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اهلل در ادیان مختلفه (ادامه آیه  , ۴9ذاریات)

بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِمِ
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

موضوع بحث ،آیهی  49و  50سورهی ذاریات است که« :وَ مِن کُلِّ شَیءٍ خَلَقنا زَوجَینِ
لَعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ فَفِرُّوا إلَی اللَّهِ إنّی لَکُم مِّنهُ نَذیرٌ مُّبین»
آیا «کل شیء»« ،زوجین» ا ست؟ خیر« ،کل شیء» ازواج ا ست .ولو یک مادهی خاص
با شد مثالً قطرهی آب ،قطرهی آب ازواج ا ست ،چون مرکب از اجزایی ا ست پس «من
کل شیء خلقنا زوجین» یعنی چه؟
اگر «من کل شیء خلقنا زوجًا» بود؛ درست نبود .اگر «من کل شی خلقنا ازواج» بود؛
درستتت بود؛ ولیکن بحث این استتت که و «من کل ش تی خلقنا زوجین» ،آیا هر چیزی
زوجین است؟ بله ،مشتمل بر زوجین است .تمام عناصر عالم مشتمل بر مادهی اولیهی
آغازین که «زوجین» میباشتتد هستتت ،اما کالً زوجین استتت؟ خیر ،پاستت ر را «مِن»
میدهد:
«و مِن کلّ ش تیء» .اگر فرمودهبود «وکلّ ش تیءٍ خلقنا زوجین» ،این درستتت نبود .زیرا
«کلّ شیء» زوجین نی ست« .کل شیء» مرکّب ا ست از ازواج ،از مرکبات .مرکبات بُعدِ
ن ستتتت دماده و ابعاد دیگر .که مرکَّبِ بُعدِ ن ستتتت همان تَرَکُّبِ مادهی اولیه استتتت
ولیکن «مِن کل شیء»« :از هر چیزی».

1

حاال« ،کل شیء» تمام ا شیاء مادی عالم و تمام ا شیاء م لوق عالم را شامل می شود.
این تمام ،اعم ا ست از مادهی اولیه ،مادیات ،نیروها ،ارواح ،مالئکه ،اجنّه ،سماوات و
سماواتیان ،ارض و ارضیان و کلّ ماسوی اهللدغیر خدا  .این کل ،نص است در کُلیتی
که شامل تمامی ممکنات علی االطالق است.
حاال« ،من کل شیءٍ»« :مِن» تبعیض است ،پس «کل شیء» ،هر شیئی از اشیاء عالم ،هر
عنصتتتری ،هر الکترونی ،هر پروتونی ،هر پوزیتونی و هر چیزی :عنصتتتر جزئی ،عنصتتتر
کلی ،عن صرِ ترکیبِ عالی ،ترکیبِ متو سط ،ترکیب نهایی ،همه اینها «مِن» :از «زوجین»
هستند.
آیا کل عناصر مشتمل بر «زوجین» هست یا نیست؟ بله .عنصرِ مادهی ن ستین خودش
زوجین است و عناصر دیگری که از تَرَکُّباتِ مضاعفِ مادهی اولیه خلق شدهاست ،باز
مشتتتتمل بر زوجین استتتت .این مادرِ کائنات ،هم خود به تنهایی در مرحلهی آغازین
خلق شدهاست؛ و هم این ماده در اثر ترکّبات دترکّبات زیاد  ،تَبَدُّل پیدا کرده است به
مواد دیگر ،عناصر دیگر و مادیات دیگر.
بنابرین «مِن» در آیه به معنای بع ضیت ا ست .این بع ضیت در کل ا شیاء ا ست .منتهی
این «کل اشتتتیاء» نقطهی اول و مرحلهی آغازینر همان مادهی اولیه استتتت و مرحله
بعدیاش کل اشیایی است که از همین مادهی اولیه آفریده شدهاند.
بنابرین این آیه منح صرًا مادهی اولیه را بحث میکند .شاید اولین مرحلهای ا ست که
به این مطلب توجه میکنیم دجمعًا  .این آ یه منحصتتتترًا زوج را نمیگو ید ،ازواج را
نمیگوید ،بلکه زوجین را میگوید .و زوجین عبارت ا ست از مادهی دو بُعدی .مادهی
دو بُعدی که تبدیلر به یک بُعد امکان ندارد .این مادهی دو بُعدی در کلّ اشتتتت یاء
ممکنات ،و در کل ماستتوی اهلل موجود استتت .و مرکز بحث هم همان استتت .بله موادّ
دیگر هم در فرع این بحث ه ست ،یعنی وقتی که فقر کامل را از زوجینِ اولیین نتیجه
گرفتیم ،به طریق اولی در فرع هم چنین استتتتت .مادر که ن یازمند استتتتت ،فرزندان
نیازمندترند .اصل که معنی حرفی و نیاز است ،فرعها نیازمندتر هستند.
آیه ا صل را میگوید« :ومن کل شیء» :از هر چیزی .شما هر چیزی را از ممکنات در
نظر بگیر ید؛ زوجین دارد .یعنی بعضاش زوجین استتتتت .و این بعضتتتتی اگر زوجین
نبا شد؛ زوج نبا شد؛ و مادهی فردهی مجرده با شد؛ این ممکن نی ست .برای اینکه ماده
با مجرد تناقض دارد .ماده و مادی هر اندازه ریز باشتتد دارای ابعاد هندستی یا دو بُعد
هندس تی استتت .یا دارای ابعاد فیزیکی یا دو بُعد فیزیکی استتت .یا زمان دارد ،یا مکان
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دارد ،یا تَرَکُّب دارد .حداقلّر تَرَکُّب دمرکّب بودن استتتت .که این ترکّب ،خود فریادگر
فقر ا ست به ما سوی ،چون هر کدام از این دو جزءِ مرکب احتیاج به دیگری دارد و هر
دو احتیاج به ماوراء دارند .لذا «ومن کلّ شیءٍ خلقنا زوجین».

حاال ،ما فکر کنیم که آیا در ماده و مادیات هیچ زوجی ،یا هیچ جزئی میتوانیم پیدا
کنیم که اصتتتالً مرکب نباشتتتد؟ ماده یعنی مرکّب و مرکّب مستتتاوی با مادّه استتتت .چه
مادهی محسوسه باشد ،چه مادّی باشد ،یا غیر محسوس باشد ،عقل باشد ،روح باشد،
فرشته باشد ،جن باشد ،هر نیرویی ،هر مادهای ،هر مادّیی ،هرچه باشد کالً ماسوی اهلل
است و مرکب است.
ل
خوب ،حدّ اکثرِ ترکیب ازواج استتتتتُ « :ستتتتبحانَ الَّذی خَلَقَ األزواجَ کُلَّها» و حدّ اق ِّ
ترکیب زوجین ا ست .زوجین دو جفت نی ست یک جفت نی ست ،دیروز عرض کردم که
زوج در لغت عربی جفت نی ست ،بلکه زوج آن ا ست که مانند دارد .حاال یا یک مانند
دارد ،یا مانندها دارد .کلّ موجودات جهان ،کل مواد و ماد یات جهان در عناصتتتتر
گوناگون شان ،اینها ازواج ه ستند .ولیکن این ازواج هر قدر عقبتر برویم به مرحلهی
آغازین که میرسد ،ماده و مادی حداقلاش چیست؟ دو بُعدی است .مادهی یک بُعدی
محال استتتت :این که بعضتتتی آقایان میگویند که مادة المواد« ،مادهی فرده» استتتت و
«جزء الیتجزّی» ا ست ،این «جزء الیتجزّی» را معنی کنیم :آیا جزء الیتجزّی ،یعنی جزء
ندارد؟ آیا امکان دارد که مادهای حداقل دو جزء نداشتتتته باشتتتد؟ محال استتتت .برای
اینکه اگر ماده یک جزء با شد ،این جزء یا ماده ه ست یا ماده نی ست .اگر ماده نی ست
که خارج از بحث ما ست؛ اگر این یک جزء مادّه ا ست حدّ هند سی دارد ،حدّ فیزیکی
دارد ،حدّ دارد .این حدّ داشتن دلیل است بر تَرَکُّب و دلیل است بر مادیت.
بنابرین ما مادهی فردهی اولی به این معنا نداریم که این ماده مجرد باشتتتتد از ترکب،
مجرد باشد از زمان ،مجرد باشد از مکان ،مجرد باشد از فقر ،چنین چیزی نداریم.
میرسیم به «جزئین» ،این جزئین را ما نمیتوانیم اشاره کنیم هنوز علم با ترقی و سیر
بستتیار زیادش ،هنوز نتوانستتته استتت این جزئین را دریابد و ن واهد توانستتت و مما
ُستتتهِم ومِمّا ال
التعلمونُ « :ستتتبحانَ الَّذی خَلَقَ األزواجَ کُلَّها مِمّا تُنبِتُ األرضُ وَمِن أنف ِ
یَعلَمُون» دیس 36،از «ما ال یعلمون»های مواد عالم ،همان مادهی ن ستتتین استتت که
مادر مواد استتتت .اشتتتارهی قرآنی در آیهی  7ستتتورهی هود استتتت« :وَهُوَ الَّذی خَلَق
السَّماواتِ واألرضَ فی ِستَّةِ أیّامٍ وَکانَ عَر ُشهُ عَلَی الماء» بناءِ آفرینر آسمانها و زمین
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بر «ماء» بوده استتتت« ،ماء» این آب خوردنی نیستتتت برای این که آستتتمانها و زمین
خودشان مشتمل بر آباند .آیا آیه میگوید آب را از آب خلق کردیم؟!
بنابرین این «ماء» لفظی استت که داللت میکند بر مادهی ن ستتین که ستن زیربنای
آفرینر آسمانها و زمین است .یعنی این مادهی ن ستین را که تعبیری جز «ماء» برای
آن مناستتب نیستتت ،چون «ماء» تستتان( دستتن یت اجزا دارد ،و مادهی ن ستتتین هم
تستتان( اجزاء دارد ،لذا لف «ماء» در قرآن برای اشتتاره به مادهی اولیه استتتعاره شتتده
است .تفصیلر را در تفسیر سورهی مبارکه آمده مالحظه کنید ددر تفسیر الفرقان .
حاال این «ماء» ،یا بی استتم ،این مادهی ن ستتتین که زیربنا و مادر تحول و آفرینرِ به
مواد مضتتاعف استتت ،به مواد آستتمان و زمین استتت ،این مادهی ن ستتتین میخواهیم
پروندهاش را ببینیم .پروندهی مادهی ن ستتتتتین قطعًا ما را داللت میکند به این که
خدایی هستتت .موجودی وراء ماده و مادیت هستتت تتتتتت استتمر را هرچه میخواهید
بگذارید ت و این موجود واحد است .قدرت ،علم و حیات به طور مطلق دارد .البته هر
ستته یکی استتت و هر ستته هم عین ذات استتت .دو عین استتت :عینیت صتتفات ذات که
حیات و علم و قدرت ا ست با هم« :عباراتُنا شَ تّی و حُ سنُکَ واحدٌ» .عبارت سه ا ست
ولیکن واقعیت یکی است .این واقعیت در دو بُعد یکی است :یک بُعد :علم و حیات و
قدرت که صتتتفات ذاتی حق ستتتبحانه وتعالی هستتتتند؛ با هم وحدت دارند و این هر
ستتهای که واحدند با ذات هم وحدت دارند« .وحدت فی الوحدة» استتت .نه «وحدت
فی الکثرة» ،نه «کثرة فی الوحدة» ،نه کثرتِ خالص ،بلکه از نظر عمقی و واقعی ،دو
وحدت است :وحدت بین صفات با ذات ،و وحدت صفاتِ ذات با ذات.
حاال ،میرویم سراغ زوجین :آیا این زوجین فقیر ه ستند یا غنی؟ این مادهی اولیه که
«زوجین» است؛ یا زوجینِ هندسی است تتت که ما عقلمان به آن نمیرسد تتت یا زوجین
فیزیکی است ت ت باز هم عقلمان به آن نمیرسد ت ت یا هم زوجین هندسی و هم فیزیکی
باالخره زوجین است :دو بعد است.
آ یا هر یک از این دو بُعد میتواند جزءُ بُعد دیگر باشتتتتد؟ آ یا امکانِ وجودِ یک جزء،
بدونِ جزءِ دیگر هستتت یا نه؟ ن یر .چون یک جزئی مادّه نیستتت؛ مادی نیستتت دماده
حتمًا اجزایی دارد  .آغازگرِ حقیقتِ ماده بودن و مادی بودن دو بُعد بودن است.
قبل از دو بُعد بودن هیچ نبودهاند .نه این که یکی موجود شتتتتد و دیگری هم موجود
شتتتتد؛ ن یر .این دو تا با هم هستتتتتند در ایجاد و در انعدام .در ایجاد هر دو با هم به
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ارادهی خالقیت ،خلق شتتدند و در اعدام با صتترظِ نظرِ استتتمرارِ تکوینی ،هر دو با هم
معدوم میشوند .هر دو با هم موجود ،هر دو با هم معدوم.

ستتلال :آیا هر یک از این دو مجرد هستتتند؟ ن یر .ماده هستتتند؟ ن یر .مادّی هستتتند؟
ن یر .نه مجرد هستتتند کالً ،نه اینکه بالفعل هر یک وجود دارند .اگر هر یک از اینها
ب واهد از دیگری جدا باشتتتد؛ اگر جدایی را در نظر بگیریم ،قبل از پیوستتتت ،قبل از
وجودِ پیوستتتتِ هر دو ،این از ستتته حال خارج نیستتتت :یا مجرد استتتت؛ که مجرد غیر
ممکن استتت ماده بشتتود .یا ماده استتت؛ که ماده غیر ممکن استتت مفرد باشتتد .ماده
باالخره اجوظ استتت و باالخره حدّ اقلِّ ترکیبِ دو بُعدی را دارد .بنابرین حالت ستتوم
این استتت که نه مادّه استتت ،نه مادّی استتت ،نه مجرد استتت ،تعبیر میشتتود که قبل از
وجود هیچ چیز نی ست .منتهی هیچها فرق دارند ،بعضی هیچهای قبل از وجود ،اصالً
قابل چیز شدند نی ستند مثل اجتماع نقیضین .اجتماع نقیضین قابل تکوین نی ستند «ال
شیء»ِ محضاند .بعضیها شیء محض هستند دبعد از وجود  .بعضیها نه «ال شیء»
محض هستند ،که محال باشد ایجادشان ،نه شیءاند که وجودشان فعلیت داشتهباشد.

بنابرین قبل از این که خدا ایجاد کند مادهی اولیه را «ال ش تیء» محضِ ممتنع االیجاد
نبوده استتتتت .شتتتتیء فعلی هم نبوده ،بلکه میانگینِ بین «ال شتتتتیء» محض که ممتنع
االیجاد استتتت ،و شتتتیء فعلی که ماده و مادّی استتتت .ما از این میانگین چیزی نمی
فهمیم و نباید بفهمیم.

چرا؟ برای این که فهم حیث یت ،و فهمِ حقی قتِ این دو جزء ق بل از وجود در ارت باطِ
خاصِ علمِ خداستتت .چیزی که فقط علم خداستتت و به او آگاه استتت با علمر ایجاد
کرد و با علمر انعدام میکند ،این مرحله در اختصتتتتاصِ علمِ محیطِ داحاطه مطلق
ربانی ا ست .ما میدانیم ه ست ولی نمیدانیم چی ست .خدا میدانیم ه ست نمیدانیم
چیستتت .ممکن هم نیستتت بدانیم چیستتت .نه میدانیم چیستتت ،نه امکان دارد بدانیم
چیست ،ولیکن هست.
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حاال ،حتی ادلّهی عقلیّه مادّیه ،دلیل استتتتت بر اینکه مادهی اولیه نبوده استتتتت ،بَعد
وجود پیدا کرده ،اینکه نبودهاستتت چه بودهاستتت؟ هیچ .اینکه وجود پیدا کردهاستتت
ایجاد شتتتدهاستتتت آن چه در علم خداستتتت« :إنَّما أمرُهُ إذا أرادَ َشتتتیئًا أن یَقُولَ لَهُ کُن
فَیَکُون» دیس 82،این شیء چی ست؟ این شیءِ م اطب ،آیا خطابِ لفظی است؟ ن یر،
بلکه خطابِ ارادهای است.

یعنی خدا در این مادهی اولیه ،که در علمر وجود داشتهاست ،این مادهی اولیهای که
قبل از ایجاد ،معلومِ خدا بودهاست ،خدا اراده کرده است« :کُن» یعنی خطابِ تکوینی
کرده و «ال من شیء» خلق کردهاست .نه «مِن شیء» است؛ که شیء دیگری نبوده .اگر
شیءِ دیگری ه ست خدا ست .خدا از شیءِ وجودِ خودش ایجاد نمیکند دم ستفاد از
«لم یلد ولم یولد»  .شتتتتیء دیگری هم نبوده ،چون «کان اهلل و لم یکن معه شتتتتیء».
بنابرین این جا فقط یک خالق هستتتتت و یک م لوق ،و دیگر «م لوقٌ منه»ی وجود
ندارد .خالق از چه خلق کرده؟ «از عدم»؟ عدم چهکاره است .از «موجودی»؟ موجودی
هم نبوده .از «درون»؟ «لم یلد» .از «برون»؟ در برون هم چیزی نبوده .بنابرین «از» را،
سرش را بریدهایم! برای اینکه« :کن فیکون».

م اطب یعنی همان وجودِ علمیِ مادهی اولیه استتتت در علمِ خدا ،آنچه در علمِ خدا
مادهی اولیه استتتت و صتتتورتِ علمی دارد؛ آن را خدا با اراده ایجاد فرمود .چه بوده؟
هیچ .چه شتده؟ نمیدانیم .فقط اینکه نبودهاستت و شتده! همین «نبودهاستت و شتده»
این برای ما مستتتلم استتتت .برای اینکه اگر نبودهاستتتت و نشتتتده ،که عالم نیستتتت! اگر
بودهاست و شده که تحصیل حاصل است .پس «نبودهاست و شده».

«کان اهلل و لم یکن معه شی» خدا کینونتِ ازلی دا شتها ست در فوقِ زمان ،و کینونت
ابدی دارد ،در بعد از انق ضاء زمان ،و در زمان هم خدا زمانی نی ست ،خدا عمر ندارد،
قرین زمان نی ست ،فوق زمان است ،زمان بر او حاکم نی ست ،و زمان بر او قرین نی ست،
بلکه فوق زمان استتت ،فوق مکان استتت ،فوق زمانیات ،فوق مکانیات استتت .و اینکه
چه هست؟ ما نمیدانیم .در هر صورت ما میدانیم که «موجودٌ ال کالموجودات ،عالمٌ
کالستتامعین» .تناقض استتت بین وجودِ حق،
ّ
ال کالعُلماء ،قادرٌ ال کالقدیرین ،ستتمیعٌ ال
صفاتِ حق ،افعالِ حق ،با وجود و صفات و افعال غیر حق.
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سلال :یا کالً وجودِ عالَم محال ا ست ،یا موجود ا ست .اگر محال ا ست که پس ما چه
ه ستیم که داریم صحبت می کنیم؟ پس وجود داریم .این عالم که وجود دارد؛ وجودِ
آغازینر را اکنون میتوانیم نظر کنیم ،ما در آغاز نبودهایم که خدا خلق کرد و مادهی
اول یه را به وجود آورد .ولی همین االن میتوانیم حُکم کنیم که مرح لهی کو چکِ
بس تیار ریزِ ن ستتتین گامِ مادّه ،دو بُعدی استتت .یک بُعد محال استتت ،ستته بُعد هم آیه
میگوید که «ومن کلّ شتتتیءٍ خلقنا زوجَین» دو بُعد در تَرَکُّب .و چنان که جمع از دو
شتتتروع میشتتتود به باال ،دو بُعد در ترکّب کافی استتتت و اصتتتلِ ماهیتِ حقیقیِ عقلیِ
علمیِ واقعیِ مادّه؛ ترکب است .و آغازگرِ ترکّب ،گامِ دو بُعدی است.

خوب ،ما در مورد این دو بُعد باید فکر کنیم :آیا این دو بُعد مستغنی بالذاتاند؟ دو تا
مستغنی هستند یا یکی مستغنی است؟ دو تا مرکّب از «یک» و «یک» است .آیا هر یک
بدون دیگری میشود موجود باشد؟ ن یر .چون نه مادّه است ،نه مادّی است ،نه مجرد.
این یک و آن یک ،این دو که حدا قلِ وجودِ مادّی استتتتت؛ هر یک بدون دیگری
نمیتواند وجود داش تتهباشتتد ،بنابرین هر یک فقیر استتت؛ کالً فقیر استتت .مثالً ممکن
استتتت از اجتماع دو نفر فقیر که هیچ ندارند پول در بیاید؟ از اجتماعِ دو ناتوانیِ کلّی
توان در بیاید؟ از اجتماع دو عدم ،وجود در بیاید؟

حاال ،این دو که «زوجین» هستتتند؛ هر کدام فقرِ کلّیاند .به دلیل اشتتارهی عقلی بعید.
هر یک از این دو بُعد که چه هستتتتند ما نمیدانیم؛ هر یک از این دو بُعد منفصتتتل از
دیگری ،اصالً نیست .هم اولی هم دومی ،هم دومی ،هم اولی.

بنابرین نی ستی و فقرِ ذاتی و فقرِ کلی ،مُدغم ا ست در وجود هر دو .بنابرین ایجاد این
دو با هم است ،و انعدام این دو هم با هم است .یعنی این طور نی ست که خدا یکی را
اول به وجود آورد ،بعد دومی را! این محال ا ست .ایجادِ یکی از دو بُعد محال ا ست.
چرا؟ چون نه مادّه است ،نه مادّی است ،نه مجرّد .بله ،موجودی است که امکان ایجادِ
من ضمّاش ه ست دیعنی ایجادش با ضمیمه شدنر به چیزی دیگر ؛ گاه امکانِ ایجاد
نیست ،نه منضمّ نه غیر منضمّ مانند محاالت ذاتی.
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محاالت ذاتیه ،امکانِ ایجادشتتتان ،نه منضتتتمًّا با چیز دیگری ،و نه غیر منضتتتمّ محال
است .موجودی هست که امکان وجود دارد منضمًّا :نطفه با علقه با چه با چه .به هر
صورت این است که دیک بُعد امکان ایجاد دارد و ندارد :ندارد مفردًا ،دارد منضمًّا.
این زوجین که مادهی اول یهی حدّ ا قلّ ترک یبِ دو تایی استتتتتت ،این ام کانِ ای جاد
داشتهاست که موجود شده .امکانِ ایجادِ منضمّ ،امکان اعدام هم منضمّ .همان طوری
که منضمًّا ایجاد شد ،چه طوری شد؟ نمیدانیم .همان طور هم وقتی که خدا ارادهاش
را از استتتتتمرارِ وجودِ این ماده اولیه بردارد ،مادهی اولیهای که از بین رفت کالً نمرد،
ه مانطوری که ق بل از ای جاد هیچ نبود؛ ب عد از ای جاد هم اگر انصتتتتراظِ ارادهی
ا ستمراریِ حق ،ن سبت به آن نبا شد؛ این انعدام کلی ا ست .قبالً معدوم کلّی بود؛ بعدًا
هم م عدوم کلّی خوا هد بود ،و این وجود ،فقط با ارادهی حق که آن وجود علمیِ
دوگانهی مادهی اولیه را تکوین کرده ،وجود خارجی پیدا کرده است.

بنابرین ،یا عالَم نباید باشتتتتد اصتتتتالً ،یا اگر هستتتتت؛ ضتتتترورتِ وجودِ عالم ،که مادرِ
ن ستتتتیناش مادهی اولیه استتتت ،این مادهی اولیه از اعماقِ وجود اظهارِ فقر میکند.
نمیگوید من فقیرم؛ بلکه «فقر» است.

گاهی چیزی فقیر استتتت ،ممکن استتتت به او چیزی ندهند و بمیرد ،میمیرد وقتی هم
مرد باالخره هست .گاهی هم میگوییم «فقر» است :فقر ،معنیِ حرفی است .یک معنی
فعلی داریم ،یک معنی استتمی .معنی استتمی وجودی دارد ،معنی فعلی وجودی دارد،
ولی معنی حرفی مانند «إلی» ،اگر «إلی» متعَلَّق نداشتتته باشتتد اصتالً معنا ندارد« .إلی»
در صورتی معنا دارد که تعلق به ا سمی ،یا به فعلی دا شته با شد .وجودِ موادِ عالم که
مهماش مادهی اول یه استتتتت؛ ذاتر تعلُّقِ باهلل استتتتت .قبل از وجود تعلق نبوده ،خدا
بودهاستتتتت و متعلَّق باهلل نبوده .بعد از این که اراده کرد و تکوین کرد؛ تعلّق هستتتتت.
مادامی که این تعلّق باهلل هستتتتت؛ این وجود عارضتتتتی هم وجود دارد .بنابرین عدم
وجودِ اهلل در ماسوای عالم ،از محاالتِ مادّیهی عقلیّه و علمی است.
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تکرار« :ومِن کلّ شی خلقنا زوجین» آیا این زوجین م لوق هستند یا م لوق نیستند؟
اگر م لوقاند نیاز به خالق دارند؟ یا ندارند؟ م لوقاند زیرا ن یاز دارند .زیرا از درونِ
ذات ،فریادِ نیازِ به ماوراء دارند.

مثال :فرض کنید که با طنابی یک سنگی را به طاق بستهاید .مادامی که پیوندِ به طاق
است این سن هست .ولی آن آنی که آن را باز کنید سن افتادهاست .نمیتواند آنی
بماند .یا فرض کنید نورِ خورشید .نور خورشید که از روزنه میافتد این نور متصل به
خورشید است .دالبته اینها مثال است  .وقتی که ما روزنه را بگیریم؛ آیا بعد از گرفتن
روزنه این نور مقداری هستتتت بعد کَم میشتتتود؟ کم رن میشتتتود؟ ن یر .وقتی که
جلوی این نور را گرفتیم دروزنه را گرفتیم کالً نور از بین رفتهاستتتتت .پس وجودِ این
نور ،با إشتتتعاعِ خورشتتتید استتتت .انعدام نور با جلوگیری از اشتتتعاع خورشتتتید استتتت.
همینطور وجوداتِ عالم ،کالً ،صد در صد ،بدون استثناء ،وجودشان از اشعاع ربّانی
است .منتها اشعاع از درون نی ست ،خورشید شعاع از درون میدهد ،اما خدا شعاع نه
از درون میدهد ،و نه از برون میدهد ،بلکه خالق استتت در مقابل م لوق ،خالقِ منه
نیستتت ،م لوقِ منه نیستتت ،مثال خورش تیدی فقط برای اشتتعاع استتت ،برای اتصتتال و
انقضاء است.

بنابرین خودِ وجودِ موجودات که منتهی هستند به مادهی اولیه ،دلیل قاطعی است که
ورائر وجودی استتت که زوجین نیستتت .ما یک زوجین داریم یک غیر زوج .غیر زوج
یعنی موجودی که منفردِ احدِ حقیقی استتت در بُعدِ ذاتی و صتتفاتِ ذاتی و افعال .اگر
موجودی منفرد و واحدِ حقیقی در کار نباشتتتد؛ وجود عالم محال استتتت .چرا که اگر
خور شید نبا شد ضوئر نی ست دنورش نی ست  .اگر در تف سیر دالفرقان مطالعه کرده
باشتید ،ما تفصتیل بیشتتتری دادیم ولیکن این نکته را ما در تفستیر ذکر نکردیم که آیه
«ومن کل شیء» این فقط اجزاءِ اولیه و ماده ن ستین و مادهی مرکّبه را میگوید.

باز سلال میکنیم :این دو جزء در حال وجود ،ماده و مادّی هستند؟ بله .قبل از وجود
نه ماده ه ستند و نه مادی؟ بله .قبل از وجود محال ا ست ایجاد شان؟ در یک بُعد بله
در یک بعد خیر.
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محال استتتتت ایجادِ هر یک جزء بدون جزءِ دیگر به عنوان مادّه و مادی ،چون مرکب
نیستتت .مادّه و مادّی ذاتر تَرَکُّب استتت .بنابرین اگر این مرکب را با هم ایجاد شتتود؛
موجود میشود ،و اما اگر جزئی قبل از دیگری ب واهد ایجاد شود؛ محال است ایجاد
جزئی مادّی که «ال ماده» است چون یک جزء «ال ماده» است.

[یکی از اینها مجرد نیست چون طبعًا نمیشود ،اما این که به تنهایی مادّه نباشد یک
مقداری تو ضیح بدهید .اینکه به تنهایی اینها مجرد نی ستند اما به تنهایی نمیتوانند
ماده باشند یعنی چه؟]

غیر مرکّب مجرد ا ست ،ا صال مادّه یعنی تَرَکُّب .مادهی بی ترکّب در بُعد ابعاد هند سی
و در بُعد ابعاد فیزیکی محال استتت .اصتالً ماده یعنی مرکب .چون ماده ،صتتد در صتتد
مساوی با ترکب است ،و ترکب ،صد در صد مساوی ماده است ،بنابرین یک جزء مادّه
نیستتت؛ مادّی نیستتت؛ مرکّب نیستتت ،پس چیستتت؟ آیا مجرد استتت؟ مجرد که غیر خدا
نیستت .آیا خدا خود را ایجاد کرده؟ این را قبال بحث کردیم .مجرد از مادّه و مادیات،
واحد ا ست ،غنیّ بالذّات ا ست ،م لوق نی ست ،خالق ا ست ،قبل از خالقیت هم خالق
بوده ،خالق شأنی بوده...

بنابرین این دو جز را اگر با هم حساب کنیم قابل ایجاد است ،قبل از ایجاد چه بوده؟
هیچ بوده .مثل کل عالم که هیچ بوده ،وقتی که ایجاد شتتد چیز شتتد .ولی چیز شتتدن
مادّی با ترک ّب استتتتت .با حالتِ ترک ّب ای جاد شتتتتد و با حالت ترک ّب هم انعدام پ یدا
میکند .اما اگر «یکی» را بگویید« ،یکی» را ایجاد کرد؟ میگوییم نه« .یکی» یا مرکب
ا ست یا غیر مرکب ،اگر مرکب ا ست پس یکی نی ست ،چون ما گفتیم مادّهی دو بُعدی؛
حدّ اقلِّ ترکب و حدّ اقلِّ مادیت دو بُعدی است .اگر حداقل را نداشته باشد؛ مادّی که
نیست ،مجرد هم که نیست ،نه ماده است و نه مادّی و مجرد هم نیست.

سه بُعد است:

1ت این یک فرد قابل ایجاد به تنهایی نیست :این درست است.
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2تت این یک فرد قابل ایجاد است و آن هم به صورت ماده :گفتیم که ماده مرکب است
پس این ماده نیست.

 3ت این یک فرد قابل ایجاد است به صورت مجرد :مجرد که گفتیم قابل ایجاد نیست.
مجرَّد موجِد دایجاد کننده است و موجَد دایجاد شده نیست.

بنابرین در این سه بُعد ،این بُعد قابل قبول است که این دو جزء با هم ایجاد شدند ،با
هم منعدم می شوند .حاال ،این دو با هم ایجاد می شوند آیا احتیاج در کار ا ست؟ بله.
دور مصرَّح چیه؟ دور مصرَّح این است که دو چیز با هم پیوند هستند و از پایین یا از
باال به جایی وصتتل نیستتتند .این در اینکه با آن پیوند شتتود محتاج به آن استتت و آن
هم محتاج به این .اگر سببی دبرای پیوند در کار نباشد این دور مصرَّح است.

حال اگر این دو ماده که فقیر الذّاتند این ذاتر فقیر استتت و آن هم ذاتر فقیر استتت،
آ یا این یک که فقیر استتتتت ،فقر به دیگر جزء دارد؟ و دیگر جزء هم فقر به این جزء؟
این دور مصرّح است .آیا فقیر الذات با ضمیمهی فقیر الذّات ،غنیّ الذّات میشود؟ اگر
شتتما بینهایت صتتفر را جمع کنید یک میشتتود؟ اگر بر فرض بینهایت فقیر را جمع
کن ید صتتتتن ّار دواحد پول قدیمی کم ارزش پول دارند؟ این دو تا که این جزء فقیر
الذّات است و هیچ غنایی وجود ندارد .چون غنای وجودی در صورتی است که مجرد
باشتتد که مجرد نیستتت .ماده هم که فقیر الذّات استتت .این جزء که فقیر الذّات استتت،
عین این جزء آن جزء دیگر هم فقیر الذّات استتتت .این دو جز که صتتتد در صتتتد فقیر
الذّاتند اگر ماورائ شان غنیای نبا شد که ن ست آنها را ایجاد کرده و سپس ا ستمرار
وجود داده باشتتد ،پس محال استتت وجود آنها .پس یا وجودِ عالم محال استتت ،یا اگر
عالم هستتت آفرینندهای برای این عالم هستتت« :وَ مِن کُلِّ َشتتیءٍ خَلَقنا زَوجَینِ لَعَلَّکُم
تَذَکَّرُون ،ففرّوا إلی اهلل» دذاریات. 50،

این «خلق زوجین» چند جهت دارد :یک جهت ذاتی ،یک جهت تذکری .جهت ذاتی
این استتت که اص تالً غیر زوجین قابل خلق نیستتت ،این جهت ذاتی .جهت تذکری این
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استتتت :کستتتانی که عاقلاند و شتتتعور دارند ،و این توجه را در مادّه می کنند ،متذکّر
می شوند که قطعًا جمع دو فقیر بالذّاتِ صد در صد ،غنی آور نی ست .پس این دو فقرِ
ذاتی ،دو غنایِ ذاتی میخواهد1 :تتتتت غنای ذاتی برونی که ایجاد کند 2تتتتت غنای ذاتی
برونی که ا ستمرار دهد .غنایِ ایجادی و غنایِ ا ستمراری ،این دو فقر را متعلَّق باهلل و
معنی حرفی می کند دیعنی حتمًا متعلَّق می خواهند تا وجود داشته باشند .

«فَفِرُّوا الی اهلل» :این انفصتتال نیستتت ،فرار استتت .کستتانی که «وَرَضتتوا بِالحَیاةِ الدُّنیا
وَاطمَأنّوا بِها» دیونس 7،به زندگی دنیا موادّ دنیا ،خودهاشان و دیگران اعتماد دارند؛
بدانند که آنچه بدان اعتماد دارند فقر محض استتتت .اعتماد و احتیاج و نیاز و اتّکال
و ارتکان و توکل بر فقر محض ،جنون محض است« :ففروا اهلل» ،فرار إلی اهلل ،از خود،
از خودیها ،از دیگران ،از کلّ جهان باید فرار إلی اهلل کرد .فرار دون قرار .برای اینکه
یا انستتتتان متعلق استتتتت به مادّه و تنها به مادّ یات فکر میکند .این تعلّق ،تعلّق فقیر
محض ا ست به فقیر محض .احتیاجِ صفر ا ست به صفر .و اگر این صفرها قرینِ یک
قرار نگیرند دمانند  100000که اگر آن  1نباشتتد همه آن صتتفرها هیچ ارزشتتی ندارند
هرگز عدد ن واهند شتتد« :ففروا الی اهلل» .این جا بحثِ فلستتفی هستتت ،بحثِ عرفانی
ه ست و در هر دو عمق قرآنی ه ست« :إنّی لکم منه نذیر مبین» دذاریات 50،من شما
را از خدا میهرا سانم .دوری از خدا ،انکار خدا ،الحادِ ن سبت به خدا ،ا شراکِ ن سبت
به خدا ،توحیدِ غلط ،تمام اینها غلط استتتت .برای اینکه ورای این عالم غنای محض
است ،قدرت محض ،حیات محض و وحدت محض است که تمام برکات و الطافی که
به این فقرای باهلل ذاتی میشتتود از ناحیهی اوستتت « :فَفِرُّوا إلَی اللَّهِ إنّی لَکُم مِّنهُ نَذیرٌ
مُّبینٌ».

این مقدار بحث عمیق بود و بعد و بعدًا که باید بیشتتتتر بحث بشتتتود إن شتتتاء اهلل ،اگر
زنده ماندیم آقا یان مطالعه بفرمایید هم در کتاب «حوارٌ بین الهیین والمادیین» اگر
داشته باشید و هم در تفسیر دالفرقان و هم در مطالبی دیگر .والسالم علیکم و رحمة
اهلل برکاته.

[یکی از حضار :حاج آقا! فرمودید که هر موجودی بعضاش دو بُعدی است]...
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ببینید .این مادّهی ن ستین در کلّ مواد هست .مادهی ن ستین تَرَکُّب و تعدادش ،مواد
دیگر را به وجود می آورد .مثالً میگویند که  106تا عنصتتتر ما داریم نه دروغ استتتت
بی شتر داریم .این تعدادی ا ست که علم به آن ر سیدها ست .و الّا این مواد عالم تمام از
زوجین ،از مادّهی اولیهای که دو جزئر صد در صد مشابه هستند قرار گرفته .بنابرین
وقتی ثابت شد که این مادهی اولیه که مادرِ آغازینِ جهان است این فقرِ ذاتی إلی اهلل
است بنابرین...

[یعنی این ماده در بقیه موجودات هم هست؟]

بقیه موجودات ترکیبی از این مادهی اولیهاند .مثالً فرض کنید که ترکیبی از صفر :اگر
دو صتتتتفر داریم این دو صتتتتفر را زیاد بکنیم یک میلیون ،یک میلیارد ،بینهایت آیا
بینهایت صفر ارزش دارد؟ ن یر .بنابرین این ترکّب کلّ مواد و مادیات عالم از مادهی
اولیه استتتتت .یعنی غیر از مادهی اولیه چیزی نیستتتتت ،این مادهی اولیه استتتتت که با
فاصتتتت لهی کم و ز یاد ،ت عداد کم و ز یاد و  ...این گو ناگونی را ای جاد میک ند .پس
گوناگونی عنا صر در نتیجهی این نی ست که مادهی اولیه چند سان می شود ،نه .مادهی
اولیه یکسان است .این مادهی اولیه یکسان است که حداقل دارای دو جزء است این
مادهی اولیه م ضاعف شده ا ست ،فا صله ،کم فا صله ،زیاد فا صله ،تعداد زیاد شود یا
کم؛ با تعداد زیاد فالن عنصر با تعداد کم فالن عنصر به وجود آمده.

مثالً عصای موسی همان اژدهاست منتهی تَبَدُّلِ اجزاءِ این عصا به گوشت و روح در
عصا دمیده شدن به خاطر این است که این مواد با اشکال گوناگون ،فواصل گوناگون،
با قدرت فوق العاده به هم منضتتتتمّ گردد .علم ثابت کرده استتتتت که تمام اجزای عالم
برگشت میکند به یک سن( و این یک سن( در بعد آغازین «زوجین» است .این مادهی
ن ستین به چهرههای عنا صر گوناگون درآمده بنابرین چهرهها عار ضی ا ست .مادهی
اولیه ،اولین عارض استتت و قبلر نبوده .این مادهی اولیه که اولین عارض استتت ،این
اولین عارض هر جا برود خودش هستتتت .آیا مادهی اولیه در کاغذ نیستتتت؟ در کتاب
نی ست؟ در زمین نی ست؟ در آب نی ست؟ تمام آبها ،تمام سن ها ،تمام نباتات ،تمام
موجودات ،مواد و مادیات و ارواح ،تمام ترکیب شتتتتده از مادهی اولیهاند .بنابرین این
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مادّهی اولیه در تمام اینها تکرار شده بنابرین وقتی مادهی اولیه ذاتًا فقر إلی اهلل شد؛
بنابرین تمام مواد به طور اعلی و به طور اولی فقر الی اهللاند.

[ستتتتلال :شتتتتما فرمود ید که ما کیف یت و چگونگی ترک یب ماده اول یه را هرگز درک
ن واهیم کرد حاال بقیهی مواد از کجا آمده اند؟]

بقیهی مواد از انضتتمامها ،با فواصتتل با تعداد مادهی اولیه .ببیند «خلق الستتماوات و
االرض فی ستة ایام و کان عر شه علی الماء» دهود ، 7،این مادهی اولیه را تبدیل کرد
با تعداد بیشتتتر ،انفصتتاالت ،اتصتتاالت ،فواصتتل زیاد ،فواصتتل کم ،با وزنهای م تلف
عناصتتتتر م تلف به وجود آورد .بنابرین کل عناصتتتتر گوناگون ترکیبی از مادهی اولیه
است .مادهی اولیه یک ماده آغازین و مادهی ن ستین است.

[سلال :یک مادهی اولیه بوده است یا هزاران مادهی اولیه؟]

ما که نمیگوییم یک مادهی اول یه بود ،این ماده هر قدر استتتتت این ماده جرمر به
اندازهی کل آستتتتمانها و زمین بوده ،جرم مادههای اولیه به اندازهی کل آستتتتمان و
زمین بوده.

[اینطور که بینهایت جزء میشتتود نه دو جزء .اگر قرار استتت کلّ آستتمانها و زمین را
شامل شود که دو جزء نیست].

بینهایت جزء که محال ا ست .ببینید مثالً ما گِل در ست میکنیم از این گل خ شت و
آجر و دیوار و طاق در ست میکنیم .به اندازهی گِل ما در ست کردیم .اینها هر دو هم
اندازه هستند دمقدار گِل با مقدار چیزهایی که از گِل درست کردیم  .منتهی هر دو از
نظر مادّه هم اندازه هستند ،ولی از نظر هیئت دو شکل و ظاهر فرق دارند.

1۴

حاال ،مادهی اولیهی جهان که دو جزء استتت ،نه دو جزء مفرده ،بلکه دو جزء ،دو جزء
دهمین طور تعداد زیاد به صورت دو جزءهای زیاد  .این دو جزءِ اینها و ترکب ثنائی
ماده ،به اندازهی کلّ آسمانها و زمین است .منتها قبل از این که آسمان و زمین خلق
شتتود ،این مادّه یکستتان بوده استتت .این مادهی یکستتان که از نظر مقدار مادّه ،از نظر
مادّه بودن به اندازهی کل جهان است تبدُّل یافته است ب شی به آسمان و آسمانیها،
و ب شی به زمین و زمینیها .درست است؟

حاال ،این تبدل نه کم کرده استتتتت مادهی اول یه را ،نه ز یاد کرده استتتتت .ولیکن آ یا
میشتتتود مادهی اولیه بینهایت باشتتتد؟ اصتتتالً این را بحث نکردیم ،مثالً بعضتتتیها
میگوی ند که مادّه فرده و «جزء ال یتجزّی» استتتتت .میگوییم «جزء الیتجزّی» محال
استتت .در یک بُعد :اگر این جزء اصتتالً جزء ندارد ،آیا مادهی اولیه اصتتال جزء ندارد؟
اینطور که مجرد استتت و این غلط استتت .پس جزء دارد .آیا جزء دارد و ما نمیتوانیم
آن را تجزیه کنیم؟ بله .این درستتت استتت .مادهی اولیهی که حداقل مرکّب از دو جزء
است ،قدرت غیر خالق محال است که به او تعلق بگیرد.

ب له ،قدرت خالق به او تعلق میگیرد و این دو جزء را از هم جدا میک ند م عدوم
میشتتتتود .همانطور که ای جادش به قدرت الیتناهی استتتتت انعدام آن هم به قدرت
النهایت استتت .منتهی ایجادش حالت ایجادی استتت حالت وجودی استتت ،و اعدامر
حالت انصرافی.

یعنی خدا ه مان طوری که ای جاد کرد مادهی اول یه را با قدرت ،اگر این قدرت را
انصراظ دهد این دو جزء از هم جدا و در حال جدایی منعدم هستند .یعنی انعدام دو
جزء با جدایی دو جزء با هم همسان است .نه این که اول جدا می شوند بعد معدوم یا
اول معدوم بعد جدا شوند .ددر واقع هر دو با هم است  .این بحثی است که در کتاب
داریم .بلکه همان طور که وجود شان دوئی ست ددوتایی ست انعدام شان هم دوئی ست
ددوتاییست .
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منتهی اگر بگوییم که این مادهی اولیه جزء ندارد ،که مجرد استتتت .این غلط .اگر جزء
دارد و این اجزاء با هم نهایت ندارند؛ معنیاش این استتتت که ما محدود را ضتتتمیمه
میکنیم به محدود ،نامحدود میشود! آیا ممکن است محدود نامحدود شود؟

فرض کن بینهایت صفر ،بینهایت صفر ،صفر ا ست ،عدد نمی شود .بنابرین هر قدر
شما حساب کنید که بینهایت ،نهایتاش با بینهایتر یکسان است .برای اینکه هیچ
تبدّلی اینها پیدا نمیکنند.

بینهایت در مجرد درست است ،مجرد یعنی بینهایت ،بیحد است نه آغاز دارد و نه
انجام .ولیکن مادّه محدود است حداقل به حدّ هندسی یا فیزیکی .این حدّ هندسی یا
فیزیکی که دارد آن را از بینهایت خارج میکند .آیا اجزاء بینهایت میشتتود محدود
باشتتتتند؟ این تناقض استتتتت .این جزء که شتتتتما میگویید بینهایت استتتتت ،این جزءِ
بینهایت ،آیا بینهایت که «ال محدود» استتتتت در محدود جمع میشتتتتود؟ این جمع
متناقضین است.

این بحث را إن شاء اهلل جلسات بعد دنبال می کنیم.
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