111

اسماء منحصره و مشترکه خداوند
«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِِننَ
نُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا نَعْمَلُونَ».
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مقداری دنگر بحث در اسماء الحسنی است ،گرچذه مذا فصصذين نمذیدهيم ،چذون
برادران بذا بحثهذای گِتذته در انذن مواذوعان تذنا هسذتيد ،ولذينن چذون اذط
میتود و بعد پخش میتود ،انن است که باند مقداری به طور مرکّز مطالب را عرض
کنيم.
انن االسماء الحسنی که عرض کردنم در مربعی است ،اسماء ذان و اسماء صذصان
ذان و أسماء أفعال و أسمائی که مخلوقان باتند ،کن مخلوقان .أسماء هم مراحلذی
دارند چه در بُعد لصظی ،در بُعد ذافی ،ذان مسمّی ،در بُعد صصافی ،در بُعد افعذال ،در
بُعد مصعولها ،اننها مراحلی دارند ،چهار مرحله اسذت اسذوء اسذت و سذي اسذت و
حسن است و أحسن .انن چهار مرحله نسطت به أسماء چه لصظی باتند ،چه خارجی
باتند ،چه عين ذان موصوف باتند و چذه خذارذ ذان موصذوف باتذند کذه مخلذو
موصوف باتند نا مصعول موصوف باتند ،انن چهار مرحله هست.
در بُعد اول ،از بخش اول .چون دو بخش است که هر بخش چهار مرحله است که
ما چهار اسماء دارنم و هر نک از چهار اسماء ،چهار جهت دارند از نظر اسوء و سي
و حسن و احسن .در بُعد اسماء لصظيۀ ذان حق سطحانه و فعالی ما لصظ «اهلل» دارنذم
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و لصظ «هو» دارنم و لصظ «إله» دارنم« .إله» هم به غير «اهلل» اطال نمیتود .اال انننه
«إله» جمع می ند ،بذه حسذب فخذيالن مشذرکين جمذع می نذد ،ولنذن انذن جمذع در
انحصار فرد قرار میگيرد که «ال إلذه إال اهلل» و اال در اصذن الوهيذت وحذدن حقيقيذه
دارد ،اما برای انننه وحدن حقيقيه الوهيذت کذه در اصذن اسذت ،در لصذظ نيذز چنذان
باتد ،حتی برحسب اعتراف مشرکين و ملحدنن ،ما لصظ «اهلل» دارنذم .هذيم ملحذدی،
هيم مشرکی ،هيم منحرفی ،لصظ «اهلل» را بر غير «اهلل» اطال ننذرده اسذت .ولنذن در
بُعد صحت استعمال لصظی ،اهلل و إله هر دو از اسماء حسذنای حذق سذطحانه و فعذالی
هستند .همذانطور کذه بذه غيذر حذق« ،اهلل» نمیتذود گصذت و فسذميه کذرد« ،إلذه» هذم
نمیتود گصت .انن در بُعد «اهلل» و «إلذه»« .هذو» هذم کذه اسذم غائذب اسذت بذه همذان
معنانی که «اهلل» معنا میدهد ،نه هر اميری« .هو» نسطت بذه «اهلل» اذمير بذه معنذای
خاص الوهيت است و در غير اهلل اميری است که مربوط به ذوان و اوصاف و افعال
غير حضرن حق سطحانه و فعالی است.
در بخش اول از بخش اول ،بخش اول اسماء حسنای لصظی است که «اهلل» است و
«إله» است و «هو» ،در همين بخش اول خداوند ططعًا مشارک ندارد .سؤال پس تیء
چيست؟ تما که میگونيد در قر ن ترنف حق سذطحانه و فعذالی  145اسذم دارد ،پذس
تیء هم هست ،پس کون هم هست« .وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُنِّ تذَ يْءٍ قَذدنرً»« 1وَ كذانَ اللَّذهُ
غَصُورً رَحيمًا» 2و تیء «قُنْ أَيُّ تَيْءٍ أَكْطَرُ تَهادَةً قُنِ اللَّهُ».
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جواب از چند جهت ،نک جهت انننه «کان» در اختصاص حق نيست ،ن «کان»
ازلی است که در اختصاص حق است ،پس انن لصظ «کان» و لصظ «کون» اختصاصذی
به حق ندارند .اما لصظ «اهلل» اختصاص دارد ،لصظ «إله» اختصاص دارد ،لصظ «هو» را
به ن معنا که «اهلل» دارد اختصاص دارد .و همچنين تیء ،تذیء از اسذماء ذان حذق
نيست ،چون اگر از اسماء حسنای ذان حق بود ،سانر موجودان نطاند تیء باتند ،اما
همه موجودان تیء هستند ،ولو تيئيت موجودانِ دنگر با تيئيت اهلل فطذانن ذافذی و
صصافی دارد .وانگهی ،لصظ تیء که اسم ذان نيست ،لصظ کائن که اسذم ذان نيسذت،
لصظ «اهلل» اسم ذان است ،لصظ «هو» همچنين به ن معنا ،و لصظ «إله» همچنين .چرا؟
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برای انننه «اهلل» و «إله» مخصوصًا که اسذماء ظذاهری عظمذای حذق هسذتند« ،اهلل» و
«إله» واع کينونت و واع تيئيت حق سذطحانه و فعذالی را از واذع سذانر کائنذان و
اتياء جدا میکنند ،اما تیء جدا نمیکند .لصظ تیء «قُذنْ أَيُّ تذَ يْءٍ أَكْطَذرُ تذَ هادَةً قُذنِ
اللَّهُ تَهيدٌ بَيْني وَ بَيْنَكُمْ» انن کار از لصذظ تذیء نمی نذد ،امذا لصذظ «اهلل»« ،تذیءٌ اهلل»
درست« ،تیءٌ إله» ،بسم اهلل« ،تیءٌ هو» به ن معنا ،که لصظ «اهلل» و لصظ «إله» و لصظ
«هو» انن از اسماء است ،نا اسماء منحصره حاکيه از ذان حق سطحانه و فعالی اسذت
و حسنی است ،اما لصظ تیء واع الوهيت را معيّن نمیکند و همچنين واع کائن ،فا
چه رسد لصظ علةالعلن و واجب الوجود و چه و چه و چذه کذه گمراهیهذا را هذم بذه
دنطال دارد.
انن بُعد اول .پس اگر غير از انن اسمائی که خداوند برای ذان خود مقذرر فرمذوده
است ،ما اسماء دنگری بياورنم ،انن سه بُعدِ بعدی است« .اهلل» و «إله» و «هذو» احسذن
اسماء هستند برای احسن ذوان ،اما اگر اسماء دنگذری درسذت کنذيم نذا اسذماء اقذط
است نا قطيحه است نا حسنه است ،ولی بذرای اهلل نذه .حسذنه اسذت ،ولذی بذر اهلل نذه،
بعضی اسماء قطيحه و اقط است ،مثالً اسماء لصظيهای که در انحصار خلق اسذت ،کذه
در انحصار ذوان خلق است ،در انحصار صصان خلق و افعال خلق است ،ااحک و
ماتی و کن و نائم و ميت و حادث و ...اننها از اسماء قطيحه اسذت نسذطت بذه حذق
سطحانه و فعالی .اقط از انن هم دارنم ،ظالم و جاهن و چذه و چذه ،چذون نسذطت بذه
خلق اهلل ااحک که اسماء قطيحه نيست ،ولی نسطت به حق قطي است .اما ظالم و از
انن قطين فعطيرافی که انحراف از عدالت است و انحراف از کمال است ،انن نسذطت بذه
خلق هم سي است فا چه رسد نسطت به خالق .پس انن «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» قلذه
اسماء را از نظر لصظی میگيرد که مرحله بعدی اسماء حسنه است و برای حق ،حسن
نيست ،برای خلق حسن است .اسماء قطيحه است که برای خلق هم قطي است و برای
حق هم معلوم است که قطي است .اسماء اقط است کذه بذرای خلذق هذم اقذط اسذت،
مثن ظالم و چه و چه.
انن مربوط به اسماء ذان .اما اسماء صذصان ذان کذه برحسذب نچذه در قذر ن مذا
مراجعه میکنيم بدون القاء منرران 146فا است .انن را ما نک مطالعذه سذرنع بننذيم.
تما صصحه  62جلد  12را باز کنيذد ،از الذف فذا هذاء کذه  27حذرف از حذروف فهجذی
است ،هرکدام اسمائی ،چه ذان ،چه فعن ،چه صصان ذان ،چه صصان فعن ،نسطت به
حق است.
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الف« -اهلل»« ،اإلله»« .اهلل» و «اإلله» اسم ذان هستند ،األحد اسم ذان نيست ،اسم
صصت است.
 «اهلل» مگر همان «اإلله» نطوده است؟ اصن ن بله .ولنن «اهلل» علم خاص است برای «اهلل» نزد هر کس ،ولنن «اإلله»ططق خياالن برای غير خدا هم اطذال میتذود .انذن را هذم در فصسذير سذوره فوحيذد
مراجعه بصرمانيد و هم در سوره حمد که در «اهلل» صحطت کردنم.
«اهلل»« ،اإللذذه» .امذذا «األحذذد» اسذذم ذان نيسذذت ،انذذن از اوصذذاف ذافذیِ ذان اسذذت.
احدنت عين ذان است ،ذان عين احدنت است .اما نمیتذود گصذت «اهلل» عذين «اهلل»
است ،خودش است« ،اإلله» عين «إله» اسذت ،خذودش اسذت ،انذن «اهلل» را کذه وصذف
نمیکند ،اما احد وصف میکند .منتها انذن احذد ،فحذدنت در ذان اسذت ،در صذصان
است ،در افعال است ،احدنت صصان ذان است ،احذدنت صذصان ذان بذا ذان اسذت،
احد بقولٍ مطلق .اننجا سؤال پيش می ند .درست است ما نمیفوانيم کسی را به نام
«اهلل» نا «إله» نامگِاری کنيم ،اما احد چطور اسذت؟ میفذوانيم بگذونيم قذا احذد؟ مذا
دارنم قا احد دنگر ،احد.
فرض میکنيم که احد را اگر به معنی لغوی ن هم فوجه کنيذد ،غيذر خذدا نيسذت،
چون احد با واحد فر دارد .احد با واحد فر هانی دارد از جمله انن احذد اگذر بذه
معنای واقعی و معنای صحي در نظر بگيرنم ،نعنی هذيم فجزّئذی نذه در درون ذان و
نه در ذان ،نه در برون ذان فجزّء در کار نيست ،پس قا احد گصتن انن انحرافی است
در فعطير.
 [سؤال] عطد األحد که درست است .جواب جنابعالی در فسميه اوالً باند واع طذرف رادر نظر بگيرنم .نک فسميه خشک ما دارنم ،اسذمی کذه معنذا نذدارد ،اسذمی کذه معنذا
دارد .نک مرفطه میگونيم زند ،عمرو ،بنر ،اننهذا معنذانی نذدارد ،نذک مرفطذه نذه ،در
فسميه ،فسميه صحي انن است که ما اسم را با وصصی که ،واعی که ،حالتی کذه ن
طرف دارد ،با ن حالت فططيق کنيم ،قا عالم ،قا جاهن ،قا زاهد ،قا فالن ،ما اسذم
خشک را عرض نمیکنيم .ما در اسماء وصصی دارنم بحث میکنيم .در اسماء وصصی
باند وصف طرف مطابق با اسم باتد .چرا؟ چون اسم نماننده معنا است دنگر .اگر بذه
کچن بگونند زلفعلی و زلفعلی را بگونند کچن ،انن درسذت درنمی نذد ،انذن بُعذد
اول.
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ثانی ،حتی اگر هم معنا را در نظر بگيرند ،نک تخصی اسذت کذه از نظذر علذم ،از
نظر فقوا ،از نظر مال ،از نظر جمال انن نظير ندارد ،ولی باز احذد نيسذت .در پلذه دوم
هم ما اتنال دارنم .هم در پله اول اتنال دارنم که اسذم ،اسذمی کذه فوصذيفکننده
است ،باند دال بر ن وصف باتد ،اوالً .ثانيًا اگر تما داللذت بذر ن وصذف را هذم در
نظر بگيرند ،نجا بيشتر در چاله میافتيد .اوّلی چالذه بذود ،ولذی دوم بيشذتر در چالذه
میافتيد.
 احدنت روی حساب وصف نيست ،روی حساب فمييز است ،فمييز از ن تخصاست.
 میفهمم ،ولی مميز هم باند وصصی باتد که بوجهٍ اجمالی مميز باتد .احذدنتبوجهٍ اجمالی مميز نيست ،احدنت در خدا مميز است ،در غير هر کسی خودش اسذت.
پس انن احد را هم اننطور است اگر ...منتهذا بعضذی از اسذماء خيلذی بذيّن اسذت کذه
نسطت به غير حق نمیتود گصت ،بعضی نه .األول ،األولِ نسطی اگر تما بگونيذد ،اول
تما مدند بعد فالنی ،مطلطی نيست .ولنذن اول کذه خيلیهذا دارنذم اننطذوری .اگذر
األول حقيقی بگونيد األول حقيقی نعنی ازلی ،ازلی فق خداسذت .در قذر ن تذرنف
لصظ ازليت برای حق ندارنم ،ولی األول دارنم «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الطاطِنُ»
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اول ،اول زمانی نيست ،اگر زمان را از اوليت منسلخ کنيم ،پس انن بی غاز است .پس
اگر به کسی بگونيم اول به معنای مطلق اول ،غل است .اآلخر کِلک.
به همين معنا «األعلی» ،اگر اعالی نسطی بگونيد بين انسانها و بين حيوانها ،بين
درها ،بين دنوارها ،مطلطی نيست ،ولی االعالی به قول مطلق که قاعده افعن فصضذين
همينطور است که اگر بگونيد أعلی من فالن ،انن اعلذی بذودنِ نسذطی اسذت ،امذا اگذر
أعلی بقولٍ مطلق گصته تد ،انن در غير خدا اصالً صد ندارد .و همچنذين «األکذرم»،
همچنين «األعلم» ،همچنين «أرحم الذراحمين» ،راحمينذی در جهذان هسذتند ،نسذطی،
ولنن ارحم به قول مطلق «اهلل» است .اگر اسم کسی را بگذِارنم ارحذم ،غلذ اسذت،
ارحم الراحمين غل است ،چه معنا را در نظر بگيرنم و چه در نظر نگيرنم.
[ -سؤال]
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 بله .در قر ن کطير دارنم« .قُنْ أَيُّ تَيْءٍ أَكْطَذرُ تذَ هادَةً» ن در بُعذد تذهادن اسذت.«أَحْكَمُ الْحاكِمينَ» 1انذن هذم همينطذور اسذت« .أَحْسذَ نُ الْخذالِقينَ» 2بذا مماتذان کذه
خالقينی در کار باتند ،ولنن «أَحْسَنُ الْخالِقينَ».
 [سؤال] به حاکم نرسيدنم ،حاکم ما دارنم ،ولی أحنم است .که در ألف ما ذکذر کذردنمبه حساب خود حرف اول است« .أَحْسَنُ الْخالِقينَ»« ،أَهْنُ التَّقْوى»« 3أَهْنُ التَّقْوى» بذا
اننها فرقی ندارد .چرا؟ برای انننه «أَهْنُ التَّقْوى» نعنی تانسته است کذه از او پرهيذز
داده تود .گاه تانستگی نسطی است ،گاه تانستگی مطلق .تانستگی مطلق در «أَهْنُ
التَّقْوى» فق نسطت به حق است« .أَهْنُ الْمَغْصِرَةِ» 4نعنی فوبه را پِنرفتن .مذا هذم بانذد
فوبه بندگان را بپِنرنم ،ولنن پِنرش ما بذا پذِنرش حذق ،واذعش بذين حذق و خلذق
است« .األَقْرَب» بقولٍ مطلق خدا است ،حتی از من به مذن نزدنذکفر اسذت« ،األبقذی»
بقولٍ مطلق همينطور است« .أَسْرَعُ الْحاسِطينَ»« 5،أَسْرَعُ مَكْرً» 6انن برای الف است.
«الطاری ،ال نوجد إال اهلل ،الطاطن بقول الطليذق ال نوجذد إال اهلل» بذاطنی کذه ظذاهر
نشود ما اصالً در عالم ندارنم .اگر هم ظاهر نشود ،چون دند ما اذعيف اسذت .چذون
وسيله دند ما ندارنم و اال فمام موجودان غير اهلل ظاهر هسذتند ،حذداقن بذرای افنذار
ظاهر هستند .برای افنذار ،احاطذه عقلذی ،احاطذه علمذی ،احاطذه بصذيرفی ،درونذی و
برونی ،ولنن خداوند بقولٍ مطلق بذاطن اسذت« .الطذدنع» همچنذين «الطذر»« ،الطصذير»،
«الطاقی» اننجا بقولٍ مطلق ما انن معنا را باند بگونيم کذه نذک اسذمائی اسذت کذه از
نظر معنا معلوم است ،از نظر لصظ هم در انسذان و خذدا اسذت ،انذن هذم معلذوم اسذت.
الصاظی است که از نظر لصظ مشترک اإلستعمال است ،مثالً خداوند بستان ،خداوند ،از
نظر لصظ مشترک االستعمال است ،ولنن از نظر مطلق معنا اختصاصی اسذت کذه اگذر
ما خداوند به کسی بگونيم به همان معنا که نسذطت بذه خذدا میگذونيم« ،ذَرُوا الَّذِِننَ
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نُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ» .اما اگر خداوند بگونيم به معنی صاحب ،به طور نسذطی مطلطذی
نيست .پس انن چند جهت را در نظر بگيرنذد .ااذافه بذر ن دو مربذع ،انذن جهذت کذه
گاهی اوقان لصظ و معنا هر دو انن اسماء حسنای حقه است ،چه اسم ذان باتد ،چه
اسم صصان باتد .گاهی اوقان لصظ ،مشترک است در استعمال سميع و بصير ،ولنذن
معنا خاص است« .معنی السميع فی ربنا غير معنی السميع فی غيذر ربنذا و لنذن لصذظ
السميع ،لصظ الطصير مشترک اإلستعمال» در خدا استعمال میکنيم ،فجرند میتذود از
غير خدا و در غير خدا استعمال میتود کذه فجرنذد میتذود از خذدا .بعضذی وقتهذا
است که لصظ و معنا مختص به غير خدا است .باکی ،ظالم که هيم ،ااحک ،کن ،هم
لصظ ن و هم معنای ن منحصر به غير خدا است.
پس انن «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» در کن ابعاد احسن االسذماء در اختصذاص حذق
است ،در غير حق استعمال نمیتود و اگر انن احسن االسذماء در غيذر حذق اسذتعمال
تد ،از نظر معنا فجرند میتود ،ولی از نظر لصظ بسذم اهلل ،از نظذر لصذظ «تذیءٌ» خذدا
تیء است ،غير هم تیء اسذت .خذدا کذائن اسذت ،غيذر هذم کذائن اسذت .ولذينن بذين
کينونتين ،فر بين متناقضين است.
«و ظاهر التعطير في الكتاب و السنة عن «الْأَسْماءُ الْحُسذْ نى» أنهذا فوقيصيذة ال نجذوز
الزنادة فيها و ال النقص عنها ،بن و هما من اإللحاد في أسماءه فعالى ،كمثذن «العلذة»
«علة العلن» «واجب الوجود» و ما أتطه ف«سُطْحانَ اللَّهِ عَمَّا نَصِصُونَ * إِلَّذا عِطذادَ اللَّذهِ
خلَصِينَ» 1و أسماء اللّه فعالى هي فوصذيصان لذه» 2غيذر از ن سذه اسذم .فوصذيصان
اْلمُ ْ
است و الّا اهلل فوصيف نيست« .ان الخذالق ال نوصذف إال بمذا وصذف بذه نصسذه و أنّذى
نوصف الِي فعجز الحواس أن فدركه و األوهام أن فنالذه و الخطذران أن فحذده» نذک
مقدار ن را هم نمیفوانيم فا چه رسد همه ن را .پس نذک مقذدار را هذم نمیفذوانيم
وصف کنيم ،چه برسد همه ن را .چون وصف کردن انن است کذه مذا درنذافتی از او،
نک چيز مشتپرکنی از او درنافذت کنذيم کذالً کذه فوصذيف کلذی اسذت نذا بعضذًا کذه
فوصيف بعضی است ،نمونذه کذه فوصذيف نمونذهای اسذت .مذا از همذه اننهذا محذروم
هستيم.
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«و الخطران أن فحده و األبصار عن اإلحاطة به جن عما نصصه الواصصون و فعالى
عما ننعته الناعتون».
 [سؤال] در نان 146گانه اوصاف خدا نيامده است ،در روانان 99گانه اوصاف خدا همنيامده است .اگر مده است ،باند فوجيه کرد.
 در نهج الطالغه دارد ،در فوحيد مصضّن هم دارد. بله ،ولی در انن دو بخش نيامده است ،ولنن نجا به عنوان فنازل است .چذونخود لصظ علت را حسذاب کنيذد ،ن گمراهیهذانی کذه هسذت در ن اسذت .انذن چذه
اسماء حسنانی است؟ لصظ علت چه اسم احسنی است که در ن گمراهی است؟ لصذظ
در صورفی احسن اسذت کذه هذم از نظذر داللذت متطذابقی باتذد ،هذم از نظذر مذدلول
صحي باتد .اننجا از نظر داللت اوسع است ،از نظر مدلول هم اوسع است ،بلنه بذه
طرف عليت خلقذی بيشذتر فوجذه میتذود و لذِا فالسذصه علذت و معلذول را گرفتنذد و
خصوصيان بين علت و معلول را بر خداوند را هم وردند .پس اگر هم در نهج باتد،
اننجا باند نک مقداری ما فوجيه کنيم نا در اصن ن تک کنيم که نا بوده است نذا
نطوده است ،کما انننه در نهج بعضی از جمالن است که از حضرن نيست.
 روانت خيلی عميقی است. باتد ،عميقفر از انن حرف که نيست« .ذلك ،و كما أن اتتقا أسماء للخلق منأسماءه الخاصة هو من اإللحاد في أسماءه فعالى ،كإلهة من اإلله و ما أتطه»
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 [سؤال] مؤنث است ،بلذه .نعنذی خذدای مؤنذث .مگذر خذدا مذِکر و مؤنذث دارد؟ انذن دواتنال دارد نک اتنال انن است که خدای دوم درست کرده است ،اتنال دنگر انن
است که خدا را مِکر کرده است .إله ،إلهه .نا مِکری بوده که مؤنث نذدارد ،پذس انذن
چيست؟ نا نک مؤنث دارنم که مِکر ندارد .خورتيد مؤنذث اسذت و مذِکر نذدارد ،در
اننجا الهه دو اتنال دارد«« .وَ ذَرُوا الَّذِِننَ نُلْحِذدُونَ فِذي أَسذْ مائِهِ» جهذالً بغيذر علذم،
فالِي نلحد في أسماءه بغيذر علذم نشذر و هذو ال نعلذم و نكصذر بذه ،و هذو نظذن أنذه
نحسن ،و لِلك قال و مذا نذؤمن أكثذرهم باللّذه إلّذا و هذم مشذركون» بداننذد ،نداننذد،
قصورً ،فقصيرً ،جهالتًا ،فجاهالً.

 .1همان.
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 [سؤال] باتد ،همان مجازنت ،تمس هميشذه مؤنذث اسذت هذيم وقذت مذِکر نمیتذود.«فهم الِنن نلحدون في أسماءه بغير علذمٍ» حذدنث ،در [پذاورقی] چهذارم نوتذتيم ،از
کتاب فوحيد« .فهم الِنن نلحدون في أسماءه بغير علمٍ فيضعونها غيذر موااذعها» قذا
خالق ،قا رحمان ،قا رحمان کيسذت؟ رحمذان کسذی اسذت کذه رحمذت او بذه فمذام
کائنان میرسد ،به خودش نمیرسد .قا رحمذان نعنذی چذه؟ انذن دروت اسذت ،دروت
تاخدار ،قا رحمان.
«و برجعة أخرى إلى نة «الْأَسْماءُ الْحُسذْ نى» ننتطذه بمذا نلذي» اننجذا تذش مواذع
است که ما ذکر کردنم که بحث میکنيم.
األول «في فقدنم «للّه» علذى «الْأَسذْ ماءُ الْحُسذْ نى» عنانذة لحصذرها فيذه سذطحانه و
فعالى ،فليس -إذً -لغيره أسماء حسنى حيث هم بجنطه فقراء» خلق حُسن ندارنذد فذا
انننه که حُسنی باتد .انننه اهلل أکطر« ،اهلل أکطر من غيره» غل است ،چون کطيذری در
جنب حق نيست« ،اللَّهُ أَكْطَرُ مِنْ أَنْ نُوصَفَ» 1.انن در بُعد معرفتذی کذه حُسذنی در کذار
نيست ،وانگهی اگر هم حُسنی در کار باتد ،انن حسنی است« .حيث هم بجنطه فقراء
و ال حسن فيهم إال كيان الصقر و االفتقار إليه و كما نروى عن أحسن أسذمائه الصعليذة
أنّ «الصقر فخري» ».هيموقت انن از فقر طوری نمیتود کذه متصذن بذه حذق بشذود و
«هو أنا و أنا هو» بشود.
«فليس لغير اللّه تيء من هِه األسماء الحسنى في أيّ من حقولها ،و ال أيّ نصيب
منها .الثاني األسماء الحسنى ألنها خاصة باللّه ،فال فعنذي األسذماء العامذة المسذتعملة
في اللّه و ما سواه» مثن تیء ،موجود« .و مذا أتذطه و إن اسذتعملت فذي اللّذه و لكنهذا
ليست من أسماءه الحسنى» .اگر به خدا تیء بگونيم ،از اسماء حسنای او نيست .الطته
اسماء حسنی مخصوص اوست ،ولنن انن مانعی ندارد که نک اسمی کذه اصذن کذون
است به او نسطت داده تود ،ولی اصذن کذون اهلل حسذنی نيسذت ،بلنذه کذون الوهيذت
حسذذنی اسذذت« .و حذذين فسذذتعمن فذذي اللّذذه فجذذرد عذذن ميذذزان مذذا سذذوى اللّذذه بذذِلك
االستعمال ،و قد نص كونها من أسماءه الحسنى» بذه انذن معنذا ،لصظذًا نيسذت ،چذون
مشترک است ،ولی معنًا است.
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الثالث ««فَادْعُوهُ بِها» ندلنا انه فعالى ال ندعى إال بها ،فدعوفه فعالى بغيرها أم دون
اسم منها إلحاد فيها» نا نک چيزی باند باتد .انن نا باند نک رمزی باتذد ،نذک رمذز
قلطی باتد ،رمز لصظی .قلب که احاطهای ندارد ،لصظ هم محي نيست .امذا لصذظ نذک
رمزی است .پس نک نا اللّهی ،نا هو ،نا إلهی ،نا رحمانی .اگر تما بدون هذيم لصظذی
دعون کنيد ،در حقيقت دعون ننردند .چه لصظ باطنی باتد ،چه لصظ ظاهری باتذد.
در باطن هم که انسان «نا» میخواهد بگونذد ،انذن نذای بذاطنی اسذت و «اهلل» بذاطنی
است ،در باطن و در عقن نقش میبندد.
الرابع ««نُلْحِدُونَ فِذي أَسذْ مائِهِ» ممذا نذدلنا علذى فوقيصيذة األسذماء الحسذنى حيذث
«األسماء» فعني المعهودة و ططعًا هي في الكتاب و السنة»« .وَ لِلَّذهِ الْأَسذْ ماءُ الْحُسذْ نى»
األسماء نهانی است که خود خدا در قر ن و در سنت ذکر کرده است« .و لو لم فكذن
فوقيصية لما كان لإللحاد في األسماء اللصظيذة معنذى .الخذامس قضذية الذدعوة بهذا أن
نعرف من معانيها ما نص أن ندعى بها ،و هنا ركنان ركينان لتلك الدعوة هما معرفذة
ذل العطودنة و عز الربوبية» همهجا باند محدود باتد .اسمائی کذه مذا نسذطت بذه حذق
ذکر میکنيم ذل عطودنت ،در باالفرنن مراحن ذل و عز عطودنذت ،در بذاالفرنن مراحذن
عز در نظر گرفته بشود ،ن وقت انن اسماء حسنی ما را ذکر کنيم.
السادس «و ألن اإللحاد هو المين عذن الحذق ،إذً ف «نُلْحِذدُونَ فِذي أَسذْ مائِهِ» هذو
المين عن الحق في كال األسماء و الدعوة بها» هم در فسميه حق به غير اسماء حسنی
إلحاد است ،هم در دعون حق به غير انن اسماء .اگر ما حق را دعون کردنم به هذيم
اسمی که هيم ،اگر به غير اسماء «نا واجب الوجذود» هسذتی و بذودی و خذواهی بذود،
انن الحاد فی أسذماء اسذت« .إلحذادان اثنذان همذا ركنذان للمعنذي مذن «نُلْحِذدُونَ فِذي
أَسْمائِهِ» .و مذن اإللحذاد فذي أسذماءه إطالقهذا علذى غيذر اللّذه كمذا نطلذق علذى اللّذه».
همانطور که بر خدا اطال بشود ،بگونيم «موجودٌ» همانطور هم بذر غيذر خذدا ،انذن
هم الحاد است« .و منه فسمية فعالى و دعوفه بغير هِه األسماء ،و منه عنانذة المعذاني
غير الالئقة بساحته منها ،و ما أتطه».
 از انن جهت که وجودتان فر دارد... به همان معنا که خدا موجود است ،بگونيم خلق موجود است .انن الحاد اسذت.به همان معنا که خلق موجود اسذت ،بگذونيم خذدا موجذود اسذت [ ]...نذک خططذهای
است که اترف خطب فوحيدنه است ،انن را بحث میکنيم ،بعد فردا به صذصان ذافذی
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ثالث منتقن میتونم ،اول قدرن که جلد  29است .در اول جلد  29بحثٌ فی القذدرة
که بحث بسيار ترنصی است ،همه بحثها ترنف است.
«ذلك ،و من مجامع األسماء الحسنى سلطيًا و إنجابيًا ،كتابًا و سنةً ،محلقذة عليهذا
كلها ،و تارحة لمعانيها و مغازنهذا ،مطرهنذة عليهذا ،مواذحة إناهذا ،إنّ منهذا الخططذة
التوحيدنة الجامعة لكن تؤونها ذافيًا و صصافيًا و أفعاليًا ،لإلمام علذي أميذر المذؤمنين
(ع) ما ال فجمعه غيرها مذن الخطذب» 1.منتهذا مثلثذی در انذن خططذه اسذت .اذلع اول
خططه انن است که فمام اننها را از رسول اهلل گرفته است ،حاال مصصنفر است ،فعطير
طور دنگری است نا همان فعطير است .مرحله دوم فمام ائمه (ع) بعد از اميرالمؤمنين
از انشان گرفتند که او از رسول اهلل گرفت .مرحله سوم علی است که حذرف میزنذد.
در انن مثلث «أوّلنا محمد ،خرنا محمد ،أوسطنا محمد ،کلنا محمد» .نک مطلطی کذه
قانان فططيق بصرمانيد که انن را من اننجا اتاره کردم و قطالً عذرض کذردم ،انذن 146
اسمی که در قر ن ترنف است ،بذا 99فذانی کذه در روانذت اسذت ،چطذور اسذت؟ بنذده
بررسی کردم ،تما هم بررسی کنيد .انن  146اسمی که در قر ن اسذت ،بعضذی از نظذر
صيغه منرر است ،از نظر فعطير ،از نظر لصذظ منذرر اسذت ،نذه فنذرار مذثالً نجذا أحذد
است ،اننجا هم أحد است .خير ،بلنه جمذع اسذت ،مصذرد اسذت ،فاعذن اسذت ،صذصت
مشطهه است ،فعن است ...اننها را من بررسی کردم ،قانان هم بررسی بصرمانيد .نعنی
فقرنطًا 47فا میتود 47 .مورد از  146مورد منها میتود روی حساب فنذرار ،میمانذد
 99مورد .نه برای فصحي روانان ،بلنه جمع بين انن دو جهت از نظر واقذعبينی کذه
انسذذان واقذذعنگری کنذذد در اسذذماء 146گانذذهای کذذه در قذذر ن اسذذت و 99گانذذهای کذذه در
روانان است.
خططه فوحيدنه «مذا وحذده مذن كيّصذه» «ألن التنيّذف فجذزّء ،خذارذٌ عذن الوحذدة»
وحدن حقيقی نيست« .و ال حقيقته أصاب مذن مثّلذه» حقيقذت رب ،حقيقذت «لَذيْسَ
كَمِ ْثلِهِ تَيْءٌ» 2است ،اگر حق را به خلق نا خلق را به حق فمثين کنيم ،پس ما حقيقت
حق را در معرفت درنافت ننردهانم« .و ال إنّاه عنى من تذطّهه»« .بذن عنذی خلقذه ،ألن
الخلق أتطاه و ليس الخلق أتطه الرب و ال الرب تطيهًا للخلق» «و ال حمذده مذن أتذار
إليه و فوهمه» .ما دو حمد دارنم نک حمد مسذتقن ،نذک فصذونر الحمذد .اگذر کسذی
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بگوند «عالمٌ» و اتاره کند با لصظ «عالمٌ» به مثن علمش و علم مذن و تذيخ طوسذی و
غيره ،چه لصظًا ،چه علمًا ،چه فوهمًا ،چه عقالً و هرچه ،انذن او را حمذد ننذرده اسذت
«بن قطّحه» که دارا بودن خداوند صصت علم خلق را ،دارا بودن حذدوث اسذت و انذن
فقطي است ،انن حمد نيست.
«كن معروف بنصسه مصنوع» انن را بذا او میتناسذيم ،او را بذا او میتناسذيم .هذر
موجودی که او را وسيله تناخت موجود دنگر قرار بدهيم ،انذن مصذنوع اسذت .چذون
وسيله را باند رسيده باتيم ،باند به انن وسيله برسيم و بعد دنگری را با او بشناسذيم.
چون دو بُعد تناخت است .بُعد اول تناخت دمدستی است ،بُعد دوم تناخت دنگذری
است .زند را که دندم ،پدر او را تناختم ،پس زند را باند دنذده باتذيد« .كذن معذروف
بنصسذذه مصذذنوع» ن کسذذی کذذه بذذه خذذود او ،او را میتناسذذيد ،محذذدود اسذذت بذذه حذذد
تناخت تما ،چه بصرً و چه بصيرفًا ،بنابرانن مصنوع اسذت« .و كذن قذائم فذي سذواه
معلذذول»« 1لذذيس اهلل قائمذذًا فذذی سذذواه ،ال فذذی خلقذذه سذذماوان و أرض و ال فذذی أروا
الروحيين من عطاده» فی در کار نيست «لَا خَلْقُهُ فِيهِ وَ لَا هُوَ فِي خَلْقِهِ» 2نه خلق در او
هستند ،نه او در خلق است .اصالً در ،در وجود او نيست ،اصالً در ندارد .وجود حذق
در نذذدارد ،وجذذود مذذا در دارد .در دارد ،دنذذوار دارد ،زمذذين دارد ،وجذذود او در نذذدارد.
«فاعن ال بااطراب لة» فعن ااطرابی نيست.
 [سؤال] هر موجودی که قيام او در غير خود او است ،پس غير اصن است ،انن فرع است،پس معلول است.
 [سؤال] معلول است ،منتها معلول دو بُعد دارد ننذی معلذولِ معلذول دنگذر اسذت ،ننذیمعلول خالق اصلی است .در اننجا فعطير اذمنی و فعطيذر [ ]...اسذت در حقيقذت ،نذه
انننه ننی از اسماء خداوند علت باتد .انن نظر بذه انذن جهذت دارد کذه اگذر بگونيذد
خداوند قائم در جانی است ،در منانی است نذا ال منذانی اسذت ،در هذر چذه ،اگذر در
بياورند ،معلول است .چون اوالً محدود است ،چون سواه مخلو است .وقتی که سواه
مخلو باتد ،موجودی که موجود است در مخلو  ،انن در بُعد دوم مخلو است ،نذه
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در بُعد اول .ن بُعد اول مخلو بود ،انن بُعد دوم« .فاعن ال بااطراب لة» چرا فرمود
«بااطراب لة»؟ نصرمود «ال بآلة» .فاعليت حذق دو بُعذد دارد .نذک فاعليذت «ال بآلذة»،
خلق اول را خداوند خلق کرده است و لتذی در کذار نيسذت .خلقهذای بعذدی را هذم
خدا خلق میکند ،نه نک لتی را میگيرد و خودش خلق میکند ،انذن هذم «ال بآلذة».
اما سوم ،اگر خداوند به مالئنه دستور میدهد که تما بروند چنان کنيد ،اننها لذت
هستند ،منتها لت مؤمّر ،لت مأمور هستند .به نطی دستور میدهد که برو وحی را به
مردم برسان ،نطی نه ذان خدا است ،نه صصت خدا است ،اننها نيست .اننجا خداوند
ااطرار دارد که نطی بصرستد؟ خير ،حنمت است .پس ااطرار که در اننجا اسذت بذه
انن معنا است که «فاعن ال بااطراب لة ،ولو کان أحيانًا فاعالً بآلة فی الطُعد الثالث».
بعد سوم.
 ااطرار نا ااطراب؟ ااطراب .نوقت انن ااطراب دارای دو بُعد است نک بُعد که لت انن طذرفو ن طرف میتود ،پس ن کسی هم که انن لت را به کار میزنذد ،انذن طذرف و ن
طرف میتود .دوم ااطرار.
«مقدّرٌ ال بجَوْل فكره» جَوَل غل است« .مقدّرٌ ال بجَوْل فكره» «نحن کلّنا نقدِّر غير
المقدر أو غير المقدر عندنا ،نحن کلنا نقدر بتجونن الصنرة ،الصكر حركة الى المطادى
و من مطادى الى المرادى و لنن اهلل فعالی ال نصنر» فنر کذردن بذرای کسذی اسذت کذه
فعليت نطاتد ،انن بالصعن است« .غنيٌّ ال باستصادة» ما ،همه موجودان غنی به استصاده
هستند .چون غنذی بذه اسذتصاده هسذتند ،بنذابرانن فقيذر الذِان هسذتند ،و غنذی بذالغير
هستند ،اما حق سطحانه و فعالی استصاده ننرده است وجود خذود را و صذصان وجذود
خود را از غير.
 «مقدّرٌ ال بجَوَل فكره» جَوَالن فنر؟ به جَوَل اطال نمیتود ،مگر بگونيم جَوَالن .من اننجذا نوتذتم جذول ،ولذيننجول به نظر نمی ند.
 فنرَه است نا فنرِه؟ فنرَه و فنرِه هم صذحي اسذت .فنذرَن درسذت اسذت ،فنذرِه هذم درسذت اسذت.«مقدّرٌ ال بجَوَل فكره» فنر خود را به جوالن بيندازد .نا «بحول فنره» که فنر خود را،
حول و قوه فنر خود را به کذار بينذدازد و« ...غنذي ال باسذتصادة ،ال فصذحطه األوقذان»
متعاکس است «ال هو نصحب األوقان و ال فصحطه األوقان و لِلک ليس هلل عمر» انن
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بحثی اسذت کذه قانذان در حذوار بذه طذور دقيذق مالحظذه بصرمانيذد .عمذر تذامن ن
نمیتود .کما انننه مادنان ما ،انننه از اننجذا فذا فهذران  140کيلذومتر و نذک درجذه
حرارن است .حرارن چه کار به متر دارد؟ اما خداوند اصالً از وقت و از زمان خارذ
است .بنابرانن صد ميليارد سال ،قطن صد ميليارد سال بعد ،انذن عمذر خذدا را نذه کذم
میکند ،نه زناد ،چون عمر ندارد« .ال فصحطه األوقان ،و ال فرفده األدوان» ،ادوان به
او قدرن نمیدهد ،ادوان ،ادوان قدرن او نيست ،بلنه ادوان از باب حنمذت اسذت
که خداوند میگوند مالئنه چنين بننيد ،انطياء چنين بننيد .پس ادوان رفتی و قوّفی
و هيمنهای و حالت فعلی به او نمیدهد« .سطق األوقان كونذه» کذون ،دو کذون اسذت
نک کونِ وقتی است ،نک کذونِ غيذر وقتذی اسذت .بذر فمذام کونهذای وقتذی کذه کذون
حوادث جهذان اسذت کذون او سذطقت دارد« .ال سذطقة زمنيذة ،إنمذا سذطقة أزليذة ،بهذِا
السطقة األزلية صطغة أزلية لِان اهلل فعالی فی مثلث الزمان و هو خارذ عذن الزمذان».
«و العدم وجوده»« 1سطق العدم وجوده» اننطذور نيسذت کذه معذدوم بذوده و بعذد خذود
خونشتن را که محال است ،دنگری او را که محال اسذت« .و االبتذداء أزلذه» ازليذت او
ازليتی است که ابتدای زمانی نمیبرد« .سذطق اإلبتذداء زمانذًا أزلذه ،ألن األزليذة ليسذت
زمانية و اإلبتداء الزمانی ،زمانی».
«بتشعيره المشاعر عرف أن ال مشذعر لذه» خداونذد تذعور داده اسذت بذه گروهذی از
موجودان .پس تعور حادث است ،پس خود او تعور ندارد .خداونذد بیتذعور اسذت،
چون خود تعور فقر است .خود او حدوث است .و انن نذک قاعذده عامذهای اسذت در
خطب فوحيدنه رسول اهلل و أئمه (ع) که نچه را خدا خلق کرده اسذت ،خذود نذدارد،
زنرا اگر خود داتته باتد ،اوالً مرکب اسذت ،ثانيذًا از ازليذت و حذدوث کذه جمذع بذين
فناقض است و ثالثًا چه هست ،إلی خر« .بتشعيره المشاعر عرف أن ال مشعر له».
 نعنی ادوان تعور ندارد؟ نه ،انننه خداوند به موجودافی تعور داده اسذت ،نذه ادوان .بذه موجذودافی کذهدارای تعور هستند ،تعور و ادراک داده است ،معلذوم اسذت کذه انذن تذعور را و انذن
ادراک را او ندارد ،اصالً تعور نذدارد .چذون تذعور نذک حالذت جذوالنی اسذت ،نذک
حالت فغيری است .در اول جوالن است و در بعد ن جذوالن اسذت .اول نطذوده اسذت،
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حاصن میتود ،بعد فيزبين نطوده است ،فيزبينفر میتود .انن حالت فحولی است کذه
نسطت به حق نيست.
«و بمضادفه بين األمور عرف أن ال اد له»« 1من خلق المضادة بين الخالئق؟ اهلل،
کما الخلق الخالئق کِلک خلق المضادة» مضادّه است دنگر ،نه فناقض .مضادّه است
بين «ما نری و ما ال نری» بين انسان و حيوان .مضادّه ،نعنی انن غير ن است ،ن غير
انن است .انن غير ن ،ن غير انن ،انن دوئيتها و انن فضادها و فنافیها که مخلذو
هستند ،پس در ذان حق فنافی نيست .در فعن حق فنافی نيست ،چون حادث است.
«و بمقارنته بين األتياء عرف أن ال قرنن له» «المقارنة مخلوقةٌ بما خلق ربنذا فذال
قرنن له ،لو کان له قرنن ،لنان حادثًا من حيث وجود القرنن»« .ااد النذور بالظلمذة»
موارد مضادّه را بيان میکند« .ااد النور بالظلمة ،و الواو بالطهمة» واا مطهم «و
الجمود بالطلن» جمود خشک است ،بَلَن فری .انن مواردی است که برای مضادّه بيذان
میکند« .و الحرور بالصرد» حذرور ،حذرارن اسذت ،صذرد ،سذردی اسذت« .مؤلذف بذين
متعادنافها» انن متعادنافی که بين موجودان است ،خداوند فأليف میکند در دو بُعذد.
نک بُعد فأليف فنوننی و نک بُعد فأليف فشرنعی .فأليف فنوننی بين متعادنذان کذرده
است ،نعنی متضادافی که هست .نور و ظلمت با هم متضاد هستند ،ولنن خداوند نور
و ظلمت را با هم و در پی هم ورده است و موجذب راحذت قذرار داده اسذت .انذن در
بُعد فنوننی است.
در بُعد فنونن دوم ،احيانًا مضادافی که بين کسانی هست ،خداوند فنوننًا مضذاده
را برطرف میکند و الصت انجاد میکند .سوم فشذرنعی .خداونذد مضذادّههانی کذه در
اخال و در گصتار و در اعمال است ،فشرنعًا ،میگوند خير ،تذما «وَ اعْتَصذِ مُوا بِحَطْذنِ
اللَّهِ جَميعًا» 2فمام کارهانی که خدا میکند که فأليف میکند متضاد را ،فضذاد انجذاد
میکند فنوننًا مؤلَّف را ،پس اننها حادث هستند ،پس در ذان خداونذد انذن حذدوث
وجود ندارد.
«مقارن بين متطاننافها» انن با ن فطاننی دارد ،ولی مقارنذه انجذاد میکنذد .اننهذا
فمام نمونههانی از فضادها است و از فعنهای حق که انن فعنها دلين است بر انننه
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خود انن فعن از حق است« .مقرب بين متطاعذدافها ،مصذر بذين متذدانيافها ،ال نشذمن
بحد» «و ال حدود» که قطالً عرض کردنم.
«ال نشمن» مشمول حد نمیتود ،نه انننه حد نذدارد ،نذا حذد دارد ،صذحطت انذن
نيست .چون اگر موجودی تامن بر حق بود ،چون کن موجودان محدود هستند ،پس
حق هم محدود است .مثن انننه میگونند در جيب من پذول اسذت ،مذن اصذالً جيذب
ندارم« .ال نشمن بحد» نمیخواهد بگوند انن حد دارد و نمیتود بذر ن تذامن تذد،
بله ،حد الوهيت ،ازليت است و ابدنت ،اگر فعطير به حذق بخذواهيم بننذيم« .ال نشذمن
بحذذد ،و ال نحسذذب بعذدٍّ» انننذذه پيرزنهذذا بذذه بچذذهها میگوننذذد ،بعضذذیها بذذه بعضذذی
میگونند که خدا ننی است و دو نيست ،انن دروت است« .واحد ال بعدد و ال عن عدد
و ال بتأونن عدد» ننی است که دونشدنی است ننی که دو نمیتود ،عدد است؟ عدد
چيست؟ «عدد ما نتعدد بالصعن ،ما کان متعددً من ذی قطن ثذم فوحّذد ،مذاء واحذدٌ ثذم
نتعدد ،ماء بالصعن واحد و بالصعن نتعدد» پس خداوند عذدد« ...واحذدٌ ال بعذدد» انننذه
خدا ننی است و دو نيست ،غل است« .اهلل واحد لذيس بذاثنين ،هذِا غلذ » عذدّی در
کار نيست .خود نک عدد است و عدد نيسذت« .الواحذد عذدد فذی المعذدودان و لذيس
عددً فی ربنا ،ألن الوحدة فی ربنا ،األحدنة فی ربنا ال نتعدد ،لم نتعدد و لنن الوحدة
فی غير ربنا نتعدد سواء کان فيما مضی أو حاليًا أو فی فيما بعد».
«و إنمذذا فحذذد األدوان أنصسذذها» ادوان خودهذذا را فهدنذذد میکننذذد ،بصذذائر مذذا،
بصيرنهای ما ،خودهانشان را و امثال خود را میفوانند فهدند کنند .چشم من خذود
را و نچه را میبيند ،فنر من خود را و نچه را فنر میکند ،قلب من خود را و نچذه
را وحی میکند ،اما نسطت به حق ،نها نمیفوانند حد درست کنند« .و فشير اإلله»...
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