
  

  ات معاصرييحضرت نورعليشاه ثاني و نظرية بينهايت در رياض
  

  1دكتر بيژن بيدآباد

  
  

علّـت ايـن نقـص در    . از لحاظ علم رياضـي هنـوز تعبيـر و تفسـير صـحيحي از اليتنـاهي در دسـت نيسـت        
از تعبيرهـاي بسـيار زيبـايي كـه از     . توانـد وصـف نامحـدود نمايـد     رياضيات از اين بابت است كه محدود نمي

، تعبيـري اسـت كـه در    2علم رياضي نيز نتوانسته از لحاظ نظري آن را تطبيق نمايد نهايت شده است و هنوز بي
اليتنـاهي دوايـر اسـت و مركـز     «  :فرماينـد  مي. آمده استتوسط حضرت نورعليشاه ثاني رسالة شريفة صالحيه 

 . 3»نقطه است و دايره نقطة جواله موهومه است

قرار گيرد كه حركت از مبداء صفر شروع و به اليتناهي كـه  تواند بر اين مصداق  اين تعبير از ديدگاهي مي
چون خصوصيت هر نقطة روي دايره، آن است كه مبدأ حركت و مقصد . كند رسد رجوع به مبدأ صفر مي مي

محـل عـود و   (عرفاني از اين موضوع به معني اين اسـت كـه مبـداء و معـاد      يتعبير. آن بر روي هم واقع است
تـوان برداشـت نمـود كـه      از لحاظ رياضي اين نتيجـه را مـي   .اْدلَْمٰعٱلَْمْبدأُ َو ُهَو ٱُهَو . رندبر هم قرار دا) برگشت

نهايـت   اگر چنين باشد پس مجموعة اعـداد كـه ظهـور دارنـد و بـين صـفر و بـي       . صفر بر بينهايت منطبق است
هايـت نزديـك و هـر وقـت بـه      ن زيرا كه هر وقت از صفر دور شويم به بـي . توانند قرار بگيرند اند كجا مي واقع

نهايت وقتي منطبق بر هـم هسـتند    پس بعد و قُرب از صفر و بي. شويم رويم از صفر دور مي نهايت مي سمت بي
. توان به معاد كه به معني همان محل بازگشت اسـت رسـيد   يابد؟ در دايره از دو مسير از مبدأ مي چه معنايي مي

مبدأ بر مقصد منطبق است ولي وقتي حركت و سير پيش آمـد بايـد دور   در مسير اول اگر حركت اتّفاق نيافتد 
  . اليتنهاهي زده شود تا از مبدأ به معاد رسيد
. نهايت لزوماً احتياج به تكثيـر عـدد مبـدأ دارد    شود و از صفر به بي نقطة مبدأ در رياضيات به صفر تعبير مي

تواند تكثيـر يابـد، كيفيـت صـفر از لحـاظ علـم        ولي هر مضربي از صفر، باز صفر است؛ پس صفر از خود نمي
 
1-                   bijan@bidabad.com              http://www.bidabad.com  
  .مطرح است  (distortion of space)البتّه در فيزيك جديد اين مسئله تحت عنوان كجي فضا 2
  .2صالحيه، اشراق  3



 

2  

ماند كه با هـر عـددي همـراه و پنهـان اسـت و بـا هـر         كران ال مي اعداد قابل وصف نيست چون همانند بحر بي
در هـر عـددي ضـرب    . شود و در هر عددي هست ولي در مقدار آن عدد اثر و تأثيري نـدارد  عددي جمع مي

صـفر  . باشد ددي و در هر عددي هم هست ولي در اختفاء و پنهان ميبا هر ع. شود مي) صفر(شود باز خودش 
و در عمي مطلق . توان به ذات اقدس تعبير نمود كه نه قابل وصف است و نه قابل درك را از لحاظ عرفاني مي

 .شـود  كه ضمائر اشاره به مغايب اسـت اشـاره مـي   » ه«يا » هو«در قرآن كريم به اين وجود گاه با كلمات . است
كند و در بسياري از آيـات بـا    گرچه اين قالب عموميت تام ندارد زيرا كه ظرف كالم كفايت تمام بيان را نمي

به عبارتي هـر وقـت منظـور    . است) هو(استفاده از اين ضمائر، اشاره به اهللا نيز شده كه اسم اعظم و مظهر ذات 
. شـود  ره به ظهور ذات است اهللا بكار برده مـي شود و هر وقت غرض اشا اشاره به ذات اهللا است هو استفاده مي

اشـاره بـه ظهـور ذات در اهللا     5اِطُنلْٰبٱاِهُر َو لظّٰٱِخُر َو ٰالٱالَوَّلُ َو ٱُهَو اشاره به ذات اهللا است و  4ُهللا اََحدٱُهَو در آية 
  . دارد

بـا  . 6»بدأ از واحد اسـت تكثير عدد م«فرمايند  ميدر اشراق ديگري . نهايت برگرديم به اعداد بين صفر تا بي
ظهور صفر در عدد يك كه به اصـطالح رياضـيدانان منشـأ اعـداد طبيعـي اسـت كليـه اعـداد كـه تعـداد آنهـا            

از لحـاظ  . اسـت در مجموعـة اعـداد   » صـفر «مظهـر  » يك«به عبارت ديگر . كنند نهايت است وجود پيدا مي بي
ا به عبارت ديگر عدد يك اهللا است كه خلقت ي. توان عدد يك را ظهور ذات در اسم اعظم دانست عرفاني مي

لَّذي َخلَقَكُْم ِمْن ٱَربَّكُْم و رب است كـه فرمـود    7اِت َو االَْرَضٰولَّذي َخلََق السَّٰمٱاَلَْحْمُدِهللا تمام اعداد از اوست كه 
اِلُق كُـلِّ  ُهَو ٰخ َه ِاالِّٰاٰل ُهللا َربُّكُْم ٰالٱِلكُْم ٰذو فرمود  8اًءكَثرياً َو نِٰس االًٰا رِٰجا َو َبثَّ ِمنُهٰما َزْوَجٰهاِحَدٍة َو َخلََق ِمْنٰهَنفْسٍ ٰو
توان به اين نحـو بسـط داد كـه ذات     اين تعبير را مي .10اِت َو االَْرَضٰوُهللا الَّذي َخلََق السَّٰمٱِانَّ َربَّكُُم و فرمود  9َشٍئ

يـا در بيـان ايـن    . به اسم اعظم اسـت شد، پس خلقت مربوط  داشت قابل وصف مي صفت ندارد اگر صفت مي
يكي از معاني خلق شكل دادن يا تغييـر شـكل   . شود منشعب مي» يك«خالق نيست بلكه خلقت از » صفر«مقاله 

تواند اعداد را شكل دهد يا تغيير شكل دهد بـا هـر عـددي جمـع شـود آن عـدد را بـه         مي» يك«دادن است و 
 
  .او خداي يگانه است. 1سورة توحيد، آية  4
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ي اسـت كـه     » يـك «. فر است نزديك خواهد گردانـد سمت بينهايت كه به تعبير مذكور منطبق بر ص همـان ربـ
» يـك «برد و اين رب همان پرورش دهنـدة يكتـا و واحـد و     انسان را از مبدأ ذات به سمت معاد ذاتي خود مي

يك از لحاظ رياضي منشاء اعداد طبيعي است و خود اولين خلقت است يا بـه بيـان ديگـر اولـين شـكل      . است
قي اعداد است و به بيان ديگر شكل دهندة همة اعداد اسـت و بسـياري از فالسـفة قـديم     و خود خالق با. گرفته

هـاي اعـداد موهـومي،     منشـاء سـاير رشـته   » يك«. دانستند شمردند و تعدد واحد را اعداد مي را عدد نمي» يك«
  .مختلط، حقيقي، صحيح، اصم، گنگ، و قس عليهذا است

در . ت آن ظهور خط است و تمـام صـور از خـط خلـق شـده     شود و حرك در هندسه صفر به نقطه تلقي مي
شـود كـه    نهايت، حد چپ و حد راست تعريف مي نهايت به معني منفي و مثبت بي حساب جهت رسيدن به بي

توانـد   بسـيار مـي  » يـك «و » صفر«با » اهللا«و » هو«هاي  تطبيق واژه. قابل تطبيق با قوس صعود و قوس نزول است
حال برگرديم بـه موضـوع اصـلي    . شود كه در اينجا آورده شد و تا اين مقدار اكتفاء مي فراتر از مواردي باشد
و جمع اعداد عبور و آخراالمر آن در بينهايت بـر  » يك«چگونه حركت آغاز و از » صفر«اين مقاله كه از مبدأ 

  .گردد برمي» صفر«
يابيم  فكّر و سير در گذشتة خود در ميبا ت. از كجا پيدا شد» خود«قبل از اين موضوع الزم است ببينيم كه  

وجود جنين قبل از تولّد در جوهر خاك و گيـاه و حيـوان   . در هنگام جنيني خلق شد» من«كه موجودي به نام 
پـس  . بود كه از صلب پدر در بطن مادر به هم رسيد و از جوهر خـاك و گيـاه و حيـوان تغذيـه و رشـد نمـود      

با اجتمـاع سـلولهايي كـه هـر كـدام      . ديگر بود كه تغيير شكل پيدا كرد خلقت جنين از عدم نبود بلكه از مواد
» خـود «موهـوم  . اي از عـدم خلـق شـد    ناگاه با دميـدن نفخـه  » خود«جان مجزائي داشتند موجود جديدي به نام 
جنـين  » حـق «خلقت جديدي بود كه آميختـه بـه حقيقـت    » خود«. وجود پيدا كرد و در هيكل جنين رشد نمود

ت بـا   . حقيقي جنين ممزوج شد» حق«موهوم مجازي بود كه با » خود«. گرديد ممـزوج در  » حـق «حق و حقّانيـ
را غاصـبانه غصـب كـرد و    ) جنـين (» حق«انانيت صرف و طاغوت وجود بود كه مركب » خود«جنين بود ولي 

  .  بر جاي او نشست» خود«
را بـر مركـب تـن نشـانده     » حـق «د از مغصب پياده شود و مالك حقيقي را بر جاي نشـان » خود«چنانچه اين 

مسـلط بـر كشـور تـن اسـت انسـان كـافر        » خود«است و هنگامي كه » حق«تنها راه اثبات » خود«لذا نفي . است
» خـود «كفر به معني ديگر پرستش . بر او پوشيده و پنهان است» حق«چون كفر به معناي پوشش است و . است

شـود كـه هـم     آغـاز شـد كفـر تبـديل بـه شـرك مـي       وقتي خلع و لبس شروع و حركـت  . است» خود«توسط 
سـبب اثبـات   » خود«اگر خلع و لبس ادامه يابد و نفي . شود كه دوپرستي است خودپرست و هم خداپرست مي

در گرفـت  » خـود «اي كه فناء تام از  در مرتبه. آيد پيش مي» حق«به » بقاء«و » خود«در وجود شود فناء از » حق«
  . و اين مرحله را توحيد گويند متحقق است» حق«بقاء تام به 
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  وحده ال اله االّ هو            كه يكي هست و هيچ نيست جز او
 ٰال: است و اثبات اال اهللا كه فرمود» خود«پس اگر تمام اله را نفي كرد به ال اله خواهد رسيد و ال اله نفي اله 

   .هللاٱ َه ِاالِّٰاٰل
ل و سـعه  نور وجود از مقام نقطـه تنـزّ  «: 11فرمايند مي

به هـم رسـانيد تـا بـه عـالم طبـع رسـيد منتشـر و مخفـي          
گرديد چون قاعدة مخروط، و از او ظلّي افتاد مخروطي 
و رفته رفته نور وجود ضعيف شد تـا بـه نقطـة هيـولي و     

قَرِّب است ةمادو . المواد رسيد و اين شكل براي خيال م
نبات و حيوان و انسـان سـير   در برگشت از خط جماد و 

بر عالم مثـال نمايـد تـا بـه اول برگـردد، صـورت دائـره        
  .»گردد داراي قوس نزول و قوس صعود

درقوس نزول به اصطالح رياضيات حركت همانند حد چپ است و در قوس صعود بازگشت از هيولي بـه  
شت به نقطه برگشت خطي احداث كرد نقطه بدور خود گ«: فرمايند همينطور مي. نور به مشابه حد راست است

فقط نقطه بود، همه از وهم توست از سرعت سير، كه نقطه دائره است از سرعت سير تجدد هست نمايد چـون  
  . 13»و خط قطرة نازله 12دائره شعله جواله

  : در دعايي منصور حالج فرمود
  ْف إنيِّين ِمن الَْبنيفَاْرفَْع بِلُطْ            ازُِعينبِْيين َو َبْيَنَك إنيِّين ُيٰن

  منصور وقتم دمبدم گويم انا الحق برمالء            مائي ما چون شد عدم شد موجها بحر قدم
ـ  الُّذيَنٰ ٱاُهللا َويلُّ : مسير خلع و لبس از ظهور يك امكانپذير است، كه فرمود اِت ِايلَ َمنُوا ُيْخرُِجُهْم ِمـَن الظُّلُٰم

اگر در مظهري تجلّي ديدي بـه همـان مظهـر    «: فرمايند مي. الزم است» ال«قراض م» خود«پس براي نفي  14الّنُورِ
دل بند شو كه اين محدود ترا به نامحدود رساند و اين شرك ترا موحد نمايد و اين پابندي از عاليق خالصت 

 هم حيات دهنده. وجود رب يا همان واحد است» ال«مقراض . 15»فرمايد، ظاهرش بت معني او بت شكن است
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بـه  » خـود «در مأمن او بودن خروج از تاريكيها به نور است يـا خـروج از   . است) يميت(و هم ميراننده ) يحيي(
  . است» حق«

  تو آمد خرده خرده، رفت من آهسته آهسته            ز بس بستم خيال تو، تو گشتم پاي تا سر من
در . بينـد  مـي » حـق «را در حضـور  » خـود «بينـد، گـاهي    مـي » حـق «را در محضر » خود«در اين مسير گاهي 

كنـد و   مـي ) فـرود (حلـول  ) فرودگـاه (در محلّ ) فرود آينده(نمايد كه حالّ  اي حلول اجتناب ناپذير مي مرحله
را » خـود «و هـم  » حـق «بيند و اين مرحله هنوز شرك و دوپرستي است زيرا هـم   مي» خود«را در » حق«سالك 

  : بيند كه مي» حق«را با » خود«و » خود«را با » حق»رسد كه  ه اتّحاد ميجلوتر ب. اي از آن نيست بيند و چاره مي
  ا َبَدناًاِن َحللْٰنَنْحُن ُروٰح            اََنا َو َمْن اَْهوٰي اََنا َمْن اَْهوٰي

  :و
  خود در غلطم كه من توام يا تو مني            من با تو چنانم اي نگار يمني

  : مجنون سالم اهللا عليه فرمود
  ما يكي روحيم اندر دو بدن             ام ليلي و ليلي كيست من من كي

، شرك نسبي وجود دارد تا آنجا كه ال الـه مطلـق در وجـود حاصـل شـود و االّ اهللا در      »خود«تا نفي مطلق 
تمام مراحل توحيد از توحيد افعالي و توحيد صفاتي و توحيـد ذاتـي همـه    . وجود نماند كه مقام توحيد گويند

مـؤثّر  » خـود «است و » حق«هر وقت مشاهده نمود كه شكسته بست عالم . است» حق«به » خود«مراحلي از سير 
ديـد بـه   » حـق «هرگـاه همـة صـفات را از    . به جباريـت اسـت  » حق«رسد كه معرفت  نيست به توحيد افعالي مي

  .استديد به توحيد ذاتي رسيده » حق«توحيد صفاتي رسيده و هرگاه ذات اشياء را ذات 
اغُوِت ُيْخرِجُوَنُهْم ِمـَن الّنـُورِ ِايلَ   لطّٰٱاُؤُهْم لَّذيَن كَفَُروا اَْوِلٰيٱَو : استدراج است كه فرمـود » يك«بلعكس نفي 

  . است» خود«به » حق«در مأمن او نبودن خروج از نور به تاريكيهاست كه خروج از  .16اِتلظُّلَٰمٱ
شـود   اثبات مي» حق«نفي شد » خود«اگر . است» حق«اثبات  و» خود«پس منظور از تمام اعمال عبادي نفي 

» خـود «ناپديد و » حق«شود و در غير اين صورت  مي» حق«شد منجر به اثبات » خود«و اگر عملي منجر به نفي 
عبادت مقرِّبِ جـان بـه جانـان اطاعـت و اهتمـام بطاعـت و بيـرون        «: كه فرمودند. گردد در كفر خود پنهان مي

  .17»ت استآمدن از خودي
اي  در بررسي قرآن و انجيل و تورات و كتب عرفاني و دستورات انبيـاء و اوليـاء و اوصـياء الهـي بـه نتيجـه      

تواننـد حـول و حـوش ايـن      تمـام دسـتورات عبـادي مـي    . باشـد  خوريم كه آن حركت از خود به خدا مي برمي

 
  .آنان كه كفر ورزيدند اولياء آنها طاغوت است كه خارج كند آنها را از نور به تاريكي. 257ورة بقره، آية س 16
  .555صالحيه، حقيقت  17



 

6  

مرتبه بخشي از خوديت را فـاني  خلع و لبس مراحل اين حركت است، كه در هر . حركت تعبير و تفسير شوند
تـا بقـاء بـه    » خـود «به عبارت ديگر كليـة مراحـل از فنـاء    . سازد و سهمي از حقيقت را در وجود انسان باقي مي

ابتـداي ايـن حركـت و سـير از خوديـت محـض       . همه با خلع مرتبة ادني و لبس مرتبة اعلي همراه اسـت » حق«
بيعـت فـروختن   . وديـت محـدود و حقيقـت اليتنـاهي اسـت     گرچه خ. يابد شروع و به حقيقت محض پايان مي

اسـت، نمـاز   » حـق «است، فكر نظـر كـردن بـر    » حق«است، ذكر ياد » حق«است، دعا خواستن » حق«به » خود«
اسـت،  » خـود «است، خمس و زكات نفي مالكيت » خود«است، روزه نفي مشتهيات » حق«به » خود«فراموشي 

» حـق «به » خود«است و امر به معروف امر كردن » خود«ش در نفي گرديدن است، جهاد تال» حق«حج به دور 
و تبري دوري از » خود«و دوري از » حق«، تَولّي نزديك شدن به »حق«از غير» خود«و نهي از منكر نهي كردن 

  . است» حق«و نزديك شدن به » خود«
» حـق «بـه  » خـود «ركت از تمام صفات حسنه كه حد تعادل صفات از افراط و تفريط آنان است در مسير ح

چـون بـه تـدريج    . باشند شوند كه معناي ديگري از مراحل تخليه و تزكيه و تحليه و تجليه مي پيدا و متمكّن مي
است بـه تـدريج از بـين    » خود«شود لذا صفات رذيله كه منبعث از  مي» خود«جايگزين » حق«در وجود سالك 

  . يابند مياست بروز » حق«رفته و صفات حميده كه منبعث از 
اگر نفي خود منجر به . قرار دارد» حق«و اثبات مطلق » خود«نفي مطلق » حق«به » خود«در انتهاي سفر از 

در وحدت سالك و سلوك و سير و «: فناء شد وحدت رخ دهد كه خواجه نصيرالدين محمد طوسي فرمايد
و اثبات اين سخن و بيان هم نباشد و نفي  18َهُهاِلٌك ِاالّ َوْجكُلُّ َشٍئ ٰهمقصد و طلب و طالب و مطلوب نباشد، 

اين سخن و بيان هم نباشد، و اثبات و نفي متقابالنند و دوئي مبدأ كثرت است آنجا نفي و اثبات نباشد و نفي 
نفي و اثبات اثبات هم نباشد و نفي اثبات و اثبات نفي هم نباشد و اين را فناء خوانند كه معاد خلق با فناء باشد 

َوْجُه َربَِّك  اٍن َو َيْبقٰيا ٰفكُلُّ َمْن َعلَْيٰهو فرمود . 20» 19ا َبَداَ كُْم َتُعودونَكَٰم: كه مبدأ ايشان از عدم بود همچنان
 -حتّي به سوي خود –و وجه پروردگار ما باقي و ساري است و به هر سو روي آوري  21ذُوالَْجاللِ َو االِْكْرامِ

  . 22 ِهللاٱا فَثَمَّ َوْجُه ا ُتَولُّواَْيَنٰم: روي او بيني كه
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