيجه اينكه براي نمونه همين قدر كافي است كه آن عالم به كمك دانش
خود ميتواند به حقايق ،پيش از ظهور آن آگاه گردد هرچند اين آگاهي موكول به
تعليم و تذكر باشد .همين قدر ثابت ميشود كه معلومات ،منحصر به مخلوقات و
موجودات خارجي نيست و ممكن است قسمتي از معلومات ،حقايقي باشد كه هنوز در
خارج پيدا نشده است .و حاال اينكه ميتوانيم آن را معلومات علمي نامگذاري كنيم،
دربارۀ انسان به دليل فكر و تذكر پيدا ميشود و دربارۀ علم خدا محتاج به فكر و تذكر
نيست .پس به طور كلي ميگوييم :هرچيز در عالم لوازم ذاتي دارد كه قابل انفكاك از
آن ذات نيست ،چون علم و قدرت و حيات خدا يك حقيقت بيش نيست .از لوازم ذاتي
علم خدا كشف معلومات است پيش از آنكه احتياج به تذكر داشته باشد و يا در خارج
ظاهر گردد .اين حقيقت ،اثر ذاتي علم است .علم يعني دانستن پيش از توانستن .قدرت
يعني توانستن بعد از دانستن .همه جا دانايي بر توانايي مقدم است و از لوازم ذاتي
دانايي ،آشنايي به مقدورات و معلومات است پيش از آنكه در خارج ظاهر شوند و مورد
تعلق علم و قدرت قرار گيرند .خداوند به خودي خود و به ذات خود ،دانايي است و به
دليل همان دانايي ،علم به تمام معلومات دارد و آن معلومات ،پيش از ظهور در خارج،
خاصيت ذاتي علم است ،نظير ابعاد ثالثه براي اجسام و نظير رنگ و روشنايي براي
نور و نظير قدرتِ تحريك و تحرك براي نيرو .همانطور كه جسم به خاصيت ذاتي
خود ،ابعاد است و نور به خاصيت ذاتي خود ،روشنايي است ،علم خدا هم به خاصيت
ذاتي خود ،كشف معلومات است پيش از آنكه در خارج ظاهر گردد .لذا دربارۀ وصف
علم خدا گفتهاندِ :عل ُمه ِبلش یاء قبل الش یاء ك ِعل ُم ُه ِبلش یاء بعد الش یاء.
در اينجا حكمت و فلسفه ،موجودات عالم را پيش از ظهور در خارج ،به نام «اعيان
ثابته» معرفي ميكند و ميگويد آنچه در خارج به وجود آمده و ظاهر گشته ،عين آن و
هستي آن ،پيش از ظهور ،در ذات مقدس خداوند متعال بوده ،مانند وجود هستي قطره
در دريا و هستي لمعۀ نور در مبدأ نور و روشنايي و مانند هستي افعال مشتقه در مصادر
اوليه ،و اين هستيها پيش از ظهور و پيش از آنكه نسبت به يكديگر امتيازي پيدا
كنند و به نامي خوانده شوند ،در علم خدا يعني در ذات خدا ثابتاند و خدا آن هستيها
را كه عين علم است و عين عالم است و عين معلوم است ،طبق همان عينيت ذاتي و
آنيت وجودي ،در عالم ظاهر ميسازد و از طريق همان اعيان ثابته ،در ذات مقدس
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خود علم به خصايص موجودات و مخلوقات دارد ،چنانكه دريا از طريق ذات خود به
قطراتي كه از آن جدا ميشود آشنايي دارد.
در اينجا يكي از فالسفه در يكي از كتابهاي فلسفۀ خود ،دربارۀ هستيهاي خلق در
علم خالق ،چند بيت اشعار فارسي ميگويد كه عينا آن را نقل ميكنيم .او دربارۀ بودن
انسان در علم خدا چنين ميگويد:
بود تو ز ما جدا نبودي
آن روز كه بود ما نبودي
كِي بود كه بود ما نبودي
تا بود تو بود بود ما بود
در اينجا كلمۀ بودن به جاي كلمۀ كون و وجود استعمال شده است (كان :بود ،يكون:
ميباشد) اين جمالت در فلسفۀ قديم پيش از اسالم به معناي وجود هستيهاي خلق
است در هستي خالق .نظر به اينكه فلسفه (آنچنانكه در كتاب توحيد مفصال شرح داده
شد) مخلوقات را به نمايش و عرض ميشناسد و ذات مقدس خدا را به وجود و هستي
معرفي ميكند و ميگويد نمايش و عرض كه همان ماهيتها و وجود خلق است ،بر وجود
و هستي كه حقيقت وجود خالق است استوار ميباشد و ميگويد وجود به ذات خود تجلي
ميكند و از آن تجلي اين همه نمود و نمايش به نام مخلوق پيدا ميشود .روي اين
حساب ،اعيان ثابته در نظر فلسفه ،هستيهاي خلق است در هستي خالق ،مانند
هستيهاي قطره در دريا و هستيهاي خشتها در گلها و اين هستيها نظر به اينكه
حدودي و امتيازي ندارند و فاقد ماهيت و شيئيت خصوصي ميباشند ،عين هستي خالق و
هستي خالق عين هستي مخلوق ميباشد .در اينجا علم و عالم و معلوم را يك واحد
بسيط و مجرد دانستهاند و گفتهاند علم ،همان وجود و وجود ،همان علم و اين علم و
وجود ،همان هستيهاي خلق است پيش از آنكه بروز و نمايش پيدا كند و اين فرضيهها
در فلسفۀ قديم پيش از اسالم ،بر مبناي همان وحدت وجود است كه در بعضي از مذاهب
و اديان پيدا شده است.
وحدت علم و عالم و معلوم از نظر فلسفه و اسالم

وحدت علم و عالم و معلوم بر مبناي فلسفه ،از وحدت علم و عالم و معلوم بر مبناي
توحيد اسالم جدا است .چنانكه بيان شد ،در ذات مقدس خداوند متعال ،علم و عالم و
معلوم ،يك حقيقت است .علم يعني خدا ،عالم يعني همان خدا ،معلومات علمي هم يعني
همان خدا و اين سه نام براي يك حقيقت ،از فرضيۀ فالسفه جدا ميباشد .فلسفه
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ميگويد هستي يكي بيش نيست و همان هستي در نمايش ،به ميلياردها فرد و نوع
ظاهر ميشود .همۀ اين انواع و افرادِ ظاهر شده ،در حدود و امتيازات ،خلقاند و در
هستي ،خالقاند و ميگويند خلق با خالق در هستي ،مشترك و در بروز و نمايش،
مختلف ميباشند .پس آنها ميگويند كه مخلوق به هستي خود ،عين هستي خالق
است ،چنانكه قطره به دليل آب عين همان اقيانوس ،و چون اين هستيِ خلق عين
هستي خالق است ،خالق به دليل خودشناسي ،خلق خود را ميشناسد همچنانكه
اقيانوس به دليل آبشناسي ،هستي قطرات را ميداند و اين هستيها در وجود ،اعيان
ثابته هستند .پس وحدت علم و عالم و معلوم بر مبناي فلسفه مانند وحدت آب دريا با
قطرات در پيدايش معاني اقيانوس ميباشد.
و اما وحدت اين سه كلمه در ذات خدا بر مبناي توحيد اسالم چنين است كه
خداوند در ذات خود مجرد است و از تجزيه و تبعيض كمي و كيفي منزه و مبرا
ميباشد و اين هستي به ذات خود ،قائم و به ذات خود ،متكي است و به ذات خود،
علم و به ذات خود ،قدرت است .همانطور كه خدا در ذات خود علم است ،در ذات
خود آشنايي به معلومات يعني آشنايي به مخلوقات است .مخلوقات به وجودِ علمي
خود در ذات خدا هستند نه اينكه به هستيِ خود در ذات خدا باشند و آن معلومات
علمي ،عين علم و از لوازم وجود علم است .پس مخلوقات خداوند تبارك و تعالي به
معناي موجودات خارجي ،به تمام هستيها ،از علم خدا جدا هستند و اينها وجودات
علمي است كه خدا در عالم ظاهر ساخته ،يعني خلقي ساخته و نيروي علمي به وجود
آورده و آن نيرو را به بندگان خود عنايت ميكند و بر اساس آن نيرو ،بندگان خدا علم
به مخلوقات پيدا ميكنند .آنچه اكنون در عالم هست و قبل از اين هم بوده ،همۀ
آنها معلومات خارجي خداوند متعال هستند و معلومات به اين معنا يعني مخلوقات به
تمام مراحلِ وجودِ هستيِ خود ،از هستي خدا جدا و سوايند و اين هستيهاي خلق و
مخلوقات ،از لوازم ذاتي علم خدا نيستند تا در نتيجه از لوازم وجود خدا باشند .در اينجا
عالِم يعني خدا ،از معلومات خود يعني از هستيهاي خلق جدا است .معلومات به اين
معني حادثاند .خدا و علم ذاتي خدا قديم است .عالِم يعني خدا .معلومات يعني لوازم
وجودي آنها .دو هستي و دو حقيقتاند ،جدا و ممتازند كه يكي از آنها هستي خلق
و ديگري هستي خالق .هستي خلق ،حادث و هستي خالق ،قديم است .در اينجا بين
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ذات خدا و ذات خلق واسطهاي سواي ذات مقدس وجود ندارد ،براي اينكه خدا خود ،علم
است و علم به معناي كشف است .پس خدا به ذات خود آنچه هست ميبيند و به دليل
همان ديدن ميداند و ميشناسد .انسان در ذات خود حقيقتي جدا از علم و دانش است و
اين انسان كه ذاتا تيره و ظلماني است و ذاتا جهل و ناتواني است ،براي ارتباط به
مخلوقات و كشف موجودات عالم ،به نيرو و قدرتي سوا و جدا از وجود خود محتاج است تا
به كمك آن نيرو و قدرت بتواند جنبش و حركتي داشته باشد و به كمك همان نيرو بتواند
با معلومات خود تماس و رابطه پيدا كند .پس انسان و علم و معلومات خارجي ،سه حقيقت
هستند كه با يكديگر جمع و تركيب ميشوند و انسان براي كشف معلومات ،نيروي علم
الزم دارد و بدون واسطه چون در ذات خود ظلماني است نميتواند خود و غير خود را
ببيند و بداند ،ولي ذات مقدس خداوند متعال ،خودِ علم است و چون ذاتا علم است ذاتا
كشف است .پس او براي ارتباط به معلومات به معني مخلوقات و موجودات خارجي،
واسطه الزم ندارد .در اين علم ،يعني علم خدا ،معلومات يعني موجودات عالم كه از نظر
هستي دو حقيقت بيش نيستند؛ يكي به نام هستي خالق و ديگري به نام هستي مخلوق.
و اما ذات مقدس خدا و معلومات علمي خدا يك حقيقت بيش نيست و اين معلومات
علمي به معناي علم به وجود خلق و هستيهاي خلق است ،پيش از آنكه آن هستيها
ساخته شود و به وجود آيد .در اينجا معلومات علمي همان لوازم ذاتي علم است كه عين
وجود خداوند متعال ميباشد .پس اعيان ثابته بر مبناي توحيد اسالم ،يعني علم خدا به
حقايق هستيها پيش از آنكه آن هستيها به وجود آيد ،نظير علم مهندس به ساختمانها
و مصنوعاتي كه بعد از اين آنها را خواهد ساخت .بر مبناي توحيد اسالم و قرآن ،انسان و
موجودات ،به وجود علمي در ذات خدا بوده است ،سپس به هستي و حدود و عوارض خود
در عالم ظاهر گشتهاند .يكچنين معلوماتي براي علم خدا غير از معلوماتي است كه
فلسفه آن را دانسته و مطرح كرده است .فلسفه ميگويد موجودات به اصول و وجودات
اوليه در ذات خدا هستند ،مانند وجود قطره در دريا .توحيد اسالم ميگويد موجودات به
وجود علميِ خود در ذات خدا بودهاند ،مانند وجود علمي ساختمان در ذهن مهندس و
وجود علمي مصنوعات در فكر صانع و اين دو فرض كامال از يكديگر جدا و ممتاز است.
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فرق بين فرضيههاي علمي فلسفه و فرضيههاي علمي اسالم

 .0بر مبناي فلسفه ،هستي خالق عين هستي خلق است و هستي خلق عين هستي
خالق است و وجود هستيهاي خلق در هستي خالق ،به معناي معلومات علمي خدا و به
معناي اعيان ثابته ميباشد .ليكن بر مبناي توحيد اسالم ،هستيهاي خلق از هستي خالق
جدا است و اين دو هستي با يكديگر تباين وجودي دارند .خلق به تمام وجود و ماهيت،
معلومات خارجي خدا است و پيش از اين ،هستيها معلومات علمي خداوند است.
 .1فلسفه ،ذات مقدس خدا را در هستي ،عين هستي خلق ميداند و قائل به تنزيه
هستي خالق از هستي خلق نيست ،ليكن توحيد اسالم هستي ذات خدا را از هستي
مخلوق جدا و منزه ميداند.
 .1فلسفه و وحدت وجود ارتباط هستي خدا را به هستي خلق از طريق اشتراك وجود و
وحدت وجود ميداند .ميگويد خدا به اين دليل عالم به خلق است كه خلق از نظر وجود و
هستي ،نمونۀ وجود خدا و عين آن است چنانكه دريا از طريق درك خاصيت آب خود،
آشنا به خاصيت آب قطرات است و اين ارتباط از نظر اشتراك وجود است .ليكن توحيد
اسالم ارتباط علم خدا را به هستي مخلوقات ،از طريق كشف و مشاهده ميشناسد.
ميگويد چون خدا ذاتا علم است و خاصيت وجودي علم كشف معلومات است ،خداوند از
طريق يكچنين خاصيت وجودي ،به حقايق موجودات و مخلوقات آگاهي پيدا ميكند.
مثال خداوند متعال در انسان درد و اَلَم به وجود ميآورد ،آتش ميسازد و انسان را با آن
ميسوزاند .در اينجا خدا ميداند كه انسان به چه دردي مبتال شده .انسانهاي ديگر هم
ميدانند كه اين آدم سوخته شده به چه دردي مبتال شده .علم خداوند متعال به يكچنين
عذابي كه به وجود آمده از طريق كشف و مشاهده است ،يعني او فقط ميداند كه آتشها
با گوشتهاي تن انسان چه ميكند و ميداند كه انسان از اين آتشها چه درد و سوزشي
پيدا ميكند ،ولي علم انسان به وجود يكچنين عذاب از طريق تألم و تأثر است و از
طريق داشتن نمونۀ آن عذاب است .يعني انسان خود ميسوزد و از طريق سوختن ،عذاب
سوختن را ميداند ،ليكن خداوند متعال خود نميسوزد .منزه است از اينكه تأثير و تأثري
در وجودش راه پيدا كنند ،ولي صرفا از طريق دانايي از وجود يكچنين عذابي آگاه است و
آن را ميسازد و به وجود ميآورد .همانطوري كه بدون سوختن ،حقيقت آن را ميداند،
بدون ارتباط هستيِ وجودي با هستي خلق ،حقايق وجود خلق را ميداند .يكچنين علمي
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كه علم ذاتي خداوند متعال است مانند ذات خدا قابل تجزيه و تبعيض نيست .كم
نيست تا زياد شود و زياد نيست تا كم گردد .همراه وحدانيتِ ذاتيِ خدا چيزي زياد يا
كم نميشود ،ليكن معلومات خارجي يعني موجودات و مخلوقات ،دائما در معرض تغيير
و تغيّر و در معرض كسري و فزوني ميباشند .همانطور كه خدا در ذات خود كفو و
نمونهاي ندارد ،در علم و دانش ذاتي خود هم كفو و نمونهاي ندارد.
كيفيت علم خدا و انسان به معلومات

در اينجا الزم است بحثي ديگر مطرح گردد و آن كيفيت علم خداوند متعال به
معلومات و كيفيت علم انسان به همين معلومات است .آيا ارتباط خداوند متعال به
حقايق معلومات نظير ارتباط علم انسان است و يا اينكه اين دو ارتباط با يكديگر فرق
بسيار دارند؟ ابتدا معلومات را از نظر كلي و جزئي بررسي ميكنيم تا در نتيجه ،علم به
كليات و علم به جزئيات از يكديگر جدا و ممتاز شوند .ما ميدانيم كه تمام موجودات
عالم و اجزائي كه قابل اشاره و شماره هستند ،با يكديگر يك جهت اشتراك و يك
جهت اختالف دارند كه در آن جهت مشترك ،همه با هم يك هستي و يك حقيقتاند
و در آن جهتِ اختالف ،از يكديگر جدا ميباشند .مثال انسان و حيوانات در حيوانيت كه
نيروي درك و احساس باشد مشتركاند و از نظر شكل و قيافه و كمي و زيادي درك
و معلومات با يكديگر اختالف دارند .همينطور انسان و حيوانات و نباتات در خاصيت
نماء و قوۀ ناميه با يكديگر مشتركاند ،زيرا همه مثل هم و مانند هم رشد ذاتي و بدني
دارند .همه با هم ميرويند و بزرگ ميشوند و باز هر كدام از نظر شكل و خصوصيات
ديگر ،امتيازات مخصوص به خود دارند .همينطور جمادات و نباتات و حيوانات و تمام
ذرات و كرات عالم و به طور كلي آنچه در عالم قابل شماره و اشاره است ،در جسميت
مطلق كه همان جوهرۀ وجود باشد با يكديگر مشتركاند و همان جسم مطلق و يا
جوهرِ فردِ وجودِ آنها در هر نوعي ،امتيازات مخصوص به خود پيدا ميكند .از اين راه،
همۀ موجودات و مخلوقات نسبت به يكديگر جهت اشتراك و جهت اختالف پيدا
كردهاند .درك جهتِ وحدتِ همۀ اين موجودات را علم كلي ميگويند و درك امتيازات
و جهات اختالف را علم جزئي مينامند .از اين راه ،دو عنوان كلي و جزئي در عالم راه
يافته است و ميگويند اشياء به حالت اشتراك و كليت ،نامتناهي و به حالت اختالف و
جزئيت ،متناهي ميباشند و ميگويند جزئيات به حساب مفهومي و به حساب هستي
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اول ،عين كليات ميباشند و به حساب حدود و خصوصيات ديگر ،جزئي ميباشند .در اين
صورت ميگويند انسان از طريق كشف حقايق كلي در جزئيات ،ميتواند به تمام هستيها
و جزئيات مربوط به آنها آگاه شود ،وليكن از طريق درك جزئيات به خصوصيت جزئي،
نميتواند به كليات و جزئيات ديگر آگاه شود .در اينجا يك قاعدۀ كلي به وجود آوردهاند
كه در منطق ميگويند :اجلزيئ ليكون اكس با َ ل مكتس با ،يعني افراد و جزئيات ،انسان را به
افراد و جزئيات ديگر آگاه نميكند و با همين افراد و جزئيات ،از طريق درك نميتوان به
حقايق كلي آگاه شد .صحت اين قاعده بر مبناي اين است كه تمام موجودات و مخلوقات
عالم ،با امتيازات وجودي و خصوصيات فردي خود ،نسبت به يكديگر تباين دارند و قابل
اجتماع نيستند .روي اين تباين نميشود از درك امتيازات و خصوصيات يك فرد به
امتيازات و خصوصيات فرد ديگر پي برد ،زيرا متباينين به دليل تباين ،هر كدام از ديگري
جدا ميباشند و نميتوانند معرّف يكديگر باشند .به اين حساب ،همه ميدانند و دانستهاند
كه از طريق كشف امتيازات يك فرد ،نميتوان به امتيازات فرد ديگر آگاه شد ،ولي از
طريق درك حقايق كلي ميتوان به حقايق اجزاء آگاهي پيدا كرد .يعني اگر بتوانيم جهت
اشتراك دو فرد يا هزاران فرد را بشناسيم ،به دليل شناساييِ آن جهت ميتوانيم تمام
افرادي كه از آن حقيقت كلي به وجود ميآيند ،به آن حصۀ اشتراكي كه نسبت به يكديگر
دارند بشناسيم .مثال ما دو يا چند نفر انسان را ميبينيم كه روي دو پا راه ميروند و به
قدرت بينايي و دانايي مجهزند .همۀ اين افراد در جهت دانايي و بينايي ،به اصطالح در
جنس و فصل كيفيِ حيوانيت و انسانيت ،يكي هستند .از طريق آشنايي به اين حقيقت
مشترك ميتوانيم از حقيقت تمام انسانهاي گذشته و آينده به ميزان جهت اشتراكي كه
با يكديگر دارند آگاه شويم .همۀ انسانها را به اعتبار جهت مشترك ،نوع ميخوانند و آن
جهت مشترك را از نظر مفهوم ،كلي ميدانند و همين انسانها را به دليل جهت امتيازي
كه با يكديگر دارند فرد ميخوانند و آن را از نظر مفهوم ،جزئي ميدانند .در اينجا
ميگويند ارتباط انسان به حقايق عالم و به موجودات گذشته و آينده ،از طريق كليات و
درك جهتِ اشتراك است ،يعني ما فقط ميتوانيم بدانيم اجسام آينده و گذشته از نظر
جسميت چيست و همينطور نباتات و حيوانات گذشته و آينده از نظر قوۀ نباتيه و حيوانيه
چيستند .روي همين قاعده ،از طريق اشتراك هستيها نسبت با يكديگر و جهت اشتراكي
كه موجودات با يكديگر دارند ميتوانيم به هستيهاي مشترك آگاه شويم ،ولي به دليل
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اين آگاهي نميتوانيم به خصوصيات اجزاء و امتيازات افراد موجود در زمان و يا گذشته
و آينده آگاه شويم .پس كليات ،به حقيقت براي انسان معلوماند و قابل درك ميباشند
وليكن جزئيات ،به خصوصيات و امتيازات فردي ،در نظر انسان معلوم نيستند و قابل
درك نميباشند و اين ارتباط علمي ،از نظر وحدت در جهت اشتراك موجودات
ميباشد؛ يعني چون انسان خود فردي از كليات است و در نتيجه از حقايق هستي همۀ
افراد سهمي دارد ،از طريق اين سهم و دارايي ،به حقايق نظير آن آگاهي پيدا ميكند.
لذا از طريق ارتباطِ حقيقت خود به حقايق ساير موجودات ،به حقيقت آنها پي برده
ولي نميتواند امتيازات فردي و خصوصيات آنها را بشناسد .پس درك انسان از كليات
به كليات است و نميتواند از جزئيات به جزئيات و يا از كليات به جزئيات آگاهي پيدا
كند.
آيا علم خدا به حقايق هستيِ موجودات عالم نظير علم انسان و يا اينكه ارتباط
علمي خدا به حقايق هستي ،از ارتباط علمي انسان به آن حقايق و هستي جدا
ميباشند؟ عدهاي از فالسفه چنين نظر دادهاند كه خداوند از طريق كشف حقايق كلي،
به جزئيات جزئي و افراد ،آگاه شده و علم خدا به جزئيات ،از طريق ارتباط به كليات
است ،آنچنانكه اگر جزئيات و افراد موجود جهت مشتركي نداشته باشند و نتوانند در
كليت شريك و سهيم باشند ،خدا نيز نميتواند امتيازات خصوصي و فردي را بشناسد.
عدهاي ديگر چنين نظر دادهاند كه اصال خداوند متعال به خصوصيات جزئي و امتيازات
فردي آگاهي ندارد ،زيرا او فقط مانند انسان حقايق كلي را ميداند و او براي به وجود
آوردن جزئيات ،همان حقايق كلي و هستي را واسطه قرار ميدهد .ميگويند اين
حقايق كلي و هستيهاي مشترك است كه افراد و اجزاء را به وجود ميآورد و آنها را
ساخته و مهندسي ميكند .ليكن خداوند اين اجزاء و افراد را به امتيازات خصوصي و
فردي نميشناسد و آنها را به وجود نياورده است و ارتباط علم خدا به حقايق هستي
عالم و يا به خصوصيات اجزاء و افراد ،از طريق اشتراك هستي خود با هستي خلق
ميباشد و ميگويند خدا به اين دليل به هستيها آگاهي دارد كه آن هستيها سهمي
از هستي خود او ميباشد ،چنانكه انسان از طريقي كه وجود خودش سهمي از حقايق
كلي و هستي ميباشد ،به آن كليات و هستيها آگاهي يافته است .پس بر مبناي
فرضيه و نظريۀ آنها ،ارتباط علم خدا به معلومات ،از طريق اشتراك هستي آن
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معلومات به هستي خداوند متعال است .چون دو هستي يك حقيقت هستند ،به حقيقت
يكديگر آگاهي پيدا كردهاند .روي اين حساب ،تمام حقايق جزئي با حقيقت ذات خدا
اشتراك هستي و وجودي دارد و به حساب وجود و كليت ،معلومات عين علم و علم عين
معلومات ميباشد ،آنچنانكه هستي انسان ،عين هستي تمام انسانهاست و هستي تمام
انسانها و موجودات ديگر ،عين هستي انسان ميباشد .ولي توحيد اسالم با يكچنين
فرضيهها مخالف بوده و آن را غلط و باطل و بلكه عقيده به آن را كفر ميشناسد.
اسالم ميگويد :خداوند متعال به تمام هستيِ خود ،از هستيِ غير خود ،جدا و ممتاز
است .خلق در هستيهاي خود نميتوانند جهت اشتراكي با هستي خدا داشته باشند .خدا
با خلق خود ،اشتراك هستي و وجودي ندارد .بنابراين ،هستي خدا با هستي خلق مانند
هستي دو انسان يا دو حيوان نسبت به يكديگر نيست .خدا به تمام حقايق وجودي خود ،از
حقايق وجود خلق ،جدا و ممتاز است .هيچ نمونهاي از هستي خدا در هستي خلق نيست.
همچنين نمونهاي از هستي خلق در هستي خالق وجود ندارد .پس خدا و خلق با يكديگر
تباين هستي دارندِ :ان للا تعايل خلو ِمن خل ِقه َ خل ُق ُه خلو ِمن ُه 5.بنابراين ،ارتباط علم خدا به
معلومات و مخلوقات از طريق مشاركت هستي خدا با هستي مخلوقات نيست بلكه از
طريق كشف آن هستيها و كشف فروع آن هستيها براي ذات مقدس ميباشد .خداوند
متعال به علم ذاتي خود پيش از آنكه خلق را بيافريند به وجود آنها آگاه است ،زيرا علم
خدا عين ذات خداست و به دليل علم ذاتي بايستي به معلومات آگاه باشد و اگر به علم
ذاتي خود ،معلومات را پيش از وقوع آنها در خارج نداند ،الزمهاش اين است كه آن علم،
جهل باشد ،زيرا علم به معناي كشف معلوم است و در صورتي كه معلوم در نظر علم،
مكشوف و روشن نباشد الزمهاش اين است كه علم بدون معلوم باشد و علم بدون معلوم
با جهل مساوي است؛ چنانكه از شما بپرسند آيا شما ميدانيد در خانۀ شما چيست؟ آيا
شما ميدانيد چند نفر فرزند داريد؟ آيا شما از دوستان خودتان خبر داريد؟ و آن وقت شما
در جواب همۀ اين سئواالت بگوييد نميدانم و من فقط استعداد دانستن دارم وليكن
چيزي نميدانم .در اين صورت خواهند گفت كه شما چون نميدانيد پس جاهل هستيد.
همينطور از يك مهندس و طبيب اگر بپرسند آيا شما به نقشۀ ساختمانها كه در آينده
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ميسازيد آگاهيد و آيا شما اقسام دارو و مرضها را ميشناسيد؟ در جواب ميگويد من
استعداد دانستن دارم وليكن هيچ يك از اينها را نميدانم .به او ميگويند پس علم
با جهل مساوي است ،زيرا شما هم مانند آن جاهل ،نميدانيد و آگاهي نداريد .بنا بر
داليل ،خاصيت ذاتي علم ،كشف معلومات است پيش از آنكه در خارج ظاهر گردد .به
همين حساب خاصيت علم ذاتي خداوند متعال ،خداوند چون به ذات خود ،علم است و
علم عين وجود خداوند متعال است ،به همان دليل علم ذاتي ،همۀ حقايق و همۀ
معلومات را پيش از وقوع ميداند .و ما ثابت كرديم كه معلومات ذاتي عين ذات است،
ازال و ابدا همراه علم خداوند متعال هست ،زيرا اگر از ازل معلومات و حقايق آينده را
نداند ،الزمهاش اين است كه جاهل به آينده و جاهل به حقايق باشد ،با اينكه اول
ثابت كرديم خداوند به ذات خود عالم است و علم اثر ذاتي خداوند متعال است .پس به
همان دليل علم ،معلومات را پيش از وجود ميداند و بر مبناي همان علم ذاتي ،آنچه
ميخواهد به وجود ميآورد و تمام موجودات عالم را ميسازد و بعد از آنكه موجودات را
ساخت ،به دليل كشف همان موجودات ،به وجود آنها آگاهي دارد ،زيرا هر چه هست
خدا به وجود آورده و در نظر خدا مكشوف است.
انسان اگر بخواهد به حقايق معلومات آگاهي پيدا كند ،پيدايش اين آگاهي منوط به
اين است كه نمونهاي از آن حقيقت در ذات انسان باشد تا از طريق مقايسۀ آن نمونه،
به حقيقتي كه نمونۀ آن را در اختيار دارد آگاه شود .اگر بخواهيم بدانيم حركت يعني
چه ،بايستي حركتي در ما به وجود آيد و همينطور اگر بخواهيم به معناي سكون و
آرامش آگاهي پيدا كنيم ،آن سكون و آرامش بايستي در وجود ما ظاهر شود.
همينطور مصنوعات و منظورات بايستي هر كدام اثري در وجود ما به وجود آورد تا بر
مبناي همان اثر ،به حقيقت آنها آگاه شويم .پس از طريق برخورد موج هوا به سامعۀ
خود ،اثري در سامعه پيدا ميشود و مغز ما آن را ضبط ميكند .همينطور انعكاس از
مرئيات در باصرۀ ما پيدا ميشود و آن انعكاس را باصرۀ ما حفظ ميكند و ملموسات و
مذوقات ،همۀ اينها از طريق تأثير و تأثر است.
ولي آيا علم خداوند به يكچنين محسوسات و ملموسات از طريق تأثر است و يا از
طريق كشف است؟ انسانها سخن ميگويند ،پرندگان ترنم ميكنند و اين همه امواج
از طريق راديو و تلويزيون و حوادث ديگر در عالم پيدا ميشود .افكار انسان به اين
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حوادث برخورد كرده و آنها را ضبط ميكند و آگاهي به دست ميآورد .خدا چطور اين
حوادث را ميداند؟ آيا امواج سخنان انسان و آواز پرندگان به ذات مقدس خدا برخورد
ميكند و از طريق برخورد ،آگاهي حاصل ميشود؟ يكچنين برخورد بين خلق و خالق
محال است ،زيرا كه در كتاب توحيد ثابت كرديم كه هستي خدا با هستي خلق تباين دارد
و دو شيئ متباين قابل برخورد به يكديگر نيستند .وقتي دو شيئ با يكديگر برخورد
ميكنند كه سنخ يكديگر و از جنس هم باشند و اگر چنين سنخيتي نباشد ،برخورد هم
پيدا نميشود ،مانند برخورد نور به نور و هوا به هوا و امثال آنها .اگر امواج و حوادث يك
برخوردي به ذات مقدس خدا داشته باشند ،الزمهاش اين است كه وجود خدا از جنس
وجود خلق باشد و بين وجود خدا و خلق تزاحم و تعاني به وجود آيد و اين معاني با وجود
خداوند متعال منافات دارد .خداوند در خلق خود نمونه و كفوي ندارد و ذات مقدس او از
مشابهت به مخلوقات منزه و مبرا است و از اين جهت كه براي ذات مقدس نمونه و
كفوي در عالم خلق پيدا نميشود ،بين هستيهاي خلق و هستي خدا تزاحم و برخوردي
به وجود نميآيد .پس علم خدا به حقايق معلومات ،از طريق برخورد آن معلومات به ذات
خدا نيست بلكه از طريق كشف آن معلومات است .يعني امواج سخن و امواج نظر و ديدن
و امواج خاطره و نيتها ،همه براي خدا كشف است .حركات جوهري اتمها و جذب و
انجذاب ذرات و اين همه فعل و انفعال كه در عالم طبيعت به وجود ميآيد ،همۀ آنها
مكشوف ذات مقدس خداوند است .هر كدام از آنها به اراده و مشيت خدا به وجود
ميآيد ،زيرا خداوند متعال در داخل و خارج همۀ موجودات ،محيط به تمام آنهاست و
پيش از ظهور حوادث ،به علم ذاتي خود همۀ آنها را ميداند آنچنانكه از ازل تا به ابد،
يك علم تازه و يك معلومِ بيسابقه براي خداوند متعال به وجود نميآيد .امام (ع) در
وصف علم ذاتي خدا ميگويد :علمه بلش یاء قبل الاش یاء كعلمه بلش یاء بعدالاش یاء .بنابراين،
همانطور كه ذات مقدس خدا در عالم نمونهاي ندارد ،علم و قدرت ذاتي خدا هم در عالم
خلق بدون نمونه است.
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فصل ششم
اراده و قدرت خداوند متعال

اراده يعني چه؟ مشيت چيست؟
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مينمايد و تصميم قطعي بر ايجاد مراد خود ميگيرد .يكي از بحثهاي عجيب علم
توحيد ،بحث اراده و مشيت خداوند متعال است كه آنچه را ميسازد ،ابتدا علم به آن
مخلوق دارد و بعد ،وجود آن مخلوق را ميخواهد و سپس اراده ميكند كه آن مخلوق
باشد و بعد ،فرمان ،قطعيت پيدا ميكند و وجود آن مخلوق را مهندسي كرده و در صفحۀ
عالم ظاهر ميسازد.
اوالً در آنجا سئوال به وجود ميآيد كه آيا خداوند متعال در ايجاد صنايع خود آزاد و
مختار است و يا اينكه در ايجاد صنايع مجبور است و آزادي ندارد؟ آيا خدا آنچه ساخته به
اختيار ساخته يا به اجبار و بدون آزادي به وجود آورده؟ اين بحث توقف دارد كه ثابت
كنيم كه آيا اين مخلوقات و موجوداتي كه در عالم پيدا شدهاند ،همه اثر ذاتي و معلول
ذات خداوند متعالاند و يا اينكه آنها اثر ارادي خدا هستند؟ براي اينكه فرق بين اثر ذاتي
و اثر ارادي را بشناسيم مثال ميزنيم.
يك نفر كه احتياج به آتش دارد براي رفع سرما و يا براي روشن كردن ،چراغ روشن
ميكند و آن چراغ عالوه بر روشن كردن اطاق ،سرما را برطرف نموده و حرارت به وجود
ميآورد و ميشود با آن ،غذا طبخ نمود .ما در اينجا ميتوانيم دو اثر و دو موثر بيابيم .اما
آن دو اثر ،يكي روشن شدن چراغ و بعد از آن ،روشن شدن اطاق و پيدايش حرارت و
طبخ غذا و آن دو موثر ،يكي كسي كه چراغ را روشن كرده و ديگر نفت و شعلهاي كه
حرارت و روشنايي را به وجود آورده .حرارت و روشنايي اثر شعلۀ چراغ است .خود چراغ و
روشن شدن آن ،اثر انساني است كه چراغ و روشنايي را به وجود آورده .در اينجا پيدايش
چراغ را نسبت به سازنده و روشن كنندۀ آن ،اثر ارادي و اختياري ميناميم و در مقابل،
حرارت و روشنايي را اثر ذاتي و غيراختياري ميدانيم .حرارت و روشنايي ،اثر ذاتيِ شعلۀ
چراغ است كه در ايجاد آن ،اراده و اختياري ندارد .تا وقتي كه شعله ميسوزد ،حرارت و
روشنايي هم خود به خود است .ليكن اصلِ پيدايش چراغ و روشن شدن آن ،اثر ارادي و
اختياري سازنده و روشن كننده است و حاال ما متوجه ميشويم كه در عالم طبيعت
ميلياردها ميليارد چراغ روشن شده ،انسانها و حيوانات زنده ،جمادات و نباتات و باالخره
همه چيز به وجود آمده و هر كدام از اين موجودات زنده و چراغهاي تابنده ،محيط خود را
گرم و روشن كردهاند و هر كدام به اثر ذاتي و خواص وجودي خود ،عامل مهمي از
عوامل مربي جهان و انسان به شمار ميآيند .خورشيد با چهرۀ درخشان و شعلۀ فروزان
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خود ،زمين و همۀ موجودات روي آن را تربيت ميكند و آنها را به مدارج ترقي و
تكامل باال ميبرد .اينها همه چراغهايي هستند كه در عالم طبيعت روشن شدهاند.
خواص و آثاري كه از اين عوامل و چراغهاي روشن به وجود آمده ،هر كدام اثر ذاتي و
غير ارادي شناخته ميشوند و هر كدام از اين خواص و آثار ،نسبت به علتها (يعني
همان چراغها و موجودات اوليه) معلول ميباشند.
آيا همانطور كه درخشندگي خورشيد و پرورش نباتات ،اثر ذاتي خورشيد است،
مخلوقات عالم هم اثر ذاتي خداي آفريننده هستند و در واقع همۀ هستيها معلول
هستي خالق ميباشند يا اينكه اينها اثر ارادي خداوند متعال ميباشند؟ اگر ثابت شد
كه هستيها اثر ارادي خدا هستند ،الزمۀ يكچنين عقيده اين است كه بين
هستيهاي طبيعت و خالق و آفريننده ،فاصلۀ زماني بوده است ،همچنانكه بين
مصنوعات انسان و وجود انسان ،فاصلۀ زماني در كار است .و اگر ثابت شد كه
هستيها اثر ذاتي خداوند متعال است ،مانند شعاع از چهرۀ خورشيد و حرارت از بوتۀ
آتش ،الزمۀ يكچنين عقيده اين است كه بين هستي خدا و هستي جهان طبيعت،
فاصلۀ زماني در كار نيست و همانطور كه خدا در اصل وجود خود ازلي و ابدي
ميباشد ،هستيهاي عالم طبيعت هم در اصلِ هستي و نمايشات ،ازلي و ابدي هستند.
يكي از مواردي كه بين طرفداران مكتب فلسفه و حكمت بشري با طرفداران
مكتب وحي و الهام يعني پيغمبران ،اختالف به وجود آمده همين حقيقت است كه
فلسفه ،حكمت پيدايش همۀ مخلوقات را مانند پيدايش معلول از علت ،يعني هستي
خلق را اثر ذاتي هستي خالق ميداند .ليكن پيغمبران و تربيت شدگان در مكتب وحي
و الهام ،پيدايش خلق و هستيهاي طبيعت را اثر ارادي و اختياري خداوند متعال
ميدانند و ميگويند خدا به ارادۀ خود هستيها را به وجود آورده و بين هستي خلق و
هستي خالق ،فاصلۀ زماني در كار بوده است.
داليل طرفين

مكتب فلسفه و حكمت از نظر اينكه يك هستي در عالم بيشتر قائل نيست و از
نظر اينكه مخلوقات را در اصل وجود ،مشتق از وجود خدا ميداند و قائل به اشتراك
وجود است و از نظر اينكه وجود خلق را ماهيتها و عرضهاي اعتباري غيرواقعي
ميشناسد و از نظر اينكه خلق و هستيهاي خلق را به جاي معلول ،مانند حرارت
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نسبت به آتش ،و خالق را به جاي علت ميشناسد ،مانند وجود آتش نسبت به حرارت ،و
از نظر اينكه خدا را به جاي مبدأ و خلق را به جاي مشتقات و اعداد جدا شده از آن مبدأ
ميداند ،به اين دالئل ،بين پيدايش خلق و وجود خالق ،فاصلۀ زماني قائل نيست و هستي
خلق را اثر ذاتيِ غير ارادي خداوند متعال ميداند .فقط قائل به حدوث رتبي شده است و
ميگويد چون وجود ،اصل و ماهيت ،فرعِ بر آن اصل است ،فاصلۀ بين وجود و ماهيت
مانند فاصلۀ بين آتش و حرارت است .ابتدا وجودِ آتش و بعد از آن ،وجودِ حرارت است و
بين اين قبل و بعد ،فاصلۀ آن و زماني وجود ندارد .روي اين حساب ،مكتب فلسفه و
حكمت يونان نميتواند پيدايش خلق را مربوط به اراده و اختيار خدا بداند .چارهاي ندارد
جز اينكه ارادۀ خدا را مانند علم خدا اثر ذاتي خدا دانسته و در نتيجه مراد خدا يعني
مخلوقات را هم اثر ذاتيِ غيرِاختياري خدا بداند .در تمام مراحل و مواردي كه فلسفه
دربارۀ هستي و خالق اظهار نظر ميكند ،هستي خلق را به جاي عرض (مانند ابعاد نسبت
به جسم و مانند حركت نسبت به متحرك) و هستي خالق را به جاي ذات و اصل
ميشناسد و قاعدۀ مشهور « ُكام ِه ِبلعرض ينتهيي ِايل ما ِه ِباذلات» و اين قاعدۀ مشهور
ديگر «الوا ِحدُ ليصدُ ُر ِمن ُه ِال الوا ِحد» ،را در همينجا پياده ميكند.
الزمۀ يكچنين فرضيه اين است كه اوال تمام مخلوقات ،در هستي و وجود خالق
باشند هر چند در حدود و اَعراض ،رنگها و شكل ،به صورت مخلوق نمايش ميدهند.
دوم :الزمۀ اين فرضيه اين است كه خداي آفريننده كليۀ اعمال و افعال و اقوال و
تحريكات و تحركاتي كه به وجود آورده و آنها را به صورت خلق نمايش داده است ،همۀ
اين تحوالت را بر هستي خود جاري و عارض ساخته باشد ،يعني كليۀ اعمال خدا بر اصل
هستيِ خودِ خدا جاري شده باشد .خدا خود را به صورت جسم و ماده و به صورت ساير
موجودات جلوه داده باشد و الزمۀ اين فرض اين است كه هستيِ خودِ خدا ،مبدأ و مرجع
اين همه تحوالت قرار گرفته باشد .سوم :روي اين فرضيات ،معلوم نيست خلق چيست و
مخلوق كدام است و خالق كيست و ارادۀ خالق يعني چه و صفات ذاتي و صفات فعلي
خدا ،صفات ثبوتي و صفات سلبي ،هر كدام چه مفهوم و چه معنايي دارند .خلق يعني چه،
خدا چه كرده و چه مخلوقي به وجود آورده است .خود خدا يعني چه و غيرخدا يعني چه.
در اينجا همۀ مفاهيم به صورت موهومات جلوه ميكند و الزمهاش اين است كه حقيقتي
و واقعيتي در كار نباشد و صداقتي وجود نداشته باشد ،زيرا ما كه خلقيم ،در ذات خود
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نيستيم ،زيرا كه ما به دليل عرضي و به دليل ماهيت و با دالئل عدمي و اعتباري خلق
شدهايم .ما كه به اين حساب نيستيم و اموري خيالي و عدمي ميباشيم ،از كجا معلوم
است خالق هست و از كجا معلوم او مانند ما عدمي و اعتباري نيست .خداي متعال
چگونه و چطور نيستيها را به صورت هستي جلوه داده است و آنها را به صورت
موجوداتي غير خود و سواي خود در برابر خود بپا داشته ،با آنها سخن ميگويد و با
آنها نطق بيان دارد؟ آيا خدا حرف ميزند و خود را طرف خطاب قرار ميدهد؟ ما
مخلوقات و موجودات به دليل هستي و به دليل وجود خدا هستيم؟ و به دليل عرض و
ماهيت ،يعني به داليل اعتباري و نيستي ،خلق خدا شناخته شدهايم؟ آيا خدا با ما به
دليل هستي ما و به دليل وجود ما با ما سخن ميگويد و ما را به داليل هستي و به
دليل وجود ،مخلوق و موجودي سواي خود ميداند؟
بر مبناي مبدئيت و اعتقاد اين عقيده ،خلق موجوديت ندارد ،زيرا عدد با مبدأ عدد از
نظر هستي يكي بيش نيستند .پس اگر خلق ،خود را به داليل وجود و هستي ،خلق
ميداند ،اين عقيده فرض اول را خراب ميكند كه قائل به اشتراك وجود شدهاند و
هستي خلق را عين هستي خدا دانستهاند .الزمۀ اين فرض اين است كه خدا از يك
طرف هستي خود را به جاي خالق و از طرف ديگر همان هستي را به جاي مخلوق
بشناسد .اگر وجود و هستي ،هستيِ خالق است ،نمي تواند هستيِ مخلوق باشد و اگر
هستي مخلوق است ،نميتواند هستي خالق باشد و الزم است كه خداوند متعال
مخلوقات را به دالئل عرضي و عدمي و اعتباري ،مخلوق بداند و مخلوق به اين معني،
نيست و وجود ندارد ،زيرا عرض نميتواند در مقابل ذات ،خود را هستي و وجود بداند و
نميتواند براي خود موجوديتي قائل شود .عرض به دليل ذات هست و به دليل عدمِ
ذات ،نيست .پس مخلوقات كه به دليل عرض مخلوقاند و به دليل ذات و وجود ،وجود
خدا هستند ،خدا چگونه نيستيها را به جاي مخلوق ميشناسد و نيستيها چگونه قابل
نمود و نمايش هستند و چطور خدا ميتواند غير خود را مخلوق و خود را خالق بداند و
با غير خود حرف بزند با اينكه غيرِ خودِ او نيست .نيستيها چگونه قابل مخاطبه و
قابل نمايش ميباشند و چطور ارادۀ خدا به نيستيها تعلق گرفته و يكچنين نيستيها
و نبودها را بود شناخته؟ آيا ما انسانها به دليل حدود و عرض ،انسانيم و يا به دليل
ذات و هستي؟ اگر به دليل حدود ،انسان هستيم ،حدود بدون محدود نميتواند
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موجوديت داشته باشد با اينكه ما موجوديت داريم و ما هستيم و خود را مخلوق خدا و
سواي خدا و مجعول به جعل خدا ميدانيم .فلسفه با اين عقيده چارهاي ندارد جز اينكه
منكر هستي خلق گردد و در صورتي كه منكر هستي و واقعيت مخلوق گردد ،راهي براي
اثبات وجود خالق ندارد و در صورتي كه مخلوقات ،همه عرض و موهوماند ،عوارض و
موهومات هرگز دليل براي واقعيت و حقيقت نميشوند .پس فلسفه هرگز نميتواند وجودِ
مورد نظر خود يعني همان وجودي كه اصل و هستي موجودات است ،به كرسي الوهيت
بنشاند و هرگز نميتواند آن وجودِ موهومِ مدلول به دالئل عرض و نمايش را ،لباس
واقعيت و حقيقت بپوشاند ،زيرا وجودِ موردِ نظرِ فلسفه هرگز نتوانسته حقيقت و واقعيتي
بسازد و آن را دليل و آيت وجود خود بداند .فالسفۀ الهينما بر مبناي يكچنين

للا َ لم ي ُكن مع ُه ش ی» 2جملۀ
فرضيههايي كه دارند ،به حديث مشهور و معروف «اكن ُ
«َ الان كام اكن» را اضافه كردهاند ،يعني ميگويند اكنون هم با خدا كسي و چيزي نيست.
در تأييد اين حديث شريف ،شعري را از حسان بن ثابت ،شاعر پيغمبر اكرم در صدر
اسالم ،مورد استدالل قرار دادهاند و ميگويند حسان در حضور پيغمبر اكرم چنين شعري
سروده و مورد تشويق هم واقع شده .اين شعر به كمك تصديق پيغمبر ،دليل است كه
چيزي به نام خلق و مخلوق وجود ندارد و هرچه به عنوان خلق شناخته شده ،پوچ و
موهوم است .شاعر در وصف دنيا و در وصف اعمال و هدفهايي كه برخالف نظريۀ خدا
و اسالم است ميگويد :الا ك ش ی ما خال للا بطل َ ك نعمي ل حماهل زايل ،يعني همه چيز
غير خدا باطل است و همۀ نعمتها رو به زوال ميرود .به بيت اول استدالل كردهاند كه
شاعر ميگويد سواي خدا هر چيز باطل است .پس اين شعر دليل است كه فقط خدا
هست و خدا حق است و ثابت ،و غير خدا چيزي نيست و اگر چيزي خود را به لباس
هستي نشان بدهد ،در واقع نيست .هستيهاي خلق باطلاند و باطلها نيستند .ميگويند
چون خلق در واقعيت خود ،حدود و اعراضي بيش نيست و اين حدود و اعراض ،خود را به
صورت شيئي نشان ميدهند و در واقع الشيئند ،اين خود برهان است كه سواي خدا كه
همان وجود است ،همۀ ماهيات ،اعتباري و الشيئ و عين ماهيات هستند كه خود را غير
خدا و سواي خدا نشان ميدهند .پس در واقع اينها باطلاند ،براي اينكه شيئ اعتباري
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مساوي با الشيئ است .روي اين حساب ،در تعبير حديث نامبرده« ،اكن للا َ لم ي ُكن
مع ُه ش ی» ،ميگويند :االن هم چنان است كه بوده ،يعني همانطوري كه خدا در ازل
بوده و با او چيزي نبوده ،االن هم با خدا چيزي نيست و هر چه است هستيِ خداست،
هستي خلق ،موهوم و اعتباري ميباشد.
نميدانم چطور جرأت كردهاند كه بر بيان امام معصوم جملهاي اضافه كنند ،آن
هم جملهاي كه نقيض جملۀ امام ميباشد .امام در اثبات حدوث ذاتي و حدوث زماني
مخلوقات ميفرمايد كه مخلوقات همه حادثاند ،نبودهاند و پيدا شدهاند و خدا قديم
است ،خدا خود بوده و با او هيچ نبوده .منظور از اين جمله كه با خدا هيچ نبوده ،يعني
موجودي ازلي و ابدي با خدا وجود ندارد كه خدا همه وقت با خود چيزي ببيند و چيزي
بداند .ازليت و ابديت ذاتي ،مخصوص خداوند متعال است .خدا كه خود بوده و هيچ با
او نبوده ارادهاش تعلق گرفته است كه مخلوقات را بيافريند .حديث ميخواهد قدم و
ازليت خدا و حدوث زماني خلق را اثبات كند .در نتيجه از وجود خداوند متعال در دو
حال گزارش داده است .يك حال ،ظاهر حديث ،دوم جملهاي كه از ظاهر حديث
كشف ميشود .ظاهر حديث مربوط به ازليت خداوند متعال است كه ميگويد خدا خود
بوده و با او هيچ نبوده .مفهوم حديث مربوط به حدوث خلق است ،يعني االن آنچه
هست و لباس هستي پوشيده ،اينها همه حادثاند و قديم نيستند .پس حديث
ميگويد زماني فقط خدا خود بوده و االن مخلوقات با خدا هستند .بنابراين جملۀ
اضافي «َ الان كاماكن» غلط و محال است ،زيرا اگر االن هم با خدا چيزي نباشد و
مخلوقي وجود نداشته باشد ،عبارت اول غلط است .در صورتي كه خدا هميشه هست و
كسي را خلق نكرده كه با او باشد ،الزم نيست يكچنين گزارشي تهيه شود آن هم از
امام معصوم و حكيم .پس امام با بيان اين جمله ميفرمايد :االن مخلوقات هستند و
پيش از مخلوقات فقط خدا بوده و كسي با او نبوده است.
و اما شعر نامبرده ،به دليل بيت دوم ،دربارۀ بياعتباري دنيا و سازمانهاي فريبندۀ
آن ميباشد .شاعر كه آشنا به رفتار و اخالق رسول خدا بوده و بياعتنايي آن حضرت
را نسبت به دنيا مشاهده ميكرده است ،در تأييد بياعتنايي پيغمبر (ص) اين شعر را
سروده و ميخواهد اثبات كند هر عملي و هر هدفي كه غير خدا باشد باطل است و
همۀ نعمتهاي دنيا رو به زوال ميرود .شعر شاعر مربوط به وجود و ماهيت فلسفه
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نيست ،زيرا يكچنين علمي به نام وجود و ماهيت در زمان پيغمبر اكرم (ص) در سرزمين
عربستان وجود نداشته و اين علم از يونان پيدا شده و در قرن دوم هجري وارد اسالم
نشده است .مسلمانهاي قرن اول و دوم چه عالم بودهاند و چه عوام ،به مباني فلسفه
آشنايي نداشتهاند و سرودن يكچنين اشعاري مربوط به وجود و ماهيت ،مطابقت با افكار
آنها نداشته است .پس شعر «حسان بن ثابت« اگرچه مورد تصديق پيغمبر واقع شده،
مربوط به وجود و ماهيت نيست .حديث هم كه درست نظريۀ فلسفه را رد ميكند و وجود
خلق را با وجود خدا اثبات مينمايد و ميگويد االن خدا هست و خلق خدا هم هست.
چطور ميشود خداوند متعال بعد از آنكه خلقي آفريد ،در اراده و وجود خود مانند زماني
باشد كه مخلوقي نيافريده است؟ چه كسي با خدا بوده كه اين همه خداوند با او حرف زده
و بر او كتابي نازل كرده و اين همه دعاها در كتاب خدا يعني چه كه خداوند خود را بر هر
كاري قادر و توانا ميداند؟ و اوست كه اين همه مخلوقات و موجودات در زمين و آسمان
آفريده و همينطور آفرينش ادامه دارد تا وقتي كه همه چيز را به انتهاي كمال برساند.
بنابراين ،مخلوقات هستند همانطوري كه خدا وجود دارد .فرق هستي مخلوقات با هستي
خدا ،در حدوث و قدم ميباشد ،زيرا مخلوق با ارادۀ خدا حادث شده ،ولي خداوند در ذات
خود قديم بوده.
بر اساس برهان اثبات هستي خلق و اثبات اينكه مخلوقات در وجود خود ،تركيبي از
عرض و وجود ميباشند ،اين حقيقت اثبات ميشود كه هستي خلق ،اثر ذاتي خداوند
متعال نيست بلكه اثر ارادي خدا ميباشد و هم اثبات ميشود كه بين پيدايش هستي خلق
و هستي خالق فاصلۀ زماني بوده كه در آن فاصله عنوان حدوث و قدم به وجود آمده
است .حدوث منطبق شده است بر موجودي كه نبوده و پيدا شده .قِدَم انطباق يافته است
بر وجودي كه در ازل بوده و حادث را به وجود آورده .و همينطور ثابت ميشود كه
خداوند متعال در ايجاد هستي مخلوقات ،مريد و مختار است .هر وقت ارادهاش تعلق
گرفته ،خلق را آفريده و در صورتي كه نخواسته ،نيافريده است .در صورتي كه خداوند
مريد و مختار باشد و اراده و اختيار هم مانند خالقيت و رزاقيت ،صفاتِ حادث غيرِ قديم
باشند ،اين حقيقت مورد اثبات و تأييد واقع ميشود كه خلق در هستيهاي خود اثر ارادي
خدا هستند و بين هستي خلق و هستي خالق ،فاصلۀ زماني وجود داشته است.
اراده و اختيار

وجود و عدم

اراده و مشيت و اختيار ،صفات قابل اثبات و قابل سلب از ذات مقدس خداوند
متعال ميباشد .ميتوانيم بگوييم خواست و نخواست ،اراده كرد و نكرد ،اختيار نمود و
اختيار نكرد ،و اگر اين صفات مانند علم و حيات صفت ذاتي خداوند متعال باشد ،قابل
سلب نيستند .چنانكه نميتوانيم بگوييم دانست و ندانست يا زنده بود و زنده نبود ،زيرا
آن علم و حيات عين ذات است و اراده و مشيت ،به خاطر ظهور فعل ،از خداوند متعال
ظاهر ميشود .در صورتي خداوند را مريد و شائي و مختار ميگويند كه بخواهد فعلي
انجام دهد و غير خود را به وجود آورد و اگر خداوند خلقي را خلق نميكرد و چيزي
نميخواست و اراده نميكرد ،هرگز يكچنين صفاتي براي او پيدا نميشد.
فرق بين صفات سهگانه

بين اختيار و مشيت و اراده فقط يك فرقِ اعتباري است .در آنجا كه خداوند متعال
به علم خود چيزي را ميخواهد كه باشد و واقع شود ،هرچند هنوز خواست خود را
ظاهر نكرده باشد ،به اين مناسبت او را شائي و صاحب مشيت ميخوانند .مشيت خدا
ممكن است مربوط به فعل خودش و يا مربوط به فعل انسان باشد ،يعني عمل انسان
را خدا انجام نميدهد وليكن ميخواهد كه به وسيلۀ انسان انجام گيرد ،ولي عمل خود
را كه ميخواهد واقع شود خودش هم آن را واقع ميسازد مشيت ناميده است .براي
ظهور چيزي در عالم كه خداوند در علم خود ميداند ،اين چنين مصنوعي و يا
حادثهاي مناسب است كه واقع شود و وقوع آن در حكمت خدا از نظر ارادۀ خود خدا و
يا از نظر ارادۀ انسانها صالح است .لذا مشيت خدا به فعل بندگان تعلق ميگيرد،
راضي به گناه و معصيت بندگان نيست ،ولي مشيت و خواست او اجازه ميدهد كه
بندگان باشند هر چند مرتكب گناه و معصيت ميشوند .راضي نيست كه پيغمبران و
ائمه و ساير اولياء خدا كشته شوند ولي مشيتش تعلق ميگيرد و ميخواهد يكچنين
قتل و يا جنايتها باشد .خواستن به معناي اين است كه مي تواند مانع ظهور كفر و
گناه شود ولي نميشود .در شعاع خواست و مشيت او ،دشمنان و جنايتكاران اعمال
جنايتكارانۀ خود را انجام ميدهند و خدا از آن اعمال راضي نيست و آنها را در
مقابل كفر و گناه لعنت ميكند .دربارۀ گناه آدم در كتاب كافي اين چنين حديث وارد
شده است كه خداوند آدم را نهي كرد از نزديكي به شجرۀ خبيثه وليكن خواست و
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مشيتش تعلق گرفت كه آدم چنين گناهي را مرتكب شود و او هم مرتكب شد.
همينطور آدم را امر كرد كه در بهشت باشد و همان جا زندگي كند وليكن نخواست كه
كه او در بهشت بماند و خواست كه اخراج شود .آدم هم گناهي مرتكب شد و خدا او را به
به سبب گناه اخراج نمود .بعد از ظهور توبه فقط به او وعده داد كه وارد بهشت خواهد شد.
و حاال چطور خواست خدا تعلق به وقوع فعلي ميگيرد ولي از وقوع آن فعل راضي
نيست مطلبي است بسيار علمي و شيرين.
در حديثي امام (ع) دربارۀ وقوع اطاعت و معصيت ميفرمايدِ :ان للا تعایل ل يُطا ُع ِبكراه
َ ل يعیص بِغلبِه 8،يعني خداوند متعال به دليل غلبۀ مردم ،مورد معصيت و نافرماني واقع
نميشود ،يا اينكه معصيتها به دليل غلبۀ خدا و واداري خدا در عالم واقع نميشود ،يعني
ظهور گناه و معصيت به اين دليل نيست كه مردم خدا را از جلوگيري عاجز ساخته و بر
ارادۀ خدا غلبه كرده و او را از كار انداختهاند و همچنين معصيتها به دليل غلبۀ اراده و
مشيت خدا بر معصيتكاران نيست كه آنها را وادار به گناه و معصيت كند و مردم را
اسباب و ابزار خود قرار دهد .همچنين كساني كه خدا را اطاعت كردهاند ،از روي اكراه و
اجبار خدا را اطاعت نكردهاند ،هر كدام به ميل و آزادي خود بندگي خدا را اختيار كردهاند.
همينطور به اراده و آزادي خود مرتكب گناه و معصيت شدهاند و خدا خواسته است آن
گناه و معصيتها انجام شود .ميتوانسته كفار را از كفر خود و گناهكاران را از گناه و
معصيت باز دارد و بين آنها و اعمال جنايتآميزشان مانعي به وجود آورده كه نتوانند و
توفيقي پيدا نكنند تا مرتكب گناه شوند ،ليكن چون گناه و معصيتِ آنها را خواسته كه
واقع شود ،مانعي سر راه آنها به وجود نياورده و مأمور و پاسباني براي جلوگيري آنها
نفرستاده.
و حاال چرا خدا ميخواهد كه يكچنين گناه و معصيتي واقع شود؟ چطور خدا ممكن
است كاري را بخواهد ولي راضي نباشد و معصيتكار را عذاب كند بر معصيتي كه وقوع
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ول الصادق (ع) :أَمر ّ ُ
ِ
ِمنْها َ ل ْو ل ْم يشأْ ل ْم يأْ ُ ْ
ك* امام صادق (ع) فرمود :ممكن است خدا امر كند و نخواهد و خواهد و امر نكند ،شيطان را امر كرد كه به آدم
سجده كند و خواست كه سجده نكند و اگر ميخواست سجده مي كرد .و آدم را از خوردن آن درخت نهى فرمود و خواست كه از
آن بخورد و اگر نميخواست او نميخورد .اصول كافي ،ج  ،0ص  ،118روايت .1
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امام حسن (ع) .احقاق الحق ،ج  ،00ص .118

وجود و عدم

آن را خواسته و در شعاع مشيت او انجام گرفته است؟ مشيت خداوند متعال به معناي
ظهور علم او بر وقايع و حوادث است .خداوند روي حكمت عاليۀ خود ،انسان را ساخته
به او آزادي و اراده بخشيده و در واقع خداوند موجودي به نام انسان ،برابر خود بپا
صالح و فساد زندگي انسان را به او آموخته و او را در كار خود آزاد ساخته كه اگر از
اخالص و اطاعت وارد شود ،به چه مقاصدي ميرسد و اگر از طريق هوي و هوس
شود ،چه نتايجي از اعمال خود به دست ميآورد .انسان در اين حال كه آزاد و مختار
است ،بدون اينكه عوامل غير ارادي ،او را به كاري وادار كند ،يكي از اين دو راه را
مينمايد ،ليكن خداوند متعال به علم عجيب و عميق خود ميداند كه انسان رأي و
دانش خود را بر اطاعت و بندگي خدا مقدم ميدارد و خدا ميداند آنجا كه انسان عملي
را به نفع خود تشخيص دهد و چنين فكر كند كه آن عمل ،او را به نتايج خوبي
ميرساند انجام ميدهد هرچند خدا او را از آن عمل باز داشته و نهي كرده باشد .خدا
ميدانست كه انسان علم خود را از اطاعت او محترمتر ميشناسد ،در نتيجه در پي علم
و دانش خود ميرود و به رأي خود كارها را انجام ميدهد ،ولي خدا دانست كه كفر و
گناه يكي از بهترين عوامل آموزنده است .معصيتها آموزندهاند .چاه و چالهها و
سقوطها و ضررها و خطرها هر كدام به نوبۀ خود آموزنده و مفيدند چنانكه در عرف،
مردم ميگويند هر ضرري عقلي زياد ميكند .اگر در واقع ضررها و خسارتها آموزنده
باشند و عقل انسان را زياد كنند ،پس با كسب نيروي عقل و دانش ،آن خسارت و
ضرر جبران ميشود و براي هميشه انسان را در مسير سعادت و خوشبختي و فعاليت
وادار ميكند .خداوند از طريق راهنمايي به وسيلۀ انبياء مردم را آگاه ميكند كه كفر و
گناه چه خطراتي به وجود ميآورد و ايمان و اطاعت چه نتايجي براي آنها فراهم
ميسازد .اگر مردم به دعوت خدا احترام گذاشتند و از طريق اخالص و بندگي فعاليت
خود را شروع كردند ،بدون اينكه ضرر و خطري متوجه آنها بشود به سعادت و
خوشبختي ميرسند و يك زندگي ايدهآل به نام بهشت در شعاع اطاعت خدا به وجود
ميآورند ،ولي اگر از راه اخالص و اطاعت وارد نشدند ،دو حال ديگر براي آنها قابل
تصور است:
 .0حال وقفه و ركود كه انسان ساكت و راكد بماند و هيچ فعاليتي در راه خير و شر
نداشته باشد و در نتيجه مانند جماد و يا حيوان زندگي كند.
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وجود و عدم

 .1فعاليت در راه كفر و معصيت :در مسير خالف ارادۀ خدا انجام وظيفه كند و بكوشد
و بجوشد و براي خود زندگي بسازد و تمدن به وجود آورد تا به فكر خود و جوش و
خروش خود و با پشتكار و جديت با اراده و مشيت خود به نتايجي برسد هر چند در راه
فعاليت خود به حوادث و خطراتي برخورد ميكند و براي خود عذاب و جهنم ميسازد،
وليكن اين حوادث و خطرات و عذابها هر كدام در جاي خود آموزنده و يك عوامل
اجباري است كه او را از طريق كفر و گناه به سوي خدا برميگرداند و با حال توبه و انابه
متوسل به خدا ميشود .بديهي است كه كفر و گناهِ آموزنده از وقفه و ركود بهتر است،
زيرا از وقفه و ركود هيچ نتايج و علم و دانشي به دست نميآيد وليكن از فعاليت برخالف
اراده و مشيت خدا ،علم و دانش به وجود ميآيد و انسان را به سوي خدا توجه ميدهد.
پس راه دوم از راه اول بهتر است .روي اين حساب ،مشيت خدا تعلق گرفته است كه
انسان آزاد باشد و زندگي كند هر چند در زندگي خود مرتكب گناه و معصيت بشود .بر
مبناي اين عقيده ،اخبار و روايات زيادي در كتاب كافي و غيره در دست داريم كه آنچه از
گناه و معصيت به وسيلۀ انسان انجام ميگيرد ،خداوند متعال خواسته و مشيت او به همۀ
اين حوادث و اعمال تعلق گرفته است ،از آن جمله دربارۀ معصيت كردن آدم امام (ع)
ميفرمايد :خداوند آدم را از نزديكي به شجرۀ خبيثه نهي كرد وليكن خواست كه آدم از
ميوۀ آن شجره بچيند و آنگاه كه آدم به طرف آن شجره ميرفت تا از ميوۀ آن بچيند و
گناهي مرتكب شود ،فرشتگان عرضه داشتند پروردگارا اين بندۀ تو آدم است كه خود را
مشرف به سقوط كرده است .به ما اجازه بده تا او را از اين عمل بازداريم .خداوند فرمود او
را واگذاريد تا در كار خود آزاد باشد ،مگر عقل و دانش ندارد و من او را از خوردن ميوۀ
اين شجره نهي نكردم؟ در نتيجه آدم مرتكب معصيت شد و از بهشت هبوط كرد.
همينطور در احاديث ،وارد شده كه خداوند ابليس را به سجدۀ آدم امر كرد وليكن
خواست كه ابليس سجده نكند و تسليم آدم نشود 9.خداوند مردم را از كشتن پيغمبران و
عوامل دعوت به توحيد نهي كرد و كشتن آنها را گناه معرفي كرد ،وليكن خدا خواست
كه آنها در راه خدا كشته شوند و همچنين مردم را از كشتن ائمۀ اطهار (ع) نهي كرد و
اطاعت و محبت آنها را بر مردم واجب نمود ولي خواست كه آنها كشته شوند و مشيت
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رجوع كنيد به پاورقي شمارۀ .2

وجود و عدم

خدا تعلق گرفت كه يكچنين جنايتها واقع شود .مردم را از كشتن امام حسين (ع)
نهي كرد و آن قتل را در كتاب مقدس خود به نام طغيان كبير معرفي نمود آنجا كه
فرمود َ :الشَرِ الْملْ ُعونة ِِف ال ْ ُق ْرأ آ ِن َ ُُن ّ ِوفُهُ ْم فام يزيدُ ُ ُْه ال ُط ْغیاان كبريا 10،يعني آن خانوادهاي
ِ
كه در قرآن مشمول نفرين خدا قرار گرفتهاند ،ما آنها را از عواقب گناه و معصيت
ميترسانيم ولي دعوت ما بر ايمان و اخالق آنها به جز سركشي بزرگ خيري
نميافزايد .شجرۀ ملعونه به بني اميه تفسير شده .طغيان كبير هم واقعۀ عاشورا و قتل
حضرت سيدالشهدا (ع) شناخته شده است .كلمۀ «يزيدهم« از نظر لطافت و دقت
بيان ،به يزيد بن معاويه منطبق گشته است هرچند در اينجا فعل مستقبل از كلمۀ
«زياده» است وليكن فعلي است كه چنان مصداقي در عالم پيدا كرده.
در اخبار و احاديث راجع به قتل حضرت سيدالشهداء (ع) مشهور شده است كه
حضرت رسول اكرم (ص) در عالم خواب به آن حضرت فرمودند :به سوي عراق
حركت كن كه خدا ميخواهد تو را در راه خود كشته ببيند .همينطور در موقع حركت
به سوي كربال وقتي كه عبداهلل بن عباس سر راه آن حضرت ايستاده و مانع حركت به
سوي عراق ميشود و علت يكچنين حركتي را سئوال ميكند ،حضرت در جوابش
للا ان يراين قتیال ،خدا ميخواهد مرا كشتۀ راه خود ببيند .و آنگاه كه
ميگويد :شاء ُ
دربارۀ حركت دادن زنها و اهل حرم به سوي كربال پرسش ميكند و ميگويد آنها
للا ان يرا ُهن سبيا ،خدا ميخواهد كه
را همراه خود نبر ،حضرت جواب ميدهد كه :شاء ُ
آنها را به حالت اسيري ببيند .حديث مشهور ديگر دربارۀ حوادث و واقعيات به فعل
انسان يا به ارادۀ خدا وارد شده كه امام (ع) ميفرمايد :ليقع ش ی ِف ِ
الارض َ ل ِف
السام ِء ِا ّل ِبمش ی ِة للا ،هر چه در زمين و آسمان واقع ميشود به خواست خدا و مشيت او
واقع ميشود .و از نظر برهان عقلي اگر عملي و حادثهاي از نوع گناه و معصيت يا از
نوع بندگي و اطاعت برخالف نظر و مشيت خدا واقع شود ،الزمۀ يكچنين واقعهاي
غلبۀ خواستها و مشيت خلق بر خواست و مشيت خدا و الزمۀ يكچنين غلبه اين
است كه خدا در انجام آنچه كه ميخواهد و ميداند ناتوان و عاجز باشد .بديهي است
كه خداي ناتوان نميتواند خداي جهان باشد .براي رد يكچنين فكر و عقيده ،امام (ع)
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فرمودند معصيتها به دليل اين نيست كه مردم بر خدا غلبه كردهاند بلكه اراده و مشيت
خدا در تربيت انسان چنين خواسته و اقتضا كرده كه بشر به گناه و معصيت آلوده شود تا
در ضمن اين آلودگي ،معناي خطر و ضرر را بچشد و بداند و از راه هالكت و نابودي به
سوي سعادت و خوشبختي برگردد ،زيرا سقوطها و خطرات در جاي خود آموزندهاند و
تازيانههايي هستند كه انسان را از طريق هالك به سوي نجات و سعادت برميگردانند.
خداوند متعال در كتاب مقدس خود به كفار و اعمال كفرآميز آنها اشاره ميكند و
ميگويدِ :ل ُیذيقهُم بعض ااذلي ِعلوا لعلهُم يرجِ عون 00ما آنها را به نتايج گناه و معصيت مبتال
ميكنيم تا به خسارت اعمال خود مبتال شوند ،شايد به سوي خدا برگردند .پس به اين
مناسبت كه كفر و گناه در جاي خود براي انسان پرتگاهي به حساب آمد و انسان بعد از
سقوط در اين پرتگاه ،به ضرر و خطر آن آگاه ميشود و اين آگاهي الاقل او را از كفر و
گناه متنفر نموده ،آماده ميشود براي خود راهي غير از كفر و گناه انتخاب كند و شايد در
اين آمادگي راه اطاعت و بندگي خدا را اختيار نمايد .خداوند متعال اجازه داده است كه
انسان در مسير فعاليت و كوشش خود آزاد باشد هرچند از اين آزادي سوء استفاده نموده و
راه كفر و گناه را اختيار كند .و به اين حقيقت اشاره كرديم كه انسان در راه فعاليت و
آزادي ممكن است سه راه را انتخاب كند .يكي فعاليت توأم با بندگي خدا .دوم فعاليت در
راه كفر و معصيت .سوم حالت وقوف و ركود كه انسان در تمام عمر ساكت و بدون
فعاليت باشد ،چون از ركود و وقوف ،رشد علمي و عملي براي انسان پيدا نميشود و
انسان در حال توقف و ركود ،حق و باطل نميفهمد و به هيچ حقيقتي آگاه نميشود،
وليكن فعاليت هرچند در راه كفر و گناه باشد به جاي خود آموزنده و فهماننده است.
يكچنين فعاليتي از وقفه و ركود بهتر است و خداوند متعال آن را از تنبلي و كسالت
بيشتر دوست دارد و مشيتش تعلق گرفته است كه بشر دائما بجوشد و بكوشد هر چند آن
جوش و خروش در راه كفر و گناه باشد ،زيرا وقتي باطل زنده شود آموزنده است و مردم
را با خطرات و ضررهاي خود ،از خود ميراند و آنها را به سوي خدا سوق ميدهد .پس
بهتر اين است كه انسان بكوشد هرچند اين كوشش و جوشش در راه پرورش كفر و گناه
باشد .خداوند متعال چنين راهي را براي انسان اجازه داده و اختيار كرده است .در كتاب
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مقدس خودش درمورد تقويت دو دستۀ اهل حق و باطل ميگويدًّ ُ :
لُك ن ُ ِم لد ه ُؤل ِء َ
ه ُؤل ِء ِم ْن َطا ِء ربِّك َ ما اكن َطا ُء ِرب ّك م ْح ُظورا ،01يعني هر يك از دو دستۀ اهل حق و
باطل را كمك ميكنيم و هر دو را از سرمايهها و بخششهاي خود بهرهمند ميكنيم.
بشر از لطف و عنايت خدا هرگز محروم نخواهد ماند .اين آيۀ شريفه داللت ميكند كه
خداوند به كفار سرمايه و نيرو مرحمت ميكند هرچند آن سرمايهها را در راه تقويت
كفر و پرورش باطل مصرف نمايند و به جاي اينكه حق را بپرورانند ،باطل را
ميپرورانند و نيروهاي خود را در راه مبارزه با حق و خاموش كردن چراغ حقيقت
مصرف مينمايند .اگر بگوييم خداوند چرا به فرعونها عمر و سرمايه ميدهد با اينكه
ادعاي خدايي ميكنند و به معاويهها و يزيدها قدرت ميدهد هرچند مانع پيشرفت
عدالت و آزادي ميشوند ،جواب اين است كه چون آن دستۀ اهل باطل به دليل جهل
و اشتباه خود يا به دليل بغض و عناد خود به راه خدا و روش تقوا نرفتهاند ،راه كفر و
گناه را اختيار كردهاند .فعاليت آنها در راه كفر و معصيت از حال ركود و توقف بهتر
است ،زيرا از آن همه كفر و گناه ،ضررها و خطرها و عذابها به وجود ميآيد كه هر
كدام از آن عذابها به جاي خود ،تازيانه و شالقي است كه مردم را به سوي خدا و
عدالت سوق ميدهد تا اينكه عاقبت الزاما و اجبارا حق را بپذيرند و روي كار بياورند
هرچند برخالف ميل و طبيعت آنها باشد و اين يگانه راهي است كه عاقبت حق و
عدالت به كرسي خواهد نشست و كفر و ظلم سقوط خواهد نمود.
به اين مناسبت است كه ميگويند تاريخ آموزنده است .خداوند در كتاب مقدس
خود ميگويد :داستان گذشتگان براي شما آيندگان پلهايي است كه روي واديهاي
عميق و هولناك جهنم كشيده شده و ميتواند شما را به سوي بهشت عبور دهد.
ادعاهاي فرعون به جاي خود درس بزرگي براي پادشاهان آيندۀ تاريخ شد كه آنها
هرگز نتوانند ادعاي خدايي كنند :لقدْ اكن ِف قص ِصهِ ْم ِع ْْبِ ِ ُل َِيل ْ َ
اللْباب 13.داستان
گذشتگان براي عقال و دانشمندان پل عبور به سوي نجات و خوشبختي است.
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هيچ كس منكر امور زندگي و پند تاريخ نيست .همه ميدانند كه حوادث گذشته براي
آيندگان درس عبرت است و اين درسها و پندها همه از طريق كفر و گناه به وجود آمده
است .پس خدا ميخواهد چنين حوادثي واقع شود هرچند برخالف دستورات و مقررات
ديني باشد.

فصل هفتم
علم و مشيت و اراده

بحث تفاوت اراده و علم خدا يكي از بحثهاي جالب فلسفه و حكمت است .چقدر
دانشمندان تاريخ در اين درياي عميق غوطهور بوده و فكر خود را به درك اين حقيقت
مشغول كردهاند كه آيا اراده و مشيت عين علم است و مانند علم ،قديم است يا اينكه
اراده و مشيت عين فعل است و مانند فعل ،حادث است و يا اينكه اراده و مشيت حالتي
بين علم و فعل است كه از نظر ارتباط به علم ،قديم و از نظر ارتباط به فعل ،حادث
ميباشد .كدام يك از اين فرضيهها درست است؟ هر كدام از آنها در تاريخ طرفداراني
داشته و در اطراف آن ،كتابها و فلسفهها به وجود آمده است.
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آنچه واضح و مسلم است اين است كه اراده و مشيت در وجود انسان نميتواند
نمونۀ اراده و مشيت در وجود خدا باشد ،زيرا اراده و مشيت در انسان حاالتي است كه
در او به وجود ميآيد .همۀ اين حاالت ،مسبوق به عدم است و از اين نظر كه مسبوق
به عدم است ،مسبوق به جهل انسان است .ما ابتدا به مطلوب و مقصود خود علم پيدا
ميكنيم .پس اين علم در وجود ما حادث و مسبوق به جهل است .به دنبال علم خود،
به مطلوب و مقصود خود ،ميل و رغبت پيدا ميكنيم و در نتيجه مطلوب و مقصود خود
را ميخواهيم و دوست داريم .اين حاالت كه به نام ميل و مشيت و خواهش و خواست
معرفي ميشوند ،مسبوق به عدم هستند و چون مسبوق به عدم هستند ،مسبوق به
جهل نيز ميباشند.
به دنبال خواست مطلوب خود ،شوق و اشتياق در ما به وجود ميآيد و به دنبال
اشتياق ،تقدير و مهندسي در اطراف و جوانب كار .بعد از آنكه در استعداد خود ديديم
كه مانعي براي حصول به هدف نيست و مقتضيات كامال فراهم است ،اراده و تصميم
قطعي در ما پيدا ميشود .به دنبال اراده و تصميم ،مقصد خود را عملي ميسازيم و به
مطلوب خود ميرسيم.
همۀ اين لغات و الفاظ (مشيت ،ميل و اشتياق ،تقدير و تدبير ،اراده و تصميم) نام
حاالتي است كه در ما به وجود آمده و همۀ اين حاالت ،مسبوق به عدم بوده و هر
كدام به جاي خود كيفيت و اثري است در ذات ما كه تحول و انقالبي به سوي
مطلوب ايجاد كرده است .اگر بگوييم اراده و مشيت خدا ،تقدير و تدبير او در انجام
كارها ،درست مانند همين حاالتي است كه در ما به وجود آمده و مانند همين عوارض
و كيفيتها است كه در ذات ما پيدا شده ،در اينجا اراده و مشيت خدا را با اراده و
مشيت خود قياس كردهايم و اين قياس به جاي خود باطل است ،زيرا داللت ميكند
بر اينكه علم و ارادۀ خدا مسبوق به جهل و ناتواني بوده و ذات مقدس خدا در معرض
كيفيتها و عروضِ حوادث قرار گرفته .در اينجا خدا مانند مخلوق شناخته ميشود و
امتيازي با انسان ندارد .بديهي است كه همۀ اين تصورات و تحوالت دربارۀ خدا غلط
است .يكي از صفات مخصوص ذات مقدس خداوند در مقابل صفات ما ،سكون و
آرامش است نه به معناي سكون كه در انسان بعد از حركت به وجود ميآيد و نه مانند
آرامش كه بعد از اضطراب و نگراني در انسان پيدا ميشود ،سكون و آرامش مطلق،
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يعني در ذات مقدس خداوند متعال از ازل تا به ابد ،تأثير و تأثر و تحويل و تحول پيدا
نميشود .هرگز ممكن نيست عارضه و حادثهاي بر ذات خدا از جهش و پيدايش خلق به
به وجود آيد كه آن عارضه مسبوق به عدم بوده است .پس خداوند از ازل تا به ابد به يك
حال و به يك وصف ،باقي است .آرام ،ساكن ،مطمئن ،دانا و توانا .هيچ يك از كماالت
ذاتيِ خداوند متعال مسبوق به عدم نيست ،تا حدوث آن كمال ،تحولي در ذات خدا ايجاد
كند و آيندۀ او را با گذشته تغيير دهد .با يكچنين فرضي در توحيد ،آيا اراده و مشيت را
صد درصد مربوط به علم و يا اينكه صد درصد مربوط به عمل و عين عمل و يا اينكه
پنجاه درصد مربوط به عمل و پنجاه درصد مربوط به علم بدانيم؟ هر يك از اين قضايا
ميداني است براي تفكر و تأمل ،تا به دنبال آن ،درك كنيم كه آيا اراده و مشيت عين علم
و يا عين عمل و يا حالتي بين علم و عمل است.
آنچه خيلي روشن است اين است كه تمام حوادث و موجودات عالم به مشيت و ارادۀ
خدا پيدا شدهاند ،يعني آن علم و اقتضائي كه حدوث حوادث و پيدايش مخلوقات را واجب
كرده و ظهور آنها را در زمان مربوط به خود الزم شمرده ،اراده و مشيت ناميده ميشود.
لذا اراده و مشيت به اضافۀ موجودات و مخلوقات ،از صفات ذاتي خداوند متعال نيست
بلكه از صفات حادث و مسبوق به عدم و قابل سلب از ذات مقدس الهي است .ميتوانيم
بگوييم اراد للا َ مل يرد ،شاء للا َ مل يشاء ،خدا اراده كرد و اراده نكرد و خدا خواست و
نخواست .در مناظرهاي كه سليمان مروزي ،دانشمند معروف و مشهور معاصر مأمون،
(مطابق نقل احتجاج طبرسي) با حضرت رضا (ع) دارد ،در همان مجلسي كه مأمون
تشكيل داده و علما را جمعآوري كرده تا با امام هشتم (ع) مباحثه كنند ،مربوط به علم و
اراده است .سليمان چون از فالسفۀ زمان خود بوده و ظهور خلق را از ذات خدا مانند
ظهور حرارت از آتش ،به طريق علت و معلول ميدانسته است ،ارادۀ خدا را نظير علم خدا
ميشناخته .خدمت حضرت عرض ميكند كه اراده مانند علم بوده و همراه ذات خدا قديم
است .حضرت در جواب ميفرمايد كه اگر اراده مانند علم باشد ،قابل سلب از ذات مقدس
نيست ،زيرا كه ما ميتوانيم بگوييم خدا اراده كرد يا خدا اراده نكرد ،ولي نميتوانيم
بگوييم خدا دانست يا ندانست .اين قابليت سلب و عدم قابليت ،دليل است كه اراده ،صفت
فعل خدا و علم ،صفت ذات مقدس است .پس اراده مانند علم نيست .سليمان مروزي با
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اينكه قابليت سلب اراده و مشيت را قبول ميكند ،باز هم به گفتۀ اول خود برميگردد
و اراده را مانند علم ،قديم ميشناسد.
امام (ع) او را به برهان قابليت سلب ،مجاب و محكوم ميكند تا عاقبت مجبور
ميشود قبول كند كه اراده از صفات فعل و مسبوق به عدم است و علم از صفات ذات
و مسبوق به عدم نيست .بنا بر اين برهان ،اراده و مشيت از صفات فعل است نه از
صفات ذات .ليكن در اينجا بحثي دقيق و علمي پيدا ميشود كه آيا اراده و مشيت عين
فعل است و صددرصد مربوط به فعل ميباشد و يا اينكه به ذات مقدس هم ارتباطي
دارد؟ اگر اراده و مشيت صددرصد عين فعل و مربوط به فعل بوده و ارتباطي به ذات
مقدس ندارد ،چطور شده كه اين دو صفت عنواني است براي ذات خدا ،غير از عناويني
كه از نظر فعل خدا براي خدا پيدا ميشود؟ ما خدا را به دليل اينكه خلق فرموده خالق
ميگوييم و به دليل اينكه روزي داده رازق ميناميم و همچنين به دليل صنعت ،صانع
و به دليل قهر و غلبه ،غالب و قاهر ميگوييم .اين صفات ،عين فعل خدا است .اگر
اراده و مشيت عين همين افعال است ،پيدايش يكچنين عنواني براي ذات مقدس خدا
برهاني ندارد.
وقتي به لغت اراده و مشيت توجه كنيم ميبينيم صفتي است كه خواهي نخواهي
ارتباط به ذات مريد و شائي دارد و روي اين ارتباط ميگوييم كه آن را خدا اراده كرد و
آن را خدا خواست و كارها را مقدر نمود .پس با وجود يكچنين ارتباطي ،اراده و
مشيت ،صد درصد نميتواند عين فعل و مربوط به فعل خدا باشد ،الزم است كه به
ذات مقدس هم ارتباطي داشته باشد و اگر چنين ارتباطي براي اراده و مشيت پيدا
كنيم ،در يك مسئلۀ مشكل و الينحلي قرار ميگيريم .ميگوييم چطور اراده و مشيت
بستگي به ذات خدا پيدا ميكند .اگر ارتباط و بستگي به معناي حادثهاي در ذات
مقدس باشد ،الزمهاش اين است كه آن ذات پاك و منزه در معرض كيفيت و حوادث
قرار بگيرد و اگر اين ارتباط به معناي صفتي در ذات خدا باشد ،الزمهاش اين است كه
همراه ذات و مانند ذات ،قديم باشد و الزمۀ اين فرض اين است كه اراده مانند علم
باشد و يا اينكه به ميزان پنجاه درصد و يا كمتر و زيادتر مانند علم باشد .در اين
صورت بايستي بگوييم قسمتي از اراده و مشيت ،قديم است و قسمتي حادث و باز
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الزمۀ اين فرض ،تجزيه در وجود مجردات و كيفيات است و اين تجزيه با بساطت و تجرد
سازگار نيست.
اراده و مشيت ،يك حال بيشتر ندارد .اگر حادث است ،تمام آن حادث است و اگر قديم
است ،تمام آن بايستي قديم باشد .خالف علم و عقل است كه قسمتي از آن حادث و
قسمتي قديم باشد .با اين حسابها بايستي طوري مشيت و ارادۀ خداوند متعال تشريح
گردد كه از طرفي انتساب به ذات مقدس داشته و از طرفي هم مربوط به فعل خدا باشد و
در عين حال ،اراده به تمام حقيقت خود ،حادث و مسبوق به عدم باشد.
در اينجا قدري توجه ميكنيم به معناي علم و قدرت و بعد از اين توجه و بررسي در
اقتضاي علم و قدرت خدا ،برميگرديم به كيفيت پيدايش علم و صفت خداوند متعال.
ميتوانيم علم و ارادۀ خود را نمونه و قياس براي علم و ارادۀ خدا قرار دهيم( .البته با
حذف نقائص علم و ارادۀ خود از علم و ارادۀ خداوند متعال) مثال براي كشف معناي علم و
قدرت در ذات خدا به علم و قدرت خود مراجعه ميكنيم .ميگوييم ما علم داريم ،معلومات
ما در نظر ما كشف است و به كيفيت آن آگاهيم .ما قدرت داريم ،مي توانيم معلومات خود
را به صورتهايي كه مطلوب خود ما باشد درآوريم .نهايتِ علم ما مسبوق و ملحوق به دو
نقص است :يكي مسبوقيت به جهل و حدوث علم در ذات ما و ديگر اينكه علم ،كيفيت و
عارضه است كه در سازمان فكر و نفس عارض ميشود و ما را متأثر ميسازد .اين دو
حالت در علم خداوند متعال وجود ندارد .علم خدا مسبوق به جهل نيست و به معناي
عُروض و حدوث در ذات مقدس نميباشد .با حذف اين دو نقيصه از علم خداوند متعال،
علم انسان نمونۀ علم خدا و علم خدا نظير علم انسان است .همينطور در مقايسۀ اراده و
مشيت نسبت به اراده و مشيت خداوند متعال ،ما علم داريم به صالح عملي كه
ميخواهيم ساعتي ديگر انجام دهيم ،ليكن هنوز محركي در ما به سوي انجام عمل پيدا
نشده ،زيرا وقت آن نرسيده است .ناگاه ساعتي كه بايستي كار خود را انجام دهيم،
تحركي در ما پيدا ميشود و علم و صنعت ما به وجود ميآيد .در اينجا درست حالتِ پيش
از انجام فعل و ساعتِ شروع به كار و انجام فعل را در نظر بگيريد .پيش از انجام فعل،
فقط علم به صالح آن در ساعت معيني داريد و بر اساس آن علم ،در ساعت معيني شروع
به كار ميكنيد .البته نفس فكر ما در اين دو ساعت و دو حالت ،مسبوق به حوادث و
عوارض و ظهور كيفيتها ميباشد كه همۀ اين عوارض و حوادث ،از آن جمله فكر كردن
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و تأمل نمودن و جوانب كار را رسيدگي كردن ،مربوط به نقص سازمان وجود ما
ميباشد .هيچ يك از آن حوادث و عوارض در ذات مقدس خداوند متعال نيست.
خداوند پيش از انجام كاري و پيش از ايجاد مخلوقي ،فقط و فقط علم به صالح آن
مخلوق دارد .در اينجا جز علم در ذات مقدس خدا چيزي نيست .از ازل ميداند كه در
فالن ساعت معين از روز و ماه و سال معيني بايستي گياهي سبز شود و مخلوقي
ايجاد گردد و چون ساعت و دقيقۀ معيني ميرسد ،فعلي كه خداوند به وجود آن علم
داشته واقع شده و خدا آن را واقع ميسازد .آنچه در اينجا وجود دارد اين دو حقيقت
است كه در آن ساعت معين ،حادثهاي واقع شده و يكصد هزارم ثانيه پيش از آن
حادثه و تا ميليونها سال قبل ،خدا علم به ايجاد حادثه در آن ساعت معين داشته
است .سواي اين دو حقيقت چيزي وجود ندارد كه ما در معناي آن بحث كنيم و آن را
مربوط به ذات و يا مربوط به فعل بدانيم .آنچه غير از اين دو حقيقت (فعل و علم به
وجود فعل) در وجود ما پيدا شده از قبيل تأثير و تأثر و فكر و تدبير و رويه ،مربوط به
نقص سازمان وجود ما ميباشد و در ذات خدا چنين نقائصي نيست .پس در اينجا اراده
و مشيت به معناي حدوث ،عين فعل خدا ميباشد و پيش از حدوث فعل ،به جز علم و
ِ ُ 04
دانايي در ذات خدا چيزي نيست .لذا در اخبار و روايات آمده كه فرمودهاند :ارادتُ ُه فعل،
يعني ارادۀ خدا عين كار اوست و در قرآن هم ميگويدِ :اذا اراد شيئا ان يقول ُهل ُكن
فيكون 01.يعني خدا وقتي چيزي را ميخواهد ،آن خواست و خواهش به معناي ايجاد
است و چون ايجاد كرد پس موجود است .مضمون آيۀ شريفه اين است كه فكر و
تأمل و فرمان قولي در ذات مقدس خدا نيست و اينكه مخلوقي را در زمان مخصوصي
ميآفريند ،مربوط به مصلحت وجود آن مخلوق است در زمان معيني ،نه اينكه خداوند
در تهيۀ آن مخلوق يك مقدمات فكري و علمي الزم داشته كه آن مخلوق به وجود
آيد.
پس در اينجا اراده عين فعل است و از اين جهت ميگوييم مخلوقات به ارادۀ خدا
پيدا شدهاند تا ثابت كنيم كه پيدايش اين موجودات به تصادف و اتفاق نبوده .يك
 .41فاراد ُِ ّ ِ
اّلل الْ ِف ْع ُل ل غ ْ ُري ذ ِكل ،پس ارادۀ خدا هامن فعل اَست نه چزی ديگر .اصول اكیف ،ج  ،4ص  ،411رَايت .3
ِ
 .01سورۀ يس ،آيۀ .81
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موجود تصادفي آن را ميگويند كه برخالف نقشه و برخالف علم و حكمت باشد .مانند
جام شيشهاي كه از دست انسان ميافتد و خرد ميشود ،كسي نميتواند بگويد اين خرده
خرده شيشهها به ارادۀ چه كسي بوده است .اگر چنين سئوالي كند ،جواب ميدهند كه
پيدايش قطعات شيشه بدون اراده و علم و به تصادف پيدا شده است ،ولي اگر همان جام
جام شيشه مطابق نقشه و روي حساب و نظام به قطعاتي قسمت شود ،در مقابل سئوال،
سئوال ،جواب درستي پيدا ميشود و ميگويند اين قطعات به ارادۀ مهندس و طبق نقشه
بوده است .بنابراين ،بحث اراده و مشيت در علم توحيد فقط براي اين است كه مرزي بين
يك عمل تصادفي مانند پيدايش معلول از علت و يك عمل ارادي مانند پيدايش مصنوع
به ارادۀ صانع باشد و اين دو عمل را از يكديگر جدا و ممتاز سازد .اگر كسي بگويد نتيجۀ
تحقيق اين شد كه اراده و مشيت عين فعل است و بايستي نظير خالقيت و رازقيت باشد،
دليلي ندارد كه آن را معنايي بين خالقيت و عالميت بدانيم ،جواب ميدهيم كه اراده و
مشيت به معناي تعين علم به معلوم است .مثال خدا از ازل ميدانسته كه من امروز پيدا
ميشوم و اين علم ازلي عين ذات است .در اينجا خدا علم دارد و معلوم خارجي ندارد .علم
بدون معلوم يعني علم ازلي خداوند متعال ،زيرا اگر ما براي علم ازلي خدا معلومي فرض
كنيم ،الزمهاش اين است كه آن معلوم خدا غير خدا باشد .پس علم خدا در اينجا فقط
علم بدون معلوم است و الزم نيست كه توجهي به معلوم در ذات خدا باشد هرچند آن
معلوم ،ذات خودش باشد.
در مناظرۀ حضرت رضا با علماي اديان ،عمران صابي عرض ميكند :آيا خدا پيش از
اينكه خلق را خلق كند علم به خودش داشته؟ حضرت جواب ميدهد كه لزوم علم به
شيئ براي نفي چيزي ،خالف آن شيئ است .در آنجا چيزي خالف ذات خدا نيست تا
اينكه علم به ذات براي خدا الزم باشد.
در اين جواب ،آن حضرت اثبات ميكند كه خداوند از ازل علم مطلق است نه علم به
معلوم ،هرچند كه آن معلوم ذات مبارك باشد .پس خدا در ازل يعني علم مطلق نه علم به
معلومات .پس از آن ،روزگاري صالح شد كه معلومات مطابق علم خدا واقع شود ،آن
معلوم در خارج ظاهر ميگردد .در اينجا ارتباط علم خدا را به آن معلوم خارجي مشيت و
اراده مينامند ،پس مشيت و اراده يعني ارتباط علم خدا به آن معلوم خارجي بر اساس
معلوم علمي ،زيرا اين ارتباط به دليل حدوث معلوم خارجي ،حادث شناخته ميشود .پيش
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از اين ،خدا علم به اين معلوم داشته ولي ارتباطي بين علم خدا به اين معلوم در كار
نبوده ،زيرا چنين معلومي به معناي شيئ خارجي وجود نداشته و اكنون آن ارتباط
برقرار نشد .پس مشيت و اراده در اينجا حالتي بين علم و خالقيت است و از صفات
فعل است نه فاعل.
فرق بين اراده و مشيت

در اينجا بحث ديگري به وجود ميآيد و آن فرق بين اراده و مشيت است ،زيرا در
بحثهاي توحيدي دانستن اين حقيقت الزم است كه در اخبار و روايات گفته شده
فعل انسان مسبوق به مشيت خدا هست ولي مسبوق به ارادۀ او نيست ،يعني مشيت
خدا به فعل انسان تعلق ميگيرد و ارادۀ او به فعل انسان تعلق نميگيرد .از اين
جمالت معلوم ميشود كه بين اراده و مشيت بايستي فرق و امتيازي باشد .در اخبار
مربوط به مشيت ،جمالتي از ائمۀ اطهار (ع) وارد شده كه از نظر علمي پراهميت است.
للا الاش یاء ِبملش ی ِة َ خلق املش یة ِبن ِ
فسها ،16يعني
يك جا دربارۀ مشيت فرمودهاند :خلق ُ
خداوند همه چيز را به خواست خود ساخته وليكن مشيت و خواست را به خودي خود
آفريده است .هر كاري در عالم واقع ميشود ،خواه يك عمل طبيعي و الهي باشد يا
يك صفت انساني ،مسبوق به مشيت خداست ،وليكن مشيت به خودي خود مسبوق به
مشيت نيست .پس خلقِ مشيت به دليل خودِ مشيت است ،و خلق ساير افعال ،مسبوق
به مشيتي است كه خدا آن را آفريده .حديثي ديگر ميفرمايد :ل يقع ش ی ِف الارض َ ل
ِف السامء الا مبش یة للا .هيچ حادثه و عملي (مربوط به خدا يا انسان) در زمين و آسمان
واقع نميشود مگر به خواست خدا ،و اگر خدا نخواهد ،حادثهاي بد يا خوب در عالم
واقع نميشود .دربارۀ معصيت آدم و شيطان چنين گفتهاند:

ك الشّ َر ِِ َ شاء أَ ْن يأْ ُك ِمنْها َ أَمر ابْ ِليس أَ ْن ي ْس ُجد ِل آدم َ شاء َأ ْن
ِان للا َي أآدم َ ْن َأ ْ ِ
ِ
ل ي ْس ُجد 17،يعني خداوند آدم را نهي كرد كه از ميوۀ درخت بخورد وليكن خواست كه
آدم آن ميوه را تناول كند و همينطور شيطان را امر كرد كه آدم را سجده كند وليكن
خواست كه سجده نكند .و حديثي ديگر ميگويدِ :ان للا تعایل ل ي ُطا ُع ِبكراه َ ل ي ُعیص
 .02امام صادق (ع) ،اصول كافي ،ج  ،0ص  ،049روايت .4
 .02رجوع كنيد به پاورقي شمارۀ .2
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بِغلبِه 08،يعني معصيت ما در عالم به دليل اين نيست كه خدا مغلوب شده و معصيتكار بر
خدا غلبه كرده و در ميدان فعاليت ،از خدا سلب اراده و اختيار نموده است .همينطور
اطاعتها و بندگيها به دليل اجبار و اكراه نبوده كه خدا بندگان خود را به كارهاي عبادتي
عبادتي مجبور كند .اين هر دو عمل با آزادي و اختيار انسان است طبق مشيت و خواست
خواست خداوند متعال .نمونۀ اين اخبار در روايات آل محمد (ع) در كتاب كافي و ساير
كتابها بسيار است .همه جا گفتهاند كه آنچه از بد و خوب در عالم به ارادۀ انسان واقع
ميشود ،به خواست و مشيت خدا واقع ميشود و كاري بر خالف مشيت انجام نميگيرد.
همينطور با برهان عقلي ميتوانيم اين حقيقت را ثابت كنيم كه آنچه واقع شده ،به
خواست خدا بوده است .اگر خدا نميخواهد جنگ و قتالي واقع شود و اين مردم برخالف
مشيت خدا يكديگر را به قتل برسانند و يا معصيت ديگري انجام دهند ،الزمۀ آزادي
انسان سلب آزادي خداست .پس خدا عاجز بوده كه نتوانسته از وقوع عملي بر خالف
مشيت خود جلوگيري كند .البته عجز خدا برخالف برهان عقل و نقل است .خداي عاجز
نميتواند خدا باشد .پس خدا ميتواند از نوع معصيتها و اعمال كفرآميز انسان جلوگيري
كند و ميتواند مانعي سر راه انسانها به وجود آورد تا نتواند به هدف شر و گناه خود
واصل شود و اكنون كه خدا ميتواند از هر كاري جلوگيري كند ولي باز هم انسان را در
راه هدف خود آزاد ميگذارد ،پس خدا ميخواهد كه انسان در راه خود و انجام كار خود
آزاد باشد و به هدف خود نايل شود .بنا بر اين برهان ،به كمك اخبار و احاديث گذشته،
اعمال انسانها ،بد يا خوب ،بر طبق مشيت و خواست خدا انجام ميگيرد و چون خدا
خواسته ،انسان توانسته است .اگر او نميخواست كه انسان مرتكب گناه و معصيت شود،
باز اشكالي در اينجا پيدا ميشود كه اگر خدا ميخواهد انسان معصيت كند ،چطور انسان
ميتواند كه نخواهد مرتكب گناه و معصيت شود؟ زيرا نخواستن انسان ،مزاحم خواست
خداست و خواستن انسان ،مزاحم نخواستن خدا ميباشد .در اينجا بين اين دو مشيت،
اختالف و نزاع پيدا ميشود .حتما يكي از اين مشيتها بايستي غلبه كند و بايستي مشيت
غالب ،مشيت خدا باشد .پس خدا براي اِعمال مشيت و به كرسي نشاندن خواست و
خواهش خود ،مشيت انسان را سركوب ميكند و انسان را به كاري كه خود او نميخواهد
وادار مينمايد ،زيرا همان واداري معناي جبر و سلب اختيار از انسان است .پس اگر
 .08رجوع كنيد به پاورقي شمارۀ .8
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اختالف مشيت به وجود آمد ،مشيت خدا مشيت انسان را سركوب نموده و گناه و
معصيت ،به مشيت خدا مربوط ميشود و انسان محكوميت ندارد.
در جواب چنين اشكالي ميگوييم آيا خداوند به اين دليل معصيتها را خواسته كه
انسانها آن را خواستهاند و ميخواهند به وجود آورند و يا اينكه انسانها بخواهند و يا
نخواهند ،خداوند چنين اعمالي را خواسته و انسان را مركب وصول به مشيت خود قرار
داده است؟ اگر خواست خدا به دليل خواست انسان باشد ،خدا در مشيت خود محكوم
نيست و انسان در مشيت و ارادۀ گناه خود محكوم است .آنچه مسلم است خدا به اين
دليل چنين اعمال و حوادث را خواسته كه انسانها آن را ميخواهند و خدا دوست
ندارد مانعي سر راه آنها قرار دهد ،آنها را از حصول به مقصد باز دارد و اگر خواست
خدا حاكم بر خواست و مشيت انسان باشد ،و خدا بخواهد هرچند انسان نخواهد و خدا
انسان را مركب وصول به مشيت خود قرار دهد ،در اينجا محكوميت در اثر گناه،
مربوط به خداوند متعال ميشود و انسانِ مغلوب ،بيگناه و بيتقصير شناخته ميشود.
در اينجا خدا در مقابل چنين اعمالي محكوم است مگر اينكه حكمتي در كار باشد و
نفعي در گناه و معصيت به وجود آيد كه به خود انسان برگردد و خدا در پيدايش
معصيتها معذور و آزاد باشد.
و حاال چطور ميشود گناه و معصيت ،مصلحتي داشته باشد و آن مصلحت به خود
انسان برگردد بحثي جداگانه است ،ليكن در هر صورت ،خواه معصيتها به دليل غلبۀ
مشيت خدا بر مشيت انسان باشد و خواه به دليل مشيت كامل و خالص انسان باشد،
بايستي مصلحتي داشته باشد كه طبق آن مصلحت ،خدا وجود گناه و معصيت را
بخواهد هرچند به دليل خواست انسان باشد.
به طور كلي ميگوييم مشيت خدا در پيدايش گناه و معصيت به دليل مشيت انسان
است و اگر انسان نخواهد ،خدا هم به طريق اولي نميخواهد .در اينجا بايستي وجود
مصلحتي را در وقوع گناه و معصيت اثبات كنيم كه به دليل آن مصلحت ،خدا خواسته
كه انسان در انجام كار خود آزاد باشد هرچند از آن آزادي ،گناه و معصيت پيدا شود .به
طور كلي در پيدايش يك حادثه و يك عمل ،آزادي و ارادۀ مطلق الزم است تا آن
عمل طبق حكمت و مصلحت واقع شود و تنها چيزي كه مرز بين يك عمل تصادفي
و عمل حكيمانه است همان اراده و آزادي است .مسلما آنچه از حوادث تكويني در
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عالم واقع ميشود مربوط به ارادۀ حكيمانۀ خداوند متعال است هرچند وقوع آن حادثه به
ارادۀ خدا ،در زندگي انسان و تكامل او الزم باشد .ليكن اعمال انسان به دو وسيله قابل
وقوع است؛ يكي ارادۀ مطلقۀ خداوند متعال و ارادۀ اجباري حاكم او آنچنانكه انسان
مستقيما اسباب و ابزاري به دست خداوند باشد و بدون اراده ،مجري ارادۀ خداوند متعال
گردد .در اين صورت ،عمل انسان مانند عمل حيوانات است كه خود اسباب و ابزاري به
دست خداوند متعالاند .حيوانات و حشرات با اينكه اعمال حكيمانهاي انجام ميدهند،
مورچهگان و زنبورها با اينكه با يكديگر تعاون و همكاري دارند چنانكه نظام كامل به
وجود آوردهاند ،اعمالشان به ارادۀ خودشان نيست و در اعمالي كه انجام ميدهند از خود
آزادي و مشيت ندارند .لذا اعمال آنها را ميتوان به خداوند متعال نسبت داد .ميتوانيم
بگوييم خدا عسلها را ساخته و خدا به وسيلۀ درندگان ،جنگ و نزاع به وجود آورده است.
ممكن است انسان هم در انجام اعمال خود مانند حيوانات باشد و از خود هيچ اراده و
آزادي نداشته باشد؟ خدا او را به كارهايي كه انجام ميدهد وادار كرده باشد؟ خدا به
وسيلۀ انسان قتل و كشتار انجام دهد ،دزدي و سرقت به وجود آورد ،دروغ بگويد و خيانت
كند و همينطور ساير اعمالي كه ظاهرا به وسيلۀ انسانها انجام ميگيرد ،به ارادۀ خدا
باشد و انسان در اين ميانه اسباب و ابزاري به دست خدا باشد؟ و اين جبر مطلق است كه
عدهاي در عالم قائل شدهاند و گفتهاند انسانها در انجام امورِ مربوط به خود مانند
حيوانات هستند و اعمالشان به اراده و فعل خدا انجام ميگيرد .و از طرف ديگر ممكن
است خدا به انسان اراده و آزادي داده باشد چنانكه انسان در انجام كارهاي مربوط به خود
مستقل و آزاد بوده و كسي يا چيزي او را وادار به كار نكند؟ خود بگويد و خود بشنود و
خود جنگ و نزاع به وجود آورد و به ارادۀ خود عمل حكيمانه يا وحشيانه به وجود آورد به
طوري كه بداند به ارادۀ خود اوست و آزاد است؟ در اعمالي كه انجام داده خودش را حاكم
و يا محكوم بشناسد؟ ظهور اراده و آزادي در وجود انسان يا موجود ديگر ،محال و ممتنع
نيست.
به دليل عقلي و قدرت ممكن است كه خداوند انسان را آزاد و صاحب اراده خلق كرده
باشد به طوري كه هيچ عاملي نتواند او را به عمل و كاري كه انجام ميدهد مجبور سازد.
پس پيدايش اراده ممكن است و ممتنع نيست .در اينجا انسان اگر درست فكر كند و
منصفانه در اعمالي كه انجام ميدهد قضاوت نمايد ،احساس ميكند كه در انجام كارهاي
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مربوط به خود آزاد و مستقل است .هر كاري كه انجام ميدهيم در عين حال كه
عوامل خارجي ما را به انجام آن كار وادار نمودهاند ،باز هم قدرت داريم و آزاديم كه
چنان عملي انجام ندهيم و آزادي خود را حفظ كنيم .فقير در فقر و گرسنگي به سر
ميبرد تا جايي كه گرسنگي او را مشرف به هالكت ميسازد و در برابرش مال و
ثروتي از ديگران قرار گرفته كه ميتواند استفاده كند و گرسنگي خود را برطرف سازد
و از مرگ برهد .ليكن در ارادۀ خود آزاد است و خود را بر عامل فقر و گرسنگي مسلط
ميسازد تا جايي كه ميميرد و به مال مردم خيانت نميكند .همينطور انسان مؤمن و
مجاهد در ميدان جنگ زمينۀ فرار و نجات از مرگ براي او كامال فراهم است.
شمشيرها و نيزهها با لبۀ تيز خود او را تهديد ميكند و از جنگ ميترسانند ولي او در
اراده و عمل خود ،آزادانه در ميدان جنگ شركت ميكند و تا لحظۀ مرگ ميجنگند.
پس انسان ميتواند آزادي و استقالل اراده را در خود احساس نمايد .خداوند متعال هم
در كتاب مقدس خود سند آزادي انسان را امضاء نموده و او را مسئول كارهاي خود
شناخته است .بنابراين از يك طرف به دليل عقل ،پيدايش آزادي در انسان ممكن
است ،محال و ممتنع نيست و از طرف ديگر حتما مشاهده ميشود كه انسانها در كار
خود آزادند .پس گناه و معصيت به دو وسيله امكان وقوع دارد؛ يكي به ارادۀ قهري و
اجباري خدا كه انسان مركب اراده و ابزار عمل خدا باشد ،ديگر به اراده و آزادي خود
انسانها به طوري كه خداوند كامال از مجبور ساختن انسان و يا كمك نمودن به او
بركنار باشد و حاال كه معصيت و گناه از اين دو راه ممكن است دليلي ندارد و شايد
برخالف عقل باشد كه خداوند انسانها را در ارتكاب گناه و معصيت مجبور سازد و او
را به اعمال خائنانه و وحشيانۀ خود وادار نمايد.
در اينجا يك سئوال پيش ميآيد كه آيا خدا ميتواند انسان را از گناه و معصيت
برگرداند و يا اينكه نميتواند و چنين قدرتي ندارد .اگر نتواند ،الزمهاش اين است كه
ارادۀ انسان بر ارادۀ خدا غالب گردد و قدرت خدا در برابر قدرت انسان ،محكوم و
مغلوب باشد .چنين فرضيه برخالف منطق و حكمت است و اگر ميتواند انسان را از
خط گناه و معصيت برگرداند و اجبارا او را در خط تقوي و هدايت به كار اندازد ،پس
چرا چنين كاري نميكند و باز هم راضي ميشود كه انسانها در راه گناه و معصيت
هالك و نابود بشوند .پدر و مادر ،كودك خود را از بازيهاي خطرناك نهي كرده و
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مكررا سفارش ميكنند كه كودكشان به آب و آتش نزديك نشود .كودك برخالف فرمان
و رضاي پدر و مادر ،به بازيهاي خطرناك نزديك ميشود و با آب و آتش بازي ميكند و
در نتيجه ميميرد و يا ميسوزد .پدر و مادر ناراحت و ناراضي هستند و در مرگ فرزند خود
گريه ميكنند و ميسوزند .آنها واقعا قدرت نداشتهاند تا در آنجا كه كودكشان به بال و
خطر نزديك شد او را از تير بال برهانند و مانع نابوديش گردند .آيا خدا هم چنين است؟
انسانها در برابر خدا مانند كودكان در برابر پدر و مادرند .گناه و معصيت همان بازيهاي
خطرناك است .خداوند انسانها را نهي ميكند از اينكه به گناه و معصيت نزديك شوند
ولي انسانها برخالف ارادۀ خداوند متعال به بازيهاي خطرناك مشغول شده و به اعمال
مهلك نزديك ميشوند و در نتيجه موجبات نابودي خود را فراهم ميكنند .آيا خدا
نميتواند دست آنها را گرفته و از مهلكه نجات دهد و يا اينكه ميبيند و ميتواند وليكن
راضي ميشود كه به گناه و معصيت مشغول شوند تا جايي كه هالك و نابود گردند .البته
خدا ميتواند آنجا كه انسان مشرف به هالكت ميشود او را برهاند ،ولي دست او را
نميگيرد و از مهلكه نجات نميدهد .او را رها ميسازد تا هالك و نابود گردد .پس كفر و
گناه در حالي انجام ميگيرد كه خدا ميتواند از وقوع كفر و گناه جلوگيري كند و
جلوگيري نميكند .در اينجا به طور كلي ميگوييم چون خدا ميتواند از وقوع كفر و گناه
جلوگيري كند ولي نميكند ،پس او اجازه ميدهد و ميخواهد كه گناه و معصيت واقع
شود .در اينجا مشيت خدا مانند اراده و عمل خدا بايستي حكيمانه باشد و همانطور كه
افعال خدا روي مصلحت واقع ميشود و تا مصلحتي در كار نباشد عملي انجام نميدهد،
مشيت خدا هم بايستي روي مصلحتي واقع شود و تا در عملي خير و مصلحتي نباشد،
جايز نيست خدا آن عمل را بخواهد هرچند به اراده و آزادي انسان باشد.
و حاال در جستجوي خير و مصلحتي كه در عمل انسان است هر چند از نوع كفر و
گناه باشد؛
آنچه مسلم است و در حكمت خدا وجود آن الزم است ،تكامل و ترقي انسان و جهش
او به سوي كماالت است .انسان بايستي در طريق تربيت خداوند متعال ،نقائص وجودي
خود را مرتفع سازد و به حقايق و اسرار آگاهي و آشنايي پيدا كند .هرچه هست ببيند و
بداند .هرچه نيست بداند و به علم و حكمت الهي آشنا گردد و خود را از مراحل نقص به
مراحل كمال برساند.
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ترقي و تكامل انسانها از دو راه و به دو وسيله قابل وقوع است .يكي از طريق
اطاعت و تربيت مستقيم خداوند متعال كه در اين راه انسان ارادۀ خود را در ارادۀ خدا
فاني سازد و از خواهشها و خواص طبيعي و دروني خود صرف نظر كند .هيچ نگويد و
هيچ برخالف ارادۀ خدا انجام ندهد و چنان تسليم باشد و امر خود را به خدا تفويض
نمايد كه خدا او را برخيزاند و بنشاند و ببرد و بياورد .با او براي او بگويد و به او
بشنواند .صرفا شاگرد مكتب خدا و در اختيار استاد خود باشد .يكچنين سلوك و
حركتي صد درصد برخالف ميل انسان و صد درصد مطابق ارادۀ خدا است .انسان اگر
بتواند در چنين راهي قدم بزند و از چنين راهي به سوي خدا برود ،به معراج كمال
انسانيت ميرسد و به تمام اسرار و حقايق آگاه ميشود و بر همه چيز و بر تمام عوالم
مسلط ميشود بدون اينكه نقص و گناهي يا كفر و فساد در اعمال و افكار او پيدا شود.
ليكن راهي است كه ظاهرا و در نظر انسان بسيار مشكل و خطرناك به نظر ميرسد و
سلوك آن از نظر فكر و استعداد انسان ،مشكل و بلكه ممتنع جلوه ميكند ،زيرا انسان
به طبيعت و ارادۀ خود نزديكتر از اراده و مشيت خداوند متعال است .لذا راه خود را
اختيار ميكند هرچند برخالف ارادۀ خدا باشد.
راه دوم راه برخورد به حوادث و خطرات و آموزندگي از خطراتي كه به عمل و ارادۀ
انسان پيدا ميشود .هر گناهي و معصيتي به جاي خود پرتگاهي سر راه انسان است.
خداوند انسان را راهنمايي ميكند تا گرفتار حادثه نشود و به پرتگاه نيستي سقوط
نكند .اگر به راهنمايي خدا احترام بگذارد و از طريق راهنمايي پيش بيايد ،مزۀ رحمت
و علم را ميچشد و از مهلكه نجات پيدا ميكند و اگر به راهنمايي خدا احترام نگذارد
سقوط در پرتگاه و ابتالء به حادثه و خطر براي او حتمي است ،ليكن همان حادثه و
پرتگاه به جاي خود آموزنده است .عذابي كه در مسير كفر و گناه به وجود ميآيد،
انسان را به عواقب كفر و گناه آگاه ميسازد و عاقبت او را از يكچنين راه خطرناكي
برميگرداند و به خدا متوجه ميسازد.
خداوند در اينجا ميبيند و ميداند كه انسان افسارگسسته تا دچار حادثه و عذابي
نشود به سوي خدا برنميگردد و ايمان به خدا نميآورد .به اين دليل و به اين جهت
كه گناه و معصيت ،آموزنده و بيداركنندۀ انسان غافل است و در جاي خود تازيانهاي
است كه انسان را به خدا متوجه ميسازد ،خداوند اجازه ميدهد و ميخواهد كه انسان
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در راه خود و براي خود برود و اعمالِ مطابق ميل و ارادۀ خود انجام دهد هرچند از نوع
گناه و معصيت باشد .گناهي كه به عذاب و تازيانۀ خود انسان ،او را بيدار كند و به سوي
سوي خدا برگرداند ،از ركود و توقف بهتر است و چون هدف خدا از خلقت انسان تربيت
انسان است و گناه و معصيت به دليل عذاب و خطراتي كه دارند آموزندهاند ،خدا وقوع آن
را اجازه ميدهد و مشيتش تعلق ميگيرد كه انسان اعمالي مطابق ميل خود انجام دهد .از
هر هزاري ،نهصد و نود و نه نفر يا بيشتر انسانهايي كه در ابتداي زندگي به سوي كفر
و گناه سرعت دارند ،در انتهاي زندگي در حالي كه بيدار و آگاه شدهاند ،حالت ندامت و
توبه در آنها به وجود ميآيد و از خود و هوي و هوس خود به سوي خدا فرار ميكنند و
از شر نفس اماره پناهنده به خدا ميشوند و در نتيجه هدف خدا از تربيت انسان تأمين
ميشود و خدا به مقصد نهايي خود كه معرفت انسان است ميرسد.
در جمالت گذشته گفتيم كه انسان در راه به سوي خدا ممكن است سه حالت داشته
باشد:
 .0حركت به سوي خدا به رهبري خداوند متعال طبق اراده و فرمان او با انجام مقررات
و قوانيني كه براي تكامل انسان وضع كرده است.
 .1حالت ركود و توقف كه انسان در اين حال مانند جمادات و حيوانات باشد و قدمي
به سوي كمال برندارد و هم از راه تكامل و ترقي به قهقرا برنگردد.
 .1حالت برگشت به قهقرا و كوشش در طريق انحراف و گمراهي كه از اين حالت،
كفر و گناه به وجود ميآيد.
حالت اول كاري است بسيار مشكل ،زيرا واقعا شايد نتواند انسان اين حقيقت را درك
كند كه چطور خود را از شر نفس رها سازد و در اختيار ارادۀ خدا باشد .روي همين حساب،
آدم و حوا در اولين روزهاي زندگي خود به گناه و معصيت مبتال شدهاند.
حالت دوم صد درصد برخالف اراده و فرمان خداست ،زيرا ركود و توقف مساوي با
عدم است .انساني كه كوشش و جهش ندارد و قدمي به سوي كمال برنميدارد ،با عدم
مساوي است و منظور از خلقت ،ترقي انسانها و حركت آنها به سوي كماالت است.
حالت سوم از حالت دوم بهتر است ،بلكه راه منحصر براي تأمين و تضمين ارادۀ
خداوند متعال ميباشد .عاقبت اين راه خواهي نخواهي راه مربوط شدن افكار به خداوند
متعال و آشنا شدن به حقايق عالم طبيعت است .مشاهده ميكنيم با اينكه اين همه مردم
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ايمان به خدا نداشتهاند و در طريق كفر و گمراهي بودهاند ،با همۀ اينها اين همه
ترقيات در عالم پيدا شده و بشر تا اين اندازه به حقايق و اسرار طبيعت آگاهي يافته و
تا اين حد به تمدن رسيده و گفتيم كه بسياري از گناهكاران در اثر برخورد به گناه و
در اثر ابتالي به عواقب و نتايج گناه ،به سوي خدا برميگردند .در بسياري از آيات
قرآن هم خداوند از اين حقيقت خبر ميدهد كه عاقبت تمام مردم به سوي خدا
برميگردند و بازگشت امر آنها به خداست .در آنجا كه ميفرمايدِ :اانّ ِّلل َ ِاانّ ِالیه
راجِ عون .و ميفرمايد :اي ا لُّیا ا ِلنسان ِانك اكدح ِايل ِرب ّك كدحا ف ُمالقيه 09،اي انسانها با
رنج فراوان ،عاقبت به سوي خدا خواهيد رفت و او را مالقات خواهيد كرد .و در سورۀ
علق ميگويدِ :ان ِايل ِرب ّك لالرجعي ،عاقبت برگشت همه به سوي خدا است .و جاي ديگر

ميگويد َ :ان ِایل ِرب ّك امل ُنتهيي 11.عاقبت راهها و كارها به خدا منتهي ميشود .در آيۀ
ديگري ميگويدَ َ :ن ِت ُالوجو ُه ِللح ّ ِي القيّوم 10.عاقبت تمام سران عالم به سوي خداي
زندۀ پايدار توجه خواهند كرد.
پس روي اين مقدمات ،در صورتي كه الزم است طبق حكمت خدا انسان آزاد و
مختار باشد و بر اساس آزادي و اختيار فعاليت كند ،قهرا از يكچنين آزادي ،گناه و
معصيت به وجود ميآيد .خدا كه آزادي انسان را ميخواهد بايستي گناه و معصيت را
هم ببيند و بخواهد ،زيرا گناه و معصيت ثمرهاي از شجرۀ آزادي است كه خداوند به
دست قدرت خود آن را كاشته است .دليل تعلق مشيت خدا به كفر و گناه انسان ،همان
نتايجي است كه بيان شد ،يعني كفر و گناه ،انسانها را به سوي خدا برميگرداند.
نتيجۀ بحث

هر كاري در عالم واقع ميشود به مشيت خدا است .كليۀ اعمال و افعال انسانها
هم بر طبق مشيت خدا است .نهايت در اينجا فرقي بين اراده و مشيت خدا پيدا
ميشود كه بر اساس آن ميتوانيم بگوييم اعمال انسان به ارادۀ انسان و به مشيت خدا

 .09سورۀ انشقاق ،آيۀ .2
 .11سورۀ نجم ،آيۀ .41
 .10سورۀ طه ،آيۀ .000

22

وجود و عدم

28

واقع ميشود و اعمال خدا برخالف مشيت انسان و به اراده و مشيت خود خدا واقع
ميشود .پس ارادۀ خدا به فعل انسان تعلق نميگيرد ولي مشيت خدا به فعل انسان تعلق
تعلق ميگيرد .چون كه ارادۀ خدا درست به معناي فعل خدا است .پيدايش مخلوقات و
تكوينيات و حوادثي كه از اختيار و عمل انسان خارج است ،تماما به امر و ارادۀ خداوند
متعال واقع ميشود ولي اعمال انسانها مربوط به ارادۀ خدا نيست .يكي ديگر از فرقهاي
فرقهاي بين اراده و مشيت اين است كه مشيت ،مرحلۀ دوم علم است ،يعني دانستن
عمل و خواستن آن ،ولي اراده مرحلۀ سوم علم است ،دانستن عمل و خواستن آن و انجام
دادن آن .خداوند متعال كارهاي مربوط به خود را ميداند و وقوع آنها را ميخواهد و به
ارادۀ خود انجام ميدهد و كارهاي مربوط به انسان را ميداند و وقوع آنها را هم به اراده
و اختيار انسان ميخواهد وليكن خود آن را اراده نميكند و انجام نميدهد .پس مشيت،
واسطۀ بين علم و اراده است .مشيت به معناي تعلق پيدا كردن علم خدا به وقوع امري
مربوط به خود خدا يا انسان است.
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اسم تدويني و اسماء تكويني
اسماء كامل و اسماء ناقص
اشتقاق اسم :در ادبيات عربي كلماتي كه گفته يا نوشته ميشود به سه قسمت است.
اسم ،فعل و حرف ،اسماء و كلماتي هستند كه داللت بر اشياء ثابت و يا اعمال بدون
انتساب و يا داللت بر اشخاص ميكند .اسم شيئ مانند زمين و آسمان .اسم كار يا اسم
معني مانند زدن و كشتن .اسم شخص مانند حسن و حسين .در مقابل اسماء ،افعال قرار
ميگيرند و آنها كلماتي هستند كه داللت ميكنند بر انتساب فعل به فاعل در زمان
گذشته يا حال يا آينده مانند ضرب ،يضرب ،اضرب .حروف ،كلماتي هستند كه به وسيلۀ
آن ،اسماء و افعال را به يكديگر مربوط ميسازند و از آن جمله و عبارت درست ميكنند
چنانكه ميگوييم به مسجد رفتم تا نماز بخوانم .كلمۀ «به» و «تا» در اين جمله حرف
است .اسماء بر دو قسم است :جامد و مشتق؛ اسماء جامد اسماء يك معنايي هستند كه در
مفهوم آن ،انتساب وجود ندارد هرچند در اصل پيدايش از مبدئي مشتق شده باشد ،مانند
ارض و سماء و حسن و حسين .اسماء مشتق دو معنايي هستند كه تركيبي از معناي فعل
و معناي اسم ميباشد .وقتي بخواهيم از افعال براي كسي نامي بسازيم كه مفهوم فعل و
مفهوم ذات در آن كلمه جمع شده باشد ،چنين كلمهاي را مشتق ميگويند كه بايستي از
مادۀ فعل ،كلمهاي به صورت مخصوص بسازيد مانند ضارب و قاتل كه داللت ميكند بر
ضرب و قتل در حال انتساب به كسي كه ضرب و قتل را انجام داده است .اسماء مشتقه
در صورتي كه نام كسي يا چيزي نباشد به صورت صفت استعمال ميشوند .در جمالت و
عبارات ،به دنبال موصوف ،ذكر ميگردند ،چنانكه ميگوييم انسان عالم و انسان جاهل و
اگر نام كسي يا چيزي باشند ،اسم عَلَم شناخته ميشوند .در اين صورت مستقال قابل
استعمال هستند و الزم نيست به دنبال موصوف باشند بلكه براي آنها صفت ميآورند،
مانند فاطمه العالمه و در اين صورت جنبه ذاتي بر جنبه معنوي و فعلي غلبه ميكند و
اسم به صورت جامد استعمال ميشود.
در مبدأ اشتقاق اسم ،بين علماي ادب اختالف شده است .عدهاي گفتهاند اسم از سمو
از مادۀ سما يسمو سموا مشتق شده است .اسم ناقص بود و المالفعل آن واو است و در
اين كلمه نقل و قلب واقع شده يعني المالفعل را به جاي فاءالفعل بردهاند و تبديل به
همزه نمودهاند و در نتيجه «سمو» به صورت اسم درآمده است« .سما يسمو» به معناي
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ترقي كردن و عظمت پيدا كردن و برتري داشتن است و گفتهاند چون اسم از فعل و
حرف باالتر است و نسبت به آنها برتري دارد ،از مادۀ سما يسمو به معناي برتري ،آن
ساختهاند تا هم نام كلمه باشد و هم داللت كند كه اسم از فعل ،برتر و باالتر است.
عدهاي ديگر گفتهاند اسم از «وسم يوسم« و «سما» مشتق شده است« .وسم» به
معناي داغ كردن و عالمت گذاشتن است .در قديم هركس حيوان خود را به عالمت
مخصوص داغ ميكرده ،اين داغگذاري را به عربي «وسم» ميگويند .موسِم ،اسم
زمان از مادۀ وسم است .نام فعل و زماني است كه تابش خورشيد ،ميوهها را
عالمتگذاري ميكند و رسيده و نارس آنها را از يكديگر جدا ميسازد .و گفتهاند
همانطور كه آن عالمتها نشانهاي است براي فهم معاني مخصوص ،اسم هم
نشانهاي است كه داللت بر معناي مخصوص خود ميكند .نام حسن و حسين و تقي و
نقي نشانه و عالمت اشخاص است كه به اين نامها خوانده شدهاند .علماي ادب
گفتهاند كه فاءالفعل اين كلمه واو بوده كه به خاطر كثرت استعمال تبديل به همزه
شدهاست؛ مانند وصل كه به صورت اصل درآمده ،در اينجا هم وسم به صورت اسم
درآمده است.
قول دوم به حقيقت نزديكتر است ،براي اينكه قول اول ميگويد اسم را از سما
يسمو ساختهاند ،به دليل اينكه از فعل و حرف برتري دارد .به آنها ميگوييم كلمۀ
اسم ،فقط نام كلمهاي نيست كه در مقابل حرف و فعل قرار گرفته ،بلكه اسم ،نام
اشياء و اشخاص است مانند زمين و آسمان و چيزهاي ديگر .آيا اگر براي هر چيزي
اسمي وضع كنند به دليل اين است كه آن شيئ از اشياء ديگر برتر و باالتر است؟
ميگوييم اسم نام دوم كلمهاي است كه براي نشان دادن معنايي وضع شده است خواه
آن شيئ بر اشياء ديگر برتري داشته باشد يا نداشته باشد .اسم براي اين وضع نشده
كه بين او و فعل و حرف ،مقابلهاي به وجود آيد بلكه وضع شده تا داللت كند بر نام
كسي كه به نام مخصوص نشان داده شده است .نام هر انساني دو اطالق دارد ،يكي
حسن و حسين و ديگري اسم حسن و اسم حسين .پس در واقع اسمها اسم اسماءاند
نه اينكه اسماء باشند .حسن و حسين كه نام انسان است ،اسم شناخته شده .پس براي
نامها كلمۀ اسم وضع شده تا نام نامها باشد و در وضع اين كلمه چنين معنايي در نظر
نگرفتهاند كه بر فعل و حرف برتري داشته باشد بلكه به مناسبت اينكه اسم نشانۀ
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كسي يا چيزي است ،بهتر اين است كه بگوييم از وسم ساخته شده كه به معناي عالمت
و نشانه است.
اسم ذات و اسم صفات

دليل نامگذاري شيئ يا شخص به نام مخصوص چيست .چرا اسم زمين را ارض و
اسم آسمان را سماء و نام آب را ماء و هوا را هوا گذاشتهاند .آيا اين نامگذاريها صرفا
براي اين است كه هر كدام نشانهاي باشند براي اشياء و اشخاص كه نامگذاري شدهاند و
يا اينكه بين اسم و مسماء بايستي رابطهاي هم در كار باشد تا اينكه دليل نامگذاري
روشن باشد .اگر كسي بگويد كه چرا برادر اول را به نام حسن و برادر دوم را به نام حسين
و آن ديگري را به نام علي و ديگري را به نام محمد ناميدهاند ،در جواب چنين سئوالي
ممكن است بگوييم كه اين نامهاي مختلف صرفا براي اين است كه هر نامي بر فرد
معيني داللت كند و همانطور كه بين صاحب نامها امتيازهايي وجود دارد ،هر كدام به
عمل و عالمت مخصوص شناخته ميشوند ،بين نامها هم عالمت مخصوصي باشد كه
هر كدام به اسم و صفتي شناخته شوند .در اين صورت ،نامگذاري دليلي جز اختالف در
نامها ندارد و الزم نيست معناي مخصوص و ممتازي در صاحب نام باشد تا نام
مخصوصي براي او وضع كنند و همچنين ممكن است در جواب بگوييم كه دليل انتخاب
نامهاي مختلف در صاحب نامها اختالفي است كه در صفات و معاني صاحب نامها وجود
دارد .به دليل اينكه هر كدام از آنها صفت مخصوص و بارزي دارند ،نامي مطابق بروز
همان صفت براي آنها وضع شده است .با اين جواب ،نامگذاري دو دليل الزم دارد؛ اول
اينكه هر شيئي و شخصي نام معيني داشته باشد تا به نام مخصوص خود خوانده شود و
دوم اينكه براي هركس كه نامي انتخاب ميكنند بايستي رابطهاي بين آن اسم و صفات
صاحب نام وجود داشته باشد تا انتخاب اسم معيني براي شخص معيني مستدل و برهاني
باشد و از لغويت خارج گردد .پس ميتوانيم بگوييم هريك از اسماء و صفات خداوند
تبارك و تعالي يا اسماء و صفاتي كه خدا و اولياء خدا براي اشياء و اشخاص انتخاب
كردهاند ،دليل و برهاني دارد تا مطابقتي بين معناي لغوي اسم و صاحب نام وجود داشته
باشد .پس براي اينكه بتوانيم دليلي براي نامگذاري و انتخاب نام معيني براي شيئي يا
شخصي معين داشته باشيم ،در هر نامگذاري بايستي دو جهت را رعايت كنيم .اول
همانطور كه اشياء از نظر حدود و صفات با يكديگر فرق دارند ،نام اشياء هم با يكديگر
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فرق داشته باشد .بايستي تركيب حروفي و هيئت هر اسمي از اسم ديگر جدا و ممتاز
باشد .دوم براي انتخاب نام معيني براي شخصي معين ،از نظر معناي لغوي توافق و
تناسبي در كار باشد تا بتوانيم در جواب سئوال مقدر دليل انتخاب لغت مخصوص را
براي شخص معيني داشته باشيم .در لغات قرآن و اسماء و صفات خداوند متعال و
اولياء خدا ،كامال اين دو جهت رعايت شده است .هريك از نامها و صفات خداوند
متعال تناسب لغوي و معنوي با صفت مخصوص خدا دارد .اولين اسم براي خدا اسمِ
اهلل است .خداوند در زبانهاي مختلف نامهاي مختلف دارد وليكن آن نامها به
نامگذاري خود خداوند متعال نيست بلكه نامهايي است كه بشر براي خدا انتخاب كرده
است چنانكه در فارسي به او يزدان و يا خدا ميگويند و در لغتهاي ديگر نامهاي
ديگر دارد .وليكن كلمۀ اهلل و ساير اسماء و صفات عربي به وضع و نامگذاري خدا
ميباشد .خداوند خود اين نامها را براي خود انتخاب كرده و آن را بر لسان پيغمبران
جاري ساخته است .احاديث و اخباري وارد شده كه لغت آدم و حوا در بهشت ،عربي
كامل بوده است ،زيرا الزمۀ يك زندگي كامل به نام بهشت يك لغت و بيان كامل
مانند عربي و قرآن است .پس از آنكه آدم از بهشت به دنيا و زندگي دنيا تبعيد شده
است لغت و بيان عربي از او و فرزندانش تغيير يافته و كمكم مقارن ظهور قرآن و
اسالم به همان تكامل اول برگشته است .دالئل زيادي داريم كه در علم خدا و دين
كامل خدا مقرراتي مانند مقررات اسالم و انسانهايي مانند چهارده معصوم (ع) و زبان
كاملي مانند زبان قرآن وجود داشته است .اگر از خود خدا بپرسند كه در بهشت با
فرشتگان و اولياء كامل خود با چه زباني سخن ميگويد ،جواب خواهد داد تنها زبان
عربي موافق با تكامل علم و دانش است .علم و دانش كامل براي خود زبان و بياني
غير از زبان و بيان عربي انتخاب نميكند .لذا نزول قرآن به طور اعجاز به وسيلۀ زبان
عربي امكان دارد .با لغت و زبانهاي ديگر كتابي كه از نظر فصاحت و بالغت اعجاز
باشد مانند قرآن قابل نزول نيست .پس ميتوانيم بگوييم زبان و بيان عربي صنعت
خدا و اولياء خدا ميباشد.
پس نامهاي خدا به زبان عربي نامهايي است كه خداوند براي خود جعل و انتخاب
نموده و چون اسم اسماء به وضع خداوند متعال معين شده بايستي در وضع آن دو
جهت رعايت شده باشد (اختالف اسماء با يكديگر و توافق معاني اسماء با ذات مقدس
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خدا) .اهلل اسم خاص خداوند متعال است ،كلمهاي است كه خود را به آن نامگذاري كرده
و اين اسم را براي خود انتخاب فرموده تا بين او و بندگان وسيلهاي براي دعا كردن و
خواستن و صدا زدن باشد .كلمۀ اهلل از مادۀ اله و مَألوه و وله است .هر وقت اين ماده در
بابهاي مزيد فيه مانند باب تفعل و تفاعل و غيره استعمال ميشود به اصل خود «وله»
برميگردد چنانكه ميگويند :توله و يتوله .موال امير المؤمنين (ع) در جاي ديگر از جمالت
لوب ِالیه 11يعني دلها در راه به سوي او مشتاق و در عين
خودش ميگويد :توله ِت ال ُق ُ
اشتياق ،واله و سرگردان است .مسلما اصل اله ،وله بوده است مانند احد ،اسم ،و اصل كه
در اصل وحد ،وسم و وصل بوده است .كلماتي كه فاءالفعل آن واو باشد ميتوانند به جاي
آن همزه بياورند .پس اصل مادۀ اهلل و اله ،وله و واله بوده است .وله به معناي عشق و
سرگرداني است .كسي كه در راهي به سوي مقصدي عاشقانه قدم ميزند و هنوز به
معشوق خود نرسيده ،به حيرت و سرگرداني افتاده است ،چنين انساني را واله ميگويند .لذا
كلمۀ واله در لسان شعرا همراه كلمۀ شيدا استعمال ميشود .ميگويند واله و شيداي توأم،
يعني عشق به تو دارم و در راه وصول به عشق سرگردان شدهام.
خاصيت دلهايي كه به خدا مشتاق است و در راه وصول به خداي خود مشتاقانه قدم
ميزند و هرچه بيشتر جلو ميرود بيشتر عاشق و واله ميشود همين است كه محبوب و
معشوق خود را به نام اله و اهلل نامگذاري كند .ميتواند بگويد اي واله كنندۀ من ،اي
كسي كه مرا در راه خود واله و سرگردان و متحير و مشتاق گذاشتهاي .در اينجا و در
يكچنين حالي كلمۀ اله و اهلل حقيقتي است كه از فكر و عشق مشتاق لقاء خدا سرچشمه
ميگيرد .اهلل بهترين كلمۀ مناسبي است كه شخص مشتاق به سوي خدا ميتواند بر زبان
جاري سازد .در اينجا شخص مشتاق فقط به گواهي وجدان و اشتياق خود ميداند كه
آفرينندۀ محبوبي دارد .هنوز به اسم و صفتي از اسماء و صفات او آگاه نشده و در مقابل
نداي وجدان خود از خداي محبوب خود جوابي به دست نياورده تا در اثر آن جواب ،او را
به اسم و صفتي كه مطابق باشد با اثر و جوابي كه از خدا دريافت كرده ،نامگذاري كند.
سالك راه خدا در اينجا انساني است بياباني ،سرگردان و حيران .به مكتبي نرفته و از
استادي درس نياموخته و با غير خدا انس نگرفته .در اين عطش وجدان و عشق نهاني
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خود تنها كلمۀ مناسب همين است كه با وله و عشق كامل ،يا اهلل و يا اله بگويد و
دائم او را با يكچنين اسم مناسبي بخواند و دعوت كند و سر و صدا راه بياندازد تا از
محبوب و معشوق خود پاسخي دريافت كند .خداوند متعال براي يكچنين انساني در
چنين حالي خود را به نام اهلل ناميده است.
اهلل از نظر معناي لغوي يعني اي انسان منم كه تو را به سوي خدا مشتاق كرده و
عشق و اشتياق تو را ز ياد گردانيدهام ،پس من واله كننده و مشتاق كننده و متحير
كنندۀ تو به سوي خود ميباشم .اي انسان ،من اهلل توأم و تو مَألوه من هستي .به طور
كلي در اينجا ميتوانيم مناسبت وضع اين اسم را با ذات مقدس خداوند متعال به
دست آوريم يعني واله كنندۀ بندگان و مشتاق كنندۀ آنها .پس ميتوانيم بگوييم كه
اهلل صيغۀ مبالغه از مادۀ وله است .همزۀ آن فاءالفعل و همزۀ قطع است .احتياج به
حرف تعريف ندارد ،زيرا حرف تعريف روي اسماء نكره ،براي تعريف آن اسماء ،و روي
اسماء عَلَم براي تزيين آن ميباشد .ليكن اسم اهلل از نظر اينكه عَلَم است براي ذات
خدا ،احتياج به حرف تعريف ندارد و هم اينكه زينت اين اسم به خود آن ميباشد،
احتياج به حرف ديگري نيست كه براي تزيين آن به كار برود ،مانند ذات مقدس خدا
كه به غير خود شناخته نميشود و زينت هم پيدا نميكند ،شناسايي و تزيين خدا هم
به خودِ خدا ميباشد .مناسب است چنان خاصيتي كه در وجود خدا ميباشد در اسم هم
ظاهر گردد .بنابراين ،اهلل از نظر مطابقت با ذات مقدس و از نظر داللت بر آن ذات،
نامي كامل است كه به غير خود احتياج ندارد.
آيا ظهورِ معناي الوهيت براي سالك ،فقط و فقط در حال سلوك است يا اينكه تا
حال وصول و لقاء تا ابد ادامه دارد؟
انسان در حال سلوك و حركت به سوي خداي خود هميشه احساس مي كند كه
معشوق و مطلوبي دارد .همين طور احساس مي كند كه ذات معشوق بر او مجهول
است ،زيرا در اين حال هرچه را ميبيند و ميداند چنان ميبيند و ميداند كه آنها خدا
نيستند و غير خدا ميباشند .درست حال سالك در اين راه و آنچه ميبيند و درك
ميكند مانند حال مسافر به سوي شهر معين و مقصد معلوم است .مسافري كه به
سوي شهري حركت ميكند در راه خود هنگام عبور از بيابانها و دهات و قصبات به
اشيائي برخورد ميكند و از هر ده و شهر و بياباني بهره و نصيبي ميگيرد .حال و وضع
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مسافر طوري است كه در تمام اين برخوردها و منازل بين راه ميداند كه هيچ كدام از
اينها مقصد نيست و ميداند كه هنوز به مقصد خود نرسيده است.
سالك به سوي خدا هم در راه به سوي خدا حقايقي را ميبيند و ادراكاتي دارد .به
انسانها و مقام انسانها و معلوماتي برخورد ميكند .ميداند كه همۀ اينها و تمام اين
مُدرِكات حقايقي است كه سر راه او قرار گرفته ،هريك از آنها را به عنوان زاد و توشۀ
مسافرت ميشناسد و از هر حقيقتي بهره و نصيبي ميگيرد و ميداند كه هيچ كدام از
اينها مطلوب واقعي و حقيقي او نيست و باز به سير و سلوك خود ادامه ميدهد .ولي اين
حال براي سالك هميشه و تا ابد نيست ،بلكه روزي خواهد رسيد كه به وصال معشوق
خود برسد و به مطلوب خود نائل شود كه يكچنان حالي را حالت لقاء الهي ميگويند.
عاقبت خداوند متعال حيرت و سرگرداني را از فكر سالك به سوي خود برميدارد و خود را
به بندۀ خود معرفي ميكند.
اين يك حالتي است كه فقط خدا ميداند و بندگاني كه چنان حالي در آنها پيدا شده
است .انسان مومن در يكچنين حالي معرفت به ذات خدا پيدا ميكند .بين او و خدا رابطه
برقرار ميشود .تمام معلومات مومن در اين موقع واقعيت و حقيقت پيدا ميكند و هر چه
را ميبيند چنان است كه ميبيند و هر چه را كه ميداند چنان است كه ميداند .ذات
مقدس خدا در اين حال ،از جمله معلومات و يقينات انسان سالك است.
مطالبي كه دربارۀ درك ذات مقدس خدا گفته و شنيده شده و همه جا گفتهاند خدا
ديدني و شنيدني و دانستني نيست ،همۀ اينها از طريقي است كه انسان به فعاليت و
كوشش خود خواسته باشد خدا را ببيند و بداند ،يعني امتناع درك و رويت به وسيلۀ خود
انسان و از طريق فعاليت و فكر خود او ميباشد .ليكن از طرف خدا چنين امتناعي وجود
ندارد ،يعني انسان نميتواند خدا را ببيند و حقيقت او را درك كند ولي خدا ميتواند خود را
به بندۀ سالك خود معرفي كند و با انسان مومن از راه قلب ،رويت و مشاهده برقرار سازد.
خدا ميتواند چنان حالتي در انسان مومن به وجود بياورد تا آنچنانكه خود را ميداند خداي
خود را هم بداند و همان طوري كه خود را ميبيند ،از طريق قلب ،خداي خود را مشاهده

كند .موال امير المومنين (ع) در اين مقام ميفرمايد :لم اَ ُبد ر ّب لم ا ِره .و باز ميفرمايد :مل
تره العیون مبشاهده العیان َلكن راته القلوب حبقايق الاميان .در مرحلۀ اول ميفرمايد :خدايي را
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كه نديده باشم نميپرستم و در توضيح رؤيت ميفرمايد كه چشمها با مشاهده او را
نميبيند وليكن دلها به واقعيت و حقيقت ايمان خود ،او را مشاهده ميكند.
اين مشاهدۀ قلبي در لسان موال علي (ع) به معناي رويت از طريق قلب است نه
به معناي علم به موجوديت خدا ،زيرا علم به وجود خدا مخصوص امام (ع) نيست.
همۀ مومنين و عقال و دانشمندان علم به وجود خدا دارند .همه با تعقل و دانش خود
وجود خدا را اثبات ميكنند و به دليل هستي خود هستي او را درك ميكنند و
ميتوانند بر اثبات وجود او دليل و برهان اقامه كنند .امتياز موال (ع) بر ساير اهل ايمان
و خردمندان همان مشاهدات قلبي است كه موال ميگويد دل از طريق حقيقت ايمان
خدا را مشاهده ميكند و من او را ميبينم و ميپرستم .چنين حالي براي مومن سالك
حالت لقاءاهلل و وصول به مراد است .در اينجا ميتوانيم بگوييم مومن سالك به
مطلوب خود رسيده و مجهول او دربارۀ آن مطلوب برطرف شده و حالت مكاشفه و
مشاهده براي او دست داده است .پس بايستي در اين حال وله و حيرت از مومن
سالك برداشته شود .كلمۀ اله و الوهيت در اين حال بايستي مفهوم و معنايي نداشته
باشد ،زيرا مومن تا هنگامي كه واله و مشتاق بود يا اهلل يا اهلل ميگفت و اين وله و
اشتياق تا هنگامي بود كه به وصال معشوق خود نرسيده بود و حاال كه رسيده وله و
اشتياق ندارد ،پس حالتي براي او دست نميدهد كه يا اهلل يا اهلل بگويد ،زيرا استعمال
الفاظ براي درك و وصول به معاني است و هنگامي كه معاني به دست آمد ،استعمال
لفظ ،عبث و بيفايده است .يا چنين است كه وله و اشتياق براي سالكي است كه در
حال سلوك است يا در حال وصول هم وله و اشتياق دارد؟ در آن حال هم به كلمات
يا اهلل يا ربا ترنم ميكند؟ چه خوب ميگويد شاعر ايراني حافظ شيرازي:
بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت
واندر آن برگ و نوا خوش نالههاي زار داشت
گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست
گفت ما را جلوۀ معشوق بر اين كار داشت
حقيقت اين است كه در آن حال ،وله و اشتياق از هر حالي بيشتر و براي آينده
فزونتر و افزونتر است ،زيرا همۀ غرايب و عجايب در شهري است كه انسان سالك،
بيابانها و قصبات را براي وصول به آن شهر پشت سر ميگذارد و چون به شهر رسيد،

82

وجود و عدم

88

در آنجا به سير و گردش و مشاهدۀ آثار و عجايب ميپردازد .آيۀ شريفۀ مربوط به معراج
حضرت رسول اكرم (ص) همين حقيقت را ميپروراند .آنجا كه ميگويدُ :س بحان ااذلي

ارسي ِبعب ِده لیال ِمن املسجِ ِد الرا ِم ِايل املسجِ ِد القص ااذلي بركنا ح ُ
وهل ِل ُ ِني ُه ِمن أآاي ِتنا 11.خداي
منزه در يك شب بندۀ خود را از مسجدالحرام به مسجداالقصي سير داد تا آيات خود را در
آن مقصد به او نشان بدهد .و در آيات سوره والنجم همين بيان را تاكيد ميكند در آنجا
كه ميگويد :ما كذب ال ُفوا ُد ما راي .لقد رأآي ِمن أ آ ِ
ايت ِرب ّ ِه ال ُكْبي 14،يعني دل پيغمبر در بيان
مشاهدات خود دروغ نميگويد .او هنگامي كه به سدرهالمنتهي رسيده آيات بزرگ
پروردگار را مشاهده كرده و ديده كه چگونه نور عظمت خدا همه چيز را احاطه نموده
است .نتيجه آنكه وله و اشتياق هرگز از سالك واصل برداشته نميشود و هرچه نزديكتر
شود تا به مطلوب خود نائل گردد ،بيشتر به ذكر يا اهلل ،يا اهلل مشغول ميگردد .پس كلمۀ
اهلل اسمي است كه تا ابد همراه بندگان و در فكر و ذكر آنها ادامه دارد.
در بيان رحمانيت و رحيميت

اسم و صفت :اسم كلماتي را ميگويند كه داللت بر ذات ميكند و با استعمال آن،
موجوديت شيئ يا شخصي در نظر شنونده ظاهر ميشود .در مقابل اسم ،صفت است كه
داللت ميكند بر شيئ يا شخص ،به دليل اثر و يا حالي كه از او ظاهر شده و در او به
وجود آمده .اشياء و اشخاصي كه فاقد اثرند ،مستحق صفت نيستند و براي معرفي،
استحقاق اسم دارند .كسي يا چيزي مستحق صفت است كه صاحب حال و اثري باشد تا
با استعمال صفت ،حال و اثر وجودي او را در ذهن شنونده منعكس سازد.
انسان در ابتداي تولد خود فقط مستحق اسم است ولي پس از آنكه وارد زندگي
ميشود ،به دليل اعمال و اخالقي كه از او سر ميزند صفتي از صفات را پيدا ميكند و
اين حقيقت بايستي معلوم و روشن باشد كه همه جا اسماء و صفات براي معرفي شيئ يا
شخص است به شخص ديگر .لذا پيدايش اسم و صفت ممكن نيست مگر اينكه آنجا
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الاقل دو نفر موجود عالم و عاقل باشند .يك فرد براي خودش احتياج به اسم و صفت
ندارد .اسم و صفت براي معرفي بين دو فرد از يكي نسبت به ديگري واقع ميشود.
خداوند متعال آنجا كه فقط خود بوده و در برابر او موجود عالم و عاقلي نبوده ،اسم
و صفت براي خود وضع نكرده است ،زيرا كسي نبوده كه خداوند بين خود و او اسم و
صفتي وضع كند .به اين دليل ،اسماء و صفات لفظي خداوند متعال مانند صفات فعلي
او حادث است ،ابتدا و انتهايي دارد ،يعني در آنجا كه خداوند خود را اهلل ناميده يا با
لفظ قادر و رحمن و رحيم خود را معرفي كرده ،يكچنين تعريفات و وضع اسماء و
صفات ،در مورد و موقعي بوده كه موجود عالِمي آفريده است.
بنابراين ميگوييم ذات خدا قديم و ازلي است ولي الفاظ و صفاتي كه بر آن ذات
داللت ميكنند حادثاند .لفظ اهلل و رحمن و رحيم ،مخلوق است و مانند ساير
مخلوقات حادث ميباشند .در اينجا اولين اسم حادث براي معرفي ذات به موجودات
عالم ،كلمۀ اهلل و الوهيت بود كه وصف آن گذشت .همين يك اسم براي اشاره به ذات
كافي است و ديگر احتياجي نيست تا براي اشاره به ذات ،اسم و نام ديگري وضع
كنند .كلماتي كه به دليل آثار و اعمال براي خدا ساخته ميشود ،صفت ناميده ميشود
و يكچنين كلماتي از نظر تجزيۀ معني همه جا بايستي مشتق و دو پهلو باشد .از يك
طرف داللت بر ذات مقدس كند و از طرف ديگر داللت بر اثر و عملي كه از اسماء
مقدس صادر شده ،زيرا اين دو پهلويي الزمۀ داللت اسماء مشتق است ،مانند قاتل و
ضارب كه داللت ميكند بر قتل و ضرب و كسي و چيزي كه آن قتل و ضرب را
انجام داده است.
در اينجا سئوالي به وجود ميآيد كه اگر پيدايش صفت به دليل اثر و عمل است و
پيدايش اسم به دليل ذات است ،پس كلمۀ اهلل بايستي جامد باشد نه مشتق ،زيرا اين
كلمه براي اشاره به ذات وضع شده و بايستي خالي از داللت بر اثر عمل از آن ذات
مقدس باشد و صرفا اشاره به ذات كند .پس كلمۀ اهلل بايستي جامد باشد (يك معنايي
و فقط اشاره به ذات) و الزم نيست مشتق باشد ،به دليل اينكه كلمۀ مشتق داللت
ميكند بر ذات به دليل اثري كه از آن ذات ظاهر شده است و شما در گذشته ثابت
كرديد كه اهلل صيغۀ مبالغه از مادۀ وله و واله و مَألوه ميباشد .البته صيغههاي مبالغه
مشتقاند و در موردي استعمال ميشوند كه داللت كند بر ذات ،به دليل اثري كه از
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اسم ذات مشاهده شده است مانند قتّال و ضرّاب .در آنجا كه خداوند متعال اسم اهلل را
براي خود وضع كرده ،چه اثري بين او و بندۀ او قابل درك و مشاهده بوده تا چنين لفظ
لفظ مشتقي آن هم مبالغه براي خود وضع كند؟ ديگر اينكه اين لفظ هم مانند ساير
الفاظ (رحمن و رحيم) بايستي به جاي صفت استعمال شود نه اينكه به جاي اسم باشد .در
اين صورت براي خدا اسمي وجود ندارد و همه جا صفات است و با صفات خود خوانده
ميشود.
جواب اين است كه در وضع اسماء چنين قيد و شرطي به وجود نيامده كه حتما لفظ
وضع شده ،يك معنايي و جامد باشد .ما ميتوانيم اسماء مشتقه و صفات مشبهه و اسماء
فاعل و مفعول را نام كسي يا چيزي قرار دهيم بدون اينكه از آن كس يا آن چيز اثر و
عملي مشاهده شود ،مانند نامهاي تقي و نقي و علي كه مشتق است و نام كسي شده
بدون اينكه اثري از او مشاهده شده باشد .فقط شرطي كه اينجا در وضع اسماء الزم
است اين است كه در استعمال اسم ذات ،ذات بدون اثر رعايت گردد و با اسم ،اشاره به
ذات كند .در اينجا وضع كلمۀ اهلل براي ذات مقدس خدا به همين منظور است .يك كلمۀ
مشتق براي اشاره به ذات مقدس وضع شده .از استعمال اين كلمه فقط ذات مقدس اراده
ميشود بدون اينكه داللت بر اثر و عملي در ذات داشته باشد ،هر چند از نظر وضع لغوي
دو معنايي است وليكن در استعمال ،فقط يك معنا اراده ميشود .ديگر اينكه بين بنده و
خداي او ،معناي الوهيت ،يعني تحير و اشتياق ،قابل احساس و قابل درك است هر چند
اين تحير و اشتياق ،اثر و عملي از ذات مقدس نيست .انساني كه متوجه به خداي خود
ميگردد و فكر خود را در ميدان درك عظمت خدا به فعاليت مياندازد ،وله و اشتياق به
خدا پيدا ميكند و ميتواند خداي خود را به نام اله و اهلل بخواند هر چند تحير و اشتياق،
اثر فكر و نفس بندۀ خداشناس ميباشد .پس كلمۀ اهلل بدون رعايت اثر و عمل ،براي
اشاره به ذات مقدس وضع شده و وضع اين كلمه در محيطي بوده كه تناسب با فكر و
ذكر بندۀ واله و مشتاق باشد و اگر چنين بندهاي در تاريخِ حدوث عالم پيدا نميشد ،احتياج
به چنين كلمهاي هم نبود كه خداوند براي خود وضع كند .پس لفظ اهلل صرفا براي اشاره
به ذات وضع شده كه بندۀ واله و مشتاق آن را هنگام تحير و اشتياق استعمال ميكند و
همين يك اسم براي بندۀ مشتاق براي خواندن خدا و اشاره به او كافي است .استعمال
ساير اسماء و صفات درمورد مشاهدۀ اثر و عمل از ذات مقدس است و استعمال آن صفات
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هم براي طمع و اميدي است كه انسان به آن اثر و عمل پيدا كرده است .لذا موالي
متقيان (ع) در مقام اخالص و معرفي اطاعت و بندگي ميفرمايد :كمال اخالص به
است كه صفات را از ذات مقدس نفي كني و استعمال كلماتي كه دليل صفت است و
تو را به طمع صفتي از صفات خدا مياندازد ،از زبان و فكر خود دور سازي (َ كام ُل
ِ
ا ِل ِ
الصفات َنه)
خالص ن ُفي
و حاال در معناي رحمانيت و رحيميت بحث را ادامه مي دهيم .در اينجا سئوالي به
وجود ميآيد كه از ميان صفات خداوند تبارك و تعالي اولين صفت كدام است .چنانكه
مشهور است خداوند متعال هزار و يك اسم و صفت دارد كه مجموع آنها در دعاي
جوشن كبير يادآوري شده و از طرفي اين حقيقت روشن است كه صفات خداوند متعال
به دليل فعل و اثري است كه از او در عالم ظاهر شده و اگر اثري نميداشت و فعلي
انجام نميداد اسم و صفت هم پيدا نميكرد .خداوند براي خود و براي ذات خود اسم و
صفتي وضع نكرده است .وضع اسماء و صفات به دليل آثار وجودي خداوند متعال است
تا در مقابل هر اثري صفتي داشته باشد و بندگانش از راه استعمال صفات ،اثر مربوط
به آن صفت را بدانند و از خدا بخواهند آنها را طوري تربيت كند تا صاحب چنان اسم
و صفتي بشوند كه خداوند متعال دارد.
ما در بيان اين حقيقت كه اولين صفت از صفات خداوند متعال كدام است بايستي
به سراغ اولين اثر از آثار وجودي او برويم .وقتي اولين اثر را دانستيم ،اولين صفت را
هم خواهيم دانست .در اينجا به صفات ذاتي خداوند متعال كاري نداريم هر چند
صفات ذاتي خدا مانند صفات فعلي در مقابل علم و فكر بندگان خدا ظاهر شده است.
چنانكه اگر بندهاي نميداشت ،به علم و صفات ذاتي هم شناخته نميشد ،ولي از
طريق آثار وجودي صفات او را ميشماريم و ميشناسيم.
اولين صفت خداوند متعال صفت مشيت است كه شرح آن گذشت .براي اينكه خدا
هر چه را ميخواهد بسازد بايستي اول بخواهد .خواست او در اينجا به معناي همان
مشيت است .مشيت هم از آثار علم و قدرت ذاتي خداوند متعال است.
دومين صفت بعد از مشيت صفت اراده است .اراده به معناي تصميم قطعي بر انجام
فعل و عملي است كه ميخواهد انجام دهد و اين تصميم قطعي در ذات خدا به معناي
اين است كه در حكمت او ،ايجاد مخلوق ،واجب و الزم باشد .در اينجا ميگوييم
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موجود واجب همان است كه وجود او در حكمت خدا واجب شناخته شده باشد .پس صفت
دوم ،اراده است.
صفت سوم در اينجا صفت بديع و مبدع است چنانكه خود را در بعضي آيات به اين
صفت معرفي فرموده (بديع السموات َ الارض) .بديع و مبدع از كلمۀ بدع و بدعت به
معناي شيئي تازه و بيسابقه است .آنچه تازه به وجود ميآيد و پيش از آن ،مثل و
مانندش در عالم نبوده است ،جديد و بديع مينامند ،مانند انسانها و حيواناتي كه متولد
ميشوند همينطور گياهها و غيره.
صنايع انساني از نظر اينكه از روي نمونههاي طبيعي به وجود ميآيند و هر كدام از
صنايع در طبيعت نمونهاي دارد ،اين صنايع جديد است و بديع نيست ،زيرا آنچه را كه بشر
ميسازد ،بر پايۀ نمونههايي است كه خداوند در طبيعت ساخته ،مانند اختراع طياره از روي
طيران مرغها و دوربين از روي ساختمان چشم و غيره .انسان نميتواند صفت بديعي
داشته باشد و ميتواند اختراعات جديد و تازه به وجود آورد .بديع و بدعت به صنعتي
ميگويند كه سابقه نداشته است .يكي از حقايق غير قابل انكار در توحيد همين است كه
انواع صنايع الهي ،در اولين مرتبۀ پيدايش ،كامل بوده است .نمونۀ قبلي نداشته و كمال
آن هم به تدريج نبوده است .آيا نقشۀ آسمانها پيش از خلقت آسمانها بوده و همينطور
نقشۀ انسانها و حيوانها و ساير صنايع طبيعي؟ اگر بگوييم مخلوقات الهي از روي
نمونهها و نقشههاي قبلي طرحريزي شده است بايستي بگوييم كه پيش از اين مخلوقات،
مخلوقاتي بودهاند و پيش از آنها هم همينطور .الزم است همراه خدا از ازل نقشهها و
نمونههايي باشد تا بر اساس آن ،صنايع الهي طرح ريزي شوند .در اينجا نمونههايي ازلي،
مانند خدا قديم و ازلي خواهند بود و آن نمونهها از ذات خدا مستغني ميباشند و احتياج به
آفريننده ندارند و اين معنا برخالف ضرورت و بداهت علم و عقل است و الزمۀ يكچنين
عقيده اين است كه خداوند محتاج به غير خود باشد ،محتاج به نمونهها و نقشههايي كه
از روي آن ،مخلوقات خود را بيافريند .همۀ عقال ميدانند كه خدا محتاج نيست.
و اگر بگوييم كه پيدايش صنايع الهي تدريجي و تكاملي بوده است ،در ابتدا خداوند
متعال موجودات ناقصي آفريده و بعد از آنكه به نقص آنها پي برده ،صنايع آينده را
كاملتر و كاملتر خلق كرده تا به تدريج صنايع طبيعي به كمال واقعي خود رسيده است.
چنانكه ماديون عالم چنين عقيدهاي دارند و پيدايش صنايع طبيعي را به تدريج ميدانند،
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نظير صنايع انساني .اگر تكامل صنايع طبيعي تدريجي بوده ،الزمۀ اين تدريج ،اعتقاد
به عجز و يا جهل آفرينندۀ متعال است .بايستي بگوييم خدا اول ندانسته و يا نتوانسته
و ناقص آفريده و بعد از آشنايي به نقص مخلوق خود ،براي مرتبۀ دوم كاملتر آفريده
و در مرحلۀ سوم كاملتر ،تا به آخرين حد كمال رسيده است ،چنانكه ميگويند انسان
يك ميمون تكامل يافته است .تكامل تدريجي موجودات عالم دليل كامل بر عجز و
ناتواني آفريننده است ،زيرا كمال هر شيئي مانند خود ،در همان شيئ ،مطلوب است و
بلكه مطلوبتر است .آفريننده صنايع خود را از همان ابتدا كامل ميخواهد .نقص مانند
عدم است .مطلوب آفريننده نيست.
انسانهاي آفريننده دوست دارند آنچه را ساخته و آفريدهاند كامل باشد و كسي
نتواند در مصنوع آنها نقطه ضعفي بيابد .از اين راه ،بين انسانهاي مخترع و
آفريننده ،مسابقه به وجود ميآيد و هر كدام ميكوشند نسبت به ديگري صفت
كاملتري داشته باشند و از نظر اينكه كماالت علمي و هنري انسان از نقص رو به
كمال ميرود ،صنايع اوليۀ انسان از صنايع مرتبۀ دوم ناقصتر است و همينطور
صنايع آينده از صنايع گذشته كاملتر ميشود تا روزي كه انسان بتواند صنايع خود را
هماهنگ صنايع طبيعت بسازد ،يعني انسان و حيواني مانند انسانها و حيوانهاي
طبيعت درست كند و در اين صورت اعتقاد پيدا ميكند كه آفريننده كامل است و آنچه
ساخته در انتهاي كمال قرار گرفته و از آن كاملتر قابل تصور نيست .اگر پيدايش
صنايع طبيعي مانند صنايع انساني از نقص به كمال بوده تا به انتهاي تكامل خود
رسيده است ،در اينجا نسبت به آفريننده سئوال و پرسشي به وجود ميآيد .سائل مي
پرسد كه خدا آنچه را ساخته چرا ناقص ساخته؟ برهان نقص يك مخلوق چيست؟
اگر آفريننده در جواب بگويد كه ابتدا ندانستم ،پس از آن به اشتباه خود پي بردم،
در اينجا به عجز و جهل خود اعتراف نموده .موجود عاجز و جاهل ،به دليل عقل ،به
غير خود محتاج است و بايستي به سراغ خدايي برويم كه در ذات خود كامل باشد .و
باز همين سئوال و پرسش دربارۀ آن خدا هم خواهد بود تا برسيم به يك موجود كامل
توانا كه در ذات خود غني و بينياز و كامل باشد .چنين خدايي الزم است بر مبناي
كمال علم و قدرت خود ،مخلوقات خود را كامل و بدون نقص بيافريند .اين الزمۀ علم
كامل و قدرت كامل است كه مصنوع و صنعت او از همان ابتدا كامل باشد.
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روي اين حساب ،تكامل تدريجي يا طراحي مصنوعات طبيعي از روي نمونههاي قبلي،
بر خالف برهان عقل و نقل ميباشد .از طرف ديگر ميتوانيم اين حقيقت را در عالم
طبيعت كشف كنيم كه آنچه هست ،در ذات خود خلقي كامل است و بر اساس كمال
واقعي خود قابل تغيير نيست و هيچ يك از موجودات طبيعت براي پيدايش موجود ديگر
مقدمه نبوده و نيستند .ما وقتي درست در صنايع طبيعت دقت ميكنيم ميبينيم هر
مخلوق در ذات خود و در طراحي مربوط به آفرينش خود ،كامل و ذاتا مطلوب است .مثال
حيوانات هر كدام نوعي كامل هستند كه به خودي خود مطلوب آفريننده بوده ،نه اينكه از
باب مقدمه براي پيدايش نوعي ديگر مطلوب باشد .آيا گوسفندان در نوع خود كامل و
مطلوباند و يا اينكه حيواناتي ناقص و مقدمه براي پيدايش گاو و شتر و غيرهاند و
همينطور موجودات ديگر .خلقت گوسفندان در صورتي مقدمه و پله براي خلقت گاو و
شتر است كه اوال گوسفند در خلقت خود نسبت به گاو و شتر ناقص باشد و ثانيا گاو و
شتر گوسفندهاي تكامل يافته باشند ،نه اين كه نوعي جدا و ممتاز نسبت به نوع گوسفند
باشند .در اينجا وقتي درست دقت كنيم ،هر نوعي در طبيعت در ذات خود نوعي كامل
است .حشرات هر كدام نوعي كامل هستند .ميگوييم پشۀ كامل ،مگس كامل،
زنبوركامل ،مورچۀ كامل و همينطور درندۀ كامل .و همين حساب در عالم نباتات؛ درخت
سيب در نوع خود كامل ،گالبي نوعي جداگانه ،سبزيجات ،علفهايي كه براي حيوانات
آفريده شده .در عالم حشرات و نباتات ذرهبيني هم كمالِ نوعي ،مشهود و نمودار است
مانند ميكروبهاي مختلف و هيچ كدام از ميكروبها در نوع خود يك ميكروب ناقص يا
حيوانات و نباتات ناقص نيستند و باالخره در عالم جماد و نبات و حيوان چيزي به چشم
نميخورد كه در نوع خود ناقص و مقدمه براي كمال نوع ديگر باشد.
آيا شما در عالم طبيعت ميتوانيد در سلسله تكامل تدريجي ،سر حلقۀ تكامل و وسط
سلسلۀ تكامل و آخر آن را پيدا كنيد؟ مثال در صنايع انساني ميتوانيم صنايع ابتدايي و
وسطي و انتهايي را پيدا كنيم .در صنعت خانه سازي از كوخها و غارها تا كاخهاي
سلطنتي و منازل وسط مانند غارهاي مربع و منظم و خانههاي دهاتيها و خانههاي قديم
شهري و همينطور منازل هزار سال جلوتر و پانصد سال و به ترتيب تا آخرين منازل
ميگوييم كوخها مقدمۀ كاخها هستند .منازل دهقانان در نوع صنعتِ منزل ،مقدمهاند.
براي پيدايش منازل شهريها و منازل آجري ،مقدمهاند .براي پيدايش آهن و غيره و
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همينطور به ترتيب تا آخر .در اينجا آخرين ساختمانهاي آجري و آهني كه از نظر
هندسۀ ساختماني متصل به كاخ سلطنتي و آخرين منزل مدرن و مجهز ميباشد ،حلقۀ
متصله ناميده ميشود .يعني آخرين ساختماني كه يك درجه ناقصتر از يك ساختمان
كامل و كاخ سلطنتي ميباشد .همۀ منازل ابتدايي و نهايي ،در صنعت منزل ،يكي
بيش نيست .مقايسۀ منازل ابتدايي و نهايي با يكديگر مانند مقايسۀ گوسفند و شتر
نيست .خيلي واضح است كه منازل ابتدايي مقدمهاي است براي پيدايش منازل نهايي
و در زمينۀ پيدايش كاخها ،كوخها و غارها لغو و عبث است ،ولي صنايع طبيعي هر
كدام در نوع خود كامل و الزم ميباشند و هيچ كدام از آنها جاي ديگري را نميگيرد.
انسانها هم در نوع خود يك موجود مستقل و مطلوب و كامل هستند و نسبت به
موجودات ديگر ،آخرين سلسلۀ آنها و به اصطالح ذوالمقدمه ميباشند.
اگر حيوانات براي پيدايش انسان مقدمه باشند ،مانند كوخها كه مقدمۀ كاخها
هستند ،در زمينۀ پيدايش انسان وجود حيوانات الزم نيست .با اينكه ميبينيم و
ميدانيم به همان اندازه كه وجود يك انسان در خلقت و طبيعت ،مطلوب است ،وجود
يك حيوان هم مانند گوسفند و شتر ،مطلوب ميباشد و همه با هم در ميدان زندگي،
وجودشان الزم است .بنابراين هيچ يك از موجودات طبيعت در مقدمۀ موجود ديگر
نيستند بلكه هر كدام از جمادات و نباتات و حيوانات و انسانها در نوع خود كامل و
مطلوب ميباشند.
پس نظريۀ تكامل تدريجي در صنايع طبيعي برهان و دليلي ندارد جز يك سلسله
حدسيات و فرضيات كه به زعم خودشان انسانها و حيوانهاي يك ميليون سال پيش
از اين را پيدا كرده باشند و بتوانند بين آن انسانها و انسانهاي فعلي يك تكامل
طبيعي تدريجي به وجود آورند.
با اين حساب ميگوييم آنچه در طبيعت خلق شده ،در خلقت كامل و بدون نمونۀ
قبلي بوده است .از اين راه ثابت ميشود هريك از موجودات طبيعت در نوع خود بديع
و بيسابقهاند و از اين تازگي و عدم سابقه كشف ميكنيم كه آفرينندۀ عالم بديع و
مبدع است .آنچه ميآفريند بدون سابقه خلق ميكند.
در احاديث و اخبار آل محمد (ص) جمالت و عباراتي وجود دارد كه با تكامل
تدريجي طبيعت و با پيدايش آينده از روي نمونههاي گذشته سازگار نيست .در آنجا
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كه امام (ع) ميفرمايدِ :ابتدع ا َلش یاء ل ِمن ش ی اكن قبلها َ انشأَها ِبال اح ِتذا ِء ام ِثل امتثلها،
يعني موجودات را بدون سابقه و بدون اصول اوليه و هندسۀ مخلوقات را بدون نقشه و
نمونههاي قبلي ايجاد كرده است .فهو البديع املبدع .صفاتي كه ارتباط به اسم بديع پيدا
ميكند و از شئون اين اسم شناخته ميشود كلمات «جاعل و بارء و ذارء» ميباشند.
جاعل به معناي جعل و ايجاد است .بارء از برء يبرء به معناي ظهور دادن به شيئ مجهول
است .يذرء از ذرء يذرء به معناي برافشاندن و نمودار كردن شيئي ميباشد .فرق بين ذارء
و بارء از اين جهت است كه بارء به دليل نمود و ظهور شيئ است .ذارء به دليل ظهور و
تفكيك ذرات و اشياء از يكديگر است.
و اما كلمۀ جعل بر دو قسم است :جعل بسيط و جعل مركب .جعل به معناي تصرف در
ذات و ماهيت شيئي است ،چنانكه ميگويند :جعل ماهيت ،جعل حيات ،جعل نور و ظلمت.
و اما تغيير هندسه و صورت شيئ با كلمۀ خلق ادا ميشود .جعل بسيط در جمله و عبارت
يك مفعول بيشتر ندارد .چنانكه ميگويند :جعلت تراب ،جعلت رمادا ،جعلت ارضا َ سامء .و
اما جعل مركب دو مفعول دارد ،به معناي تغيير دادن شيئي به حال و صورت ديگر،
چنانكه خداوند ميفرمايدُ :هو ااذلي جعل الشمس ضیاء َ القمر نورا 12.آن خداست كه در
جرم و جسم خورشيد نورانيت قرار داده و به كرۀ ماه نور و روشنايي بخشيده.
بعد از صفت بديع ،به مناسبت ايجاد شيئي بدون سابقه ،دومين صفت خدا صفت جاعل
است ،زيرا الزم است كه در اولين مرتبه ذوات اشياء را ايجاد كند و در آن ذوات ،تغيير
ذاتي و ماهوي قرار دهد و پس از آن ،ذوات ايجاد شده را كه در واقع مصالح ساختماني
جهان و انسان ميباشند ،به صورتهاي الزم تركيب ساخته و مهندسي نمايد .چون ذوات
نسبت به شكلها و مخلوقاتي كه بر آن ذوات استوار ميشوند به جاي اصل و آن
صورتها به جاي فرع شناخته ميشوند و از طرفي همه جا اصل بر فرع مقدم ميباشد،
الزم است پيش از خلق صورتها و ساختمانها ،خداوند ذوات و مصالح ساختماني آنها را
بيافريند .پس ابتدا به دليل جعل به صفت جاعل شناخته ميشود.
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خداوند در اولين مرتبه وجود نور را بدون سابقه و بدون اصل ايجاد فرموده و در
مرتبۀ دوم اصل ماده و ذرات را جعل فرموده .اين دو شيئي كه بدون سابقه ميباشند،
به جعل بسيط آفريده شدهاند و از اين دو شيئي كه صورتها و مخلوقات آينده را
آفريده ،به عنوان جعل مركب معرفي شده است .پس در هر دو صورت ،خداوند متعال
بديع است .بنابراين ،جعل ،صفت دوم و باري و ذاري صفت سوم و چهارم ميباشد.
صفات آينده بعد از اين چهار صفت .صفات مصور ،خالق ،مجدد و محدث ميباشند.
اينها نيز صفاتي هستند كه پيش از ايجاد يك موجود و مخلوق عالم و دانا ،براي خدا
شناخته ميشوند .گاهي خداوند موجودي را به عنوان نعمت خلق ميكند و آن را به
بندۀ عالم و عامل خود ميبخشد و گاهي موجودي را خلق ميكند بدون اينكه آن
خلقت در برابر يك موجود عالم عاقلي باشد .آنچه از ايجاد و خلقت در برابر موجود
عالم و عاقل پيدا ميشود ،خداوند نسبت به يكچنين آفرينش صفت بخشندگي پيدا
ميكند و به عنوان يك واهب و بخشنده شناخته ميشود .و اما آنچه خلق ميكند و
آن خلقت در برابر موجود عالم و براي موجود عاقل نيست ،نسبت به يكچنين
آفرينندگي به صفت بخشندگي شناخته نميشود ،زيرا در مفهوم بخشندگي سه حقيقت
خوابيده است .اول :بخشنده ،دوم :سرمايۀ مورد بخشش ،سوم :يك موجود عالم و
دانايي كه «موهوب لَه» شناخته شده ،يعني آن مال و ثروت را به او بخشيدهاند .پس
در آنجا كه به جز خدا كسي نيست و هنوز يك مخلوق عالم و دانايي نيافريده است
كه به او ثروت و نعمتي ببخشد ،به صفت بخشندگي شناخته نميشود و نبايد هم خود
را به چنين صفتي وصف كند .بنابراين پيش از ايجاد مخلوق عالمِ دانا ،به دليل
آفرينش بيسابقه ،بديع است و به دليل ايجاد ذوات ،جاعل است و به دليل بروز آن
ذوات و نمايش دادن آنها ،باري و ذاري ميباشد و به دليل شكل و صورت دادن به
آن ذوات ،مصور و خالق ميباشد .بعد از اين صفات و بعد از ايجاد ذوات و بروز دادن
آن ذوات به ماهيتها و شكلها ،الزم و واجب ميشود كه خداوند در اولين مرتبه يك
موجود زنده بيافريند و او را در مسير تعليم و تربيت به حد كمال برساند و بعد از آنكه
به انتهاي كمال رسيد ،براي او اين همه نعمت و ثروت خلق كند .در اينجا بهترين
صفت مناسب براي خداوند متعال ،صفت محيي (زنده كننده) و بعد از صفت احياء ،رب
و صفت معلم است ،زيرا موجودي را كه ميآفريند ،زنده ميكند و بعد از زنده شدن ،او
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را ميپروراند و بعد از پرورش و ايجاد استعداد ،به او علم و حكمت ميآموزد .از اينجا به
بعد كه در برابر خود موجودي عالم و دانا آفريده است ،به صفت رحمانيت و رحيميت
شناخته ميشود .رحمن به معناي مبالغه در رحمت .رحيم صفت مشبهه بدون مبالغه است.
رحيم از نظر اينكه صفت مشبهه ميباشد و صفات مشبهه صفات ذاتي خداوند متعال
است ،منشأ رحمت رحمانيت خدا قرار ميگيرد .خداوند ذاتا رحيم است و به جز رحم و
محبت كاري انجام نميدهد ،چنانكه در فلسفه و حكمت الهي هم ثابت شده است كه
حكما ميگويند :لطف بر خدا واجب است .بنابراين ،رحمت و بخشش هم بر خدا واجب
ميشود .نهايت گاهي بروز رحمت از جانب خدا براي خلق بدون قيد و شرط واقع ميشود.
خداوند در اين مرحله از رحمت خود ،فيض و بركت را در اختيار دوست و دشمن ،مطيع و
عاصي قرار ميدهد .چنان بخششي كه مشروط به شرط اطاعت و بندگي نيست .به
مناسبت يكچنين بخششي خدا را رحمن ميگويند .لذا ميگويند زندگي دنيا از رحمت
رحمانيت خدا به وجود آمده است ،يعني خداوند زندگي دنيا و اين همه ثروت و بركت را
بدون استحقاق و بدون قيد و شرط اطاعت در اختيار دوست و دشمن گذاشته است و هيچ
باكي ندارد و اهميت نميدهد كنار اين سفره ،دشمن خدا بنشيند يا دوستش از آن استفاده
كند .شاعر ميفرمايد:
بر اين خوان يغما ،چه دشمن چه دوست27
اديم زمين ،سفرۀ عام اوست
و اما صفت رحيميت به مناسبت بذل و بخشش نسبت به بندگان مطيع و مومن است.
كساني كه در اثر اطاعت و بندگي استحقاق پيدا ميكنند و مشمول لطف و عنايت خدا
قرار ميگيرند ،مشمول رحمتِ رحيميت خدا هم قرار گرفتهاند و از نظر اينكه توفيق
دينداري و بندگي در دنيا و زندگي زيباي بهشت در آخرت ،مشروط به شرط اطاعت و
بندگي است ،خداوند متعال نسبت به يكچنين رحمت و عنايتي ،به صفت رحيميت
شناخته شده و اين دو صفت كه در واقع اساس تربيت به ايمان و تقوي ميباشد ،در سورۀ
حمد در آيۀ «بسم للا الرمحن الرحمي» بيان شده است .اسماء حسناي خداوند متعال داللت
دارد بر علم و قدرت و هنري كه مخصوص ذات مقدس ميباشد .انسانها در زندگي خود
براي رفع نواقص و باال بردن سطح معلومات و زندگي و رسيدن به مقامات و درجات ،به
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دنبال يك متخصص ميگردند تا از علم و تخصص او براي رفع نواقص و تعمير وجود
خود استفاده كنند .پس براي كسب مقام سعي ميكنند به پادشاهان تقرب پيدا كنند و
براي كسب علم و حكمت به اساتيد علم و دانش مراجعه ميكنند .براي كسب شفا و
معالجات امراض به طبيب و دكتر و به همين طريق براي كسب هر مقام و كاري به
متخصص مربوطه مراجعه ميكنند .در اينجا خداوند انسان را متوجه به اسماء حسني و
صفات علياي خودش ميكند و در آيۀ  081از سورۀ اعراف ميفرمايدِّ ِ َ :لل ْ َال ْسام ُء
الْ ُح ْس ىن فا ْدَُو ُه ِِبا َ ذ ُرَا ااذلين يُلْ ِحدُ َن ِف أَ ْسامئِ ِه ،خداوند اسمهاي نيكوتر و عاليتر دارد.
آن اسماء را از خدا بخواهيد و واگذاريد كساني را كه خود را شريك اسماء خدا قرار
دادهاند و در آنچه از خدا انتظار دارند به ديگري مراجعه ميكنند .منظور از اسماء
حسني در اين آيۀ شريفه ،همان صفات و اسمائي است كه انسانها در زندگي طالب
آن هستند .انسانها طالب علماند و ميخواهند عالم باشند ،پس براي كسب علم به
دانشمندان مراجعه ميكنند .انسانها طالب قدرتاند و ميخواهند قادر باشند ،براي
كسب قدرت به قدرتمندان مراجعه ميكنند .انسانها ميخواهند مهندس و پزشك
شوند ،براي كسب اين دو صفت به دانشگاه مراجعه ميكنند .همينطور هركس در
زندگي طالب كمالي است كه ميخواهد از آن كمال اسم و ثروتي به دست آورد .در
چنين راهي خداوند خود را به بندگان خود معرفي كرده و ميگويد براي كسب دانش و
صفت علم و كسب قدرت و ساير كماالت به من مراجعه كنيد .من عالمم ،از علم خود
به شما ميآموزم تا مانند من عالم شويد .من قادرم ،از قدرت خودم به شما ميبخشم
تا مانند من قوي و غالب و قادر و قاهر باشيد .من حكيمم ،از حكمت خود به شما
ميآموزم تا مهندس و حكيم و مدبر شويد .براي نمونه پيغمبران را به عنوان شاگردان
مكتب خود معرفي كرده و آنها را به اسماء اعظم خود مجهز نموده است .مشاهده
ميكنيم حضرت عيسي مانند خدا خالق و محيي و طبيب است .مانند خدا از گِلها
مرغ ميآفريند و به آن ،روح ميدمد .اعضاء و جوارح او را ساخته و مهندسي ميكند و
از غيب خبر ميدهد و مرضهاي مردم را معالجه كرده و شفا ميبخشد و غيره.
ميبينيم حضرت خاتم ،پيغمبر اسالم (ص) ،مانند خدا حكيم است و مانند خدا تدبير و
سياست و رحمت و رأفت دارد .در اينجا ساير دانشمندان در علم و دانش و هنر خود
قابل مقايسه با پيغمبران نيستند .آنجا كه سقراط و بقراط ادعاي طب و حكمت دارند،
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در برابر طب و حكمت عيسي صفرند و آنجا كه زمامداران و سياست مداران ادعاي
پيشوايي و رهبري دارند ،در برابر پيشوايي و رهبري رسولاكرم (ص) و ائمۀ اطهار (ع)
صفرند .همينطور در جميع اسماء و صفات ديگر .پس براي اينكه در هر علم و هنر و
صنعتي متخصص كامل باشيم ،چنان تخصصي كه كوچكترين اشتباهي در ذهن و
صفت ما به وجود نيايد ،بهتر اين است كه به سازنده و آفرينندۀ جهان مراجعه كنيم و از او
درس علم و حكمت بياموزيم .عدهاي اعتراض ميكنند و چنين خيال كردهاند كه علوم
ديني و معارف الهي اثر عملي و صفتي ندارد .ميگويند بهترين علوم علمي است كه چون
جامۀ عمل بپوشد سطح زندگي را باال ببرد ،ثروت و نعمت را زياد كند و رفاه و آسايش به
وجود آورد و مشكالت زندگي را برطرف كند ،مانند علم طب براي جلوگيري از امراض و
معالجۀ مرض و مانند علوم صنعتي و فني و كشاورزي كه چون جامۀ عمل ميپوشد ،به
صورت قطار و هواپيما و ماشينآالت جلوه ميكند و مشكالت زندگي را برطرف ميسازد.
علوم ديني و معارف الهي چنين خاصيتي ندارد .ميگويند از قرآن خواندن و قرآن دانستن
و خداشناسي آب و ناني به وجود نميآيد .چه فايده انسانها خود را به معارف الهي مجهز
سازند و خدا را آنچنانكه هست بشناسند .يكچنين علوم فايدۀ عملي ندارد .باز هم حتي
دانشمندان هنگامي كه مريض شوند ،به پزشك محتاجاند و چون گرسنه شوند به كشاورز
و غيره نياز دارند و براي مجهز شدن به وسائل زندگي بايستي به دانشمندان سازندۀ آنها
مراجعه كنند و باالخره با كمك يكديگر سطح زندگي را باال ببرند .پس از اين نظر كه
علوم ديني و معارف الهي خاصيت عملي ندارد و نميتواند براي انسان زندگي بسازد ،مورد
احتياج بشر نيست ،زيرا نفع و ضرري براي زندگي انسان ندارد .راستي اگر معارف الهي
جنبۀ عملي نداشته باشد و اين علم به صورت صفت در نيايد و براي انسان زندگي نسازد،
ارزش حياتي ندارد .علم زنده به علمي ميگويند كه زندگي بسازد و سطح زندگي را باال
ببرد .دو نفر نشسته در بيابان ،يكي در خداشناسي و معارف الهي متخصص است و آن
ديگري در آب شناسي و بيابان شناسي .كدام يك از اين دو نفر ميتوانند براي رفع
تشنگي ،از خود استفاده كنند؟ دانشمندي كه آبها را در اعماق زمين ميشناسد يا
خداشناسي كه به جز دعا و راز و نياز به درگاه پروردگار چيزي ندارد؟ اگر انسان خداشناس
نتواند از خداشناسي خود براي رفع تشنگي استفاده كند و محتاج به آن دانشمند آبشناس
باشد ،در اينجا خداشناسي ارزش حياتي ندارد ،و خيالي است كه در افكار به وجود آمده.
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در جواب ميگوييم معارف الهي وقتي جامۀ عمل بپوشد و انسان خداشناس بخواهد
از علم و دانش خداشناسي خود استفاده كند ،علم او در چنين مراحلي به صورت اعجاز
جلوه ميكند .همۀ ما صفت اعجازي را ميدانيم چه صفتي است .چنان صفتي است
كه انسان را تا بينهايت موفق ميسازد و رنج و زحمت را به مرحلۀ صفر ميرساند.
پس انسان خداشناس در آن بيابان ،با يك خواهش ،آب آماده ميكند .خود و همراهان
خود را از تشنگي ميرهاند بدون اينكه تحمل زحمتي كرده باشد و آن دانشمند
آبشناس بايستي با زحمت و رنج فراوان چاهي عميق بكند تا از آبهاي زيرزميني
استفاده كند .آنجا كه يك عارف خداشناس در مسابقه شركت جويد ،در هر دانش و
صنعتي گوي سبقت را ميبرد و همچون موسي در ميدان سحر با عصاي چوپاني خود
كه سرّي از قدرت و عظمت خدا است ،ساحران و جادوگران را مات و مبهوت ميسازد.
سامري كيست كه دست از يد بيضا
سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار
ببرد
در اينجا به دو واقعۀ تاريخي اشاره كنيم تا بدانيم كه در ميدان مسابقه چگونه علم
اولياء خدا جامۀ عمل ميپوشد و سطح زندگي را باال برده ،مورد استفاده قرار ميگيرد و
اين دو حادثه مربوط به حضرت عبدالمطلب ،جد اعالي پيغمبر اسالم ،است .حادثۀ
اول يك حادثۀ جنگي و مبارزه با دشمن است كه از داستان ابرهه و فيل و خرابي مكه
به وجود آمد .حاكم يمن كه براي رقابت با سيادت حرم و كعبه ،خود كعبهاي ساخته
بود و نتوانست نظر مردم را جلب كند و يك عقيدۀ مذهبي در مردم به وجود بياورد،
براي از بين بردن خانۀ خدا و سيادت حرم ،به قوۀ قهريه متوسل شد .سي هزار نفر
سرباز نيرومند با تجهيزات كامل جنگي همراه فيل و اسب و شتر به سوي كعبه حركت
داد .وقتي كه به محيط كعبه رسيد ،دستور داد اموال قريش را غارت كردند و خود را
براي جنگ با اهالي مكه آماده نمودند .اهل مكه به كوهها و واديها پناه بردند و در
خود تاب و طاقت مقاومت نديدند .حضرت عبدالمطلب از امير لشكر ابرهه اجازۀ
مالقات خواست .سلطان گمان كرد كه عبدالمطلب به ستوه آمده و ميخواهد از
سلطان خواهش كند دست از خرابي كعبه بردارد و جريمه بپردازد .به ابرهه خبر دادند
كه اينك رئيس قريش اجازۀ مالقات خواسته است .دستور داد او را با تشريفات و
احترامات فوقالعادۀ سلطنتي وارد كردند و او را پهلوي خود نشانيد .پرسيد كه رئيس
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قريش چه تقاضا و خواهشي دارد تا هرچه بخواهند برآورده كند .حضرت عبدالمطلب
فرمودند :شنيدهام لشكريان شما شتران مرا به غارت بردهاند .آمدهام خواهش كنم كه
هدف شما از اين لشكركشي ،خرابي كعبه است ،پس شتران مرا به من برگردانيد .حاكم
يمن (كه از طرف پادشاه حبشه منصوب شده بود) در حالي كه ناراحت شده بود گفت:
عجب انساني هستي .من براي نابود كردن مليت و قوميت و سرمايۀ سيادت و شرافت تو
آمدهام و تو از من شتران خود را ميخواهي .چرا از من خواهش نكردي از خراب كردن
خانه صرف نظر كنم .حضرت عبدالمطلب فرمودند :خانه صاحب دارد .من صاحب شترم و
شتر خود را ميخواهم و صاحب خانه هم خانۀ خود را حفظ خواهد كرد .فرمودند :اان رب
الابل َ للبيت رب .در اينجا حضرت عبدالمطلب از معارف توحيدي و نيروي الهي استفاده
كرد و دشمن خود را شكست داد .خداوند فوجي از ابابيل را به جنگ ابرهه فرستاد و در
يك بمباران اتمي يا اسيدي همۀ آنها را نابود كرد.
حادثۀ دوم اينكه هنگامي كه با جمعي از روساي قريش براي محاكمه در اموال مكه
به طرف يك قضاوت و قاضي ميرفتند ،در بيابان گرفتار تشنگي شدند تا جايي كه
مشرف به موت شده و هر كدام قبري كندند و به انتظار مرگ نشستند .حضرت
عبدالمطلب فرمودند :اين درست نيست كه به انتظار مرگ بنشينيم .بهتر اين است كه به
تالش و جستجو برخيزيم .در اين موقع از زير سم اسب عبدالمطلب آب جوشيدن گرفت و
در آن بيابان خشك ،چشمۀ آب نمايان گرديد و آن جمعيت اظهار داشتند اكنون كه بر ما
معلوم شد تو محبوب خدا هستي ،حاضريم تو را به سيادت و رهبري خود انتخاب كنيم و
اموال مكه حق تو باشد.
و از اين قبيل حوادث تاريخي زياد است و همه جا حزب خدا و اولياء خدا با استفاده از
نيرو و قدرت الهي موفق بودهاند و براي خود زندگي عالي و مجلل ساختهاند .بنابراين،
علوم ديني و معارف الهي ميتواند جامۀ عمل بپوشد و زندگي خوب و مجلل بسازد.
معجزات پيغمبران و اولياء خدا كه يگانه راه و وسيله براي موفقيت آنها بوده ،از عمل به
علوم و معارفي است كه از مكتب خدا آوردهاند .نميتوانيم در تاريخ منكر اعجاز پيغمبران
باشيم .چطور بود كه در بابِل ،نمرود با استفاده از نيروي عقيده و مذهب ،مردم را راضي
كرد تا صحرايي را پر از آتش كردند و ابراهيم يگانه دشمن بت و بتپرستي را ميان آتش
انداختند .چگونه ابراهيم نجات پيدا كرد و توانست آزادانه ثروت خود را به همراه خود
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بردارد و از بابل به سوي شام و فلسطين مهاجرت كند .چگونه حضرت موسي توانست
آن طبقۀ ضعيف بنياسرائيل را از چنگال قدرت فرعون نجات بدهد .طبق دستور
حضرت موسي ،فرداي آن روز ،بنياسرائيل به همراه همۀ طالها و جواهرات مردمِ
كشورِ مصر خارج شدند .فرعون تمام مردم مصر را به تعقيب آنان فرمان داد .مردم
مصر بيشتر براي پس گرفتن اموال خود از بنياسرائيل به تعقيب آنها پرداختند.
جمعي در حدود هفتصد هزار نفر و در رأس آنها روساي دولت ،كنار درياي احمر با
بنياسرائيل روبرو شدند .بنياسرائيل خود را بين دريا و لشكر مشاهده كردند .نه راه
فرار و نه راه بازگشت داشتند .اينكه چگونه آن مردم توانستند از دريا بگذرند و
فرعونيان را به كام امواج دريا بسپارند ،حقيقتي است غير قابل انكار .از دريا خيابان باز
شده .آبهاي دريا مانند كوه و ديوار روي هم قرار گرفته .ته دريا خشك شده و
بنياسرائيل عبور كردهاند و فرعونيان هم به طمع عبور ،وارد خيابان شدهاند و بناگاه
كوههاي آبي فرو ريخته و آنها را غرق كرده است.
چگونه حضرت عيسي توانست در دنياي طب و صنعت زمان خود قيام كند و
چگونه توانست بر مردم زمان خود غلبه نمايد و دين و مذهبي تأسيس كرده و آن همه
موفقيت به دست آورد .در اينجا موضوع جالبي كه از نظر علم اهميت فوقالعاده دارد
اين است كه آيا معجزات پيغمبران صنعت آنهاست و يا اينكه دعاي مستجاب است.
اگر معجزات اثر استجابت دعاي پيغمبران باشد ،در اينجا مجبوريم بگوييم كه يك
پيغمبر فقط دعا ميكند ،دعاي او مستجاب ميشود و در مقابل تقاضاي پيغمبر ،خداوند
مردهاي را زنده ميكند و يا اينكه معجزهاي به وجود ميآورد .يا اينكه بگوييم معجزه
صنعت و عمل يك پيغمبر است كه با نيروي علم و دانشي كه دارد و خداوند به او
آموخته است ،ميتواند در اثر علم خود ،چنان صنعتي به وجود آورد .خود انساني بسازد،
گياه و علفي به وجود آورد و مرده را زنده كند .اگر چنين باشد كه اعجاز اثر علم و
عمل شخص پيغمبر باشد ،بايستي اعتراف كنيم كه اولياء خدا در مكتب خدا به علم و
قدرتي مجهز ميشوند كه در اثر اِعمال آن علم ،قدرت آفرينندگي پيدا ميكنند.
خداوند به حضرت عيسي ميگويد :تو اي عيسي ،توانستي گِلها را به صورت
مرغي مجسم سازي .سپس به آن مجسمۀ كبوتر نيروي حيات و اراده افاضه كني تا
مانند ساير مرغان و كبوتران پر درآورد ،پرواز كند ،النه و جوجهاي داشته باشد و تو
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اي عيسي توانستي به كور مادرزاد ،چشم بينا عنايت كني و مرضهاي غيرقابل عالج را
مانند برص و جذام معالجه كني .تو اي عيسي ،توانستي مردگان را به اجازۀ خداوند زنده
كني.
در اينجا مشاهده ميكنيم كه حضرت عيسي توانسته مرده را زنده كند و از گِل كبوتر
بسازد و آن را به پرواز درآورد .اگر اين معجزات اثر استجابت دعاي حضرت عيسي بوده
است ،بايستي لحن آيه غير از اين باشد و بايستي خداوند به حضرت عيسي بگويد كه تو
از من خواهش كردي ،برايت مرده را زنده كردم و به كور مادرزاد چشم دادم و براي تو از
گِلها كبوتر آفريدم ،نه اينكه بگويد توانستي خودت كبوتر خلق كني و مرده را زنده كني.
بنابراين ،مكتب توحيد ،انسان را به علم و دانش مجهز ميكند كه اثر عمل به آن علم
و دانش ،پيدايش صنايعي مانند صنايع خداوند متعال است .اولياء خدا در بهشت آنقدر
مجهز و پيشرفته هستند كه هرچه بخواهند خود ميسازند و خود آن را به وجود ميآورند
و سرمايۀ آنها علم و ارادۀ آنها ميباشد.

فصل نهم
مصالح اوليۀ جهان آفرينش

وجود و عدم

بحث ما تا اينجا دربارۀ معرفي ذات خداوند متعال و موجوديت او بود ولي اين
معرفي از نوع اشاره به مفهوم است و از قبيل معرفي و ارائۀ مصداق نيست ،زيرا ذات
مقدس خداوند متعال به وسيلۀ شعاع رؤيت يا شعاع فكر ،قابل درك نميباشد بلكه
وجود او از طريق استدالل از مصنوع به صانع ،اثبات ميشود و در واقع ذات مقدس او
مدلول عقلي از طريق دالئل حسي ميباشد.
تا اينجا با اعتراف به اين حقيقت كه چنين خدايي ازلي و ابدي در دو جهت
نامتناهي از نظر مكاني و زماني وجود دارد ،نامتناهي از نظر زمان به دليل قِدَم ذات
مبارك و امتناعِ عروضِ حدوث بر آن ذات است .ذاتِ قديم قهرا مسبوق به عدم نيست
و بر همۀ زمانها سبقت دارد و همچنين از نظر اينكه در معرض تحول و تغير واقع
نميشود تا ابد خواهد بود .پس او نسبت به زمان قبل و بعد نامتناهي ميباشد.
و اما نامتناهي از نظر مكان به معناي عدم عروض ابعاد ثالثه بر ذات مقدس و
امتناع ذات او از قبول حدود و ابعاد است .قهرا ذاتي كه از قبول حد ،اباء و امتناع دارد،
طارد مكان و طارد حدود خواهد بود .پس او فوق حدود و فوق زمان است و اين
فوقيت درست مساوي با عدم تناهي و يا نامتناهي بودن ذات مقدس است.
تصور وجود خدا و وجود خلق

در اينجا قهرا چنين مسئلهاي پيش ميآيد كه اين خداي نامتناهي در دو جهت
حدود زمان و مكان ميخواهد شيئي غير خود را ببيند و بيافريند تا در برابر خود ،غير
خود هم وجود داشته باشد و سواي خود را در برابر خود ببيند تا با او رابطه برقرار سازد
و بين خود و غير خود مبادالت علمي و مذاكراتي صورت بگيرد تا اينكه خدا مخلوقي
داشته باشد و آن مخلوق ،غير خدا و در برابر خدا قرار گيرد.
در اينجا مشكالتي پيش ميآيد كه حل آنها از نظر علم حائز اهميت است.
 -0ذات خدا به اصطالح فالسفه بحت و بسيط است و در واقع يكنواخت ميباشد.
ذات خدا منهاي كيفيت و كميت بوده و يك واحد حقيقي است ،يعني چيزي بر خود و
بر ذات خود اضافه ندارد و اضافه هم برنميدارد .محدوديت قبول نميكند تا اينكه از
نظر كميت قابل تجزيه و قابل قسمت باشد .همينطور كيفيت نميپذيرد تا اينكه
جلوهاي غير خود داشته باشد .پس او به جز خود و سواي خود چيزي نيست و نميتواند
به جز خود و سواي خود چيزي ديگر باشد .بنابراين تجلي ذات براي ذات ،غلط و
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محال است .عدهاي از فالسفه گفتهاند كه خدا تجلي كرده است و از تجلي خدا اين همه
نمود و نمايش به وجود آمده .به آنها ميگوييم خدا براي چه كسي و براي چه چيزي
تجلي كرده است و خدا خود را به چه كسي وانمود ساخته و براي چه كسي نمايش داده
است .آيا خود براي خود تجلي كرده است و خود را به خود نمايش داده است؟ اينها همه
غلط و محال است ،زيرا اين همه نمود و نمايش به دليل كميت و كيفيت است و اصال
ذات خدا كميت و كيفيت نميپذيرد .پس در دايرۀ ذات خدا حدود و امتياز وجود ندارد و در
آنجا تحولي و تغيري پيدا نميشود كه خود خدا در ذات خود حد و امتيازي ببيند و آن
محدود و ممتازِ ذاتيِ خود را ،غير خود بداند .بنابراين در دايرۀ ذات و براي ذات مقدس ابدا
تفسير و تحولي وجود ندارد.
وقتي از امام هشتم (ع) سئوال ميكنند كه آيا خدا پيش از آنكه خلقي را بيافريند عالم
به خود بوده است و خود را ميدانسته؟ امام (ع) جواب دادند كه علم براي نفي غير
ميباشد ،يعني آنجا كه من به خود يا به چيز ديگري علم پيدا ميكنم براي اين است كه
از خود و يا از معلوم ديگر ،نفي غير خود كنم ،يعني بدانم كه خود هستم و شيئي ديگر
نيستم و پيدايش يكچنين علمي در محيطي امكان دارد كه غير من باشد تا آن غير را از
خود نفي كنم .در آنجا كه خدا هست و به جز خدا چيزي نيست ،چنين امكاني وجود
ندارد و برهاني براي اين كار نيست كه خدا به خود توجه كند و به خود عالم گردد و علم
به خود پيدا كند .همۀ اين توجيهات در محيطي است كه غير خود باشد .پس حتي خداوند
الزم نيست و بلكه ممكن نيست يكچنين تحولي در ذات خود براي خود به وجود آورد
تا خود را بداند و عالم به خود گردد .بنابراين هر گونه تحول و تغير و نمود و نمايش در
ذات خدا براي ذات خدا امكانپذير نيست .او خود او است و جز خود نميتواند چيزي باشد
و خدا براي ذات خود ،به ارادۀ خود ،محال عقلي است كه تحولي به وجود آورد تا بعد از
تحول به دليل حدود و امتيازي كه پيدا كرده غير خود باشد و غير خود را ببيند .روي اين
مقدمات ،براي جستن و يافتن غير خدا و براي نمود و نمايش و تجلي و تحول و هر چيز
كه بتوانيم آن را تصور كنيم و درك نماييم ،بايستي از مرحلۀ ذات مقدس تنزل پيدا كنيم
و از دايرۀ ذات خارج شويم و در فضاي ديگر و زمان و مكان ديگر غير خدا را ببينيم و
وجود غير خدا را درك و احساس كنيم.
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 -1خداوند تبارك و تعالي به ذات خود مأل است و خأل در ذات او راه ندارد و از نظر
اينكه وجودي مأل و از نظر زمان و مكان نامتناهي است ،محيط به همۀ فضاها و
مكانها و زمانهاي قابل درك و تصور ميباشد .او همهجا هست ،محيط به تمام
زمانها و مكانها است .در فضاهاي فرضي و خيالي و همه چيز و همه جا .بنابراين
اگر خدا بخواهد در برابر خود غير خود ايجاد كند و يا اينكه غير خدا در برابر خدا وجود
داشته باشد ،در اينجا فرض دو وجود و دو هستي چطور ممكن و متصور است؟ تصور
وجودي غير از خدا از دو مرحله خارج نيست .يا اينكه آن غير ،عرض است يعني
نمايش بدون هستي و يا اينكه وجود است يعني يك جوهر و يك هستي نمايش پذير.
در فرض اول كه وجود غير خدا عرض و نمايش محض بدون معروض باشد ،تصور
عرض بدون معروض محال و ممتنع است ،زيرا به قاعدۀ عقلي ميگويند :كام ه
بلعرض ينتهيي ايل ما ه باذلات ،يعني وجود عرض بدون ذات ممكن نيست .عرض مانند
محدوديت و ابعاد و حركت است .معروض مانند شيئي است كه محدوديت پيدا ميكند
و حركت ميپذيرد .چون وجود عرض ،عدمي و اعتباري است ،فرض آن بدون
معروض ممكن نيست .در صورتي كه معروض نباشد ،عرض هم كه در ذات خود عدم
است ،دو عدم يا بيشتر عدم هستند و عدم قابل تصور و قابل نمايش نيست .پس
آنچه كه شيئيت و بروز آن به عرض و نمايش است بايستي بر وجودي استوار گردد كه
واقعيت و حقيقت داشته باشد .اگر آن وجود (معروض همۀ عوارض) ذات مقدس خدا
باشد كه برخالف فرض اول است كه گفتيم خدا غير خود نيست و غير خود نميپذيرد.
عرض نمايش كميت و كيفيتي است كه اگر در ذات خدا وجود پيدا كند ،با وحدانيت و
خوديت و يكنواخت بودن ذات خدا سازگار نيست و الزم ميشود كه به جز خدا چيزي
در عالم نباشد .پس مفهوم و مصداق غير خدا براي خدا و براي خلق خدا غلط و محال
ميشود .بنابراين فرض اول غلط و محال است .و اما فرض دوم كه وجود غير خدا به
نام خلق خدا يك هستي واقعي و يك وجود حقيقي است كه معروض تمام عوارض
واقع ميشود و نمود و نمايش پيدا ميكند و به نام خلق خدا شناخته ميشود .تصور
چنين وجودي بنام وجود و هستي خلق در برابر وجود و هستي خالق ،اشكاالتي پيدا
ميكند كه تا آن اشكاالت حل نگردد و مرتفع نشود ،مسئلۀ توحيد و جدايي وجود خدا
از وجود خلق ،جنبۀ حقيقي و علمي پيدا نميكند.
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و حاال آن اشكاالت

الف :تصور يك وجود به نام وجود خلق يا بيشتر در حوزۀ وجود خالق ،بدون تزاحم و
بدون برخورد.
ب :آيا اين وجود به نام وجود خلق ،مانند هستي و وجود خالق ،ازلي و ابدي است و يا
از نظر زمان حادث ميباشد؟
ج :با فرض حدوث ،چگونه ارادۀ خدا تعلق ميگيرد به ايجاد شيئي بدون سابقه و بدون
مادۀ اصليه.
د :با فرض تعلق ارادۀ خدا به ايجاد شيئي بدون سابقه ،آيا يك وجود براي پيدايش
خلق كافي است و يا اينكه وجودات متعدد الزم است ،و با فرض تعدد ،مسئلۀ تزاحم و
تصادم چگونه مرتفع ميشود؟

دربارۀ فرض وجود خلق در برابر وجود خالق بدون تزاحم و تصادم

براي رفع تزاحم و تصادم دو وجود با يكديگر الزم است كه روشن گردد تصادم دو
شيئ گاهي از نظر زمان است و گاهي از نظر مكان و گاهي از نظر وجود .تصادم دو شيئ
از نظر زمان به معناي تصادم دو زمان است .مثال ساعت يك بعد از ظهر ،در ظرف وجود
ساعت دو و ساعتهاي ديگر قرار نميگيرد .ممكن نيست كه ساعتهاي متوالي و يا
دقيقهها و ثانيهها و لحظهها در ظرف وجود يكديگر قرار گيرند .زمان مانند پرههاي چرخ
است كه گردش ميكند .هر پرهاي از آن پرهها در صورتي زمان و مكان خود را به پرۀ
ديگر ميسپارد كه خود در آن حوزه و زمان نباشد .پس امكان ندارد و ممتنع است كه دو
زمان در ظرف وجود يكديگر قرار بگيرند.
و اما تصادم دو مكان :مكان مخصوص شما در ظرف مخصوص ديگران قرار
نميگيرد ،زيرا در اين صورت الزم ميآيد كه اجتماع مثليني باشد و اجتماع مثلين از
محاالت است .مكانها مانند زمانها در جوار يكديگر قرار ميگيرند و اين يك مكان و دو
مكان و بيشتر از نظر جدايي و امتيازي است كه با يكديگر دارند .اگر آن جدايي و امتياز
لغو گردد ،يعني ظرف و مظروف با يكديگر متحد گردند به طوري كه يك مكان و يك
جا ،مظروف مكان و جاي ديگري قرار بگيرد ،چنان ظرف و مظروفي كه دو مكان در يك
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جا و در واقع يك مكان باشد و اين فرض محال است ،.زيرا هر كدام ظرف مخصوص
به خود است و با فرض قرار گرفتن يكي از آن دو در حوزۀ وجود ظرف ديگر ،تزاحم و
تصادمِ مكان پيدا ميشود .فرق بين ظرف مكان و ظرف زمان اين است كه مكانها
همه جا در جوار يكديگر قرار گرفته و همه با هم در يك زمان وجود دارند ،ولي
زمانها به طور تناوب وجود پيدا ميكند .يكي از آن ساعتها ميآيد و ساعت قبلي را
نابود ميسازد و به ساعت بعدي هم اجازۀ ورود نميدهد مگر لحظهاي كه نابود گردد.
و اما تزاحم دو وجود :هر شيئي معين مانند دو جسم و دو ماده و دو حيوان يا دو
چيز ديگر ،هر كدام براي خود مكان الزم دارند و هيچ كدام از آنها در حوزۀ وجود
ديگري قرار نميگيرند .در ظرف وجود يك ماده و يك جسم ،ماده و جسم ديگر قرار
نميگيرد و اگر قرار بگيرد ،اجتماع مثليني پيدا ميشود كه محال است .يك جسم يك
كيلويي در داخل وجود آن جسم ديگر جا نميگيرد ،چنانكه در داخل جسم اول خالئي
وجود نداشته باشد كه جسم دوم در آن خأل قرار گيرد و در يكديگر ادغام شوند .در
صورتي كه جسم اول غير مجوف باشد ،توپُر باشد ،جسم دوم در داخل جسم اول
نميتواند براي خود جايي پيدا كند بلكه بايستي در جوار جسم اول قرار گيرد واال
نسبت به يكديگر تزاحم وجودي پيدا ميكنند و الزمهاش اجتماع مثلين است.
همۀ اين تزاحمات و تصادفات در صورتي است كه دو شيئ متصادم از يك جنس و
يك حقيقت باشند مانند دو زمان و دو مكان و دو جسم ،وليكن اگر دو حقيقت متباين
باشند ،در ظرف وجود يكديگر قرار ميگيرند و با هم تصادم ندارند و اجتماع مثلين هم
به وجود نميآيد ،مانند اجتماع زمان و مكان با يكديگر .در همان جا كه شما هستيد
زمان مربوط به شما هم هست و در واقع ابعاد ثالثۀ وجود شما در بعد چهارم به معناي
بعد زمان ادغام شده است .مكان من ،زمان من ،با هم هستند ليكن هر دو عرضاند،
وجود واقعي ندارند .مكان به معناي داخل وجود شيئ است و داخل وجود هر شيئي
سواي وجود همان شيئ چيز ديگري نيست .زمان هم به معناي ساعت پيدايش تا
ساعت نابودي است چنانكه ميگوييم يك دقيقه و يك ثانيه بيشتر نبود و يك دقيقه
و ثانيه سواي وجود شيئي كه دقيقه و ثانيه را ايجاد كرده است چيزي نيست ،ليكن دو
شيئ اگر از جنس هم باشند و هر دو واقعيت و حقيقت داشته باشند ،با يكديگر تصادم
دارند مانند دو ماده و دو جسم ،ولي اگر دو شيئ واقعي و حقيقي دو هستي و دو وجود
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متباين باشند به طوري كه جنس وجود هريك از آنها غير ديگري باشد ،مانند روح و
جسم ،نور و جسم ،نيرو و ماده ،روح و جسم دو حقيقتاند و هر كدام از آنها در حوزۀ
وجود ديگري قرار گرفتهاند بدون اينكه تزاحم و تصادمي نسبت به يكديگر داشته باشند.
در جاي خود ثابت شده است كه روح و جسم دو حقيقتاند كه در يكديگر ادغام ميشوند
و از آن تركيب و ادغام ،حركت و حيات پيدا ميشود.
اگر بگوييم در داخل جسم خالئي وجود دارد كه روح در آن خأل قرار گرفته است ،قرار
گرفتن روح در خأل جسم ،عامل حيات جسم و ماده نميشود ،زيرا باز هر كدام در جاي
خود هستند .در اينجا نميتوانيم بگوييم در داخل وجود ماده ،جسم روح قرار گرفته و در
داخل وجود ماده ،روحِ جسم قرار گرفته ،زيرا هر كدام در جاي خودشان هستند و با
يكديگر تماس و برخورد ندارند چنانكه آب در خاك نفوذ ميكند .در اينجا مولكولهايي
كه آب را تشكيل ميدهند ،به داخل مولكولهاي خاك وارد نشده ،بلكه مادۀ آبي و مادۀ
خاكي در جوار يكديگر قرار گرفتهاند .در داخل خاك خأل وجود دارد كه آبها آن خأل را
پر ميكنند .ليكن روح و جسم در حوزۀ وجود يكديگر قرار گرفتهاند .ما اگر جسمي را
آنچنان به يكديگر فشار دهيم كه تمام ذرات آن به يكديگر متصل گردد و خالئي بين
آن ذرات وجود نداشته باشد ،باز هم ميتوانيم به آن جسم فشرده شده نيرو و حيات
ببخشيم و يا در داخل آن نور و روشنايي قرار دهيم ،در حالي كه نميتوانيم كوچكترين
ذره و مادهاي را به داخل آن جسم فشرده شده هدايت كنيم ،زيرا در داخل آن خالئي
وجود ندارد كه مادۀ تازه وارد را بپذيرد ،ولي همين جسم كه يك ذرۀ اتمي يا كوچكتر را
به خود راه نميدهد ،نور و نيرو و حيات را به داخل خود هدايت ميكند ،روشن ميگردد و
زنده ميشود.
پس در اينجا دو وجود به نام ماده و نيرو يا جسم و حيات در حوزۀ وجود يكديگر قرار
گرفتند و بين آنها تصادم و تزاحمي پيدا نشده ،زيرا دو حقيقت متباين هستند ،مانند دو
عرض متباين مثل زمان و مكان .با اين فرض ميگوييم دو حقيقت و دو شيئ كه با
يكديگر تباين وجودي داشته باشند ،در حوزۀ وجود يكديگر قرار ميگيرند .هستي خدا در
صورتي با يك هستي ديگر تصادم پيدا ميكند كه هستي دوم از جنس هستي خداوند
متعال باشد ،يعني دو حقيقت باشند نظير يكديگر مانند دو ماده و دو جسم .اگر يك هستي
ديگر درست مانند هستي خدا قابل تصور باشد ،دو هستي يكديگر را نابود ميكنند و
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فرض دو هستي نظير يكديگر به معناي شرك ميباشد ،ولي دو هستي متباين كه دو
جنس و دو حقيقت باشند ،طارد وجود يكديگر نيستند و هر كدام در حوزۀ وجود
قرار ميگيرند .بنا بر اين برهان ،خدا ميتواند يك هستي و يك وجود يا بيشتر بسازد
كه آن هستي و وجود ،معروض كميت و كيفيتهايي باشد كه به صورت مخلوق
نمايش ميدهد .در اينجا عرض و معروض ،ماهيت و وجود ،هر دو مجعول به ارادۀ
خداوند متعال هستند .پس چارهاي نداريم كه بگوييم آنچه به نام خلق و مخلوق
نمايش ميدهد و ما آن را از نظر حدود و نمايش ماهيت و عرض و از نظر هستي
جوهر و وجود و يا معروض عوارض ميناميم ،هر دو مخلوقاند .موجودات عالم به تمام
هستيها مخلوقاند و به ارادۀ خالق به وجود آمدهاند ،نه اينكه از نظر وجود و هستي،
غير مجعول و از نظر حدود و ماهيت ،مجعول باشند .در واقع صنايع طبيعي مانند
صنايع انساني نيست ،زيرا آنچه به دست انسانها ساخته ميشود و مصنوع انسانها
ناميده ميشود ،حدود و عرض ميباشد .ليكن معروض صنايع انساني و يا مواد اوليۀ آن
صنايع كه آن همه رنگها و شكلها را پذيرفته ،مجعول به ارادۀ انسان نبوده است،
وليكن صنايع طبيعي از نظر عرض و جوهر و يا از نظر حدود و وجود به تمام هستيها،
مجعول به ارادۀ خدا ميباشد .خداوند همانطور كه شكل و ابعاد را پياده نموده و
صورتها را به وجود آورده ،معروض شكلها و ابعاد را نيز ساخته و آن را ايجاد كرده
است .پس عرض و جوهر يا وجود و ماهيت ،هر دو مجعول به ارادۀ خدا ميباشند.
در اينجا سئوالي به وجود ميآيد كه آيا عرض و معروض هر دو حادث به حدوث
ذاتي و زماني ميباشند و يا حادث فقط عرض است و معروض ،ازلي و ابدي بوده
است .آنچه كه در نظر دانشمندان خيلي واضح و روشن است ،حدوث زماني اعراض و
اشكال است .علما و دانشمندان توانستهاند براي هر موجودي از جماد و نبات و حيوان،
عمر و زماني پيدا كنند ولي نتوانستهاند براي مواد اوليۀ هستي يعني وجود و جوهري
كه همۀ شكلها و ماهيتها بر آن وارد ميشود و در آن پياده ميگردد ،عمر و زماني
پيدا كنند .از اين رو بيشتر نظر دادهاند كه آنچه حادث ميگردد و بعدا نابود ميشود و
از ابتداي حدوث تا فنا ،مفهوم زمان به وجود ميآيد ،شكل و ابعاد است ولي مصالح
اوليه كه شكل و ابعاد ميپذيرد قديم و ازلي ميباشد.
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آيا قدم ماده و عدم حدوث آن ،يك واقعيت است يا اينكه اين قدم به دليل عجز انسان
از درك حدوث ذاتي ماده به وجود آمده است؟
در اينجا بهترين جواب براي اثبات حدوث ذاتي هستي خلق ،همان حديث كتاب بحار
جلد  04است .در اين كتاب كه به نام «السماء و العالم« شناخته شده و مرحوم عالمه
مجلسي اخبار مربوط به حقايق هستي و هندسۀ آفرينش را ايراد كرده است نقل ميكند:
سائلي خدمت امام پنجم (ع) سئوال كرد كه اولين چيزي كه خداوند متعال آفريده چه چيز
بوده است؟ حضرت جواب ميدهند :اولين خلق خدا همان شيئي است كه اصل همۀ
موجودات و مبدأ پيدايش و نمايش تمام مخلوقات است .چون سئوال كننده شخصي است
كه وجود مطلق يا وجود خالق را معروض اين همه كميتها و كيفيتها ميداند ،حضرت
براي تفهيم اين حقيقت و رد عقيدۀ او مي فرمايد :هستي خلق از سه حال بيرون نيست.
يكي اينكه عين هستي خالق باشد ،دوم اينكه يك هستي ازلي و ابدي همراه هستي
خالق متعال باشد ،سوم اينكه يك هستي حادث و مجعول به اراده و مشيت خداوند متعال
باشد .هر يك از اين فرضيهها را با ميزان عقل ميسنجيم تا بدانيم كدام يك مورد قبول
واقع ميشوند.
فرض اول كه همان هستي خدا معروض اين همه عوارض كمي و كيفي باشد واضح
است كه غلط و محال است ،زيرا اوال الزم ميآيد كه هستي خالق متعال كميت و كيفيت
پذير باشد و در نتيجه معروض حوادث زماني و مكاني قرار گيرد و اين برخالف برهان
توحيد و برخالف وحدانيت ذاتي خداوند متعال است .خيلي واضح و روشن است كه ذات
خدا از ازل تا به ابد مجرد و بسيط بوده ،ابا و امتناع دارد از اينكه مورد تحول كمي يا
كيفي قرار بگيرد .تحول كمي به معناي پذيرش ابعاد و بزرگ و كوچك شدن حجم و
مقدار و تحول كيفي به معناي اينكه وجود و هستي خدا تجزيه شود و هر يك از اجزاء
نسبت به ديگري در موازنه و وضع مخصوصي قرار گيرد تا از قبول كميت و كيفيت ،اين
همه شكلها به وجود آيد .اگر ذات مقدس ،معروضِ يكچنين تحوالت باشد ،با ابديت و
ازليتِ ذاتي سازگار نيست .ديگر اينكه از اين فرض الزم ميآيد كه خدا ذات خود را به
صورت مخلوق نمايش دهد .در حالي كه خالق است خود را مخلوق جلوه دهد و در حالي
كه مخلوق است خود را خالق جلوه دهد ،زيرا تمام موجوديتهاي كمي و كيفي به همان
وجودي است كه كميت و كيفيت پذيرفته است .مثال خشت ،تمامش گِل است و گِل
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تمامش خشت است و يا اينكه آب تمام قطره است و قطره تمام آب است .پس
ميتوانيم به تمام معني خشت را گل و گل را خشت بناميم و بدانيم زيرا بر حقيقت
گل چيزي اضافه نشده كه به صورت خشت درآمده است .در اينجا ذات خدا به جاي
دريا و اين همه مخلوقات و قالبها به جاي آب قرار گرفته است .پس تمام هستي
خالق ،هستي خلق ،و تمام هستي خلق ،هستي خالق است .در اين حال ،خدا نميتواند
چيزي را غير خود بداند و ببيند و خلق هم نميتواند خود را چيزي غير خدا بداند و
ببيند .در اينجا مفهوم خلق و خالق غلط و محال ميشود و از ميان ميرود .پس با اين
براهين نميشود كه اصلِ معروضِ همۀ عوارض و مبدأ اين همه تحوالت ،ذات مقدس
خدا باشد.
فرض دوم اينكه هستي خلق (معروض اين همه كيفيتها و كميتها) ازلي و ابدي
باشد .در اين فرض ،با اثبات مصنوعيت و مخلوقيت اين همه موجودات ،مجبوريم كه
منكر خالقيت و صانعيت خدا نسبت به بعضي از مخلوقات ،و قبول خالقيت و صانعيت
نسبت به بعضي ديگر باشيم .در اينجا درست پيدايش مصنوع با ارادۀ صانع مانند
پيدايش صنايع انساني به دست انسان است .كسي كه ماشينآالت را به وجود آورده
ميتواند خود را صانع كميتها و كيفيتهايي بداند كه بر اساس آن ماشينآالت به
وجود آمده ،ولي نميتواند خود را آفرينندۀ مصالح ساختماني و مواد اوليۀ ماشينآالت و
صنايع خود بداند .مجبور است كه اقرار كند و بگويد كه آهن و فلزات را طبيعت ساخته
و ماشين را از آن فلزات ،من به وجود آوردهام .پس در اينجا سازندۀ ماشين آفرينندۀ
فلزات آن نيست ،بلكه قسمتي از وجود ماشين به دست مهندس و قسمت ديگر به
دست طبيعت است و آنچه به دست طبيعت است ،كاملتر و اساسيتر ميباشد ،به
طوري كه اگر پيدايش يك ماشين را از فلزات با همان فلزات به صورت واحدهاي
صنعتي قسمت كنيم ،صدي نود و نه از آن واحدها به دست طبيعت و صدي يك به
دست مهندس است .همينطور هستي خلق نسبت به خالق .مجبوريم بگوييم كه عالم
خلق از نظر كميت و كيفيت و ترسيم و هندسه به دست خدا است ،ولي از نظر
هستيهاي اول و اصولي كه معروض اين همه شكل و حدود واقع شده ،به دست
خداوند متعال نيست .پس بايستي بگوييم قسمتي از عالم خلق ازلي و ابدي و مستغني
از ارادۀ خدا و قسمت ديگر ،حادث به حدوث زماني و محتاج به ارادۀ خداوند متعال
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است .اين تبعيض در پيدايش مخلوقات برخالف عقايد ملل و برخالف موضوع كتابهاي
آسماني است و به عالوه خداوند در كتابهاي منزلۀ آسماني ،خود را خالق مخلوقات به
تمام هستيها معرفي كرده .خالق ذوات و خالق كميتها و كيفيتهايي كه در آن ذوات
پياده شده است .الزمۀ يكچنين فرضي اين است كه خداوند متعال در بيان حقايق و
ادعاهاي خود كاذب و دروغگو باشد .پس فرض ازليت اصول خلق ،محال و برخالف
برهان عقل و توحيد است .قهرا به دليل بطالن اين فرض ،فرض دوم اثبات ميشود،
يعني خدا خالق اصول اوليه و خالق كميتها و كيفيتهايي است كه بر آن اصول استوار
شده است.
برهان ديگر اين است كه ميگوييم يك شيئ در ذات خود يا فقير است و يا غني .فقير
و غني هم متناقضين هستند كه قابل اجتماع نميباشد ،مانند عدم و وجود .اگر شيئي در
ذات خود غني باشد ،پس فقير نيست و اگر فقير باشد ،پس غني نيست.
در اينجا دربارۀ ذوات مخلوقات بحث ميكنيم كه آيا هستيهاي اول و ذوات
موجودات مانند ماده براي پيدايش جسم و مانند نور و نيرو براي پيدايش حيات ،در ذات
خود غنياند و يا فقير هستند .اگر اين هستيها توأم با غناي ذاتي باشند ،مسلم است كه
از خالق و ارادۀ خالق مستغني ميباشند .با اينكه بعد از دقت و مراجعۀ كامل در ذوات
مخلوقات ،اثري از غني و استغنا پيدا نميشود .اگر ماده در ذات خود غني بود ،الزم بود
آنطور كه در وجود يك جسم و يك هيكل مستغني از غير خود ميباشد( ،مانند ماده در
وجود گياه و ماده در وجود فلز يا ماده در وجود حيوان و انسان) در ابتداي آفرينش نيز
مستغني از غير خود باشد .ميگوييم هيكل يك حيوان و انسان مجهز به تمام وسائل
زندگي است و روي اين تجهيز ،مستغني از غير خود ميباشد .ماده به تمام موجوديت خود
در اجسام قرار گرفته و جسم به تمام موجوديت خود ،ماده است .اگر ماده با تجهيزات خود
اثر غناي ذاتي ماده باشد ،الزم بود كه ماده در ذات خود بدون عمل و ارادۀ ديگري ،كامل
و آنچه الزم دارد همراه خود داشته باشد ،با اينكه همۀ موجودات سرا پا فقرند و اين فقر
كامل دليل است كه با ارادۀ ديگري به وجود آمدهاند .اگر خود بودند ،از ارادۀ خالق هستي
مستغني بودند و اگر مستغني بودند ،الزم بود كه در ذات خود كامل باشند با اينكه چنين
كمالي در ذوات ماده و نور مشاهده نميشود .همه جا اشياء و موجودات عالم توأم با فقر و
ناداري است و اين ناداري از صورتها و كميتها و كيفيتها و كماالت ادامه دارد تا به
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ذوات اول برسد .چون ماده سراپا فقر است ،در ايجادِ وجود ،محتاج به غني ميباشد،
يعني آنچه خود دارد به دليل غير است.
برهان ديگر اينكه عالم ماده محدوديت ذاتي دارد و اين محدوديت ذاتي نميتواند
جوابگوي يك ارادۀ غني نامتناهي باشد.
براي تفصيل اين برهان ميگوييم صانع براي ايجاد مصنوعات خودش ذوات و مواد
اوليه الزم دارد تا آن ذوات و مواد را به هر صورتي كه بخواهد درآورد .در اينجا ذوات
موجودات و مواد اوليه بايستي جوابگوي ارادۀ صانع باشد .مثال مصالح اوليۀ ماشين
براي ايجاد ماشين هست ولي كافي نيست .در اينجا ثابت كرديم كه خداوند در ذات و
ارادۀ خود نامتناهي است ،ولي ذوات و مواد موجودات در ذات خود متناهي هستند .مثل
اينكه اينها ميتوانند مصالح وجودي هزار نفر انسان باشند و خدا قدرت دارد ميليونها
نفر انسان بسازد .پس از آنكه هزار نفر انسان ساخت ،مصالح اوليه تمام ميشود و
نسبت به موجودات ديگر ارادۀ خدا و دستگاه سازندگي او معطل ميماند .محدوديت
عالم ماده در برابر ارادۀ نامحدود خدا برهان اين حقيقت است كه يا بايستي خدا به
قدرت ايجاد ال من شيئ مجهز باشد تا هرچه بخواهد بيافريند و يا اينكه سازمان
سازندگي او تعطيل گردد و خدا در كار خود معطل شود.
فرض دوم مسلما غلط است .غلط بودن فرض دوم ،فرض اول را اثبات ميكند،
يعني خداوند مجهز به ايجاد ذوات است .هر چه بخواهد ميتواند مواد اوليۀ آن را به
وجود آورد و كميتها و كيفيتها را بر آن مواد اوليه پياده كند .ديگر اينكه خداوند در
كتاب مقدس خودش همه چيز را مجعول به ارادۀ خود ميداند .خود را خالق نور و ماده
معرفي ميكند .در آيۀ اول از سورۀ انعام ميفرمايد :جعل ُالظلُ ِ
امت َ النور .اين جعل كه
يك مفعول بيشتر ندارد جعل بسيط است .جعل بسيط هم به معناي ايجاد ذات و
ذوات است .چنانكه ميدانيم نور و ظلمت به دليل ذات ،نور و ظلمتاند نه به دليل
صنعت .يعني اگر صورت عالم را به هم بزنيم و موجودات روشن و نور دهنده را
بكوبيم ،در واقع نور و ماده را پياده كنيم ،پس از آنكه صورتها به هم خورده و
كميتها و كيفيتها نابود گردد ،در انتهاي كار ،نور و ظلمت جدا از يكديگر قرار
ميگيرند و در اينجا ميگوييم ظلمت به دليل خود ،ظلمت و نور به دليل خود ،نور
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است .در اين آيۀ شريفه ،خدا ادعا ميكند كه آن نور و ظلمت كه خوديت محضاند ،به
جعل بسيط آفريده شدهاند ،يعني خدا نور و ظلمت را ايجاد كرده است.
برهان ديگر كه تقريبا شرحي براي برهان فقر و غنا ميباشد اين است كه ميگوييم
شيئ ناقص ،به ايجاد از وجود نزديكتر است و برعكس شيئ كامل ،به وجود از ايجاد
نزديكتر است .الناقص بلتكوين اَيل منه بلكون َ الاكمل بلكون اَيل منه بلتكوين .در اينجا
ميبينيم ذوات مخلوقات و موجودات اگر هم بودهاند ،در ذات خود محتاج و ناقصاند.
شيئ ناقص ،براي وجود گرفتن ،به ارادۀ آفريننده نزديكتر است تا به ذات خود ،زيرا اگر
محتاج به ايجاد نبود و خود وجود داشت ،الزم بود كه در موجوديت وجود خود كامل باشد.
همين نقص ذاتي دليل است كه به ارادۀ ديگري ايجاد شده و وجود نداشته است ،برخالف
ذات مقدس خدا كه در ذات خود كامل و غني است .همان كمال و غناي ذاتي دليل است
كه خود به خود بوده و به ارادۀ ديگري به وجود نيامده ،زيرا احتياج به ارادۀ ديگري
منافات با غناي ذاتي خدا دارد .پس ميگوييم هستي مخلوقات به ارادۀ جاعل و آفريننده
نزديكتر است تا بدون اراده و خود به خود.
در صورت اثبات تعلق ارادۀ خدا به ايجاد اصول بدون سابقه ،بحث چهارم عنوان
ميشود كه آيا براي پيدايش و نمايش اين همه مخلوقات و موجودات يك اصل كافي
است و يا اينكه اصول متعدد الزم است.
در اين بحث ابتدا به برهاني اشاره ميكنيم كه در واقع كمك و مويد برهان سوم
است ،يعني به دليل غناي ذاتي خدا اثبات ميكنيم كه ذوات خلق حادث شدهاند و ازلي
نبودهاند .شما خدا را در حالي فرض كنيد كه خود هست و غير خود چيزي نيست و چيزي
را نميبيند .در اين موقع خداوند ميخواهد غير خود را بيافريند و خلقي را خلق كند تا
خالق و مخلوقي به وجود آيد و خدا بتواند اين همه بخشندگي و سازندگي داشته باشد.
بديهي است كه پيدايش مخلوقات عالم كه در واقع نمايشهاي كمي و كيفي هستند،
بدون اصول اوليه ممكن نيست ،زيرا مخلوقات از نظر نمود و نمايش ،كم و كيفي بيش
نيستند كه بر طبق ارادۀ خدا به اين صورتها مهندسي شده و جلوه كردهاند و اين
نمايشهاي كمي و كيفي اموري عرضي و اعتباري هستند كه بايستي معروض آنها
اصول ثابت و استوار باشد تا خداوند بتواند كميتها و كيفيتها را بر آن اصول استوار
سازد و در واقع عالم تماما ساختمان است و بايستي مصالح ساختماني پيش از ساختمانها
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وجود داشته باشد مانند صنايع انساني .تمام قواعد ماشينسازي بر فلزاتي پياده ميشود
كه قبال وجود داشته است .در اينجا آنچه به دست مهندس و مكانيسين ميباشد،
اموري اعتباري و عرضي است ،يعني او فقط ميتواند مصالح ماشين را به كميتها و
كيفيتهايي مربوط سازد كه بر اساس آن هر قطعهاي شكلي پيدا كند و ماشين به
وجود آورد ،ولي نميتواند آفرينندۀ اصول و هستيهايي باشد كه قواعد فني و علمي
خود را بر آن پياده كند .پس مهندس به اصول اوليه محتاج است هرچند براي تربيت
آن اصول به صورتهاي صنعتي ،از غير خود بينياز ميباشد.
در اينجا آفرينندۀ عالم به جاي يك مهندس و مكانيسين ميخواهد اين همه
ماشينآالت خودكار بسازد كه صفحۀ عالم را از آثار صنعتي خود پر كند .هيچ كس
منكر هندسۀ عجيب آفرينش نيست.
همه ميدانند كه موجودات عالم طبيعت از اتمها تا كهكشانها و اين همه
موجودات زنده و غير زنده به صورتها و فرمولهاي عجيبي مهندسي شده و هر كدام
بر طبق هندسۀ عجيب خود ارزش و قيمتي پيدا كرده است .اين مهندس توانا و
آفرينندۀ عالم ،بر طبق علم و قدرت كامل خود دانسته و توانسته كه اين همه شكلها
و صورتها را در عالم پياده كند و هر مخلوقي را بر اساس نقشۀ عجيبي بسازد ،ولي
آيا آنجا كه ميخواهد جماد و نباتي بسازد يا آب و هوايي به وجود آورد و يا اينكه نور
و مادهاي بسازد ،مصالح اوليۀ آفرينش را از كجا به وجود ميآورد؟ اگر اين مصالح و
اصول اوليه پيش از آنكه طبق ارادۀ خدا به صورت مخصوص در عالم جلوه كند
بودهاند ،پس آنها در ذات خود از ارادۀ خدا مستغني ميباشند و خدا در ذات خود به
وجود آنها محتاج است.
در اينجا دو فرض بر خالف عقل و منطق اثبات ميشود:
 -0استغناي اصول اوليۀ عالم از ارادۀ آفريننده و ازليت آنها
 -1احتياج خداوند متعال به آن مصالح اوليه تا بتواند آنها را به صورت مخلوقات
درآورد و صفحۀ جهان را از صنايع خود زيبا و مجلل سازد.
اين هر دو فرض بر خالف عقل و منطق است .اگر ما خدا را قادر و توانا و غني
بالذات ميدانيم بايستي اعتراف و اقرار كنيم كه اصول اوليۀ خلقت مانند شكلها
حادث به حدوث زماني و مسبوق به عدم است.
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در صورتي كه دو فرض اول باطل شود ،به جاي آن ،دو فرض صحيح منطقي به وجود
ميآيد:
 -0استغناي خدا از غير خود و اثبات علم و قدرت نامتناهي
 -1احتياج مخلوقات در ذوات و صورتها به ارادۀ خداوند متعال
پس از اثبات اين حقيقت ميگوييم كه الزم است خداوند متعال ابتدا اصولي را بيافريند
كه مصالح اوليۀ ساختمان موجودات باشد و بعد از آفرينش اصول ،نقشها و شكلها را بر
آن اصول پياده نموده و عالم را به هر صورتي كه ميخواهد درآورد .ميگوييم آيا در اينجا
يك اصل كافي است و يا اينكه اصول متعدد الزم است؟
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فصل دهم
تعدد اصول و هستيهاي اول خاليق عالم

يك موجودي را در سالن فكر و دانش خود تشريح كنيد .صورت علمي و فني او را
به هم بزنيد .درست احساس ميكنيد كه آيا براي پيدايش آن گياه و يا حيوان يك
اصل كافي هست يا نه .اصلي كه در عالم مقابل چشم همۀ انسانها جلوه ميكند و
همه كس ميتوانند آن را ببينند و بدانند اصل ماده است .ماده يعني همين ذرات و
اجسامي كه از تركيب اجتماعي آنها اجسام به وجود ميآيد و هر كدام به حدودي
محدود ميباشند .اصل ماده در ذات خود جسم و ابعاد است .جسم و ابعاد هم در ذات
خود اصل ماده و ذره ميباشد .اگر ماده در ذات خود جسم نباشد ،از اجتماع خود
نميتواند جسم به وجود آورد ،زيرا صورت اجتماعي و اجزايي كه كل را به وجود
ميآورد و كل از آن اجزاء تشكيل ميشود ،برخالف خاصيت ذاتي اجزاء نميتواند جلوه
كند .كل ،چيزي بر اجزاء نميافزايد و چيزي هم از خاصيت اجزاء نميكاهد .مثال يك
عدد ريگ جسميت و ابعاد دارد .اگر ده يا صد و يا هزار عدد بشود و به هر صورت و
شكلي كه آن را بخواهند درآورند ،سواي همان جسميت و ابعاد ،چيزي در آن پيدا
نميشود و چيزي از آن كم نميگردد.
اگر ذرات اوليه كه از تراكم آنها جسم به وجود ميآيد فاقد جسميت و ابعاد باشد،
نميتواند از اجتماع خود جسميت و ابعاد به وجود آورد .پس تمام خاصيت ذرات و مواد
اوليه در اشكال و اجسام جلوه ميكند و اشكال و اجسام چيزي بر خواص اوليۀ ذرات
اضافه نميكند .پس به دليل جسميت و ابعاد ثالثه در اجسام ،ميگوييم اين جسميت و
ابعاد از همان اصل سرچشمه ميگيرد كه جسم و ماده از آن به وجود ميآيد .پس
حالت اوليۀ ذرات و مواد عالم جسميت و بعد است ،يعني خداوند آنجا كه ميخواهد
اصل ماده را بدون سابقه به جعل بسيط بيافريند ،ذره و مادهاي را ايجاد ميكند كه
توأم با بعد و جسميت است نه اينكه بسازد و با عمل دوم به آن شيئ ،جسميت و بعد
عنايت كند تا در نتيجه بعد و جسميت چيزي جدا از اصل ماده و اصل ماده جدا از بعد
و جسميت باشد.
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برهان فرضيۀ ما همين است كه ماده با جسميت و بعد ،تركيب ذاتي و اولي دارد و
هرگز نميتوانيم جايي فرض كنيم و ببينيم كه بعد و جسميت از ماده پياده شود و ماده
بدون بعد و جسميت در وضع مخصوصي قرار گيرد.
در اينجا روي برهان اختالف ذاتي و اختالف صوري ميتوانيم اثبات كنيم كه شيئي
با لوازم ذاتي خود نميتواند با هم اختالف ذاتي داشته باشد .از طريق اختالف صوري و
اختالف ذاتي اشياء ميتوانيم به اصول اوليۀ خلقت راه پيدا كنيم و تعداد اصول را آنچنانكه
هست بدانيم و به دست آوريم.
ميگوييم دو شيئ با يكديگر يا اختالف صوري و شكلي دارند و يا اختالف ذاتي و
حقيقي .منظور از اختالف صوري اين است كه دو شيئ از نظر حجم و ابعاد با يكديگر
تفاوت داشته باشند ،مانند اختالف خط و نقطه ،سطح و حجم و اجسام ديگر با اشكال
مختلف .و منظور از اختالف ذاتي اين است كه دو شيئ از نظر خاصيت و مقتضيات ذاتي
با هم تفاوت داشته باشند ،مانند دو جسم زنده و مرده و دو جسم نوراني و ظلماني و دو
جسم به رنگهاي مختلف.
اختالف صوري دليل اختالف اصل و هستي دو شيئ با هم نيست و ما ميتوانيم از
يك اصل ،دو شيئ مختلف يا بيشتر ،از نظر شكل و ابعاد بسازيم ،چنانكه ميتوانيم از
خاك ساده هزاران جسم به شكل مختلف بسازيم و يا از يك جسم ساده اشكال و ابعادي
مختلف به وجود آوريم .انواع اجسام و موجودات عالم از نظر تفاوت شكلي به ميليونها
نوع قسمت ميشوند و همۀ آنها به يك اصل برميگردند ،زيرا حجم و شكل به جز ابعاد
ثالثه چيزي نيست و ابعاد سهگانه همان لوازم ذاتي ماده است .ما نميتوانيم جسم و ماده
را در وضعي قرار دهيم كه فاقد حدود و ابعاد باشد ،وليكن دو جسم از يك اصل نمي
توانند نسبت به يكديگر اختالف ذاتي و ماهوي پيدا كنند به طوري كه يكي از آنها واجد
كمال و خاصيت و آن ديگري فاقد كمال و خاصيت باشد ،مانند جسم نوراني و جسم
ظلماني و جسم سياه و سفيد.
اگر خاصيت اوليۀ ماده سفيدي و يا نورانيت است ،پس نميتوانيم ماده را در وضعي
قرار دهيم كه فاقد نورانيت و سفيدي باشد و همين طور اگر خاصيت اوليۀ جسم حيات و
تحرك است ،هرگز آن جسم در صورتها و اشكال مختلف نميتواند خاصيت ذاتي خود
را از دست بدهد چنانكه نميتواند حدود و ابعاد خود را از دست بدهد .در اينجا بر اساس
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برهان و استدالل امام باقر (ع) ميگوييم اگر در اصل اول ماده فاقد حيات و نورانيت
است ،پس حيات و نورانيت از كجا به وجود ميآيد و اگر اصل اول حيات و نورانيت
پس موت و ظلمت از كجا به وجود ميآيد( .جلد  04بحار ،صفحه )04
اختالف صوري و اختالف ذاتي چه فرقي با يكديگر دارند؟

 -0اشياء از نظر اختالف صوري با يكديگر بين نفي و اثبات قرار نميگيرند ،يعني
نميتوانيم دو جسم را در حالي قرار دهيم كه بگوييم اين جسم واجد شكل و ابعاد
است و آن جسم ديگر شكل و ابعاد ندارد .همه جا جسم از نظر حدود و ابعاد مثبت
است و هرگز نميتواند منفي باشد ،و اما دو جسم از نظر اختالف ذاتي بين نفي و
اثبات قرار ميگيرد .ميتوانيم بگوييم اين جسم ،زنده است و زنده نيست ،نوراني است
و نوراني نيست.
 -1براي ايجاد اشكال مختلف به چيزي جز ماده و اصل اول احتياج نداريم و همان
اصل ماده براي ايجاد هزاران نوع شكل و حدود كافي است ،ولي براي ايجاد اختالف
ذاتي بين دو جسم ،به اصل ديگري بعد از اصل اول محتاجيم كه از يك اصل پيكرۀ
جسم را بسازيم و از اصل ديگر ،در آن حيات و نيرو به وجود آوريم.
 -1براي پيدايش حدود و ابعاد در اجسام همان جعل اول يعني ايجاد ماده و جسم
كفايت ميكند و به جعل دوم احتياجي نيست و براي اينكه به جسمي حدود و ابعاد
بدهيم و آن را چنان وانمود سازيم كه واجد بعد و حدود باشد ،همان جعل اول كه
ايجاد ماده و جسم باشد كفايت ميكند و به جعل دوم احتياج نداريم ،ولي براي ايجاد
اختالف ذاتي بين دو شيئ ،جعل اول و اصل اول كافي نيست ،بلكه محتاج به جعل
دوم از اصل دوم ميباشد .پس ايجاد جسم و ماده براي ايجاد حيات و نيرو كفايت
نميكند و آن ارادۀ دوم الزم دارد ،يعني جعل چيزي كه با آن حيات پيدا ميشود.
 -4بر اساس مطالب قبلي اشياء و اجسامي كه با هم اختالف صوري و شكلي
دارند ،به يك اصل برميگردند ،ولي اشيائي كه با هم اختالف ذاتي دارند قابل برگشت
به يك اصل نيستند.
اختالف ذاتي اشياء با يكديگر
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دو جسم كه از نظر رنگ متفاوت هستند ،سياه و سفيد ،سبز و قرمز ،با يكديگر اختالف
ذاتي دارند .از همان اصلي كه سياهي به وجود ميآيد ،سفيدي وجود پيدا نميكند.
همينطور از آن اصلي كه سرخي و زردي به وجود ميآيد ،سفيدي و سبزي قابل ايجاد
نيست .پس ميگوييم دو رنگ با يكديگر اختالف ذاتي دارند .همين طور دو جسم در دو
رنگ مختلف با يكديگر اختالف ذاتي دارند .جسم نوراني و ظلماني با يكديگر اختالف
ذاتي دارند .به دليل اينكه جسم از نظر نورانيت بين نفي و اثبات قرار ميگيرد ،ميگوييم
اين جسم نوراني است و آن جسم نوراني نيست .دو جسم از نظر موت و حيات با يكديگر
اختالف ذاتي دارند و بين نفي و اثبات قرار ميگيرند .دو جسم از نظر سكون و حركت يا
توانايي و ناتواني با يكديگر اختالف ذاتي دارند .جسم به دليل جسمانيت متحرك نيست،
از خارج وجود خود نيروي تحرك پيدا ميكند .روي اين حساب و بر اساس اختالفات ذاتي
اشياء ميتوانيم اصول هستي را پيدا كنيم .ابتدا بايستي در نظر بگيريم كه كدام يك از
اين اختالفات قابل برگشت به يك اصل هست و كدام يك قابل برگشت به يك اصل
نيست .مشاهده ميكنيم كه حدود و ابعاد مختلف ،قابل برگشت به اصل ماده و اصل ابعاد
سهگانه است .ميتوانيم هزاران شكل را به يك شكل برگردانيم.
راه ارجاع دو شيئ مختلف به اصل اوليه به اين طريق است كه شكل و صورت موجود
را از يك جسم و ماده بگيريم .سپس به حالت دوم نگاه ميكنيم .اگر حالت دوم مرتبهاي
از همان حالت اول باشد ،همينطور حالت سوم و چهارم مرتبهاي باشند از همان حالت
اول ،اين خود برهان واضح و روشن است بر اينكه همۀ آن اشكال به مراتب يك اصل و
يك حقيقت بيشتر نيستند و اگر حالت دوم با حالت اول تباين پيدا كرد و ديگر حالت سوم
و چهارمي قابل تصور نبود ،اين دليل است بر اينكه حالت اوليه از اصول مستقلي بوجود
آمده است كه با يكديگر تباين دارند.
در اينجا چهار جسم به چهار رنگ مختلف را در نظر بگيريد .هر يك از آن رنگها با
وجود خود كه ضديت با رنگ ديگر دارد در واقع دو رنگ در حال تضاد با يكديگر هستند.
هيچ كدام در ظرف وجود ديگري قرار نميگيرند و بر ديگري وارد نميشوند .مثال در
زمينۀ رنگ سفيد ،رنگ سبز و سرخ قابل ظهور نيست و اگر رنگ سفيد را از جسمي
بگيريم و يا اينكه يك چراغ سفيد نوراني را خاموش كنيم ،به سياهي و تاريكي
برميگردد .همينطور رنگهاي ديگر و چراغهايي كه به انوار ديگر روشن است ،در
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صورتي كه خاموش كنيم هر كدام به نوبۀ خود به سياهي برميگردد و قابل تبديل به
يكديگر نيستند .از اين راه كشف ميكنيم كه چهار نور و چهار رنگ مختلف در ذات
مستقل هستند و هر كدام جدا از اصل ديگر ميباشند .رنگ سياه و اصل ماده همچنين
در ذات خود اصل مستقل ميباشد ،زيرا ماده يعني فاقد رنگ و همان فقدان رنگ در
برابر انوار چهارگانه ،سياهي نمايش ميدهد .هريك از رنگها و انوار چهارگانه در
صورت موجود بودن ،نور و رنگاند و در صورت نبودن ،سياهي و ظلمت به وجود
ميآيد.
در اينجا بر مبناي آنچه كه به وجود شيئي پيدا ميشود و عمل وجودي الزم دارد و
آنچه به عدم وجود آن شيئ پيدا ميشود و عمل وجودي الزم ندارد ،ميگوييم مالك
اختالف سه قسم است:
 -0تباين دو وجود كه آنها را ضدين ميگويند.
 -1وجود و عدم كه آن را متناقضين ميگويند.
 -1تقابل دو وجود با يكديگر كه آن را متماثلين ميگويند.
اختالف دو وجود با يكديگر مانند اختالف سفيدي با سياهي و سرخي و زردي و
غيره .دو جسم سرخ و سفيد در واقع دو وجودند در برابر يكديگر ،يعني نور سفيد
جسمي را سفيد رنگ نموده و نور سرخ جسم ديگر را سرخ رنگ ميسازد .پس سرخي
و سفيدي ،دو شيئ وجودي هستند كه از وجود يكي از آنها وجود ديگري پيدا
نميشود و از عدم يكي از آنها نيز عدم ديگري به دست نميآيد .البته اين دو شيئ
وجودي با يكديگر از نظر محل و مادهاي كه به آن تعلق گرفتهاند مشتركاند و از نظر
رنگ سرخ و سفيد و زرد و سبز متفاوت.
دو شيئ متضاد از يك اصل به وجود نميآيند بلكه از دو اصل سرچشمه ميگيرند،
يعني از اصل ماده يا از اصل نور سفيد نميتوانيم دو شيئ به وجود بياوريم كه با
يكديگر ضديت داشته باشند ،زيرا ضدين با هم اختالف ذاتي دارند ،از يك اصل
نميشود اختالف ذاتي به وجود آورد .پس جسمي كه به نور سفيد رنگين شده است با
جسم سفيد ديگر و ساير اجسام سفيد نسبت به يكديگر متماثل ميباشند .اختالف ابعاد
آنها نسبت به يكديگر هست و آن اختالف ،اختالف ذاتي نميشود بلكه پيدايش دو
شيئ متضاد از دو اصل به وجود ميآيد .اختالف دو شيئ با يكديگر از نظر وجود و
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عدم مانند اختالف نور و ظلمت و مانند اختالف سياهي با سفيدي و انوار ديگر و مانند
اختالف حيات و موت و سكون و حركت است .نور و ظلمت نسبت به يكديگر اختالف
وجودي و عدمي دارند ،يعني از نبود نور قهرا ظلمت به وجود ميآيد و از عدمِ رنگهاي
چهارگانه نيز سياهي به وجود ميآيد .همينطور عدم حيات ،توأم با موت و عدم حركت،
توأم با سكون است .در اين موارد براي ايجاد دو حالت عدمي ،رفع حالت اول كافي است،
يعني با يك عمل ،رفع يا ايجاد حالت در شيئي به وجود ميآيد .پس براي ايجاد موت،
رفع حيات كفايت ميكند .موت قابل ساخت نيست ،يعني به عمل وجودي انجام نميگيرد
بلكه متوقف بر رفع حيات است .همينطور براي ايجاد سكون ،رفع نيروي حركت كفايت
ميكند .همچنين براي ايجاد سياهي و ظلمت رفع يكي از انوار و رنگهاي پنجگانه كافي
است.
دو شيئ وقتي با يكديگر اختالف وجودي و عدمي دارند قابل اجتماع در يك مركز
ميباشند ،مانند نور و ظلمت .در محيط روشنايي تاريكي هست و همراه وجود ،عدم نيز
موجود است .همينطور همراه حيات مرگ وجود دارد ،زيرا حالت دوم ،عدم است .عدم
چيزي نيست كه بتواند تقابل با وجود پيدا كند و با او ضديت و تناقض داشته باشد .در
زمينۀ روشنايي ،ظلمت به معناي عدم نور است و عدم در برابر وجود قابل نمايش نيست و
هنگام رفع روشنايي همان حالتِ عدم نور به معناي ظلمت شناخته شده .همينطور حالت
عدم حيات ،موت شناخته شده است .پس موت و تاريكي الشيئاند در برابر شيئي كه
حيات است.
اينجا در تعريف اجتماع نقيضين الزم است بگوييم كه اجتماع نقيضين به معناي وجود
شيئ و عدم همان شيئ ،از محاالت شناخته شده است ،ولي اجتماع نقيضين به معناي
وجود و عدم ،محال نيست ،يعني وجود نور و عدم وجودِ همان نور ،متناقضين هستند و
ممكن نيست در يك حال وجود شيئ و عدم همان شيئ با هم جمع باشند ،ولي اجتماع
وجود مطلق و عدم مطلق ممكن است و اين به معناي اجتماع نقيضين نيست .همه وقت
در برابر وجود ،عدم قابل تصور است .پس از رفع وجود شيئي ،عدم همان شيئ ،غير قابل
اجتناب است.
در اينجا اگر عدمِ وجودِ شيئي در ذات خودِ شيئ باشد ،پس آن هم وجود است و يك
عمل وجودي الزم دارد ،يعني الزم است كه عملي انجام گيرد .شيئي را برداريم و عدم آن
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را به وجود آوريم ،يعني روشنايي را برداريم و ظلمت بسازيم .حيات و حركت را
برطرف سازيم و سپس موت و سكون بسازيم ،با اينكه يك عمل براي ايجاد حالت
دوم كافي است.
و اما حالت متماثلين به معناي مقابلۀ دو وجود با يكديگر كه هر دو از يك اصل و
يك منشأ به وجود آمده باشند و مقابلۀ آنها با يكديگر مانند مقابلۀ قوي نسبت به
ضعيف و مانند مقابلۀ عدد يك با دو و ده با صد و صد با هزار (مانند مقابلۀ اشكال
هندسي با يكديگر) است .دو چراغ نوراني كه يكي از آنها قوي و ديگري ضعيف
است ،قابل تبديل به يكديگر هستند .از يك اصل به وجود ميآيند و به يك اصل
برميگردند و همينطور سطحهاي صد هزار متري و ده هزار متري كه قابل تبديل به
يكديگر ميباشند.
اشياء در مراحل وجودي با يكديگر تفاوت مراتب دارند .دو مرتبه از يك وجود مانند
يك درجه حرارت و هزار درجه ،نسبت به يكديگر متناقض نيستند ،بلكه هر كدام از
آنها مثل ديگري است و هر كدام واجد خاصيت يكديگر ميباشند .قطره در برابر
دريا از نظر آب بودن متماثلاند .هر كدام از آنها خاصيت كامل ديگري را دارد و قابل
تبديل به يكديگر ميباشند.
اكنون بايستي در اطراف اين حقيقت بحث كنيم كه ايجاد انواع و اشياء مختلف و
تركيب عالم آفرينش به صورتي كه مشاهده ميگردد ،به چه اصولي احتياج دارد.
بديهي است كه براي ايجاد دو وجود متضاد نسبت به يكديگر محتاج به دو اصل
هستيم و نميتوانيم از يك اصل و يك منشأ دو چيز بسازيم كه نسبت به يكديگر دو
وجود متضاد باشند ،دو وجود متضاد مانند سفيدي و سياهي و سرخي و زردي و غيره.
مشاهده ميكنيم كه سفيد و سياه با يكديگر متضادند ،همينطور زردي و سرخي .پس
ما اگر بخواهيم دو رنگ و دو نور به وجود آوريم ،پيدايش اين دو رنگ و دو نور از يك
اصل ،محال و ممتنع است ،زيرا اصلي كه مبدأ پيدايش دو رنگ متضاد است نمي
تواند يك اصل باشد .در اينجا قانون «الواحد ل يصدر منه الا الواحد» حكم فرما است،
يعني از يك ،جز يك به وجود نميآيد.
در اينجا اصل اول اگر نور سرخ و سفيد است ،نميتواند منشأ نورهاي سبزي و
زردي و يا سياهي باشد .سرخي الزمۀ ذات نور سرخ است و همينطور رنگهاي
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ديگر ،و اين نور سرخ در هيچ مرحلهاي از مراحل ،خواه به صورت شمع و يا خورشيد
باشد ،نميتواند بر خالف خاصيت ذاتي خود جلوه كند .پس قهرا ايجاد دو شيئ متضاد
نسبت به يكديگر ،ما را مجبور ميكند كه اصول متعدد و مختلف به وجود آوريم ،ولي
براي ايجاد دو شيئ متناقض و يا متماثل ،به اصول متعدد احتياج نداريم .متناقضين مانند
وجود و عدم ،متماثلين مانند ضعيف و قوي .اين دو حالت در يك اصل و از يك اصل
قابل پيدايش و نمايش ميباشد .مثال از يك اصل جسم و ماده ،ميتوانيم دو شيئ متماثل
و متناقض بسازيم .جسمي ايجاد ميكنيم و همان را اعدام ميكنيم .قهرا وجود جسم و
عدم وجود آن ،در برابر يكديگر قرار ميگيرند .همينطور از يك اصل به نام اصل ماده،
اجسام يك اتمي و ده اتمي و يك گرمي و صد گرمي و ميليونها كيلويي به وجود
ميآوريم و براي ايجاد اين همه مراتب مختلف ،به جز يك اصل به چيز ديگري احتياج
نداريم .با اين فرضيه ميگوييم اگر يك اصل و يك هستي در عالم بيشتر نباشد،
پيدايش دو وجود متضاد نسبت به يكديگر ،محال و ممتنع بوده و ممكن نيست در صفحۀ
عالم ،دو وجود متضاد نسبت به يكديگر باشد .مثال از آب ساده و يا از هواي ساده يا از
يك عنصر بسيط نميتوانيم دو شيئ به وجود بياوريم كه نسبت به يكديگر متضاد باشند.
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فصل يازدهم
علل چهارگانۀ آفريدگان ،غائي ،مادي ،صوري ،فاعلي .كميت و كيفيت

و اكنون دربارۀ اصول هستي بحث ميكنيم .در حكمت و فلسفه مقرر شده است
كه پيدايش هر شيئي به وجود چهار علت بستگي دارد .0 :علت غائي  .1علت مادي .1
علت صوري  .4علت فاعلي
علت غائي :به معناي هدفي است كه از ايجاد شيئي در نظر ميگيرند و فايده و
نتيجهاي كه بر وجود شيئي مترتب ميشود ،مانند وجود ثمره براي شجره و هدف
باغبان از غرس اشجار.
علت مادي :مصالح ساختماني يك مصنوع است كه بايستي هندسۀ خلقت بر آن
پياده شود و آن اصول اوليه را سازنده به هر شكلي كه ميخواهد درآورد تا بر اساس
شكل و هندسۀ وجودي آن ،هدف سازنده و نتيجۀ مصنوع ظاهر گردد ،مانند مصالح
اوليۀ اشياء.
علت صوري :به معناي شكل و هندسۀ يك موجود است كه بر اساس آن از ساير
موجودات ممتاز ميگردد و به آن صورت شناخته ميشود ،اسم خاص و ابعاد مخصوص
پيدا ميكند ،مانند شكل درخت و حيوانات و انسانها.
علت فاعلي :به معناي وجود سازنده است كه پيش از ايجاد خلقت يك مصنوع
بايستي وجود داشته باشد تا موجود حادث به ارادۀ او به وجود آيد.
در صورتي كه اين چهار علت در علم سازنده كامل گردد ،پيدايش مخلوق واجب
ميشود و حتميت پيدا ميكند و با تعطيل هريك از اين علل چهارگانه ،پيدايش
مصنوع ،محال و ممتنع است .علل سهگانۀ اول كه اختصاص به مخلوق و مصنوع
دارد ،به عبارات «لم و بم و كيف« در اخبار و روايات از ائمۀ اطهار شناخته شده است.
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«لم» سئوال است از علت غائي ،يعني چرا و به چه منظوري ساخته ميشود.
«بم» سئوال است از علت مادي ،يعني به چه چيز و به چه وسايل ،آن مصنوع به
وجود ميآيد.
«كيف« سئوال است از علت صوري ،يعني كيفيت ساختمان هندسۀ داخلي مصنوع
چيست.
از اين علل چهارگانه ،علت فاعلي ،پيش از ايجاد مصنوع ،و علت غائي ،بعد از ايجاد
آن ميباشد .يعني اول بايستي سازنده وجود داشته باشد و آن سازنده ،هدف و غايت
مصنوع را كه بعد از پيدايش آن به وجود ميآيد در نظر بگيرد و به دنبال اين هدف بتواند
آنچه ميخواهد خلق كند .پس از آنكه هدف از مصنوع مشخص و معين شد ،اول علت
مادي مصنوع و مخلوق را فراهم كند و پس از آن ،علت صوري و هندسۀ وجود شيئ را بر
آن علت مادي پياده سازد .در تجزيه و تشريح هريك از اين علل چهارگانه به واحدهاي
قابل تصور ،ميگوييم علت فاعلي و علت غائي هر كدام يك واحد بيشتر نيست ،يعني
فاعل يك حقيقت است و همينطور علت غائي يك نتيجه بيشتر نيست كه هدف
سازنده قرار بگيرد ،وليكن علت مادي و علت صوري ،تركيبي از واحدهاي متعدد ميباشد
كه ما در اينجا آن واحدها را به نام واحدهاي صنعتي معرفي ميكنيم .علت صوري
مجموعهاي است از كيفيتها و كميتها .كميت به معناي حجم و ابعاد مصنوع است كه
در سه جهت طول و عرض و عمق اندازههاي معيني دارد .كيفيت به معناي موازنۀ مقادير
است نسبت به يكديگر و وضع هر جزئي در برابر اجزاء ديگر ،تا چنان باشد كه بتواند منشأ
اثر گردد و راهي باشد براي به دست آوردن هدف و پيدايش مطلوب .واحدهاي كمي و
كيفي تقريبا مالزم و توأم با يكديگر است ،يعني هر جا كميت به وجود بيايد كيفيت هم
وجود دارد و هر جا كيفيت باشد كميت هم مالزم و همراه است .شايد نتوانيم در عالم
صنعت و مخلوقات ،يك واحد كمي پيدا كنيم كه فاقد واحد كيفي باشد و يا يك واحد
كيفي كه كميت در آن وجود نداشته باشد ،ولي اگر فرض كنيم كه كيفيت به معناي
حاالت و وضعيتهايي است كه بتواند منشأ اثر باشد و واحدهاي كيفي كه فاقد اثر باشند
كيفيت شناخته نميشوند ،شايد با اين فرضيه بتوانيم بين واحدهاي كمي و كيفي تفكيك
به وجود آوريم ،يعني در جايي كميت باشد و كيفيت وجود نداشته باشد و يا در جايي
كيفيت باشد و كميت وجود نداشته باشد .مثال نقطۀ موهوم يا يك ذره و مادۀ غير قابل
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تجزيه ،يك واحد كمي خالص است ،زيرا حتما حدود و ابعادي به همراه دارد ،وليكن
ذرهاي است كه در حالت اوليۀ خود فاقد اثر است ،قابل تقسيم نيست ،هرچند ميتواند
منشأ اثر باشد .پس در اينجا واحد كمي از واحد كيفي جدا و ممتاز است ،يعني كميت
بدون كيفيت است ،زيرا در جاي خود و حال خود مقداري است بدون اينكه قابل
تقسيم باشد .ليكن در همين جا ميتوانيم بگوييم كه همان مقدار كمي ،به دليل
كيفيت ماده و ذره شناخته ميشود .چرا شما آن را جزء غير قابل تجزيه ميگوييد و نام
آن را ماده ميگذاريد ،زيرا همراه حجم خود كيفيت مخصوص و معيني دارد.
جواب ميدهيم كه كيفيت از نظر اين است كه كميت شيئ ،يك اثر ذاتي داشته
باشد ،مانند حركت در وجود ماده و نيروي احساس و حيات در هيكل ماده .در صورتي
كه يك ماده ،فاقد اثر و خاصيت و نيرو و حيات و حركت باشد ،نميتوانيم يك واحد
كيفي در وجود آن پيدا كنيم ،زيرا كيفيت در جواب سئوالي است كه ميپرسند چگونه و
چطور ،و اين چگونگي بر آن عملي اطالق ميشود كه اثري از آن به وجود آيد .چنانكه
ميپرسند چطور حركت كرد و چطور زنده ماند و در صورتي كه يك شيئ فاقد اثر و
حركت باشد ،كيفيتي در آن به وجود نميآيد و ميتوان گفت كه فقط كميت خالص
است .اين فرض در صورتي است كه بتوانيم ماده را در حال غير قابل تجزيه به واحد
كمي بشناسيم .اگر بگوييم كميت وقتي است كه مقدار و اندازهاي در وجود شيئ باشد
و مقدار و اندازه هم به آن وضع و حالتي اطالق ميشود كه به شيئي داده شود و
امكان گرفتن آن حالت در كار باشد ،وقتي كه ماده فقط شيئ باشد و مقدار و اندازهاي
به آن نداده باشند ،پس آن شيئ فاقد واحد كمي و كيفي ميباشد و اگر مادۀ ديگري
به مادۀ اول ضميمه شود و از آن انضمام حالتي در ماده به وجود آيد ،ميگوييم از اين
لحظه به بعد واحد كمي و كيفي در ماده و يا نيروي ماده پيدا ميشود.
اينجا در تعريف هستيهاي اول بايستي بگوييم كه هستيهاي فاقد كميت و
كيفيت است ،زيرا كميت و كيفيت ،عرضي و اعتباري است و هر چيزي كه عرضي و
اعتباري باشد ،در ذات خود الشيئ و عدم است .اگر هستيهاي اول عين كميت و
كيفيت باشد ،پس آن هم در ذات خود عرض و اعتبار محض و مساوي با عدم است.
نتيجه اين ميشود كه در جهان آفرينش به جز عرض و عدم چيزي وجود نداشته
باشد .هرچه هست عرض محض و اعتباري است كه آن هم در ذات خود عدم محض
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است .پس هستي وجود ندارد بلكه نيستيهايي است كه نام آن را هستي گذاشتهاند.
نتيجۀ اين برهان در اينجا ،برگشت به عدم محض است و اين بر خالف بداهت و
ضرورت وجود است ،زيرا واضح و روشن است كه من هستم ،شما هستيد و آنچه ميبينيم
و ميدانيم هستند و به دليل هستي ديده و دانسته ميشوند .پس همه هستند و آنچه
هست موجود است.
براي بداهت و ضرورت وجود و عرض و اعتباري بودن كميت و كيفيت ميگوييم
هستيهاي اول يعني اصول و اشيائي كه فاقد كميت و كيفيت هستند ،اصولي هستند
بدون كميت و كيفيت .پس آنها هستي محضاند يعني خودند و فاقد غير خود ميباشند.
روي اين حساب ميگوييم هستيهاي اول يعني واحدهاي بدون كم و كيف ،زيرا
واحدهايي كه ما آن را كميت و كيفيت نامگذاري ميكنيم حاالتي است كه در هستيهاي
اول به وجود ميآيد و هندسه و صورتي كه بر آن پياده ميشود و هنوز بر آن هستيها
صورتي عارض نشده است .از نظر اينكه كميت و كيفيت ،عرض و اعتبار و نقش و
صورتي است كه موجوديت شيئ به وجود آن بستگي دارد و هرگز در ذات خود وجود
مستقلي نيستند ،الزم است در عالم شيئي باشد كه نقشهها و صورتها و عرضها كه ما
آنها را كميت و كيفيت ميناميم ،بر آن شيئ پياده شود و وجودي باشد كه كميتها و
كيفيتها را بپذيرد و بعد از پذيرش كم و كيف ،به صورت مخصوص ظاهر گردد تا موجود
و مخلوق شناخته شود .اگر هستيهاي اول عين كم و كيف باشند ،پس از اين كميت و
كيفيت ،مستغني هستند و از اين استغنا الزم ميآيد كه اشياء عالم از ازل تا به ابد
يكنواخت و يك جور باشند و تغيير و تحولي در عالم به وجود نيايد .اشياء و انواع ،به حال
ثابت ،همه جا خود را آشكار سازند ،با اينكه اين فرض بر خالف بداهت و ضرورت است.
وجود تحوالت و تنوعات در عالم ،قطعي و بديهي است و اين زمانها و مكانها و
تاريخها و عنوانها و نامها ،از همين تحوالت و تغيرات به وجود آمده است .ميگويند
سالنو و سال كهنه ،زمان گذشته و زمان حال و زمانآينده ،همۀ اين گفتگوها بر مبناي
حالت و كيفيتي است كه در گذشته بوده يا در زمان حال و آينده خواهد بود .اگر آنچه در
عالم هست به حال سكون و ثبوت برگردد ،حركت و كيفيتي در عالم به وجود نيايد ،همۀ
زمانها و مكانها و اسمها و عنوانها لغو و نابود ميشود .پس اجناس تحوالت و تغيرات،
همراه احساس وجود و هستي ،ضروري و بديهي به نظر ميرسد .من هستم ،و من سال
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قبل نبودم و سال آينده نخواهم بود .در اين موقع ،سه مفهوم و سه حقيقت را درك
ميكنيم كه هر سه به يك ميزان براي من قطعي و يقيني است:
 .0احساس وجود (من هستم)  .1احساس تحول از گذشته (من نبودم)  .1احساس
تحول در آينده (من نخواهم بود)
اين سه بعد زمان ،عرض و كيفيتي است كه بر وجود من عارض ميشود .پس
همراه احساس وجود ،احساس تحوالت و تغيرات ،حتمي و يقيني است .در اينجا
ميدانيم كه تحوالت و تغيرات ،كميتها و كيفيتهايي است كه بر وجود عارض
ميگردد و نقشههايي است كه در هستي پياده ميشود .اگر كميتها و كيفيتها عين
وجودند و مانند وجود ،ثابت و دائماند ،پس چرا براي وجود من و شما و اشياء ديگر
ابتدا و انتهايي به وجود آمده؟ پس حتما كميتها و كيفيتها حادث و عرضاند و اگر
بگوييد كميتها و كيفيتها عارض و حادث ميشوند در كميتها و كيفيتهايي كه
ثابت و ازلي ميباشد ،يعني قسمتي از كميتها و كيفيتها را ازلي بدانيم و قسمتي
ديگر را بر آن عارض و حادث بشناسيم ،يكچنين تفكيكي در يك حقيقت برهاني
ندارد و در واقع ترجيح بالمرجح ميباشد ،يعني كميت و كيفيت يك نوع و يك
حقيقت است .اگر عرض و حادثاند ،تمام آنها عرض و حادثاند و اگر ثابت و ازلي
هستند ،بايستي تمام آنها ثابت و ازلي باشند .تفكيك در نوع كميت كه ما قسمتي از
آن را ثابت و قسمت ديگر را حادث بدانيم برهاني ندارد و اگر از نظر قضاوت وقفهاي
در ما ايجاد شود ،يعني نتوانيم آن را حادث و يا ثابت بدانيم و رأي خود را متوقف
سازيم ،ضرورت و بداهتِ حدوث كميت و كيفيت و ابتدا و انتهايي كه در ما و ساير
اشياء به وجود آمده ،ما را از حالت وقفه خارج ميسازد و اين تحوالت و تغيرات ،ما را
وادار و مجبور مي سازد كه آنچه از كميت و كيفيت كه با آن روبرو هستيم و وجود آن
را احساس ميكنيم ،حادث و عارض بشناسيم .پس از آن به دليل اشتراك انواع و
اجسام در حكم ،تمام كميتها و كيفيتها را در حدوث و عروض مشترك بشناسيم و
در نتيجه به طور قطع و يقين حكم كنيم كه هرچه كم و كيف است حادث و عرض
است و قهرا ابتدا و انتهايي دارد و آنچه به نام كميت و كيفيت شناخته ميشود ،عرضي
و اعتباري است و نمي تواند وجود مستقلي در برابر وجود باشد ،يعني شكل خشت و يا
قطره كه بر آب و گل عارض ميشود نميتواند مانند گل و آب ،وجود ثابت و مستقل
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باشد .پس در نتيجه همۀ كميتها و كيفيتها عرض و اعتبارند و آنچه عرض و اعتبارات
است بايستي بر معروضي عارض گردد كه آن معروض غير عرض و اعتبار باشد ،يعني
وجود ثابت و مستقلي فاقد كميت و كيفيت تا بتواند كميت و كيفيت را بپذيرد .اگر چنين
وجوداتي در عالم نباشد الزمهاش اين است كه عرض بدون معروض حاصل گردد و
كميتها و كيفيتها كه در ذات خود عدمي و اعتباري هستند ،وجودي پيدا نكنند كه در
آن پياده شوند .از اين فرض ،الزم ميآيد عرض و معروض هر دو عدم و مساوي با عدم
باشد و اين محال و ممتنع و برخالف ضرورت و بداهت وجود است .از اينجا نتيجه
ميگيريم كه هستيهاي اول در ذات خود فاقد كميت و كيفيت ميباشند .كميت و
كيفيت ،مقادير و حاالتي است كه در آن هستيها پياده ميگردد و در نتيجه تنوع و
تحولي در عالم به وجود ميآيد.
پس پيش از آنكه در علت فاعلي و علت صوري كمي و كيفي و علت غائي بحث
كنيم ،بايستي علت مادي و يا مصالح ساختماني جهان آفرينش را از نزديك بررسي كنيم
و حقيقت آن را به دست بياوريم و پس از آن ،در كميتها و كيفيتها به بحث بپردازيم تا
هندسۀ جهان آفرينش را به طور صحيح به دست بياوريم.
علت مادي

در اين مبحث شما خود را آفرينندۀ جهان فرض كنيد و خود را در حالي ببينيد و بدانيد
كه خود تنها هستيد و به جز شما كسي و چيزي نيست .فقط خود را ميبينيد و خود را
ميدانيد .مجهز به تمام صفات و كماالت و مستغني از غير خود هستيد .نقص در وجود
شما نيست و هرچه هست كمال است .از نظر زمان و مكان ،نامتناهي ،ازلي و ابدي و
محيط .شما چنانيد كه در وصف خداي متعال گفته شده و شما كه خود تنها هستيد و
كسي غير شما وجود ندارد و ميخواهيد خلقي بيافرينيد ،جهان و انساني بسازيد كه آن
جهان و انسان ميدان ظهور علم و دانش و قدرت شما باشد تا چنانكه خود را ميشناسيد و
مجهز به علم و قدرت هستيد ،عمال هم علم و قدرت خود را به اثبات برسانيد و مظاهري
براي علم و قدرت خود داشته باشيد .پس الزم است كه كاري كنيد و عملي انجام دهيد و
در اين موقع شما سازنده و صانع بوده و آنچه ميخواهيد بسازيد مصنوع و مخلوق است.
هدف شما از اين سازندگي و آفرينندگي اين است كه سواي شما ،در مقابل شما كسي و
چيزي باشد كه به علم و قدرت خود به او معرفي شويد و صفات خود را در برابر او به
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اثبات برسانيد .از بوتۀ تنهايي و فردانيت بيرون آمده ،اجتماعي بسازيد و خود در رأس
آن قرار گيريد تا خدايي شما ثابت و ظاهر گردد و خلقي هم به وحدانيت و قدرت شما
اقرار و اعتراف كنند.
چيزي كه مسلم است هدف نهايي و علت غائي خدا از آفرينش ،همان معرفت و
شناخته شدن است .خدا نميخواهد سواي شناخته شدن هدفي داشته باشد ،زيرا اگر
سواي اين ،هدفي در كار باشد ،الزمهاش اين است كه خداوند به غير خود محتاج باشد
و از كسي يا چيزي براي خود استفاده كند و اين خالف استغناي ذاتي خداوند متعال
است.
مثال اگر بگوييم خدا براي خود نور و روشنايي الزم دارد و براي اينكه در تاريكي
قرار نگيرد نور و روشنايي ميسازد و خدا براي خود فضايي و هوايي مانند فضاي
آسمان و ميداني مانند ميدان زمين الزم دارد تا اينكه گردشگاه و تفريحگاه او و محل
كار صنعتش باشد و يا بگوييم خداوند متعال به تمام طبايع احتياج دارد ،چشيدنيها،
بوييدنيها ،رنگها و مناظر زيبا را دوست دارد ،همۀ اينها اثبات ميكند خدا از غير
خود استفاده ميكند و به آن فوائد احتياج دارد .مثال اگر خدا در محيط تاريك و يا
روشن تغيير حالي بدهد ،فضاي روشن براي او جالبتر از فضاي تاريك باشد ،در اين
موقع به روشنايي محتاج است و بايستي براي خود نوري و آفتابي بسازد .همۀ اين
فرضيات بر خالف استغناي ذاتي خداوند متعال است .غناي ذاتي خدا ايجاب ميكند
كه به همان ميزان كه در فضاي روشن تسلط دارد و ميبيند ،در فضاي تاريك هم
تسلط داشته باشد و ببيند و اگر ما فرض كنيم كه خدا ذراتي از ذرات بسيار كوچك را
در فضاي روشنتر ميبيند و پيدا ميكند ،پس در اين موقع خدا به نور و روشنايي
محتاج است و از نور و روشنايي كمك ميگيرد ،همينطور نسبت به ساير طبايع و
آفريدگان ديگر .پس عالم خلقت و آنچه در او است براي خدا كوچكترين سودي
ندارد و خدا نميتواند از غير خود سودي ببرد و بهرهاي به دست آورد .جهان آفرينش
از آن نظر كه مورد احتياج و استفادۀ انسان است ،مورد احتياج و استفادۀ خدا نيست.
انسان به همه چيز محتاج است و از هر چيزي سودي ميبرد ولي خدا از همه چيز
مستغني است .ليكن خداوند متعال با ذات غني و بينيازي كه دارد دوست دارد شناخته
شود و كسي باشد تا او را بشناسد ،زيرا اگر شناخته نشود ،نميتواند فيض بخش باشد.
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عالوه بر اينكه يكي از فيوضات بزرگ خدا همين معرفت و شناخته شدن است،
بزرگترين رقم نعمت و ثروتي كه خدا به انسان ميبخشد ،معرفت به ذات خودش است.
است .اگر شناسايي به وجود نيايد ،موجوديت خدا ثابت نميشود و اگر موجوديت خدا ثابت
نشود ،وجودش با عدم مساوي است؛ مانند گنج پنهاني كه در اختيار انساني قرار نگيرد و
نفعي از او به وجود نيايد.
پس براي اينكه وجود از تساوي با عدم خارج گردد الزم است كه موجوديت خود را
اثبات كند و براي رسيدن به اين هدف ،الزم است ميدان دانش و معرفتي به وجود آورد.
پس خدا موجودي عالم و عارف دارد و به وسيلۀ يكچنين موجودي به هدف و مقصد
خود ميرسد و از تساوي با عدم خارج ميگردد و اين لزوم موجودي عالم و عارف ،مايۀ
نقص ذات مقدس او نيست ،زيرا احتياج وقتي مايۀ نقص است كه سازنده از آنچه ساخته
بهرهاي به دست بياورد تا احتياج خود را رفع كند يا براي رسيدن به مقصود ،از غير خود
كمك بگيرد .بهرهگرفتن از غير خود يا كمك گرفتن از غير خود براي رسيدن به مقصود،
دليل احتياج و دليل نقص است .مثال انسان كه خود قدرت دارد براي خود خانهاي بسازد و
براي بناي خانه از غير خود كمك نميگيرد ،از اين نظر كه از خانهاي كه ساخته بهره
ميگيرد و آن را مايۀ ستر و حفاظ خود قرار ميدهد ،محتاج است و اگر براي ايجاد خانه از
غير خود كمك بگيرد ،به او محتاج است.
 .0به اتكاء خود و به ارادۀ خود نميتواند خانه بسازد و الزم است براي تهيۀ مصالح و
بناي خانه ،از غير خود كمك بگيرد.
 .1از خانهاي كه ساخته استفاده ميكند ،چنان فايده و نفعي كه اگر نباشد ،در وجود و
زندگي او نقص پيدا ميشود و از نبود خانه يا لباس و خوراك ،ضرري متوجه او ميشود.
خداوند تبارك و تعالي از اين دو نوع احتياج و نيازمندي مبرا است ،چنانكه گفتيم
خداوند از آنچه ساخته نفعي نميبرد و موجودات عالم براي خدا سودي و بهرهاي ندارند،
چنانكه اگر نباشد ،نقص در ذات وجود خدا پيدا بشود .ديگر اينكه خداوند براي ايجاد آنچه
ميسازد و ميخواهد ،از غير خود كمك نميگيرد ،بلكه به اراده و قدرت خود به مقصد
ميرسد و خداوند به ارادۀ خود در وجود انسان دانش و معرفت به وجود ميآورد تا در حوزۀ
فكر و دانش انسان شناخته شود .پس خداوند به غير خود نيازمند و محتاج نيست و اگر
پيدايش علم و معرفت در كار نباشد ،الزمهاش اين است كه خداوند در ايجاد عالم هدفي
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نداشته باشد و اين سازندگي و آفرينندگي لغو و عبث باشد و اين بيهدفي خود دليل
نقص وجود خداوند متعال خواهد شد و او از نقص مبرا است .پس الزم است هدفي از
خلقت و آفرينش داشته باشد و با برهان گذشته ،هدفهاي انساني نميتواند هدف خدا
باشد ،يعني انسان خانه ميسازد و زندگي به وجود ميآورد تا استفاده كند ،زيرا به فوائد
آنچه ميسازد محتاج است و خداوند به فوائد آنچه ميسازد محتاج نيست .پس يگانه
هدف خدا از خلقت عالم ،پيدايش علم و معرفت است.
در اينجا بر خداوند متعال الزم و واجب ميشود كه موجودي عارف و دانا خلق
كند تا در حوزۀ معرفت و دانايي او شناخته گردد و تمام اسماء و صفات او بارز گردد.
براي ايجاد يكچنين مخلوق عارف و دانا ،مشيت خدا تعلق گرفته است جهان و
انساني بسازد .انسان براي معرفت و شناسايي و جهان براي استفاده و محل زندگي
انسان .در اينجا بحثي به وجود ميآيد و آن بحث چنين است كه چطور ميشود خداي
آفريننده و سازنده ،مخلوق و موجودي بسازد كه از نظر بساطت و تجرد ذاتي و از نظر
اينكه علم و دانش و قدرتِ عيني ذاتِ او از لوازم ذاتياش باشد ،مانند خود خدا باشد؟
يعني چه ميشود كه خداوند متعال خدايي نظير خود و مثل و مانند خود بسازد كه
چنانكه خدا ميداند او هم بداند؟ خلقي بسازد كه مبتال به تركيب و علل نباشد و از قيد
و بند مبرا و منزه باشد ،فساد و خرابي در او راه پيدا نكند ،نقص و زوالي در او به وجود
نيايد ،به همان حالي باشد كه در اولين مرتبه ،به اراده و مشيت او ساخته شده باشد
بدون آنكه نقص و خرابي در آن راه پيدا كند و احتياج به اصالح و تعمير داشته باشد.
اين حقيقت را ميدانيم كه هر ذاتي به دليل ذات ،قائم و هر ذاتي به ذات خود متكي
ميباشد .فساد و خرابي در هيچ ذاتي از ناحيۀ همان ذات و به دليل خودِ ذات پيدا
نميشود .مثال خاك ،خاك را ضايع نميكند .آب ،آب را نابود نمي سازد و هوا ،هوا را
فاسد و خراب نميكند .در نور و روشنايي به دليل خودِ نور ،فساد و خرابي پيدا نميشود
بلكه همۀ خرابيها و هر فسادي ،از راه تركيب و از طريق ابتال به علل و عوامل
خارجي ميباشد.
اگر انسان به دليل خود و به خاصيت ذات و هستي خود علم و قدرت باشد ،جهل
و ناداني در او راه پيدا نميكند و كثرت و قلت و ضعف و ناتواني بر او عارض نميشود.
اين همه فساد و خرابي در وجود انسان و ساير موجودات از اينجا به وجود ميآيد كه
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فضايل و كماالت و علم و حيات انسان ،اثر تركيبي و اثر امتزاج عناصر مختلف به
يكديگر و ابتالء انسان به موجودات ديگر ميباشد .پس اگر انسان به خاصيت ذاتي و به
به دليل خود بداند و بفهمد ،دائما به يك حال ،ثابت ميماند و نقص و زوال به كلي از او
برداشته ميشود.
در اينجا خداوند متعال اگر مخلوق و موجودي ميساخت كه به دليل ذات بداند و خدا
را بشناسد و ذاتا نامتناهي بوده و از قيود زمان و مكان آزاد باشد ،خداوند با ساختن
يكچنين مخلوقي ،در همان اراده و مشيت اول ،به مقصد خود كه پيدايش معرفت باشد
نائل ميشود و احتياج به اين سازندگي و آفرينندگي دائم نداشت.
نتيجۀ بحث چنين ميشود كه چه ميشد خدا ذاتي مانند ذات خود ميساخت تا منزه و
مبرا از تمام علل و عوامل باشد؟ جواب يك چنين سئوالي اين است كه موجودي كه به
ذات خود عالم و قادر باشد بايستي به ذات خود مستغني از جاعل و خالق باشد ،زيرا
احتياج ،با علم و قدرت سازگار نيست .احتياج ،به دليل جهل و ناتواني است و اين جهل و
ناتواني نقيض علم و قدرت ميباشد و در برهان عقل و حكمت ثابت شده كه اجتماع
نقيضين و ارتفاع آن ،هر دو محال و ممتنع است.
يكچنين موجود مفروض اگر ذاتا علم و قدرت باشد ،بايستي از غير خود مستغني
گردد و ذات او از پذيرش جهل و ناتواني امتناع داشته باشد .پس چنين موجودي بايستي
از قيد زمان و مكان آزاد بوده و هم در ذات خود نامتناهي باشد .پس بايستي از نظر زمان،
ازلي و ابدي و از نظر حدود و مكان ،منزه و مبرا گردد .چنين صفتي ،با مخلوقيت ،مناسب
و سازگار نيست .اگر مخلوق است ،حتما حادث است و اگر حادث است ،قهرا گرفتار حدود
زمان و مكان است و اگر محدود به زمان و مكان است ،قهرا گرفتار جهل و ناتواني و
ساير علل و عوارض ميباشد .پس موجودي كه ذاتا علم و قدرت باشد ،نميتواند مخلوق
و مجعول باشد .علم و قدرت ذاتي و رهايي از حدود زمان و مكان ،صفت ذاتي خداوند
متعال است و خدا به دليل غناي ذاتي ،ازلي و ابدي ميباشد .پس پيدايش يكچنين
مخلوق به ارادۀ خدا ممتنع و محال بوده و از طرفي خداي دوم غلط و محال است ،زيرا
بر خالف علم و حكمت است كه خداوند مخلوقي بسازد كه در لباس مخلوقيت ،ازليت و
ابديت ذاتي داشته باشد .اگر قديم است كه مخلوق نيست و اگر مخلوق است ،قديم
نخواهد بود و قدرت به اجتماع نقيضين تعلق نميگيرد ،زيرا تعلق قدرت خدا به اجتماع
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نقيضين به معناي قدرت خدا به عدم و ايجاد عدم است؛ يعني در حالي كه حدوث و
زمان نباشد ،باشد و در حالي كه باشد ،نباشد .پس در اين بحث ،سئوالكننده از خداي
خود ميخواهد كه زمان نباشد .عدم زمان نميتواند مجعول باشد و قدرت خدا به عدم
تعلق نميگيرد ،چه اينكه عدم ،بعد از تعلق قدرت ،نميتواند عدم باشد بلكه قهرا
وجود است .يكچنين وجودي ،توأم حدوث و حدوث ،توأم با زمان و مكان است .پس
بايستي از اين بحث و سئوال صرف نظر كرد ،زيرا در اين بحث از خدا ميخواهيم كه
قدرت او به محال تعلق گيرد و محال ،قابل تعلق قدرت خدا نيست .نتيجه آنكه محال
است مخلوقي به وجود آيد كه علم و قدرت و ساير كماالت ،خاصيت ذاتي آن مخلوق
باشد .چنانكه اين كماالت خاصيت ذاتي خداوند متعال است ،پس قهرا بايستي ايجاد
علم و حيات ،خاصيت تركيبي و خاصيت ارادي خدا و مربوط به علل و عوامل و اسباب
گردد ،زيرا در صورتي كه ساختن موجودي مثل و مانند خدا محال و ممتنع باشد
بايستي طرف نقيض آن ممكن گردد ،يعني ايجاد مثل خدا وقتي محال است پس
ايجاد غير خدا بايستي ممكن گردد ،يعني ايجاد علم و قدرت ذاتي و ايجاد مخلوقي
نامتناهي از نظر زمان و مكان محال است .پس ايجاد مخلوق متناهي از نظر زمان و
مكان ممكن خواهد بود ،زيرا تناهي و يا محدوديت ،نقيضِ نامتناهي و نامحدود است.
همينطور جهل و احتياج ،نقيضِ علم و قدرت است .وقتي يك طرف نقيضي ممتنع
گردد ،قهرا طرف ديگر ممكن خواهد بود؛ يعني در صورتي كه عدمِ من محال است
پس وجود من ممكن است و در صورتي كه عدم تناهي و موجود قديم محال باشد،
پس حادث و متناهي ،ممكن خواهد بود و در صورتي كه ايجاد موجودي كه ذاتا عالم
و قادر و غني باشد محال گردد ،ايجاد موجودي كه ذاتا جاهل و محتاج باشد ممكن
خواهد بود .در صورت عدمِ امكانِ هر دو ،ارتفاع نقيضين الزم ميآيد و ارتفاع نقيضين
مانند اجتماع نقيضين محال است .پس يك خاصيت قهري و طبيعي ايجاب ميكند
كه مخلوق و مصنوع به ارادۀ خدا نميتواند غني و مستغني از غير خود باشد ،قهرا فقير
و محتاج خواهد بود و در صورتي كه مخلوق و مصنوع توأم با فقر و احتياج است ،الزم
ميآيد كه پيدايش فضائل و كماالت و ارزشهاي وجودي انسان منوط به تركيب و
علل و عوامل باشد ،يعني پيدايش فضائل و كماالت هم به دليل احتياج و امكان باشد
نه به دليل ذات و استغناي ذاتي .شما دربارۀ آنچه ميسازيد دقت و مطالعه كنيد.
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مصنوع شما پس از آنكه ساخته ميشود ارزش پيدا ميكند و اگر پيش از ساخت ،همان
ارزش و خاصيت را داشته باشد ،احتياجي به شما ندارد و نميتواند مصنوع و مخلوق شما
باشد؛ مثال درهايي كه ساختهايد و خانهاي كه به وجود آوردهايد و لباسي كه دوختهايد
همۀ اين خاصيتها و اثرها به دليل احتياجي است كه مصنوع شما به شما داشته است و
اگر اين احتياج نبود ،بلكه چوبها به دليل چوب بودن در و پنجره بودند و خاكها به دليل
خاكها خانه و ساختمان بودند ،ديگر به شما احتياجي نداشتند و الزم بود همراه شما و يا
پيش از وجود شما وجود داشته باشند ،يعني از نظر ارادۀ شما قديم باشند .پس اين همه
ارزش در مصنوعات انسان به دليل احتياجي است كه آن مصنوع به صانع خود دارد و قهرا
ارزش مصنوعات به دليل فقر ذاتي ،و وجود ارزش او منوط به علل و اسباب خواهد بود.
همينطور مصنوعات خداوند متعال؛ در صورتي كه مصنوعيت و مخلوقيت توأم با فقر و
احتياج و بلكه عين فقر و احتياج است ،الزم ميآيد كه خداوند متعال در بدو آفرينش ابتدا
مصالح ساختماني جهان و انسان را به وجود آورد كه آنها را علت مادي ميگويند و در
لسان اخبار از آن به كلمۀ «بِمَ» سئوال شده است« .ب ُخ ِلق العامل» و «ب ُخ ِلق الانسان»،
يعني جهان و انسان به چه چيز و به چه وسيله آفريده شده است .از نظر اينكه وجود
فضائل و خاصيتها به دليل احتياج است ،پس وجود آن به دليل تركيب و كميت و
كيفيت است ،يعني پيدايش حيات و علم و دانش و ساير كماالت ،اثر تركيب مصالح اوليه
و اثر هندسي آن مصالح نسبت به يكديگر است ،زيرا اگر پيدايش كماالت اثر تركيب و
هندسه نباشد ،بايستي اثر ذاتي مصالح باشد و در صورتي كه پيدايش كماالت اثر ذاتي
مصالح باشد ،برگشت به همان بحث اول ميكند ،يعني كماالت ذاتي با فقر و احتياج
سازگار نيست؛ مثال مواد شهد و شكر اگر در ساخت اوليه ،پيش از ايجاد كميت و كيفيت
شيرين باشند ،پس در شيريني كه اثر ذاتي آن باشد ،از ساخت و صنعت مستغني است و
اين استغناي ذاتي با فقر ذاتي نامناسب است .پس قهرا پيدايش خاصيتها و مقتضيات كه
ريشۀ آن را نيرو و حيات تشكيل ميدهد بايستي اثر تركيبي باشد.
ديگر اين كه اگر نيرو و حيات و مقتضيات ديگر اثر ذاتي مصالح باشد ،هرگز حالت
عدمِ آن اثر و اقتضا در وجود انسان و صنايع ديگر پيدا نميشود ،زيرا ذات هرگز ذات خود
را رها نميكند .اينكه مشاهده ميكنيم تحوالتي در عالم ماده و اجسام به وجود آمده و
هر چيزي گاهي واجد خاصيت و گاهي فاقد خاصيت است ،آنها همه دليل است كه
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پيدايش خاصيتها و كماالت ،اثر تركيبي مصالح است نه اثر ذاتي و در صورتي كه
پيدايش خاصيتها و كماالت ،اثر تركيبي باشد الزم ميآيد كه مصالح اوليۀ خلقت،
و مختلف باشد ،زيرا در مصالح يكنواخت ،تحول و اختالف و يا تناقض و تضاد به
وجود نميآيد .مصالح يكنواخت به هر جا برود يك حقيقت بيش نيست و در صورتي
كه يك حقيقت باشد ،خواص و آثارش الزمۀ ذات ميباشد و در صورتي كه خواص و
آثار الزمۀ ذات باشد ،همان بحثهاي گذشته تجديد و تكرار ميشود.
برهان تعدد مصالح اوليه جهان و انسان چند چيز است:
 .0وجود تناقض يا نفي و اثبات روي يك موضوع
 .1وجود تضاد در اشياء عالم كه مشاهده ميكنيم دو جسم هر كدام به صفت و
رنگي مجهز است كه اجتماع آن دو صفت در يك موضوع ،محال و ممتنع است.
 .1وجود و عدم و يا پيدايش خواص و مقتضيات به دليل تركيب و عدم آنها به
دليل ذات
ما مشاهده ميكنيم كه يك جسم از نظر عوارض و كماالت بين نفي و اثبات قرار
ميگيرد .ميگوييم اين جسم ،نوراني است و آن جسم ديگر نوراني نيست .اين جسم،
زنده است و آن ديگر زنده نيست .اين جسم ،نيرومند و آن ديگر فاقد نيرو است،
همينطور در ساير فضائل و كماالت داخلي.
در تجزيه و تحليل پيدايش تناقض ميگوييم اگر اين دو جسم به دليل جسم ،نور و
حيات و رنگ و نيرو است ،چون دليل جسميت در هر دو موجود است ،مدلول آن هم
بايستي در هر دو موجود باشد و بين آنها اختالفي به وجود نيايد ،مانند ابعاد سهگانه؛
چون هر دو جسم به دليل جسمانيت بعد ميباشد ،مدلول آن يعني ابعاد سهگانه در هر
دو موجود است .پس پيدايش حيات و نور و رنگ و نيرو كه در يكي از آن دو ،موجود و
در ديگري موجود نيست ،برهاني است بر اينكه رنگ و حيات از منبع ديگري
سرچشمه گرفته و به جسم تعلق يافته است .هر دو جسم به دليل ماديت جسماند و به
دليل اصلي كه از آن ،حيات و كمال ديگر پيدا ميشود زنده و يا مردهاند ،زيرا محال
است كه از يك اصل و يك حقيقت دو موضوع به وجود آيد كه هر كدام از نظر اثر و
خاصيت ذاتي بين نفي و اثبات قرار گيرد؛ مثال از آب ساده و يا يك عنصر ساده ،ديگر
ممكن نيست دو موضوع به وجود آيد كه يكي از آن دو ،واجد خاصيت آبي و ديگري
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فاقد آن باشد .نهر و دريا اگرچه دو موضوعاند ،ولي در آب بودن و خاصيت آب ،بين نفي و
اثبات قرار نميگيرند و هرگز نميتوانيم از يك حقيقت و از اجزاء بسيط يكنواختي ،دو
حقيقت مختلف به وجود آوريم .پس تناقض در اشياء و دَوَران آنها بين نفي و اثبات،
دليل تعدد اصول است .متناقضين به يك اصل برنميگردند و از يك اصل سرچشمه
نميگيرند.
دوم :متضاد به دو شيئ وجودي ميگويند كه قابل اجتماع در يك موضوع نباشند و
يكي از آن دو به دليل عدم ديگري پيدا نشده باشد ،مانند دو رنگ مختلف سبز و سفيد يا
سرخ و زرد .دو جسم كه هر كدام رنگ مخصوص دارند ،از نظر جسمانيت و ماديت،
متجانس و از نظر رنگ ،متضادند .رنگ سفيد ،ضد رنگ سرخ است ،نميشود يك جسم
هم سرخ و هم سفيد باشد .سرخي ،سفيدي را بيرون ميكند و سفيدي را سرخي نميسازد
و هر كدام وجود مستقل بوده و عمل خاصي الزم دارند .منبعي كه از آن رنگ سرخ به
وجود ميآيد ،از منبعي كه رنگ سفيد به وجود ميآيد سوا است .اين دو رنگ را در تجزيه
و تحليل دو وجود متضاد ميگوييم .اين دو جسم از نظر جسمانيت يك موضوعاند .اگر
جسم به دليل جسمانيت سفيد است ،پس در آن جسم ديگر كه دليلِ موجود است چرا
مدلول كه سفيدي باشد موجود نيست؟ پس رنگ سفيد به دليل جسمانيت پيدا نميشود .و
همين قضاوت دربارۀ جسم سرخ؛ ميگوييم اگر به دليل جسمانيت سرخ است ،پس چرا
جسم ديگر سرخ نيست ،با اينكه دليل جسمانيت در آن هم موجود است .پس هر كدام
براي پيدايش رنگ خود از منبع مخصوصي استفاده كردهاند .تضاد اين دو شيئ داللت
ميكند كه منبع پيدايش آنها مختلف است .و باز در تجزيه و تحليل دو متضاد ميگوييم
اگر به دليل سفيدي سرخ است و يا به دليل سرخي سفيد است ،پس چرا در جسم سفيد
كه دليل سفيدي وجود دارد مدلول آن كه سرخي باشد پيدا نيست و همين برهان دربارۀ
جسم سرخ.
سوم :پيدايش كماالت جسم به خاصيت تركيبي .ميگوييم اگر نيرو و حيات و نور و
رنگ اثر ذاتي ماده و اجسام باشد ،هرگز ممكن نيست كه اجسام عالم در وضعي قرار
بگيرند كه فاقد خاصيت ذاتي باشند .اينكه من هستم و زنده نيستم و من هستم ،نيرو و
علم ندارم و باز داراي حيات و نيرو ميشوم ،برهاني است روشن بر اينكه خاصيت حيات و
نيرو به دليل من و دليل ذات من نيست .اگر كماالت من به دليل ذات من و به دليل
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وجود من بود ،تا هر وقت من و ذات من باشيم الزم بود كه حيات و نيروي من هم
باشد با اينكه چنين نيست .با اين براهين ثابت ميشود كه مصالح اوليۀ جهان و انسان،
متعدد است.
در اينجا سئوالي به وجود ميآيد كه ميگويند ممكن است پيدايش اين كماالت و
وجود تناقض و تضادِ اشياء ،مربوط به خاصيت كمي و يا خاصيت هندسي ذرات و مواد
عالم باشد .شايد همچنانكه به دليل هندسه و كميت بتوانيم اشكال مختلفي بسازيم،
بتوانيم خاصيتهاي مختلفي به وجود آوريم كه در پيدايش آن خاصيتها و شكلها،
به يك اصل و يك هستي ،بيشتر احتياج نداشته باشيم.
الزم است توضيحاتي به وجود آيد كه آيا هندسه و كميت ميتواند تضاد و تناقض
به وجود آورد و يا اينكه پيدايش تضاد و تناقض به اصل ديگري محتاج است.
براي اثبات تعدد هستيها و يا مصالح ساختماني عالم ميگوييم كه كميت و كيفيت
از يك هستي نميتواند تضاد و تناقضي به وجود آورد .فقط با تركيبات مختلف هندسي
ميتوانيم اشكال مختلف به وجود آوريم كه همۀ آن اشكال نسبت به يكديگر
متجانس يا متماثل باشد.
براي اثبات صحت ادعا كافي است يك شيئ بسيط فاقد رنگ و خاصيت و يا واجد
يك رنگ و يك خاصيت در اختيار شما بگذارند و از شما بخواهند كه از اين يك
هستي ،دو شيئ متناقض و متضاد به وجود آوريد كه با يكديگر از نظر نفي و اثبات و
از نظر دو خاصيت وجودي اختالف ذات پيدا كنند .مثال از آب ساده و از خاك ساده و
يا از تودهاي پودر سياه يا سفيد ،به هر صورتي كه آنها را مهندسي كنيد نميتوانيد دو
شيئ به وجود آوريد كه يكي از آنها فاقد خاصيت آبي و خاكي و ديگري واجد آن
باشد و يا از تودهاي پودر سياه نميتوانيد دو جسم و دو شكل به وجود آوريد كه يكي
از آن دو جسم ،سفيد و ديگري به رنگ ديگري باشد .و يا از مجموع ذرات و اجزايي
كه متحركاند و حركت از لوازم ذاتي آنها است نميشود دو شكل و دو جسم به
وجود آورد كه يكي از آن دو ،متحرك و ديگري ساكن باشد .روي اين برهان ،نظر به
اينكه تمام موجودات عالم از لطيف و كثيف ،اجسام و ذرات زمين و آسمان همه با
يكديگر در ماديت مشتركاند و پيكرۀ آنها از ذرات و ماده تركيب شده ،شما
نميتوانيد دو شيئ مادي و يا دو جسم در عالم پيدا كنيد كه يكي از آنها محدود و
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ديگري فاقد حدود يا بعد باشد .اين نظريه روي يك حساب عقلي و برهاني است كه
كميت و كيفيت ،چيزي بر وجود اصلي اضافه نميكند ،زيرا كم و كيف در ذات خود عدمي
عدمي و اعتباري هستند و يك شيئ عدمي و اعتباري نميتواند موجد خاصيت وجودي
گردد ،يعني ذراتي كه در ذات خود رنگ و خاصيت مخصوصي دارند مثال سياه و
بيحركتاند ،با ترتيب و تشكيل هندسي نميتوانيم چيزي بر رنگ و خاصيت اصلي
اضافه كنيم ،زيرا كميت و كيفيت براي استفاده از خواص موجود در اجسام است نه براي
ايجاد خاصيت در اجسامي كه فاقد آن ميباشند .مثال اگر از هزاران هزار سرباز جبون و
ترسو بخواهيد فوج و دستهاي به وجود آوريد ،آن فوج و دسته كه از افراد و سربازان ترسو
به وجود آمده ،موجد جرأت و شجاعت در وجود سربازان نميشود ،يعني صف سربازان،
خواه مربع و خواه مستطيل يا به صورت خط طوالني و به هر شكل ديگر باشد ،بر
موجوديت هر يك از سربازان چيزي اضافه نميكند و يا اگر هزاران سرباز بيجان را بپا
داريد ،نميتوانيد از بپا داشتن و واداري آنها به هر شكل و صورت كه باشد جان و حيات
به وجود آوريد .روي اين حساب ،مهندسين و دانشمندان رياضي عالم براي استفاده از
فرمولهاي علمي و هندسي به دنبال مصالحي ميروند كه در ساخت طبيعي خود واجد
خاصيت باشد تا با ترتيب هندسي بتوانند از آن خاصيتِ موجود استفاده كنند و اگر ترتيب
هندسي خاصيت به وجود آورد ،مهندسين عالم براي ايجاد خاصيت به دنبال مصالح اوليه
نميروند ،بلكه مي توانند در خاك ،خاصيت آتش و در آتش ،خاصيت خاك به وجود آورند،
زيرا ما ميگوييم ترتيب هندسي ،براي ايجاد خاصيت ،كافي است .همينطور آفرينندۀ
جهان و طبيعت؛ ارادۀ قاهر خداوند متعال تعلق نميگيرد به اينكه با ترتيب هندسي ،از
يك حقيقت ،دو خاصيت به وجود آورد؛ مثال از نور ،ظلمت بسازد و از ظلمت ،نور به وجود
آورد .همينطور از آن هستي كه فاقد حيات است حيات به وجود آورد و از آنكه واجد
حيات است موت بسازد ،زيرا به آن يك هستي كه قدرت خدا به آن تعلق ميگيرد
ميگوييم :اگر اين هستي و يا اين ماده در ذات خود ظلمت است ،نميتواند نور باشد و اگر
در ذات خود نور است ،نميتواند ظلمت باشد ،بلكه براي ايجاد خاصيتهاي مختلف،
مبادي ميسازد .از تركيب آن مبادي با يكديگر اين همه انواع و افراد به وجود ميآورد.
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آيۀ شريفه در كتاب مقدس « ُي ِر ُج الي ِمن امل ِیّ ِت َ ُي ِر ُج امل ِیّت ِمن ال ّي» 18ناظر به
همين حقيقت است ،يعني تعدد هستيها و مصالح اوليه.
وقتي حيات و قدرت در عالم خلق ،اثر تركيبي باشد ،خداوند تركيب حيات را به هم
ميزند و از آن موت به وجود ميآيد و باز اصل حيات و ماده را با يكديگر تركيب
ميكند و از آن حيات به وجود ميآيد .و اگر معناي آيه چنين باشد كه خداوند از اصلي
كه ذاتا واجد حيات است ميت ميسازد و اصلي كه واجد موت است حيات ميگرداند،
اين عمل به معناي انقالب اصلي است ،يعني اصلي كه در ذات خود فاقد اثر حيات
است نميتواند حيات گردد و آنكه فاقد اثر موت است نميتواند هست باشد مگر اينكه
اعدام ذات و فناء محض گردد .در اين صورت ،اثري از ذات باقي نميماند كه ما آن را
حي يا ميت بشناسيم ،زيرا چنانكه در براهين گذشته ثابت شد ،هيچ اصلي با حفظ
موجوديت خود نميتواند اثر ذاتي خود را رها سازد .از اين رو ،اصل اولي آفرينش در
صورتي كه يك واحد باشد و آن يك هم عين حيات و يا موت باشد چنانكه اثر موت و
حيات مانند ابعاد ثالثه از لوازم ذاتي آن باشد ،نميتواند ذات و الزمۀ ذاتي را رها سازد
مگر اينكه اصل ديگري بر خالف خاصيت اصل اول با آن تركيب گردد كه از تركيب
و مبادله ،خاصيتهاي مختلف به وجود ميآيد .پس با داليل گذشته ثابت ميشود كه
از يك اصل و يك حقيقت ،تناقض و تضاد به وجود نميآيد و ترتيب و يا تركيب
هندسي براي استفاده از خواص موجود است و خاصيتي بر ذات و اصل اول نميافزايد.
اين برهان به ضميمۀ تناقض و تضاد موجود در عالم ،اثبات ميكند كه اصول اوليۀ
خلقت و يا مصالح ساختماني جهان و انسان ،بيشتر از يك اصل است .براي توضيح
آيۀ شريفه و اثبات اينكه از يك اصل ،دو خاصيت مختلف به وجود نميآيد و خاصيت
ذاتي يك اصل ،با حفظ آن اصل ،قابل فنا و اعدام نيست ،ميگوييم مثال اصل ماده در
ذات خود بعد و حدود است و بعد و حدود ،اثر ذاتي ماده ميباشد .از اين اصل واحد كه
بعد و حدود الزمۀ ذاتي آن است ،نميشود چيزي به وجود آورد كه فاقد بعد و حدود
باشد و هم نميشود با حفظ موجوديت ماده ،بعد و حدود را از آن استخراج كرد.
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آيۀ شريفه را به جاي موت و حيات تعبير به ماده و ابعاد ماده ميكنيم ،يعني بعد را به
جاي حيات ميشناسيم و اصل ماده را به جاي موت و يا بالعكس .آيا ممكن است از ماده
بعد را استخراج كنند ،يعني از موت ،حيات به وجود آورد و يا ابعاد و حدود از ماده استخراج
كنند ،يعني از حيات موت به وجود آورند .اين عمل هرگز ممكن نيست ،زيرا شيئ با لوازم
ذاتي آن ،يك حقيقت بيشتر نيستند و بين نفي و اثبات قرار نميگيرند.
آيۀ شريفه در صورتي با واقعيت صنعت و قدرت الهي تطبيق ميكند كه موت و حيات
از لوازم ذاتي شيئ نباشد بلكه از لوازم تركيبي باشد آن هم از اصول متعدد؛ مثال وقتي دو
اصل يا بيشتر در ذات خود فاقد اثر حياتي باشند ،از تركيب آن دو اصل اثر ديگري به نام
حيات به وجود آيد ،وقتي اصل ماده با اصل نور و نيرو تركيب گردد ،از اين تركيب ،در
ماده اثر حيات پيدا ميشود .در اينجا جملۀ «يرج الي من املیت» واقعيت پيدا ميكند،
يعني از دو اصلي كه ميت بوده و فاقد حيات بودهاند اثر حيات به وجود آمده ،و در صورتي
كه تركيب آن دو اصل را به هم بزنند ،يعني اصل نيرو و اصل ماده را از يكديگر جدا
سازند ،از آن جدايي اثر موت پيدا ميشود.
مصداق جملۀ «يرج املیت من الي» :مثال اگر قطعه سنگي در اختيار شما باشد ،دست
شما ساكن و قطعه سنگ هم ساكن است .سكون در اينجا به معناي موت است و اگر
شما به آن قطعه سنگ نيرو بدهيد و آن را به حركت درآوريد ،از اين عمل ،سنگ ساكن
متحرك ميشود .حركت در اينجا به معناي حيات است .پس در اينجا از تركيب دو شيئ
ساكن ،حركت به وجود آمده و اگر بتوانيم نيروي حركت را از آن سنگ بگيريم و آن را به
حال سكون برگردانيم ،از اين فاصله و جدايي ،سكون به وجود ميآيد ،يعني موت بعد از
حيات پيدا ميشود.
اينها همه راه است براي كشف تعدد در اصول هستي و اثبات اينكه اين همه نيرو و
حركت و موت و حيات و علم و قدرت در مخلوقات ،اثر تركيبي است نه اثر ذاتي .در
گذشته اثبات كرديم كه اگر كماالت ماده اثر ذاتي او باشد ،از خالق و آفريننده بينياز
ميگردد.
تا اينجا ثابت ميشود كه اصول هستي در طبيعت متعدد است و از يك اصل اين همه
موجودات مختلف و متضاد قابل ايجاد نيست هرچند آفريننده مانند خداوند متعال باشد،
زيرا حساب و برهان ،حقيقتي است كه همۀ قدرتها و علمها را به خود مربوط ميسازد
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خواه قدرت خلق باشد و خواه قدرت خالق .مثال در حسابهاي رياضي كه ميگوييم
دو به عالوۀ دو مساوي است با چهار و همۀ دانشمندان عالَم در زمين و آسمان تابع
همين حساباند و هيچ قدرتي نمي تواند از حكومت حساب رياضي خارج گردد و يا به
ارادۀ خود آن را تغيير دهد ،آيا قدرت قاهرۀ خداوند متعال ميتواند حسابهاي رياضي
را تغيير دهد؟ يعني كاري كند كه حاصل ضرب پنج در پنج بيشتر از بيست و پنج و يا
كمتر از آن باشد؟ هرگز ممكن نيست .عالم طبيعت تمام حساب و هندسه است به
طوري كه حكما و دانشمندان ميگويند شيئيت هر شيئ و موجوديت هر وجود به
حساب و هندسۀ آن است ،يعني اگر قواعد كمي و كيفي و هندسۀ صوري و تركيبي
اشياء را به هم بزنيم و آن را به حالت اوليه برگردانيم كه در آن حالت هندسه و
كيفيتي وجود نداشته باشد ،در آن حال ،ارزش و قيمت آن شيئ به صفر ميرسد؛ مثال
اگر صورت هندسۀ يك طياره يا يك ماشين را به هم بزنيم و آن را اوراق نماييم و باز
آن قطعات يدكي را ذوب نموده به حالتي برگردانيم كه در معادن بوده است ،از اين به
هم خوردن و به هم زدن ،وجود طياره و ماشين چنان اعدام ميشود كه به هيچ وجه
قابل استفاده و نامگذاري نيست ،زيرا تمام ارزش و موجوديت اين دو مصنوع ،مربوط
به همان هندسه و تركيب بوده است و اكنون كه صورت هندسي آن خراب شده و
تركيب آن به هم خورده ،شيئيت خود را از دست داده است .خداوند در قرآن
ميفرمايدُ :ك ش ی َِند ُه ِب ِمقدار 19،يعني شيئيت هر چيزي در عالم به دليل هندسه و
اندازه است.
بنا بر اين توضيحات ،وقتي خداوند به قدرت و ارادۀ قاهرۀ خود بخواهد مخلوقي
بيافريند و مصنوعي بسازد ،از دايرۀ هندسه و حساب نميتواند خارج گردد و بر خالف
قواعد علمي و هندسي ممكن نيست كه بتواند مخلوقي به وجود آورد .خداوند به اين
دليل دانا و توانا است كه به علم و حكمت كامل خود حساب و هندسه را به نحو اكمل
دانسته و مطابق آن حساب و هندسۀ كامل ،چنين جهاني و انساني به وجود آورده
است ،به طوري كه علم و دانش ناقص بشر نميتواند حقيقت آن حساب و هندسه را
درك كند و اكنون بر اساس حساب و هندسۀ كامل و نظام احسن ،آنچه را خداوند
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بخواهد بسازد بايستي ابتدا اصول و مصالح ساختماني آن را به وجود آورد و علم و دانش
خود را با طرحها و نقشههايي كه خودش ميداند و علم به وجود آن دارد ،بر آن اصول
اوليه سازش داده و منطبق نمايد تا بتواند يكچنين جهان و انساني به وجود آورد.

042

وجود و عدم

فصل دوازدهم
و حاال در بيان كشف و استخراج اصول اوليه و اثبات تعدد آنها

در گذشته روشن شد كه ايجاد يك هستي كه در ذات خود ،به لوازم ذاتي خود ،علم
و حكمت و قدرت باشد محال و ممتنع است ،زيرا علم و قدرت ذاتي غناي ذاتي به
وجود ميآورد و غناي ذاتي با فقر و احتياج ذاتي متناقض است.
خداوند از اين جهت ذاتا غني است كه ذاتا علم و حكمت است و مخلوق از اين
جهت مخلوق شناخته شده كه ذاتا فقر و احتياج است ،پس علم و حكمت ذاتي مخالف
با فقر ذاتي مخلوقيت است .بنا بر اين مقدمه ،اگر غير خدا به ارادۀ خدا ايجاد شده ،آن
غير بايستي ذاتا فقر و جهل و احتياج باشد ،پس آنچه خدا ساخته در ذات خود فقر
است و آنچه از علم و حكمت در مخلوق به وجود آمده ،عرضي و تركيبي است ،يعني
حيات و دانش در وجود مخلوق خاصيت تركيب اصول خلقت است نه خاصيت ذاتي
آن اصول .پس در حساب و حكمت آفرينش ،اصول اوليه ذاتا فقر و جهل و احتياجاند و
به ارادۀ حكيمانۀ خداوند متعال طبق حساب و هندسۀ خلقت ،علم و دانش و غنا به
وجود ميآيد .بنابراين ،اصول خلقت بايستي متعدد و توأم با فقر ذاتي باشد.
اولين اصل :منظور از اصول اوليه ،هستيهاي عالم خلق است .اصولي كه در ذات
خود يك واحد صنعتي بيشتر نيست و فاقد كميت و كيفيت است .اولين اصل در
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طبيعت ،اصل ماده و ذرات مادي طبيعت است كه از اجتماع و اتصال آنها پيكرۀ عالم به
وجود آمده .ثبوت و اثبات اين اصل ،به دليل حس و مشاهده است و برهان عقلي و يا
دليل عقلي الزم ندارد ،زيرا ما در طبيعت با اشيائي روبرو هستيم كه از طريق لمس و
احساس ،وجود آنها را درك ميكنيم و خود ما قسمتي از آن هستيم .هواي نفس ما ،آب
آشاميدني ،زمين و مواد غذايي آن ،نور و حرارت ،همه و همه تركيبي از ذرات و مواد قابل
لمس و احساساند .هر كدام از آنها قسمتي از پيكرۀ جهان و انسان را تشكيل دادهاند.
پس وجود ماده محسوس بوده و غير قابل انكار است و هيچ يك از ماديين و الهيين
نتوانستهاند منكر وجود آن باشند ،زيرا انكار محسوسات محال است .كشف ماده و ذرات
مادي در عالم طبيعت ،از طريق مصنوعات و مخلوقاتي است كه همۀ آنها طبق هندسۀ
الهي در مقابل ما جلوهگر است .ما در مقابل خود با اشياء و اجسامي روبرو هستيم كه
هندسه و نقشۀ الهي بر روي آن پياده شده و هر كدام مجموعهاي از كميتها و كيفيتها
ميباشند كه آن كميت و كيفيت ،وجود و ساختمان آنها را تشكيل داده ،يعني آنچه در
نظر ما جلوهگر است اشيائي است كه ساخته شده.
ما از طريق هندسه و شكل اشياء بايستي خود را به مرز ماده و اصول اوليۀ طبيعت
برسانيم تا بفهميم و بدانيم كه آن اصول در ذات خود چيست و از تركيب آنها چه
خصائص و مقتضياتي به وجود آمده.
صورت هر چيزي راهي است براي كشف حقيقت همان چيز

اصول ،در صورتها محفوظ است و صورتها سواي اصول اوليه ،چيزي همراه خود
ندارد .اگرچه در ابتداي نظر و مطالعه ،صورتها به نمايش صوريِ خود ،حجاب و
واقعيتاند ،ولي بعد از مطالعه و دقت كمي ،همان صورتها عين اصول اوليه ميباشند؛
مثال صورت ساختمان حجابِ مصالح اوليۀ آن از خاك و سنگ و آهن است ،ولي با دقت
نظر ،خاك و سنگها عين صورت ساختماني هستند .همينطور صورت و نقش
ماشينآالت حجاب مواد اوليه و فلزاتي نيستند كه از معدن استخراج شده و با دقت نظر،
همان فلزات و مصالح اوليه ،عين ماشين و ساختمان آنها است .همينطور صنايع طبيعي؛
ما در بدو نظر ميگوييم اين حيوان است و آن ديگري آب و علف و كوه و صحرا و دريا.
طبق صورتها و هندسههاي مختلف ،نامهاي مختلف براي هر صورتي وضع ميكنيم،
ولي با دقت نظر ،مواد اوليه و اصول طبيعت ،عين آب و خاك و صحرا و دريا و يا حيوان
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و انسان ميباشد .ما بايستي در مطالعۀ صورتها و شكلها ،هندسه و تركيب را رها
كنيم و در اصول اوليهاي كه معروض هندسه و تركيب است مطالعه و دقت نماييم كه
آيا يكي است يا متعدد.
اصل اول :ماده

اولين اصلي كه در اشياء و مخلوقات جلوهگر بوده و خود معرف ذات خود است
اصل ماده است .ماده همان ذرات و موادي است كه از اجتماع آنها ،طبق هندسۀ
الهي ،پيكرۀ موجودات به وجود ميآيد و به شكلي از اشكال در برابر چشم بيننده جلوه
ميكند.
در اينجا سئوالي به وجود ميآيد كه آيا اصل ماده در ذات خود و در حالت اوليۀ
خود ،مادي يا غيرمادي است (اولين حالت ماده ،قابليت تجسم و قابليت لمس و
احساس است) و يا اينكه اولين حالت ماده شيئي غيرمادي بوده است كه به دليل
صنعت و به دليل كميت و كيفيت ،به صورت ماده درآمده است.
فالسفۀ قديم معتقدند كه ماده پيش از ظهور به صورت ماده ،غيرمادي بوده است.
عقيده دارند كه مادۀ عالم در حالت اوليه ،مجرد از ماديت است و آن شيئ مجرد از
ماديت و بري و عاري از حدود و ابعاد ،طبق هندسۀ الهي تراكم پيدا ميكند و به
صورت ذره و ماده جلوه ميكند .فالسفه عقيده دارند كه واجب الوجود در ذات خود،
وجود منطبق و وجود منزه از هر قيد و حدي ميباشد .ذاتي است مجرد از حدود و قيود
و رنگها و شكلها ،و آن وجودِ واجب ،در تجليات و تنزالت وجود خود ،به شكل و
صورتي ظاهر ميشود ،حدود و ابعاد به خود ميگيرد و به صورت ماده و ذره در اين
عالم جلوه ميكند.
ميگويند وجود مطلق ،در تنزالت خود ،از حالت اطالق خارج شده و به قيود و
حدود مقيد ميشود ،چنانكه مواد اوليۀ صنعت در حالت اوليۀ خود ،اسير قيود و هندسۀ
مهندس نيست و از قيد شكل ساختمان و يا ماشين آزاد است و بعدا طبق ارادۀ
مهندس ،مقيد به قيود هندسي شده ،اسير شكل و اندازه و تغييرات ميشود ،آنچنانكه
آب مطلق از قيد اطالق خود خارج شده ،به شكل دريا و اقيانوس و يا نهر و قطره
جلوهگر ميشود ،پس قطرۀ آب مقيد است .همچنين نهر و دريا و اقيانوس ،آبهاي
مقيد و محدود ميباشند و اگر لفظ قيد را از آب برداريد ،آبِ مطلق خواهيم داشت.
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همينطور وجود اوليه و واجبالوجود ،در حال خود ،الشرط و القيد محض است و روي
همان الشرطي و القيدي ،با هر شرط و قيدي سازگار ميباشد .پس نامهايي كه روي
اشياء گذاشتهايم كه ميگوييم آب و ماده ،نور و حرارت ،همۀ اينها نام حالت دوم وجود
مطلق است ،يعني وجودِ بيقيد ،اسير هندسۀ مخصوص شده و در اين اسارت ،به صورت
آب و هوا جلوهگر شده است .چنانكه فلزاتِ مصنوع ،در اسارتِ هندسۀ مخصوص ،به
صورت ماشين جلوهگر شده است.
بنا بر اين مقدمه ،از نظر فالسفه ،ماده حالت دوم و يا سوم وجود مطلق است و ماده
صورت نازلي از وجود بيقيد و حد است .لوازم ماده مانند حدود و ابعاد از لوازم عرضي
تركيبي است ،زيرا ماده در حالت قبل از ظهور به صورت ماده ،وجود مجرد و وجود منزه از
حدود و ابعاد بوده است .بنا بر اين قاعده ،وجود مطلق و مجرد ،در سير نزولي خود تبديل
به ماده شده و اگر ما بتوانيم صورت مادي و يا حدود و ابعاد را از ماده بگيريم ،تبديل به
وجود مطلق و مجرد خواهد شد.
و اما نظر دانشمندان عصر اتم و فضا

حالت قبلي ماده ،نيرو بوده است كه آن نيرو در اثر تراكم و فشار ،به صورت ماده و
جسم جلوه نموده است .روي قاعدۀ تبديل نيرو به ماده ميتوانيم بگوييم كه اگر ماده به
نيرو تبديلگردد ،پس حالت قبلي و حالت اوليۀ ماده نيرو بوده است .در صورتي كه ماده به
نيرو تبديل شود ،نيرو نيز به ماده تبديل خواهد شد ،زيرا مبادلۀ دو حال به يكديگر ،در دو
جهت واقع ميشود ،يعني اگر ممكن باشد كه آب تبديل به هوا گردد ،هوا نيز تبديل به
آب خواهد شد و اگر چنين امكاني وجود نداشته باشد ،در دو جهت وجود نخواهد داشت.
پس اگر بتوانيم ماده را به نيرو تبديل كنيم ،نيرو هم به ماده قابل تبديل خواهد بود و اين
خود برهاني است روشن بر اينكه حالت قبلي ماده نيرو بوده است .البته خصائص صوري
ماده در نيرو وجود ندارد چنانكه خصائص صوري نيرو در ماده وجود نخواهد داشت.
ولي اين دو فرض اگرچه در ظاهر مختلف به نظر ميرسد ولي در واقع يكي بيش
نيست ،يعني سخن فالسفۀ قديم در پيدايش ماده از وجود مطلق ،درست مانند نظر
علماي عصر اتم است در تبديل ماده به انرژي و تبديل نيرو به ماده .نيرو از نظر فالسفۀ
عصر اتم همان وجود مطلق است از نظر فالسفۀ قديم ،زيرا علماي عصر فضا ميگويند
وقتي در نيرو تراكمي به وجود آمد و آن نيرو كه بايستي به حال آزاد باشد اسير قيد و

وجود و عدم

شكل ميگردد ،اگر بتوانيم نيرو را از اين اسارت آزاد سازيم ،از اين آزادي ،قدرت
خارقالعاده به وجود ميآيد و آنگاه ماده به حالت اوليۀ خود يعني نيرو برميگردد .از
آزادي و برگشت به حالت اول ،انفجار پيدا ميشود و اين همه خرابي به وجود ميآورد؛
چنانكه در طبيعت هر چيزي را كه از حالت بيقيدي به حالت قيد و بند درآوريم مثال
هوا را در خارج محبوس كنيم و تراكم به وجود آوريم و يا گازها را به صورت مايع
درآوريم و گازي كه بايستي در هواي آزاد پراكنده باشد ،در دو ميلي متر مكعب
محبوس سازيم و سپس آنها را به حالت اوليه برگردانيم و از قيد و حبسي كه به
وجود آورديم آزاد كنيم ،از اين برگشت و آزادي به حالت اول ،نيرو و قدرت به وجود
ميآيد و مورد استفادۀ ما قرار ميگيرد .آيا چنانكه هوا را حبس ميكنيم و از آزادي آن،
نيرو و حركت پيدا ميشود ميتوانيم نيروها را به صورت ماده حبس كنيم تا بعد از
آزادي از اين صورت ،قدرتي به وجود آيد و ماده به حالت اوليۀ خود يعني نيرو برگردد؟
پس روي اين دو فرض ،مواد عالم مسبوق به شيئي غيرمادي بوده و شيئي غيرمادي
(مانند وجود مطلق و نيرو) به صورت ماده جلوهگر شده است.
دنبالۀ اين دو فرضيه ميگوييم كه آن نيرو و ماده يا وجود مطلق و ماده كه به يك
اصل برميگردد آيا در واقع يك حقيقت است و يا اينكه دو حقيقت متباين هستند كه
بعد از تركيب با يكديگر اين همه خواص و مقتضيات به وجود ميآيد؟
در فرض اول اگر اين دو به يك اصل برگردند و در واقع يك حقيقت باشند،
الزمهاش اين است كه تحول و تبديل يك اصل به صورت ديگر ،اقتضا و خاصيتي به
وجود آورد كه در اصل اول وجود نداشته و الزمۀ چنين حسابي اين است كه شكلها و
صورتهاي هندسي كه سواي ابعاد ثالثه چيزي نيستند ،اقتضا و حقيقت به وجود آورد،
يعني ابعاد سهگانه و شكل هندسي ،به خودي خود داراي اقتضا و خاصيت باشد ،چنان
اقتضا و خاصيتي كه در اصل وجود نداشته است؛ مثال اگر ذرات را به شكل مخصوص
درآوريم و يا خاكها و فلزات را به شكل مخصوصي مهندسي كنيم ،آيا ميتوانيم در
آن خاصيت و اقتضائي به وجود آوريم كه در خاك و آب يا فلزات وجود نداشته است؟
مثال آب كه در طبيعت اوليۀ خود ،مايع و سيال است و در درجۀ معيني از حرارت قرار
گرفته ،اين آب را كه به شكل كروي است اگر به شكل ديگري درآوريم ،مثال مكعب
يا مستطيل و امثال آن ،ميتوانيم از اين شكلهاي معين و هندسۀ مخصوص،
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خاصيتي در آب به وجود آوريم كه در اصل آن وجود نداشته است؟ همچنين فلزات را پس
از آنكه استخراج كرديم ميتوانيم در اشكال مخصوص آن ،از طريق ترتيب هندسي،
خاصيت و اقتضائي ايجاد كنيم كه در همان فلز و معدن وجود نداشته باشد؟
اگر چنين كاري ممكن باشد ،بايستي به اين حقيقت اعتراف كنيم كه دليل عدمي ،اثر
وجودي دارد و ما ميتوانيم در عدم خاصيت وجودي پيدا كنيم با اينكه از عدم به جز عدم
چيزي به وجود نميآيد ،زيرا ابعاد ثالثه و شكلهاي هندسي كه سواي ابعاد چيزي
نيستند ،در ذات خود عرض و اعتبارند ،يعني ابعاد ،سواي شيئي كه ابعاد سهگانه دارد،
چيزي نيست .حدود جسم فقط خود جسم است و ابعاد ثالثه الزمۀ ذاتي جسم است .اگر
بعد چيزي سواي جسم باشد كه با جسم تركيب گردد ،ميتوانيم بگوييم كه از اين تركيب،
اثر و اقتضاي مخصوصي پيدا شده كه در اصل نبوده است ،ولي اگر شكل و ابعاد ،عين
جسم و جسم ،عين ابعاد و شكل باشد ،ممكن نيست كه در اشكال هندسي ،از طريق
شكل و ابعاد خاصيتي به وجود آيد كه در اصل ماده وجود نداشته است ،زيرا بارها
استدالل كردهايم كه اشكال هندسي براي استفاده از خاصيت ذاتي جسم است نه اينكه
اين اشكال براي ايجاد خاصيت در جسم و ماده باشد ،زيرا شكل عرض است و عرض
عدم است ،خاصيت و اقتضا اثر وجودي است و اين اثر وجودي نميتواند منشأ عرض
اعتباري داشته باشد .بنابراين ،اگر آن وجود مطلق و يا نيروي اول كه بعد از تنزل و تراكم
به صورت ماده جلوه ميكند ،در حالت اوليۀ خود غيرمادي باشد ،بعد و حدودي نداشته
باشد ،عاري و بري از شكل و صورت باشد و در ذات و نهاد خود اقتضا و خاصيت نداشته
باشد ،هرگز نميتواند در تنزل وجودي و در شكل و صورتگيري داراي ابعاد ثالثه و
اقتضاء و خاصيت شود .نيروي اول و يا وجود مطلق كه بعد از تنزل و تبديل به صورت
ماده جلوه ميكند ،از دو حالت بيرون نيست؛ يا اينكه پيش از تنزل و تبديل ،صورت و
ابعاد دارد و مجهز به خواص ماده است و يا پيش از تنزل و تبديل ،مجرد از صورت و بري
از حدود و ابعاد است .اگر وجود مطلق در حال اطالق و وجود نيرو پيش از تبديل ،منزه از
حدود و ابعاد باشند ،هرگز امكان ندارد كه در خود بعد و حدودي به وجود آورند كه اين
بعد و حدود در اصل و ذات آنها نبوده است .فرق مجردات و ماديات در همين است كه
مجردات در ذات خود فوق بعد و طارِد حدودند همچنانكه در بيان امام صادق (ع) در شرح
اسماء اعظم به اين حقيقت اشاره شده كه ميفرمايد :اسماء اعظم الهي از حروف و اصولي
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به وجود آمده كه آن حروف و اصول ،نافي و طارد بعد و حدود است ،شكل و صورت
ندارد ،قطر و ابعاد قبول نميكند 11.عدم پذيرش شكل و ابعاد از لوازم ذاتي مجردات
و هيچ اصلي در تحوالت خود نميتواند لوازم ذاتي و وجودي خود را رها كند .پس
وجود مطلق و نيرو ،پيش از تبديل ،اگر به حال تجرد و به حال فوق بعد و نافي قطر و
ابعاد باشند ،نميتوانند در تنزالت بعدي خود ،بر خالف خاصيت و اقتضاي ذاتي ،داراي
بعد و حدود باشند.
در اينجا سئوالي به وجود ميآيد كه ماده شكل و صورت را از كجا آورده؟ اگر به
دليل خارج از وجود خود ،شكل و صورت در خود به وجود آورده ،پس اين به معناي
تعدد اصول و تركيب است و اگر به دليل خاصيت ذاتي خود داراي شكل و صورت
شده ،پس اين شكل و صورت ،همراه اصل اول و همراه ذات او بوده است ،با اينكه
شما ميگوييد حروف و يا وجود مطلق ،مجردند ،فاقد حدود و ابعادند ،پس چگونه
حدود و ابعاد پيدا كردند مگر اينكه حدود و ابعاد با او تركيب شده باشد.
در جواب ميگوييم اصل ماده سابقۀ غيرمادي ندارد .ماده به خودي خود اصلي از
اصول طبيعت است .اگر توانست به دليل خود اين همه قدرت و خاصيت داشته باشد
كه حرفي نيست و ميتوانيم بگوييم كه از يك اصل اين همه انواع و اجسام به وجود
آمده و اگر نتوانست به دليل خاصيت ذاتي خود ،اقتضا و اثري داشته باشد ،پس بايستي
به دليل خارج از وجود خود اقتضا و اثر پيدا كند و اين خود راهي است براي كشف
اصول متعدد كه بايد منشأ خاصيتهاي مختلف باشند.
و اكنون از طريق آنچه در ماده ثابت ميماند و آنچه از ماده نفي ميگردد و از
طريق پيدايش تضاد و تناقض در عالم طبيعت ميتوانيم به اصول اوليه و تعدد آن
واقف شويم.
بديهي است كه ماده نسبت به عوارض و حدودي كه دارد دائما در حال بين نفي و
اثبات قرار ميگيرد .ما ميتوانيم دو جسم را كه به دو شكل مختلف ساخته شدهاند،
نسبت به شكلي كه دارند ،بين نفي و اثبات قرار دهيم .ميگوييم اين جسم مربع است
و آن جسم مربع نيست .پس در اينجا شكل مربع يا شكل كروي و يا اشكال ديگر ،در
َف غ ْري مُتص ّو ئت َ ِبلل ّ ْفظِ غ ْري ُمنْط ئق َ ِبلشّ خْ ِص غ ْري ُمَ ّس ئد َ ِبلت ّشْ بِي ِه غ ْري م ْو ُص ئ
 .33ا ّن ّاّلل تبارك َ تعایل خلق ْاسام ِبلْ ُح ُر ِ
وف َ ِبلل ّ ْو ِن غ ْري م ْص ُبوغئ منْ ِف ّي َ ْن ُه ْ َالقْط ُار
ِ
مُب ّعد َ ْن ُه الْ ُحدُ َ ُد .اصول كافي ،ج  ،0باب حدوث اسماء ،ص  ،010روايت .0
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جسم قابل نفي و اثبات هستند .ميتوانيم شكل مخصوصي را در جسمي پياده كنيم و باز
آن شكل را از همان جسم بگيريم و او را به شكل ديگر درآوريم .پس اشكال مختلف و
اشكال خاص ،از ماده و جسم قابليت سلب دارند .ميگوييم اگر شكل مخصوص مانند
مكعب از لوازم ذاتي ماده باشد ،هرگز نميتواند در تحوالت الزمۀ ذاتي خود را از دست
بدهد .پس از نظر اينكه اجسام از نظر شكل در حاالت مختلف قرار ميگيرند ،ميتوانيم
بگوييم كه شكل خاص از لوازم ذاتي ماده نيست و همين بحث را دربارۀ رنگ و نور و
نيرو و حيات ماده ادامه ميدهيم.
ميگوييم اگر رنگ مخصوصي مانند سبز و سرخ و سفيد و يا نور و نيرو و حيات از
لوازم ذاتي ماده باشند ،همه جا بايستي همراه ماده وجود داشته باشد و قابليت سلب
نداشته باشد با اينكه مشاهده ميكنيم نور مخصوص مانند سبز يا سفيد از ماده سلب
ميشود و جاي آن را رنگ ديگر ميگيرد و ميتوانيم بگوييم اين جسم سرخ است و آن
جسم سرخ نيست .همين طور نورانيت و حيات از ماده قابليت سلب دارند .اين جسم
نوراني است و آن جسم نوراني نيست ،آن يكي زنده و آن ديگري مرده است .اگر شكلها
و رنگها از لوازم ذاتي ماده باشد ،مانند ماديت و جسميت قابليت سلب ندارد .مثال ما
نميتوانيم بگوييم كه اين جسم ،ماده است و آن جسم ،ماده نيست يا نميتوانيم بگوييم
كه اين ماده جسميت دارد و آن مادۀ ديگر قابل تجسم نيست ،زيرا ماده به دليل خود،
ماده و جسم است و خود از خود قابل سلب نيست ،مانند عدم .قابليت سلب نورانيت از نور
و سلب ظلمانيت از ظلمت يا سلب جهل از جهل و سلب علم از علم و امثال اينها.
هر چيز در عالم به دليل خود خاصيتي دارد و به دليل خارج از خود ،خاصيت ديگري
پيدا ميكند .خاصيتي كه به دليل خارج از خود به وجود آمده قابليت سلب دارد ،ولي
خاصيتهايي كه به دليل خود به وجود آمده قابل سلب نيست .پس از طريق قابليت سلب
و عدم قابليت سلب صفت و خاصيت از ماده ،ميتوانيم ثابت كنيم كه آنچه قابل سلب
است ،به دليل خارج از ماده است و آنچه قابل سلب نيست ،به دليل داخل و خود ماده
است.
دربارۀ ابعاد و اشكال مالحظه ميكنيم كه بعد و شكل عمومي مانند كرويت و قابليت
ابعاد ثالثه ،از ماده قابل سلب نيست .ماده را در هر حال و وضعي قرار دهيم به دليل
ماديت ،ابعاد و به دليل ابعاد ،ماديت است و اگر فكر كنيم كه ماده در حال تبديل به
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انرژي و يا در حال تحول به وجود ،ابعاد خود را رها ميكند ،در اينجا بايستي ثابت
كنيم كه بعد ماده ،به دليل خارج از وجود ماده است كه هنگام تبديل ،بعد خود را رها
ميكند .ممكن است ماده در حال لطيفتري قرار بگيرد مانند يخ كه در حال لطيفتر،
آب است و آب در حال لطيفتر ،بخار ميشود و بخار هم در حال لطيفتر ،گاز مي
گردد و گاز هم ممكن است حالت لطيفتري داشته باشد ،ولي در همۀ اين حاالت
مختلف ،بعد و محدوديت از لوازم ذات است .اگر نيرو به دليل تراكم ،يا وجود به دليل
تنزل ،ماده شده باشد ،حتما حدود و ابعاد در نيرو و وجود ،به حال لطيفتر و رقيقتر
وجود دارد و اگر وجود نداشته باشد ،تنزل و تراكم نميتواند بر صفت و خاصيت نيرو
چيزي اضافه كند چنانكه در طبيعت اگر يك جسم ساده در اختيار باشد و آن جسم را
با حفظ جسمانيت مخصوص به هر شكلي درآوريم ،نميتوانيم خاصيت ذاتي او را رها
سازيم و يا خاصيت ذاتي به وجود آوريم .پس ميگوييم در انرژي فوق ماده و يا وجودِ
فوق حدود ،حدود و ابعاد به نحو لطيفتري موجود است و باز بحث خود را در آنجا
ادامه ميدهيم و ميگوييم بعد و حدود از لوازم ذاتي نيرو و وجود است و اگر از لوازم
ذاتي نباشد ،بايستي شيئي خارج از نيرو و وجود باشد كه با نيرو و وجود تركيب شده
باشد .در اين صورت بايستي حالتي در جسم و ماده به وجود آيد كه بعد و حدود خود را
رها سازد و اين كار ممتنع است .پس ماده به دليل ماديت ،بعد و بعد به دليل ابعاد،
ماده است .ماده به وضع اول و با يك واحد صنعتي ،شكل و ابعاد است.
در آنجا كه طبيعت و يا خالق طبيعت ماده و جسم به وجود آورد ،در همان حالي
كه ماديت و جسميت به وجود آيد ،بعد و حدود هم از لوازم ذات او است و الزم نيست
عمل دوم روي ماده انجام گيرد تا شكل و حدود پيدا كند .پس مادۀ محدود و مادۀ
متشكل و قابليت ابعاد ،از اصول طبيعت است كه اگر خداي عالم بخواهد براي شيئي
جسم و پيكره بسازد ،الزم است كه به ارادۀ قاهرۀ خود مواد عالم را به وجود آورد تا از
اجتماع آن مواد پيكرهاي بسازد و بهر چيزي شكل مخصوص آن را عنايت فرمايد .از
ماده و ابعاد آن ،تناقض و تضاد قابل پيدايش نيست ولي تماثل و تجانس ،از ماده و
ابعاد آن به وجود ميآيد ،زيرا متجانسين به دو شيئي ميگويند كه از يك اصل به
وجود ميآيند و به يك اصل برميگردند و فقط در صورت و شكل با هم فرق دارند؛
مانند دو جسم به اختالف ابعاد و دو شيئ نوراني به اختالف نورانيت و مانند اشكال
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مختلف كه از آب و يا ساير اجناس يكنواختي پيدا ميشود ،مانند انواع حيوانات نسبت به
يكديگر ،اينها همه متماثل و متجانس ميباشند.
و اما متضاد نسبت به دو شيئ است كه با يكديگر اختالف ذاتي و وجودي دارند ،مانند
دو رنگ و دو نور ،مانند سفيد و سياه در برابر يكديگر .و در برابر آن متناقضين به دو شيئ
اطالق ميشود كه با يكديگر اختالف وجودي و عدمي دارند ،مانند متحرك و ساكن و
حي و ميت .متناقضين و متضادين قابل برگشت به يك اصل نيستند و از يك اصل
سرچشمه نميگيرند ،زيرا دليلي كه تناقض و تضاد به وجود ميآورد سواي دليلي است كه
وجود شيئ از آن سرچشمه گرفته است؛ مثال دو جسم به دليل جسمانيت قابل اختالف به
حركت و سكون يا حي و ميت نيستند ،زيرا هر دو در جسمانيت مشتركاند و اگر
جسمانيت دليل حركت و حيات باشد ،بايستي در هر دو ،حركت و حيات موجود باشد ،زيرا
جسمانيت موجود است .همينطور اگر به دليل جسمانيت سفيدي و سياهي و يا سرخي به
وجود ميآيد ،هر دو جسماند ،پس هر دو بايستي به يك رنگ باشند .بنابراين ،رنگ و
نورانيت به دليلي خارج از جسمانيت به وجود ميآيد و امكاني به دست ميدهد كه بتوان
دو شيئ را نسبت به يكديگر در حال تناقض و تضاد قرار داد .اين راهي است روشن و
برهاني است واضح براي كشف تعدد اصول آفرينش.
اكنون بحث خود را در اطراف اين حقيقت ادامه ميدهيم كه خداوند متعال براي ايجاد
جهاني و انساني به اين صورت ،چه اصلي و يا چند اصل الزم دارد و منظور ما در اينجا
لزوم اصولي است كه خداوند بايستي آن را ايجاد كند تا جهاني به اين صورت بسازد.
مسلما اصل ماده كه از آن جسم و جسمانيت به وجود ميآيد و پيكرۀ عالم ساخته
ميشود ،يكي از اصول عالم آفرينش است .ما به هر جا نگاه ميكنيم و آنچه را در كنار و
اطراف خود ميبينيم هر كدام پيكره و جسمي دارند كه آن جسم با هندسۀ مخصوص
خود موجوديت آنها را تشكيل ميدهد و اگر ماده قابل تجسم نباشد ،ايجاد و پيدايش
شيئي محدود و قابل اشاره محال و ممتنع است ،زيرا شيئ قابل اشاره و شماره ،محدود
است و محدوديت الزمۀ ذاتي جسم و ماديت است ،ولي مادۀ تنها و جسم تنها براي ايجاد
اين همه انواع و اجناس متناقض و متضاد و متماثل با اين رنگها و اشكال گوناگون و
لطيف و كثيف كافي نيست ،زيرا چنانكه روشن شد جسم و ماده به دليل خود يك حقيقت
بيش نيستند و از يك حقيقت ،دو شيئ متضاد و متناقض قابل پيدايش نيست .بنابراين،
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عالم صورت و پيكرهاي دارد تا به صورت و پيكرۀ خود شناخته گردد و از ذات مقدس
خداوند متعال تمايز پيدا كند و اين صورت و پيكره از ماده و ذراتي است كه محدوديت
الزمۀ ذات آنها است و قابل تجسم ميباشند ،ولي ذرات و مواد عالم به دليل ماديت
و جسمانيت نميتواند نيروي حركت و حيات و شعور باشد ،زيرا اگر چنين باشد ،تجسم
مواد و ذرات و شكل گرفتن آنها به هر طريقي كه باشد ،براي پيدايش نيرو و حركت
و حيات كافي است و اين در صورتي ممكن است كه نيرو و حيات الزمۀ ذاتي ماده
باشد و اگر نيرو و حيات الزمۀ ذاتي باشد ،ماده در ذات خود از غير خود مستغني
ميشود و اين استغنا با فقر و احتياج سازگار نيست .ما به مشاهده و احساس درك
ميكنيم كه مواد و اجسام عالم سراپا فقر و احتياجاند و كماالت اجسام ،بعد از
موجوديت و هندسۀ وجود آنها پيدا ميشود .ميبينيم بعد از آنكه جسم به صورتي
ظاهر ميشود ،نيروي حركت پيدا ميكند ،بعد از آن شعور و احساس به دست ميآورد.
انسانها اگر همراه وجود جسمي و همراه پيدايش تن و يا همراه جسمانيت و ماديت
خود شعور و ادراك باشند ،از همانجا كه ماديت و جسميت پيدا ميكنند ،شعور و
ادراك هم خواهند بود ،با اينكه چنين نيست ،كماالت جسم به تدريج بعد از پيدايش
جسم حاصل ميشود .پس ماده به دليل ماديت ،حيات و شعور نيست و به حيات و
شعور محتاج است .خداوند متعال در قرآن در موضوع خلقت انسان پس از آنكه هيكل
انسان را از نظر تركيب و هندسۀ وجودي و مراحل تكامل تا يك جنين كامل شرح
ميدهد ،پس از آن ميگويد كه در او خلق ديگري ايجاد كرديم كه در اثر آن حيات
پيدا كرد .همينطور دربارۀ خلقت آدم به فرشتگان ميفرمايد كه وقتي هيكل آدم را
ساختم و مهندسي نمودم و از روح خود در كالبد آدم دميدم ،در آن موقع همۀ شما
بايستي او را سجده كنيد .اين دو آيۀ شريفه به اضافۀ براهين گذشته روشن و مدلل
ميدارد كه كماالت وجودي اجسام از قبيل حيات و نيرو مولود تركيب و هندسۀ ماديت
نيست ،زيرا اگر به دليل هندسۀ وجود ،حيات و دانش پيدا شود و اين حيات و دانش
همراه ابعاد و هندسۀ هيكل به وجود آيد ،پس از اتمام هندسۀ تركيبي و مادي ،خود به
خود حيات و شعور هم پيدا ميشود و به عمل ديگر احتياج ندارد .براي مثال شما وقتي
به صورت ساختماني مجلل و زيبا نگاه ميكنيد ممكن است بگوييد رنگ و زيبايي اين
ساختمان مولود همان آجرها و آهنهايي است كه طبق نقشۀ ساختماني پهلوي هم
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چيده شده است .ديگري در جواب شما ميگويد كه رنگ و زيبايي مولود آجر و آهنها
نيست ،بلكه پس از آنكه پايههاي ساختمان باال رفته و سقف بر آن پايهها استوار شده،
رنگ و زيبايي به دليلي خارج از بناي ساختمان به وجود آمد ،زيرا اگر رنگ و زيبايي مولود
آجرها و آهنها بود ،پس از آنكه هيكل ساختمان برپا شد ،به عمل ديگر احتياج نداشت تا
رنگ و زيبايي به وجود آورد.
همينطور دربارۀ خلقت انسان اگر حيات و شعور مولود تركيب مادي و هندسۀ وجود
است ،پس از آنكه چنين تركيبي به عمل ميآيد و هيكل انسان ساخته ميشود ،به همين
دليل بايستي حيات و شعور هم باشد با اينكه چنين نيست .خداوند ميفرمايد :وقتي جنين
را ساختم و از روح خودم در آن دميدم ،وقتي تن آدم را ساخته و از روح خودم در هيكل او
دميدم و سپس به فرشتگان دستور دادم تا به او سجده كنند ،اينها همه دليل است به
آنچه در ماده و جسم كمال و ارزش به وجود ميآورد ،خارج از لوازم ذاتي ماده است.
خواص ذاتي ماده

و اكنون دربارۀ خواص ذاتي ماده و خواص خارج از ذات ماده به گفتگو ميپردازيم.
ابتدا در تشريح خواص ذاتي و خواص خارجي بحث ميكنيم .خواص ذاتي به آن ميگوييم
كه همراه ذات به وجود ميآيد و همراه ذات نابود ميشود و خواص خارج از ذات به آن
داده ميشود و باز از آن گرفته ميشود .آنچه به دليل خود ،در خود به وجود ميآيد
خاصيت ذاتي ناميده ميشود و آنچه به دليل خارج از خود ،در خود به وجود ميآيد
خاصيت غير ذاتي ناميده ميشود؛ مثال انسانها هنگام تولد ،به دليل خود ،لباس نيستند و
به دليل خود ،دانش و هنر نيستند و چون به دليل خود ،لباس و پوشش نيستند و ما
مشاهده ميكنيم كه انسانها در خيابانها داراي لباس و پوششاند ميگوييم لباسها و
دانشها به دليل خارج از انسان به وجود آمده است ،زيرا اگر اين لباسها به دليل خودِ
انسان همراه او بود ،الزم بود از بدو خلقت و پيدايش در صلب و رحم همراه آنها وجود
داشته باشد.
 - 0ماده به دليل خود بعد و تناهي است:
اكنون ميگوييم ماده به دليل خود چيست و به دليل خارج از خود چه ميشود .ماده به
دليل خود محدود است .محدوديت به معناي اين است كه از جهات سهگانه (طول و
عرض و ارتفاع) نهايت پذير باشد ،يعني از مركز وجود ماده اگر بخواهيم به خارج از آن
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راهي پيدا كنيم ،آن راه به آخر برسد و ما را از حوزۀ وجود ماده و يا جسم خارج سازد.
محدوديت در مقابل نامحدود ،كلمۀ دوم آن تناهي و نامتناهي ميباشد .نامحدود يعني
حقيقتي كه ابعاد سهگانه در آن راه ندارد و از جهات سهگانه به خارج نميرسد ،انتها و
تماميت ندارد ،به فرض نامحدود و نامتناهي ،محدود و متناهي باشد .وقتي ما در
خصايص ذاتي ماده و جسم مطالعه ميكنيم ،ميبينيم همه جا قابل اشاره و قابل
شماره است و همه جا توأم با محدوديت و تناهي است و هرگز نميتوانيم حالتي در
ماده به وجود آوريم و يا چنين حالتي فرض كنيم كه فاقد ابعاد سهگانه باشد و از
تناهي به عدم تناهي انتقال يابد .همه جا وجود ماده با محدوديت ،و محدوديت ،توأم با
وجود ماده است.
در اين جا قضاوت ميكنيم كه ماده به دليل خود و به برهان اولين وجود ،تناهي و
محدوديت است يعني ابعاد سهگانه مالزم وجود ماده و ماده مالزم وجود ابعاد سهگانه
است و اين دو حقيقت به يك واحد صنعتي ايجاد شده است ،يعني در اولين مرتبه كه
خداوند متعال ماده را ساخته ،با همان ساخت اول ،محدود و متناهي بوده است.
اگر كسي در اينجا بگويد ماده از تراكم نيروهاي مجرد و وجود به دست آمده،
جواب آن در صفحات گذشته داده شده كه تراكم و تحول نميتواند در شيئي خاصيت
زائد بر وجود به وجود آورد ،بلكه تراكم و تحول مجموعهاي از اجزاء ،حقيقتي است كه
در آنها تراكم به وجود آمده .اگر اجزاء يك حقيقت فاقد بعد باشند و محدويت نداشته
باشند ،اجتماع و تراكم آن اجزاء نميتواند بعد و تناهي به وجود آورد .به اين مناسبت
ميگوييم تناهي و محدوديت خاصيتي است كه در اولين پيدايش و به جعل اول همراه
وجود ماده بوده و قابل سلب نيست.
 - 1ماده به دليل خود و به جعل اول اتصال است نه انفصال:
متصل به حقيقتي ميگوييم كه اجزاء ذاتي آن در يك حد و يك روش به يكديگر
متصل بوده و در داخل و خارج آنها تناهي و محدويت به وجود نيايد .اتصال و عدم
تناهي ،يك حقيقت هستند ،زيرا اگر متصل ،متناهي باشد ،در انتهاي آن ،فاصله بوجود
ميآيد و اين فاصلهاي كه در انتهاي متصل پيدا ميشود ،با فاصلهاي كه در داخل آن
بوجود ميآيد يك حقيقت است .اگر كسي بگويد ماده در ذات خود متصل و يا متناهي
است ،به او ميگوييم در آنجا كه ماده به نهايت ميرسد و در آن انتها از غير خود
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فاصله پيدا ميكند ،چه دليلي دارد كه ماده در انتهاي خود فاصله پذيرد و در داخل وجود
خود ،پيش از انتها ،فاصلهپذير نباشد.
اين پذيرش فاصله ،در جايي عدم پذيرش و در جايي ديگر ترجيح بالمرجح است.
بنابراين ،اگر ماده در ذات خود متناهي و محدود و در نتيجه فاصلهپذير باشد ،همه جا
محدود و منفصل است .بر مبناي همين خاصيت ذاتي ،همه جا مواد و اجسام عالم
فاصلهپذيرند .فاصلهپذيري و قابليت تجزيه از خصايص ذاتي ماده است .پس ماده به دليل
ذات ،ذراتي منفصل از يكديگر است .اتصال ذرات و مواد عالم به دليلي خارج از ذات
بوجود ميآيد.
 - 1ماده در ذات خود ظلمت و تاريكي است:
تاريكي يك حقيقتي است كه در مقابل روشنايي پيدا ميشود ،يعني از وجود و عدمِ نور
حالتي بوجود ميآيد كه ما يكي از آن دو حالت را روشنايي و حالت ديگر را تاريكي
ميشناسيم .تاريكي در واقع از عدم روشنايي بوجود ميآيد ،يعني تاريكي را دليل عدمي
ايجاد ميكند و دليل وجودي الزم ندارد .ما براي ايجاد روشنايي مجبوريم كه نور و
روشنايي بسازيم ولي براي ايجاد تاريكي ،عدم نور كفايت ميكند .و حاال ميگوييم آيا نور
و روشنايي از خواص ذاتي ماده است و آيا ماده به دليل خود ،نور است و يا به دليل خود،
تاريكي و عدم نور ميباشد .اگر ماده به دليل خود نور و روشنايي است ،پس ما در عالم با
هر جسم و مادهاي روبرو شديم و در هر جا جسم و مادهاي پيدا شود ،قهرا بايستي نور و
روشنايي هم وجود داشته باشد ،با اينكه چنين نيست .و باز اگر كسي بگويد پيدايش نور
محصول تراكم و هندسۀ مخصوصي در وجود ماده است ،در جواب او همان براهين
گذشته تكرار ميشود كه هندسه و تراكم ،خاصيتي در وجود شيئ بوجود نميآورد كه زائد
بر اصل باشد .اگر اجزاء ماده روشن باشند ،هندسه و تراكم در آن تاريكي بوجود نميآورد
و همينطور اگر اجزاء ماده تاريك باشند ،از هندسه و تراكم ،روشنايي پيدا نميشود ،زيرا
هندسه براي استفاده از خواص ذاتي شيئ است نه براي ايجاد خاصيت در آن شيئ .پس
از نظر اينكه در عالم تودهاي از مادۀ سياه و تاريك مشاهده ميشود و ايجاد روشنايي در
ماده ،عمل وجودي الزم دارد ،با اين برهان ميگوييم كه ظلمت و تاريكي از لوازم
وجودي و به دليل خود ماده است ،يعني ماده در ذات خود تاريك است.
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اگر كسي بگويد ما ميتوانيم در جايي خأل كامل از وجود ماده بوجود آوريم ،با
اينكه نميتوانيم جايي را از ظلمت و تاريكي خالي سازيم .پس اگر ظلمت و تاريكي از
لوازم وجود ماده و به دليل خودِ ماده است ،در جايي كه ماده نباشد ،ظلمت و تاريكي
هم بايستي وجود نداشته باشد ،چنانكه ميبينيم در جايي كه ماده نيست ،ابعاد سهگانه
و محدوديت هم وجود ندارد .جواب آن چيست؟
تاريكي و سياهيِ هر ماده به دليل عدم نورانيت و روشنايي آن ميباشد ،چون در
محيط ماده ،نور و روشنايي نيست ،در محيط ماده ،تاريكي به وجود ميآيد .پس
تاريكي به دليل عدم نور است .هر جا روشنايي نباشد ،تاريكي حكومت ميكند ،خواه
در محيط تاريك ،ماده و اجزاء ماده باشد يا نباشد .بنابراين ،وجود تاريكي در خأل
كامل ،به دليل عدم نور است و اگر در آن خأل مطلق ،اجزاء ماده وجود داشته باشد ،باز
هم به دليل عدم روشنايي ،تاريكي نمايش ميدهد .پس تاريكي چيزي اضافه بر وجود
ماده نيست و نميتوانيم بگوييم ماده با تاريكي مركب شده و با تاريكي تركيب ذاتي
دارد ،زيرا تاريكي ،عدم نور است و هرگز چيزي با عدم قابل تركيب نيست .وليكن
روشنايي به معناي وجود نور است ،يعني نور ،شيئي است موجود و مخلوق ،ماده هم
شيئي ديگر ،موجود و مخلوق .نور و ماده دو اصل و دو حقيقت وجودي هستند كه با
يكديگر قابل تركيب و قابل تجزيه ميباشند.
 - 4خاصيت چهارم ماده ،سياهي است در مقابل الوان اربعه:
سياهي در واقع همان ظلمت و تاريكي است و الزم نبود دربارۀ سياهي بحث
جداگانهاي بوجود آيد ،ولي از نظر اينكه ماده در مقابل نور ،و ماده از نظر پيدايش
رنگ ،بحثهاي جداگانه و مفصلي دارد ،الزم دانستيم سياهي را كه در مقابل رنگها،
رنگي نمايش ميدهد ،از نظر مقابله با الوان ديگر مورد بحث قرار دهيم.
ماده و اجسام با رنگهاي مختلف جلوه ميكنند .جسم سفيد ،سياه ،آبي ،قرمز ،زرد،
بنفش و غيره .از نظر علم واضح و روشن است كه رنگ و نور ،يك حقيقت بيشتر
نيست ،يعني به همان برهاني كه جسم ماده نوراني ميشود ،رنگين ميگردد .ما اگر
بتوانيم در جايي روشنايي بوجود آوريم ،رنگ هم بوجود آمده است .چراغِ سبز را روشن
كنيد ،در و ديوار اطاق ،سبز رنگ ميشود .همينطور چراغهاي سرخ و سفيد و زرد ،با
روشن شدن هر يك از اين چراغها ،در و ديوار اطاق به نور همان چراغ روشن و
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رنگين ميگردد .حاال اگر بتوانيم نور و روشنايي را در جسمي ثابت نگهداريم ،آن جسم
براي هميشه رنگين و نوراني ميشود.
چهرۀ خورشيد با كثرت نور خود ،به رنگ سفيد جلوه ميكند و چهرۀ ماه با نور ضعيف
خود به رنگ زرد نمايش ميدهد .مواد رنگين موادي هستند كه به ميزان معيني ،نور را در
خود ذخيره كردهاند .اجسام سرخ در داخل وجود خود ،نور سرخ ذخيره كردهاند .همينطور
اجسام زرد و سبز و سفيد هر كدام نور مخصوصي را در خود ذخيره نمودهاند .همانطور
كه اگر چراغ روشن را خاموش كنيم ،رنگ و روشنايي با هم نابود ميشوند و به سياهي و
تاريكي برميگردند ،اگر بتوانيم رنگ را از اجسام رنگين بگيريم ،مثال رنگ سبز يا سرخ را
از جسم سبز و سرخ بگيريم ،آن دو جسم به سياهي برميگردند .بنابراين ،سياهي به دليل
عدم رنگآميزي پيدا ميشود ،وليكن الوان اربعۀ ديگر ،به دليل رنگآميزي بوجود ميآيند.
پس ميگوييم الوان اربعه دليل وجودي الزم دارد و براي پيدايش سياهي ،عدم رنگ
كفايت ميكند .سياهي از لوازم وجود ماده است ،مانند ابعاد ثالثه و تاريكي و انفصال ،و
چون سياهي به دليل عدم رنگآميزي پيدا مي شود ،الزم نيست كه ماده با سياهي
تركيب گردد.
 - 1تناهي و عدم تناهي:
تناهي به عبارت ديگر محدوديت و انفصال است .وقتي جسم در ذات خود منفصل و
محدود باشد متناهي خواهد بود و چون متناهي باشد محدود و منفصل است ،ليكن منظور
ما از اينكه بحث تناهي را جداگانه ذكر ميكنيم اين است كه اصول هستي را از نظر
تناهي و عدم تناهي بررسي كنيم و با اثبات تناهي در ذات خلق ،عدم تناهي را در ذات
خالق اثبات كنيم .در اينجا ميگوييم تناهي به معناي اين است كه شيئي در جهات
سهگانۀ خود نهايتپذير باشد ،ابتدا و انتهايي داشته باشد .اگر از ابتدا شروع شده ،به انتها
ختم گردد .در نتيجه وجود محدودي در ظرف موهوم قرار گيرد .تمام اجسام عالم هرچند
بسيار بزرگ باشند متناهي هستند و هر كدام ظرف موهومي را در خأل كامل اشغال
كردهاند .در برابر متناهي ،نامتناهي به چيزي ميگوييم كه نهايت پذير نباشد ،در نتيجه،
فوق حدود و محيط به ظروف موهوم قرار گيرد .براي آن نتوان ابتدا و انتهايي پيدا كرد ،از
هر جا به هر جا بينهايت است.
اشياء را از نظر تناهي و عدم تناهي ميتوانيم به سه قسمت تقسيم كنيم:
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سوم :نامتناهي
دوم :تناهي به وجود
اول :تناهي به حدود
منظور از تناهي به حدود اين است كه شيئي در جهات سته و يا ابعاد سهگانه
نهايتپذير باشد ،به آخر رسد و محدود گردد ،مانند اجسام عالم از كرات آسماني اِلي
ذرات اتمي .اجسام ذاتا محدود و متناهي هستند و نميتوانند نامحدود باشند .به همين
دليل ،عالَم ،متناهي است هر چند بسيار وسيع باشد و ايجاد يك جسم نامتناهي ،محال
و ممتنع است كه قدرت خدا به آن تعلق نميگيرد مانند اجتماع نقيضين و ارتفاع آن.
چنانكه گفته شد ،جسم ،مالزم با ابعاد سهگانه است و اين ابعاد ،الزمۀ ذاتي جسم است
كه بر اساس آن ،تناهي به وجود ميآيد و اما متناهي به وجود اصلي است كه در ذات
خود قطر و ابعاد نميپذيرد .همانطور كه ابعاد از لوازم جسم است ،عدم ابعاد هم از
لوازم ذاتي آن حقيقت ميباشد .اصلي كه مبدأ نور و نيرو و حيات ميباشد ،از نظر
حدود و ابعاد ،نامتناهي است ،زيرا اگر آن اصل ،تناهيپذير باشد ،انفصالپذير هم
ميباشد و اگر انفصالپذير باشد ،نميتواند رشتهاي باشد كه دو شيئ منفصل را به هم
مربوط ميسازد.
امام صادق (ع) در حديثي كه اسماء اعظم الهي را شرح ميدهد ميفرمايد :حروفي
كه مبدأ پيدايش آن اسماء است ،در ذات خود نافي حدود و ابعاد است و با چنين
عبارتي بيان ميدارد :منفي َنه الاقطار َ مبعد َنه الدَد 10،يعني آن اصولي كه مبادي
اسماء اعظم است ،در ذات خود نهايتپذير نيست .اين اصل همان واحد مبدئي است
كه در كتاب توحيد در شرح واحد عددي و مبدئي واقعيت آن را روشن ساختهايم ،ولي
اين اصل كه از نظر حدود ،نامتناهي است ،از نظر وجود ،متناهي به وجود خدا ميباشد.
متناهي به وجود مانند دو سلطاناند كه در دو كشور زندگي ميكنند ،آن دو پادشاه
يكديگر را محدود ميكنند و اگر يكي از آندو نباشد ،ديگري كشور خود را تا بينهايت
توسعه ميدهد .كشور آن دو پادشاه متناهي به حدود است ،وليكن خود آنها متناهي
به وجود يكديگر يا به وجود فوق خود ميباشند .اولياء خدا مانند ائمۀ اطهار از نظر
حدود ،نامتناهي و از نظر وجود ،متناهي ميباشند ،يعني علم و قدرت و ساير صفات
آنها محدود به ابعاد سهگانه نيست كه تا كجا بدانند و تا كجا بتوانند ،بينهايت
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ميدانند و ميتوانند ولي از نظر اينكه وجود خداوند متعال بر وجود آنها تفوق و برتري
وجودي دارد قهرا علم و قدرت ذاتي خداوند متعال ،علم و قدرت آنها را محدود ميسازد.
ميسازد .پس آنها از نظر توسعۀ علم و قدرت ،متناهي به وجود خدا ميباشند و اما
نامتناهي فقط ذات مقدس خداوند متعال است كه ابتدا و انتهاي وجودي و يا حدودي در
در ذات مقدسش راه ندارد.
 - 2سكون و حركت:
سكون و حركت مانند صفات باال دو صفت وجودي و عدمي هستند كه از وجودِ
حركت ،عدمِ سكون و از عدمِ سكون ،وجودِ حركت به دست ميآيد .ساكن را اگر با يك
عبارت سادهتري بخواهيم تعريف كنيم ،بايستي بگوييم ماده و جسم در جاي خود و در
حال خود .ماده در جاي خود ،در برابر مادۀ ديگر از جاي خود به جاي ديگر و يا در حال
خود ،مقابل ماده از حالي به حال ديگر ،ساكن شناخته ميشود .ماده در جاي خود ،نسبت
به يك متحرك ،از جايي به جايي كه از آن به قطع مسافت و حركت سير و سفر تعبير
ميكنند ،ساكن است ]سكون و حركت نسبي است[ .بر اساس يكچنين سكونت ،ماده و
يا جسم تغيير جا نميدهد و در طرف اوليۀ خود قرار ميگيرد .حركت براي يكچنين ماده
و جسم ساكن ،به معناي تغيير جا دادن و قطع مسافت است .و اما ماده و جسم در حال
خود ،براي مادۀ متغير و متلون ،سكون جوهري و حركت جوهري ناميده ميشود كه بر
مبناي سكون جوهري ،جسم و ماده دائما به يك حال است ،در جهات حجم و شكل و
رنگ ،تغيير حال نميدهد .مقابل يكچنين سكون جوهري ،حركت جوهري قرار ميگيرد
كه بر اساس آن ،حجم و رنگ و شكل و وضع ماده تغيير ميكند و كاملتر ميگردد .به
ناگاه ميبينيم كه حجم ماده بزرگتر شده ،نيرو و استعداد بيشتري پيدا كرده ،رنگ و
شكل و هندسۀ آن باال رفته و قيمت بيشتري پيدا كرده است .ماده به دليل خود ،از نظر
تغيير جا و قطع مسافت ،ساكن است ،زيرا اگر ماده به دليل خود متحرك باشد و همه
وقت از جايي به جايي منتقل شده و قطع مسافت نمايد ،پيدايش سكون براي جسم و
ماده ،محال و ممتنع به نظر ميرسد و شايد هم مفهوم و معناي سكون در عالم به وجود
نميآمد ،براي اينكه وقتي شيئي و مصداقي در عالم نباشد ،معنا و مفهومي هم به وجود
نميآيد .وقتي كه جسم و ماده به دليل وجود و ذات خود و به جعل اوليه متحرك باشد،
پيدايش سكون برخالف خاصيت ذاتي ماده مانند فقدان ابعاد ثالثه ميباشد ،چنانكه

وجود و عدم

نميتوانيم جسم و مادهاي را از حدود و ابعاد خود جدا و سوا فرض كنيم و نميتوانيم
حالتي در ماده به وجود آوريم كه فاقد بعد و حدود باشد .همينطور نميتوانيم حالتي در
ماده بوجود آوريم كه در آن حالت ،ساكن و غير متحرك باشد .همانطور كه پيدايش
مفهوم عدمِ ابعاد در عالمِ ماده ،محال و ممتنع بود ،پيدايش مفهوم عدمِ حركت يعني
سكون هم در عالم ،محال و ممتنع به نظر ميرسد ،با اينكه ما ميتوانيم در جسم و
ماده حالت سكون ايجاد كنيم .ماشينها و آدمها و اشياء متحرك به ناگاه ساكن
ميشوند .هر جسم و حركتي در عالم قابليت دارد از حركت باز ايستد و در جاي خود
ساكن و متوقف گردد .پيدايش سكون بعد از حركت و يا حركت بعد از سكون ،برهاني
است واضح بر اينكه ماده به خاصيت ذاتي و به جعل اول ،ساكن ميباشد .وجود
حركت در ماده دليلي خارج از وجود ماده الزم دارد .وقتي كه جسمي به كمك نيروي
خارج از ذات و خاصيت ذاتي خود ،متحرك گردد ،با سلب همان نيرو ،در جاي خود
ساكن و متوقف ميشود .در اينجا ميگوييم كه جسم و ماده به جاي خود و به حال
خود برگشته است ،يعني نيروي حركت از آن سلب گرديده و در جاي خود متوقف شده
است .با برهان پيدايش سكون و ايجاد ساكن در عالمِ ماده ،ميگوييم كه ماده به دليل
خود و به خاصيت ذاتي ،ساكن است ،پيدايش حركت در ماده دليلي خارج از ماده الزم
دارد.
و اما حركت جوهري به معناي تغيير حالت و تغيير شكل و تغيير وضع از نظر نيرو و
استعداد داخلي ماده است .ميگوييم اجسامي كه در وضع و حجم و رنگ مخصوصي
قرار گرفتهاند اگر اين حالت از لوازم ذاتي آنها باشد ،تغيير آن به طرف اضافه يا به
طرف نقص ،برخالف خاصيت ذاتي ماده است ،زيرا اگر ماده به اصل اول و به خاصيت
ذاتي ،ابعاد معيني داشته باشد ،كسر آن ابعاد و رفع آن از وجود ماده مانند رفع ابعاد و
حدود از وجود جسم و ماده است ،چنانچه رفع مفهوم ابعاد و حدود از وجود ماده محال
و ممتنع است ،بايستي رفع شكل و وضع معيني هم از وجود يك جسم و يا يك ماده،
محال و ممتنع باشد .شما حيوان كوچكي مانند مورچه و يا جسم كوچكي را مانند يك
اتم يا ملكول به نظر بياوريد .هر كدام از آنها وضع و شكل مخصوصي دارند كه به
دليل همان شكل و وضع مخصوص ،به مورچه و يا عنصر نامگذاري شدهاند .ما
ميبينيم كه شكل مخصوص مورچه ،از مورچه قابل سلب است .ميتوانيم حجم و
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شكل و حيات مخصوص اين حيوان و يا عنصر را از آنها بگيريم و آن دو را به حالتي
برگردانيم كه در آن حال ،فاقد شكل و رنگ مخصوص به خود باشند و در آن حال ،به نام
نام مورچه و عنصر نامگذاري نشوند .سلب شكل و وضع معين و برگرداندن آن شيئ به
حالت بيرنگي و بيشكلي ،دليل است كه آن جسم و ماده به خاصيت ذاتي خود ،واجد
وضع و رنگ مخصوص نبودهاند .اگر آن وضع و حالت به دليل خاصيت ذاتي و وجودي
بود ،جايز نبود كه خاصيت ذاتي خود را رها كند و به حالي برگردد كه فاقد آن وضع و
خاصيت باشد .در براهين گذشته ثابت شد كه سلب خاصيت ذاتي از ذات ،محال است
چنانكه دادن خاصيت ذاتي به ذات هم محال و ممتنع است .از اينجا نتيجه ميگيريم كه
جسم و ماده به خاصيت ذاتي خود فاقد شكل و رنگ مي باشد ،زيرا با برطرف شدن شكل
و حال مخصوص ماده ،تجزيۀ كيفي و كمي بوجود ميآوريم كه در تجزيۀ كمي ،حجم
خود را از دست داده و در تجزيۀ كيفي ،حال و رنگ و شكل خود را از دست ميدهد و به
حال فاقد رنگ و شكل برميگردد .پس ماده به وضع اول ،فاقد حركت از حالي به حال يا
از جايي به جايي ديگر ميباشد .پيدايش اين دو حركت در وجود ماده بايستي به دليلي
خارج از خود ماده باشد.
 - 2موت و حيات:
موت و حيات هم دو كلمۀ نقيض يكديگر است كه از وجود حيات ،عدم موت و از عدم
حيات ،موت به وجود ميآيد .يكي از آن دو ،اثر وجودي و ديگري اثر عدمي ميباشد،
يعني حيات ،عمل وجودي است كه بايستي به ارادۀ جاعل و فاعل پيدا شود ،ليكن موت،
اثر وجودي نيست كه به ارادۀ فاعل احتياج داشته باشد بلكه رفع حيات براي پيدايش موت
كافي است ،چنانكه رفع روشنايي براي پيدايش ظلمت كفايت ميكند .حيات ،نوعي ديگر
از خاصيت نور و نيرو است كه در جسم و ماده به وجود ميآيد .اگر نور و نيرو در وضعي
قرار گيرد كه يك جسم از صادرات و واردات وجودي خود باخبر گردد و از محيط خود
متأثر شود و در وجود او درك و احساس به وجود آيد ،يكچنين حالتي را حيات مينامند.
لذا روح حيات ،شدتي از روح قوه و روحِ قوه ،شدتي از نيروي جاذبه و اتصال است .پس از
آنكه جسم داراي نيرو و جاذبه ميشود و در جهت ساختمان وجودي و كثرت نيرو توسعه
پيدا ميكند ،حيات به وجود ميآيد .پس حيات شعبهاي از نور و نيروي جاذبه است ،يعني
از همان اصلي كه نور و نيرو به وجود ميآيد حيات هم پيدا ميشود .جسمِ نيرومند مانند
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كرۀ زمين و اجسامي كه نيروي جاذبه دارند ،با اجسامي كه داراي حياتاند ،با يكديگر
اختالف هندسي دارند ،مانند هندسۀ وجودي المپهاي برق و پنكه ،نور برق از يك
روشنايي ميدهد و در پنكه تبديل به نيروي حركت ميشود .نيروي حركت در پنكه و
روشنايي در المپ ،از يك اصل سرچشمه گرفتهاند كه در اثر اختالف هندسۀ المپ و
پنكه ،در يك جا روشنايي و در جاي ديگر نيروي حركت نمايش ميدهد.
روشنايي و نيروي جاذبه و روح حيات در اجسام عالم هر سه از يك مبدأ و يك
منبع سرچشمه گرفتهاند و در اصل يك حقيقت و يك وجود ميباشند كه ما آن را
واحد مبدئي نامگذاري كردهايم و اين آثار مختلف از طريق هندسۀ ساختماني و
وجودي اجسامي است كه يكي از آنها نوراني و ديگري نيرومند و آن ديگري حيوان
و يا انسان ناميده شده است .در يك حديثي امام ششم (ع) روح جمادي و روح نباتي و
روح حيواني و روح ايماني و روح القدس را از يك منبع و يك مبدأ معرفي ميكند و
ميفرمايد :خدا در جمادات ،فقط روح قوه و استمساك قرار داده است كه با نيروي
داخلي خود اجزاء وجودي خود را حفظ ميكنند و در نباتات عالوه بر روح استمساك،
روح نباتي قرار داده كه با آن ،جاذبه و دافعه پيدا كرده و خود را ميروياند .در حيوانات
به عالوۀ اينها ،روح حيات و روح شهوت آفريده كه در اثر آن ،از صادرات و واردات
وجودي خود باخبر ميشوند و دنبال ميوالت و مشتهيات نفساني خود ميروند و براي
انسانِ اهل ايمان عالوه بر ارواح سهگانۀ جمادي و نباتي و حيواني ،روح عقل و روح
ايمان قرار داده كه با آن از طريق استدالل عقلي ،به ماوراء طبيعت پي ميبرد و وجود
خداي خود را احساس نموده ،او را عبادت و اطاعت ميكند .و در پيغمبران و اولياء خدا،
روح پنجم به نام روحالقدس قرار ميگيرد كه با آن روح ،حالت مكاشفه و ارتباط با خدا
و فرشتهها پيدا ميكند و از خطا و اشتباه محفوظ و مصون ميمانند .ارواح پنجگانه در
بيان امام ،به عبارت ديگر ،نيروهاي مختلفاند كه بر طبق حاالت مختلفِ اجسام ،به
اقسام پنجگانه قسمت ميشوند .روح و نيرو يك حقيقت است و از نظر بيان هم مانعي
ندارد بگوييم قوۀ ايمان يا روح ايمان ،قوۀ حيات يا روح حيات ،قوۀ نباتيه يا روح
نباتي ،هر دو از يك جنس و از يك اصل ميباشند .وقتي جسمي چنين روحي داشته
باشد ،زنده است و حيات پيدا ميكند و همينكه روح از او گرفته شود ،به حالت موت
برميگردد .اگر روح حيات از لوازم ذاتي و وجودي ماده باشد ،ممكن نيست كه حالت
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موت ،عارض بر جسمِ زنده شود ،زيرا ماده و يا جسم هرگز لوازم وجودي خود را از دست
نميدهند .لوازم وجود ماده همراه ماده به وجود ميآيد و همراه ماده معدوم ميگردد.
ممكن نيست جسمانيت به حال خود باشد و لوازم وجودي جسم از آن سلب گردد.
پيدايش اين دو حالت (موت و حيات) در اجسام ،برهاني است روشن بر اينكه روح و حيات
به دليلي خارج از وجود ماده پيدا ميشود ،الزمهاش اين است كه اصلي به نام روح حيات
سوا از اصل ماده وجود داشته باشد كه با اصل ماده تركيب شود و از تركيب آنها حيات
به وجود آيد.
لوازم هفتگانۀ باال در جهت ناقص ،از خصايص ذاتي ماده و جسم است كه براي رفع
هر يك از حاالت هفتگانه ،يك عمل وجودي و اثر وجودي خارج از وجود ماده الزم
است ،يعني براي اينكه بتوانيم اتصال و حركت و رنگ و نور و حيات در ماده به وجود
آوريم تا در نتيجه ،انفصال و سكون و سياهي و تاريكي و موت از ماده برداشته شود .رفع
نواقص نامبرده و تبديل آن نواقص به كماالتي كه ذكر شد ،به دليل خودِ جسم و ماده
ممكن نيست ،يعني با برهان انفصال ،اتصال به وجود نميآيد و به دليل موت و سكون،
حركت و حيات پيدا نميشود .همينطور به خاصيت سياهي و ظلمت ،سفيدي و روشنايي
ايجاد نميگردد ،زيرا اينها حاالت عدمي هستند و عدم نميتواند منشأ وجود باشد .پس
براي پيدايش حاالت وجودي و براي رفع اعدام نامبرده ،اصل ديگري غير اصل ماده،
مورد نياز و احتياج است .به اين مناسبت ،خداوند متعال آنگاه كه اصول خلقت را به ما
معرفي ميكند ،همه جا در تعريفات خود ،دو اصل مختلف مقابل يكديگر گزارش ميدهد.
آيات و اخباري كه از تعدد اصول هستي خبر ميدهد

 .0در آيۀ اول از سورۀ انعام خداوند متعال ميفرمايد :المدُ ِلل ااذلي خلق السموات
َالرض َ جعل ُالظلُ ِ
امت َ النّور .در اين آيۀ شريفه ،نور و ظلمت به عنوان دو اصل هستي
گزارش داده ميشود .نور و ظلمت ممكن نيست كه از يك منشأ و مبدأ واحد به وجود
آيند ،زيرا نور و ظلمت نسبت به يكديگر متناقض و يا متضادند و هر كدام مبدئي جداگانه
الزم دارند .در اينجا عدهاي از فالسفه و حكما گفتهاند كه ظلمت شيئي موجود نيست كه
ضد نور باشد بلكه ظلمت به معناي عدم نور است .وقتي خداوند متعال به ارادۀ قاهرۀ خود
نوري بسازد ،روشنايي پيدا ميشود و اگر بخواهد ظلمت بسازد ،كافي است كه روشنايي را
از بين ببرد .بنابراين از وجود و عدم يك حقيقت به نام نور ،ظلمت هم پيدا ميشود و
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ديگر الزم نيست كه تاريكي ،وجودِ مستقلِ مجعول باشد .مجعول در آيۀ شريفه به
معناي ايجاد و اعدام نور است ،نه اينكه به معناي ايجاد نور و ايجاد ظلمت باشد.
نظريۀ فالسفه دربارۀ ماهيت ظلمت اشتباه است ،زيرا اوال نور به خودي خود قابل
نمايش نيست مگر در صورتي كه با ماده تركيب گردد و براي نور انعكاس پيدا شود.
اگر جسم و مادهاي در برابر تابش نور قرار نگيرد يا به جسم و مادهاي تعلق نگيرد،
نميتواند خود را نمايش دهد و امروز از نظر كشفيات و علوم جديد كامال روشن شده
كه در فضايي كه خالي از جسم و ماده باشد ،نور قابل رويت و نمايش نيست با اينكه
ظلمات در اين آيۀ شريفه به معناي ايجاد مادۀ تاريك است ،زيرا چنانكه در باال اشاره
شد ،ماده در ذات خود بيرنگ و بينور است و ما از آن بيرنگي و بينوري ،به سياهي
و تاريكي تعبير ميكنيم .ظلمت ،موجودِ مجعول ،مادۀ تاريك و سياه است نه اينكه
عدم نور و روشنايي باشد.
اگر فضاي عالم پر از ماده و ذرات باشد و روشنايي با ذرات عالم تركيب نگردد ،در
آنجا ظلمت مطلق ،قابل بروز و نمايش است .بنابراين ،آيۀ شريفه خبر از دو اصل در
عالم ميدهد كه يكي از آنها اصل ماده و در ذات خود ،ظلمت است و ديگر اصل نور
كه در ذات خود ،روشنايي است .اجسام روشن مانند خورشيد و ماه از تركيب اين دو
اصل پيدا ميشوند.
 .1آيۀ دوم :در دومين آيه از سورۀ ملك خداوند ميفرمايد :ااذلي خلق املوت َالیاِ.
ممكن است موت و حيات در اين آيۀ شريفه به معناي حي و ميت باشد كه صفت
است براي زنده و موجود مرده ،مانند انسان زنده و انسان مرده ،و ممكن است كه
موت و حيات در اينجا به معناي پيدايش حال موت و حيات باشد چنانكه يك انسان
در حال موت و حيات قرار ميگيرد .در اين صورت ،موت و حيات نام حال و عمل
است كه ايجاب ميكند آنجا كه خداوند روح حيات در انسان ميدمد ميگويد :خلقت
الیاِ و در آنجا كه خداوند روح حيات را برميدارد ميگويد :خلقت املوت .در هر دو
صورت خواه به معناي انسان حي و ميت و يا به معناي ايجاد موت و حيات باشد بياني
است از تعدد اصول خلقت ،زيرا موت و حيات صفتي است كه بر موجود مرده و زنده
ظاهر مي شود .اگر انسان از اصل و وجودي ساخته شود كه حيات از لوازم ذاتي او
باشد ،ممكن نيست كه بر يكچنين اصلي حالت موت عارض بشود و اگر از اصلي
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ساخته شود كه موت از لوازم ذاتي آن باشد ،امكان ندارد كه موت از آن برطرف شود ،زيرا
لوازم ذاتي ،قابل رفع و اثبات نيست و براي جسم از نظر لوازم ذاتي ،دو حال پيدا
نميشود ،مثال نميتوانيم از جسمي ماديت و حدود را برداريم و باز نميتوانيم به جسمي
حدود و ماديت بدهيم ،زيرا حدود و ماديت از لوازم ذاتي جسم است ،يعني عين خود جسم
و ماده است و اين غلط است كه بگويند به جسم ،جسمانيت و حدود دادهاند و يا بگويند از
جسم ،جسمانيت و حدود را گرفتهاند.
پيدايش حالت موت براي انسان اگر مانند پيدايش ابعاد و ماديت براي جسم باشد،
خلق آن در ماده محال و غلط است ،زيرا در اينجا ماده به دليل خود ،موت است،
همانطور كه جملۀ «جعلت للَسم حدَدا َ ابعاد» غلط ميشود« ،جعلت للَسم موات» هم
غلط خواهد شد .اينكه در جسم حالت موت و حيات پيدا ميشود برهاني است روشن بر
اينكه جسم به دليل خود ،ميت است ،حيات آن از اصل ديگري كه اثر حياتي از آن ايجاد
ميشود به دست ميآيد .در تعريف اين آيۀ شريفه (در جلد  4بحار ص  )02حديثي هم از
امام (ع) رسيده كه ميفرمايد :اگر اصل اول اثر حياتي دارد ،موت از كجا پيدا ميشود و
اگر اثر موتي دارد ،حيات از كجا به وجود ميآيد.
 .1آيۀ سوم كه دليل تعدد اصول خلقت است آيۀ زوجيت عمومي است ،خداوند
ميفرمايدِ َ :من ُ ِّ
ك شيی خلقنا زَجيِ لعل ُك تذكرَن ،11يعني ما همه چيز را جفت آفريديم،
شايد شما متذكر عظمت خدا شويد .زوجيت از نظر لغت ،غير از پيدايش دو فرد از يك
جنس و يك حقيقت است ،يعني دو فرد كه از يك مبدأ به وجود بيايند .دو عدد كه رديف
يكديگر قرار ميگيرند ،جفت يكديگر نميشوند .بايستي زوج به معناي دو فردي باشد كه
دو حقيقت مختلف باشند و يكي مكمل ديگري باشد .لذا دو نفر مرد يا حيوان قرينه،
جفت يكديگر نيستند .همينطور قطعه خاكي با قطعه خاك ديگر و يا سنگي با سنگ
ديگر و فلزي با فلز ديگر از نوع خود .همۀ افراد رديف و نظير يكديگر ميباشند و هيچ
كدام جفت يكديگر نميشوند ،وليكن آب و خاك و يا نور و حرارت و اشيائي كه از تركيب
آنها عمل توليد پيدا ميشود و خاصيت جداگانهاي به دست ميآيد ،چنين اشيائي را جفت
يكديگر مينامند.
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اگر پيدايش موجودات عالم از يك اصل و يك حقيقت باشد ،الزمهاش اين است
كه ترويج و تركيب در اصول خلقت پيدا نشود ،زيرا يك حقيقت با خود قابل تزويج و
تركيب نيست ،يعني از آب ساده نميشود دو حقيقت به وجود بياورند كه زوج يكديگر
باشند .پيكرۀ موجودات از اصل ماده به وجود ميآيد .ماده يك اصل است كه در ذات
خود فاقد درك و حيات و شعور است ،براي پيدايش حيات و شعور در ماده ،اصل
ديگري به نام نور و روح الزم است كه از تركيب آن دو اصل ،اثر حيات در اين عالم
پيدا شود و آيۀ شريفه هم در اصول و فروع موجودات عالم ،مصداق و نمونه پيدا كند.
لوازم هفتگانۀ باال براي ماده ثابت ميكند كه پيدايش حاالتي كه نقيض حاالت
نامبرده باشد اصل ديگري الزم دارد كه ما آن را در كتاب خود ،اصل نور و نيرو و يا
واحد مبدئي نامگذاري ميكنيم و اينك در ميان خصايص ذاتي اصل نور ،بحث خود را
ادامه ميدهيم.
خواص ذاتي روح

بر مبناي خصيصۀ اولِ واحد عددي به نام ماده ،يعني حالت انفصالي ،اصل ديگري
الزم است كه از تركيب آن با ماده حالت اتصال به وجود آيد و اين اصل دوم مانند
رشتۀ نخي باشد كه ذرات منفصلۀ ماده را به يكديگر پيوند داده و از اين پيوند و
اتصال ،جسمي يا شكلي به وجود آورد.
در خصايص هفتگانۀ باال گفتيم كه ماده ذاتا ذراتي منفصل و جدا از يكديگر است.
اگر آن ذرات ،همراه وجود و پيدايش خود حالت اتصال داشته باشند ،مفهوم انفصال در
عالم اجسام به وجود نميآيد ،زيرا ممكن نبود كه مواد عالم خاصيت ذاتي خود به نام
اتصال را از دست بدهد .اكنون كه اجسام عالم ذرات منفصلهاي هستند و حالت
انفصالپذيري دارند ،معلوم ميشود رشتهاي الزم است تا آنها را به يكديگر متصل
سازد و اين اتصال ،به عمل دوم روي ماده انجام ميگيرد .پس براي ايجاد اتصال بر
ذرات منفصلۀ ماده ،رشتۀ متصلۀ غيرمادي الزم است .از اينجا كشف ميكنيم كه
اصلي كه از آن در ذرات ماده اتصال به وجود ميآيد ،بايستي ذاتا متصل باشد و از
پذيرش انفصال ابا و امتناع داشته باشد .مثال شما دانههاي تسبيح را با رشته نخي به
يكديگر متصل ميكنيد .همانطور كه دانههاي تسبيح انفصالي هستند ،نخي كه آنها
را به يكديگر متصل ميسازد ،برخالف دانهها بايستي اتصال ذاتي داشته باشد .اگر نخ
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هم از جنس دانههاي تسبيح و منفصل باشد ،يك عمل وجودي به نام اتصال پيدا
نميشود .ذرات ماده در ابتداي آفرينشِ خود مانند دانههاي تسبيحاند كه از اتصال و
اجتماع آنها اجسام و عناصر به وجود ميآيد .پيدايش اتصالدر اين ذرات منفصل از
اصلي به وجود ميآيد كه آن اصل در ذات خود انفصالپذير نيست و اگر چنين اصلي
نباشد ،ممكن نيست كه مواد عالم به يكديگر پيوند بگيرند .ممكن است شما بگوييد كه
پيدايش اتصال در موجودات به وسيلۀ نيروهاي جاذبۀ آن ذرات است كه طبق قانونِ غالب
و مغلوب ،هستههاي مركزي با نيروهاي مثبتِ آن ،ذرات ديگر را در محور خود ميچرخاند
و آنها را از انتشار و پراكندگي حفظ ميكند .از اين اجتماع و چرخشِ واحدهاي اوليه،
اجسام به وجود ميآيد و از اجتماعِ آن واحدها ،اجسام به صورتهاي گوناگون تشكيل
مييابد .بنابراين ،حالت اتصال در ذرات و مواد عالم ،مربوط به نيروي جاذب و مجذوب و
حركت است .در اينجا رشتهاي پيدا نميشود كه ذرات را به يكديگر ببندد و از اتصال
آنها جسمي به وجود آورد.
جواب ميدهيم كه همان نيروي جاذبه و همان رابطۀ بين ذرات مثبت و منفي كه
حركت و اتصال به وجود ميآورد ،به عملي خارج از وجود ماده است و منظور ما از
رشتهاي كه ذرات را به يكديگر پيوند ميدهد و جسمي به وجود ميآورد ،همان نيروي
جاذبه است كه از جذب و انجذاب در اثر آن نيرو ،حركت و اتصال پيدا ميشود.
خصيصۀ دوم ،محدوديت و تناهي ماده است .نقيض آن ،عدم تناهي و نامحدوديت
است .ما به تجربه و مشاهده اين حقيقت را كشف ميكنيم كه اجسام عالم در خارج از
حوزۀ وجود خود ،روي اجسامي كه خارج از حوزۀ وجود آنها است ،تصرفات و تاثيراتي به
وجود ميآورند .يك جسم آهنربا در خارج از حوزۀ وجود خود فعاليت ميكند و برادههاي
آهن را از چند سانتيمتري به سوي خود جذب ميكند .همينطور ساير اجسام به نيروي
جاذبهاي مجهزند كه در نقاط بسيار دور ،تأثيراتي ميگذارند و تصرفاتي دارند .جرم
خورشيد با شعاع و تابش خود ،اين همه كرات را در اطراف خود ميچرخاند و اداره ميكند.
همينطور جرم ماه در روي درياها جذر و مد به وجود ميآورد گويي كه ميخواهد آبهاي
دريا را به سوي خود بكشاند.
انسان با حجم كوچك خود اطالعاتي از نقاط دوردست دارد و گاهي آنچنان مجهز
ميشود كه جهان آفرينش را زير بال و پر خود قرار ميدهد.
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جسم به ميزان حجم و ابعادي كه دارد ظرفي مخصوص به خود پيدا ميكند كه
روي حساب ماديت خود ،در خارجِ حجم و ظرفِ مخصوص به خود ،نميتواند اثري
ايجاد كند و يا تصرفاتي به وجود آورد .يك جسم كروي به شعاع يك متر و يا يك
جسم مكعب با ابعاد سهگانۀ يك متر ،به همان ميزان ،ظرفي مخصوص به خود پيدا
ميكند ،ظرفِ موهومي كه مكان آنها ناميده ميشود ،فضايي به شعاع يك متر و يا
ابعاد سهگانۀ يك متر مكعب را اشغال كرده است.
اجسام عالم مانند خود انسان به ميزان جسمانيت و حجم خود ،ظرف مخصوصي
دارند كه اگر بخواهند خارج از حجم وجودي خود عملي انجام دهند ،وسيلهاي الزم
است كه در اختيار آنها باشد تا به سبب آن بتوانند تصرفات خود را در شيئي خارج از
حجم وجودي خود انجام دهند.
فرض كنيد حجم بدن يك انسان متوسط به طول يك متر و هفتاد و پنج
سانتيمتر و به عرض شصت سانتيمتر باشد .اگر اين انسان بخواهد جسمي را كه در
فاصلۀ يك متر و يا بيشتر است بردارد ،وسيلهاي مانند دست و چيز ديگر الزم دارد كه
بتواند به خارج از وجود خود برسد .پس انسان به عرض شصت سانتيمتر ،در شعاع
يك متر و دو متر نميتواند تصرفاتي انجام دهد مگر اينكه وسيلهاي در اختيار داشته
باشد .شعاع كرۀ زمين تقريبا شش هزار و چهارصد كيلومتر است .از اين شعاع ،قطر و
محيط و سطح كرۀ زمين به دست ميآيد ،ليكن كرۀ زمين با اينكه حجم مخصوصي
را در فضا اشغال كرده ،كرۀ ماه را در فاصلۀ سيصد هزار كيلومتر نگه ميدارد و در
كرات ديگر هم تصرفاتي انجام ميدهد .محدوديت كرۀ زمين اجازه نميدهد كه بتواند
در خارج از حدود خود ،آن هم در اين فاصلۀ طوالني مانند كرۀ ماه را در محور خود
نگه دارد .اين تصرفات و ارتباطات با چه وسيلهاي انجام ميگيرد؟
از اينجاست كه كشف ميكنيم نيروي مرموزي اين كرۀ محدودِ متناهي را نامحدود
و نامتناهي ميسازد .شعاع كرۀ زمين شش هزار كيلومتر است ،ولي در فاصلۀ صد
ميليون كيلومتر تأثيراتي به وجود ميآورد ،مانند ستارگاني كه از ميلياردها كيلومتر
فاصله در روي كرۀ زمين ،آثاري از خود باقي ميگذارند .ستارهها و كرات عالم اگرچه
از نظر حجم و ظرفيت مادي با يكديگر فاصله دارند و از هم دورند ،ولي به كمك نيرو
و شعاعي كه خدا در وجود آنها قرار داده ،به يكديگر اتصال پيدا كردهاند و بين خود
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پيامهايي مبادله و مخابره ميكنند .اگر كهكشانها با شعاع خود متصل به كرۀ زمين
نبودند ،از كرۀ زمين قابل رؤيت و مشاهده نبودند .در اينجاست كه ميتوانيم يك جسم
محدود را به بال و پري مجهز سازيم بطوريكه نامحدود و نامتناهي گردد و تمام آفرينش
را زير شعاع خود قرار دهد .انسان به شعاع نور و روح خود به تمام عواملِ وجود احاطه پيدا
ميكند و در وضعي قرار ميگيرد كه ظرفي براي همۀ موجودات و كرات عالم است .موال
11
اميرالمؤمنين (ع) در معرفي انسان ميگويد :اتزمع انك جرم صغري َ فيك انطوي العامل الاكْب،
يعني اي انسان تو گمان ميكني كه جسمي محدود و كوچك هستي ،اشتباه ميكني،
وجود تو ظرفي براي عالم بزرگ است كه تمام جهان آفرينش را به شعاع نور و روح خود
احاطه كرده است.
در اين شعر ،انسان از نظر جرم و جسم خود متناهي و كوچك شناخته شده و از نظر
علم و روحانيت ،نامتناهي معرفي شده است .پس در اينجا انسان متناهي ،نامتناهي
شناخته شده .با اينكه تناهي و محدوديت از لوازم وجودي و ذاتي ماده است با چه
وسيلهاي جسم محدود ،نامتناهي و نامحدود ميشود؟ براي رفع محدوديت از جسم و ماده
وسيلهاي الزم است كه در ذات خود ،نامتناهي و نامحدود باشد تا از تركيب آن شيئ
نامتناهي با جسم محدود و متناهي ،محدوديت و تناهي از وجود جسم مرتفع گردد .در
اينجا الزم است كه براي رفع تناهي و محدوديت از ماده ،به اصل ديگري نيازمند باشيم
كه آن اصل در ذات خود ،نامحدود و نامتناهي باشد و آن اصل ،نور و نيرو است كه از آن
اصل در ماده نيروي جاذبه و اتصال و عدم تناهي پيدا ميشود .محدويت ماده دليل است
كه اصلي كه براي رفع محدوديت از ماده به كار ميرود بايستي نامحدود و نامتناهي باشد.
پس اصل دوم به نام واحد مبدئي در ذات خود نامحدود و نامتناهي است.
خصيصۀ سوم از خصايص هفتگانه ،ظلمت و تاريكي ماده است كه براي رفع آن از
ذات ماده ،به اصل ديگر به نام نور و روشنايي نيازمنديم .ظلمت و تاريكي به معناي عدم
نور و به معناي ماده است .تاريكي ماده مانند ابعاد سهگانه و محدوديت ،از لوازم ذاتي
اوست و به جعل دوم در ماده به وجود نيامده .همان ابتدا كه خداوند ماده را ساخته ،از نظر
رنگ ،بيرنگ بوده و بيرنگي به معناي بينوري و به معناي تاريكي است.
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در خأل كامل از ماده و ذرات اثيريه ،تاريكي حكومت ميكند .در اينجا اگر تاريكي
چيزي سواي عدم روشنايي باشد ،خأل كامل صدق نميكند .پس در آنجا كه هيچ
نباشد تاريكي وجود دارد و اين تاريكي به معناي عدم و به معناي الشيئ است .با اين
حساب ،مادۀ تاريك چيزي سواي وجود ماده نيست .در آنجا كه خداوند در برابر ايجاد
نور از ايجاد ظلمت خبر ميدهد ،ظلمتِ مجعول در آيۀ شريفه (آيۀ اول سورۀ انعام) به
معناي ماده و ذرۀ تاريك است نه اينكه به معناي عدمِ روشنايي باشد .عدم نميتواند
مجعول باشد و ارادۀ خداوند متعال به عدم تعلق نميگيرد تا آن را جعل كند .اگر عدم،
موردِ تعلقِ قدرتِ خدا قرار بگيرد ،نميتواند عدم باشد .در هر صورت ،ماده به خاصيت
ذاتي و به جعل اوليه ،تاريك و تاريكي است .اگر در طبيعت به جز ماده ،اصلي وجود
نداشته باشد ،پيدايش نور و روشنايي از مادۀ تاريك ،محال و ممتنع است.
از اينجاست كه ميگوييم پيدايش نور و روشنايي در اجسام عالم به اصل ديگري
سواي ماده نيازمند است و يا از نظر اينكه ماده در ذات خود تاريك است و در اجسام و
عالم طبيعت روشنايي به وجود آمده ،ميگوييم روشنايي اصل دوم است كه از تركيب
آن با ماده ،شعاع نور و روشنايي در اجسام به وجود ميآيد .پس نور و روشنايي
نميتواند از جنس مواد و ذرات عالم باشد ،زيرا اگر روشنايي از جنس ماده باشد ،آن
وقت پيدايش تاريكي در عالم ماده ،محال و ممتنع خواهد بود.
خصيصۀ چهارم ،سياهي مواد عالم در برابر الوان ديگر ميباشد .بيشك سياهي
نوعي از رنگها به شمار ميرود كه در مقابل سفيدي و زردي و سرخي به صورت
رنگي نمايش ميدهد .آيا رنگ سياهي در ماده حقيقتي سواي ماده است؟ چنانكه رنگ
سرخي و سفيدي از نور سرخ و سفيد به وجود ميآيد .مسلما انوار با رنگها رابطۀ
مستقيم دارند و در واقع از يك جنس و يك حقيقت است ،زيرا هر جا نور ميتابد،
رنگ هم پيدا ميشود .كافي است كه برابر آفتاب بايستيم و به سايۀ خود نگاه كنيم.
همان جا كه نور آفتاب تابش نموده ،سفيدي به وجود آمده و در آنجا كه تن ما مانع
تابش آفتاب شده ،سياهي به وجود آمده است .چهرۀ ماه زرد است و اين زردي در اثر
تابش نور آفتاب است و آن طرف ديگرِ ماه كه در تاريكي قرار گرفته سياه است .فرق
بين رنگ و نور همين است كه رنگِ نور ،ثابت و پايدار است ولي نورِ رنگ ،ناپايدار
ميباشد .گاهي نور به اجسام عالم ميتابد و در محل تابش خود نميماند و گاهي نور
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در اجسام و محل تابش ،ثابت ميماند .در هر جا نور به نحو تابش به وجود آيد ،رنگي كه
در اثر تابش نور پيدا ميشود ،همراه نور از بين ميرود و هر جا شعاع نور در محل تابش يا
در جسم ديگر ثابت بماند ،در همان جا رنگ ثابت به وجود ميآيد .اجسام رنگين مانند
اجسام نوراني ،شعاع و تابش دارند هرچند شعاع و تابش آنها خيلي خفيف و ضعيف است.
همانطور كه از عدم روشنايي تاريكي پيدا ميشود ،از عدم رنگها در اجسام ،سياهي به
وجود ميآيد ،يعني اگر بخواهيم الوان اربعه به معناي سرخي و سفيدي و زردي و سبزي
را از جسم بگيريم ،آن جسم پس از آنكه رنگهاي خود را رها كند ،به سياهي برميگردد،
وليكن رنگ سياهي از جسم و ماده گرفته نميشود مگر اينكه همراه نابوديِ اجسام ،نابود
گردد .پس پيدايش رنگها در اجسام دليلي است روشن بر اينكه براي ايجاد رنگ و
روشنايي به اصل ديگري به نام نور نيازمنديم.
در بيان عرش عظمت و كرسي سلطنت خدا خواهد آمد كه عرش خدا از جنس نور
است و رنگها از منبع نور پيدا ميشود .همانطور كه خداوند متعال ميتواند جسم
بخصوصي را به رنگ معيني رنگين كند ،قدرت دارد كه همان رنگ را از جسم نامبرده
بگيرد .قابليت استرداد رنگ و عنايت آن به اجسام ،برهاني است روشن بر اينكه رنگِ
اجسام عالم از يك اصل غيرمادي به وجود ميآيد .البته رنگ مورد بحث ما در اينجا غير
از رنگها و الواني است كه طبيعت در اختيار ما ميگذارد و ما آن را در پارچه و پشم و
پنبه به كار ميبريم .رنگهايي كه رنگسازان و رنگشناسان به وجود ميآورند و در
مغازهها به فروش ميرسانند ،غير از رنگ خالص است .اينها موادي هستند كه خداوند
متعال آنها را رنگين ساخته و در طبيعت به وديعه سپرده است .رنگي كه از منبع
غيرمادي به وجود ميآيد و خداوند ذرات طبيعت را با آن رنگين ميسازد ،رنگ خالص
است كه از جنس شعاع نور و نيرو ميباشد .امام ششم ع در قسمتي از بيانات خود آن را
«لون غير مصبوغ« ناميده است« .لون مصبوغ» رنگي است كه از رنگرزي و رنگآميزي به
وجود آمده و «لون غري مصبوغ» رنگ خالص است كه با آن اجسام و مواد را رنگآميزي
ميكنند .بنا بر اين تحقيق ،مواد عالم در ذات خود بيرنگ هستند كه براي پيدايش رنگ
به اصل ديگري سواي ماده نيازمند ميباشند و بيرنگي يعني سياهي.
خصيصۀ پنجم :تناهي و عدم تناهي .به عبارت ديگر محدود و نامحدود بود كه بحث
آن گذشت و منظور ما اينجا از تغيير عنوان ،بيان اين حقيقت است كه متناهي و محدود
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هرچند كثير و كبير باشد باز هم در برابر نامتناهي صفر به حساب ميآيد .مسلما
خداوند متعال در وجود و در علم و قدرت ،نامتناهي است و ذات مقدسش از محدوديت
و تناهي امتناع دارد .در برابر آن ذات مقدس ،عالم ماده هرچند زياد و بسيار باشد صفر
شناخته ميشود .پس براي ارتباط وجود نامتناهي يعني وجود خداوند متعال ،به وجود
متناهي يعني ماده ،واسطهاي الزم است كه متناهي را به نامتناهي مربوط سازد يا به
اصطالح فالسفه ،حادث را به قديم ارتباط دهد .همان طوري كه ما انسانها
نميتوانيم به صفر قناعت كنيم مگر در صورتي كه صفر به صورت عدد و واحدها
درآمده و آن واحدها آنقدر زياد باشد كه خأل فكر و استعداد ما را پر كند يا به اصطالح
لقمۀ ما با طعمه برابر شود ،پس اگر چكي به نام ما بنويسند و هزاران صفر در آن
بگذارند ،ما را قانع نميكند مگر وقتي كه به صورت عدد جلوه نمايد .پس در اينجا
اعداد و واحدها ما را به صفر و صفر را به ما ارتباط ميدهند و باعث ميشوند كه ما
بتوانيم در حسابها و رياضيات خودمان از صفر استفاده كنيم و آن را به حساب
بياوريم.
همينطور ماده كه ذاتا محدود و هر محدودي در مقابل نامحدود صفر به حساب
ميآيد ،بايستي مجهز به بال و پري شود كه در نتيجه مقابل خداوند به صورت واحدها
و اعداد جلوه كند و آنچه در برابر خداوند متعال ارزش عدد پيدا ميكند و واحد شناخته
ميشود ،خاصيت عدم تناهي و نامحدوديت است.
در اينجا ماده و اجسامي كه از ماده به وجود ميآيند و انسانهايي كه از مركز
ماديت و مبدأ جسمانيت حركت خود را آغاز ميكنند ،نميتوانند به دليل ماديت و
جسمانيت ،نامحدود و نامتناهي باشند ،زيرا اگر هم بسيار بزرگ باشند ،باز هم محصور
ميان ابعاد سهگانه و يا چهارگانه هستند و باز هم در برابرِ وجودِ نامتناهي صفري به
حساب ميآيند .خداوند تبارك و تعالي بين خود و ماديت ،نور و نيرو قرار داده كه آن
نور و نيرو در ذات خود نامتناهي است .فوق حدود و فوق ابعاد است و از نظر وسعت
وجودي خود ،در ميان ابعاد ،محصور و محدود نميشود .ابا و امتناع دارد از اينكه حدي
به خود بگيرد و يا طول و عرض به وجود آورد و يا در مكان و زماني ،محصور و
محدود واقع شود.
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امام ششم (ع) در بيان واقعيت و حقيقت نور ميفرمايد :منفي َنه الاقطار َ مبعد َنه
الدَد 14،يعني حروفي كه اسماء اعظم خدا از آن به وجود ميآيد حدود بردار نيست و قطر
قطر نميپذيرد ،يعني اين حروف كه همان انوار عظمت خداست ،فوق حدود و ابعاد است.
است .نور در ذات خود نامتناهي است ،محيط به زمانها و مكانها است .نور در همان آني
كه از مبدأ شروع ميشود ،در انتها قرار ميگيرد .نور از نظر اينكه محيط به مكان و محيط
به ابعاد است ،مبدأ و منتها و فاصلۀ زماني و مكاني قبول نميكند .البته نوري كه در اينجا
مورد بحث است غير از انواري است كه به جسمانيات و مواد عالم تعلق پيدا كرده است.
وقتي ما بخواهيم عظمت نور را از افق ماديت و محدوديت مطالعه كنيم ،به دليل
محدوديتِ عينك مطالعه ،نور هم محدوديت پيدا ميكند و اين محدوديت ،مربوط به
مطالعۀ محدود انسان است و با واقعيت نور ارتباط ندارد ،نور در ذات خود نامتناهي و
نامحدود است.
در اينجا كه ماده در ذات خود محدود و متناهي است ،براي اينكه بتواند به خداي
نامتناهي مربوط شود و يا اينكه خداوند متعال به وجود نامتناهيِ خود بتواند با ماده ارتباط
پيدا كند ،تنها واسطهاي كه ارادۀ خدا را به ماده و ماده را به ارادۀ خدا مربوط ميسازد،
همين شعاع نور و بال و پرِ نورانيت است .همانطور كه خود انسانها به دليل فكر و
روحانيت ،به خدا مربوط ميشوند و خداوند متعال از افق فكر و روحانيت ،براي انسان
تجلي ميكند و با او ارتباط پيدا ميكند ،موجودات عالم هم از جماد و نبات و حيوان ،از
همين طريق به خداي خود مربوط ميشوند و از لطف و ارادۀ خداوند متعال سودمند
ميگردند .يك ماده و يك ذرۀ اتمي اگر بخواهد در مسير مستقيم حركت كند و به
كماالتي در اثر انجام وظيفه نائل گردد ،براي طي طريق و وصول به مدارج كمال و براي
اينكه بتواند تحوالتي پيدا كند ،از جمادي به نباتي و از نباتي به حيواني و مراتب باالتر
انتقال پيدا نمايد ،به مشيت و ارادۀ خدا محتاج ميشود .براي رفع احتياج ،واسطۀ تعلق
الزم است ،يعني خداوند كه با مشيت خود بخواهد ماده و جسم را در مسير تحول و
تكامل قرار دهد ،ارادۀ خدا كه از علم ذاتي سرچشمه ميگيرد ،بدون واسطه نميشود ماده
را از جايي به جايي و از حالي به حالي انتقال دهد .در اينجا خداوند ماده را به نور و نيرو
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مجهز ميسازد و اراده و مشيت خود را از طريق همان نور و نيرو به عالم ماده اِعمال
ميكند و ماده را به سطحي باالتر ارتقاء ميدهد.
پس در اينجا پيدايش عدم تناهي در وجود ماده ،در اثر بال و پري است نامتناهي
كه به آن مجهز ميشود و به سوي خداوند به پرواز درميآيد .پس براي پيدايش عدم
تناهي در وجود ماده ،نياز به اصلي پيدا ميشود كه آن اصل در وجود خود نامتناهي
باشد و آن همان اصل نور و نيرو و يا واحد مبدئي است كه بر ماده و جسم تفوق
وجودي پيدا ميكند.
خصيصۀ ششم :سكون و حركت .منظور ما از سكون و حركت مجهز شدن ماده به
نيرو و قدرتي است كه به كمك آن ،حالت تحول و تحرك پيدا ميكند ،زيرا با ايجاد
موانع ،ميشود متحرك را ساكن و با رفع موانع ،ساكن را متحرك ساخت .مثال جسمي
كه با نيروي حركت در مسير خود متحرك است ،با ايجاد مانع بر سر راه ،ميشود
حركت او را خنثي كرد و در صورتي كه مانع برداشته شود ،به حركت خود ادامه
ميدهد .بنابراين ،ساكن و متحرك حالتي است كه بر جسم عارض ميشود و اين
حالتِ عَرَضي مورد بحث ما نيست بلكه مورد بحث ،وضع ذاتي و ماهوي جسم ساكن
و متحرك است كه در اينجا ميگوييم آيا جسم و ماده به حالت اوليه ،ساكن است يا
متحرك؟ يعني جسم به همان دليلِ جسمانيت و محدود بودنِ بين ابعاد ،متحرك است
يا اينكه به دليلِ جسمانيت و ابعاد ،ساكن است؟ اگر نيروي حركت مانند ابعاد از لوازم
ذاتي جسم باشد ،به همان دليل كه ابعاد قابل رفع نيست ،حركت هم نميتواند قابل
رفع باشد .در اين صورت ،جسم به دليل خود اگر در محيطي رها شود كه مانعي سر
راه نباشد ،متحرك خواهد بود و در اين موقع ،سكون كرات آسماني ،محال و ممتنع
ميباشد ،زيرا كرات آسماني مانعي بر سر راه خود ندارد و حركت كه از لوازم ذاتي
آنهاست قابل رفع نميباشد و اگر نيروي حركت از لوازم ذاتيجسم نباشد ،بلكه به
دليلي خارج از وجود جسم ،متحرك گردد مانند تأثير جاذبۀ كرات در يكديگر ،در اين
صورت ،به دليل خارج از جسمانيت ،متحرك ميشوند و قابليت سكون خواهند داشت.
در اينجا الزم است بحثي تازه دربارۀ ممكنات به وجود آوريم و آن اين است كه
يكي از امتيازات ذاتي خلق و خالق همين است كه وجود خالق همه جا به كمال،
نزديكتر و از نقص ،دورتر است و به عكسِ اين حالت ،وجود ممكنات همه جا به
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نقص ،نزديكتر و از كمال ،دورتر است .يعني خالق به دليل خود ،كامل است و ممكن به
دليل خارج از خود ،كامل ميشود .در اينجا وقتي حركت را با سكون مقايسه كنيم،
حركت ،كمال و سكون ،نقص شناخته ميشود ،يعني جسم متحرك از جسم ساكن،
كاملتر و بهتر است .به اين مناسبت ،موجودي كه قادر به حركت نبوده و تحرك نداشته
باشد ناقص شناخته ميشود .وقتي جسم را با اين دو حال مقايسه ميكنيم ،نظر به اينكه
جسم از ممكنات و مخلوقات است ،قهرا به نقص نزديكتر از كمال خواهد بود ،پس
جسم ،به سكون نزديكتر از حركت است .بنابراين ،حالت اوليۀ جسم به دليل جسمانيت،
سكون است و با برهان ديگر ميگوييم جسم براي تحرك و حركت ،دليل وجودي و
خارجي الزم دارد ولي براي پيدايش سكون ،رفع همان دليلِ حركت كفايت ميكند .اگر
سكون در جسم دليلي غير از جسمانيت الزم ميداشت ،در اين صورت ،جسم به حال
اوليه ،ساكن نبود بلكه براي ايجاد سكون الزم بود كه نيرويي در آن به وجود بياورند و با
دليلي خارج از وجود جسم ،آن را ساكن سازند ،با اينكه چنين نيست .جسم براي حركت
احتياج به نيرو دارد و براي سكون ،عدم همان نيرو كفايت ميكند.
پس حركت دليل وجودي الزم دارد وليكن براي سكون دليل عدمي كافي است.
حركت و سكون در جسم مانند روشنايي و تاريكي و مانند موت و حيات است كه حالت
موت و سكون به دليل عدم حيات و حركت پيدا ميشود .با اين برهان ،جسم به حال
اوليه ،ساكن است و اگر بخواهند آن را متحرك سازند ،ايجاد حركت در جسم بايستي به
دليلي خارج از جسم و جسمانيت باشد و آن دليلي كه جسم را به حركت درميآورد،
نيرويي است كه از واحد مبدئي سرچشمه ميگيرد و در جسم قرار ميگيرد ،جسم به دليل
آن نيرو حركت پيدا ميكند و همانطور كه موت و تاريكي به ذهابِ (رفع تعلق) روح و
روشنايي پيدا ميشوند ،سكون اجسام هم به رفع نيروي داخلي آنها و يا به ايجاد مانع
سر راهِ حركت ميباشد.
خصيصۀ هفتم :موت و حيات .چون در داليل گذشته ثابت شد كه موت از لوازم ذاتي
جسم و ماده است و روشن شد كه ماده به دليل ماديت و جسمانيت نميتواند منشأ حيات
باشد ،پس پيدايش حيات در اجسام بايستي به دليلي خارج از ذات ماده باشد و منظور ما از
دليلِ خارج از ذات ،اصل ديگري است كه از تركيب آن با ماده حيات به وجود ميآيد نه
اينكه منظور از آن دليل ،علت فاعلي باشد .چنانكه بعضي از دانشمندان معاصر اشتباه
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كرده ميگويند پيدايش روح در ماده دليلي به جز امر و فرمان خدا الزم ندارد و
ميگويند امر خدا در ماده حيات به وجود ميآورد و همان فرمان ،منشأ پيدايش روح و
حيات ميشود .نتيجه ميگيرند كه پيدايش حيات در ماده علتي و دليلي به جز اراده و
امر فاعل الزم ندارد و اينكه خداوند در سورۀ اسراء دربارۀ پيدايش روح ميگويد :قُ ِل
ّالرَح ِمن ام ِر ر ّب ،پيدايش روح در جسم سرمايهاي به جز امر خدا الزم ندارد.
ميگوييم كه منظور از اين امر ،چيزي به جز فرمان تشريعي به معناي دستور ،و يا
فرمان تكويني به معناي ايجاد نيست .در مقابل هر كدام از اين دو امر ،بودجه و
سرمايهاي براي اجراي فرمان تشريعي و يا تكويني الزم است .فرمان تشريعي مانند
اينكه شما به خدمتكار خود دستور ميدهيد كه مالي و مبلغي به ديگري ببخشد ،البته
اين فرمان وقتي قابل اجراست كه مال و مبلغي موجود باشد و خدمتكار با بخشيدن
آن ،فرمان ارباب خود را اجرا كند .همينطور در مقابلِ امر تكويني به معناي ايجاد
چيزي ،الزم است كه خداوند متعال به ارادۀ قاهرۀ خود در آن تصرف نمايد و به
صورت دلخواه خود درآورد .اينجا در مقابلِ فرمان خدا كه حيات به وجود ميآيد و
جسم مرده زنده ميشود ،شيئي الزم است كه خداوند آن را در جسم ايجاد نمايد و يا
به دستور او ،آن را به جسم افاضه نمايند و بعد از ايجاد يا افاضۀ آن ،حيات در جسم
پيدا شود و اگر چنين بودجهاي در كار نباشد ،فرمان تكويني و يا تشريعي خداوند متعال
قابل اجرا نيست و در بوتۀ تعطيل باقي ميماند .در اينجا ميگوييم اگر جسم به دليل
ماديت و جسمانيت حيات است ،تا وقتي كه جسمانيت جسم به حال خود باقي است،
حيات هم بايستي موجود باشد ،زيرا هر وقت دليل باشد مدلول هم خواهد بود و ما
مشاهده ميكنيم جسمانيت به عنوان دليلِ حيات به حال خود باقي است ،ولي حيات
كه مدلول آن دليل است وجود ندارد .پس جسم به دليل خارج از وجودِ خود حيات پيدا
ميكند و آن دليل بر دو قسم است كه يكي از آن دو ،علت فاعلي و ديگري را علت
مادي مينامند .علت فاعلي در اينجا اراده و امر خداوند متعال است .در برابر ارادۀ خدا
بايستي مادۀ حيات موجود باشد ،يعني اصلي كه از تركيب آن اصل با جسم ،حيات به
وجود آيد و آن اصل همان است كه در قرآن به عنوان روح معرفي شده .روح ،اصلي
است موجود كه از تركيب آن با ماده حيات پيدا ميشود و اين اصل نميشود از جنس
جسم و ماده باشد و اين همان اصلي است كه ما آن را واحد مبدئي ميناميم ،همان
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اصلي كه نور و نيرو از آن اصل در عالم به وجود ميآيد .به همان دليل كه ماده به وسيلۀ
آن اصل ،نيرو و حركت پيدا ميكند ،حيات و شعور هم به دست ميآورد .خالصۀ مطلب
اينكه پيدايش حيات در عالم ماده برهاني است روشن بر وجود اصل دوم به عنوان واحد
مبدئي و به عنوان منبع نور و نيرو و حيات و الوان چهارگانه.
تا اينجا و با مطالب باال روشن شد كه خداوند تبارك و تعالي براي ايجاد عالم و خلق
مخلوقات ،اصول اوليهاي الزم دارد كه آنها را علت مادي پيدايش مخلوقات قرار دهد،
زيرا از هيچ و از عدم ،وجود پيدا نميشود و عدم نميتواند مبدأ وجود گردد و نميتواند از
مصالح ساختماني و يا علل مادي موجودات باشد ،بلكه پيدايش مخلوقات و علل مادي،
بايستي شيئي باشد كه به ارادۀ خداوند متعال وجود گرفته باشد .همينطور ثابت شد كه
هستي موجودات عالم نميتواند يك اصل و يك حقيقت باشد ،زيرا از يك اصل و يك
حقيقت نميشود موجوداتي ساخته شوند كه نسبت به كماالت ،در دو حال وجود و عدم
قرار گيرند .اگر هستي موجودات و اصلي كه از آن به وجود ميآيند يك حقيقت باشد ،از
آن يك حقيقت ،ممكن نيست دو شيئي بسازند كه با يكديگر اختالف ذاتي و اختالف
وجودي و عدمي داشته باشد .اگر آن يك اصل ،منشأ حيات باشد ،پيدايش موت قابل
تصور و قابل وقوع نيست و اگر منشأ موت باشد ،پيدايش حيات قابل وقوع نخواهد بود.
همينطور نسبت به حاالت هفتگانۀ گذشته .پس اختالف ذاتي اشياء نسبت به يكديگر و
قرار گرفتن آنها بين دو حالت وجودي و عدمي مانند موت و حيات و حركت و سكون،
برهاني است روشن بر اينكه علل مادي جهان آفرينش بايستي از يك اصل بيشتر باشد.
اصول آفرينش و كيفيت پيدايش رنگ در هستي

تا اينجا وجود دو اصل به نام واحد عددي مانند ماده و واحد مبدئي مانند نور و حيات و
نيرو ثابت شد .از اينجا به بعد ،در بيان اثبات اين حقيقت بحث ميكنيم كه آيا وجودِ
همين دو اصل براي پيدايش اين همه تنوعات و اختالفات ذاتي و صوري كفايت ميكند
و يا اينكه براي ايجاد اَشكال و انواع تا بينهايت و يا نزديك به بينهايت ،اصول متعدد و
هستيهاي متفاوت الزم است؟ براي به دست آوردن اصول هستيِ عالَم مجبوريم كه
داليل اختالف اشياء را با يكديگر بررسي كنيم و از طريق همين اختالفات ،منشأ و اصل
پيدايش اختالفات را به دست بياوريم .لذا ميگوييم موجودات عالم ،در سه جهت با
يكديگر اختالف پيدا ميكنند:
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 .0اختالف حدودي و رسومي مانند اختالف طول و قطر و مربع و مثلث و سطوح و
خطوط و ابعاد و امثال اينها.
 .1اختالف رنگي و شكلي مانند سياهي و سفيدي و زردي و الوان ديگر.
 .1اختالف ذاتي و يا اختالف وجودي و عدمي مانند ساكن و متحرك و حي و ميت
و نور و ظلمت و امثال اينها.
اين سه قسم ،اصول اختالف و تنوع را به وجود ميآورند .اختالف انواع و اشكال بر
محور اصول نامبرده ،تا بينهايت قابل تصور است .در ضمنِ همين سه قسم ،اختالف
مراتب به وجود ميآيد ،مانند شدت و ضعف ،قوي و قويتر ،رنگي و رنگينتر ،دانا و
داناتر .شدت و ضعف و اختالف مراتب در هر يك از اجسام سهگانۀ نامبرده قابل
تحقق است ،زيرا در پيدايش حدود و رسوم ،حدود كوچكتر و حدود بزرگتر،
محدوديتهاي كوچك در شعاع محدوديتهاي بزرگ و همينطور در حدود بزرگتر،
تا اينكه تمام اشكال كوچك عالم در شكل بزرگ قرار ميگيرند .همينطور در پيدايش
رنگها ،رنگهاي ضعيفتر در شعاع رنگهاي بزرگتر قرار ميگيرند.
در بررسي تقسيمات اصول سهگانه ميگوييم پيدايش رسوم و حدود مختلف از يك
اصل ،قابل تحقق و قابل ظهور است .براي ايجاد اشكال كوچك و اشكال بزرگتر از
يك اصل ،به چيزي سواي همان اصل احتياج نداريم ،از مادۀ ساده و اجسام بسيط
ميتوانيم بينهايت اشكال به وجود آوريم كه همۀ آنها از ابعاد سهگانه به وجود آمده
باشند و فقط با يكديگر اختالف بعدي و حدودي داشته باشند.
خطوط مختلف در يك جسم بسيط و از مادۀ ساده ،كوتاهي و بلندي ،سطوح
مختلف ،همينطور مكعبها و دايرهها و كرات ،همۀ اينها از صفر تا بينهايت ،از يك
اصل قابل پيدايش ميباشند .براي ايجاد شكل و محدوديت در يك اصل به چيزي
سواي همان اصل احتياج نداريم .بنابراين ،از طريق اختالف اشكال و ابعاد نميتوانيم
اصول و حقايق مختلف كشف كنيم.
قسم دوم ،اختالف رنگها و اختالف شكلهايي كه از رنگهاي مختلف و متفاوت
به وجود ميآيد .مشاهده ميكنيم همانطور كه اشياء عالم از نظر حجم و ابعاد با
يكديگر اختالف دارند ،از نظر رنگ و شكل هم با يكديگر اختالف پيدا كردهاند ،مانند
دو جسم سفيد و سياه و يا دو برگ سبز و سرخ و يا زرد و بنفش و امثال اينها.
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اختالف دو جسم با يكديگر از نظر رنگ نميتواند از يك مبدأ و يك منشأ به وجود آيد،
زيرا اصلي كه از آن جسم به وجود آمده اگر در ذات خود سفيد است ،نميتواند در اشكال
مختلف سفيدي خود را رها سازد ،همانطور كه نميتواند حدود خود را رها كند .در اين
صورت ،پيدايش سياهي يا رنگهاي ديگر در اجسام ،ممتنع و محالخواهد بود ،زيرا
ميگوييم جسم به دليل جسمانيت و ماديت و به دليل خود ،سفيد است .در اينجا
ميپرسيم پس سياهي و رنگهاي ديگر از كجا پيدا شدهاند و در جاي خود ثابت شده و
بعدا نيز ثابت خواهد شد كه اختالف هندسي اشياء با يكديگر و اختالف شكل آنها
نميتواند به جز يك خاصيت ذاتي در اصل و حقيقت آنها به وجود آيد ،يعني اگر جسم
در ذات خود سفيد يا سياه است ،نميتوانيم با اختالف هندسي ،رنگ ديگري در آن به
وجود آوريم مگر اينكه آن رنگ هم منشأ جداگانهاي داشته باشد كه از تركيب آن با
جسمي كه فاقد رنگ نامبرده است ،رنگ تازه و جداگانه به وجود آيد .پس ميگوييم
سفيدي و سياهي از يك اصل قابل پيدايش نيست و اكنون كه ما در طبيعت با جسم
سفيد و سياه روبرو ميشويم ،از اينجا كشف ميكنيم كه دو اصل در طبيعت وجود دارد كه
از يكي سياهي و از ديگري سفيدي به وجود ميآيد ،همين طور رنگهاي ديگر مانند
سرخي و سبزي و زردي و بنفش و غيره.
ما اگر در طبيعت بتوانيم از تركيب سفيدي و سياهي و سرخي و سبزي رنگ ديگر به
وجود آوريم ،از همين دو اصل ميتوانيم تا بينهايت انواع رنگها را به وجود آوريم،
وليكن همان مسئلۀ گذشته مطرح ميشود كه هرگز شيئي نميتواند برخالف حقيقت
ذاتي خود جلوه و ظهور داشته باشد .از تركيب سياهي و سفيدي ،رنگهاي آبي و كبودي
و شيري و امثال آن قابل ظهور است ،وليكن زردي و سرخي و سبزي قابل ظهور نيست.
وقتي سفيدي با سياهي مخلوط ميشود ،در نتيجۀ اختالط ،تعدادي از رنگ سفيد ضعف
پيدا ميكند و سفيدي در مراحل نازلتر قرار ميگيرد ،همينطور مقداري از رنگ سياهي
هم در مراتب ضعيفتر قرار ميگيرد و در نتيجه حالتي بين سياهي و سفيدي به وجود
ميآيد ،از سفيد ضعيفتر و همچنين از سياه ضعيفتر كه آنها را كبودي ،آبي ،نقرهاي و
امثال آن مينامند (رنگها و شكلهايي كه در تجزيه بتوانيم آنها را به دو اصل
برگردانيم) .وليكن رنگ سبز و مخصوصا سبز پررنگ از اصلي كه سفيد و يا سياه است
قابل پيدايش نيست .پس اگر به اجسامي برخورد كرديم كه يكي از آنها سفيد و ديگري
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سياه و آن ديگر سبز باشد ،در اينجا قضاوت ميكنيم كه سه اصل در طبيعت وجود
داشته كه منشأ پيدايش رنگهاي سهگانه شده است .در اين موقع به رنگهاي
ديگري مانند سرخي و زردي برخورد ميكنيم .در اينجا ميگوييم آيا از تركيب
رنگهاي سهگانه با يكديگر امكان پيدايش رنگ سرخ و يا زرد وجود دارد يا خير؟
وقتي سبز و سفيد و سياه را با يكديگر مخلوط كنند ،از اختالط آنها رنگي به وجود
ميآيد كه مرحلۀ ضعيفتر و نازلتر سبز و سفيد و سياه ميشود و آنچه مسلم است
پيدايش رنگ زرد و سرخ از رنگهاي نامبردۀ باال ممكن نخواهد شد .پس اگر در
طبيعت بجز سياه و سرخ و سفيد و سبز با رنگ ديگري روبرو شديم ،مجبوريم براي
هريك از آنها ،رنگي از اختالط رنگهاي چهارگانۀ نامبرده به وجود آوريم .ولي
نميتوانيم رنگ زرد به وجود آوريم ،زيرا اين رنگ در ذات و طبيعتِ هيچ يك از
رنگهاي نامبرده وجود ندارد تا در تركيبات آن قابل بروز و ظهور باشد .از اختالط
سفيدي با سياهي ،آبي و كبودي و از اختالط زردي با سبزي ،آبي پررنگ و از اختالط
زردي و سرخي ،رنگهاي آجري و پرتقالي و غيره به وجود ميآيد .ما ميتوانيم كليۀ
رنگهايي كه در طبيعت وجود دارد را به اصول پنجگانۀ مذكور برگردانيم ،وليكن هيچ
يك از رنگهاي پنجگانه را نميتوانيم به رنگ ديگري برگشت دهيم.
اكنون پنج رقم جسمي را كه هر كدام به رنگ مخصوصي رنگين است مانند جسم
سياه و جسم سفيد و زرد و سبز و سرخ با يكديگر مقايسهكنيم تا اينكه جهت اشتراك
و اختالف آنها را پيدا كنيم .پس از به دست آوردن جهت اشتراك ميگوييم آنچه
مايۀ اشتراك است ،يك اصل و يك حقيقت بيشتر نيست و آنچه مايۀ اختالف است،
از اصول متعدد به وجود آمده است.
مشاهده ميكنيم كه اجسام پنجگانۀ نامبرده ،همه در جسمانيت و ماديت
مشتركاند وليكن از نظر رنگ با يكديگر اختالف دارند .جهت جسمانيت آنها يك
حقيقت بيشتر نيست .همۀ آنها جسم و بين ابعاد سهگانه ،محدود و محصور ميباشند.
هر كدام از اجسام نامبرده ،از نظر جسمانيت و ماديت ،قابل تبديل به يكديگر ميباشد
وليكن از نظر رنگ قابل تبديل نيستند .در اينجا قضاوت ميكنيم كه از نظر جسمانيت،
يك حقيقت و از نظر رنگ ،حقايق مختلف ميباشند.
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در اينجا با عمل فكري و يا تكنيك صنعتي ،هريك از رنگهاي نامبرده را از جسمي
كه به آن رنگ رنگين شده ،استخراج ميكنيم تا پس از استخراج ببينيم جسم به چه
حالي برميگردد .اگر بعد از استخراج رنگ ،جسم در يك حال معين قرار گرفت چنان
حالي كه استخراج آن از جسم ،قابل فرض و قابل وقوع نيست ،با اين عمل ميتوانيم
رنگ اصلي و رنگ عارض جسم را پيدا كنيم و بعد از پيدا كردن رنگ اصلي و رنگ
عارضي قضاوت ميكنيم كه رنگ اصليِ جسم ،به دليل جسمانيت و رنگ عارضي آنها،
به دليلي خارج از جسمانيت به وجود آمده است .براي انجام اين عمل يعني استخراج
رنگها از جسمانيت ،بهتر اين است كه به تابش نور متوسل شويم ،زيرا نور و رنگ يك
حقيقت بيشتر نيست .از نورها ،رنگ و از رنگها ،نور به وجود ميآيد .ميتوانيم با روشن
كردن چراغها با نور مختلف در يك سطح معين ،كيفيت پيدايش رنگها را به دست
آوريم .ابتدا بايستي جسمي پيدا كنيم كه در ذات خود فاقد رنگ باشد .ميبينيم پيدايش
چنين جسمي محال است ،زيرا اگرچه جسم در ذات خود تاريك و سياه ميباشد ،ليكن
همان تاريكي و سياهي كه در واقع بيرنگي ميباشد ،در مقابل رنگهاي ديگر ،رنگ
نمايش ميدهد ،ولي در عين حال ميتوانيم از همينجا راهي براي پيدايش حقيقت
رنگهاي مختلف پيدا كنيم و يا از تركيب آن رنگها ،راه پيدايش انواع رنگها را به
دست آوريم .در اينجا صفحۀ سفيدي را انتخاب ميكنيم و آن را در مقابل تابش نور سفيد
از چراغ سفيد قرار ميدهيم .بديهي است كه با تابش يكچنين نوري به صفحۀ سفيد،
هرچه بيشتر جلوۀ رنگ سفيد زياد ميشود .چون رنگ سفيد از جنس نور سفيد است،
تابش رنگ سفيد بيشتر ميشود .در همين موقع ،صفحۀ سفيد را در مقابل تابش نور زرد
قرار ميدهيم .بديهي است كه نور زرد و سفيد با يكديگر مخلوط ميشوند و صفحۀ سفيد،
رنگ ديگري سواي رنگ اول پيدا ميكند .در اين موقع ميتوانيم قضاوت كنيم كه رنگي
كه به وجود آمده تركيبي است از دو سوم نور سفيد و يك سوم نور زرد ،زيرا يك سوم آن
مربوط به صفحۀ سفيد و يك سوم ديگر مربوط به نور سفيد و يك سوم بقيه ،مربوط به
نور زرد است .از اختالط اين دو نور ،رنگ جداگانهاي به وجود ميآيد كه مرحلۀ ضعيفترِ
نور سفيد و زرد است و باز در همين موقع اگر صفحه را در مقابل تابش نور سرخ قرار
دهيم ،رنگي پيدا ميشود كه شباهت به رنگ خالص سفيد و زرد ندارد .همينطور در
مقابل تابش نور سبز ،از اختالط انوار چهارگانه ،رنگهاي مخصوصي به وجود ميآيد .در
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اينجا ميتوانيم قضاوت كنيم كه از تركيب انوار چهارگانه با يكديگر و با تاريكي و
ب رنگها ميتوانيم انواع رنگ و همراه آن ،انواع
سياهي ،تا بينهايت از نظر مرات ِ
شكل به وجود آوريم.
در اينجا الزم است توضيحي دربارۀ قضاوت كساني كه ميگويند رنگها و نورها
يك حقيقت بيشتر نيستند و اين رنگهاي متفاوت ،مراتب نور حقيقي و نور واقعي
ميباشد ايراد نماييم .به طور كلي بايستي بگوييم كه يك حقيقت در مراحل مختلفِ
قوي و ضعيف ،نميتواند خود را برخالف همان حقيقتي كه هست جلوه دهد ،زيرا
مراتب ضعيف و قوي از نوع حدود و ابعاد است .حدود و ابعاد چيزي نيستند كه بتوانند
شيئي محدود را برخالف آنچه هست جلوه دهند .مثال شما يك جسم متحرك را در
نظر بگيريد .حركت آن جسم را از ثانيهاي صد ميليارد كيلومتر تا يك كيلومتر و يك
متر در نظر بگيريد .در اينجا شيئي متحرك يك حقيقت بيش نيست كه در مراتب
مختلف حركت قرار ميگيرد .هيچ يك از اين مراتب نميتواند شيئ متحرك را
برخالف آنچه كه هست جلوه دهد ،بلكه در تمام مراتب ،جسم متحركي ديده مي
شود ،خواه كوچك باشد و خواه بزرگ .همينطور آب درياها را به صورتها و
ظرفهاي مختلفي درآوريد .از دريا تا بخار اگر بتوانيد مولكولهاي آبي كه به صورت
بخار متصاعد شده به همان حالتي كه هست ببينيد ،خواهيد ديد كه اختالف مراتب
نميتواند آب را برخالف حقيقتي كه هست جلوه دهد.
شما در خأل كامل كه خالي از ماده و نور ديگري باشد چراغي را به نور و رنگ
معيني روشن كنيد( .مثال چراغ سبز يا سرخ) آن چراغ را ابتدا در حد كامل نورانيت قرار
دهيد .خواهيد ديد كه تمام محيط تابش به نور سرخ يا سبز ،روشن است .سپس آن
چراغ را تا مرحلۀ بسيار ضعيفي تنزل دهيد ،مثال از يكصد شمعي به يك شمع .خواهيد
ديد كه نور چراغ در مراتب مختلف قوي و ضعيف نميتواند برخالف حقيقت خود جلوه
كند .اگر نور در تابشِ قويتر ،سفيد و در تابشِ ضعيفتر ،سرخ باشد ،بايستي چراغ
قرمزِ بسيار قوي ،به نور سفيد جلوه كند و در مراحل ضعيفتر ،سبز يا زرد و يا نور
ديگري شده و در آخر به سرخي و سياهي گرايد و اينكه چنين نيست بلكه در تمام
مراتب ،حقيقت و واقعيت خود را حفظ ميكند.

082

وجود و عدم

088

دانشمندان ،نور را عبارت از امواج ميدانند و ميگويند امواج نور در ثانيه اگر در حد
بسيار قوي مثال چندين ميليون موج قرار گيرد ،به رنگ و نور سفيد جلوه ميكند و چون
امواج ضعيفتر گردد ،نورها و رنگهاي ضعيفتر مانند سبز و زرد و سرخ به وجود ميآيد.
ضعيفترين امواج نوري ،نور قرمز است كه در اثر ضعف موجي خود به سبزي ميگراييده
است .اوال اين فرض كه نور آيا فقط موج است يا اصلي است كه در مركز تابش خود،
موج به وجود ميآورد ،بحثي است جداگانه .موج در واقع عَرَض است و عَرَض بدون جوهر
قابل بروز نيست .اين قضاوت صحيح نيست كه نور موج باشد .بلكه الزم است بدانيم چه
حقيقتي است كه موجِ نوري به وجود ميآورد ،در اهتزاز و جنبش و يا انعكاس قرار
ميگيرد و ما موج و انعكاس آن را كشف ميكنيم و نام آن را نور ميگذاريم .آنچه به
صورت عرض و در لباس حدود و مراتب جلوه ميكند را نميتوان حمل به حقيقت كرد و
نميتوان گفت حقيقت همان است كه در لباس عرض جلوه نموده است .مثال شما جسمي
را از دور در حال حركت سريع مشاهده ميكنيد .در اينجا نميتوانيد بگوييد حقيقت آن
جسم همان حركت است و اگر از شما بپرسند جسم در ذات خود چيست ،جواب دهيد
جسم عبارت است از حركت يك ميليون كيلومتر در يك ثانيه .البته جواب شما درست
نيست ،زيرا در اينجا حركت ،عَرَض است و جسمي كه حركت به وجود آورده غير از
حركتي است كه مقابل چشم شما جلوه نموده است .ما اكنون در عالم طبيعت حقايق را
در لباس عرض و حركت كشف ميكنيم و بايستي بدانيم كه تعريفاتي كه از كشفيات خود
داريم عين واقعيت و حقيقت نيست .در اينجا براي بيان حقيقتِ انوار و رنگها الزم است
حديثي از موالي متقيان امير مؤمنان و حديث ديگري از امام صادق (ع) ايراد كنيم.
احاديثي در مورد كيفيت رنگ

حديث اول در كتاب «بصائر ادلرجات» در تفسير عرش :يك نفر يهودي خدمت امام
(ع) عرض ميكند كه از كتاب شما آنطور استفاده كردهام كه چند نفر خداي شما را به
دوش برداشتهاند و او را از جايي به جايي ميبرند .آيا ميشود كه خالق آسمانها و
زمينها محمول باشد و براي خود حاملي انتخاب كند؟ حضرت در جواب يهودي
ميفرمايد :از كجا چنين استنباطي نمودهاي و چگونه چنين صفتي براي خدا پيدا كردهاي؟
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گرفته و هشت نفر عرش خدا را روي سر خاليق از جايي به جايي ميبرند .يهودي
ميگويد :اين دو آيه داللت ميكند بر اينكه خدا محمول است و فرشتگان او را روي
سر خاليق حمل ميكنند .حضرت در جواب ميفرمايد :اگر بداني عرش خدا چيست،
خواهي دانست كه خدا هرگز محمول واقع نميشود بلكه او نگهدارندۀ آسمانها و
زمينهاست و از اين نگهداري ذرهاي در خود خستگي و سنگيني احساس نميكند.
عرش خدا نور است ،جسم و ماده نيست كه پايه و حدودي داشته باشد .عرش از چهار
نور به وجود آمده و آن انوار مبدأ كماالت و تحوالت همۀ اجسام است .اول نور سفيد
كه از آن نور ،سفيديها به وجود آمده .دوم نور سبز كه از آن هم رنگهاي سبز در
اجسام پيدا شده .سوم نور زرد كه از آن ،زرديها در عالم پديد آمده است .چهارم نور
سرخ كه از آن هم سرخها به وجود آمده .حيات و نور و نيرو و علم و دانش در اجسام،
همه و همه از نور پيدا ميشوند و چون نورِ عرش در ذات خود ،مجرد بوده و براي
انسان قابل تصرف و تسلط نيست ،خداوند استيال و تسلط بر نور عرش را به خود
اختصاص داده و معناي استيال و استواري بر عرش ،يعني حاكميت و تسلط بر رنگها
و نورها و حيات و نيروها كه در اجسام به وجود آمده است .در اين حديث شريف،
موالي متقيان انوار را مستقل و جدا از يكديگر ميشناسد و ميفرمايد رنگها و
شكلها در اجسام ،همه جا از تعلق انوار اربعه در اجسام به وجود ميآيند.
بنابراين ،آنچه از رنگ و نور در جسم و عالم اجسام مشاهده ميشود عَرَض است
كه از تعلق نور خالص به جسم پيدا شده .ما نور و حيات را بعد از تعلق به ماده كشف
ميكنيم و بر مبناي كشف خود كه همان حالت تعلق باشد ،نور و حيات را تعريف
ميكنيم .چون منشأ تعريف ما حالت تعلق نور و حيات به جسم است ،نميتواند مطابق
با واقعيت نور و حيات باشد .از اين رو نميتوانيم تعريفات خود را مطابق با واقعيات و
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حقايق بدانيم مگر اينكه حالتي در ما به وجود آيد كه بتوانيم آن واقعيات را از نزديك
ببينيم و بشناسيم.
حديث دوم از امام صادق (ع) از كتاب كافي است كه آن حضرت با بياني ديگر ،انوار
عرش را به صورت حروف و اسماء اعظم ذكر ميكند و ميفرمايد :خداوند اسماء خود را از
تركيب حروف به وجود آورده و آن حروف و اسماء ،الفاظ نيستند كه بر نطق جاري شوند،
با زبان و بيان ظاهر گردند .آن حروف و اسماء در ذات خود شخصاند ولي مُجَسّد و
مُجَسّم نيستند .رنگاند ولي رنگآميزي نشدهاند .در ذات خود چهار كلمهاند كه در داخل
وجود يكديگر قرار گرفتهاند بدون اينكه برابر يا در كنار يكديگر باشند و نميتوان از وضع
وجود آنها قبل و بعدي به دست آورد .فوق حدود و ابعادند ،قطر و ابعاد از ذات آنها به
دور شده است .تنها جملهاي كه اين دو حديث را به يكديگر مربوط ميكند كلمۀ رنگ
است كه امام صادق (ع) ميفرمايد :آن حروف رنگاند و رنگآميزي نشدهاند .در بيان
اميرالمؤمنين (ع) ميفرمايد :از نور عرش سرخيها و زرديها و سفيديها و سبزيها به
وجود آمده .بديهي است كه آنچه ما از الوان مشاهده ميكنيم رنگ خالصي نيستند بلكه
اجسامي هستند كه در طبيعت رنگآميزي شدهاند .پس گل سرخ و برگ سبز هر دو
رنگآميزي شدهاند .در اينجا ميپرسيم رنگ چيست كه طبيعت با آن رنگين شده ،زيرا به
اصطالح عربي ،اجسام رنگين ،مصنوعاتاند ،يعني رنگآميزي شدهاند .ابتدا بايستي رنگي
باشد تا جسمي با آن صباغي و رنگآميزي شود .رنگ چيست كه جسم با آن رنگين
ميشود؟ در بيان امام صادق (ع) در تعريف رنگ ميگويد :لون غري مصبوغ ،يعني آن حروف
خودشان رنگاند نه رنگآميزي .پس با همان حروف كه رنگ خالص ميباشند ،اجسام
طبيعت رنگآميزي ميشوند .در آن رنگ خالص ،همان نور عرش است كه موال علي (ع)
ميفرمايد :اجسام سرخ و سبز در اثر رنگآميزي با نور عرش پيدا شدهاند .بنابراين ،اين دو
حديث از دو امام بزرگوار ،رنگ و نور را مستقل و جدا از ماده ميشناسند.
همينطور از نظر بررسي اختالف ذاتي و اختالف صوري بر مبناي مطالب گذشته،
روشن ميشود كه پيدايش هر مخلوقي مولود تركيب دو اصل با يكديگر است .روشن
است كه گل سرخ و گل سفيد با هم اختالف ذاتي دارند .هر دو در جسم و ماده
مشتركاند و از نظر رنگي كه با آن رنگآميزي شدهاند متفاوتاند .رنگي كه سفيدي به
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وجود آورده ،با رنگي كه سرخي به وجود آورده ،با مادهاي كه با اين دو رنگ آميخته
شده است ،اصول مختلف و متفاوت هستند .بر مبناي بررسي اختالف رنگها
ميتوانيم اصول اوليۀ اشياء را بالغ به شش اصل بشماريم و بشناسيم كه از تركيب اين
اصول با يكديگر ،اين همه انواع و اشكال به وجود آمده است.
معرفي اصول ششگانۀ خلقت

اول :اصل ماده:
از آن ،پيكره و جسم موجودات عالم به وجود ميآيد .تمام اجسام عالم ،لطيف يا
كثيف ،بزرگ يا كوچك ،همه و همه در اصل جسميت و ماديت مشتركاند كه يك
تعريف اساسي براي جسم و خواص ذاتي آن ،شامل حال همۀ اجسام و موجودات عالم
ميشود .در تعريف جسم و ماده ميگوييم شيئي قابل لمس و احساس ،محصور بين
ابعاد ثالثه (طول و عرض و ارتفاع) است .اين تعريف براي جسم ،جامع افراد و مانعِ
اَغيار است ،زيرا هر جا ماده و جسمي به وجود آيد ،از اتمها تا كهكشانها ،از خاك و
سنگ كثيف تا هوا و گاز لطيف ،همۀ اينها قابل لمس و قابل احساساند و هم
محصور بين ابعاد ثالثه ميباشند .هر چيزي كه فاقد اين سه خاصيت باشد ،از نوع
اجناس و مواد عالم نيست .مثال عقل و روح و يا علم و اراده ،قابل لمس و قابل
احساس نيست .نميتوانيم با اسباب و ابزاري كه در اختيار داريم از جنس جسم و ماده،
با عقل و روح تماس بگيريم و از اين تماس ،احساس پيدا كنيم .همينطور نميتوانيم
روي نور و روشنايي در خأل كامل دست بگذاريم و در آن ،سردي يا گرمي و يا نرمي و
درشتي احساس كنيم .از اين رو ،تعريف باال ،به عقل و روح و يا به وجود فرشته و
وجود خدا قابل تطبيق نميباشد و از طرف ديگر ،جسمي يافت نميشود كه بتوانيم آن
را از تعريف باال خارج سازيم.
دوم :اصل نور و نيرو و يا اصل رنگ و حيات
در تعريف اين اصول بايستي بگوييم شيئي مجرد از ماده و غير قابل احساس و غير
محصور بين ابعاد سهگانه .در بيان امام صادق (ع) هم در تعريف اصول الوان اربعه
ميفرمايد :لون در حقيقت خود اصلي است فوق حدود و فوق ابعاد .تحت اين جمله
(منفي َن ُه القطار َ ُمبعد َن ُه ال ُدَد) حدود از آن نفي شده ،قطر از حقيقت آن به دور
افتاده .چيزي كه فاقد حدود و ابعاد باشد ،فوق حدود و ابعاد شناخته ميشود و در ذات
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خود نامتناهي است .از اين رو ،نور و نيرو كه حقيقت رنگ و حيات است ،در ذات خود
قابل لمس و احساس نبوده و ابعادپذير نميباشد.
تركيب موجودات عالم از اين دو اصل ،واضح و روشن است ،زيرا اگر در عالم سواي
اصل ماده چيزي وجود نداشت ،از اصل ماده به جز اختالف مراتب و اختالف حدود پيدا
نميشد .از اصل ماده فقط ميتوانيم اجسام مختلف با ابعاد متفاوت به وجود آوريم و حتي
پيدايش جسم بدون رنگ و خاصيت از مادۀ بسيط و واحد ،محال و ممتنع باشد ،زيرا ذرات
ماده كه ذاتا حالت انفصالي دارند ،اتصال آنها به يكديگر بدون نيرو و جاذبهاي كه آنها
را به يكديگر متصل و مربوط سازد ،محال خواهد بود .يعني ماده به دليل خود قابل اتصال
و اصطكاك نيست و موادي كه از آن اجسام بوجود ميآيند بايستي به يكديگر متصل و
در يكديگر ادغام شده باشد .از اين رو ،از اصل ماده ،بدون مداخلۀ نيرويي خارج از آن،
پيدايش اجزاء متصله به يكديگر محال است .بنابراين ،پيدايش شكلها و انواع مختلف
موجودات ،برهاني كامل بر اصول ديگري سواي اصل ماده و جسم ميباشد .اصل نور و
نيرو در ذات خود مشتمل بر چهار اصل است كه اين اصول چهارگانه از نظر ايجاد رنگ و
نور ،با يكديگر متفاوت و از نظر ايجاد نيرو و حيات ،با يكديگر مشتركاند ،يعني هريك از
اصول چهارگانۀ نور ،در مبدأ تابش خود ،منشأ حيات و نيرو ميشوند و از شعاع خود ،رنگ
و نور مخصوصي هم به وجود ميآورند .از اين رو ،اصلي كه با آن ،حيات و نيروي ماده و
اجسام عالم به وجود ميآيد ،در ذات خود و از نظر رنگ و نوري كه ظاهر ميسازد چهار
اصل است و اين چهار اصل ،مبدأ پيدايش انواع شكلها و رنگها ميباشد.
اول :اصل نور زرد كه در مبدأ تابش خود ،روشنائي زرد رنگ به وجود ميآورد .در
الصفرِ 12،نور زرد كه
حديث موال (ع) تحت اين جمله معرفي ميشود :ن ُ ئور اصفر ِمن ُه اصفر ِت ل
از آن زرديها به وجود ميآيد.
دوم :اصل نور سرخ كه آن هم در مركز تابش خود ،روشنايي سرخ و رنگ سرخ به
وجود ميآورد و در حديث موال (ع) تحت اين جمله معرفي ميشود :ن ُو ئر امحر ِمن ُه امحر ِت
الُمرِ ،نور سرخ كه از آن ،اجسام عالم رنگ سرخي پيدا ميكند.

اّلل تعایل ِم ْن أَنْوارئ َأ ْربع ئة ن ُورئ َأ ْمحر ِمنْ ُه ْامحر ِت الْ ُح ْمر ُِ َ ن ُورئ َأخْض ِمنْ ُه اخْض ِت الْخ ُْض ُِ َ ن ُورئ أَ ْصفر ِمنْ ُه
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سوم :اصل نور سفيد كه از آن ،روشنايي سفيد و سفيديها به وجود ميآيد و در
ور ابیض ِمن ُه ابیض البیاض ،نور
حديث موال (ع) تحت اين جمله معرفي شده است :ن ُ ئ
سفيد كه از آن ،روشنايي و رنگهاي سفيد پيدا ميشود.
چهارم :اصل نور سبز كه از آن ،روشنايي و رنگهاي سبز پيدا ميشود و در حديث
ور اخض ِمن ُه اخض ِت اخلُضِ ،نور سبز كه
موال (ع) تحت اين جمله معرفي شده است :ن ُ ئ
از آن ،روشنايي و رنگهاي سبز پيدا ميشود.
همۀ اين نورها و رنگها در حديث امام صادق (ع) تحت جملۀ :ل ْون غ ْري م ْص ُبوغئ
فَع ُل ِكمة اتمة ع ى َأ ْربع ِة َأ ْجزا ئء معا ليْس ِم ْنها َا ِحد ق ْبل ْالآخ ِر ،38يعني اصول اوليه ،رنگ
خالصاند پيش از آنكه چيزي به آنها رنگآميزي شده باشد و آن اصول در ذات خود،
يك اصل كامل از چهار جزءِ داخل يكديگر است كه هريك از آن چهار اصل ،در داخل
وجود ديگري قرار گرفته و نسبت به يكديگر قبليت و بعديت و محدوديت ندارند .اين
چهار اصل نور با اصل ماده ،پنج اصل است كه از تركيب آن ،موجودات عالم به وجود
ميآيند .اصول پنجگانۀ باال ،در ذات خود ،پيش از تركيب ،فاقد اثر و خاصيتاند و بعد
از تركيب آنها با ماده و با يكديگر ،اين همه خاصيت و آثار پيدا ميشود و تا بينهايت
باال ميرود.
منشأ سوم اختالفات ،اختالفات وجودي و عدمي اشياء با يكديگر است كه پيدايش
اين اختالف هم برهاني كامل بر اصول متعدد خلقت و آفرينش است.
در گذشته بيان شد كه اختالف دو شيئ با يكديگر ،يا از نظر مراتب و صورت است
مانند اختالف جسم بزرگ با جسم كوچك و اختالف قطره و دريا و يا اينكه اختالف
آن دو ،مربوط به اين است كه هر كدام به سرمايهاي مجهز است غير از سرمايۀ شيئ
ديگر ،مانند اختالف دو جسم سرخ و سفيد و اختالف دو جسم زنده و قوي .دو جسم
سرخ و سفيد از اين جهت با هم اختالف پيدا كردهاند كه جسم سفيد به نور سفيد
رنگآميزي شده و جسم سرخ به نور سرخ ،پس هر كدام سرمايهاي سواي سرمايۀ
ديگري دارند .همينطور اگر نيروي حيات را از نيروي قوه جدا بدانيم ،ممكن است
جسم زنده ،فاقد نيرو و جسم نيرومند ،فاقد حيات باشد .در اينجا اين دو جسم هر كدام
 .18اصول كافي ،ج  ،0باب حدوث اسماء ،ص .001
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به سرمايۀ مخصوصي مجهزند و گاهي اختالف دو شيئ با يكديگر ،اختالف تناقضي يعني
اختالف وجود و عدم است ،مانند جسم زنده و جسم مرده و يا جسم نوراني و جسم
ظلماني .اختالف اين دو جسم با يكديگر از اين جهت است كه جسم زنده ،واجد حيات و
جسم مرده ،فاقد آن است .همينطور اختالف ساكن و متحرك ،ساكن فاقد نيروي حركت
و متحرك واجد نيروي حركت است.
اصل ششم :نور بنفش است كه تجزيۀ نور ،آن را نشان ميدهد و يا در شعاع نور
خورشيد و انوار ديگر نمودار است كه از آن رنگهاي بنفش پيدا ميشود و باز از اختالط
اين انوار با مادۀ سياه ،رنگهاي ديگر ،كه در كتاب مبادي آفرينش نوشته شده است .با
اين حساب شش اصل در خلقت ،مبدأ پيدايش مخلوقات شده است:
 .0اصل ماده
 .1اصل نور سفيد
 .1اصل نور سرخ
 .4اصل نور زرد
 .1اصل نور سبز
 .2اصل نور بنفش
 .2اصل هفتم كه آفرينندۀ اين اصول است ذات مقدس خداوند است.

الحمدهلل اوال و آخرا -محمد علي صالح غفاري
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فهرست كليه آاثر استاد هك از آردس زري اقبل رديافت است
www.salehghaffari.com
الف) تفسير سورههاي

 - 0حمد

 - 01حجرات

 - 49انشقاق

 - 4بقره

 - 02قاف

 - 21طارق

 - 2نساء

 - 04ذاريات

 - 20اعلي

 - 2انعام

 - 02طور

 - 24غاشيه

 - 1اسري (در سه جلد)

 - 09نجم

 - 22فجر

 - 2كهف

 - 41الرحمن

 - 22بلد

 - 4مريم

 - 40واقعه

 - 21قدر (سرنوشت شما)

 - 2طه

 - 44مجادله

 - 22قارعه

 - 9نور (شمع زندگي)

 - 42حشر

 - 24عصر

 - 01قصص

 - 42تحريم

 - 22كوثر

 - 00ياسين

 - 41معارج

 - 29توحيد (از ديدگاه علم)

 - 04جاثيه

 - 42قيامت

 - 21فلق

 - 02احقاف

 - 44دهر (انسان نمونه)

 - 20ترجمۀ روان قرآن

 - 02تفسير سورۀ فتح

 - 42تفسير سورۀ انفطار

ب) تفاسير قرآن به زبان عربي

 - 0قلم

 - 1نصر

 - 9تكوير

 - 4مزمل

 - 2تبت

 - 01قمر

 - 2مدثر

 - 4مائده

 - 00فرقان

 - 2علق

 - 2فلق و ناس (معوذتين)

 - 04نباء

ج) شرح ادعيه

 - 0سحر

 - 1ندبه (در سه جلد)

 - 9مناجات شعبانيه

 - 4سمات

 - 2مكارم االخالق (مدينۀ فاضله)

 - 01خطبه اول صحيفه(عربي)

 - 2صباح

 - 4زيارت جامعۀ كبيره

 - 2كميل

 - 2زيارت وارث

د) كتابها
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 - 0القيام و القيامه (عربي)

 -01شجرۀ طوبي

 - 09شرح خطبۀ اشباح

 - 4الكوثر (عربي)

 - 00شخصيت زهرا س و مريم ع

 - 41آزادي ثمرۀ آگاهي است

 - 2اسرار حج

 - 04علم و عرفان

 - 40كتاب حكمت

 - 2اصالح هدفها

 -02مبادي آفرينش

 - 44حديث آفرينش

 - 1برهان معراج و شق القمر

 - 02اصول آفرينش و بدو خلقت

 - 42رسالۀ اجتهادي امام زمان عج

 - 2تعليم و تربيت

 - 01هندسۀ آفرينش

 - 42تفسير و تاويل

 - 4تنزيل الكتاب

 - 02وجود و عدم

 - 41قرآن شناسي

 - 2خلقت عالم و آدم

 - 04غيب و شهود

 - 42اصول علمي اجتهادي دين

 - 9سيرۀ ائمه ع

 - 02شرح خطبۀ اول نهجالبالغه

 - 44شرح خطبۀ حضرت زهرا س

ه) مقاالت
 - 0هشدار به جنگافروزان هستهاي

 - 4شرح آيۀ نور در سورۀ نور

 - 02ارزش علم

 - 4اقتصاد اسالمي

 - 2وضعيت فكري و مكتبي ائمه اطهار

 - 02جن و شيطان

 - 2تقدير نامۀ حضرت مريم

 - 9هدايت الهي از طريق خواب

 - 01ملك عظيم آل محمد ص

 - 2شرح حديث حدين

 - 01واليت فقيه

 - 02شرح آيتالكرسي

 - 1شرح حديث كساء

 - 00رسالت اسالمي خدمتگزاران بشر

 - 04شرح خطبۀ شقشقيه

 - 2اجتهاد در رؤيت هالل ماه

 - 04عدم تناهي احتياجات انسان

 - 02رسالۀ توحيدي دانشجو

