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 ی حضرت ابراهیم و ستاره پرستان(رسالت )قصه
 

 

 

 

 

 ؛ ارائه ملکوت به پیامبرانپیامبری و دعوت ابراهیم )ع(
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

وتَ السَّماواتِ وَ إِبْراهیمَ مَلَكُ وَ كَذلِكَ نُري« »أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم»

دعوت توحیدی ابراهیم )ع( دارای ابعادی بود، اوالً  1«اْلأَرْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ 

شخصی که با أبیه آزر در طفولیت و بعد تا نوجوانی بود، بعد دعوت توحیدی 

-پرستان نسبت به اصنام أرضی، بعد با ستاراجتماعی بود که با نمرود و سایر بت

ها از پرستان و خورشیدپرستان نسبت به اصنام سماوی بود. و این بتان و ماهپرست

گرچه از  پرستان دارای اصالت الوهیت و ال سیّما به معنای خالقیت نیستند.نظر بت

 بعد از الوهیت خلق. باشد که الوهیت تدبیر  نظر تدبیر مطالبی دارند

ز با شخص آزر و بعد با عد دعوت توحیدی ابراهیمی که از آغادر این سه بُ

را در تحت  خداوند این سه مرحلهتان آسمانی بود، پرسپرستان زمینی و بعد با بتبت

إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ لِیَكُونَ  وَ كَذلِكَ نُري» یک جمله آورده است که

ردم و بحث نکردیم. اینجا کذلک است و کذاک نیست. یک روز عرض ک« مِنَ اْلمُوقِنینَ

و  رائه الهیه اگر ارائه نزدیک باشداشاره به نزدیک است. این ا« کذاک»فرمود: اگر می
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شود. اما فرمود کذلک، کذلک اشاره به دور کذا می ،کل مکلفین باشد در اختیار

بما »است. آن ارائه و آن رؤیت ملکوت سماوات و أرض که در دسترس کل مکلفان 

بلکه نیازمند به تبلورات فطری و عقلی و حسی و علمی  ،نیستباشد « هم مکلفین

های عد وحی ربانی است. از این جهت کذلک، مانند اینگونه دور، دور از دسترسدر بُ

در  توانند خودکفا باشندحسی که نمی ها، در ابعاد فطری و عقلی و علمی وانسان

و أرض که حقیقة یت ملکوت سماوات رؤ اینگونه رؤیت ملکوت سماوات و أرض.

است. که از « التعلق باهلل حقیقة»المِلک و حقیقة المُلک است که در جمله واحده 

اول که بر عهده  در بعدگردد. حدوث کل جهان مستفاد می« حقیقة التعلق باهلل»

از عد بعید لک نیست. کذلک عبارت است از آن بُ عموم مکلفان است، کذاک است، کذ

مربوط به مقام وحی است. و این ملکوت  ،خودکفا نیستندمرحله امکان مکلفان که 

دارای چهار  ،کنیمسماوات و أرض چنانکه اشاره کردیم و مقداری باز صحبت می

عد تر در بُعد است. در چهار بعد، سه بعدش و مخصوصًا بُعد اولش و تبلور یافتهبُ

ه زمان و ک ر کتاب حوار ما مفصالً بحث کردیمدومش دارای عالماتی است که د

حرکت و تغیّر و ترکّب مواد عالم، هر یک و مخصوصًا با انضمام با یکدیگر دلیل بر 

رمادی آنها را به وجود ه موجودی غیکبل ،حدوث است که خودپا و خودکفا نیستند

 و نیز مدبّر آنها است. آورده است

سیله از را و مادّهو  بنگریم مادّه، اگر به ظاهر عد اول که بُعد ملکوت استدر بُ

اش و چه پشت قرار ندهیم، چه پشت دیوار درونی مادّهبرای دریافت پشت دیوار 

یابیم. کسی را می ما مِلک و مُلک یابیم؛، ما ملکوت مادّه را نمیاشدیوار برونی

است. مالک موادی است یا سیطره دارد و سلطه  مادّهلک بر یا مَ مالک مادّه است

دانند، اما فهمند و همگان میبی است که همگان میملکی بر موادی دارد. این مطل

 از و چه برون مادّهچه درون خود  گرش درون قرار بدهیم،را برمتها وسیله ن مادّهاگر 

است که فقر است. فقر است، حدوث است، جهل  مادّهکه گام اول درون خود  مادّه

است.  مادّهتغیّر است، این مطالب ملکوت اوالی  ،ترکّب است، زمان است ،است

آید با نگرش فطری و عقلی و علمی و حسی، اینگونه به دست می مادّهملکوت اوالی 

 خودکفا نیست و به پای خود بند نیست. مادّهکه 

پس  مُحسدِ ی دارد. هسر  مادّه خودکفا نیست و حادث است،مرحله دوم، اکنون که 

عسد، دو ی اسست. ایسن دو بُغن مادّهبه همان مقدار ایجادکننده مادّه نیازمند است.، قدر 

: معرفست سسلبی .بعد معرفتی است. یک بُعد معرفت سلبی و یک بعسد معرفست ایجسابی
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درجاتی دارد و معرفست ایجسابی خسالق  مادّهمعرفت سلبی  .غنا فقر، و معرفت ایجابی:

و  ای اسستمسادّه چهسار مرحلسهنیسز دارای درجساتی اسست. معرفست سسلبی  مسادّهجهان 

و چهسار  است. چهار مرتبه معرفت سسلبی داردنیز دارای مراحلی  مادّهمعرفت ایجابی 

و ایجاب نیز برای معرفت سسلب،  برای معرفت ایجابمرتبه معرفت ایجابی دارد. سلب 

لسوال ». الاله برای معرفست اال اهلل، و االاهلل بسرای تکامسل معرفست سسلب کسه الالسه اسست

 . «سلبالسلب لم یعرف االیجاب و لوال االیجاب لم یعرف ال

و چهسار مرتبسه کسه درونسی اسست  مادّهچهار مرتبه مراحل سلبی نسبت به ملکوت 

کسه پیونسد و پیوسست یکدیگرنسد. مرحلسه اوالی  مسادّهمراتب ایجابی نسبت به ملکسوت 

با نظر با چشم فطرت و  1«السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ مَلَكُوتِ أَ وَ لَمْ یَْنظُرُوا في» مادّهملکوت 

هسستند،  یسابیم کسه فقیسر إلسی الغیسرمسی ،علم اگر به مواد جهان بنگریمعقل و ح  و 

نخسستین مربسوط بسه کسل  ۀایسن مرحلس خودکفسا نیسستند. ،ابدیت ندارنسد ازلیت ندارند،

کسه  مادّهوحی باشد یا وحی نباشد. این مرحله نخستین ملکوت سلبی  ،مکلفین است

 ،خودپا و خودکفا نیسست همادّطوری که همان .است مادّهپشت بندش ملکوت ایجابی 

کسه خودپسا و خودکفسا  مسادّهملکسوت سسلبی  ال السه: ای در کار اسست.کنندهپ  کفایت

و غیرمادی او را ایجساد کسرده اسست و  مادّهکه غیر مادّهملکوت ایجابی : اهلل اال نیست.

که خودکفا بودن و خودپسا  مادّهسلب، ملکوت درونی  عد نخستینِکند. این بُتدبیر می

بسه آن انسدازه کسه  ،اسست مسادّهعد درونی که ایجابی کند. و بُسلب می مادّهدن را از بو

کنسد کسه ب مسیکنسد، ایجساخودکفا و خودپا بودن را سلب می مادّهاین نظر صحیح از 

 را ایجاد کرده است.  مادّهست که این خودکفایی و خودپایی ه

وم، تبلسور دادن ایسن گسام د .این مرحله مربوط به نخستین گام کسل ملکفسین اسست

از « نُسري وَ كَسذلِكَ»شسود. از اینجسا شسروع مسی« نُري وَ كَذلِكَ» ها.است؛ رسالت مرحله

هسا شود. قسبالً ارائسه خاصسه بسه مقسام رسسل و رسسالتشروع می« نُري وَ كَذلِكَ»اینجا 

 لَسمْ أَ وَ» ای دارد.نیست. بلکه ارائه کلی است بسه کسل مکلفسان چنانکسه آیسات متعسدده

خواهد، این ارائه کلسی اسست. ارائسه ارائه نمی« السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ مَلَكُوتِ یَْنظُرُوا في

برای کافه مکلفین از نظر رؤیت درونی و مرئی برونسی هسیک کسدام نیازمنسد بسه وحسی 

عسد و در بُ« فقسر إلسی اهلل»عسد سسلب نیستند. اما گام دوم که تبلسور گسام اول اسست در بُ

شسروع « نُسري كَسذلِكَ». از اینجسا دهنسدمیها تبلسور رسالت ،که وجود اهلل است ایجاب
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یک  :و این دو ارائه است« إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ نُري وَ كَذلِكَ»شود. می

شسود میآن مقسداری کسه  :ارائه رسالتی است و یک ارائه رسولی است. ارائسه رسسالتی

و بسدون کسم و زیساد  کسه کسامالً تبلور یابدبرای مکلفان « لسَّماواتِ وَ اْلأَرْضِمَلَكُوتَ ا»

امسا  .و مرحله دوم رؤیتملکوت سماوات و ارض دریافت کنند. این مرحله اول ارائه 

« ارائة اهلل»آیا ابراهیم بیش از رسالت خود معرفتی ندارد؟ بیش از آنچه که ابراهیم به 

خسود یسک مقسام بساالتر و واالتسری از  ،دهسدرا ارائه مسی« ملکوت السماوات و األرض»

 تبلور فطرت و عقل و ح  و علم ندارد؟ دارد.

مرحله دوم، مرحله اول مرحله رسالتی است. اگر « وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ» و لذا

د. نبو «مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ »این رسالت ربانیه ابراهیمیه در تبلور دادن به 

چون اکتفای به حجت فطرت و عقل  ها کم بود؛گمراهان بسیار زیاد بودند و حجت

شود با رؤیت یوند میشود کرد. اما این ارائه نخستین رسالتی که پو علم و ح  نمی

عد رسالتی این بُ« مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ»عد سلب و ایجاب در بُ عمومی مکلفان

وَ »فهمیم. می طوراینتر دارد. ولذلک، ما هر چند مرحله را است. ولی ابراهیم باال

 وَ كَذلِكَ »است.  ولی ارائه رسالتی نبوده ای بوده است،یعنی قبالً ارائه« نُري كَذلِكَ 

كُوتَ نُري مَلَ وَ كَذلِكَ »عدی است. است و این ارائه الهیه دو بُ اآلن ارائه الهیه« نُري

لور ین برسالةٍ ربانیةٍ توحیدیةٍ تبلیکون من المرسل« »وَ لِیَكُونَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ 

« وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ »این معطوف است. « ما کانمالتوحید سلبًا و ایجابًا اکثر 

سازندگی خود ابراهیم در مرحله سوم ملکوت عمومی و در مرحله دوم ملکوت 

  .وحی

ت که مردم بر عد اول رسالت وحی اسب0ُملکوت وحی که دارای دو بعد است، 

ها و فهمند. محمدیت محمد را سلمانو مرحله دوم نمی فهمندحسب درجات می

ک  مگر محمدیین بفهمند. اما مقام خاص رسولی محمد را هیکتوانند میها ابوذر

کند، خداوند به او کند، داللت میتوانند بفهمند. محمد )ص( رسالت را اهداء مینمی

ا ملبّ  به بخواند ت« مرسلٌ إلیهم»داده است که تمام این نامه رسالت را برای  رسالت

رسالت را،  ۀمقام را نه، هم ۀکند. اما همرسالت را بیان می لباس هدایت گردند. همۀ

تمام مقام معرفت، تمام  آیا گذارد، ولکنای باقی نمیذره ،کندتمام رسالت را بیان می

 النبیین )ص( است،در اختصاص خاتم مقام عصمت و... کهای از مقام عبودیت، ذره

چهارم در اختصاص  :شود. این مرحله دوم و سوم، چهارمشود اعطاء کند؟ نمیمی
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هم ملکوت علمی و هم  1«.ءٍكُلِّ شَيْ مَلَكُوتُ بِیَدِهِ»حق سبحانه و تعالی است که 

بود، فقط علمی بود   مکلفینشمولیِعد اول که ملکوت جهانملکوت قدرتی، در بُ

در مرحله و « لحدٍ ما»در مرحله دوم که ملکوت رسالتی بود. علمی بود « احدٍ مّل»

این ملکوت  ساز و محمدساز بود،ساز و ابراهیمموسی سوم که ملکوت رسولی بود،

اما ملکوت علمی مطلق در اختصاص خدا است و ملکوت قدرت « لحدٍ ما»علمی بود 

 کنم ساده حرف بزنم.دا است. من سعی میمطلق نیز در اختصاص خ

 

 ]سؤال[ -

یم رسولی یعنی شخصی، رسالی یعنی یگورسولی همان نبی است. اینکه می -

که همان نبوی  وید. رسولی مربوط به خود شخص رسول استآنکه باید به مردم بگ

 نُري وَ كَذلِكَ »کنیم. رسالی و رسولی. ه رسولی میما تعبیر ب فرمایید.شما می است که

مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ »این « إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ

مَلَكُوتَ »درست است این  .از اول تا آخر با مراتبش ،دارای چهار بُعد است« اْلأَرْضِ 

عد اول اهلل، در بُ غناعد ایجابی عد سلبی فقر إلی اهلل و در بدر بُ« السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ 

و در بعد دوم و در بعد سوم درجات دارد. بعد چهارم که درجات ندارد. بعد چهارم 

هلل، این درجات ندارد و معرفت جهت ا بات و  کائنات است، حقیقةً  الفقرمعرفة 

 درجات ندارد. که ربوبیت برای خود خدا است

درجات است. حاال، مرتبه اول رؤیت  این مرتبه اول و دوم و سوم است که دارای

پ  علم به غنای خالق کائنات ایجابی  ،سلبی است ،ملکوت که علم به فقر کائنات

 ةاند؟ مکلفین مادون العصماست. این مراتب دارد. مگر مکلفین از نظر معرفت یکسان

طرق إلی اهلل بعدد انفاس ال»درجاتی دارند.  ،از نظر معرفت که یکسان نیستند

-هر نفسی که می ها. ها، نه نَفْ ، انفاس نه نفوس، نَفَ الخالئق نه نفوس «ئقالخال

عد امکان ترقی دارید از نظر معرفت، از نظر عبودیت و این تعبیر است. این در بُ  ،کشید

. دارداز نظر علمی درجات « مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ»اول که پله اول رؤیت 

بیشتر سعی کند و راحله اول فطرت و بعد عقل، بعد علم و  عدهرک  در این چهار بُ

است. این چهار راحله را بیشتر و با سعی زیادتر به کار ببندد و  هح  که چهار راحل
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رؤیت ملکوت در گام و ح  را و علم را بیشتر باز کند،  حدقه چشم فطرت و عقل را

  .بیشتر بروددر زیادتر یابد. هر قمیبیشتر در که مادون وحی و رسالت است را اول

مرحله دوم که مرحله آغازین تبلور ملکوت است که عنوان رسالت وحی دارد. 

کنند. رسالت آدم آیا با رسالت ابراهیم و ها فرق میکنند. رسولها فرق میرسالت

کند؟ ارائه، این ارائه ملکوتی که النبیین )ص( فرق نمیها و با رسالت خاتمابراهیم

بشناساند. او فرق ندارد با حق را  غنایدم داده که به مردم فقر جهان و خداوند به آ

النبیین است؟ فرق دارد. پ  در خاتم نسبت به ابراهیم است و نسبت بهای که ارائه

دو  عد رسالتی و داللتی و تبلور دادنِدر بُ« السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ مَلَكُوتِ »عد هم این بُ

ها رسول ها درجات دارند،طور که رسالتمانرسول، ه :. سومکندبعد اول نیز فرق می

النبیین )ص( از با معرفت خاتم ،نیز درجات دارند. آیا معرفت آدم با معرفت ابراهیم

 ُمَّ دَنا فَتَدَلَّى »کنند؟ چرا؟ فرق نمی« السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ  مَلَكُوتِ »نظر سلب و ایجاب 

 1«.وْ أَدْنى* فَكانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَ

 ش در دلش بوددلش در چشم و چشم  ت حاصلش بود از آن دیدن که غفل

 

قابل ترقی است.  ،عد اول خداوند به ما داده استو این رؤیت ملکوتی که در بُ

ها عنایت و علمی که خداوند به انسان بینید. آن فطرت و عقل و ح چنانکه می

قابل ترقی و با سعی انسان ملکوت است، اش رؤیت عد اول که نتیجهدر بُ ،کرده است

ولکن هر چه بیشتر جدیت  ،عد دوم رسول، آنچه را به رسول دادندتعالی است. در بُ

در بعد سوم، شخص رسل، اشخاص  -بعد رسالی-عد سوم . در بُکه باید بکند کند

نیست که خداوند یک حد کافی، یک حد خاصی را خداوند از رؤیت  طوراینل، رس

باالتر رفتن نیست.  ، ]امکان[سلب فقر عالم باهلل و ایجاب غنی اهلل داده ملکوت در

 أَوَّلُ  فَأَنَا وَلَد   لِلرَّحْمنِ  كانَ إِنْ قُْل» 2«عِْلمًا زِدْني رَبِّ قُْل وَ»، علمًا، عمالً تًانخیر، معرف

دمدام  در پایه اول علمی است، رود. پ  ملکوتِباال می دائمًااین ملکوت  3«اْلعابِدینَ 

آنچه را مکلفان سعی  -2آنچه خدا داده است؛  -1: عدی استکه دو بُ رودباال می

 کنند. 

                                                           

 .9و  8نجم، آیه . 1

 .114طه، آیه . 2

 .81 آیه زخرف،. 3
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درجه دوم ملکوت رسالتی، رسالتی را که به عنوان داللت و تبلور دادن به سلب و 

کم فعالیت هر قدر رسول فعالیت بکند، یون   ،ایجاب ملکوت اول خدا داده است

عد شود. ملکوت در بُاین بیشتر می ،. هر قدر که باالتر رودمبتال به ماهی شد و..کرد و 

هر قدر عبادتشان، تفکرشان،  ،ع( است)سوم نیز که مربوط به اشخاص معصومین 

 های بلندتر و استوارتری بردارند،اهلل گامل معرفة شان، بیشتر باشد و در سبیسعی

ارم رؤیت الملکوت است، طور نیست. مرحله چهاما مرحله چهارم این شود.باالتر می

 تًا تمامًا، بلکه باالتر از اینعلمًا تمامًا و قدر

 تر که من از وی دورموین عجب  تر از من به من است یار نزدیک

 

تر است. قبل جهان به جهان نزدیک از جهانِ تر است،یکخدا از منِ من به من نزد

علمًا و قدرتًا با جهان است.  و اکنون قیومیتًا و است و بعد خواهد بود از جهان بوده

ی و مادّ مادّهنه از نظر سنخ وجود که  تر است،دا از جهان به جهان نزدیکپ  خ

و هرگز ی است است. بلکه قُرب از نظر قیومی است که قرب علمی و قرب قدرت

 ق و تالئم مقامی با یکدیگر ندارند.صق مکانی و تالزمانی و تالص قتالص

خورد ار بخش به نظر میچهرؤیت ملکوت که علمی است، گانه در این ابعاد سه

مگر نه  ، چرا؟تای دیگر را نگفته استگفته است. سه اینجاابراهیم  که یک بخش را

لک است چهار نمود دارد؟ المُلک و حقیقة المِ که حقیقة مادّهاین است که ملکوت 

نیست؟  آنها ترکبترین ر، چهار نمود دارد دیگر، مگر عمیقزمان، حرکت، ترکب، تغی

ترین و پابرجاترین ترین و علمیترین و دقیقعمیق ةمادّالب طور است واقعًا، ترکهمین

را بفهمد. پ  چرا  مادّهتواند فقر واقعی ای است که انسان میترین ادلهو شمولی

لکوت این م« نُري مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ كَذلِكَ »خداوند که به ابراهیم... 

 ، ارائه نفرمودمادّهبر حدوث  دلیل است هایی است کهترین ملکوتترکب را که قوی

ولی ابراهیم در مظهر رسالت اظهار نکرد و بیان نفرمود و حال اینکه  ،یا ارائه فرمود

 کند.قرآن شریف قویًا به این استدالل می

فرّوا إلی اهلل  1«ذَكَّرُونَ * فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِلَعَلَّكُمْ تَ ءٍ خَلَْقنا زَوْجَیْنِ وَ مِنْ كُلِّ شَيْ»

از خود  ،از همه ک  ،رودفرار قطعی إلی اهلل که اصالً مو الی درزش نمیاینجاست، 

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِْنهُ »عنوان رجوع إلی الغنی المطلق از فقیر مطلق و دیگران به

                                                           

 .50 و 49 آیه ات،یذار. 1
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ابراهیم در این مقام  :جواب ال، قبالً این سؤال را نکرده بودیم.ن سؤی، ا«نَذیر  مُبین  

گوید؟ نه، گوید؟ با علمای علوم تجربی و مادی سخن میاحتجاج با فالسفه سخن می

که هر ک   ید بفرمایدکند. پ  چه باید بکند؟ یا هر چهارتا را بابا همه صحبت می

وش خودش بفهمد. یا اگر یکی به اندازه استعداد و دریافت و معرفت و کوشش و کا

تر است و هر شنه از همه رو، چه را باید بیان کند؟ جواب: آنچخواهد بیان کندمی

گویند ، اگر هم کور است به او ببیندهر کسی که کور نیست می بیند،داری میچشم

واتِ وَ إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّما وَ كَذلِكَ نُري» .تغیّر عبارت است از ظاهرۀ فهمد،می

 فَلَمَّا رَبِّي هذا قالَ كَوْكَبًا رَأى اللَّیْلُ عَلَیْهِ جَنَّ فَلَمَّااْلأَرْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ اْلمُوقِنینَ * 

  1«اْلآفِلینَ  أُحِبُّ ال قالَ أَفَلَ

زد. یک حرف خوبی آقای خمینی به آقای خوئی می« فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ»

آقای خوئی و  رفتند،هادی میابوالسید مقبره مرحوم  بهای خمینی ای جمعه آقهشب

شدند. یک شب ایشان فرمودند که من به یکی از اعالم جمع میاز مراجع دیگران 

د نیست. ایشان ییفرماکه شما میاین گفتم در فالن مسئله به حدیث مراجعه کنید.

یم هست. پ  از حفظ گومراجعه نکرد. من مراجعه کردم دیدم نخیر، آنکه من می

کنم. نباید گفت، هر چیز را انسان نباید حفظ بشود. این را برای تنبیه خودم عرض می

چند « كَوْكَبًا قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ ال أُحِبُّ اْلآفِلینَ  فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأى»

هم نیست. یک نکته  تفصیل ست، در تفسیر هم فقط اشاره است،نکته و خصوصیت ا

کاری به ترکّب  ،کند. افول کاری به زمان ندارداینکه در اینجا به افول استناد می

ترکّب داریم. زمان و ترکّب و  ؟ افول تغیّر است. ما زمان داریم،ندارد. افول چیست

 دیم،فهمی ؟ چهارتا، زمان، حرکت، ترکّب، تغیّر، از این چهارتا تغیّر راچه تغیّر و دیگر

فهمیم. اگر ساختگی میو کنیم فکر می ،خواهیم بسازیمچرا؟ به چند جهت، نمی

 است قابل قبول نیست و تفسیر به رأی است. و چون این ملکوت حق است دیگر.

 

 ]سؤال[ -

د. ییشما به نوار قبلی مراجعه بفرما ،قبالً عرض کردیم. این را قبالً عرض کردم -

نفرمود « كَوْكَبًا قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ ال أُحِبُّ اْلآفِلینَ لَّیْلُ رَأىفَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ ال»

زمان هم عالمت « أحب الزمنیین ال»نفرمود حرکت نیست. « حب المتحرکینأ ال»

                                                           

 .77 و 76 آیه انعام، 1
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این را هم نفرمود. چرا؟ برای اینکه دقت در زمان، « أحب المرکبین ال»است. نفرمود 

و در  های علمی و عقلی که ما داریمر حرکت با آن دقتدقت در ترکب و دقت د

این عمومی و جهانی نیست و شرع باید عمومی و جهانی باشد. اما یک علوم تجربی، 

یک  ،شود این شرع که عمومی و جهانی استآن مطلب این است که آیا می و مطلب

ید گفت، شود، برای همه بامطلبی را برای عوام گفت و خواص محروم باشند؟ نمی

 ،کند. بعضی از انواع عمومی استولذا قرآن شریف به انواع مختلف احتجاج می

علم و تفکر و تدبر عقل و بعضی از انواع خصوصی است. هر ک  دارای هر مقدار از 

 ولی بعضی از جهات که جهات عامی نیست. .کنددریافت می ،هست

این تغیّر است. این جهت « لَفَلَمَّا أَفَ »تغیّر است این جهت عامی را که  :جواب

این تغیّر حرکت را دارد. پ  زمان را  ،کندمی استداللعامی را که تغیّر است ابراهیم 

آورند. دارد. ترکّب را دارد. متفکران و عالمان باید فکر کنند و روی فکر به دست می

بعد غروب  د،، بواین طلوع کرد« فَلَمَّا أَفَلَ »چه؟  بفهمندتوانند اما آنکه همگان می

 ما دو تغیّر داریم: م تغیّر ذاتی است.ییگوتغیّر است. نمی چیست؟کرد. غروب کردن 

ا سه تغیّر داریم. دو تغیّر . مبشودذات تبدیل  بشود،ذات نابود  است؛ یک تغیّر ذاتی

ذات تبدیل به ذات دیگر گردد. افول  -2. افول ذات ،ذات نابود گردد -1ذاتی است: 

ها پنهان گردد. جای دیگر بلکه از چشمنه ذاتی و نه وصفی است،  افول -3وصفی، 

هم همان است. جای دیگر هم این ستاره همان است. اما پنهان شده، یعنی قدرتی 

چرا قدرتی فوق قدرت این ستاره هست که  ،فوق قدرت این هست. اگر این رب است

ن قدرت پ  ای ،کندهان میگردد. بعد باز او را پنکند؟ بعد آشکار میاو را پنهان می

قدرت مغلوبه است. این حرکتی که دارد حرکت مغلوبه است. این تغیری  ،غالبه نیست

 که دارد تغیّر مغلوبه است.

 ؟تغیّرش بدون حرکت استه تغیّر، از تغیّر، موجود متغیّر، کند باینجا استناد می

حرکت  ود تغیّر کرد،کرد، اگر در جای خشود. تغیّر حرکت است. چون اگر تغیّر نمی

مسافتی است. پ  باالخره تغیّر ، حرکتِ درجا است. اگر از جایی به جایی منتقل شد

شود؟ زمان از تغیّر درست می م، این زمان دارد، مگر زمان از چهحرکت دارد. دو

زمان ندارد و لذا خدا زمان است. زمان از حرکت است. موجود  ابت بدون تغیّر که 

و با زمان است ندارد. خدا نه در زمان است. بلکه قبل از زمان است خدا عمر  ندارد،

 اما مشمول زمان نیست. خدا عمر ندارد. و بعد از زمان است،
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یابد باید بنابراین، زمان هم دنباله تغیّر است. همچنین ترکب، موجودی که تغیّر می

مجرد و در . یعنی مجرد باشد که مجرد المحدود است ،مرکب باشد. اگر مرکب نباشد

ترکب یعنی چه؟ مرکب محدود است، المحدود قابل ترکب نیست. موجود  ،المحدود

به تمام معنی الکلمه ترکب یعنی چه؟ ترکب در موجودی است که  مطلق محدودال

زیکی و یا دو جزء یا از دو جزء فی ،ن استیئکه از جز ییرسد به آنجامی باالخره

تواند تمام این سه جریان دیگر را و   علم میترکب یافته است. پ شیمیایی، هندسی

از تغیّر به دست بیاورد.  ،ملکوت و ایجابسه عالمت دیگر را که دلیل است بر سلب 

ای بیان کرده الهیه را در رؤیت ملکوت در نقطه درخشان قلهت پ  ابراهیم حج

ها سیها، هندتجربیون، فیزیکی ،است که همگانی است و بعدًا دیگران، اختصاصیون

توانند با تدبر و دقت جهات دیگر را دربیاورند. اگر چنانچه موجودی و... اینها می

این مرحله  پ  ترکب دارد. ،پ  زمان دارد ،پ  این موجود حرکت دارد ،متغیّر است

  .اولی است

 

الرحمن در این حجت ربانیه به طلوع استدالل نکرد؟ به چرا ابراهیم خلیل :سؤال

 است یا افول؟ جواب: بیشتر بر حاجت و حدوث دلیلد؟ آیا طلوع افول استدالل کر

اینکه ممکن است موجودی ولی افول دلیل باالتری است. چرا؟ برای  ،اندهر دو دلیل

ولی در نظر  ،طور بماند و بماند و بماند. حقًا درست نیستاما همین طلوع بکند،

برای آن جهاتی ذکر  ممکن است ،مردم چه؟ در نظر مردم اگر موجودی طلوع کرد

ولی  ،دروغ استالبته از خود خویشتن را ایجاد کرده است.  ،کنند. طلوع کرده است

این موجود به حدوث  ،در ذهن مردم است. وقتی که موجودی وجود پیدا کرد

کرد. این غروب  غروبتر است یا نه؟ وقتی وجود پیدا کرد و طلوع کرد، بعد نزدیک

اند. ؟ هر دو دلیل بر حدوثطلوعیا حدوث است بر  دلاست، زوال ابر زوال دلیل 

نبوده است و آمده،  ، پنهان بوده است و پیدا شده است.طلوع نبوده است و آمده است

، اما موجودی نهولی برای همه  ،پنهان بوده است و پیدا شده، دلیل است بر حدوث

شده، چه از آغاز یدا چه نبوده است و آمده، چه پنهان بوده است و پ که پیدا است،

عد پنهان شد و افول کرد. این دلیل اگر این موجود در هر یک از سه بُهم بوده است، 

 دم دست بر حدوث است. 

-فان میدلیل همگانی را که همه مکل ،پ  ابراهیم اوالً از این ادله اربعه حدوث

، ن فرمود.  انیًا، بیاآیدگانه از آن دلیل درمیو بقیه ادله سه توانند بفهمندفهمند و می
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 :سؤال .چون افول یعنی فنا ع را نفرمود، بلکه افول را فرمود؛در طلوع و افول هم طلو

پرستان فنای محض افول یعنی فنای محض، مگر این ستاره در نظر ابراهیم و ستاره

ذات این  ما اطالع نداریم که :مییگوشد؟ نه، پ  این چه دلیل است بر حدوث؟ می

فرض کنید اطالع نداریم که ذات این  که هست، و حاال حادث استموجود در آغاز 

فهمیم. آیا گردد میشود. ولکن، از عوارضی که بر او عارض میمی منعدمموجود 

غروب کردن از عوارض ازلیه سرمدی است؟ ازلیه ابدی است؟ یا غروب کردن از 

و افعاالً فرق حادث و ازلی ذاتًا و صفاتًا  است؟ سوم نداریم. بینعوارض حادث 

طور است. در در بعد عمومی هم همین ، ولیکنیمعد علمی داریم بحث میاست. در بُ

طور که بین نابود شدن ذات یا نابود شدن صفات یا نابود شدن عد علمی اینبُ

دانیم حاالت، در یک جهت فرق است، اما در جوهر فرق نیست. موجودی که نمی

حادث  ه،رود یا ناست یا نه؟ صفاتش از بین می رود یا نه، حادثذاتش از بین می

رود یا نه، اگر یکی از رود یا نه، حاالتش از بین میاست یا نه؟ عوارضش از بین می

 کند. سرایت بر دیگری میاین  اینها از بین رفت،

وقتی این نجم آفل شد، غروب کرد، یعنی چه؟ غروب کرد، نه اینکه « فَلَمَّا أَفَلَ»

نه آنکه نورش به کلی از بین رفت. بلکه مستور شد. مستور شدن تغیّر نابود شد. 

چرا تغیّر به  ،یافتن است. تغیّر یافتن با مغلوبیت است. اگر این غالب بود بر هر چیز

بنابراین این تغیّر یافتن دلیل است بر حدوث ذات  شد؟مستور بودن برایش حاصل می

حادث  پذیر نیست. چون تغیّر از صفاتِغیّرا اگر ذات، ذات ازلی باشد، تو صفات، زیر

از  -تفصیلش را در حوار بحث کردیمکه -است و تغیر  ازلیاست.  بات از صفات 

افعال و  ،طور که ذات ازلی و حادث با هم تباین دارندصفات حادث است. همان

 شود،شود و پیدا میصفات هم با هم تباین دارند. ما از دیدن اینکه این غایب می

فهمیم که در اصل هم غایب بوده است و در اصل هم نابود خواهد شد. بنابراین می

فهمیم که بهترین دلیل و می ،ما در اینجا هر چه فکر کنیم در این حجت ابراهیمی

و در  دلیل را بیان کرده است که در ضمنرین ترین و پیداتترین و عمومیروشن

 سایر ادله موجود است. پرتوی آن 

چهار  به آن بیان که عرض کردیم« كَوْكَبًا قالَ هذا رَبِّي جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأى فَلَمَّا»

 مجارات،گوید که این رب من است به حساب یعنی می «هذا رَبِّي»احتمال بود. 

است، ضمنی است.  سؤال نیست. نه استفهام است و نه استنکار است. اگر هم استنکار

یا  ،است. چون اگر کسی با کسی بخواهد بحث کند« بِّيرَهذا »ه اصالت دارد آنچ
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را  هیک چیزی چیزی را که هر دو طرف قبول دارند باید محور قرار بدهد، یا اگر

نابود بگیرید و آن را بزنید و  د. آنچه آن طرف مخاصم قبول ندارد،طرفین قبول ندارن

 ها توجه کرده است.ویکنید. در اینجا به سما نابودبعد  کنید. اول از دستش بگیرید،

این نکته را هم عرض کنم. سؤال: چرا ابراهیم در اینجا به این اصنام سماوی 

با اصنام  :مییگومی .کند؟ با ارضی کاری نداردکند و آنها را دارد خراب میتوجه می

، اگر اصنام ارضی را از بین ولکنبا اصنام سماوی هم کاری کرد.  ،ارضی کاری کرد

کند که هیک الوهیتی غیر این صددرصد  ابت نمی ،آنها را ساقط کرد برد و الوهیت

تر است یا أرضی؟ اهلل نیست. الوهیت أرضی را از بین برد. آیا الوهیت سماوی مهم

بود؟ به  هبه عنوان چ ی اصنام سماوی و ارضی قائل بودند،چون الوهیتی که برا

های زمینی گفتند این بتاینها میعنوان خلیفه و نائب و ممثل و نمونه بود. نه اینکه 

های آسمانی اینها خدا و خالق هستند، نه، گفتند اینها یا خورشید و ماه و ستاره

 ، نما هستند.اندممثل

 -2اهلل،  -1 :منتها سه مرحله است 1«ما نَعْبُدُهُمْ إاِلَّ لِیُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُْلفى»

 -3دت أرضی، آنها نماینده اهلل هستند، اند از موجواموجودات سماوی که اشرف

اینجا  .انداینجا دو بعدی ضی که نماینده آلهه آسمانی هستند که درموجودات أر

منتها وقتی که الوهیت ستاره و ماه و خورشید را از دور  ،ابراهیم هر دو را شکست

ارضی از  کرد، به دو اولویت آلهه ر الوهیت این آلهه سماوی را نابودکرد. از دو نابود

او از دور باالترها را از بین  اند،. اولویت اول این است که اینها نزدیکروندمیبین 

تر را بزند؟ وقتی که تواند ضعیفاز نزدیک نمی است، دشمن را زده برده است. از دور

از دور آلهه سماوی را با حجت و برهان از بین برد و الوهیت آنها را نابود کرد و رد 

رض و اله األ»اند دوم، وقتی که آلهه سماویه أقرب شود.زدیک بهتر میکرد، از ن

پ  چونکه صد آمد  غیر اولی است. را از بین برد. پ  آلهه أرضیه که ابعدند،« السماء

ترند و دورترند و ست. با از بین بردن الوهیت آلهه سماوی که نزدیکنود هم پیش ما

اجع به از روند. ولکن رضی زودتر از بین میآلهه أر ،بردبا احتجاج دارد از بین می

ها را شکست و آن جریانی که بتکرد که همه آن کاری را  بین بردن آلهه أرضی هم

 تان اطالع دارید.همه
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نه  1«كَوْكَبًا قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ ال أُحِبُّ اْلآفِلینَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأى»

ها، آیا تمام موجودات عالم غروب دارند؟ بله، غروب با مرگ، غروب با مه آفلیکی، ه

نه، موجودات جهانی، چه  ؟آیا  بات دارند .شان پوشیده شدن، غروب با تغیّرچهره

آسمانی و چه زمینی، چه دیدنی و چه نادیدنی، اینها طلوع و غروب دارند؟ افول 

ال »و ترکب دارند؟ بله،  ؟ زمان دارنده پیوستش حرکت دارنددارند؟ بعد از افول ب

سان چنانکه قبالً مفصل بحث توجه به دلیل فطرت است. فطرت ان« أُحِبُّ اْلآفِلینَ

به هم خواهد. اینجا این یک موجود کامل  ابت المحدودی را می کردیم،

المحدودیت تمسک نکرده است. نگفته این ستاره محدود است. نه، ممکن است یکی 

گوید همین نور حاال یا محدود یا ولی نور است. می ،ه محدود استبگوید ستار

همین افولش دلیل  ، وقتی که افول کرد،المحدود، چه محدود باشد چه المحدود

 شاءاهلل.إن ًاکه حادث است. تتمه مطلب بعدبر ایناست 

 

نَسا لِمَسا عَظِسیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُسرْاْلإِیمَانِ وَ مَعَسارِفِ مِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»

 

 

توانسد آفل نمی ]...[ یک جنبه دیگر هم رساند،بیشتر می که فرمودید جنبه افول -

 خود آفل از این جهت که آفل است. رساند،را میمنهای اینکه حدوث  ،خدا باشد

پ  مخلوقات کجا  ،ام، که اگر آفل باشداین هم جهت بعدی است که من نگفته -

ممکن است یکی جواب بدهد که این خودش  .است دیگر تدبیرروند؟ چون خدای می

-بینیم، از آن پشت دارد تسدبیر مسیها است ما نمیاست، آن پشت که ذاتًا افول نکرده

ولکن راجع به اصل این مطلب کسه خسود  ،د. این جواب را ممکن است کسی بدهدکن

 حدوث است. بر خود این تغیّر دلیل ،کنداین تغیّری که می

از نظسر ظساهر آفتساب  ،آفتاب یسا مساهمثالً  ،مسئله افولی هم هست که یک چیز -

 کند. کند، در حالی که خود زمین حرکت میافول می
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به  ،ذاتی است حدوثبر  عرضی دلیل عرضی را گفتیم. افول لبله، ولکن ما افو -

یعنی بین ازلی و حادث فرق اسست. صسفات و افعسال و  ؛چه حساب؟ به حساب تالزم

تواند داشسته مینصفات ازلی  از خصوصیات حادث این است کهکند. احوال فرق می

 باشد و به عک ، آیا افول از صفات ازلی است یا حادث؟

 را به آفتاب نسبت داده است. از نظر ظاهر افول این است که یعنی این  منظورم -

 افسول بسرهمسین افسول ظساهری دلیسل  ، ولی همین ظاهر دلیل بر باطن است،بله -

 ی است.ذات

در واقسع ت حضرت ابراهیم مطسرح اسست، واقعسًا و یعنی همین افولی که در رؤی -

 منسوب به خود آفتاب نیست.

االخره افول است. یعنی یک حالت تغیّسر عارضسی اسست. فهمم، نباشد، ولی بمی -

خود  ،گذارد ببینندو نمی بشودتغیّر عارضی بصری، از نظر مکانی که حجابی حاصل 

  این دلیل بر حدوث ذاتی است، اماره حدوث ذاتی است.


