
 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

 له الطیبین الطاهرین آ صلی الله علی محمد و لله والحمد 
 الهمنی التقوی انطقنی بالهدی و رب  

 االرض  السماوات و   فی الله شک فاطرقال الله الحکیم فی کتابه الکریم ا  
  ، به اینجا رسیدیم که تمام راه های عقلی و نم دنباله ی عرائض سابقدر بحث درباره ی خداشناسی است، 

بنابراین   باطل است.  نیز و دور و تسسلمنتهی می شود  تسلسل   ، به دور واز نظر استدالل عقلی،  های برهان
وجود داشته نوراالنوار، باید و یک علت العلل،    ،یک واجب الوجود  ،برای ممکنات، یک خدایی برای این جهان و

   .باشد
یک اشاره    هم می بینم که عرائضی تقدیم شد، ولی بازدر جلسات گذشته  بطالن تسلسل  و درباره ی تسلسل

 .جا بیفتد  مطلبی داشته باشم، تا اینکه این دیگر 
ما این است که همه آن ها   یفرض مسئله ،بی نهایت  یاین سلسله ؛ در بی نهایت ه ی تسلسل یعنی یک سلسل

این   - هستی نداشتند و االن هستی دارند ،ی نبودند و شدندیعن - ممکن الوجود هستند، ممکنات هستند
  چرا؟ چون   ؛برسد یواجب الوجود و به یک ایی سلسله ی ممکنات ما، باید به یک خد و ی معلوالت ما،سلسله

  چای شیرین؟ مثل همثل چ  - خود هستی ندارد  از ممکن الوجود است، یعنی اگر این سلسله از نظر هستی خود
بنابراین این ممکنات هستی شان   -  یک شکری الزم داردو  خودش نیست، بلکه از شکر است،  شیرینی آن از که

  اینافراد از  یواجب الوجود یا اینکه یکاین  . حالباید یک واجب الوجود داشته باشد پس از خودشان نیست، 
گفتیم این   و کشیدیم، بیرون  آن را همسلسله ی مردان، حلقه ی د ، دریمه ازدسلسله است، که مثال آن را 

این محال   می گوییم:ما   ، آنگاهاستایجاد شده با این یکی ممکنات  یاین سلسله و  خدای سلسله است،
حرفی  دیگر اگر بنا بود که این واجب الوجود باشد که ت. ممکن اسآن چرا؟ چونکه فرض کردیم خود  ...؛ است

ضمن  در این یکی هم که شما گفتید  ؛ امااست ی خودبه خدا  وجود این سلسلهو   خدایی هست آنگاه ؛نداریم 
کردیم خود آن  فرض چون این خالف فرض است،  پس این واجب است  که ممکنات است، بنابراین اگر بگویید 

 . هم ممکن الوجود است 
می خواهم تتمه اش را بگویم که   د!بحث گذشته گفته نش این تتمه ی برهان است، که در  قاجانآ می گویید: 

سلسله ی بی نهایت  و که این ممکنات ما نمی خواهیم   جان!  قاآمی گوییم شود.  معلوم ، بطالن تسلسل  کامالا 
ه این سلسله  کخدایی نیست، بل اصالا می گوید  و یست استکمون ؛ مثالا داشته باشدو واجب الوجودی  خدایی   ،ما

بودند،    "ممکن" همهاین سلسله ی بی نهایت،  ،قا جانآم یمی گوی ؛نیست  خدایی هم در کار و  بی نهایت است
نه   و  این که نه وجودی داردبه چیست؟  ممکنگفتیم ذات  هستند؛آن ها ممکن  یکه همهبنابراین فرض کردیم 



به نحوی که اگر پیدا شد، می   ،یکسان اند وجود و عدمنسبت به طرفین که، است  این امکانمعنای  ؛ عدمی
 ؟ اگر هم معدوم شد می گوییم، علت آن چیستو گوییم علت پیدا شدن آن چیست، 

که این  است  این ه ی آنالزم  می گوییمپس    ،خدایی ندارد یا واجب الوجود ندارد ما،  این ممکنات  :شما می گویید
در   می گویی خداییکه  شما .، چون عدم استمعدوم است  ،ذات آن ها نکهچو چرا؟  ؛دنمعدوم باشممکنات همه  

ممکنات ما چه طوری پیدا   ؟نده ا چه طوری پیدا شد  ذات آن ها عدم است، ی کهکار نیست، پس این موجودات 
معدوم    ،خود ذات در مه ه ،پس الزم است که ممکنات  ،د!، باشنیست  کار در  شما می گویید که خدایی ؟شدند

سلسله ی مردها   و مردان، .ض کردیم همه ی آن ها موجود هستندما فر چون این خالف فرض است،  باشند، و
این   و  شما می گویید خدایی ندارند،که  در حالی  موجود هستند هم هموقتی گفتیبنابراین  ؛هستند ، موجود ههم

که این سلسله، همه ی آن  است  این ه ی آنالزم  خالقی ندارد، ،مردی  این سلسله ی مخلوق  سلسله ی مردان،  
که ممکن الذات هستند، وقتی ممکن الذات شد، می    چون؛ هستند همه ی آن ها معدومو  هستندها در عدم 
 . وجود دارندهمه ، درحالی که این ها  علت می خواهد خود برای وجود که  ، چون ...شود معدوم

آن ممکن  و ممکن است،  آن ها   که ذات  دی دارند، چونکه یک موج  است  این دلیل برداشتن آن ها،  وجود   پس
آن    و ؛آن ها را ایجاد کرده باشد که باشد   ند باید یکیتکه موجود هس  مساوی است، حال   دشوالذات عدم و وج

 . واجب الوجود است ! اویکی کیست؟ خداوند متعال
  دلیل دیگر است؛ تسلسلبطالن   تسلسل، ثابت کردیم که خدایی هست، البته این یک دلیل  راه بطالن  پس ما از 

  سلسله ی زنان، دو سلسله ی مردان، با که این :گذشتآن   بیانقبالا  راه تطابق است، که از  بطالن تسلسل ،آن
آن   خرآو ، سلسله معلوم استکه، اول  چون را بر می داریماین سلسله   ما ده تا از   ؛بی نهایتتا  تا سلسله داریم  

درمقابل  را این سلسله  را برمی داریم و  ی آنمردان ده تا  ما از این سلسله ی بی نهایت    نهایت است،  بیاست که 
 ؟یا مساوی نیستند هستندگذاریم، می گوییم خوب این سلسله با این سلسله ی دوم، مساوی زنان می  یسلسله

  دارد نقص ده تا حلقه   ی کها این سلسله  بنابراین اول که مساوی نیستند، از اما هستند،مساوی ، بی نهایت نظر از 
با زائد یکی  ، د که ناقصآی مساوی باشند الزم می ی دیگر سلسله بااگر  - این سلسله گرفتیم ازرا    ده تا مردما  -

االن   ی کهاین ناقص، با این زائد که د آی الزم میپس  ، کامل  و سلسه ی دیگراین سلسله ناقص است چون باشد، 
  -  ین محال است، اجتماع نقیضین استا و  دیکی باش  - این سلسله درده تا خانم اضافه داریم   -دارد ده تا اضافه 
بگوییم هم زائد است   به این سلسلهکه نمی شود  چرا؟ چون ؛ این محال است  و ؛ -"اجتماع نقیضین"برگشتیم به 

  و من باب تفاعل" می گویند،  آن  به ، که یعنی این طبق این است - راه تطابقپس ما از   !هم ناقص است
،   دکم دار ده تا این سلسله ی مردان   ،ه ی آنبدای که در حالاست،  الزم به این می رسیم که   - است "مطاوعه 

سلسله  ده تا   قتی ازاینکه و که تطابق یعنی چونتا مطابقت پیدا کند، هم ده تا اضافه داشته باشد،  آن آخر باید در
  با  آن ها اول گذاریم، حال که مطابق هم گذاشتیم،ببا این یکی مطابق هم  تا  ،ریم پایینآو  میآن را  ، جدا کردیم



که گفتی ناقص و   ده تا زائد دارد، همین  و آن سلسله ی دیگر، ده تا ناقص دارد نا خرشآ اما، است شدهیک هم 
چرا؟   ؛داشته باشد  " بی نهایت" حتما باید ما  بی نهایت   که این سلسله ی ثبت المطلوب  ! آنگاهزائد، پس نهایت دارد

اجتماع   واین یکی باشد، ن سلسله ی زائدآالزم است این سلسله ی ناقص با   که اگر این طور نباشد، چون
این محال   و  الناقصزائد، ناقص و   می شود زائد و ال ؛اجتماع ضدین است، و آن محال است  نقیضین است،

  باید  یک واجب الوجود  و  که تمام هستی، یک خدایی باید داشته باشد لذا بطالن تسلسل اثبات می کند .است
   .داشته باشد

که اولین   - که می خواهند اصول دین را ثابت  کنندکالمّیون، وقتی  این است که راه متکلمان با فالسفه تفاوت 
حکما اصول   .استو حکما فالسفه   مثل  که یک راه عقلی است  :راه ثابت می کننددو    از - توحید باشد  ،اصل

، ما  خیر...ن می گویند امتکلمولی   د؛حدیث ندارن ن وآ به نقل، قر   یکار  و دین را فقط از راه عقل ثابت می کنند،
می خواهیم راه    چون حال  ورند. این زمینه می آ دررا راه نقل، لذا روایاتی  هم از  و هم از راه عقل ثابت می کنیم 

می  را  دو سه روایت   گفته شده است خداشناسی  وکه در توحید  را   یتا روایاز متکلمان را هم طی کرده باشیم، 
اولین خطبه ی نهج البالغه توحید  است!  نهج البالغه کتاب توحید  اصالا   ،خیلی روایات داریمما البته  ؛خوانیم

توحید نیست    خالی از هیچکدام ،، صحیفه ی سجادیه، ادعیه، مناجات علیهم السالم است، احادیث اهل بیت
 . توحیدی است ههم

ب سوم در اثبات صانع و  صفحه ی شانزدهم، با  ،بحار االنوار جلد سوم عالمه مجلسی، در ،االنواربحار صاحب 
   و عجائب صنع علی وجوده  استدالل

  شروع می کند، یکی از آیات خداوند متعال، که داللت بر قرآن صفاته، در این باب از آیات  ر ئعلمه و قدرته و سا
ي اقال سبحانه و تعالی  :می کند توحید ذ 

ا ،، کسی کهل ّ اشا ر  ض  ف  رأ
ُکُم اْلأ  ل  ل  ع  ، زمین را به منزله ی فرش برای  ج 

اءا شما قرار داده است،  ن   ب 
اء  م  الس ّ اءا   آفریده است، ساختمانیه صورت ب، آسمان را برای شما و  اء  م  م  ن  الس ّ ل  م  ز  نأ

 
أ ،  و 

ات  ، را نازل کرد آسمان باران از ر  م  ن  الث ّ ه  م   ب 
ج  ر  خأ

 
أ شده   میوه ها و ثمراتو  گیاهان  رویش سبب  ، این باران همف 

ا ، است  لکبه معنای میوه و شجره و امثال ذ  ، ثمرهاست ادا د  نأ
 
ه  أ

ل ّ ُلوا ل  ع  جأ ال  ت  ُکمأ ۖ ف  ا ل 
ا
ق زأ ات  ر  ر  م  ن  الث ّ ه  م   ب 

ج  ر  خأ
 
أ ،  ف 

ُمون   دبرای خدا شریکی قائل نباشی ردیگ ل  عأ ُتمأ ت  نأ
 
أ  . و 

ك   ُفلأ الأ ار  و  ه  الن ّ ل  و  یأ ف  الل ّ
ال  ت 

اخأ ض  و  رأ
اْلأ  ات  و  او  م  ق  الس ّ

لأ ي خ  ن ّ ف  ك  ؛ إ  ُفلأ الأ ر  ، یعنی کشتی،   و 
حأ ب  ي الأ ر ي ف 

جأ ي ت  ت 
که   ،ال ّ

اس  در دریا جریان دارد،  ُع الن ّ ف  نأ ا ی  م  امثال    که کشتی تجارت و به درد مردم می خورد، یعنی این که ی، آن کشتب 
ض  ذالک،  رأ

ه  اْلأ  ا ب 
ی  حأ

 
أ اٍء ف  نأ م  اء  م  م  ن  الس ّ ُه م  ل  الل ّ ز  نأ

 
ا أ م  زمین   بارش آسمان نیز سبب حیات    ارید و، آسمانی که بو 
اح  شده است،  ی  ّ

یف  الر  ر 
صأ ت  ٍة و  اب ّ ّ د 

نأ ُکل  ا م  یه  ث ّ ف  ب  ا و  ه  ت  وأ د  م  عأ ر  باد و باران  ؛باد  ، باران،ب 
خ ّ ُمس  اب  الأ ح  الس ّ که   ه، هم و 

ُلون    ر هستند،مسخ   ق  عأ ٍم ی  وأ ق  اٍت ل  ض  َل ی  رأ
اْلأ  اء  و  م  ن  الس ّ یأ   تا اینکه می باشند، ا همه آیات خداوند متعال، این هب 

گاه شوند ُلون   !بدانند و آ ق  عأ ٍم ی  وأ ق   .... ، عاقل شوند و امثال ذالک ل 



ا   ،وجود دارد در این زمینهنیز دیگری   آیات ن  ات  مأ آی  یه  ُنر  مأ  - دائما می خوانیماست که  این آیه ای   -  س  یه  ُنر  ما  س 
ي اَل  خواهیم داد،نشان  ا ف  ن  ات  ُقّ  ف  آی  ح  ُه الأ ن ّ

 
ُهمأ أ ن  ل  ی ّ ب  ت  ٰی ی  ت ّ مأ ح  ه  ُفس  نأ

 
ي أ ف  ك  ،  اق  و  ّ

ب  ر  ف  ب  کأ مأ ی  ل  و 
 
نیست  افی ، آیا ک أ

ید   برای پروردگار شما، ه 
ٍء ش  يأ ّ ش 

ٰی ُکل  ل  ُه ع  ن ّ
 
  احدیت خداوند و بر وحدانیت  هادتی است کهش نشانه و همه که ، أ

 . ، شاهد بر همه چیز استشهید  ئعلی کل ش پروردگار شما که همه چیز،  دارد، بنابراین آیا کفایت نمی کندمتعال 
ُکمأ  ر  ل  ف 

غأ ی  ُعوُکمأ ل  دأ ض  ۖ ی  رأ
اْلأ  ات  و  او  م  ر  الس ّ اط  ك ّ ف  ه  ش 

ي الل ّ ف 
 
ی  شکّ است و زمین  ها  کسی که فاطر آسمانآیا در ، أ

 ! اصال شکی هست؟ غیر معقول است - برسیم  یعنی از راه فطرت ما به خداوند متعال  - وجود دارد؟!
  ،خود را شناخت سک ، هرربه   من عرف نفسه فقد عرف  ،صل الله علیه و آله قال رسول الله ...؛ اما در احادیث

ك  که آقا امیر المومنین سوال شده استاز  ، موالنا امیر المومنین سئل   . را شناخته است  ی خودخدا ما عرفت  رب  ،  ب 
  خدا را  -! یت استعاین یک واق - ؛خ العزائمس قال بف  - این حدیث زیباست -  ؟چه راهی خدا را شناختی از

بینم   می  ناگهانانجام دهم،  می کنم کهکه عزم را دلیل فطری است، گفت من یک چیز هایی  چگونه شناختی؟
این کار   بگیرمکه من تصمیم   گره، این برسم، عزم یعنی بستن  به مقصود خود  نمی توانم و   باز می شود، من  عزم

پس معلوم می    ؛منصرف می شوم  خودم ، چیزی می آید، که از تصمیمیک حادثه ای می آید  ناگهانرا بکنم 
م نقض  ه اهمتی کرد ،ّم اله    قض  زم و ن  الع    سخ  بف   ر حال من است، شود، یک ید غیبی هست، یکی هست که مدبّ 

مُت شده،  م  ، یک حایلی شد بین من و آن چه که  فحال  بینی و بین هّمی   م،ه ا، وقتی که همتی کردلما إن ه 
زمی ، عزم کردم،  و عزمُت  م،ا هم و عزم کردا  هقصد کرد ، قضا و قدر مخالف عزم و تصمیم من  فخالف  القضاُء ع 

مدبر  من   خود  طور نیست که فهمیدم که یک مدبری دارم غیر از خودم، این ،فعلمُت أن المدّبر  غیریشده است، 
 .خداوند متعال است او یک مدبری هست و  هبلک  باشم!دم  خو

سئل موالنا الصادق علیه السالم   گفته ام، این حدیث راهم  قبال - حدیثی قشنگی است -  سئل موالنا الصادق
ط  لسائل، حضرت به سائل فرمودند  عن الله، از خدا پرسیدند از حضرت، فقال:

 
ةا ق ین  ف  ت  س  بأ ک  لأ ر  سوار  ، آیا ه 

مأ  ی؟ه اکشتی شد ع  ال  ن 
 
ال  رسول الله  ، عرض کرد بله یا ابن  ق

 
ك    - علیه السالم    –  ق  ب 

تأ ر  لأ ُکس  ه  است  ، آیا شده ف 
یك   ؟شودکشتی در اثر تالطم شکسته   که ج  ة  ُتنأ ین  ف  ُث ال  س  یأ ك  ح   ب 

تأ ر  لأ ُکس  ه  کشتی دیگری  جایی که نه  ،ف 
یك  هست که تو را نجات بدهد،  ن 

ة  ُتغأ اح  ب  نه   بی نیاز کند و سبب نجات تو باشد، ، نه اینکه شنایی بتواند تو را و  ال  س 
مأ ؟ باشد افتادهی  اتفاقچنین   ی شماآیا شده برا ؛نی انه خودت می تو  کشتی هست و ع  ال  ن 

 
زی هم  ی، بله چنین چ ق

ال   ، است  اتفاق افتاده
 
ُبك    علیه السالم ق لأ

 
ق  ق ل  ع  لأ ت  ه  زندگی هستی، دلت به    ن حالی که تو بین مرگ وآ ، آیا در ف 

  - خدا شناسی فطری به این می گویند،  -! ن خدا استماه :گفت !را نجات بدهد؟ گفت بله  جایی رفت که تو
ر   اد 

 
اء  ق ی  شأ

ْلأ  ن  ا  ئاا م  یأ ن  ش 
 
اك  أ ُبك  ُهن  لأ

 
ق  ق ل  ع  لأ ت  ه  ال  ف 

 
نأ    ، یک چیزی هست که قادر است،ق ك  م  ص  ل  نأ ُیخ 

 
ی أ ل  ع 

ك   ت 
ط  رأ دریای متالطم،   در، از این مشکلی که پیش آمده است، است  یی که برای شما پیش آمدها، از این ورطه  و 

گفت   ...،گفت بله  ؟که تو را نجات بدهد کسیو  هستی فقط خودت ،نکه هیچ چیزی نیستنه کشتی نجاتی نه ای



مأ  همان خداست، ع  ال  ن 
 
ال    ، ق

 
ُم  ق ال  لس  ه  ا  یأ ل  ُق ع  اد  لص  ُه   ا  لل  ُء ُهو  ا  يأ لش  ك  ا  ل 

ذ  ُء ُهو    ست،ا ، همان خداف  يأ لش  ك  ا  ل 
ذ  ف 

ی   ل  ُر ع  اد  ق  لأ ُه ا  لل  یث  ا  ُث ال  ُمغ  یأ ة  ح 
اث  غ   

ْلأ ی ا  ل  ي  و  ع  ج  ُث ال  ُمنأ یأ اء  ح  ج  نأ  
ْلأ ، خداوندی است که شما را نجات می دهد،   ا 

 .در جایی که نجات دهنده ی دیگری نیست، این راه هایی است که ما را به خدا می رساند
یک   و  یک ذاتی دارد ،خداوند متعال  .است " صفات الهی"دنباله ی این بحث می آید  به  بحث دیگری که  حال

خداوند متعال که واجب   ، ت...بگویم چون که بحث مهمی اس این را برای شما مقدمتاا  ید گذار ب  .صفاتی دارد
یک  و این یک ذاتی دارد، یک صفاتی دارد   - جّل جالله - بحث می کنیم ه ی آندربار  و ما، است الوجود 
 . افعالی

الیعلم ما هو اال  "آن  ذات در مورد از نظر اصطالح عرفانی، که  "هو الهو "می گویند که   آن الهی، بهمقدس  ذات 
ی  دو   هر ؛ذات الهی نه فکر کنیم و نه بحث کنیم یست برای ما، که حق نداریم دربارها، و یک خط قرمزی "هو
؟ حقیقت ستچی  من هستم؟ ذات چه کسینم فکر بکنم، که من ا در ذات  خودم می تو   ممنوع است چونها  آن

روحی له فداه   آقا امیر المومنین؟ ی رومم ؟ به کجاهستم ت انسانی من چیست؟ من از کجامن چیست؟ حقیق
کسی که بداند از کجا آمده به کجا خواهد   رحمت کند خدا   ،رحم الله من عرف من این، الی این، فی اینفرمودند، 

اصال   ؟از کجا به کجاست  ؟می روم به کجاو  هستم کجااز ه هستم؟ االن من چه کار  ؛ االن چه کاره استو رفت، 
م؟ با این مشکالتی  ه اآمد  هبرای چ  مقصود چیست؟ مقصود این خلقت چیست؟ فلسفه این زندگی چیست؟ اصالا 

 است.   دیگر هدف خلقت خود بحثی چیست؟قت خلن زندگی دارم؟ هدف  که در ای
کارت گفته که ین را می گویندالبته ا ،"من فکر می کنم پس من هستم" می گوید،است یعنی انسان متفکر  است د 
کارت به قرن ها گفته شده است،  وبو علی سینا گفته است،ادر حالی که این را  فالسفه ی  و برای قبل از د 

  پس وقتی من فکر می کنم خوب ، "من فکر می کنم پس من هستم"که نیست غرب  برای  و خودمان است،
ذات خودم را می توانم درک    که ت؟ حالمن از کجاست؟ به کجا خواهد رفت؟ مقصود چیسهستم، این هستی 

می  فکر کنم  او  می توانم در ذات آیا که من را آفریده، خالق من، آفریدگار من ، واجب الوجود من،  آنکنم، آیا 
ی در ذات خداوند فکر کنی، شما را به کفر  ههمین که می خوا چون ؛ حق نداری و ممنوع الدخول است  ه!گوید ن

لذا می گویند خط قرمز    است؛ ت های متعدد ا روای مطلب ازاین   می برد،  ضاللو  هی شما را به گمرا !می رساند
 . " ال یعلم ما هو اال هو"،  فکر کنی درباره ی ذات خدا ی حق ندار شما ت الهی خط قرمز است، است، ذا

و حقایق آب،    ،تحقایق درخ ،حقایق زمینی ،حقایق آسمانیکنی،   تمام حقایق می توانی فکردر باره ی شما 
چرا   !که می رسی دیگر ممنوع است "حقیقة الحقایق"کنی، اما به  تمام حقایق می توانی فکر به تش،  حقیقت آ

 -خوب گوش کنید  -فکر کنید...  اگر شما بخواهید به ذات خدااست، و  " قیقة الحقایق"حکه  چون ؟ممنوع است
که  است ش این  ا هالزمنم، ارا بد  که ذات خدا خواهم به ذات خدا برسم، یعنی اینباگر من  ...،بزنم   الیمث  دگذاریب

 من محیط به ذات باشم 



یعنی مطلب را با یک مثال نزدیک کنم، از باب تقریب المعقول   -  ...،، با یک توپ، مثال را نزدیک کنم...ببینید
توپ   داخل این توپ است، کسی که  - می خواهیم برسیم بالمحسوس، از یک امر محسوس به یک امر عقلی

به   و ت، می داند توپ چیست،اما کسی که خارج توپ اس زی است...؛ چیچه  توپ از خارج بداند نمی تواند  ، باشد
  .است  آن داشتنبه خاطر احاطه    ...؛حاطه دارد، می داند ذات توپ چیستچرا؟ چون که ا  ؛حقیقت توپ می رسد 

خدا به من   ؛هستممحاط و مخلوق  بندهولی است،  " یا محیط" یکی از اسماء الله  .کننده هیعنی احاط  "محیط"
 . احاطه ی قدرت و احاطه ی علمی، احاطه ی حیات  دارد،احاطه 

می  محیط من   ، آنگاهقرار بدهممحاط را  ذات خدا  اگر   !قرار بدهم اط محرا ذات خدا که من می خواهم   حال
من   ؛ او محیط است هستم و محاط  ذاتاا من  این محال است چون که . ال استاین مح  و ؛ خداوند محاط  و شوم

  پس من  .  به ممکنات احاطه داشته باشد و باشد واجب الوجود باید محیط ؛او واجب الوجود است هستم وممکن 
! زیرا  چیست؟ نمی توانم  خداذات  نم که ا، ذات نور االنوار را بدعلم پیدا کنمعلت العلل را  نمی توانم ذات   ،ممکن

، پس  او علت است و من معلول ،فرض کردیم او محیط است و من محاط؛ خالف فرض استاین مطلب بر  
اما علت می تواند   !چیست؟ نمی تواندکه ذات علت من   علم پیدا کند و بفهمدذات علت به معلول نمی تواند که  

 را علم پیدا کند.  ذات معلول 
چه کاره   مهندسآن ، ماشین نمی تواند بفهمد را می سازد ینیکسی که ماش ی می زنیم:مثال ساده تر   حال

اما آیا   ماشین را می فهمد، مهندس  –مثال قشنگی است   -! ستس می فهمد ماشین چه کاره ااست، اما مهند
لذا، معلول نمی تواند به  ؛  معلول دیگری  و است یکی علت !اند بفهمد مهندس چه کاره است؟ نهماشین می تو 

  خط قرمز است؛ ممنوع  بزنیم؛نه حرف  و  کنیم نه فکرذات معلول برسد، لذا درباره ی ذات الهی ما حق نداریم  
 است.

، خدا آسمان را  ...فکر کنیدر افعال خدا شما حق داری  ی؛یک افعال و   یک صفاتی داریم،عالوه بر ذات، ما 
 ... ا ماه را آفرید، خورشید را آفریدخد !کن آفریدن آسمان فکر  آفرید، شما در

خدا می توانی فکر کنی، فکر   در مقام فعل   شما  ه است، حالدر مقام فعل، یک فعلی از خداوند متعال صادر شد
  ! فکر کن روی آناین آیات خدا را که می بینی  !ن می گوید فکر کنآقر  ون،رُ ب  د  ت   ی  ال  ف  أ ،دنه ابه ما گفت اصالا  !کن

، شما این آیه ی  ...ایعنی ببین من ر  "؛پشت"ر یعنی  بُ ر گرفته شده است، دُ بُ از دُ   "تدبر" تدبر یعنی فکر،  !؛ تدبر کن
یک    چون هر ظاهری یک باطن دارد، االن این دست من روبروی شمارا ببین!   آن پشتآنگاه ظاهر را ببین، 

ارد، می گوید شما از این  پس هر ظاهری باطنی د ،... باطن است ؟یستپشت این ظاهر چ   دارد، امای ظاهر 
، از این خانه ی کعبه برو  بروید صاحب نشانهه ب نشانه هاو در افعال خداوند متعال، از این آیات به باطن برو؛  ظاهر

هفت روز، هفت سال، هفت   ،بار، هفت بار نه دو ،نه یک بار  !طواف کن آن برو دنبال  - خانه ی کعبه  به صاحب  
  اصالا  ؛تا می توانی باید فکر کنی  !خداوند فکر کن فعل   در مقام  برو و  آن  دنبالبه  -...  آسمان هفت زمین، هفت



  ،استدر قدرت خدا  "تفکر در افعال الله است ،بهترین عبادت   ":فرمودند ،علیه السالم امام رضا را  بهترین عبارت  
 . دا فکر کن، در ذات خدا ممنوع استدر افعال خ ؛قادر است وخدا عالم   ؛ در علم خدا

باز هم ممنوع  و کنی،  نداری فکر که اجازه  ستیک جاو ه داری فکر کنی جاز اکه  ستیک جا خدا، صفات  در اما
  شما می توانیو حکم افعال را دارد  ،در یک مرحله  ،یعنی صفات خداوند متعال ؛حکم ذات را دارد  و است
حق  بنابراین،  کنی.فکر  ه آنحق نداری دربار و حکم ذات را دارد    ،رحله ی دیگرم   درو ، فکر کنی آن  یهدربار 

تفکر   تدبر و  " افعال الله"در    است! اما ، که ذات خدا چیست؟ ممنوعنداریم را  در ذات خداوند متعال  تدبر  تفکر و
   .استعالی    بسیار خوب و

صفات ثبوتی هم بر دو    ؛ وصفات سلبی ،صفات ثبوتی :استصفات الهی، صفات الهی بر دو قسم   اما در مورد 
است و   "علم "؟ ببینید خداوند متعال هیعنی چ  ؛فعلی ثبوتی   یک صفات    و ذاتی داریم ثبوتی    یک صفات   :قسم است

علمای ما می   و گان ماتگذش  ؛هم حیات ، وهم قدرت   ،هم علم است ،این واجب الوجود ". حیات "  است و " قدرت "
صفات ذاتی    - مه ادر این کتاب هم نوشت و -است، ولی بنده معتقدم  عددخدا هفت   ند که صفات ذاتی  ه اگفت

است و   " علم"  ،صفات ذاتی خداوند متعال  ؛صفات به این صفات سه گانه می رسد  ی بقیهو است  عددخدا سه 
 ". حیات "  است و " قدرت "

اهل ذی جعلنا من المتسکین بلو الحمد الله ا - السالم یهم الصالة ولتابعان مذهب اهل بیت عو  ما شیعیان 
یعنی    ،این برنامه در معتزله هم با ما   هر چند -، اشاعره بر خالفبالخصوص   معتزله،  اشاعره و خالفبر   – بیتال

خداوند متعال، عین ذات خدا   صفات ذاتی  می گوییم که ما  ؛ -مشترک هستند   این اعتقاد  درد و  ق  عت  این مُ  در
 وندند. خدا  ذات زائد بر   ،صفت این هفت اشاعره می گویند ؛ اما است

یک مکتب،   :هفتاد و دو ملت هستند، اما سه مکتب اصلی داریم ؛ داریم اعتقادیکتب اصلی م سه در اسالم 
کتبی هم  میک   ؛- شیعتک من الفائزینو انت   -اند  شیعیان امیر المومنین که السالم اهل بیت علیهم الصالة و

  است؟ طوریچه  آن ی هقص حال است.  به نام معتزله مکتب دیگر  ، و"اشاعره" در قرن دوم ایجاد شد به نام 
بحثی است که ربطی به بحث   چون ،د به تاریخ مراجعه کنیدیبا  ردیگ  را ینا؟ ست؟ معتزلی کیستاشعری کی

  – ده نر نماتبیش هم دیگرقسمت  چند  و  - وقت کمی که داریم ندارد و ازطرفی طرح آن تناسبی بااعتقادات ما 
اشاعره،  :دباش شما  ذهن درکه سه مکتب است   این آن اجمال اما  م،وشلذا نمی توانم وارد این بحث  ندارد؛

 .  امامیه که ما باشیمو  معتزله 
  اشاعره می گویند صفاتدر حالی که ذات خدا است، که صفات الهی، صفات ذاتی، عین  ند امامیه معتقد مکتب

غیر از  ما می گوییم اگر علم   اوست. زائد بر ذات و است، او غیر از ذات   او علم اما عالم است   وند است؛خدابر  زائد  
  ؛بقیه همه حادث اند  ! وکی باشد، قدیم یکی استباید ی " قدیم"الزم می آید، در حالی که   "تعدد قدما "،   دباش ذات

هم  و  هم ذاتی دارد  خدا  این ...،، شما می گویید نهوحده الشریک له ،مد  ، در ق  وحده ال شریک لهما می گوییم 



ذات است،  اب بساته، متکلم انتذاب بذاته، اراده انتصاب بساب بذاته، حیات انتسبر ذات، قدرت انت  ی زائدعلم
اب  سمی گوییم اگر این صفات انت  ؛صفاتی است که زائد بر ذات است هاین ها همو  ، است انتصاب بذاتهصادق 

صفت ها هم باید  پس ، ذات که قدیم استچون ، باید قدیم باشندنیز   پس ما تعدد قدما داریم، صفات  ،بذاته شد
این  بنابر  ؛شریک له را هم نفی می کندال  تعدد قدما هم شرک است، وحده  ؛یدآتعدد قدما الزم می  و  ، باشند دیمق

  آن  درعلم است و قدرت است، علمی که    ؛خداوند متعال است  عین ذات   ،ذاتی ثبوتی   ما می گوییم این صفات  
  این عین ذات خداوند متعالو نیست،  در آن نیست، حیاتی که مرگی  آن  درقدرتی که عجزی نیست،   جهلی
 است.

در صفات ذاتی می توانم    آیا  !قرمز است خط ممنوع است، ؟برسم آن  یا می توانم بهآ ! ؟ نمی دانمستذات چی
  و منظور آنذات است، است، این مثل  محرام است، این منطقه ی محر   هاین منطق !نه  :می گویند ؟فکر کنم

 !ممنوع است  ...،ی علم خدا چیستیعلم خدا چیست؟ نمی توانی بگو ؛که خداوند متعال باشداست علمی 
رازق یعنی   توضیح دهیم:فعلی،   ثبوتی    صفات  و دیگر  –الله رازق  - خدا مثل رازقیت صفات فعلی  در مورد ، حال

در  علم محض است، جهلی   اوم، چون عل  ال ی   م وعل  خدا ی  که نمی توانید بگویید  ،درباره ی علماما  رزق، رزق و ال ی  ی  
غیر قادر بر این کار  یا و  ؟آیا خداوند متعال قادر بر این کار هست گوییدب به خدا  دنمی توانی ، پس نیست آن

خدا   که  رازقیت می توانی بگویی  ؛ ولی در موردصفات ذاتی خداوند متعال استاز که قدرت،  چون  ؟چرا ...؛ است
مر و زید را روزی می دهد،  فت ثبوتی فعلی خداوند متعال  این صچون   – ال یرزق یرزق و -  نمی دهدرا روزی   وع 

ال   یرزق و" که این  می توانی فکر کنی و  داری رکصفات فعلی خداوند متعال، حق تف در  .این جایز استو  است
  " چیست؟یحیی و ممیت" چیست؟ "یرزق

 .... قادر است قدرت وشود قادر، چون خدا  ، آنگاه می وقتی که قدرت بر مقدور، متعلق شود
 ... برکاته و السالم علیکم و رحمة الله و

 


