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  مقدمه

دارد که این نظام بی پایان  ت عظمتهحمد و سپاس بی کران اختصاص به ذات مقدس حضرت حق جلّ
  :هستی را به تسخیر انسان در آورد آنجا که فرمود 

  یخَّرَ لَکُم ما فی األرض اَلَم تَرَوا أنَّ اهللاَ سو ما ف مواتالس....
  و انسان را براي عبادت ذات اقدس خود آفرید

  دونعبیإلّا ل الْإنس الْجِنَّ و ما خَلَقْت و   
و شناخت حقیقت امر اینست که معرفت . که در حقیقت عبادت خداوند براي رسیدن به معرفت است 

این . هداف خلقت و پیدایش عوالم وجود و انسان است از غایات و ا پیدا کردن اوو تقرب به  حقتعالی
او معرفت انسان را به خاضع و خاشع شدن در برابر حضرت او و اغرار و اعتراف به هیچ بودن در پیشگاه 

  .ر نمی باشد حقیقتا رسیدن به این مقامات بدون معرفت میس. و فانی شدن در ذات او می رساند 
خص سید ت خود را بر انبیاء و مرسلین باألات و سالم و صلوااستاریم که افضل تحیاز خداوند متعال خو
عبد اهللا و اهل بیت مطهر ایشان عاید و واصل بفرماید و قلب ما را به نور ایمان  د بنِرسل حضرت محم

  ان شاء اهللا. و معرفت خود منور کند و ما را از مقربین درگاه خود قرار دهد 
بسیار کوچک در باب معرفت براي  تذکاريبراي خوانندگان عزیز و گرامی  نوشتهامید است که این 

که بر مبناي شرح اندکی از آیات قرآن کریم و روایات معصومین  مؤلف حقیر این بودهدف .  باشدایشان 
 توانسته باشد که باز کرده باشدرا براي عزیزان خواننده  دري از در هاي معرفت .  

همچنین یک سري شبهاتی که از دیرباز براي انسان ها پیش آمده و به دلیل پاسخ هاي درستی که به 
به مدد الهی بر آنها ی که پاسخ و شرح تصمیم شد. این شبهات داده اند اما برخی ها را قانع نمی کرد 

  .د فایده واقع شده باشد امید است که ان شاء اهللا توانسته باشد براي خوانندگان عزیز مفی.  نوشته شود
  .درنوشتن این کتابچه از سایت ها و کتب و سخنرانی اساتید کمک گرفته شده است 
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  توحید: بخش اول 
توحید همان طور که می دانید اولین اصل از اصول دین می باشـد بنـابر ایـن اولـین و     

یک انسان مومن و موحد ، توحید است کـه نقطـه مقابـل آن    مهم ترین اصل اعتقادي 
براي همین اصل اعتقادي است ) اخالص ( تمام سوره مبارکه توحید  .شرك می باشد 

یـا رسـول اهللا ،   : آمدنـد و از او پرسـیدند   ) ص(آن هنگامی که عده اي نزد رسول خدا 
روز گذشت و خداونـد   3پیامبر چیزي نگفت تا اینکه .خداي خود را براي ما معرفی کن 
  .سوره مبارکه إخالص را نازل کرد 

 حقیقت وجود   1-1

 ینم را کس چیه.  است وجود قتیحق ، انسان يبرا قتیحق نیتر واضح و نیتر یهیبد
 تمـام .  اسـت  ریناپـذ  انکـار  یقتـ یحق وجـود  و کنـد  انکـار  را“  وجود“  کـه  افتی توان

 نقطـه  اصـطالح  در.  هسـتند  مشترك وجود قتیحق در ها انسان و کائنات و موجودات
ـ با حـال .  سـت ین وجود که ییجا یعنی. “  عدم“  نام به است یمفهوم وجود مقابل  دی

 مییبگـو  و میبخـور  بست بن به آن از پس گرید که دارد ادامه کجا تا وجود نیا مینیبب
 از  میتـوان یم مـا  نکهیا یکی ، دیآ یم شیپ حالت دو نجایا عتایطب.  شد تمام وجود گرید
، که در اینصـورت پـس وجـود     میمان یم زنده ای میگذشت اگر که میبگذر بست بن نیا

 نصـورت یا در.  ماند ینم یباق گرید ما از ياثر چیه و میرو یم عدم يواد به ای داریم ،
 است بوده ییجا چه،  است برده فرو خود در را انسان که ییجا آن ای روین آن گفت دیبا

 ینمـ  يفشار یا روین چیه بدون و علت بدون انسان چون است کرده نابود را انسان که
 پـس  هم است برده فرو خود در را انسان که یگودال ای روین آن آنگاه.  بشود نابود تواند
 بسـت  بن به که ییآنجا از ما آنکه گرید حالت و.  ندارد معنا یستین گرید و دارند وجود
 بسـت  بن نیا پشت حتما گفت دیبا نجایا در میکن عبور میتوان ینم گرید میخورد وجود

 آنطـرف  ما گذارد ینم که هست يزیچ کی نکهیا ای هست یبیغ يفشار و روین کی ای



 خودمـان  اسـت  عدم و یستین آنطرف مییبگو اگر هست وجود هم جا آن در پس میبرو
 مینـدار  ییجـا  ما نیبنابرا.  وجود یعنی هم نیا“  است “ عدم جا آن مییگو یم میدار
 وجـود  که میریگ یم جهینت رو نیا از شد تمام وجود گرید و ستین وجود آنجا میبگ که
 3و همین طور ابعاد وجود هم ال یتناهی است که مـا فقـط    است انیپا یب و یتناهی ال

بعد به بـاال را نـدارد  مـثال     4یعنی انسان توان درك وجود . بعد آن را درك می کنیم 
اگر یک کره به مالقات او بیاید ، مربع ، آن کره را به شکل شما مربعی را فرض کنید ، 

دایره می بیند و اگر خود را به هر سمتی هم که بگرداند فقط دایره را می تواند ببینـد و  
بعد وجودي دارد  10نظریه ریسمان در فیزیک نیاز به بیش از . عمق را درك نمی کند 

بینهایـت از ذات بینهـایتی سرچشـمه     اما همه مسلمانان معتقد هستند که این وجـود  .
گرفته است که به وجود آورنده تمام هستی و آفرینش است که آن ذات ، کاملِ مطلـق  

هـر  . و بدون عیب و نقص و کم وکاستی است و آن ذات را واجب الوجـود مـی داننـد    
معلولی علتی دارد و به علت خود نیازمند است ، و دور زدن و تسلسل علت هـا محـال   

عنی باالخره علت ها باید به یک علتی خاتمه پیداکنند که معلول علـت دیگـري   است ی
یعنی ذاتی که وجود عـین ذات اوسـت و در فلسـفه     گویند واجب الوجود نباشد که آنرا 

یکـی   داراي تمام کماالت به صـورت مطلـق اسـت و    اثبات می شود که واجب الوجود
دانشمندان و فالسـفه  .  عالی می باشدبیشتر نمی تواند باشد ، که همان ذات اقدس حقت

در پی اثبات وجود این ذات ، که خالق هستی است یا حتی انکار آن بـر آمـده انـد کـه     
هریک نظرات مختلفی داده اند و هر یک از آن نظرات براي خود موافقان و مخالفـانی  

سـت و  اما اعتقاد به این خالق یگانه براي مسلمانان و مؤمنـان یـک امـر قلبـی ا    . دارد 
اهر تـر و از  نیازي به اثبات براي آنها نیست و وجود خداوند براي آنها از هر ظاهري ظـ 

و همه این مظاهر و مخلوقات نمایانگر اوینـد یـا بـه عبـارتی      هر نوري روشن تر است
یعنی حقیقت وجود از آنها نیست کـه معنـی گرفتـه    . وجود نما هستند نه حقیقت وجود 



ن الوجود هستند یعنی می توانستند باشند یا نباشند لذا است چون مخلوقات همگی ممک
وجـود و ایـن هسـتی در ذات خـدا     . آنها فقط به اعتبار حقیقت وجود است که هسـتند  

منحصر است و ذات خدا وجود صرف و عین وجود است و همـان طـور کـه گفتـیم ال     
 مییبگـو  مـثال  شـود  کیتفک ای هیتجز تواند ینم وجود کهمسئله بعد این  .یتناهی است 

ـ ا البته. یگانه است  و یتناهیال وجود بلکه میکن تکه تکه را وجود ای تاست دو وجود  نی
ـ نها یب ، وجود و است يعدب سه وجود کی میکن یم حس ما که يوجود  دارد عـد ب تی

 جـز  بـه  بعد سه از شیب درك انسان يبرا.  ردیگ یم چشمه سر یاله اقدس ذات از که
 همـان  کـه  اسـت  دهیپوشـ  انسـان  يبرا باال به يبعد 4 يها وجود و ندارد وجود زمان
 کـه  است تصور حد از شیب مرگ از پس عوالم يوجود ابعاد البته که است یبیغ عوالم

 .کند خطور یانسان ذهن به بخواهد یحت
 دو آن نیب دید دیبا است تکه دو وجود مییبگو اگر ؟ ستین قسمت قابل وجود چرا الح

 نیب جهینت در پس میندار عدم نام به ییجا چون که میگفت و است يزیچ چه وجود تکه
 یمـ  وجـود  همه و شوند یم یکی همه جهینت در پس است وجود هم وجود تکه دو آن

پس در نتیجه چون وجود عین ذات الیتناهی خداوند است نتیجه می گیریم که .  شوند
از همین رو نتیجـه مـی شـود کـه تمـام       .ذات حقتعالی ، یگانه و بی حد و حصر است 

هستی و آفرینش منحصر در ذات اقدس او هستند و خارج از ذات او معنا ندارد آنجا که 
از او چیـزي بـه بیـرون صـادر و      لَم یلد و لَم یولَـد   : خود حضرت حق می فرماید 

  .زاییده نمی شود و او صادره و زاییده از جایی نیست 
حال آنکه همه آفرینش منحصـر در ذات اوسـت ، اینجاسـت کـه افـراد و فرقـه هـاي        
مختلف ظهور پیدا می کنند و آرا و نظراتی براي خود می دهن که بیشتر نظراتی شرك 

عده اي می گویند مخلوقات ، همان خدایند که به شـکل هـاي   . آمیز و پر شائبه است 
که تغییر حالت داده و به شکل سـنگ و   مختلف در آمده اند ، یعنی همان ذات خداست



ماتریالیست ها معتقدنـد  ) . نعوذ باهللا عن ذلک ( انسان و دیگر مخلوقات در آمده است 
که اتم ها و ماده از ازل در ذات خدا بوده اند و خداوند آنها را گرد هم آورده و مخلوقات 

امـا مـا در اینجـا قصـد     . و بسیاري نظرات دیگر ) نعوذ باهللا . ( را به وجود آورده است 
  : به ما آموخته اند را بیان کنیم  داریم آن توحیدي که معصومین 

یـا بـه بیـان    ( خداوند خود همیشه بوده است و موجودات را به قدرت خـویش از عـدم   
و آنهـا را از چیـزي ماننـد ذات    . خلق نموده است ) ) ال من شیء (  حضرت زهرا 

دقت کنید عدم در اینجا آن عـدم  . همسنخ آنها باشد خود نیافریده است تا همجنس و 
الزمه تنزیه خداوند این . مقابل حقیقت وجود نیست ، بلکه منظور عدم ماده و اتم است 
هرچـه    : امام رضا است که هر چه در مخلوق گفته می شود به او نسبت ندهیم ، 

ممکـن باشـد در    در مخلوق یافت می شود در خالق یافت نمی گردد و هر چه در خلق
یعنـی حقیقـت ذات خداونـد مبـاین و مخـالف بـا حقیقـت ذات         خالق ممتنع اسـت  

مخلوقاتش است و گرنه خداوند به دلیل هم سنخ بودن با مخلوقاتش محدود و متصف 
اگر خلق خداوند هم سنخ با او باشد الزم می آید که او خالق . به صفات آنها می گشت 

تبـارك و تعـالی ازخلقـش     خداونـد ) . نعـوذ بـاهللا   ( آن باشد نباشد و فقط والده یا مادر 
مسئله  اعتقاد به این. جداست اما نه جدایی مکانی بلکه جدایی ذات و سنخیت وجودي 

امیـر المـؤمنین     تمام توحید خداوند را در آن می دانـد  امام علی آنقدر اهمیت دارد که 
او داخل در اشیاء است اما با آنها ترکیب و ممزوج نمیشود و خـارج از      : امام علـی  

هرچیزي را که بتوان   : و در جاي دیگر می فرماید   آنهاست اما از آنها جدایی ندارد 
لذا ما وقتی می خواهیم با او رابطه بر قرار کنیم  تصورش کرد بر خالف خداوند است 

ــون  ــیم چ ــه او را تصــور کن ــذیر اســت  الزم نیســت ک ــالی شــباهت ناپ             ذات حــق تع
 ....َیءه شَثلِمِکَ یسَل ...  یعنی ما هر چه در ذهن تصور کنـیم  . چه خارجی چه ذهنی

مثل اینست که خواستیم شبیه خداوند را در ذهن بیاوریم در حالی که خداونـد در ذهـن   



در .  بـر مـی گـردد    پذیر است و آن باز زاییده ذهن ماست و به خودمـان نا هم شباهت
حقیقت شناخت خداوند و توحید این است که هیچ تصـوري از او   : حدیثی آمده است

و این شباهت نا پذیري ذات حـق تعـالی ، عـین ذات او      واهمه نداشته باشی  در قوه
یگانه است نه واحد به معناي عدد ، یعنی هیچ مخلوقی این قابلیت را ندارد که شباهت 

ی اگر خداوند حتی اگر از یک مخلوقی خـاص فقـط یـک دانـه از آن را     ناپذیر شود یعن
مثل انسـان   . آفریده باشد باز هم می تواند بی نهایت مخلوق دیگر شبیه آن را بیافریند

میلیاردها میلیارد انسـان   ها که خداوند تا کنون بر روي زمین از زمان حضرت آدم 
انسانیت مثل و عین هم نیستند اما شبیه به  را آفریده است اما هیچ کدام از آنها در عین

هم هستند و این ذات انسان و قابلیت و حقیقت مخلوقات است که آنها شـباهت پـذیر   
هستند چه می خواهد انسان باشد چه جن باشد ، چه بهشت ، چه حـور العـین هـا چـه     

نی فرشتگان همه شباهت پذیر هستند و این تنها ذات اوست که شباهت ناپذیر است یع
فرض وجودي مشابه ذات پروردگار ممتنع است نه اینکـه بگـوییم خداونـد خـود نمـی      

خداونـد  ) . بررسی مـی کنـیم    3این موضوع را در بخش ( خواهد مثل خود را بیافریند 
تعالی قادر است بی نهایت بهشت و حور العین بیافریند که هیچ کدام مثل هـم نباشـند   

در همـین دنیـا   . نام حور العین یا دیگر مخلوقـات  اما همه آن ها یک حقیقت دارند به 
خداوند تعالی از زمان آفرینش زمین هیچ دو برگ درخـت و دو سـنگریزه را مثـل هـم     
خلق نکرده است چرا که خداوند تکرار تجلی ندارد و هرچه تجلـی دارد همـه جدیـد و    

إن یشـأ    ینـد لذا انسانی که خداوند می تواند بینهایـت مثـل او را بیافر  . بدیع هستند 
ایـن   . اگر بخواهد شما را میبرد و خلق جدیدي می آورد  یذهبکُم و یأت بِخَلق جدید

انسان چرا باید به دنبال برتري جویی بر دیگران ، و یا خاص بودن بین دیگران باشد یا 
داشته باشد ، چـرا کـه همـان    .... در خود روح علو و خود برتر بینی و تکبر و حسادت و 

کسی که مـی خواهـد   . طور که دیدیم این چیز ها در شأن و حقیقت وجودي او نیست 



ا بقیه فرق داشته باشد او می خواهد جاي خدا را بگیـرد و او بـه   شباهت ناپذیر باشد و ب
لذا از همین روست که خداوند اینگونه مسـائل را حـرام و    جاي خدا شباهت ناپذیر باشد

داخـل بهشـت نمـی      : فرمود   پیامبر اکرمگناه کبیره کرده است و همین بس که 
ر    : فرمـود     باقرامام  و شود کسی که به اندازه خردلی تکبر در دلش باشد  تکبـ

   رداي خداوند است و شخص متکبر بر سر رداي او به نزاع برخاسته است 
لذا متوجه شدیم که انسان براي برقراري رابطه با خداوند تعالی وظیفه ندارد که او را در 
ذهن خود تصور کند ، بلکه فقط کافیست حضور و توجه همه جانبـه او را درك کنـد و   

رسیدیم به آنجا که خداوند هیچ اتحادي با خلق خود نـدارد و  . به آن ایمان داشته باشد
همانا خداوند تبارك و تعـالی تهـی از       : امام صادقاست در صفات با همه مباین 

در حقیقت معناي تسـبیح و تقـدیس کـردن خداونـد      خلقش و خلقش تهی از اوست 
همین است که ذات او را از جمع شدن با مادیات ، مکان داشتن ، حرکت کردن ، عیب 

کی منـزّه و مبـرّا   یا جهل داشتن و یا ویژگی مخلوق داشتن و از هرگونه پلیـدي و ناپـا  
چون حضرت حق کمال مطلق و خیر محض است ، وجود حتی ذره اي ناپاکی . بدانیم 

فرض کنید در . و صفات بی ارزش در ذات او ، او را از خیر مطلق بودن ساقط می کرد 
مثال خدا به همه چیز علم می . علم الیتناهی خداوند ، یک جهل کوچکی وارد می بود 

، و این خدا هرچه قدر هم علم الیتناهی می داشـت یکـی پیـدا     داشت جز به یک چیز
میشد و می گفت خداوند یک چیز هست که آنرا نمی داند درآنصورت هرچنـد کـه بـاز    

لـذا  . هم علم او الیتناهی باقی می ماند اما دیگر علم او خیر مطلق و محض نمی بـود 
داشـتن و  همین است کـه ذات حضـرت حـق سـبحانه از هـر گونـه ویژگـی مخلـوق         

و یگـانگی تسـبیح و    و مـا اورا بـه پـاکی   . کوچکترین پلیدي و ناپاکی منزّه و مبرّاست 
نه او در خلق است و نه خلق در او ، خداوند از ایـن     : امام رضا  تقدیس می کنیم

اگر مخلوقات از ذات خدا بوده و هم جنس خدا باشند ، آنوقت به  حرف ها برتر است 



معاذ اهللا که با خـدا   : می فرمایند   جواد امام همراه خدا ازلی می شدند در حالیکه 
امیر المـؤمنین امـام علـی     چیز دیگري غیر از او بوده باشد ، بلکه خدا بود و خلقی نبود 

 نهج البالغه می فرمایند 182در خطبه :      سپاس براي خـدایی اسـت کـه همـواره
  جن یا انس پدید آینـد ،آسمان یا زمینکه کرسی یا عرش،پیش از آن وجود داشت ، 

و وجـود  . اما خداوند به آنها علم داشـته اسـت  ، زمانی که خداوند بوده و مخلوقی نبوده 
زیـرا علـم خداونـد ذاتـی     . گـردد  این علم هرگز سبب قدیم شدن اشیا و مخلوقات نمی

کیفیت این علم به ذهـن و   .تواند صحبت کند هیچ کس نمی او خداوند است و در ذات
 امـام صـادق   .گردد می] علم بال معلوم [ آید که از این علم تعبیر به،  تعقل انسان در نمی

   : و معلومی در کار نبـود  علم ذاتش بود       خـود ذات   مثـل و علـم او بـه اشـیا
علم او را حـد و نهـایتی نیسـت    . مقدسش است در رتبه ذاتش که عین ازل و ابد است

  .چنان که ذاتش را حدي نیست
  اسماء الحسنی:   بخش دوم  

  معنای اسم  و صفت.  ۱ - ۲
است مثل حقیقت علم ، حقیقت حکمت  خارجی یا ذهنی اسم یک حقیقت وجودي ،

اسم و لفظی که به این حقایق در زبان هاي مختلف داده می شود  ....حقیقت حکیم و 
گفته می شود که هر  علمو در فارسی  scienceمثال در انگلیسی. گفته می شود  االسم

اسم بـر ذاتـی داللـت     . یا یک حقیقت اشاره دارند اسم االسم هستند و به یک اسم دو
  صفت +ذات  =اسم : می کند که به صفتی متصف شده باشد ، یعنی 

به در واقع فرقی بین اسم و صفت نیست فقط نحوه .  حکمت+ انسان = حکیم : مثال  
کارگیري آن ها متفاوت می باشد و در احادیث اسالمی ، اسم و صفت در مورد خداونـد  

   ...متعال یک معنا دارند ، مانند سمیع یا بصیر و



در بحث توحید و اسماء و صفات خداوند اشاره به این نکته الزم می آیـد کـه   : مقدمـه  
در خطبه اول نهج البالغـه کمـال توحیـد را اخـالص و کمـال       امیرالمؤمنین علی 

منظور از نفی صفات در . اخالص را نفی صفات از ذات اقدس حق تعالی بیان می کند 
ت که ذات حضرت حقتعالی که عالم اوال باید دانس اینست که کالم امیر المؤمنین 

هاهوت می باشد و آن مقام را غیب الغیوب یا عماء گویند از تمام این اسـماء وصـفاتی   
چه در دنیا و چـه در   هیچ پیامبر مرسلیهیچ ملک مقرب و که می خوانیم منزّه است و 

 ایـن اسـماء و   بلکـه تمـام   نخواهد یافـت ، و درآن راه  نکرد نخواهد آن را درك آخرت
در عالمی به نام عالم صفات یا عالم الهوت ظهور و تجلی پیدا مـی کننـد کـه     صفات

انسان در این عالم الهوت در آخرت تا ابد و تا بی نهایت سیر مـی کنـد و بـراي هـیچ     
و فرشتگان مقرب از این عالم الهوت قدمی  مخلوقی اعم از پیامبران و معصومین 

مـاهیتی  نبایـد  را  ما این اسماء و صفات. هد شدآنطرف تر به عالم هاهوت گذاشته نخوا
و یا  اسم و صفت را یک ماهیت جداگانه از ذات ال یتناهی حقتعالی بپنداریم ، یعنی جدا

 یـا آن را کسـب کـرده    پنداریم که ذات حق تعالی به آن متصف شدهن وجودي مستقل
یـا از   جـاي دیگـري  نداشته بعدا از ذات پاك او اول این ویژگی ها را  بگوییم و یا است

یا بگوییم این اسماء و صفات جزیی از ذات اوست که با ایـن  کسب کرده  عالم الهوت
حق تعالی از همـه اینهـا   که  )نعوذ باهللا (  تعبیر هم او را ترکیب پذیر و مرکب پنداشتیم

ذات اوست که به تمام این اسـماء و صـفات معنـا     در حقیقت آن بلکه .منزّه و مبرّاست
 همـه از ذات  ناي وجود ، حیات ، قدرت ، احدیت و همه اسماء دیگـر مع. ست بخشیده ا
مخلوقـات را دسترسـی بـه    ،  پیدا کرده انـد صفات اوست که خود را در عالم  ال یتناهی

ذات قدسی حق سبحانه نیست ، لـذا خداونـد بـا بـه ظهـور رسـاندن اسـماء الحسـنی         
  .مخلوقاتش را به سوي خود هدایت می کند 



همان طور کـه از اسـم آن پیداسـت حقیقـت هـاي      متعال  سنی حضرت حقاسماء الح
نیکویی هستند که جلوه ها و ظهورات خداوند متعال می باشند که ما آن ظهورات را در 

: خود حضرت حق در قرآن می فرماید . نظام آفرینش و عالم هستی مشاهده می کنیم 
 َسنیحُالْ ماءُسْالَا هِلّلِف.....  خداوند است همه اسماء نیکواز آن   

اسـماء  . که بر سر اسماء الحسنی آمده است به معنـی کـل و تمـام هسـت      " ال "آن 
حسنی خداوند بی غایت هستند نه همین هزار و یک اسم یا در جایی چهار هـزار اسـم   

کـه  ) بعدا این موضوع را بیان می کنیم ( که در کتب و ادعیه و قرآن کریم آمده است 
. و بسـیاري مـوارد دیگـر     م ، رزاق ، غفاررحمن ، رحی: برخی از این اسم ها عبارتند از 

عقل و ذهن بشر توانایی درك بیش تر از این اسم ها را ندارد و همین اسم ها را هم در 
اسـماء  . همان حدي که خداوند در وجود انسان قرار داده اسـت مـی توانـد درك کنـد     

  :خداوند از جهات مختلفی دسته بندي می شوند که به شرح ذیل می باشند 
تمـام اسـماء الحسـنی خدانـد صـفات       ) :ثبوتی ( صفات جمالی ) الف    :1ته بندي نـوع  دس

  ....حکیم ، رزاق ، خالق ، قدیر ، علیم ، عزیز و : مانند  .جمالی یا ثبوتی او هستند 
دسته دیگري از صـفات هسـتند کـه مـا آن هـا را از ذات        ) :سلبی ( صفات جاللی ) ب

جهل : می دانیم و آن ها را از او سلب می کنیم مانند  اقدس حق تعالی مبري و پاکیزه
و او اجل از آن است که به این صفات متصف شود از این رو این ها .... ، ضعف ، فقر و 

  .را صفات جاللی یا صفات سلبی می گویند 
در بین اسماء خداوند تبارك و تعـالی چنـد    :) ازلی ( قدیم  صفات) الف   :2دسته بندي نوع 

هستند اما همانطور که گفتیم این اسماء هویت ) ازلی ( به عبارتی قدیم اسم هستند که 
مستقل براي خود ندارند و ذات الهی متأثر از آنها نیست مثال بگوییم یـک وادي اسـت   

آن حیـات از آن  که در آن حیات است و ذات اقدس اله در آن وادي به سر میبرد و اگر 
بلکه ذات اوست که به حیـات یـا   ) نعوذ باهللا ( وادي برود دیگر ذات او هم حیات ندارد 



ذات او یگانه است نه به معنی عدد بلکه به ایـن   :احد .  1: اسماء دیگر معنا داده است 
) بعدا در باره این موضوع صحبت خواهیم کـرد  (   معنی که ذات او شباهت پذیر نیست

ازلیـت ذات او را   :اول .  4ات اسـت  او قائم بالذّ :قیوم .  3ات است او حی بالذّ :حی .  2
ذات او غلبه و سـیطره   :ظاهر .  6 اشاره به ابدي بودن ذات او دارد :آخر .  5می رساند 

 کـه اشاره به خفاي خـود ذات اقـدس حضـرت حـق دارد      :باطن .  7بر هر چیزي دارد 
بـه کنـه ذات او بـراي     و معرفت اوست و اینکه دستیابیذات  غیب الغیوبیهمان مقام 

 ، باشند یا فرشتگان مقرب خواه معصومین  ، باشند عظام خواه انبیاء ، هیچ مخلوقی
صـمد بـه معنـی     :صمد .  8. نمی باشـد   قابل وصولنه در دنیا و نه در آخرت مقدور و 

که منظور ما در اینجا اسم دقت کنید  :خالق .  9 توپر بودن و بی نیاز بودن ذات او است
خالق خداوند نیست که به معنی بسیار خلق کننده است بلکه منظـور در اینجـا صـرف    

 خداونـد  از ذات قـدرت الیـزال  اینکه اشاره به  : قدیر.  10خالق بودن خداوند می باشد 
:  امـام صـادق   از ذات اوسـت   علـم ازلـی و ال یتنـاهی    :علیم .  11 سرچشمه میگیرد

 :مریـد  .  12 آگاهی او از مکان پیش از آفرینش بسان آگاهی او پس از آفرینش اسـت 
ذات خداوند مرید و مختار و با اراده است که نه مجبور از جانب غیر است نه مضـطر از  

نه بـه  ( بینا بودن او  : بصیر.  13 اراده ذات حق تعالی عین تحقق آن است. ناحیه ذات 
منظور اینجـا  : متکلم . 15 )نه به معناي گوش (شنوا بودن او  : سمیع.  14) معناي چشم 

که  هست که از ذات او سرچشمه میگیردیک صفت دیگر .  یلفظتکلم نفسی است نه 
می باشد بـه طـوري کـه اگـر ایـن       دیگرنقطه عطف تمام اسماء و صفات ، این صفت 

 مقدس و بی ارزش بودنا اسمی که در باال اشاره کردیم  15آن  هم ، آنگاه نباشدصفت 
اشاره می کنیم محقق نمـی شـد و آن اسـم مبـارك      گروه بعدو هم اسم هایی که در 

چرا کـه فـرض    .خداوند متعال می باشد که به معناي بسیار پاك و مقدس است قدوس
کنید یک ذات ناپاك و پلیدي متصف به این اسماء و صفات می بود آنگاه ناپاکی و بی 



وادار می کرد از این ویژگی ها و قدرت هاي خود در امور نـاروا و  او را  ، قداستی ذاتش
مثال یک آتشی خلق می کرد و یک  کند ،ناشایست و ظالمانه یا عبث و بیهوده استفاده 

آدم هم خلق می کرد و او را بی جهت به آن آتش می انداخت و او می سوخت و عذاب 
ت پـاك و مقـدس حضـرت حـق     امـا آن ذا . می کشید بدون اینکه گناهی کرده باشد 

و بزرگتر از آن است  مقدس تر نیستذات او  در سبحانه و تعالی که سر سوزنی ناپاکی
هسـتند کـه هـر     دیگري هـم  اسم هايبرخی  .از او سر بزند که امور ناشایست و ناروا 

اسم  همان خداوند معادل قدیممثال اسم  شونداسم می  16کدام زیر گروه یا معادل این 
گـروه دوم اسـماء خداونـد از پـاکی و     . است  احدزیر گروه اسم  عظیماست یا اسم  اول

  :به شرح زیر. و به عالم صفات راه پیدا می کنند قداست ذات او سر چشمه می گیرند
متوجه شـدیم   و نام دارند اسماء الحسنی، دسته از اسماء خداوند  این :حادث صفات ) ب

همانطور کـه گفتـیم حـق     .او نیست  فات و اسماءکه ذات اقدس حق تعالی متاثر از ص
 .با به ظهور رساندن اسماء الحسنی مخلوقاتش را به سوي خود هدایت می کنـد   تعالی

که خود این اسماء الحسنی هم از اسماء ازلی او و مخصوصا قدوس بودن او سرچشـمه  
میگیرد ، در واقع این پاکی و قداست ذات حضرت حق است که این حقایق شایسـته و  
زیبا به معناي مطلق به ظهور میرسد و اگر آن قداست وپاکی در ذات او نبـود نـه تنهـا    

ممکن بود عکس و ضد این اسماء و صـفات کـه    این حقایق از او سر نمیزد بلکه حتی
این اسـماء و  تمام .حقایقی ناشایست و ناروا و یا عبث و ظالمانه هستند ظهور پیدا کنند 

 اودر حـد سـعه وجـودي    صفات خداوند فقط آن مقداري براي او قابل درك است کـه  
نیسـت   مثال درك کنه ازلیت خداوند براي هـیچ انسـانی قابـل درك   . ، نه بیشتر  است

بلکه همین مقدار می تواند بفهمد که او همیشه بوده است نه اینکـه زمـانی بـوده و از    
یک زمانی به بعد وجود آمده است چرا که او خود خـالق زمـان و مکـان اسـت و خـود      

نـه   و حضرت حق هم در قرآن کریم این اسم هاي خود را براي ما بیان فرموده اسـت 



در  فقـط  هایی است که اسماین ها  .همین ها باشد  خداوند اسماء و صفاتاینکه تمام 
لذا از اینجا نتیجه می گیریم کـه هـر چـه اسـم مربـوط بـه        . توان ذهن بشر می باشد

و عاریت است که خود خداوند تبارك و  در ماسوي اهللا است همه مجازي متعال خداوند
ـ      ا سـعه  تعالی از فضل و رحمت خود به هر کس از مخلوقـات کـه بخواهـد متناسـب ب

هر چه اسم جمالی و کمالی خوب هست همـه از آن خداونـد   ( وجودي او عطا می کند 
می باشد کـه مربـوط بـه خداونـد     ... است منظور ما اینجا اسماء شر و نقص و جهل و 

 د که این فضل و عطاي خداوند به این معنی نیست کهیالبته در نظر داشته باش) نیست 
 بی غایـت  خداوند که از ذات الحسنیود چرا که اسماءآن اسم او کم شود یا ناقص ش از

هـیچ معنـا و    بـراي آن حدود و کم و زیـاد شـدن   و عدد و رقم  ، او سرچشمه میگیرند
  . مفهومی ندارد 

 شبهات:   بخش سوم

 خـود  به را بشر ذهن ربازید از که میپرداز یم یشبهات يسر کی طرح به بخش نیا در
 يعلما که.  دندیپرس یم آنها از را سواالت نیا  نیمعصوم زمان در و کرده مشغول
ـ ا که ییجا از اما ، اند داده پاسخ آنها همه به اسالم  و خالصـه  يمقـدار  هـا  پاسـخ  نی
 سواالت نیا همه.  میکن یم انیب ساده زبان به را ها پاسخ نیا شرح باشند یم یفلسف

 آنهـا  پرسش قتیحق در.  نامند یم نیضینق اجتماع را آن که است يا مسئله به مربوط
ـ قابل ممتنع امور ایآ که نستیا  اجتمـاع  مسـئله  بـه  دانشـمندان  اوال ؟ دارنـد  تحقـق  تی

ـ  به که ندیگو یم ایالقضا مُّاُ  نیضینق  اجتمـاع  اگـر .  سـت ها هیقضـ  تمـام  مـادر  یمعن
 وجـود  یعلمـ  چیهـ  گـر ید و شـد یم یمعنـ  یب علم نام به یقتیحق اصال نباشد نیضینق

 ذاتـا  کـه  دارنـد  اشـاره  يامـور  به نیضینق اجتماع مسائل . کرد ینم دایپ معنا و نداشت
 2+2 مییبگـو  مـثال ) باشـند  محـال  دیبا امور نیا میگفت که طور همان و(  است محال
در اینجا  !کنیم  3را تغییر دهیم و تبدیل به  2یعنی می خواهیم این معناي .  تا 5 بشود



ـ ا میشـمار  یم که ياعداد نیا میدار ذهن در ما که یمیمفاه نیا که باید گفت  هـا  نی
ـ  ارقام و اعداد نیا به که هستند خداوند مخلوقات نیا و هستند خدا مخلوق همه  یمعن
پـا بـه عرصـه     2یعنی این حقتعالی است که دو موجود خلق کـرد و معنـاي    است داده

 بدون خلق او معنا پیدا نمی کرد 2حقیقت گذاشت و گرنه که او خود یگانه است و عدد 
 آن که هستند خدا مخلوقات از آنها همه است بشر ذهن در که و معنایی مفهوم هر کال

 مفهوم و معنا چیه اصال کرد ینم خلق يزیچ خداوند اگر گرنه و اند گرفته معنا میمفاه
حضـرت   . نداشـت  مفهـوم  و معنا یعلم چیه کل در و یمیش و کیزیف و عدد و لفظ و

ر آن نظم و علم معنا حق با علم و حکمت مطلق خود این جهان را این گونه آفرید تا د
از آنها استفاده کند در حـالی کـه خداونـد     اراده خود انسان بتواند با اختیار و داشته باشد

انسـان در آن سـر   که در آن هیچ نظم و علمی نمی بود و می توانست جهانی بیافریند 
مقدر کرد تـا انسـان داراي اختیـار و اراده     حکیم و اینکه خداوند درگم و حیران می بود

،  مطلق باشد از همین رو جهان را منظم آفرید تا این اراده و اختیار او معنا داشته باشـد 
خداوند زمین را صاف نیافرید تا پس از رسیدن به ته آن از آن پـایین بیفتـد ،    از این رو

تـا انسـان هـا بـه راحتـی در آن       جاذبه قرار دادنیروي پس زمین را گرد آفرید و در آن 
و بـراي ایجـاد نظـم     برسند ند یا به انتهاي زمینزندگی کنند بدون اینکه از جایی بیفت

براي انسان در این دنیـا مخلوقـات را مـادي آفریـد کـه داراي وزن و جسـم باشـند و        
چراکـه مجـردات داراي وزن و    د نیافریـد آنها را در این دنیا مجـرّ براساس حکمت خود 

ند لذا از همه جا می توانند عبـور کننـد ، در یـک    جسم و ویژگی هاي دیگر مادي نیست
دنده هـاي   وقتی فرض کنیده را دو چرخ دندمثال .  لحظه از جایی به جاي دیگر بروند

، با چرخاندن یکی از آنها دیگري متناسب با جهت چرخش آن  دنآنها داخل هم می رو
ی در آنها قرار دهـد  وانست خاصیتچرخ دنده حرکت می کند ، در حالی که خداوند می ت

و در حالی که یکی می چرخید دیگـري   دنده هاي آنها از داخل هم عبور می کردند که



خورد دنده هـا بـه هـم     نمی چرخید یا برعکس حرکت می کرد به طوري که هنگام بر
و یا مجرّد می شدند و از داخل جسـم دنـده    دهده هاي یک چرخ دنده غیب می شدند

هاي دیگري رد می شدند و یا همین جسم دنده هاي مادي از هم عبور می کردند بـه  
انست کـه کـدام   آنگاه انسان نمی د. طوري که حجم چگالی آنها در هم ادغام می شد 

یک از این حاالت اتفاق می افتاد و ممکن بود هر باري یک کدام از این اتفاقات بیفتـد  
و  و انسان ها دچار سردرگمی و حیران می شدند و زندگی بر آنها تلخ و ناگوار می بـود 

و ایـن بـا    آن اراده و اختیاري که خداوند به انسان داده است بیهوده و بی معنی میشـد 
در  ، که کار عبث و بیهوده از او سـر بزنـد  حکمت مطلقه حضرت حق ناسازگار می بود 

هـیچ  خداوند حکـیم و علـیم   اما  را اینگونه بیافریندجهان حالی که خداوند می توانست 
  . را براي انسان خلق نمی کند ها نظمی گاه اینگونه بی

 دو بـه  می کنیم و يبند دسته نوع دو در یی که ما آنها راها پرسش آن برسیم به حال 
 یمـ  داده پاسـخ  اسـتدالل  نیهم با ها پرسش نیا هیبق و میده یم پاسخ آنها از نمونه
 : شوند یم عوض شیها صورت فقط،  شوند
 بـه  شـود یم مطـرح  مورد نیا در که یاالتؤس : خداوند مورد در ممتنع امور - اول دسته

 را خود مثل ای کند خلق یکیشر خود يبرا تواندیم خداوند ایآ .1  هستند ها صورت نیا
 يموجود تواند یم خداوند ایآ . 3 ؟ کند نابود را خود تواند یم خداوند ایآ . 2 ؟ ندیافریب

 ؟ کند نابود را آن ای کند بلند را آن نتواند خود که کند خلق
 که افتاد یم اتفاق یصورت در فقط سواالت نیا همه گفت دیبا سواالت نیا به پاسخ در

شـریک یـا    خداونـد  آنگاه میشد براي بود می ناقص و محدود حق حضرت اقدس ذات
 آن در او ذات کـه  داشـت  یم وجود یخال يجا کی که یصورت در. همانندي قائل شد 

 يبـرا  ماننـد  ای کیشر کی یخال قسمت آن در توانست یم بله آنگاه نباشد یخال جاي
 او ذات دیبا حتما آنگاه کند خلق کیشر میشد که خود يبرا خداوند اگر.  کند خلق خود



 ینمـ  نـاقص  ذات آن ضـمنا  باشـد  کیشـر  خلـق  يبرا جا که بود یم محدود و ناقص
 کمـاالتش  هـم  او ذات هـم  یوقتـ  چـون  کند خلق را خود از تر کامل کیشر توانست
 و نـد یافریب را نـدارد  خود ذات در که یکماالت توانست یم چگونه باشد محدود و ناقص

 آن هـم  و بـود  نـاقص  او خـود  هـم  آنگاه  ندیافریب را خود مثل توانست یم حداکثر لذا
ـ  در توانـد  یم فقط تینها یب و مطلق کمال که میشد متوجه لذا و کشیشر  ذات کی

 محـدود  را او خالقش چون باشد يگرید ذات مخلوق تواند ینم که هم ذات آن و باشد
 و باشد یکی تواند یم فقط تینها یب و مطلق کمال میریگیم جهینت رو نیا از کرد یم

ـ  در پـس  است آغاز یب و یازل لذا باشد آمده وجود به ییجا از شودینم هم ذات آن  کی
 تیغا یب و تینهایب حق حضرت اقدس ذات چون اتفاقا مییگویم میکنیم خالصه جمله
 اقـت یل يموجـود  چیهـ  اصـال  درواقـع  و نمی شود قائل شد براي او یکیشر چیه است

 فـرض  بود یم محدود و ناقص خداوند که یصورت در فقط و راندارد او با شدن کیشر
ـ ا و. بودنـد  یم ناقص دو هر هم صورت آن در و بود ممکن او يبرا کیشر  سـوال  نی

 : دیفرما یم حق حضرت خود لذا. گذارد یم یتعال حق برعظمت يشتریب صحه
  َمل یدل دولَی ملَ و ملَ و أ وافُکُ هلَ نکُیدح       نه از او چیزي صـادر مـی شـود و نـه از

  .جایی صادر شده است و أحدي را کفو و همتاي او نمیباشد 
ـ  و زالیال قدرت آنها در منتها.  است گونه نیهم پاسخشان همه هم گرید سواالت  یب

 آنگـاه  بـود  یمـ  محدود حق حضرت قدرت اگر یعنی باشد یم حق حضرت حصر و حد
 . فتندیب اتفاق که بود ممکن هم مسائل نیا

 فلسـفه  در کـه  اسـت  یممتنعات دسته نیا:  مخلوقات مورد در ممتنع امور - دوم دسته
 هـم  را مسـئله  نیا که است ریصغ در ریکب انطباع مسئله آن نیتر مهم که است مطرح

ـ دن کـه  است قادر تو يخدا ایآ:  دندیپرس او از  یعل نیمنؤالم ریام زمان در  در را ای
 کـه  گفت دیبا ؟ کند کوچک را ایدن و بزرگ را مرغ تخم آنکه بدون جادهد یمرغ تخم



 بـه  يشـتر یب اعتقـاد  سواالت نیا پاسخ افتیدر با انسان که نستیا سواالت نیا ارزش
 بـه  میبپـرداز  حال. میدید اول نوع در که همانطور پیدا میکند ، خداوند عظمت و قدرت
 :، با دو مقدمه شروع می کنیم  سوال نیا پاسخ

 ییجا از نکهیا بدون است نبوده موجود که را يزیچ یعنی است خالق خداوند : ١ مقدمـه 
 یمراتبـ  خداونـد  مخلوقـات  ظهـور  حال.  آورد یم وجود به عدم کتم از ردیبگ سرمشق

 دیبا دیایب وجود به خواهد یم اگر ای نگرفته صورت یخلق و ستین يزیچ ای یعنی .دارد
 را ماده عالم خداوند رو نیا از.  کند دایپ ظهور يوجود مرتبه نیتر نییپا کی در حداقل

.  اسـت  وجـود  مرتبه نیتر نییپا که برسند ظهور به آن در يماد مخلوقات تا کرد خلق
ـ  نفـس  مثـل  هسـتند  مجردات خداوند گرید مخلوقات از دسته کی  کـه  انسـان  روح ای

 کـار  که میحک خداوند.  مجرد مخلوقات گرید و مالئکه ای دارد شناخت و درك ییتوانا
 مراتب نیتر باال تا نیتر نییپا از خود مطلق حکمت با زند یسرنم او از هودهیب و عبث
 4 در اسـت  حـق  حضـرت  ذات خـود  وجـود  آن که)  هوتها( ذات عالم جز به را وجود
ـ ذ شـرح  بـه  که هم گفته میشود خمسحضرات که به آنها  است فرموده خلق مرتبه  لی

 : هستند
در این عالم که خارج از همه عوالم . عالم ذات حق تعالی است : ) هوتها (  ذات عالم.  1

هیچ ملک مقرب و هیچ پیـامبر مرسـلی آن را   . است فقط هویت ذات الهی مطرح است
صفت و وحـدت  که تداعی کننده عدمِ هر  عماءیا  درك نکرده و درآن راه نیافته است

مرتبـه عـزت کامـل و    کـه   که همان مقام غیب مطلق ذات احدیت است محض است
عالم اسما و  : ) ال هوت (  صفات عالم.  2 استرف خدا مربوط به همین حضرت تنزیه ص

در این عالم حق تبـارك و  . صفات الهی و عالم مظاهر و جلوه گاه هاي جل و عالست
ایـن   ت، اراده، خلق، رزق و غیره متجلی مـی شـود و  تعالی، در جلوه گاههاي علم، قدر
نخستین عالم پس   : جبروت عالم.   3 .ت عظمته استعالم، عالم ظهور و بروز حق جلّ



عـالم مثـال یـا    : ملکوت  عالم.  4و جبروت اسـت  صرف عالم تجرد از عالم اسماى الهى
آن حقایق مجرد، در این عالم، جلوه آخرین عوالم تجرد است که در  که برزخ هم گویند

ـ  جامع کون که : ناسوت عالم.  5 .گر است ها جلوه قالب و  مرتبه نازل و در حد و اندازه  ای
 عالم آن همه اصل هوتها عالم که.  که همین عالم ماده است ندیگو هم التّنزّالت آخر

 ناسـوت  عـالم  از.  انیپا یب بحر در است يا قطره مانند گرید عوالم به نسبت و هاست
ـ تار ناسـوت  عالم نیا.  شود یم تر شیب تجرد میبرو تر باال به که چه هر  و نیتـر  کی

 و دارد يشـتر یب ظهور ، قتیحق میبرو تر باال به هرچه و است وجود عالم نیتر یظلمان
 او کـه  آنست یمقتض او کمال تیجامع شأن و یانسان نشأه.  شود یم تر شیب تینوران
ـ نما تعلـق  قطـع  یظلمان یسفل عالم نیا از چون و. کند درك را وجود مراتب تمام  و دی
 بـا  و کنـد  یمـ  عـروج  عـرش  يبـاال  و عرش و ها آسمان بر ، آمد در پرواز به او روح

 که اهللا لقاء به او و درخشد یم او پاك دل در یاله انوار و کند یم دایپ مناسبت مالئکه
 . ابدی یم دست است مرام تینها و مقاصد تیغا

 که يزیچ به و دارد وجود و هست که يزیچ یعنی خلق مییگو یم یوقت پس : ٢مقدمه 
 وجـود  به و دیایب در یستین از خواهد یم يزیچ اگر حال.  خلق مییگو ینم گرید ستین
 نداشـته  انـدازه  و وسعت اگر چون باشد داشته يا واندازه وسعت کی دیبا باالخره دیایب

ـ  اتم کی خلق نیا خواهد یم حال.  است یستین و ستین یخلق گرید وقت آن باشد  ای
 . باشد ارهیس و کهکشان ای باشد آن از کوچکتر

 چیه به مخلوقات آن يها یژگیو و اتیماه اما است نطوریهم هم گرید عوالم همه در
 را مـاده  خـواص  انسان نفس ، تجرد عالم در مثال.  ستین درك قابل انسان يبرا وجه
 قـرآن  در هـا  بـار  قتیحق نیا و.  دارد يا اندازه و وسعت او وجود و دارد وجود اما ندارد

در نـزد  :  کُلُّ شَیء عنده بِمقْـدارٍ  ۸رعـد   : مثل است فرموده اشاره بدان خداوند میکر
 چیز داراي مقدار و اندازه مشخّص و معین، و حساب و کتـاب دقیـق و روشـن    خدا همه



 ، امـت یق دارد وسـعت  بـرزخ  . ت معین اس داراي اندازه ثابت و کمیت:  »بِمقْدارٍ« است
 وسعت نیا.  گنجد ینم انسان ذهن در که یوسعت اما دارند وسعت همه جهنم ، بهشت

 آن بخواهد آنکه به رسد چه کند درك تواند ینم بعد سه از تر شیب ما ذهن را اندازه و
 یمـ  خداونـد  فقط را آنها يوجود ابعاد که کند درك را آخرت و برزخ عیرف و بلند عوالم
 و اسـت  ناشـناخته  انسـان  يبرا انیپا یب و کران یب عوالم آن يالفبا قتیحق در.  داند
 . است محروم آن فهم از جهینت در ندارد آن يالفبا از يا بهره
 عـدم  پس که ندارد وجود اگر ، خواهد یم کننده پرسش که را يزیچ نیا دید دیبا حال

 يدارا دیبا پس دارد وجود اگر و.  ندارد يا اندازه و وسعت چیه نیستی و است یستین و
 همـان  و نبود کار در ینشیآفر و خلق گرید ، در غیر اینصورت باشد يا اندازه و وسعت

 یمـ  واحـد  خلق کی آن پس باشد یم تیماه دو نیا بیترک او منظور اگر و. بود عدم
 خواهد یم او خلق نیا دیبگو کننده پرسش حال.  شود یم يوجود تیماه کی و شود
 باشـد  اتـم  کی اردمیلیم کی اندازه به خواهد یم ایآ باشد داشته يا اندازه و وسعت چه

 واگر کند خلق او يبرا خداوند تا دیبگو خواهد یم را کدام هر کهکشان کی اندازه به ای
 یوسـعت  چه خواهد یم کدام هر دیبگو است مخلوق دو ای يوجود تیماه دو او منظور
 . است رفته نشانه خود سمت به را نیزوب ریت کننده پرسش نیبرا بنا پس.  باشد داشته
 چگونه ماده یظلمان و محدود يایدن نیهم در متعال خداوند که بنگرد انسان : آخر سخن

 یم درك را آنها نشیآفر عالم در تأمل و نگاه با انسان.  است دهیآفر ییبایز تینها یب
ـ  بتوانـد  کـه  اسـت  کرده خلق را انسان نفس نیا خداوند و کند ـ نها یب  احساسـات  تی

 بدانـد  و بشناسـد  را آنها دگاریآفر تا ببرد لذت آنها از و کند درك را ها ییبایز و مختلف
 سـت ین درآن یخلل و نقص چیه که ییبایز و نظم نیا با را عظمت نیا به عالم نیا که
 شیستا یکین به را او و.  کند خلق که  توانسته یم مطلق و ماهر دگاریآفر کی فقط را

 او شـکر  و بداند مبرّا و منزّه یجهل و نقص و بیع هر از را او و دیگو را او حیتسب و کند



ـ اخت بـه  که يسپاسگزار و شناخت نیا خاطر به تا دیگو را  ، اسـت  داده انجـام  خـود  اری
ـ ا به که یکس کرد ضرر چه اما.  گرداند او بینص را شبهشت و خود تیرضا خداوند  نی
    . کرد یناسپاس را او و دیورز کفر مهربان خداوند

  بهشت و دوزخ: بخش چهارم  
اسـت  ناتوان و عاجز آن ی و کیفیتچگونگ و آخرت در اتیح تیفیک درك از انسان 

 احاطه را انسان يماد يها حجاب و ها پرده . کرد نخواهد خطور هم او ذهن به یحت و
ـ روا و دیـ مج قرآن که آنچه و.  ندارد را آخرت نشئه درك توان و کرده  نیمعصـوم  اتی
 کشـف  نکهیا نه ، باشد یم ذهن به تقرب يبرا کنند یم فیتوص دوزخ و بهشت از 
ـ   مبرایپ . دنباش کرده ها نعمت تیماه  و بهشـت  و آخـرت  از آنچـه :  نـد یفرما یم

 یکسـان  يبرا فقط جهنم.  استیدن نیا به هیشب آنها اسم فقط هست ایدن نیا در جهنم
 گناهان همه از که یکس و روند یم ایدن نیا از خود گناهان ای گناه از توبه یب که است
ـ  ، داشت نخواهد جهنم به یراه هرگز است کرده یواقع توبه  بـه  او گناهـان  اگـر  یحت

 بـرود  ایدن از توبه بدون هم گناه کی با یحت اگر انسان.  باشد عالم ستارگان تمام اندازه
 جهـنم  ای قبر فشار مثل ، شد خواهد عذاب خود گناهان اندازه به مرگ از پس عوالم در

 آنگـاه  کنـد  پـاك  را او نتواند ها عذاب نیا که باشد ادیز اریبس گناهان اگر اما ی ،برزخ
ـ  ببخشد خداوند نکهیا مگر. براي او نیست  امتیق جهنم چاره اي جز  شـفاعت  مـورد  ای

 ستیدو برود ایدن از توبه یب و بکند حسادت کی یکس اگر هست تیروا در.  ردیگ قرار
 یمـ  سـبک  را گنـاه  کـه  یکسـان  اشـتباهات  از یکی.  بود خواهد یبرزخ جهنم در سال

 یمـ  خداونـد .  کننـد  یمـ  سهیمقا ایدن با را عذابشان مدت و تیفیک اینست که شمارند
 جهـنم  بـه  شـدن  وارد پس.  مانند یم آن در حقب چند حقابااَ هایف نَیثالبِ : دیفرما

  صـادق  امـام  زبـان  از را حقـب  يمعنا حال . ماندن آن در حقب کی حداقل یعنی
 معـادل  روز کی هر و روز 360 آن سال هر که است سال هشتاد حقب هر  : میبشنو



 یـک پـس از محاسـبه ، هـر    .   دارند توقف حقب هشتاد جهنم در و است سال هزار
 . هزار سال دنیایی است  800میلیون و  28حقب معادل با 
    :ابتدا درکات یا طبقات دوزخ را مرور می کنیم  :دوزخ ) الف   

١ .  جهنم   :کـاران  گنه يجا و است تر سبک درکات هیبق از آن عذاب درکه نیا 
 يهـا  عـذاب  که اند داشته یگناهان اما دندیتوح اهل که آنها باشد یم  امبریپ امت
 و فضل با انجام سر و بود خواهند جهنم در چند حقب است نکرده پاك را ها آن یبرزخ

   یلظـ   . ٢فتای خواهند نجات طهارت و عصمت تیب اهل شفاعت و یاله رحمت
 و اعضـا  همـه  و کنـد  یم جدا استخوان از گوشت و کند یم سر از را پوست یلظ آتش

ـ ا :  حطمـه  .  ٣ اسـت  انیـ هودی گاهیجا و سوزاند یم را جوارح  گـاه یجا درکـه  نی
ـ نها يمعنـا  به ریسع:   ریسـع   . ٤ باشد یم ینصران و یحیمس  یافروختگـ  بـر  تی

 گـاه یجا :  سـقر   . ٥. باشد یم)  پرستان ستاره(  انیصاب گاهیجا و باشد یم آتش
 آتش ادیز حجم ، میجح:   میجح  .  ٦. است نمازان یب و پرستان آتش و مجوس

 و باشد یم درك اسفل که :  هیهاو  . ٧. است عرب مشرکان گاهیجا که ندیگو را
  . است منافقان و نیاطیش و سیابل گاهیجا

 در انـد  آتـش  در همـه  شـقاوت  اهـل  : 60 هود :آیات قرآن کریم درباره حاالت جهنمیـان  
 به را دوزخ آتش نیمجرم که آنگاه و : 53 کهف .کشند یم حسرت ناله و آه کهیحال

 راه چیهـ  آن از نجـات  يبـرا  و افتـاد  خواهند آن در که فهمند یم کنند مشاهده چشم
ـ یب یمـ  را گناهکاران امتیق روز در  : 49 میابراه  .دندارن يفرار ـ زنج بـه  کـه  ین  ری
ـ نیبب دور از را دوزخ گناهکـاران  چـون  : 30 ق  .انـد  شـده  بسـته  هم به و دهیکش  دن

  . شنوند یم دور از را دوزخ خشم و ادیفر و خروش
ـ دن آتش بر را دوزخ اهل اگر .  1 :درباره دوزخ  احادیث پیامبر .  2  بـه  ، دهنـد  قـرار  ای

 هزار هفتاد دست به زمام هزار هفتاد با  جهنم ، امتیق روز در .2.  رفت خواهند خواب



 نکنـد  کنتـرل  را او سـبحان  خداونـد  اگـر  و کند یم یکش سر او و شود یم رانده ملک
 تمـام  کـه  دهد یم سر یخروش و ادیفر چنان و به آتش می کشد را نیزم و ها آسمان

 تـا  زدیبر نیزم يها کوه بر زقوم وهیم از يا قطره اگر . 3.  ندیآ یم در زانو به قیخال
 یمـ  نـاگوار  و تلخ ایدن اهل بر یزندگ آن گند يبو از و رود یم نییپا نیزم هفتم طبقه
ـ  اگر .4 . اوست طعام زقوم که یکس دارد را تحملش چگونه . گردد     نیغسـل  از یظرف

 مغـرب  در کـه  یکسان جمجمه ، شود ختهیر عالم مشرق در)  انیجهنم خون و چرك( 
 شـود  داده قـرار  نیزمـ  در جهنم نیآهن گرز کی اگر . 5.دیآ یم جوش به هستند عالم
 آب(  میحم از قطره کی اگر . 6. دهند تکان را آن نتوانند شوند جمع جن و انس تمام

جهـنم   . 7.  کند یم زهر به لیتبد را همه زدیبر ایدن يها انوسیاق در)  جهنم جوشان
در هر شقه  کهه هزار شقّ 70در هر شعبه .هزار شعبه است 70در هر دري  کهدر دارد  7

که بلندي هر مار به اندازه سه  وجود دارد هزار مار 70 هزار خانه است و در هر خانه 70
 جهنمیـان ایـن مارهـا بـه    . روز راه است و نیش هاي آن ها به اندازه درخت خرماسـت 

با مشاهده این مارها به نهر هایی که در روي زمین جهنم  اهل عذابو حمله می کنند 
است پناهنده مـی شـوند و خودشـان را بـه     زهر مار و عقرب  آب آندر جریان است و 

این نهرها به قدري عمیق هستند کـه اهـل عـذاب وقتـی     .درون این نهرها می اندازند
در  . 8 . سال راه است 70 طبقهپایین می روند و هر  طبقه 70فتادند داخل این نهرها ا

هزار بار به خدا  70آن  مار دروندیدن جهنم یک وادي از آتش است که اهل جهنم از 
 آن داخـل  کـه  سـت تابوتی در آن چاه که تشآاز  ستچاهیدر آن وادي ،  .پناه می برند

  .می باشد متر  500نیش دارد و طول هر نیش آن  1000که  آتشین استتابوت، ماري 

 بـه  بهشـت  از يدر تـا  کنـد  یم امر حق حضرت .1 : که است و کتب آمده  تیاروا در.  3
 یم زانیخ و افتان ، یشتابزدگ با نندیبب را بهشت یوقت انیجهنم ، کنند باز دوزخ يسو



 بـه  آنکـه  تا  کنند یم شنا جهنم آتش در سال هفتاد و افتند یم گریکدی سر بر و تازند
 در . 2.  بـه روي آنهـا بسـته میشـود     در ، به نزدیک در میرسند یوقت رسند یم در آن

 را خود بشود خنک نکهیا يبرا بگزد را یجهنم اگر که شتر اندازه به است یعقرب جهنم
 بـا  و بـرده فرو  نهیس در را خود يها سفَنَ جهنم اهل . 3. اندازد یم مذاب مس داخل
 یمـ  بلنـد  صـدا  خـران  که طور آن گردانند یم بر را آن ناله و هیگر به صدا کردن بلند
 انیعص باز اگر ، ده نجات جهنم از را ما پروردگارا ، ندیگو جهنم در گناهکاران . 4کنند
 سخن از لب من با و دیبمان آن در سگان يا:  شود یم خطاب آنها به میستمکار میکرد
 يا کنند یم آرزو ، نندک مشاهده را آخرت عالم قتیحق یوقت گناهکاران . 5.دیبند فرو

 شدند یم سپرده ينابود و فنا فراموشخانه به نیزم در و شد ینم پا بر امتیق کاش
 آن یچگـونگ  و تیـ فکی درك میگفتـ  کـه  طور همان بهشت فاتیتوص در :بهشت ) ب 
 : میکن یم بازگو رااوصاف بهشت  آیه و حدیث از نمونه چند . ستین مقدور انسان يبرا
 خـود  ستهیشا بندگان يبرا  : دیفرما یم نهأش جلّ حقّ حضرت یقدس یثیحد در . 1

 چیهـ  ذهـن  بـه  و دهینشن یگوش چیه و دهیند یچشم چیه که ام کرده آماده را یبهشت
ـ ا  یسـ یع حضـرت  با یوح به جلّ و عزّ خداوند .   2است نکرده خطور کس  نی

)   بهشـت  در(  کـه  را آنچه ندیبب دگانتید اگر میمر پسر يا  : دیگو یم سخن نیچن
 و گشـت  یمـ  ذوب آنهـا  بـه  اقیاشـت  از قلبت ، ام کرده آماده خود صالح دوستان يبرا

ـ آ سـجده  مبارکه سوره در .  . 3 بست یم بر رخت تنت از اقیاشت شدت از جانت  هی
 پنهـان  انیبهشـت  يبـرا او  کـه  آنچه داند ینم خداوند جز کس چیه  : دیفرما یم 17

 از یلباسـ  اگـر  :  امربیـ پ .  4 شـوند  یم نایب آنها دنید از ها چشم که است کرده
ـ دن اهل چشم اورندیب ایدن اهل يبرا را انیبهشت لباس ـ د تحمـل  ای  از و نـدارد  را دنشی
اگر یک تار مـوي  :   امام صادق . 5. جان خواهند باخت کردنش نگاه به عشق شدت



بهشتی را از آسمان دنیا بر زمین بنمایانند جمیع خالیق از فرط یکی از حور العین هاي 
 هسـت   امربیـ پ از مهم اریبس یتیروا .عشق جان به جان آفرین تسلیم خواهند کرد

 بـا  کـه  سـت ین یانسان چیه اوست دست در جانم که يخداوند به قسم : دیفرما یم که
 ینمـ  بهشت وارد عملت با هم شما اهللا رسول ای : دندیپرس.  گردد بهشت داخل عملش

 رحمتش و فضل نکهیا مگر شوم ینم بهشت وارد عملم لهیبوس هم من:  فرمود ي ؟شو
 شـگاه یپ در گـاه  چیهـ  انسـان  کـه  نسـت یا ثیحد نکته.  گذرد در من از و شود بمینص

در  باشـد  هـم   امربیـ پ مقـام  در او عمـال اَ اگـر  کنـد  اندام عرض دینبا حق حضرت
ـ .  اسـت  اوردهین جا به را خداوند عبادت حق پیشگاه او حقیقتا دست خالی است و  یحت

     . دهـد ب دسـت  غـرور  و جـب ع انسـان  به یحقتعال عظمت شگاهیپ در دینبا لحظه کی
 اگـر  . 7 . داشت نخواهد بهشت به یراه باشد او وجود در تینانإ يا ذره یکس اگر . 6

   : ۱۳۲ عمـران  آل . 8 . رفـت  خواهد جهنم به قطعا ، است یبهشت که کند فکر یکس

نیزمـ  و هـا  آسـمان  همـه  آن وسعت که یبهشت و پروردگار مغفرت يسو به دیبشتاب 
 هفـت  وسـعت  را نفر کی هر بهشت ملک خصوصی وسعت هیآ نیا در خداوند . است

 نیتـر  دور کایآمر ناسا سازمان يها افتهی نیآخر طبق.  کند یم یمعرف نیزم و آسمان
 سـال  اردیلیم 13 تقریبا فاصله در است اول آسمان در که را نیزم از شده شناخته ستاره

 ينـور  سـال  از منظـور .  اسـت  مسـافت  واحـد  ینـور  سال(  کردند ییشناسا نیزم ينور
 کی هر در نور با این محاسبه که کند یم یط سال کی مدت در نور که است یمسافت

میلیارد سال پـیش ، نـوري از ایـن سـتاره      13.  کندیم یط لومتریک هزار صدیس ، هیثان
ـ فرما یمـ   امربیپ و . )ساطع شده که امروز به زمین رسیده است   اول آسـمان  : دی

 بـه  نسبت دوم آسمان طور نیهم و ابانیب در است يا حلقه مانند دوم آسمان به نسبت
 نیتـر  نییپـا  که یکس آن : فرمود  امربیپ . 9  هفتم آسمان تا ..… و سوم آسمان

ـ  کـه  دارد)  بـا یز نوجوانـان (  نغلما از خدمتکار ها ونیلیم دارد را بهشت در رتبه  یوقت



بـه خواسـته او پاسـخ     هـم  بـا  آنها از نفر هزار زند یم صدا را خود خدمتگذاران از یکی
 .  مثبت می دهند

  برکاته و ا رمحت و کمیعل والسالم
  

  منابع
  حسینی طهرانی آیت اهللا محمد حسین: ا شناسی 

  علی راجی: معاد جهان پس از مرگ 
  استاد محمد شجاعی: سلسله مباحث و سخنرانی 

اینترنتی که مجال نام بردن همه آنها نیست و از صاحبان همه آن سـایت هـا    ایت هايس از و
  .سپاسگذاریم و از خداوند متعال براي آنها اجر عظیم خواستاریم 

 


