
 *** این متن توسط واحد پژوهش مؤسسه ی شرف النور ویرایش شده است ***
 اعوذبالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
 ی اله الطیبین الطاهرینلع و الصالة و السالم علی اشرف خلق الله سیداالنبیاء و المرسلین ابوالقاسم محمد الحمدلله رب العالمین و

 یالهمنی التقو  ورب انطقنی بالهدی 
 .لی العظیمصدق الله الع ؛تبین لهم انه الحقیفی انفسهم حتی  سنریهم ایاتنا فی االفاق و :قال الله  تعالی فی کتابه الکریم

 ....برکاته رحمت الله و السالم علیکم و
برای  ؛ستا شناسی خدا و است اولین اصل، اصل توحید و ؛اعتقادات بحث درباره ی اصول دین است و ،دنباله ی عرائض سابقدر 

ای کسانی ولی بر  دارد،ثبوت  است و شده" ثابت" اینکه خدا و .رسیم می به خدا این راه ها ماکردن  طی خداشناسی راه هایی داریم که با
نیست  دایی درکارخکه و می گویند  کنند می انکار، او را متعال هستند خداوندمنکر اینکه  یا، مشرک هستند به خدایا  ند،کافر به حق که 

 وجود دارد.که خدایی  شودثابت برایشان راه برهان عقلی  از این ها باید ...؛طبیعت است وماده ،هست هچ هر و
 ند،نابه خودش می رسا ر  چنین راهنماهایی گذاشته که ما واست گذاشته را چنین راه هایی برای اثبات خودش  خداوند متعال هم

َ َرَ نَ س  َمَیه  ند بر داللت می ک و د،نما داللت می ک بر، ماآیات  بر اینعالوه  به آنان نشانه ی های خود را. یمهد می اننش ما ،نااتَ ایَ ء 
اَفیَاالفاقَایاتنءسنریهمَ ،استفریده شده آحق ه بلکه باست!  ساخته نشده اطلبه زمین ب سمان وآاین  و هستیم حق اینکه ما

 د،ده ن میانشا ر  ست که ماا نشانه هایییعنی  –نشانه  ت ویعنی عالم ،یاتآ -دارد  انفسییات آ فاقی وآیات اشاره به آ ؛فیَانفسهمَو
 ....کردهمین کار را وند متعال خدا و؛داد خواهیمبه آنان نشان  ار نشانه ها  اینیعنی  د.ده ن میانشا حق ر 

فطرت ه بخداشناسی  واقع  اصل   در .یموش خداشناس میدر نتیجه ما  و اندرس به خدا میا ر  ولی در عین حال راه هایی عقلی داریم که ما
ولی  ند،ارس می به خداا ر  ما فطرت ما، ،ی داخلی ماستو فطرت نیر د؛ نیروی بیرونی دار  که یب گاهی نیاز ،ولی این فطرت ؛ستا ما

 و این برهان ا...؛دلیل عقلی مهمان  ازاست عبارت  و نیروی خارجی دنیروی خارجی هم دار  کنیاز به ی ،ما گاهی این نیروی داخلی  
 .م خدا هستویفطرتم بگ یعنی اینکه  من در. بود خواهد برای درون ما ساز نیرو کیو واقع مکمل ،محرک ، در ،دلیل عقلی

 ا کم نیرور  فطرت ماگاهی  ،خالصهو  –وجود ندارد  خدا ویدگ می کمونیستمثال  ،انس شیاطین جن و - کار می کندولی گاهی شیطان 
 د.دار  نیرو کبه ی نیازدر این هنگام ، شود خاموشمی خواهد گاهی  د وکن می

شارژی  خارجی، واقع این دلیل های عقلی   در د؛شارژی دار  کبه ی نیاز د،به برق دار  نیازود و ش خاموش می دست که دار ا مثل موبایلی
داشناسی که برای خراه هایی  یمهخوا ، بنابراین میشودما قوی  فطری   توحید   شود، وقوی ، عقلی این برهان   که از ،برای فطرت ما است

باشید،  حوزه طالب از چه حال ،داردبنای علمی  به زیر کمی نیاز ست وا علمی البته این مطالب. به زبان ساده بیان کنم را ،گفته شده 
 ود کهش دانشگاه ها گفته می در و یا ،ودش حوزه گفته می در ست که معموالا مطالبی کی ،دکن فرق نمی ،طالب دانشگاهاز چه و 

 د... .انشاءالله بیشتر جوان ها استفاده کنن آن ها را بیان کنم؛زبان ساده  باکه سعی می کنم  ست ا علمی یمطالب
 گذشته و غرب و فالسفه ی شرق و چه غرب،و شرق در چه اکنون ،چه و قدیم  چه در. سته اراه فالسفداشناسی خراه های  یکی از
راه امکان  ؛برای خداشناسی به نام راه امکان دراه دارن کی اه این. یمویگ می گانند آیبرای داریم و ما هستیم ،االن ینده که آحتی  حال و

یطه ی ح ست ،درامن  گاندید  برابر موجودی درو یک  ،چیزیک که ی وجود دارد ضروری بدیهی و ی مسئله کی ویندگ می ست؟چی
تشمامش اس ،کنم ش مییبو ،لمسش می کنمو  ،بینم می اینجادارم در گلی  کمن ی . مثالستامن ی پنجگانه  حواس محسوسات و

م ویگ میو  ، درک می کنما ر آن راه حواس پنجگانه  ست که ازامقابل من  محسوسی در کی؛ حاصل اینکه مش  می چ  آن را  ،می کنم
ن فکر م ویدگ می . "دکارت"ردانکار کآن را  نانمی تو و  ، است مری  ضروریا که االن هست،مطلب  این مویگ می؛ آنگاه ستااین گل 



 یافتنی و وجدانیامری  خودمی برا است، و بدیهی امر کیچون این ، !نمی کنم من فکرکه م وینم بگانمی تو  ،!می کنم پس من هستم
 .- االن دارم فکر می کنم پس من هستممن  که -است 

 دارد. وجودکه االن  است یک امرحسیچون  نم انکارش کنمانمی تو  ؛ستااین گل روبروی من 
آن ی مفهوم یعن ، ویعنی هستی وجود – وجود مفهوم   ،که دنویگ می؟، کجاستاز وجودش  د،دار  روبروی من وجود یم اینکه گلویگ می
سه  ،مفهوم وجودد؛ در واقع حالت دار سه ، می کنم کدر آن را من االن دارم  است وذهن من  ه درمفهومی ک –است ذهن من  در چه

 زویطالح حواص کاین ی؛ ممتنع الوجودیا  است و ممکن الوجودیا  است، الوجود واجب   من، وجود   این مفهوم   یا د:ندار  بیشترحالت 
ل گکسی است؛ و  ضروریوجودش  ، است خودش ذات   وجودش ازگل  این:واجب الوجود یعنی ه می شود؟ش چه ازبان سادبه  ،است

 لاص بلکه در، باشد وردهآوجود ه بخودش را نه اینکه به عبارت بهتر  ،استورده آبوجود  را خودش ،خودش ،استبوجود نیاورده  را
 ،یضرور وجودش  یعنی است واجب الوجودشیء این  ،یعنی ضروری ،واجب ،است واجب الوجوداست! پس  وجودش ضروری ،خودش
 . واجب الوجود ودش این می

فتم گبحث سابقم  درمن  -بال است  دارای دو" وجود"ال ه؟یعنی چممکن  است، ممکن الوجودشیء این که  وقت می گوییمحال یک 
 و جودو ازاست بال عبارت  این دو یا این جناح -" بال" ودش فارسی می دراست و  عربی "جناح"گفت، حاضر دوستان   یکی از "جناح"

این به  ؛تساوی داردو نسبت به دو طرف  باشد، ین"طرفال یمساو است ، " نسبت به چیزی که االن موجود ،عدمو که وجود  جایی ؛دمع
 ".ممکن الوجود" ویندگ می

 اشت،د نه وجود ،عدمو  وجود  حد یعنی در، امکان بود حد   در قبال !ولی قبال که نبودو وجود دارد، جلوی من هست چه  االن این گل گر
 د.علت وجودی دار  ک،ی کرد پیدا وجود اگر ،بود متساوی الطرفین نه عدم داشت،و 

علت  ؟یم علتش از کجاستویگ می ؟کجاست یم عدمش ازویگ می، نفی شد عدم شد، هم اگر؟؛ پیداشد کجا از ،ست؟یعلت وجودی چ
  ؟شد االن نبود چرا ،که االن بود این ؟معدوم شدچرا  ست؟چی ی آنعدم

یا  ،من هستی   ،که هستم من .پس من هستم ،من فکر می کنم است که ضروری ی وبدیهو  امر وجدانی کیاین فتیم همان طور که گ
لتی می ع کی ،شدم" بود" گر؛ ا یکی بود من، نبود یعنی اینکه بود وه؟ ممکن الوجود یعنی چ .یا ممکن الوجود است، واجب الوجود

 دنویگ چنین موجودی میبه  ،الزم است یعلتوجود  ،من نبود   و بود درخالصه . دهعلتی می خوا کی هم باز ،شدم" نبود" اگر، و دهخوا
 ".ممکن الوجود"

 اینکه "شریک الباری"مثل ؛ محال استو نیست ممکن  آن وجود یعنی اینکه ه؟یعنی چ "ممتنع الوجود" است؛ممتنع  ام وجود گاهی
 یم ازهمی خوا ما ؛کاری نداریم ممتنع الوجود ما با حال !.است ،ممتنع الوجود !این محال است، اما شریک داشته باشد ،متعال خداوند  

عنی ی د؛یات حق انآن اتمامش، که وجوداتی که االن دراطراف من هستم ماتم یعنی ازی؛ به خدا برسوجود دارد، مامقابل  درکه نچه آ
 که م اینیوگ می ه؟ممکن یعنی چ دلیل   و ه؟دلیلی یعنی چ دلیل امکان ،امکان   با؟ چه دلیله ،ب ندنارس می به خدارا  ن مناتمامش

ت  است ، واجب الوجود اگر یا ممکن الوجود،و است  واجب الوجود یا ،است موجودروبروی من  ب  م چیزی داری کما ی چونوب طل  الم   که ث 
 نیست، کسی ن واجب الوجودآ واست؛  ذات خودش ازو وجودش ،است نگرفتهخود را  وجود رجای دیگ از است و که وجودش ضروری

علت ودن دارا بقابل و  است بدیهی و یعنی اینکه وجودش ضروری واجب الوجوداست.  الله واجب الوجود ،"هالل  " ، یعنیمتعال جزخداوند
 .نیست ردارعلت ب  چون  ،نیست

 ،است چرب ین غذاامثال یم که ویگ می االن ما ببینیده؟ یعنی چ، این  "ضروری" ویندگ که می این :مویمثال ساده بگ کی باید ار ذگب
وغن ن ر م خوب ایوییگ می؛ بعد چرب شده است و خورده آن روغن به ، است روغن یم ازویگ میست؟ چی از آن یم خوب چربیویگ می



ذات " ،و است ذاتی ،برای روغن ،روغن چربی   ،آن است این ذاتی !ناقاجآ دنویگ می؟ روغن از کجاست چربی   ،است که چرب
 د.گردی علت نیست،که شما دنبال علتش می قابل تعلیل و ردیگ ،ذاتییعنی ،"لل  ع  الی  

د نویگ می ؟از کجاست ،شکر م خوب شیرینی  وییگ می ،!ددار  قا شکرآ ویندگ می؟چرا،م این چای شیرین استوییگ می: مثال دیگر
 است. ذاتشکه  چون ،نیست ذاتی،قابل تعلیلیعنی  ، است لل  ع  ذات الی   ،و !است ذات شکر ،شکر شیرینی  

 است؛ل متعا خداوند   ست؟فریدگارش کی، آم این مخلوقاتایم تمویگ می ما ،است د متعال نسبت به مخلوقات هم همینخداون جودو
 وید:گ می –؟! فریدآ را چه کسی خدا فرید،را آ منکه  خدار! دیگ دپرسن میجوان ها  -است؟ فریده آ را چه کسی خدا!ی خوبویگ می

ی لسله س سر او ،است  اولین علت او ،است علت العلل که او چون ،قابل علت نیست و ست ،ا خدا ذات  ، خدا فریدگار  آ !نااجقآببین 
 آن که ،است متعال که خداوند   ،اولی به علت   دگرد می بره هم ،وجود داردهستی  عللی که در و یعنی تمام این معلوالت ،ستا علت ها

 است. واجب الوجود او ،است وجودش ضروری
ال ساده مث ،ناگردیم به مثال خودم می برپس  بول ندارید...، اگر قخوب باش!؛ قبول ندارمرا  من این !ناج قا"آ با این حال می گوید:

به من که  خوب ویدگ میگل این ؟ ستا کجا از تو این هستی   ،...االن هستیولی  ،یه انبودقبال که  تو !ای گل :مییوگ می! گل ی 
 ر چه کسی است؟ گل مین یکی دیگآ -! ستا ال اینجاؤس میویگ می -...،استورده آوجود ه ب مراکه هست  ریکی دیگ ،وجود آمدم

 هچ ،ه؟مدآکجا  این کشاورز از !م خوبوییگ می ، -البته این مثال است  –است ورده آوجود ه برا من  کشاورز کی Tگوید من که نبودم
ید ویگب اگرد؛ شته باشدا یعلت کی م بایده او ،الوجود است ممکنمثل همین گل، هم ،چون کشاورز ؟ردآو  وجوده ب را کشاورزکسی 

ت   یمویگ می، پس ما ستا علت اولی او، و به علت ندارد نیاز ردیگ وردهآ وجوده ب را این گلکه آن ب   !که او خداست "وبطل  الم  که "ث 
که این کسی یعنی   -دی داردوج  م   این گل یک گردیم به این گل عزیز، می بر !. ماعلتی داردهم  باز او !نه که یدویگ میباز با این حال 

 !ناقا جآ ویدگ می ،ست؟کی از او وجود ،؟مدهآجا ک از اواست رده آو  وجوده بگل را که آنم وییگ میپس   -باشدورده آ وجودبه  اگل ر 
علت  کن علت هم شد معلول برای یآ ،مدآعلت دیگری  کیو  ،!معلول پس این شد یم خوب،ویگ می ،است دیگر علت   کی از او وجود
 گل القخیعنی  ،است مخلوق ،است االن معلول ،این علت دوم ، - خوب گوش کنید - ،حال نیست خالی از دو ،دیگر این علت  ؛ دیگر

 است... مخلوق ز همبا
. علتی دارد کیو معلول است  ،پس حتما مخلوق است تنیس خدا یم خوب اگرویگ ، میخالق نیست ،نیست گفتید که واجب الوجود

 ،استمده آعلت چهارم  از یا آمده وگل  خود یا از ،این علت دوم ؟مدهآیم این علت دومی از کجا ویگ می...، علت دومی سراغیم ور  می
ورده آه وجود با ر  گل است که علت دوم :" یمویگ میپس  ،است برگشتش به گل ،یا علت دوم :حال خارج نیست دو ازبه عبارت دیگر 

 است. هم باطل دور و ،است این دوریعنی ،"هذا دوٌر " ویدگ عرب می ،ٌر"هذا دو که "یم ویگ میصورت  اما در این ،است
 دوم ن علتآ اگر ، وعلت دیگری دارد کن علت هم یآ ،دارد علتی کبنابراین این گل ی؛ موییگ می را -دور  –آن  دلیل بطالن حال

علت  و ،معلول برای علت اولود! ش میهم معلول و هم علت گل و  ،ودش مین علت دوم معلول این گل آ ،برگشتش به معلول باشد
و این فرض الزمه اش اجتماع نقیضین  – ستادایره  ازدور  -" است دور" این ،هم علتاست و این هم معلول  ! در نتیجهبرای علت دوم

 نمی تواند هم علت خودش باشد و معلول خود.است که محال است چون یک شیء 
 کاردر لف ا نبود ب اگرو  ست،وابسته ا ب وجوده الف ب وجود، ب است برمتوقف الف به عناون مثال فرض کنیم  :با زبان ریاضی  حال
نگاه آ ،است باطل هم دورو  ،است قا این دورآید ویگ می الف است، بر ید وجود بویگ ،می؟ستا کجا از ب م وجودویگ من می نبود،

این  مه باز ویدگ می ،حرف جیم از خود الف است ،؟خوب حرف جیم کجاست وییدگ می ،است حرف جیم دالف به  وجو ید وجودویگ می
از  این حرف دال ،!یم خوبویگ می ،است برحرف دال وقفجیم مت !ناقاجآید ویگ میاست؛ سپس  منتها دور،به شکل دوم است دور

 ".لتسلس" ودش بی نهایت میکه  ،است!م بی نهایت ییواینکه بگ یاو  است هم به اولی بازآن  برگشت یا ،است؟مده آکجا 



از  مرغ متخمانند این مثال:  –می روند بی نهایت  ور تاطهمین  معلول، واین علت و دمعلول هستن علت و، ی این موجوداتویبگ اگر
 و ،است مرغ از ویدگ ،می ؟خوب تخم مرغ از کجاست است،مرغ  تخم از مرغ ،است؟ اول کدامحال  از تخم مرغ، مرغو  ،است مرغ

 است... تسلسل باطل و ،است تسلسل ،این بی نهایت !ناقاجآیم ویگ ،می -!بی نهایتتا  همین طور
 کی: تاسقسم  دو بر" دور" حال. هم باطل است تسلسل ودور ،"دور تسلسل و"رسیم به  می "دلیل امکان"راه  از ماکه  پس معلوم شد

 می ردکه دا استتوقفی مثل درختی  دور ،سته اساد آن مثال ،داریم که باطل نیست "توقفی"دور  کیو  ،ی داریم که باطل استعل   دور
دیگر  و ند و برخورد می کنندرسمی  رهم دیگه ب ،دبیفتن هندکه می خوا وقتی اه این ،دفتا می داین طرف دار  درختی هم از کیو  دتاف

زیرا  ،یفتادزمین ن چون این درخت االن بر ،ر استدو  تکیه کردن آن ها به هماین  ،می کنند تکیه ربلکه به هم دیگ ،شوندمی ساقط ن
رف دیگر و از طشد  آن ولی این درخت حامی د،ست بیفتا این درخت بناخوب  ویدگ می ،د بیفت کهنگذاشت  بود و اول حامی اودرخت 

ود ش این میت؛ درخت راس درخت چپ حامی   و است درخت چپ امی  ح ،درخت راستپس ، ونیفتاددرخت دیگر به این درخت تکیه کرد 
 .است خارج هم اتفاق افتادهعالم  درو کالی ندارد اش ویند کهگ میرا این  ، "توقفی دور  "

ی، دورست؟ چی "یعل   دور"اما  درخت  از این ویدگ می ،است؟مده آدرخت از کجا  م که وجود  وییگ می مامثال  ،است معلول علت وبین  عل 
بدین است؛  مدهآدرخت اول  از ویدگ می ،استمده آا جدرخت دوم از ک !یم خوبویگ می ،استدرخت دومی  این درخت اولی ازو  ،مدهآ

 ،دنباش درخت اول اگراست.  علت ومعلولیعنی بین ،"یدور عل  " ودش میو این  ،درخت اول نباشد درخت دوم نخواهد بود اگر معنا ،
ی ودش میو  نخواهد بود درخت دوم ی باطل این دور ،دور عل   عرض کردمکه ای است ن قاعده آبه آن  که برگشت چون؟  چرااست!  عل 

 " اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است".
 شه االزمیم خوب ویگ می ،است همین حرف الف از؟ ،خوب حرف ب ازکجاستاستبرحرف ب وقف حرف الف ،مت آقاجان! یمویگ می
که  نچو ،نیست ؟هم نیست ،چرا هم هست و ،الف آن یک یعنی در ،الف هم وجود داشته باشد و هم وجود نداشته باشدکه است  این
! حرف الف هم هست وهم نیستاست. پس ایجاد کرده آن را قباًل به خاطر اینکه حرف ب  ،هست؛ ستحرف ب ا وجود   بر وقفمت

 تالی فاسد اول آن بوداین  .این محال است ،هذا محاٌل  وین" یعنی "اجتماع نقیضنیست  هست و
از  و ،است حرف ب بر است و مقدم علت حرف باین که  االن به اعتبار ،این الفبه هم خوردن تقدم و تاخر است، دوم اما تالی فاسد 

ی متاخر بر علت خود ینکه معلولا نظر خر ،ازأمت ودش میآنگاه  ،استورده آ وجوده ب ،ار آن اینکه حرف ب  به اعتبارطرفی   از لحاظ عل 
است، لذا حرف الف هم متقدم است چون علت است و هم متقدم است چون معلول است، پس هم متاخر است و هم متقدم، و هذا 

ن شود یعنی یاجتماع نقیضین!، چون متقدم و متاخر یعنی متقدم و ال متقدم! و نمی شود در یک آن هر دو باشد! یا اینکه ارتفاع نقیض
 نه متقدم و نه ال متقدم؛ 

پس این قاعده بر قرار است که " اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال است" و همانطور که گفته اند این قاعده "ابده البدیهیات" است 
 و بهترین بدیهیات عقلی ما همین قاعده است...

 امیدوارم که توانسته باشم مطلب را به شما برسانم....
 ...ا نگهدارخد

 


