
 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم  
 طیبین الطاهرین الله آ الله علی محمد و یصل  الحمد الله رب العالمین و 

 یقو  ی الت  من  له  ا   ی و  د  اله  ب  ی قن  نط  ا   رب  
م    ن  ی  ب  ت  ی ی  م حت  ه  س  نف  فی ا    و  فاق  ی اآلنا ف  یات  آ م  یه  ر  ن  س   :قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ه   ق  الح    ه  ن  ا  ل 

 وبرکاتهالسالم علیکم ورحمة الله 
برای اثبات صانع به عنوان دلیل   و ،اندرس می  شناسی ا دبه خ  را  یی که ماا راه ه .خداشناسی استی  بحث درباره 

 ا    ق  ر  ط  ل ا  که گرچه گفته شده ا  ؛راه های متعددی است ،است برهان گفته شده و
   د  د  ع  ه ب  ی الل  ل 

راه  ،ق ئ  ال  خ  ال   نفاس  ا 
یعنی هرکس برای   ؛نفس های بشریت است به مقدار ؛انفاس خالئق است تعداد رسیدن به خداوند متعال به   برای

  هر تعدد قرائات است وباب   ازکه می گویند  آن دارند و  از  یمتاسفانه بعضی ها برداشت غلط ...؛ خود راهی دارد
  و  ؛واهل نجات  هستند خداشناس !؛هستندهم اهل نجات  ه ی آن هاهم و ،یک برای خودش یک قرائتی دارد

 ... . این اشتباه است
کس   هرکه   ،اره ی اعمال صالحه ی انسان استاوال درب است کهاین  این حدیث شریف    مهم دری ولی نکته 

 م  ع    وا و  ن  ام  ء    ین  ذ  ال   -  برسد به خداعمل صالح  از راه ایمان ومی خواهد 
برای خود یک عمل   و  - الحات الص  وا  ل 

،  نماز ،ن خواندنآقر  راهی مثل    از کس  هراین که  ردیگ .انفاس خالئق است به عدداین ها    ،صالحی داشته باشد
متعال   راهی برای رسیدن به خداوند ،برای خودودیگر کار ها، خالصه  والدین ، بر  رحم ی صله  اکرام یتیم،، روزه

ست  ا به این معناو   وجود دارد،عقاید هم   در  "ی اللهل  ق ا  ر  الط  "گفت که   شود می هم  ولی باز ؛الله دارد  الیقرب   و
ولی این اتوبان   ،اتوبان است  ،یک خط مسقیم استکه   "مستقیم صراط"که ما یک خط مستقیم داریم به نام 

این راه های   - ی استهم مد، بحث خوب گوش کنی- دارد هم   رسیدن به خداوند متعال راه های فرعیبرای 
  هم جدا  ازکه  وقت می بینیمیک اما راه های فرعی متصل به این اتوبان است،  وقتیک  :عی دو حال داردر ف
 !ستا

  کشیدند هم وسط ، یک خط مستقیمدکشیدنچپ  طرف راست و ازخط  تا  چند و  اکرم نشسته بودند یک روز پیامبر
  بعد خود   - تعلیم است  و راه های تربیت از یکی  آن خود  است که نگار  راه نقش و  دادن از یاد   این یادگیری و -

  خدا  خط   ،مستقیم  این خط  "فرمودند که   "یا رسول الله  ،نه" :گفتند " یست؟نید که این چاد  می:"حضرت فرمودند
خط    شیطان از، این خط های "خط های شیطان است  ،راست  خط های چپ واما  ،ست، صراط مستقیم استا

  راه هایی دارد ،ما این خط مستقیم   وقتیک است. اما   راست  چپ ودر  ، حزب های شیطان، است جدا شده خدا
به  این راه هایی که  -  مثال قشنگی است  -، ردمی خواتوبان   به  راه های فرعی ،استاصلی  که وابسته به خط  

   . دبه اتوبان می خور   آن خر  آ ،چه هست  ولی هر ؛ است، اگرچه فرعی است "حق"راه های    ،می خورداتوبان  



بحث امامت ان   ، در  است که بحث آنقا امیرالمومنین آاست، والیت  "یمق  ست  الم    اط  ر  ا الص  ن  هد  ا  " ،ما  راه مستقیم  
  خداوند ست و ا است، راه خدا "صراط الله"، صراط علی بن ابی طالب، والیت امیرالمومنین، ؛مدآ خواهد الله ءشا

راه  یعنی این راه،  ؛توحید نبوت و  و راه امامت از ،امیرالمومنین قاآراه    از رمگ ،را  یعمل  دمتعال قبول نمی کن
که  را راهی    هر حال  ؛ستا "علی یا " خرش آ کس، حرف  راه های فرعی هر  ، اماامیرالمومنین، راه های فرعی دارد

 .است "حق " این راه  .درس  میقا امیرالمومنین آبه  اعتقاداتی  نظر    از باشد،گرفته  برای خود
م  ه  ن  ی  هد  ن  ا ل  ین  وا ف  د  اه  ج   ذین  ال  ، "راه های فرعی " ل یعنی ب  است، س   "سبیل"ل جمع ب  س    ،"هالل   ل  ب  س  "این می گویند  به 
  به ما هدایت می کنیم را   این ها  - جهاد نفسیا  اکبر  جهاد    - برای ما جهاد کنند ما و  درکه   کسانییعنی ، نا ل  ب  س  

بنابراین   ،را هدایت می کنیم ن هاآما   .اندبه صراط مستقیم می رس ،اندرس را به خدا می ن هاآراه هایی که 
 ا   ق  ر  الط  "

 ". قالئ  نفاس الخ  ا   عدد ه بی الل  ل 
  ود ش میزبان حوزوی ها  درو به اصطالح امروزی ها ، یعنی های کلی هستند  راه  کهداریم   هاییولی ما راه 

را خدمت شما  آن   تای پنجولی ما ند، ده تا، دوازده تا، ه ا کرد یاد را راه  چند  ".مادر راه ها"  یعنی  ،"قر  هات الط  م  ا  "
به این  ،  است "امکان دلیل  "راه   ن ازآ است، و " الحکمامسلک " فالسفه است،  کما وراه حیکی از  م،که یعرض کرد

  ، حالاست  این ممکن متساوی الطرفین در وجود عدم ؛یک واجب الوجودو  الوجود داریم که ما یک ممکنبیان 
یک علت   ،یک خالقی می خواهد  ،دی می خواهدوج  ، یک م  شد وقتی که موجود که متساوی الطرفین است،

 . ستا "خدا"باشد    "علت العلل"ن علت که آ  خواهد، وبرای وجود می  
  متغیر  که  جهان حادث است، چون که است، " حدوث "برهان راه  ،راه متکلمین استیک راه دیگری که رفتیم، 

 .ست ا " خدا"  آن وداشته باشد،   "قدیم"حادث باید یک  .متغیری، حادث است  هر و است
حرکتی  هر  ؛است "حرکت" راه    ن ازآ و ،است -یعنی علمای طبیعت  - یونمسلک طبیعو   راه سومی که رفتیم راه  

آن محرک   باید محرکی داشته باشد، و ها  این حرکت پروتون،و الکترون،  ه،هست بینیم، از  این جهان می ما در که 
 . رساند   می  به خدا وجود داردجهان هستی    حرکتی که در  این راه ما را از  ...؛ستا "خدا "

  - هب  ر   فه فقد عر فس  ن   ف  ر  ن ع  م    که -خودتان   ، نظمی که شما در...ایاتنا ء م  ریه  ن  س  بود،   "نظم"هم راه  یک راه دیگر
  ، ونه اراده ای دارد ،ی که نه عقل دارداماده  .داشته باشدیک منظمی  باید  ،این نظم ،بینید  این جهان می  یا در

گاهی   آنی ه پشتوان علم است، نظم،پشتوانه ی  به وجود بیاورد، زیرا  نمی تواند این نظم را ،نه اختیاری دارد آ
باشد  وجود داشته  قادری  و عالم،   ، حی   باید یک  و حیات است،  ه ی آنپشتوان ،قدرت است ه ی آناست، پشتوان

 . یک راه استهم این و   ،رسیم  راه نظم به خدا می از ما   لذا  -و ایجاد هم شده است...  – کند که این نظم را ایجاد
دارم خالصه ی آنچه گذشت را برای شما می    .ل است که هر معلولی یک علتی داردعلو م راه علت و  ،ما  راه پنجم  

ی  یاین راه ها با  خدا این بود که اگر آن هابنای  زیر ، وآن ها  برهان عقلی ،راه هایی که گفته شداین  منتها، گویم، 
.  باطل است "تسلسل دور واما "، دآی تسلسل الزم می و یا د،  آی الزم می"  دور "ثابت نشود،  ه استکه گفته شد



بر بطالن دور و   برهان وبنای استدالل   زیر به خدا می رساند راه حق است و را  بنابراین، این راه هایی که ما
  ارتفاع نقیضین محال  واجتماع نقیضین "که ،البدیهیات است، این یک قاعده است به ابده تسلسل، بازگشت

 . رسیده باشدلب الله مطءان شا  ر، دیگاست"
  هنوز و ،معلوم نشدبود، مطلب باید    که شاید و طوری آن، تسلسل  به خصوص در تسلسل  و بحث دور منتها در

"  دور "م که درباره  هاو خ لذا اجازه می  شته باشد؛بیانی دا  و  جای سوالی  شاید، عزیزی رفقای بیننده  بعضی ازی ار ب
 . دکامل شده باش الله بحث کامل  ءشا ان  ردیگ تا  ،اشاره ی دیگری هم داشته باشم  کی  "تسلسل"   و

"،  علی نفسه  ءتوقف شی" حوزویاصطالح  نظر  می گویند از ست؟چی" دور این " ؛باطل است" دور"  وقتی می گوییم
  ،علی نفسه  ءتوقف شی، در این جمله ی  متوقف باشد شوجود خود  جودش برویعنی چیزی که  ه؟یعنی چ این

زبان عرب است    عمومی ترین کلمه ای که در ، وزبان عرب است شامل ترین کلمه ای که در  .گویند می  ء"شی"
ت  که صاحب مشی   خدا هم چون ،حتی خداوند متعال است ،مخلوقات  تمام   شامل    ء"شی"که  است چون  ء"شی"

 .است
که هم   دآی چون الزم می ؟چرا باطل است ؛باطل است ،وجود خودش متوقف باشد وجودش بر  چیزیکه این 

، گذشتبیان آن سابقا است که  یدرمقابل توقف که   "یل  توقف ع  "  ویندگ می این توقف   به. معدوم   همو شد  اموجود ب
ی این دور  ،داریم  "دور توقفی" داریم و   "یعل   دور  " یعنی    وجودش به وجود خودش وابسته باشد، ،که چیزیاست  عل 

، یعنی  ایجاد کنم را م خودمهمن می خواچون    ؟چرا ،ل استااین محو ایجاد کرده باشد،  را  خودش   ،خودش و
حال باید به وجود بیایم، در حالی که من اگر بخواهم چیزی را به وجود بیاورم    و وجود نداشته ام قبل از این من

را    خودم ،چونکه خودم !است  جمع شدهبا هم من االن  "بود "  و  "نبود "این باید خودم هم وجود داشته باشم؛ پس 
ون اجتماع  چ  ،....این محال است و !هم نیستمو  که من هم هستم است  ش اینه ا این الزم م و ه اایجاد کرد

،  باشمنهم  و باشم شود که من هم ی پس نم  - اجتماع نقیضین محال استو رتفاع نقیضین ا  و - ،نقیضین است
 . گویند دور میبه این  

وجودش به وجود     "ب"حرف   از طرف دیگر و  توقف دارد، "ب"  براز نظر وجودی   "الف" که است  این به بیان دیگر 
  شما از "ب " قای  آم خوب یگوی ، می "ب"علت  از می گوید  ؟کجا پیدا شدی از گوییم الف تو  می وابسه است؛الف 

  "متقدم "هم   ،"نیست"هم  و  "هست"د که این الف هم  آی پس الزم می  !! علت الف از  می گوید ؟کجا ایجاد شدی
  ،مقدم استرتبت معلول   بر  تعل تنظر رتب  از. معلول است  است، چون ر خأهم متو  که علت است،  است چون

اجتماع  ،هم نیست ،هم هست .این اجتماع نقیضین است و ، خرأهم متباشد و هم متقدم د که آی الزم می  پس
 . باطل است" دور "بنابراین که  دیگری هم دارد  های الی فاسدیا ت ؛نقیضین است
ه  کامل نبود و  خیلی رسا  که آمدبه نظر  بعدا  اما ، گذشتآن تسلسل بیان  می گوییم...؛   تسلسل حال درباره ی 

 خوب گوش کنیداما  وقت شما را نگرفته باشم، که الله ءان شا .کنم  لکام برای شماآن را  م ه می خوا حال است؛



لذا   ،رسد  به تمامیت می  و شود، ام میت  ی مابرهان عقلو بنای کل استدالل   زیر  ود،باطل بش  این تسلسل که اگر
راه هایی که راه های   ی   ای همهر ب است که  نظراین   از. این اهمیت بحث مهمی است "تسلسل  دور و"بحث 
 باشد زیر بناست. عقلی 

  و  ،غیر معلوم آن معلوم است، ولی نهایت آن اول باشد؛ که این ممکنات ما سلسله وار  این از است تسلسل عبارت 
سلسله   -  ه به حلقه استحلق  زن ها، سلسلهسلسله ی   و  ها سلسله ی مرد در  زدیم،  آن را  مثال ؛ بی نهایت است

مرد دوم، مرد دوم از سوم، مرد   از  ؟است مدهآمرد اول از کجا  ل،این  تسلسدر  و   - فته شده استاز حلقات گر 
یک سلسله ی دیگر   ؛بی نهایت  تا مردان   ی یک سلسله  ودش این می که بی نهایت، تا   طور همینو  سوم ازچهارم 

   .بی نهایت استتا ، این هم سلسله ...فرض کنید، زنان
واجب الوجود   گفتیم ممکن درمقابل   ه؟یعنی چ" ممکن" هستند،ممکن  گیهم بی نهایت  تااین سلسله  در  حال
ممتنع یا  و  است  دواجب الوجو یا ممکن الوجود است، یا  :گفتیم که مفهوم وجود سه قسم است است. لذاته

؛  است " الله ی و  س   ما" ممکن ست،ا  ممکن الوجود مخلوق خدا ؛ متعال است  واجب الوجود خداوند .است الوجود 
  ؛عدم محض است ، ووجودی ندارد   است اصال   شریک خداوند متعال که ممتنع الوجودیعنی  "شریک الباری "

 . کاری نداریمما به آن  را  این
 و ، هستنداالن همه ممکن  ،این مردانمثال ، را تشکیل داده اند  ممکنات این ممکنات ما که این سلسله ی 

سلسله ی  در ،سلسله ی امکان هستند در و  همه ممکن هستند ،همه که خدا نیستند !واجب الوجود که نیستند
هستی  "االن  یعنی هستی نداشتند و ،شدند "بود"و   نده انبود قبال   ها که این م چونییو گ ما می د؛ممکنات هستن

مساوی یعنی اینکه نه  بر قرار است. او   عدم در   ممکن را گفتیم تساوی وجود و !است این ممکن پسشدند،  "دار
علت  "  ؛هم نیاز به علت دارد آن  نبودو   ،نیاز به علت دارد آن هستیبلکه  ی آن ضروری نیست،نه نیست و یهست

 است. متساوی الطرفین یعنی   است، که ممکن چون  "؛علت عدمی"  و " ایجادی
  وجودکه االن  آن ممکن است، ولیافراد ه ی هم نات، ممک ی  سلسلهیعنی  ،داریماین سلسله ای که ما  حال
  - ت بی نهایت اسهم تا  آن  خرآ  ،معلوم است  آن بی نهایت، اولتا  این مردان  ؟ن از کجاستا این وجودش ،دارند

مده  آاز کجا   ،می گوییم خوب این بی نهایت - " متسلسل الی ما النهایة" یعنی  ر،دیگ استمعنای تسلسل همین 
 ؟ کجاست از آن وجود ؟است

  ، یکیاست بی نهایتتا مردان    ه ازاین سلسله ای ک مثال از ،داریم  بررا  نه  ااین سلسله یک د  ما ازکه  فرض کنیم
سبب ایجاد این   ،خوب این یکی:گوییم می  و می داریم  بر  آن را مثال حلقه ی دهم ،می داریم  بر  راها  آن  از

سبب  ، مرد دهمی همان این حلقه ی مرد،  می گوییم ،قا این محال است آ :می گوییم ! آنگاهممکنات شده است
می   یک سببی هستند،چون اینکه همیشه ممکن  ،یندآ  د بیووجه که تمام این مردهای بی نهایت باست،  شده

  از خود سلسله  ،است آن ها سبب این حلقه ی دهم :می گوییم  ؛ن ایک علتی می خواهد برای وجودشو  خواهد 



است، می گوییم محال  ورده آوجود ه  برا این است  که تمام این سلسله   ! ناقاجآ که می کشیم بیرون، می گوییم
سلسله ممکنات   دربنابراین این که ؛ ممکن است، ذاتش ممکن است آن  خود اوال   که این  به خاطر؟ است، چرا

  ،"خلف"می گویند  آن بهو  این خالف فرض است، است  این واجب  ید،یوبگ اگر  ممکن است، آن ذات  و  بود ،
  شما االن می اما ضمن ممکنات است،در  آن هم  ،این خالف فرض ماست، ما فرض کردیم این دهمی یعنی

از  چون   قا این خالف فرض است،آیم ویگ نه این دهمی واجب الوجود است، این علت العلل است، می ،گویید
 اشکال بود... .  این یک ؛ممکنات استاز   آن فرض :دگفتیابتدا 

  می ؛ستا  یعنی خدا ،است یعنی واجب الوجود  ،دهمی واجب است این که شما می گوییداست اشکال دوم این 
جایی برسد به نام واجب    کباید به ی آن  خرآد پس ثبت المطلوب، که این سلسله خدا شاین   گوییم خوب اگر

که  ای سلسله  ن، اینا قا جآ  :گویید می  است. این یک اشکال ...؛به نام علت العلل، فثبت المطلوب   الوجود،
واجب  از خود رج خااز سلسله اگر  :می گوییم  ،دارد بی نهایت است، این سلسله از خارج یک واجب الوجود دگفتی

م این  یاول ثبت المطلوب، که ما می گوی ست؟ن چیو آ ، خواهد بود آن  ه یالزمدیگر اشکال    یک،  وجود داردال
  ن واجب الوجودو آ، است واجب الوجود  امیک نهایتی دارد به نبلکه ، بی نهایت نیست، استبی نهایت  کهسلسله 

ه  خواندصفات  بحث  در، که !ابدی است !ازلی است !نهایت است ن واجب الوجود بی آبی نهایت است، بله   خود،
  . بی نهایت است  ن، علت العلل، که خداوند متعال باشد، اوآ ن بی نهایت یعنی آبله   ؛یما

  بی نهایت بودن  ه ی الزم  ؛اشکال دارد آن د، این بی نهایت بودن نبی نهایت باشکه اما این ممکنات ما نمی شود  
  ایجاد کرده کسی آن را باید پس ممکن است،  ،ن سلسله ی بی نهایتخالف واقع ماست، چون ایکه است این  آن

ثابت   خارج سلسله باشد این ، اگر هم از داخل سلسله باشد، این خالف فرض است  از کننده اگر ن ایجاد آ و باشد
باالخره این    ؛ وتسلسل باطل است  :گوییم ما می رسد، بنابراین،می  که تمام این سلسله به بی نهایت   دمی کن

 . اینجا برسدبه ، باید "واجب الوجود لذاته، فی ذاته، بذاته"تسلسل ما باید به یک جایی برسد که به نام  
الحکما، مسلک  حال چه مسلک   ،راه برهان عقلی  ما خالصه از ،تسلسل بطالن دور و فثبت المطلوب با

رسانند، این را می    به خدا می  را  رمسلکی که باشد، خالصه ماند هکیین، مسلک المتکلمین، فرق نمی الطبیع
 است.  لی راه برهان عق ، منتها توحید، از"توحید"گویند 

حتی توحید علمای ما    ی و ادتوحید مردم ع .ستا بزرگان و اولیا خدا داریم که این توحید    "توحید صدیقین"یک  
  بهکه رسیم،   علت به معلول می خود  زصدیقین ا توحید دراما   !رسیم راه معلول به علت می   ازتوحیدی است که 

ی، برهان  ی ون  ا گویند برهان  می  آن ی ازمعلول به علتابرهان لم  ی ازاما در  ،رسیم  می ن  علت به معلول   برهان لم 
دعای   ، در!، این توحید امام حسین استک عرفت    ک  ب  بشناسیم،   خدا خود   از را خواهیم خدا ما می  لذا  .رسیممی  

لیس    ما   الیغیرک من الظهور من را به خودت رساندی،  ، توبک عرفتک، انت الذی جللتنی علیککه  عرفه است



هرچه هست  !؟داللت کندتو  بربخواهد ن آوری هست که تو نداشته باشی، که ظهوری هست، ن تو از غیر ، یالک
 . ستا ، صفات توستا چه هست مظهر اسماء تو  توست، هر برای
که  گفتیم  - راه فطری از و  راه های عقلی  آن  خدا را از ،این توحید صدیقین که خدا را با خدا شناختند ،این بنابر
به خود  را    که خدا اینبه   راه دیگر از  راه عرفانی و راه عقلی یا از  شناختم یا از را  خدا  –  رین راه، راه فطرت استبهت

بک  خدا هستند،  ، توحید کسانی که اولیاءاست توحید صدیقیناین که عرض کردم  و  ؛شناختم خدا جل جالله 
 .  ...عرفتک 

قا امام زمان روحی له فدا عجل الله  آغیبت  ی،ایام غیبت کبر  امام صادق داریم، که در دعای ایام غیبت از در
  این آن اولمفاتیح الجنان هم هست، قسمت  خرآمی گویند دعای غیبت،  آن  به ؛نیدااین دعا را زیاد بخو  فرجه،
فانک ان لم  اللهم عرفنی رسولک   ، فنی نفسک لم اعرف نبیک م تعر  ن ل  ک ا  فان    ، فنی نفسکاللهم عر  : که است 

اللهم    ، عن دینی  للت  اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ظ    ،تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک 
  خدا، پیامبر  از مرگ جاهلیت خواهد بود، لذا ما   او ، مرگ را نشناسد   خود چون کسی که امام ؛التمتنی میتة جاهلیة 

  " قوس نزولی"می گویند    آن خدا، به  گویند معرفتی از این را می  .شناسیم هم امام را می پیامبر ؛ از شناسیم می  را
 . شروع می شود خدا  از ، قوس نزولی معرفتی از

به    ؛شناخته شد به وسیله ی ما ، خدابنا عرف الله می شود،   امام شروع ، ازاست معرفتی که در قوس صعودی 
   .ا کیستدند، که خه ارا به ما معرفی کرد ن ها خداآاحادیثی که گفته شده است،  قا امیرالمومنین، درآوسیله ی 

خداشناسی،   معرفت   صعودی   قوس   ، لذا دربنا عرف الله، بناعبداللهرا نمی شناختیم،   اگر اینان نبودند ما خداو 
 . رسیم  بعد به توحید وخداشناسی می ،یمو ر  بعد به نبوت می ،امام از  ابتدائا  

به خدارسیدن   و است امام معصوم علیه السالم  از یا است، و قوس نزولی  از و  خدا  خود از  یا  راه های شناخت خدا
 است...  قوس صعودی از

                                                         امیدوارم موفق ومویدباشید
 


