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مَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ هُ عَلَی مُحَ وَ صَلَّی اللَّ  ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ»

 «.الطَّاهِرِینَ

 

 فَطَكرَ تك الَّ اللَّكهِ فِْطكرَ َ حَنيفكً لِلكدِّینِ وَجْهَك َ فَأَقِمْ« »الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

بكا هكه  1«.یَعْلَمُكونَ ال النَّكاسِ أَْكثَكرَ لكِنَّ وَ اْلقَيِّمُ الدِّینُ ذلِ َ اللَّهِ لِخَْلقِ تَبْدیلَ ال عَلَيْها النَّاسَ

آهنگ و پایاپای که وجكه او  فطكر  کنيم، به طور مترتّب و هموجه توجه به حقيقت می

ن وجهی که با توجه صكحي  فطكر  بكه اهت، بعد وجه عقل اهت، بعد وجه شریعت. اولي

دهت آوردیم، حبّ کما  مطلق اهكت. ا  ظركر عقكل هكم برهكان داریكم و ا  ظركر شكریعت 

تر، گرچه عقل معصوم ظيست، اما بين دو معصوم، معصوم تکكوینی فطكر  و برهان مفصل

تواظد خطاهای اصلی خود را برطرف کند و ظكابود گرداظكد. بكا معصوم تشریعی شریعت، می

ها عمقً محكب کمكا  مطلكق ه عقل در عمق معرفتی فطری به دهت آوردیم که اظسانوج

هستند، با تفاصيلی که عرض کردیم. و وقتی اظسان با وجه عقل، با وضع وجودی خكود و 

 بيند.کند، جز فقر و احتياج ظمیتمام عالم وجود محسوس برخورد می

ير باشكد و عرضكً بكه او غنكایی طبعً فقر و احتياج به هوی غنی اهت، ممکن ظيست فق

وجود ظداشته باشد. بنابراین این فقر ذاتی و کوظی و کياظی کكه  ایداده شود، اما هرگز غنی

ها هسكتند، بعكد ا  دليكل فطكری، خكود هكا، اظسكانبرای همه کائنا  اهت که هرهلسله آن

وجكود دليل عقلی و همچنين دليل علمی، بلکه دليل حسی اهت، بر اینکه غنكی مطلقكی 

دارد. پس وجه فطر  با وجه عقل و بعدًا وجه شریعت ما را به وجود کما  مطلكق توجكه 

 إِلَك  فَفِكرووا*  تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ  َوْجَيْنِ خَلَْقنا ءٍشَ ْ كُلِّ مِنْ وَ»که ا  آیا  آن: دهد، چنانمی

در این آیه مبارکه وجكه معرفتكی عقكل و  که با تحقيق عميق 2«مُبينٌ ظَذیرٌ مِْنهُ لَكُمْ إِظِّ  اللَّهِ

شود که حتمً یک غنی و کامل مطلقی باید در عالم هسكتی وجه معرفتی فطر  تأیيد می
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ظمكا ا  او دریافكت کننكد و وجكود ظما و ایكن فقيرهكای غنیهای هسكتباشد، تا این ظيسكت

 شود، اهتمرار دهند. جا که میمجا ی و عرضی خود را تا آن

حد  که حکم دوم فطر  اهت، البته آیا  آن را خواظدیم، اما قبكل ا  اما در جهت و

اینکه به آیا  توجه کنيم، وقتی به وجه فطر  درهت بنگریم و توجه کنكيم، قلكب اظسكان 

کنكد، ظكه دو به هنگامی که ا  تمام وهائل ظاهری دور اهت، به یک ظقطه مرمو  توجه می

وجه عقل اهكت، بعكد هكم اشكاره بكه وجكه ظقطه، این وجه فطر ، وجه عقل. امرو  بحث 

کنكد. شریعت که وجه مفصل اهت. وجه عقل: عقل در هه  اویه در این موضوع تفکّر می

هؤا : اصوالً تعدد یک موجودی بر چكه مبنكا اهكتو جكواب: اگكر ایكن موجكود  مكاظی یكا 

ن مکاظی اهت، وجه تعدد این موجود در صورتی امکان دارد که  مان او متعكدد و یكا مکكا

 او متعدد و یا هم  مان و هم مکان متعدد باشد. 

موجود ممکن الوجود و غير ا لی و غير هرمدی، در تصور ما دارای یکی ا  دو حالكت 

حالت او : موجودی اهت مقيّكد،  -گویم در تصور، ا  روی حساب اهتاینکه می-اهت. 

ن هكم ا  ظركر آب حوض، آب چشمه، آب باتالق، آب دریا، موجودی اهت مقيّكد. تعكدد آ

تصور و هم ا  ظرر واقع، به تعدد مکان و یا تعدد  مان اهت. اما اگر آب جكوی هكم  مكان 

یکی و هم جوی یکی که هم آب جوی یکی باشد، تصور ظدارد که  مان جوی یک  مكان 

کند، با هندهه معكيّن عكرض و طكو  و و خود جوی یک  مان و آبی که ا  جوی عبور می

چهو دوئيت این آب که محدود اهت به اینکه یا  مان جكدا باشكد  عمق دو باشد. دو یعنی

و یا مکان جدا باشد و یا هم  مان و هم مکان. جویی اهت در ایكن  مكان و جكویی اهكت 

در آن  مان، اما مکان واحد اهت، دو جوی اهت. یكا اینکكه  مكان واحكد اهكت، در  مكان 

يابكان مكا، ایكن هكم دو آب واحد یک جوی در خيابان شما و صكد درصكد ماظنكد آن در خ

کند؛ چون مکان دوتا اهت. امكا اگكر  مكان اکنكون اهكت و مکكان همكين جكوی درهت می

جا دو آب معنا ظدارد. آب محدود به این  مان و به این مکان که دارای عرض و اهت، این

جكا معنكا ظكدارد، دوئيكت یكا دوئيكت  مكاظی اهكت و یكا طو  و عمق معيّن اهت، دو در این

 مکاظی. دوئيت 

دوم، در بُعد موجودا  ممکنه اگر تصوری قيد را برداریم، آب، آب محدود اهكت، امكا 

این آب محدود را به حدّ او  اکتفا کنيم، حدود دیگر به آن ظزظيم، ظگویيم آب  مكين، آب 

آهمان، آب شرق، آب غرب، آب شور، آب شيرین، فقط آب، تمكام قيكود را تصكورًا ا  ایكن 

تمام قيود فيزیکی و هندهكی و  مكاظی و مکكاظی را ا  آب بكرداریم، تعكدد آب برداریم. اگر 

یعنی چهو دو آب، چگوظكه دو آبو یكا دو مکكان اهكت کكه ظيسكت، یكا دو  مكان اهكت کكه 
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ظيست، دو گوظه آب اهت که ظيست. دوئيت یا ا  ظركر صكفا  ذا  اهكت یكا ا  ظركر خكود 

ین مكادّه محكدوده کكه در تصكور مكا ذا  اهت یا ا  ظرر  مان اهت یا ا  ظرر مکان اهت. ا

مطلق اهت، ولی مطلق محدود. این مادّه محدوده در تصور ما مطلق اهت، علّكت دوئيكت 

چيستو دو آب، یکی کجا و دیگری در کجاو این یکی کجا و یکی کجا در صورتی اهكت 

که دو جا یا بيشتر باشد. یکی در چه  ماظی و دیگری در چه  مكاظی، اگكر دو  مكان باشكد. 

بعد ا  این یکی تلخ و یکی شور، ظكه تلخكی را در ظركر گكرفتيم و ظكه شكوری را، هكم ابعكاد 

هندهی را و هم ابعاد فيزیکی را و هكم ابعكاد صكفاتی را، هكم  مكان را و هكم مکكان را در 

 تصور اهتثناء کردیم، دوئيت یعنی چهو دوئيت معنا ظدارد. 

محدودیت دارد، یک محكدودیت در هه باالتر. قدم او  دوئيت در موجود مادّی که دو 

اصل مادّیت، محدودیت دیگر این اهت که این محدود مادّی را بكه حسكاب مكادّی بكودن، 

تر دوئيت ظكدارد؛ گفتيم آبِ کجا، این در بُعد او  دوئيت ظداشت. در بُعد دوم به طریق قوی

جككایی کككه دو چككون در بُعككد دوم یككک محككدودیت اهككت، امككا دو محككدودیت ظيسككت. آن

دودیت بود، وحد  داشت، با اینکه مقدار این آب معيّن اهت و کلّ آب هكم کكه مكادّه مح

اهت، محدود اهت، با اینکه دو محدودیت داشت، اما چكون  مكان یکكی و مکكان یکكی و 

جكایی اهكت کكه یكک همه جهكا  یکكی اهكت، در آن تعكدد معنكا ظداشكت. قكدم بكاالتر آن

د، محدودیت اصل مادّی که ماظده اهكت، محدودیت کنار رفت، محدودیت اصل مادّی ماظ

آب با ا  بين بردن کلّ قيود هندهی و فيزیکی و ذاتی در تصكور، ایكن دو بكه طریكق اولكی 

معنا ظدارد. هوم، اگر هيچ محدودیتی در کكار ظيسكت، ظكه محكدودیت در درون مكادّه و ظكه 

ی ظيست، پكس محدودیت در برون مادّه، چون مادّی ظيست. موجودی که مادّه ظيست و مادّ

گوظه تقيّكدی در ایكن موجكود وجكود هيچ محدودیتی ظدارد،  مان ظدارد، مکان ظدارد، هيچ

مکكان  مكان بیمكر  بیظدارد. دو یعنی چهو پس ا  ظرر عقلی دوئيكت در کمكا  مطلكق بی

 معنا ظدارد.  ابعاد هندهیابعاد فيزیکی و بیحدّ بیخصوصيا  بیبی

هِدَ»رکة اإللهيّة، یقو  ربّنا هبحاظه و تعالی: و من ذلک وجه الشّرعة المبا»  أَظَّكهُ اللَّكهُ شكَ

هؤا : کيف شهد اهللو إذ اإلظسان یشهد لصالحه أظّنكی کكذا، تقبكل شكهادتهو  1«هُوَ إاِلَّ إِلهَ ال

هادة مكن دون دليكل ال تقبكل، إذا کكان  طبعً ال، ال بدّ أن تکون الشّهادة دليالً قاطعً، إذ الشكّ

ان الّذی یشهد و لکن إذا یشهد بدليل إظّما تقبل شكهادته بكدليل، مكا ذا یعنكی لصال  اإلظس

أواّلً مكا تحكدّم معنكی ربّنكا « هُوَ إاِلَّ إِلهَ ال أَظَّهُ اللَّهُ شَهِدَ»ربّنا هبحاظه تعالی من قوله تعالی: 
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وحيً حتّی ظسكمع شكهادته و حتّكی إذا کنّكا هكامعين وحيكه فكالوحی المجكرّد عكن الكدّليل 

ما ذا تعنكی کلمكة « هُوَ إاِلَّ إِلهَ ال أَظَّهُ اللَّهُ شَهِدَ»جواب: « شهادة أظّه ال إله إلّا هو کيف یقبلوب

اهلل الکامل المطلق المطلق المطلكق الموجكود المطلكق بصكورةٍ طليقكة مكن دون أیّ تقيّكد 

مكان و ال مکكاظیٌّ إطالقه دليلٌ علی وحداظيّته، ظافی تعدّد، ال  ماظیٌّ حتّی یکون فی تعدّد الزّ

ال  مان و ال مکان، ذاته مجرّدةٌ و صفاته مجرّدةٌ و لكيس لكه مکكانٌ و لكيس لكه  مكانٌ فكأین 

 «. عقليً« اللَّهُ شَهِدَ»التّعددو فإذًا 

این برای کساظی اهت که خودشان موحّد هستند، اما اگر کسی موحّد ظباشد، چنكين  -

 چيزی را قبو  ظدارد. 

گویكد گكویيم کسكی کكه موحّكد ظيسكت، میها دليل اهت. میاین خواهد،موحّد ظمی -

ها و  مين اهكت، کمكا  مطلكق خدا هستو مگر مشرک اهت. آن خدایی که خالق آهمان

 اهت و ال محدود اهت یا مقيّد اهتو مقيّد که خدا ظيست. 

 این هؤا  شما فرع بر این اهت که ظامحدود بودن او ثابت شود. -

 ه ا  ظرر فطری، فطر ، محب کما  مطلق اهت.پله او  این بود ک -

 کما  مطلق ال یقفی، یعنی محدود ال یقفی، ظه محدود بالفعل.  -

 کنيم. ما که دریافت ظامحدود به ادراک ظمی -

 کند که یک موجود ظامحدودی هست. یعنی فطر  بالفعل ثابت ظمی -

لكو بكرود، عاشكق و کند، بحث همين اهت. فطر  بالفعل هر چكه جبالفعل ثابت می -

محب کما  مطلق اهت که قبالً بحث کردیم. این کما  مطلق ا  چند حا  خارج ظيسكت، 

یا کما  مطلق و کامل مطلق باید بعد حادم شود، حدوم در کما  مطلق محكا  اهكت، 

چون کما  مطلق ظيا  ظدارد که حادم شود، این را بحث کردیم. یا کما  مطلقی که بعدًا 

در کما  مطلق معنا ظدارد. یا کما  مطلقی کكه محكا  اهكت، کمكا  حادم شود، حدوم 

ها فطرتكً هكر چكه جلكو بروظكد، عالقكه دارظكد. مطلق محا ، چگوظه این اظسان، کكل اظسكان

شكود. ایكن را چيزی که اظسان احتما  بدهد ظيست، عالقه او هم در آن احتما  هست می

 بُعد عقلی هم کما  مطلق. قبالً بحث کردیم که در بُعد فطری کما  مطلق، در 

 کند که کما  مطلق هست. کما  مطلق بالفعل ثابت می -

 معنی بالفعل همين اهت. -

 کند.رهد، با  هم کما  را باطل مییا به هر کمالی که می -

شكود. کما  مطلق شكأظی یعنكی ا ن ظيسكت، ا ن محكدود اهكت، بعكد المحكدود می -

ود غنكی مطلكق اهكت، غنكی مطلكق ظيا منكد حصو  المحدود محا  اهكت؛ چكون المحكد
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ظيست، حالت یقف ظدارد، حالت اظترار ظكدارد. موجكود فقيكر حالكت اظتركار دارد، موجكود 

هكم اهلل، « هُكوَ إاِلَّ إِلكهَ ال أَظَّكهُ اللَّكهُ شَهِدَ»محتاج به غير حالت اظترار دارد. پس در بُعد هوم، 

 های برهاظی اهت. این شهاد  «مِاْلعِْل أُولُوا وَ»، هم «اْلماَلئِكَةُ وَ»هم 

 منکر خدا اصالً المحدود در جهان را قبو  ظدارد تا اینکه بخواهد... -

ما ا  پله او  آمدیم. کسی که منکر خدا اهت، ما در وجه فطر  او توجكه کكردیم و  -

که او محب کما  مطلكق اهكت، کمكا  مطلكق هكم اهكم  -ولو در باطن–ا  او اقرار گرفتيم 

گویيم خدا اهت، در اهكم اخكتالف داریكم. گوید ال  و عزّی اهت، ما میاو می خدا اهت،

کكه محكب کمكا  محب کما  مطلق، اظسان در عمق ذا  و فطر  خود مفطور اهكت، این

مطلق اهت و این کما  مطلق بالفعل موجود اهت. ایكن قكدم او  و کمكا  مطلكق کكه در 

ای که طی کكردیم. هت، با آن هه مرحلهقدم او  بالفعل موجود اهت، تعدد در آن محا  ا

ه محدود در دو حد، مادّه محدود در یک حد، بعد المادّه که ظه  مان دارد و ظكه مکكان مادّ

 دارد، تعدد در این اصالً مستحيل اهت. 

تواظند قائل به دو خدای صد درصد کما  مطلكق و کساظی هم که مشرک هستند، ظمی

خَّرَ وَ اْلأَرْضَ وَ السَّماوا ِ خَلَقَ مَنْ هَأَْلتَهُمْ لَئِنْ وَ»باشند  مْسَ هكَ  اللَّكهُ لَيَقُكولُنَّ اْلقَمَكرَ وَ الشكَّ

هكماوا  « تكا»چيستو « تا» 2«لَفَسَدَتا اللَّهُ إاِلَّ آلِهَةٌ فيهِما كانَ لَوْ»آیه دیگر:  1«یُؤْفَكُونَ فَأَظَّ 

الّكا اهلل باشكد، صكد خكدا  گویند، چراو برای اینکه ممکن اهكت آلهكهو ارض اهتو همه می

صد خدا باشند، صد درصكد عكاد  هسكتند، بكه هكم  -با صرف ظرر ا  جهت الهی-باشند 

کنند، صد درصكد عكالم هسكتند، صكد درصكد قكادر هسكتند، صكد درصكد رحكيم ظلم ظمی

دَتا»ظيست. این هؤا  اهت، جكواب: « لَفَسَدَتا»کنند، پس هستند، پس اختالف ظمی ال « لَفَسكَ

 إاِلَّ آلِهَكةٌ فيهِما كانَ لَوْ»، «اللَّهُ إاِلَّ لِهَةٌا »یعنی « لَفَسَدَتا»ماوا  و األرض فقط، ال، تعنی السّ

 «.  یعنی ا لهة إلّا اهلل یعنی اإلله المتعدّد فاهدٌ فی األلوهية« لَفَسَدَتا اللَّهُ

 این تثنيه را برای چه آورده اهتو  -

 دوتا اهت. « اللَّهُ إاِلَّ آلِهَةٌ»برای اینکه  -

 و«لَفَسَدَتا»این  -

خواهكد. بله، یکی جمع اهت. اهلل اصلی، آلهه مدّعی، دوتكا، ایكن دو  اویكه تثنيكه می -

 باشد. « لَفَسَدَتا»باید 
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جا چيزی بين آلهه ظيست، چون کلّ وجود و کلّ کيان مخلوق عين تعلّق و ربكط این -

 به خالقش اهت. 

 درهت اهت.  -

د خالق تعلّق داشته باشد، اصالً تکوینً ظاممکن اهكت. حتكی اگكر بكا تواظد به چنظمی -

 یکدیگر عاد  هستند. 

 «.لَفَسَدَتا» -

که در مسئله اهتنباط کردید که ممکن اهت چند اله باشند و با هم توافكق کننكد، این -

 این تکوینً ممکن ظيست. 

گویيم ایكن گویيم. ما میچند کدام الهو چند الهی که الظهایت اهت، ما که آن را ظمی -

کنكد، مكا داریكم بكه اشكکا ، اشكکا  گوید اگر دو خدا باشند، اشكکالی کكه میمی« لَفَسَدَتا»

شكوظد، چكون دوئيكت در خلقكت کنيم. اگر دو خدا باشند، پس آهمان و  مين فاهد میمی

 آید. جواب این اهت که خير، ممکن اهت هر دو عاد  و عالم باشند. پيش می

 جا اهت. ن همينعرض م -

دَتا آلِهَكةٌ» جواب ممکن اهت چيستو اگكر - ، یعنكی آلهكه الّكا اهلل اگكر ال «اللَّكهُ إاِلَّ لَفَسكَ

 آلِهَكةٌ فيهِما كانَ لَوْ»شود. فساد در الوهيت اهت، محدود باشند، این المحدودیت فاهد می

هة المتصورّة کلّهم فسد  عن کيكان لفسد  ا لهة کلّهم، اهلل و ا ل»یعنی « لَفَسَدَتا اللَّهُ إاِلَّ

پكس « األلوهية، ألنّ کيان األلوهية ال ظهائية ال محدودیكة و اللّامحدودیكة ال تناهكب التّعكدّد

گكویيم جا مستحيل اهت، یعنی اگر این الكه اهكت و آن الكه، میفساد چيستو تعدد در این

ظهایكت، قكدر  علكم بیال  مان که هستند، ال مکان که هسكتند، چكرا دوتكا هسكتندو  هااین

 ظهایت، پس چرا دوتا هستندو دوئيت چيستو بی

 چيستو « فِيهِمَا»این  -

أواّلً مكن « لَفَسَدَتا اللَّهُ إاِلَّ آلِهَةٌ فيهِما كانَ لَوْ« »فيهما فی السّماوا  و األرض، معلوم» -

لنّاحية العقليكة الفلسكفية لكو و من ا« اللَّهُ إاِلَّ آلِهَةٌ» النّاحية األدبية، أقرب مرجع إلی لفسدتا

کان المقصود فقط السّماوا  و األرض فی جواب، جوابٌ فلسفی کما بيّنا و اإلجابكة عكن 

عن األلوهية و إذا فسدتا عكن « لَفَسَدَتا اللَّهُ إاِلَّ لِهَةٌا »أواّلً و ثاظيً، أواّلً: « لَفَسَدَتا»الجواب ال 

پس دو بُعدی اهكت کكه بعُكد او  را « ماوا  و األرضاأللوهية بالنّتيجة خلفيًّ لفسد  السّ

 آقایان فراموش فرمودظد. 

به هماوا  و ارض بزظيم، بعد بگویيم چون کيان مخلوق عين ربكط « لَفَسَدَتا»این را  -

 تواظد عين ربط به دو خالق باشد. به خالقش اهت، یک مخلوق ظمی
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 این جواب آن اهت.  -

 تواظند توافق کنند، تکوینً ظاممکن اهت. کنند، ظمیمیها توافق گویيد اینشما می -

تواظند در بُعد غفلت ا  اینکه کيكان الوهيكت مطلكق اهكت، تواظند. میتواظند و میظمی -

گككویيم پككس بنككابراین دهيم. در بُعككد توجككه میتعكدد ظككدارد. مككا در بُعككد غفلككت جككواب مكی

دَتا اللَّهُ إاِلَّ آلِهَةٌ فيهِما كانَ لَوْ»تعاره اهت. اه« لَوْ»آمده، « لَوْ»چيستو و لذا « لَفَسَدَتا» « لَفَسكَ

ماوا  و األرض لَفَسَدَتاال  گویكد مثكل دو بكرای اینکكه شخصكی کكه عمكق ظكدارد، می« السكّ

خكواظم. هكا ظمكا  میظما  هستند، من هم پشت هر آنعاد ، دو عاد  هستند و هر دو پيش

الوهيككت المحككدودیت اهككت، فسككاد در خيككر، چككون ایككن دو آلهككه هسككتند و مقت ككای 

شكود، پكس ظكه اهلل الكه اهكت، ظكه آلهكه الكه شود، پس فساد در الوهيكت میالمحدودیت می

هستند. وقتی ظه اهلل اله اهت و ظه آلهه اله هستند، پس ظتيجه این اهت که اختالف ایجكاد 

هكم  خواهد شد. این مطلق ظيست، آن هم مطلق ظيست. وقتی آن علكم مطلكق ظيسكت، ایكن

ظيست، آن عد  مطلق ظيست، این هم ظيست. او قدر  مطلقه ظيست، این ظيست. پكس ولكو 

 گوید چنان باشد. گوید چنين باشد و دیگری میجهالتً او می

 ]هؤا [ -

 آفاقيكة، و أظفسية ا یا  هائر و الفطرة  یتبنّ حيث العقل ثمّ من و«. »اللَّهُ إاِلَّ لِهَةٌا » -

اجمكا   1«الفطكرة فك  مكا إلجمكا  كتفسكير ه  تفصيلية ببراهين وحيدیةالتّ المعرفة لیكمّ

کأصكل  مقبكو  ال کأصكل   اهمكایتبنّ« »اهمكایتبنّ حيكث اإللهيكة رعةالشكّ  ثمّ»کتاب معصوم. 

 للعقكل و ًوليّكأ للفطكرة مالئمكةً معصكومة، حكيمكة بتفاصكيل التوحيد كلمة تشرح« »أقوی

 ینالككدّ ثلّككتمف إذًا»رة ]...[ العقككل المتبككيّن الفطككرة طبعككً العقككل ا خككر مككن الفطكك«. »ثاظویككً

 ثلّكتمف»یعنی وجه الفطرة، وجكه العقكل، وجكه الكدّین فثلكث الكدّین مثلّكث « مالقيّ الحنيف

 الفطكرة حككم إجما  تصوّب رعةفالشّ. «اللَّهُ إِلَّا إِلهَ ال» بأن صارخ هكلّ مالقيّ الحنيف ینالدّ

کما یتقكوّ  و یتوكوّ  جماعكةٌ مكن « الفطرة عن المتخلفة العقل أحكام من البعض تخطّئ و

المتخيّلين أظّهم عقالء، فالهكفة أو رسهكاء العقكالء و الفالهكفة هكم یقولكون و یوولكون مكا 

 «.ینافی الفطرة و ینافی الشّرعة اإللهيّة

این وجه عقل، بعكد « العقل حكم من و مستقيم صراطٍ إل  الفطرة ضوء عل  ترشده و»

کكه محكدود آن« لكه حكدّ ال الكذ  ماهكيّ ال و المطلكق، ف  دعدّالتّ اهتحالة». ا  وجه فطر 
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 بكين زةٍميّك لك إ ماهكة بحاجكة دعدّالتّ حيث» خواهد، تا چه رهد به ظامحدود.اهت مایز می

 «.دینالمتعدّ

تعككدد در هككر « المطلكق فكك  دالتعككدّ اهكتحالة العقككل حكككم مكن و»جكا فرمودیككد: این -

مگكر مطلككق را «. لكه حكدّ ال ذ الّك ماهكيّ ال»ه بعكد فرمودیككد: مطلقكی کكه محكا  ظيسكت کك

 موجودی را بگيرید. 

 کنيم. در مطلق موجودی بحث می -

 باالخره یا به معنی ال حدّ اهت یا به معنی محدود. -

مطلقی که ال حد باشد و محدود، مثكل آب. آب مطلكق، یعنكی بكدون قيكد، محكدود  -

 حككم مكن و»مکان تعدد ظداشكته باشكد، تعكدد ظكدارد.  اهت، ولکن تعدد ظدارد. اگر  مان و

مطلكق یعنكی مطلكق اهكت، چكه مطلكق ال ظهایكت، چكه « المطلق ف  دالتعدّ اهتحالة العقل

 بين زةٍميّ ل إ ماهة بحاجة دعدّالتّ له حيث حدّ ال الذ  ماهيّ ال و»گویيم: محدود و لذا می

 یكةالمادّ الحكدود و المككان و مكانالزّ مكایز و بينهما، الفاصل المایز الفصل ه  دینالمتعدّ

 الصكفا  مكایزة و»طبعً، المطلكق، اللّامحكدود، « المطلق الكامل ذل  عن مسلوبٌ األخرى

این بيّن اهت. دو اله را تصور کنيد،  مان کكه « المحدودین غير ف  مستحيلةٌ فعليةً و ذاتيةً

اهت کكه در ذا  دیگكری ظيست، مکان که ظيست، مایز چيستو اگر مایز چيزی در ذا  او 

ظيست، ذا  مرکّب شد. اگر مایز چيزی در صكفا  او اهكت کكه در دیگكری ظيسكت، هكر دو 

 «.لَفَسَدَتا»ظاقص شدظد. این دارد، او ظدارد، پس دیگری هم دارد و این ظدارد. پس هر دو 

مكا  او با ک« اظهائ اللّ عن ف الً له كما یناقض اظ الثّ و ظقص  أو كما   صفة اإمّ هافاظّ»

 بكنقص یحككم ا خكر دون لككلٍّ الكمكا  و»مخالفت دارد، چه رهد بكا الظهكایی بكودن او. 

دَتا«. »ظاقصكان إذًا فهما ا خر  ال و اللّامحكدود، المطلكق فك  دالتعكدّ یمككن كيكف و» «لَفَسكَ

بكا اینکكه « واحكدًا إلّا ليس ألوانٍ و حدودٍ و قيودٍ ةأیّ دون الماء فمطلق محدوده، ف  یمكن

 مسكتحيل اللّامحكدود فكالمطلق واقعه، ف  محدودٌ اإلطالق ذل  ف  الماء و»دود اهت مح

جا دو حکم شد، دو حکم با هه وجكه: وجكه تا این« ثالث حكمٌ و .اثنين بعدین من دعدّالتّ

فطر ، وجكه عقكل، وجكه شكریعت. حکكم او ، وجكود ال محكدود، حکكم دوم، وحكد  ال 

وظد که هر دو را در یک بعد ا  اصو  ثالثه دیكن محدود. پس وجود خداوظد و توحيد خدا

 کنند، ثابت شد. حساب می

معاد چيستو معاد حيا  بعد المو  اهت، حيا  بعكد المكو  « المبدأ و المعاد»دوم: 

الحياة بعد المو  فطریكةٌ ثابتكةٌ کمكا حكبّ الکمكا  المطلكق بصكورةٍ طليقكة، »فطری اهت. 

داظكد بعكد المكو    هه تصور خارج ظيسكت: یكا میاظسان بعد ا  مرگ ا« الحياة بعد المو 
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داظد بعد المو  حيكا  فو  اهت، کلًّ فو  اهت، یقين دارد که هيچ چيزی ظيست. یا می

داظكد بعكد المكو  اهت، به اینکه چقدر اهت کاری ظداریم یا شكک دارد. اگكر چناظچكه می

ال تجكد »شكدو فو  مطلق اهت و حيا  ظيست، پس چكرا عالقكه دارد کكه بعكد ا  مكو  با

« أحدًا ال یحبّ الحياة بعد المو ، یحبّ اهتمراریة الحياة بعد المو  و لكذلک یحكبّ اهكم

جا را جا را بگذارید، با اینکه کافر و ملحد اهت، اصالً منکر خدا اهت. فالنگوید فالنمی

ی. ها باشد. فایده آن چيستو تو مثل آجكر هسكتبگذارید که بعد ا  من، ظام من بر هر  بان

 آجر را درون جر  بگذارظد که بعد ا  آن آجر تعریف کنند، فایده آن چيستو 

 در واقع حيا  ابدی را دوهت دارد.  -

خواهيكد چكه بفرمایيكد، داظم میکنيم. مكیرهيم. حيكاةٌ مّكا را بحكث مكیجا میبه آن -

 ظدارظد. حيا  ابدی  که اهل ظارخواهيد بفرمایيد حيا  ابدی را دوهت دارد و حا  آظمی

 ای ظيست. منرور من این اهت که این دوهت داشتن دارد، مخلوق خدا اهت، گتره -

 این حبّ ذاتی اهت. -

 کند که حيا  ابدی وجود دارد. داللت بر این می -

حبّ الحياة بعد المو  بصورةٍ قطعية ال حِوَ  عنه إطالقً و لو توفّر  علی اإلظسان » -

ه یمو  حاليً و لکن یحبّ الحيكاة بعكد المكو  و لكذلک یحكبّ بواعث المو  و لو یعلم أظّ

بيلِ فك  قُتِلُوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّ ال وَ»این حبّ اهم چيستو « اإلهم بعد المو   أَمْواتكً اللَّكهِ هكَ

هكا هسكتند، ها بكر هكر  بانکه این« أَحياءٌ بالذّکر»احياء چيستو بع ی گفتند:  1«أَحْياءٌ بَْل

 ها ظيستند...ها چطورو ظيستندو اگر خود آنها هستند، خود آن در فکر و خيا

 ]هؤا [ -

بله، این جكواب دوم اهكت، چنكدین جكواب دارد. اگكر احتمكا  هكم بدهنكد ظباشكند،  -

گویكد ایكن کننكد، میقدر عالقه به حيا  بعد المو  دارظد. حتی کساظی که اظتحكار میآن

هكا حرف روم کكه ایكنم و بكه یكک  ظكدگی مكیکن ظدگی پر ا  قلق و ظاراحتی را رهكا مكی

فكالحکم الثّالكث »کنكد. ظيست، ولو  باظً ظگوید، ولکن عمق ذا  او بر این مطلب تکلّكم می

در « للفطرة الّتی فطر اهلل تعالی النّاس عليها حکكم الحيكاة الخالكدة، مهمكا اختلكف الخلكود

طرتً دوهت دارد، پس ابكدیت شود: اگر اظسان حيا  ابدیه را فجا یک هؤا  مطرح میاین

باید ثابت شود. برای اهل جنّت ثابت اهت، برای اهل ظار که ثابكت ظيسكت. ایكن دو پاهكخ 

شود اظساظی که حكبّ حيكا  ابدیكه دارد، اهكل جنّكت دارد: پاهخ او  این اهت که آیا می
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ثاظيكً  باشد، پس حيا  ابدیه داشته باشدو بله، امکان دارد. امکان به اختيكار خكودش دارد.

حبّ الحياة بعد المو  کفاظا، حبّ الحيكاة بعكد المكو  إذا »کنيم، ما به این مقدار اکتفا می

أحبّ اإلظسان الحياة بعد المو  بال تردّدٍ و ال تلکّؤ  إطالقً فهذا دليكل علكی کكون اإلظسكان 

بكت در پله او  حيا  جزاء که حيا  بر خكی اهكت، ثا« حيًّ بعد المو ، هذا حياة الجزاء

 شود. وقتی پله او  که حيا  بر خی اهت، ثابت شد، بقيه مطلبی ظيست. می

 حكبّ هكو»آخرة بعكد المكو  « ا خرة بالحياة»یعن  الفطرة  1«فيه تحكم ثالثٌ حكمٌ و»

حيكاة « لكه المسكتحيلة رمدیةالسكّ  الحيكاة حكبّ عكن یختلكف هذا و لنفسه، اظهائيةاللّ الحياة

رمدیة، ال یعقكل أن یحكبّ اإلظسكان أن السّرمدی ال أوّ  لهكا و ال آخك ر، ال حكبّ الحيكاة السكّ

ما یک ا لی داریم، ا لكی دوتكا « یکون إلهً مثالً، ال. الحياة األبدیة المعلّلة ال األبدیة الذّاتية

ظيست، ا لی ذاتی، ولی ابدی دو ظوع اهت: یک ابدی ذاتی اهت کكه بكرای اهلل اهكت، یكک 

 2«.مَجْذُوذٍ رَغَيْ عَطاءً»ابدی باهلل اهت که 

کما  مطلق حق اهكت، « المطلق الكما  تحبّ كما الكما  مطلق تحبّ الفطرة حيث»

شود، یکكی ا  کمكاالتی کكه مطلق کما  عبار  ا  کمالی اهت که در ممکنا  حاصل می

در ممکنا  اهت، چيستو حيا  ابدی مفتقر إلی اهلل اهكت، ظكه حيكا  ابكدی ذاتكی، ایكن 

ایكن مطلكق « الكمكا  مطلكق تحبّ الفطرة حيث»ق کما  اهت. تفاو  کما  مطلق با مطل

 اظ الثّك و المطلكق الكمكا  تحكبّ كما»الکما  چه کما  ال ظهایی باشد، چه کما  محدود 

 محبكوبٌ  األوّ و لذاتكه، مسكتحيلٌ»کما  مطلق کكه در ذا  مكا ظيسكت. « ذاته عن منفصلٌ

ای در وهت دارد، حيا  ابدی حادثكهحيا  ابدی را د« األبدیة الحياة منه و ذاته ف  لذاته

کنكد. کكه در بيكرون اهكت، اهلل را ثابكت میذا  خود اظسان اهت، در بيرون کكه ظيسكت. آن

 الحيكاة لحكبّ فطرتكه فك  فتكور ال ذلك  مع و المو ، ذائقة هاظّأ ظفس  كلّ تعلم حين فف »

پكس ا  ایكن « لكه واقكع ال تخكياّلً محبوبه لكان بعده، حياة دون فوته، موته كان فلو األبدیة،

دود و قكدر ظمكیمثلّث یک ضلع درهت اهت؛ قطعكً هسكتم، شكکًو اظسكان بكرای شكک این

 کند. قطعً ظيستم، اینکه بدتر اهت. یقين ظمی

 وجكوده، یفكرض و»بالفعل « المحبوب عدم یحيل ا الذّ ف  المندغم الفطر  الحبّ و»

 كاظكت إذا: هكألت لكئن و. الحسكاب حياة ه  و بعدها فلتكن ظياالدّ الحياة ف  أبدیة ال إذ و

 علك  آخكر دليلٌ ذل  و: قلنا الحياةو حبّ رغم البعض ینتحر ذا فلما ا الذّ محبوبة الحياة
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گویكد می« مریحكةٍ بحيكاةٍ ا الكذّ لحكبّ إلّكا الحياة عل  المو  یرجّ  أحدٌ فال الحياة، حبّ

ی حاکم اهت. ولو این را ظگویكد، جا عادلقدر  حمت دارد، وقتی مُردم، در آنحاال که این

 إلّكا عليها یتصبّر فال المریجة، المحرجة الهرجة الحياة امّأ و»ولی طبع فطر  اظسان اهت. 

 بعكد للحيكاة اكرونالنّ و المعرفة، قليلو ثمّ المما ، بعد الحياة معرفة من عريم حظٍّ ذو كلّ

کنكد، ذا  او اظتحكار می کسكی کكه 1«الحيكاة شكقوة عل  المو  یف ّلون قد هؤالء المو ،

گوید باالخره حيا  به هر وضعی باشد، ا  فو  مطلق بهتر اهت، ایكن حيكا  را کنكار می

 تری برهد. گذارد که به یک حيا  صافمی

 حيكاةٍ لك إ تهكدف لإلظسان المحاوال  كافة و ثمّ لشقوتها، بو ً و الحياة لراحة ًحبّ»

 ذلك  دیؤیّك اممّ و .بأبدیتها الحياة یحبّ و إلّا إذًا دأح فال یمكن، ما كأطو  ةٍمستمرّ مریحةٍ

ها کكه خود این کموظيست« المو  بعد االهم و الصيت اهتدامة بحبّ الفطرة حكم الحكم

گوید من کشته شوم که او باشد، چكراو وقتكی شوظد، چراو میروظد و کشته میبه جنگ می

نكی او در عمكق ذا  خكود را بعكد ا  یع« کكه»معنا ظدارد. پس ایكن « که»تو آجر باشی، این 

داظد، وقتی بعد ا  مرگ  ظده داظست، پس در آن حكا  حيكا  بعكد ا  مكرگ مرگ  ظده می

 بحكبّ الفطكرة حككم الحككم ذلك  دیؤیّك اممّك و» ای چنين شدظد.کند که یک عدّهحظ می

 وأ حكمهكا فك  الفطكرة لفتكر  فوتكً المكو  ككان فلو المو  بعد االهم و الصيت اهتدامة

 و المكو  بعكد بالحيكاة المعتكرف ظكرى ظحن و»رود. این حکم اصالً ا  بين می« فيه ظفد 

منتها صيت داریم تا صيت، یک صكيتی « األبدیة انیحبّ كما الصيت ذل  انیحبّ لها اكرالنّ

 2«.الدَّهْرُ بَقِ َ مَا بَاقُونَ اْلعُلَمَاءُ»آورد، یک صيتی اهت که اهت که به روی خود ظمی

 یعنی چهو صيت -

 ال فلكو المكو ، بواقكع العلكم مكع ذاك، أو الحكبّ لهذا فتور دون»صيت یعنی شهر .  -

 المكو ، بعكد الحياة لمنكر ماهيّ ال و»و لو شکًّ « الحبّ لذل  موقع فال المو ، بعد الحياة

ایكن دليكل « فوتكه موتكه ككان إذا موتكه بعكد األلسن عل  بخير اهمه تردّد و صيته یفيده فما

 قوی اهت.  خيلی

 3«.اْلآخِرینَ فِ  صِدْق  لِسانَ ل  اجْعَْل وَ»این ظاهرًا دعای ح ر  ابراهيم اهت،  -

                                                           

 .173 ص ،23 ج بالقرآن، القرآن ریتفس یف الفرقان. 1

 .496 ، ص(صالح یللصبح) البالغة نهج. 2

 .84. شعراء، آیه 3



12 

 

همين دیگر، یعنی من وقتی مردم، آخرین ا  من یاد خير کننكد، یكاد خيكر چكه لكذّتی  -

 کنند.کند که یاد خير میجا توجه میبرای او داردو که هست، این

 .گویند شبيه ایثار اهتمی -

کند که چهو آیا هيچ کكس ایثار چهو ایثار می« اْلآخِرینَ فِ  صِدْق  لِسانَ ل  اجْعَْل وَ» -

دیگری را بهتر ا  خود دوهت داردو معنی ظدارد. اگكر اظسكان کسكی را دوهكت دارد، بكرای 

 خودش دوهت دارد، محور خود او اهت. پس باید یک محور هومی در کار باشد. 

 ]هؤا [ -

 ثكمّ و الفطكرة حككم هكذا موتهو بعد حياته ال لو اهمه ببقاء یحرو ذ الّ ذا فمن»بله.  -

کند، عقل خدا را عقل حکم می 1«تعال  علمه ق ية المو  بعد الحياة بلزوم یحكم العقل

شناخت، این خدایی که عالم اهت و عاد  اهت و قادر اهت، بكا اراده و اشكاره مختصكری 

دارد، پس یكا جاهكل اهكت یكا عكاجز بردارد، اما برظمی تواظد دهت ظالم را ا  هر مرلوممی

ها هم که ظيست. پس علم و عد  و قكدر  حكق هكبحاظه و تعكالی اهت یا خائن اهت، این

دهكد. جكا کكه ظمیمقت ی اهت که جزاءٌ مائی به این کساظی که ظالم هسكتند، بدهكد، این

 هكذا»ب اهكت. پس باید یک عالم دیگر باشد. حکم شكریعت هكم کكه تفصكيل همكين مطلك

 عدلكه و تعكال  علمكه ق كية المكو  بعكد الحيكاة بلكزوم یحككم العقكل ثكمّ و الفطكرة حكم

 تفصكيالً و تكداومً األخرى، ف  فليكن ظياالدّ ف  جزاء ال إذ و ء،المس  و المحسن فليجا  

 العقلك ، و الفطكر  الحككم ذلك  تفاصكيل ككلّ فيهكا المعصكومة رعةالشّ ثمّ الفطرة لحكم

 «.للفطرة رابعٌ حكمٌ و. الفطرة حكم و صوابه ةًمقررّ العقل، خطاءأ ئةًمخطّ

نَا لِمَا تُحِبوكهُ وَ عَرِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَظَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

   «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبوهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»

 کند، ظه  ماظی دارد، ظه مکاظی دارد. فرمایيد ذهن اظسان تصور مطلق میاینکه می -

 تصور مطلق که ظيست، اعتراف به وجود مطلق.  -

 باالخره باید بفهمد تا اعتراف کند. -

عكً فهمم، قطکه قطعً هست و من مكیفهميدن به دو صور  اهت، یک فهميدن این -

 داظم چيست. که قطعً هست و ظمیهست و من احاطه دارم. یکی دیگر این

 داظد تصور آب چيست. می -
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کنيم کككه حتمككً التصككور اهككت. مككا یككک تصككور داریككم و یككک التصككور. تصككور مككی -

در خدا یعنی چكهو بحكث کكردیم، چكون مكا بكه علكم او احاطكه داریكم، « عالمٌ»موجودی... 

چيسكتو « لكيس بجاهكل»، چكون مكا بكا جهكل آشكنا هسكتيم، «هكلليس بجا»یعنی « عالمٌ»

 داظيم، ولی هست. جهل ظيست، علمی هم که ما داریم، ظيست. ظه جهل اهت. ظمی

 فهميم چيستو فهميم چيست یا ظمیدر مورد آب ما می -

 فرمایيدو تواظيم بفهميم، چه میکه ظمیدر آب بله، ولی در آن -

فهميم چيسكت یكا ؤا  دیگكری دارم. در مكورد آب مكیجا اهكت، هكمثا  من در این -

 فهميم چيستو ظمی

 مقداری بله.  -

 تواظيمو تواظيم بکنيم یا ظمیتصور آب می -

 تواظيم بکنيم. بله، تصور هم می -

 کنيموبدون قيد تصور می -

هایی عريمكی کكه در عكالم تصكور اهكت، ایكن کنيم. یکی ا  وهعتبله، ا اله قيد می -

 شود.در خارج ظمی اهت که

 پس آب واقعيت دارد.  -

کَنيم، ایكن کنكدن شود. ما لباس قيود را در ذهن میبله، در خارج آب بدون قيد ظمی -

لباس قيود برای حکمی اهت که ما به آن محتاج هستيم، ولکكن موجكودی کكه اصكالً قيكد 

 ظدارد، ما احاطه ظداریم تا لباس قيود را بکنيم.

کنيم، يد بال مکان و بال  مان ما آن را به طور مطلكق متصكور مكیفرمایهمين که می -

کنكد، بایكد مجكرّد باشكد، یعنكی ال  مكان و ال دليل بر این اهت که آن مدرکی که تصور می

 مکان باشد. 

خير، در صورتی این مُدرک باید مجرّد باشد که مُدرِک بر مُدرَک احاطه علمی پيكدا  -

ظيست. این عينً همان اهت که عكرض کكردم، وجكود و علكم و جا اصالً احاطه کند، اما این

 شود. قدر ، تمام صفا  و ذواتی که ما ظداریم در یک مثلثی مرتسم می

شود این آبی که  مكان فرمایيد،  مان و مکان ظدارد. میباالخره این آبی که شما می -

 و مکان ظدارد، در جایی قرار بگيرد که  مان و مکان در آن هستو

 گر آب  مان و مکان ظداردو م -

 همين که شما فرمودید تعددی در آب ظيست.  -

 ما ظفی  مان و مکان ظداریم.  -
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 فرمایيد تعدد در جایی اهت که  مان باشد یا مکان باشد. همين که می -

هككا منهككای خصوصككيا ، چككون اصككالً هككا و در همككه مکانظككه، آب در همككه  مان -

 ن دور کرد. شود آب را ا   مان و مکاظمی

 در عالم تصور. -

شود دور کرد، در تصور هكم آب بالمکكان و بال مكان اصكالً معنكا در تصور هم ظمی -

 ظدارد. 

 پس آب بدون تعدد هم ظدارد.  -

گكویيم مکكان کنيم. در تجریكد ذهنكی میدر خارج بله، در تجریكد ذهنكی بحكث مكی -

هكا و آب، ولکن ایكن همكه  مان هایهای آب،  مان هم همه  مانمعلوم اهت، همه مکان

های آب، تعدد این آب بعدًا به چه خواهد بودو بكه قيكود. مكا لبكاس قيكود را ا  ذهكن مکان

 های عالم همه یک آب اهت. کنيم، پس یک آب اهت، کلّ آبمی

 کنيمو چه قيودی اهت که ا  ذهن می -

ظكه فقكط شكور قيد شرق، قيد غرب، ظه فقط در شرق اهت، ظكه فقكط در غكرب اهكت،  -

 اهت.

 کنيم. شرق و غرب ظدارد. یعنی ال مکان را در ال  مان تصور می -

تواظيم به طور مطلق تجرید ا   مان و مکكان بکنكيم، ا  کكلّ  مكان و مکكان ولی ظمی -

تواظيم، فقط ا  قيودی که امکان دارد تصورًا تجرید کنيم. آن وقت این با وضكع تصكور ظمی

تكواظيم مطلكق المحكدود را تصكور گكویيم. مكا ظمیمحكدود را میمطلق فرق دارد، مطلق ال

 کنيم؛ چون خود ما محدود هستيم. ولو روح ما مجرّد باشد، ولی مجرّد محدود اهت.

 آظکه مسلّم اهت.  -

تواظد المحدود را تصكور کنكد. ایكن تصكور ظيسكت، بر فرض تجرّد، مجرّد محدود ظمی -

داظيم ظيست، قطعً غير ایكن دو هسكت، ولكی ظمكی اعتراف به وجود اهت. ظه ظيست، مثل ما

 چيست. بيشتر ا  این ظيست.


