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 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

 نِیخَلَقنا زَوجَ ءٍیوَ مِن کُلِّ شَ»است که:  اتیذار یسوره 50و  49 یهیبحث، آ موضوع

 «نیمُّب رٌیلَکُم مِّنهُ نَذ یاللَّهِ إنّ یلَعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ فَفِرُّوا إلَ

ش» ایآ ست؟ خ «نیزوج» ،«ءیکل  ش» ر،یا ست. ولو  «ءیکل  خاص  یماده کیازواج ا
شد مثالً قطره ست، چون مرکب از اجزا یآب، قطره یبا ست پس  ییآب ازواج ا من »ا

 چه؟ یعنی «نیخلقنا زوج ءیکل ش

بود؛ « خلقنا ازواج یمن کل ش»بود؛ درست نبود. اگر « خلقنا زوجًا ءیمن کل ش» اگر
 یزیهر چ ایآ ،«نیخلقنا زوج یمن کل شتت»استتت که و  نیبحث ا کنیدرستتت بود؛ ول

 یهیاول یاست. تمام عناصر عالم مشتمل بر ماده نیاست؟ بله، مشتمل بر زوج نیزوج
« مِن»پاستت ر را  ر،یاستتت؟ خ نیزوج کالًهستتت، اما  باشتتدیم «نیزوج»که  نیآغاز
 :دهدیم

 رایدرستتت نبود. ز نیا ،«نیخلقنا زوج ءٍیوکلّ شتت»بود اگر فرموده. «ءیمِن کلّ شتت و»
ش» ش». ستین نیزوج «ءیکلّ  ست از ازواج، از مرکبات. مرکبات بُعدِ  «ءیکل  مرکّب ا

استتتت  هیاول یتَرَکُّبِ ماده. که مرکَّبِ بُعدِ ن ستتتت همان گرین ستتتت دماده  و ابعاد د
 .«یزیچ هراز : »«ءیمِن کل ش» کنیول
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ش» حاال، ش «ءیکل  ش یماد اءیتمام ا شامل م اءیعالم و تمام ا . شودیم لوق عالم را 
ست از ماده نیا سماوات و  روها،ین ات،یماد ه،یاول یتمام، اعم ا ارواح، مالئکه، اجنّه، 

 یتیکل، نص است در کُل نیخدا . ا ریهللدغا یو کلّ ماسو انیارض و ارض ان،یسماوات
 .االطالق است یلممکنات ع یکه شامل تمام

عالم، هر  اءیاز اش یئیهر ش ،«ءیکل ش»است، پس  ضیتبع« مِن: »«ءٍیمن کل ش» حاال،
عنصتتتر  ،ی: عنصتتتر جزئیزیو هر چ یتونیهر پوز ،یهر پروتون ،یهر الکترون ،یعنصتتتر

صرِ ترک ،یکل سط، ترک بِیترک ،یعال بِیعن   «نیزوج»از «: مِن» نهایهمه ا ،یینها بیمتو
 .هستند

خودش  نین ست یبله. عنصرِ ماده ست؟ین ایهست  «نیزوج»کل عناصر مشتمل بر  ایآ
است، باز خلق شده هیاول یکه از تَرَکُّباتِ مضاعفِ ماده یگریاست و عناصر د نیزوج

 نیآغاز یدر مرحله ییمادرِ کائنات، هم خود به تنها نیاستتتت. ا نیمشتتتتمل بر زوج
شده ست؛ و هم اخلق  ست به  دای ، تَبَدُّل پادیترکّبات دترکّبات ز ثرماده در ا نیا کرده ا
 .گرید اتیو ماد گریعناصر د گر،یمواد د

ض یبه معنا هیدر آ« مِن» نیبنابر ست. ا تیبع ض نیا ش تیبع ست. منته اءیدر کل ا  یا
استتتت و مرحله  هیاول یهمان ماده نریآغاز یاول و مرحله ینقطه «اءیکل اشتتت» نیا

 .اندشده دهیآفر هیاول یماده نیاست که از هم ییایکل اش اشیبعد

شاکندیرا بحث م هیاول یمنحصرًا ماده هیآ نیا نیبنابر ست که  یامرحله نیاول دی.  ا
ازواج را  د،یگویمنحصتتتترًا زوج را نم هیآ نیدجمعًا . ا میکنیمطلب توجه م نیبه ا
ست از ماده نی. و زوجدیگویرا م نیبلکه زوج د،یگوینم  ی. مادهیدو بُعد یعبارت ا

عد عد امکان ندارد. ایبه  لریکه تبد یدو بُ عد یماده نیک بُ  اءیدر کلّ اشتتتت یدو بُ
وادّ اهلل موجود استتت. و مرکز بحث هم همان استتت. بله م یممکنات، و در کل ماستتو

ست،  نیهم در فرع ا گرید  جهینت نییاول نِیکه فقر کامل را از زوج یوقت یعنیبحث ه
که ن نیدر فرع هم چن یاول قیبه طر م،یگرفت مادر  ندیاستتتتت.  ندان  ازم استتتتت، فرز

 .هستند ازمندتریها ناست، فرع ازیو ن یحرف ی. اصل که معنازمندترندین

صل را م هیآ ش»: دیگویا شما هر چیزیچ از هر: «ءیومن کل  را از ممکنات در  یزی. 
 نیاگر زوج یبعضتتتت نیاستتتتت. و ا نیاش زوجبعض یعنیدارد.  نیزوج د؛یرینظر بگ

شد؛ و ماده شد؛ زوج نبا شد؛ ا یفرده ینبا ماده  کهنیا ی. براستیممکن ن نیمجرده با
دو بُعد  ای یابعاد هندستت یباشتتد دارا زیر ندازههر ا یبا مجرد تناقض دارد. ماده و ماد

مکان  ایزمان دارد،  ایاستتت.  یکیزیدو بُعد ف ای یکیزیابعاد ف یدارا ایاستتت.  یهندستت
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 ادگریترکّب، خود فر نیتَرَکُّب دارد. حداقلّر تَرَکُّب دمرکّب بودن  استتتت. که ا ایدارد، 
سو ست به ما دارد و هر  یگریبه د اجیدو جزءِ مرکب احت نیچون هر کدام از ا ،یفقر ا

 .«نیخلقنا زوج ءٍیومن کلّ ش»به ماوراء دارند. لذا  اجیدو احت

 

 دایپ میتوانیم یجزئ چیه ای ،یزوج چیه اتیدر ماده و ماد ایکه آ میما فکر کن حاال،
با مادّه استتتت. چه  یمرکّب و مرکّب مستتتاو یعنیکه اصتتتالً مرکب نباشتتتد؟ ماده  میکن

محسوس باشد، عقل باشد، روح باشد،  ریغ ایباشد،  یمحسوسه باشد، چه مادّ یماده
اهلل  یهرچه باشد کالً ماسو ،ییهر مادّ ،یاهر ماده ،ییرویفرشته باشد، جن باشد، هر ن

 .است و مرکب است

بحانَ الَّذ»ازواج استتتتت:  بیحدّ اکثرِ ترک خوب، و حدّ اقلِّ « خَلَقَ األزواجَ کُلَّها یستتتتُ
ست. زوج نیزوج بیترک عرض کردم که  روزید ست،ین جفت کی ستیدو جفت ن نیا

ست که مانند دارد. حاال  ست،یجفت ن یزوج در لغت عرب مانند  کی ایبلکه زوج آن ا
جهان در عناصتتتتر  اتیجهان، کل مواد و ماد داتمانندها دارد. کلّ موجو ایدارد، 

شان، ا ستند. ول هانیگوناگون  یبه مرحله میتر بروازواج هر قدر عقب نیا کنیازواج ه
 یبُعد کی یاست. ماده یدو بُعد ست؟یاش چحداقل یماده و ماد رسد،یکه م نیآغاز

استتتت و « فرده یماده»که مادة المواد،  ندیگویم انیآقا یکه بعضتتت نیمحال استتتت: ا
ست، ا «یتجزّیجزء ال» جزء  یعنی ،یتجزّیجزء ال ای: آمیکن یرا معن «یتجزّیجزء ال» نیا

 یحداقل دو جزء نداشتتتته باشتتتد؟ محال استتتت. برا یاامکان دارد که ماده ایندارد؟ آ
شد، ا کیاگر ماده  کهنیا ست  ایجزء  نیجزء با  ستی. اگر ماده نستیماده ن ایماده ه

ست؛ اگر ا حثکه خارج از ب س کی نیما ست حدّ هند  یکیزیدارد، حدّ ف یجزء مادّه ا
 .تیماد است بر لیاست بر تَرَکُّب و دل لیحدّ داشتن دل نیدارد، حدّ دارد. ا

ماده مجرد باشتتتتد از ترکب،  نیکه ا میمعنا ندار نیبه ا یاول یفرده یما ماده نیبنابر

 .میندار یزیچ نیمجرد باشد از زمان، مجرد باشد از مکان، مجرد باشد از فقر، چن

 ریو س یهنوز علم با ترق میاشاره کن میتوانیرا ما نم نیجزئ نیا ،«نیجزئ»به  میرسیم
و ن واهد توانستتت و مما  ابدیرا در نیجزئ نیهنوز نتوانستتته استتت ا ادش،یز اریبستت

بحانَ الَّذ»التعلمون:  هِم ومِمّا ال  یستتتُ خَلَقَ األزواجَ کُلَّها مِمّا تُنبِتُ األرضُ وَمِن أنفُستتتِ
استتت که  نین ستتت یمواد عالم، همان ماده یها«علمونیما ال »  از 36س،ید «علَمُونیَ

خَلَق  یوَهُوَ الَّذ»هود استتتت:  یستتتوره 7 یهیدر آ یقرآن یمادر مواد استتتت. اشتتتاره
 نیها و زمآسمان نریبناءِ آفر« الماء یوَکانَ عَرُشهُ عَلَ امٍیِّستَّةِ أ یالسَّماواتِ واألرضَ ف
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 نیها و زمکه آستتتمان نیا یبرا ستتتتین یآب خوردن نیا« ماء»استتتت،  دهبو« ماء»بر 
 !م؟یآب را از آب خلق کرد دیگویم هیآ ایاند. آان مشتمل بر آبخودش

 یربنایکه ستن  ز نین ستت یبر ماده کندیاستت که داللت م یلفظ« ماء» نیا نیبنابر
 یبرا« ماء»جز  یریرا که تعب نین ست یماده نیا یعنیاست.  نیها و زمآسمان نریآفر

هم  نین ستتت یدارد، و ماده   اجزاتیتستتان) دستتن « ماء»چون  ستتت،یآن مناستتب ن
استتتعاره شتتده  هیاول یاشتتاره به ماده یدر قرآن برا« ماء»تستتان) اجزاء دارد، لذا لف  

 .الفرقان  ریددر تفس دیمبارکه آمده مالحظه کن یسوره ریرا در تفس لریاست. تفص

به  نرِیو مادر تحول و آفر ربنایکه ز نین ستتت یماده نیاستتم، ا یب ای، «ماء» نیا حاال
 میخواهیم نین ستتت یماده نیاستتت، ا نیمواد مضتتاعف استتت، به مواد آستتمان و زم

ما را داللت م نین ستتتتت یماده ی. پروندهمینیاش را ببپرونده  کهنیبه ا کندیقطعًا 
 دیخواهیهستتت تتتتتت استتمر را هرچه م تیوراء ماده و ماد یهستتت. موجود ییخدا
به طور مطلق دارد. البته هر  اتیعلم و حموجود واحد است. قدرت،  نیت و ا دیبگذار
صتتفات ذات که  تینیاستتت: ع نیذات استتت. دو ع نیاستتت و هر ستته هم ع یکیستته 
ست با هم:  اتیح َشتّ»و علم و قدرت ا سنُکَ واحدٌ یعباراتُنا  ست «. و حُ سه ا عبارت 
و  اتیبُعد: علم و ح کیاست:  یکیدر دو بُعد  تیواقع نیاست. ا یکی تیواقع کنیول

هر  نیهستتتتند؛ با هم وحدت دارند و ا یحق ستتتبحانه وتعال یقدرت که صتتتفات ذات
وحدت »استتت. نه « الوحدة یوحدت ف»که واحدند با ذات هم وحدت دارند.  یاستته
دو  ،یو واقع یبلکه از نظر عمق لص،، نه کثرتِ خا«الوحدة یکثرة ف»، نه «الکثرة یف

 .صفاتِ ذات با ذاتصفات با ذات، و وحدت  نیوحدت است: وحدت ب

ستند  ریفق نیزوج نیا ای: آنیسراغ زوج میرویم حاال، که  هیاول یماده نیا ؟یغن ایه
 نیزوج ایتتت  رسدیاست تتت که ما عقلمان به آن نم یهندس نِیزوج ایاست؛  «نیزوج»
 یکیزیو هم ف یهندس نیهم زوج ایتتت  رسدیاست تتت باز هم عقلمان به آن نم یکیزیف

 .است: دو بعد است نیباالخره زوج

جزء،  کیامکانِ وجودِ  ایباشتتتتد؟ آ گریجزءُ بُعد د تواندیدو بُعد م نیاز ا کیهر  ایآ
دماده  ستتتین یماد ستتت؛یمادّه ن یجزئ کی. چون رینه؟ ن  ایهستتت  گریبدونِ جزءِ د

 .بودن دو بُعد بودن است یماده بودن و ماد قتِیدارد . آغازگرِ حق ییحتمًا اجزا

هم موجود  یگریموجود شتتتتد و د یکی کهنیاند. نه انبوده چیاز دو بُعد بودن ه قبل
هر دو با هم به  جادیو در انعدام. در ا جادیدو تا با هم هستتتتتند در ا نی. اریشتتتتد؛ ن 
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هر دو با هم  ،ینیخلق شتتدند و در اعدام با صتترظِ نظرِ استتتمرارِ تکو ت،یخالق یاراده
 .هر دو با هم معدوم موجود، م. هر دو با هشوندیمعدوم م

 

هستتتند؟  ی. مادّری. ماده هستتتند؟ ن ریدو مجرد هستتتند؟ ن  نیاز ا کیهر  ای: آستتلال
 هانیاز ا کیوجود دارند. اگر هر  کیبالفعل هر  نکهی. نه مجرد هستتتند کالً، نه ارین 

قبل از  وستتتت،یقبل از پ م،یریرا در نظر بگ ییجدا باشتتتد؛ اگر جدا یگریب واهد از د
 ریمجرد استتتت؛ که مجرد غ ای: ستتتتیاز ستتته حال خارج ن نیهر دو، ا وستتتتِیوجودِ پ

ممکن استتت مفرد باشتتد. ماده  ریماده استتت؛ که ماده غ ایممکن استتت ماده بشتتود. 
حالت ستتوم  نیرا دارد. بنابر یدو بُعد بِیباالخره اجوظ استتت و باالخره حدّ اقلِّ ترک

که قبل از  شتتودیم ریاستتت، نه مجرد استتت، تعب یادّاستتت که نه مادّه استتت، نه م نیا
قبل از وجود، اصالً  یهاچیه یفرق دارند، بعض هاچیه ی. منتهستین زیچ چیوجود ه
ال » ستندین نیقابل تکو نیضی. اجتماع نقنیضیمثل اجتماع نق ستندیشدند ن زیقابل چ

 «ءیال ش»نه  هایمحض هستند دبعد از وجود . بعض ءیش هایاند. بعضمحض «ِءیش

 .باشدداشته تیکه وجودشان فعل ءاندینه ش جادشان،یا اشدمحض هستند، که محال ب

 

 جادیمحضِ ممتنع اال «ءیال شتت»را  هیاول یکند ماده جادیکه خدا ا نیقبل از ا نیبنابر
محض که ممتنع  «ءیال شتتتت» نیب نِیانگیهم نبوده، بلکه م یفعل ءینبوده استتتتت. شتتتت

 ینم یزیچ نیانگیم نیاستتتت. ما از ا یکه ماده و مادّ یفعل ءیاستتتت، و شتتت جادیاال

 .میبفهم دیو نبا میفهم

 

باطِ  نیا قتِیو فهمِ حق ت،یثیفهم ح کهنیا یبرا چرا؟ بل از وجود در ارت دو جزء ق
 جادیکه فقط علم خداستتت و به او آگاه استتت با علمر ا یزیخاصِ علمِ خداستتت. چ
داحاطه مطلق   طِیمرحله در اختصتتتتاصِ علمِ مح نیا کند،یکرد و با علمر انعدام م

ست. ما م یربان  میدانیهست نم میدانی. خدا مستیچ میدانینم یهست ول میدانیا
 مینه امکان دارد بدان ستتت،یچ میدانی. نه مستتتیچ میبدان ستتتی. ممکن هم نستتتیچ

 .هست کنیول ست،یچ
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نبوده استتتتت، بَعد  هیاول یماده کهنیاستتتتت بر ا لیدل ه،یمادّ هیّعقل یادلّه یحت حاال،
استتت کرده دایوجود پ کهنی. اچیاستتت؟ هاستتت چه بودهنبوده کهنیکرده، ا دایوجود پ

لَهُ کُن  قُولَیَأن  ئًایإنَّما أمرُهُ إذا أرادَ شتتتَ »استتتت آن چه در علم خداستتتت: شتتتده جادیا
 ر،یاست؟ ن  یخطابِ لفظ ایم اطب، آ ءِیش نیا ست؟یچ ءیش نی  ا82س،ید «کُونیَفَ

 .است یابلکه خطابِ اراده

 

که  یاهیاول یماده نیاست، اکه در علمر وجود داشته ه،یاول یماده نیخدا در ا یعنی
 ینیخطابِ تکو یعنی« کُن»است، خدا اراده کرده است: معلومِ خدا بوده جاد،یقبل از ا
نبوده. اگر  یگرید ءیاست؛ که ش «ءیمِن ش»است. نه خلق کرده «ءیال من ش»کرده و 

ست.  یگرید ءِیش ست خدا ش خداه ستفاد از  کندینم جادیوجودِ خودش ا ءِیاز  دم
.  «ءیمعه شتتتت کنیکان اهلل و لم »هم نبوده، چون  یگرید ءیشتتتت . «ولدیولم  لدیلم »

وجود  ی«م لوقٌ منه» گریم لوق، و د کیخالق هستتتتت و  کیفقط  جانیا نیبنابر
 یموجود ؟«یموجود»کاره است. از ؟ عدم چه«از عدم»ندارد. خالق از چه خلق کرده؟ 

را، « از» نینبوده. بنابر یزی؟ در برون هم چ«برون»از . «لدیلم »؟ «درون»هم نبوده. از 
 .«کونیکن ف»: کهنیا ی! برامیادهیسرش را بر

 

چه در علمِ خدا استتتت در علمِ خدا، آن هیاول یماده یِهمان وجودِ علم یعنی م اطب
فرمود. چه بوده؟  جادیدارد؛ آن را خدا با اراده ا یاستتتت و صتتتورتِ علم هیاول یماده
« استت و شتدهنبوده» نیاستت و شتده! همنبوده کهنی. فقط امیدانی. چه شتده؟ نمچیه
! اگر ستتتتیاستتتت و نشتتتده، که عالم ناگر نبوده کهنیا یما مستتتلم استتتت. برا یبرا نیا

 .«است و شدهنبوده»حاصل است. پس  لیاست و شده که تحصبوده

 

ش کنیاهلل و لم  کان» شته یازل نونتِیخدا ک «یمعه  ست در فوقِ زمان، و کدا  نونتیا
خدا عمر ندارد،  ست،ین یدارد، در بعد از انقضاء زمان، و در زمان هم خدا زمان یابد
 ست،ین نیو زمان بر او قر ست،یفوق زمان است، زمان بر او حاکم ن ست،یزمان ن نیقر

 کهنیاستتت. و ا اتیفوق مکان ات،یاستتت، فوق زمان کانفوق م بلکه فوق زمان استتت،
موجودٌ ال کالموجودات، عالمٌ »که  میدانی. در هر صورت ما ممیدانیچه هست؟ ما نم

امع عٌیستتم ن،یریال کالعُلماء، قادرٌ ال کالقد وجودِ حق،  نیتناقض استتت ب. «نیال کالستتّ
 .حق ریصفاتِ حق، افعالِ حق، با وجود و صفات و افعال غ
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ست،  ای: سلال ست که پس ما چه  ایکالً وجودِ عالَم محال ا ست. اگر محال ا موجود ا
ست عالم که وجود دارد؛ وجودِ  نی. امیپس وجود دار م؟یکن یصحبت م میکه دار میه
 یکه خدا خلق کرد و ماده میاغاز نبودهما در آ م،ینظر کن میتوانیرا اکنون م نریآغاز
به وجود آورد. ول هیاول له میحُکم کن میتوانیاالن م نیهم یرا  چکِ  یکه مرح کو
 هیبُعد محال استتت، ستته بُعد هم آ کیاستتت.  یگامِ مادّه، دو بُعد نین ستتت زِیر اریبستت
دو بُعد در تَرَکُّب. و چنان که جمع از دو  «نیخلقنا زوجَ ءٍیومن کلّ شتتت»که  دیگویم

 یِعقل یِقیحق تِیماه لِاستتتت و اصتتت یبه باال، دو بُعد در ترکّب کاف شتتتودیشتتتروع م

 .است یمادّه؛ ترکب است. و آغازگرِ ترکّب، گامِ دو بُعد یِواقع یِعلم

 

اند؟ دو تا بالذات یدو بُعد مستغن نیا ای: آمیفکر کن دیدو بُعد با نیما در مورد ا خوب،
 کیهر  ایاست. آ «کی»و  «کی»است؟ دو تا مرکّب از  یمستغن یکی ایهستند  یمستغن
است، نه مجرد.  ی. چون نه مادّه است، نه مادّریموجود باشد؟ ن  شودیم یگریبدون د

مادّ دو نیا ک،یو آن  کی نیا قلِ وجودِ  حدا  یگریبدون د کیاستتتتت؛ هر  یکه 
استتت. مثالً ممکن  ریاستتت؛ کالً فق ریفق کیهر  نیباشتتد، بنابرتهوجود داشتت تواندینم

 یکلّ یِاز اجتماعِ دو ناتوان د؟یایندارند پول در ب چیکه ه ریاستتتت از اجتماع دو نفر فق
 د؟یایاز اجتماع دو عدم، وجود در ب د؟یایتوان در ب

 

. دیبع یعقل یاشتتاره لی. به دلاندیهستتتند؛ هر کدام فقرِ کلّ «نیزوج»دو که  نیا حاال،
دو بُعد منفصتتتل از  نیاز ا کیهر  م؛یدانیدو بُعد که چه هستتتتند ما نم نیاز ا کیهر 
 .یهم اول ،یهم دوم ،یهم دوم ی. هم اولستیاصالً ن ،یگرید

 

ست در وجود هر دو. بنابر ،یو فقرِ کل یو فقرِ ذات یستین نیبنابر  نیا جادیا نیمُدغم ا
را  یکیکه خدا  ستیطور ن نیا یعنیدو هم با هم است.  نیدو با هم است، و انعدام ا

ست. ا نیرا! ا یاول به وجود آورد، بعد دوم ست.  یکی جادِیمحال ا از دو بُعد محال ا
 جادِیاست که امکان ا یاست، نه مجرّد. بله، موجود یچرا؟ چون نه مادّه است، نه مادّ

ضمّ ست دمن ضم جادشیا یعنیاش ه  جادی ؛ گاه امکانِ اگرید یزیشدنر به چ مهیبا 
 .یمنضمّ مانند محاالت ذات رینه منضمّ نه غ ست،ین
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منضتتتمّ محال  ریو نه غ ،یگرید زینه منضتتتمًّا با چ جادشتتتان،یامکانِ ا ه،یذات محاالت
هست که امکان وجود دارد منضمًّا: نطفه با علقه با چه با چه. به هر  یاست. موجود
دارد و ندارد: ندارد مفردًا، دارد منضمًّا.  جادیبُعد  امکان ا کیاست که د نیصورت ا

ماده نیزوج نیا قلّ ترک یهیاول یکه  تا بِیحدّ ا کانِ ا نیاستتتتتت، ا ییدو  جادیام
 یمنضمّ، امکان اعدام هم منضمّ. همان طور جادِیاست که موجود شده. امکانِ اداشته

اش که خدا اراده ی. همان طور هم وقتمیدانیشد؟ نم یشد، چه طور جادیکه منضمًّا ا
رفت کالً نمرد،  نیکه از ب یاهیلاو یبردارد، ماده هیماده اول نیرا از استتتتتمرارِ وجودِ ا

مان بل از ا یطوره عد از ا چیه جادیکه ق  یر انصتتتتراظِ ارادههم اگ جادینبود؛ ب
ستمرار شد؛ ا یِا سبت به آن نبا ست. قبالً معدوم کلّ یانعدام کل نیحق، ن بود؛ بعدًا  یا

عدوم کلّ هد بود، و ا یهم م با اراده نیخوا که آن وجود علم یوجود، فقط   یِحق 
 .کرده است دایپ یکرده، وجود خارج نیرا تکو هیاول یماده یدوگانه

 

اگر هستتتتت؛ ضتتتترورتِ وجودِ عالم، که مادرِ  ایباشتتتتد اصتتتتالً،  دیعالَم نبا ای ن،یبنابر
. کندیاز اعماقِ وجود اظهارِ فقر م هیاول یماده نیاستتتت، ا هیاول یماده اشنین ستتتت

 .است« فقر»بلکه  رم؛یمن فق دیگوینم

 

هم  یوقت ردیمیم رد،یندهند و بم یزیاستتتت، ممکن استتتت به او چ ریفق یزیچ یگاه
 یمعن کیاست.  یحرف یِاست: فقر، معن« فقر» مییگویهم م یمرد باالخره هست. گاه

دارد،  یوجود یفعل یدارد، معن یوجود یاستتم ی. معنیاستتم یمعن کی م،یدار یفعل
 «یإل»نداشتتته باشتتد اصتتالً معنا ندارد.  لَّقمتعَ «یإل»اگر  ،«یإل»مانند  یحرف یمعن یول

صورت سم معنا دارد که تعلق یدر  شد. وجودِ موادِ عالم که  یبه فعل ای ،یبه ا شته با دا
استتتتت؛ ذاتر تعلُّقِ باهلل استتتتت. قبل از وجود تعلق نبوده، خدا  هیاول یاش مادهمهم
کرد؛ تعلّق هستتتتت.  نیکوکه اراده کرد و ت نیاستتتتت و متعلَّق باهلل نبوده. بعد از ابوده
عدم  نیهم وجود دارد. بنابر یوجود عارضتتتت نیتعلّق باهلل هستتتتت؛ ا نیکه ا یمادام

 .است یو علم هیّعقل یهیعالم، از محاالتِ مادّ یوجودِ اهلل در ماسوا
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 ستند؟یم لوق ن ایم لوق هستند  نیزوج نیا ایآ «نیخلقنا زوج یومِن کلّ ش»: تکرار
 از درونِ رایدارند. ز ازین رایاند زندارند؟ م لوق ای به خالق دارند؟ ازیاند ناگر م لوق

 .به ماوراء دارند ازِین ادِیذات، فر

 

به طاق  وندِیکه پ ی. مادامدیارا به طاق بسته یسنگ کی یکه با طناب دی: فرض کنمثال
 یآن تواندیاست. نمسن  افتاده دیکه آن را باز کن یآن آن یسن  هست. ول نیاست ا
نور متصل به  نیا افتدیکه از روزنه م دی. نور خورشدینورِ خورش دیفرض کن ایبماند. 
بعد از گرفتن  ایآ م؛یریکه ما روزنه را بگ یمثال است . وقت نهایاست. دالبته ا دیخورش
که  ی. وقترین  شتتتود؟یکم رن  م شتتتود؟یهستتتت بعد کَم م ینور مقدار نیروزنه ا
 نیاستتتتت. پس وجودِ ارفته نی  کالً نور از بمیدروزنه را گرفت مینور را گرفت نیا یجلو
استتتت.  دیاز اشتتتعاع خورشتتت یریاستتتت. انعدام نور با جلوگ دیبا إشتتتعاعِ خورشتتت نور،
ستثناء، وجودشان از اشعاع ربّان طورنیهم  یوجوداتِ عالم، کالً، صد در صد، بدون ا

اما خدا شعاع نه  دهد،یشعاع از درون م دیخورش ست،یاست. منتها اشعاع از درون ن
بلکه خالق استتت در مقابل م لوق، خالقِ منه  دهد،یو نه از برون م دهد،یاز درون م

اتصتتال و  یاشتتعاع استتت، برا یفقط برا یدیمثال خورشتت ستتت،یم لوقِ منه ن ستتت،ین

 .انقضاء است

 

است که  یقاطع لیدل ه،یاول یهستند به ماده یخودِ وجودِ موجودات که منته نیبنابر
زوج  ریزوج. غ ریغ کی میدار نیزوج کی. ما ستتتین نیاستتت که زوج یورائر وجود

و افعال. اگر  یو صتتفاتِ ذات یاستتت در بُعدِ ذات یقیکه منفردِ احدِ حق یموجود یعنی
در کار نباشتتتد؛ وجود عالم محال استتتت. چرا که اگر  یقیمنفرد و واحدِ حق یموجود
ش ضوئر ن دیخور شد  سستیدنورش ن ستینبا دالفرقان  مطالعه کرده  ری . اگر در تف
 هیکه آ میذکر نکرد رینکته را ما در تفستت نیا کنیول میداد یشتتتریب لیما تفصتت د،یباشتت
 .دیگویمرکّبه را م یو ماده نیو ماده ن ست هیفقط اجزاءِ اول نیا «ءیومن کل ش»

 

هستند؟ بله. قبل از وجود  یدو جزء در حال وجود، ماده و مادّ نی: امیکنیسلال م باز
ستند و نه ماد ست ا ؟ینه ماده ه شان؟یبله. قبل از وجود محال ا بُعد بله  کیدر  جاد

 .ریبعد خ کیدر 
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چون مرکب  ،یبه عنوان مادّه و ماد گریجزء بدون جزءِ د کیهر  جادِیاستتتتت ا محال
شتتود؛  جادیمرکب را با هم ا نیاگر ا نیذاتر تَرَکُّب استتت. بنابر ی. مادّه و مادّستتتین

 جادیشود؛ محال است ا جادیب واهد ا یگریقبل از د یو اما اگر جزئ شود،یموجود م
 .است« ال ماده»جزء  کی چوناست « ال ماده»که  یمادّ یجزئ

 

 کیمادّه نباشد  ییکه به تنها نیاما ا شود،یچون طبعًا نم ستیمجرد ن هانیاز ا یکی]
ض یمقدار  توانندینم ییاما به تنها ستندیمجرد ن هانیا ییبه تنها کهنی. ادیبده حیتو

 [چه؟ یعنیماده باشند 

 

صال مادّه  ریغ ست، ا س یب یتَرَکُّب. ماده یعنیمرکّب مجرد ا  یترکّب در بُعد ابعاد هند
مرکب. چون ماده، صتتد در صتتد  یعنیمحال استتت. اصتتالً ماده  یکیزیو در بُعد ابعاد ف

ه جزء مادّ کی نیماده است، بنابر یبا ترکب است، و ترکب، صد در صد مساو یمساو
خدا  ریمجرد استتت؟ مجرد که غ ایآ ستتت؟یپس چ ستتت،یمرکّب ن ستتت؛ین یمادّ ستتت؛ین
 ات،ی. مجرد از مادّه و مادمیرا قبال بحث کرد نیکرده؟ ا جادیخدا خود را ا ای. آستتین

ست، غن ست، م لوق ن یّواحد ا ست، قبل از خالق ست،یبالذّات ا هم خالق  تیخالق ا
 ...بوده یبوده، خالق شأن

 

چه بوده؟  جادیاست، قبل از ا جادیقابل ا میدو جز را اگر با هم حساب کن نیا نیبنابر
شتتدن  زیچ یشتتد. ول زیشتتد چ جادیکه ا یبوده، وقت چیبوده. مثل کل عالم که ه چیه
 دایشتتتتد و با حالت ترکّب هم انعدام پ جادیبا ترکّب استتتتت. با حالتِ ترکّب ا یمادّ
مرکب  ای «یکی»نه.  مییگویکرد؟ م جادیرا ا «یکی»د، ییرا بگو «یکی». اما اگر کندیم

ست  ست پس  ریغ ایا  ؛یدو بُعد یمادّه میچون ما گفت ست،ین یکیمرکب، اگر مرکب ا
که  یاست. اگر حداقل را نداشته باشد؛ مادّ یدو بُعد تیحدّ اقلِّ ترکب و حدّ اقلِّ ماد

 .ستیهم ن ردو مج ینه ماده است و نه مادّ ست،یمجرد هم که ن ست،ین

 

 :بُعد است سه

 

 .درست است نی: استین ییبه تنها جادیفرد قابل ا کی نیت ا1
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که ماده مرکب است  میاست و آن هم به صورت ماده: گفت جادیفرد قابل ا کی نیتت ا2
 .ستیماده ن نیپس ا

 

. ستین جادیقابل ا میاست به صورت مجرد: مجرد که گفت جادیفرد قابل ا کی نیت ا3
 .ستیشده  ن جادیکننده  است و موجَد دا جادیدامجرَّد موجِد 

 

شدند، با  جادیدو جزء با هم ا نیبُعد قابل قبول است که ا نیسه بُعد، ا نیدر ا نیبنابر
ست؟ بله.  اجیاحت ایآ شوندیم جادیدو با هم ا نی. حاال، اشوندیهم منعدم م در کار ا

از  ای نییهستند و از پا وندیبا هم پ زیاست که دو چ نیدور مصرَّح ا ه؟یدور مصرَّح چ
شتتود محتاج به آن استتت و آن  وندیبا آن پ کهنیدر ا نی. استتتندین صتتلو ییباال به جا

 .دور مصرَّح است نی  در کار نباشد اوندیپ یدبرا ی. اگر سببنیهم محتاج به ا

 

استتت،  ریاستتت و آن هم ذاتر فق ریذاتر فق نیالذّاتند ا ریدو ماده که فق نیاگر ا حال
جزء؟  نیجزء هم فقر به ا گریجزء دارد؟ و د گریاستتتتت، فقر به د ریکه فق کی نیا ایآ
اگر  شود؟یالذّات م یّالذّات، غن ریفق یمهیالذات با ضم ریفق ایآ دور مصرّح است. نیا

را جمع  ریفق تینهایاگر بر فرض ب شتتود؟یم کی دیصتتفر را جمع کن تینهایشتتما ب
قد دیکن ّار دواحد پول  که ا نیکم ارزش  پول دارند؟ ا یمیصتتتتن تا   ریجزء فق نیدو 

است که مجرد  یدر صورت یوجود یوجود ندارد. چون غنا ییغنا چیالذّات است و ه
الذّات استتت،  ریقجزء که ف نیالذّات استتت. ا ری. ماده هم که فقستتتیباشتتد که مجرد ن

 ریدو جز که صتتتد در صتتتد فق نیت. االذّات استتت ریهم فق گریجزء آن جزء د نیا نیع
شان غن شد که ن ست آن یایالذّاتند اگر ماورائ ستمرار  جادیها را انبا سپس ا کرده و 

اگر  ایوجودِ عالم محال استتت،  ایوجود داده باشتتد، پس محال استتت وجود آنها. پس 
لَعَلَّکُم  نِیخَلَقنا زَوجَ ءٍیوَ مِن کُلِّ شتتَ »عالم هستتت:  نیا یبرا یانندهیعالم هستتت آفر

 . 50ات،یدذار« اهلل یتَذَکَّرُون، ففرّوا إل

 

 ی. جهت ذاتیجهت تذکر کی ،یجهت ذات کیچند جهت دارد:  «نیخلق زوج» نیا
 نیا ی. جهت تذکریجهت ذات نیا ستتت،یقابل خلق ن نیزوج ریاستتت که اصتتالً غ نیا
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کنند، متذکّر  یتوجه را در مادّه م نیاند و شتتتعور دارند، و اکه عاقل یاستتتت: کستتتان
صد در  ریکه قطعًا جمع دو فق شوندیم دو فقرِ  نی. پس استیآور ن یغن صد،بالذّاتِ 
 یذات یتتتتت غنا2کند  جادیکه ا یبرون یذات یتتتتت غنا1: خواهدیم یذات یِدو غنا ،یذات
ستمرار دهد. غنا یبرون ستمرار یِو غنا یجادیا یِکه ا دو فقر را متعلَّق باهلل و  نیا ،یا

 . دخواهند تا وجود داشته باشن یحتمًا متعلَّق م یعنیکند د یم یفحر یمعن

 

ضتتوا بِالحَیاةِ الدُّنیا وَرَ»که  یفرار استتت. کستتان ستتت،یانفصتتال ن نیا«: اهلل یال فَفِرُّوا»
اعتماد دارند؛  گرانیخودهاشان و د ا،یموادّ دن ایدن ی  به زندگ7ونس،ید« وَاطمَأنّوا بِها
و اتّکال  ازیو ن اجیچه بدان اعتماد دارند فقر محض استتتت. اعتماد و احتبدانند که آن

اهلل، از خود،  ی، فرار إل«ففروا اهلل»و توکل بر فقر محض، جنون محض است:  تکانو ار
 کهنیا یاهلل کرد. فرار دون قرار. برا یفرار إل دیاز کلّ جهان با گران،یاز د ها،یاز خود

 ریتعلّق، تعلّق فق نی. اکندیفکر م اتیانستتتتان متعلق استتتتت به مادّه و تنها به مادّ ای
ست به فق صفر. و اگر ا اجِیمحض. احت ریمحض ا ست به   کی نِیصفرها قر نیصفر ا

ندارند   یارزشتت چینباشتتد همه آن صتتفرها ه 1که اگر آن  100000دمانند  رندیقرار نگ
 یهستتت، بحثِ عرفان یجا بحثِ فلستتف نیا«. اهلل یففروا ال»هرگز عدد ن واهند شتتد: 

شما 50ات،یدذار« نیمب ریلکم منه نذ یإنّ»هست:  یهست و در هر دو عمق قرآن   من 
سانمیرا از خدا م سبت  ی. دورهرا شراکِ ن سبت به خدا، ا از خدا، انکار خدا، الحادِ ن
محض  یعالم غنا نیا یورا کهنیا یغلط استتتت. برا هانیمام اغلط، ت دِیبه خدا، توح

که  یمحض و وحدت محض است که تمام برکات و الطاف اتیاست، قدرت محض، ح
 رٌیلَکُم مِّنهُ نَذ یاللَّهِ إنّ یفَفِرُّوا إلَ»اوستتت :  یهیاز ناح شتتودیم یذات هللبا یفقرا نیبه ا

 .«نٌیمُّب

 

بحث بشتتتود إن شتتتاء اهلل، اگر  شتتتتریب دیبود و بعد و بعدًا که با قیمقدار بحث عم نیا
اگر  «نییوالماد نییاله نیحوارٌ ب»هم در کتاب  دییمطالعه بفرما انیآقا میزنده ماند
و رحمة  کمی. والسالم علگرید یدالفرقان  و هم در مطالب ریو هم در تفس دیداشته باش

 .اهلل برکاته

 

 [...است یاش دو بُعدبعض یکه هر موجود دیاز حضار: حاج آقا! فرمود یکی]
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تَرَکُّب و تعدادش، مواد  نین ست یدر کلّ مواد هست. ماده نین ست یمادّه نی. ادینیبب
نه دروغ استتتت  میتا عنصتتتر ما دار 106که  ندیگویآورد. مثالً م یرا به وجود م گرید
ست که عل یتعداد نی. امیدار شتریب ستدهیم به آن رسا مواد عالم تمام از  نی. و الّا اا

 نیکه دو جزئر صد در صد مشابه هستند قرار گرفته. بنابر یاهیاول یاز مادّه ن،یزوج
اهلل  یإل یفقرِ ذات نیجهان است ا نِیکه مادرِ آغاز هیاول یماده نیثابت شد که ا یوقت

 ...نیاست بنابر

 

 [موجودات هم هست؟ هیماده در بق نیا یعنی]

 

صفر: اگر  یبیکه ترک دی. مثالً فرض کناندهیاول یماده نیاز ا یبیموجودات ترک هیبق از 
 ایآ تینهایب ارد،یلیم کی ون،یلیم کی میبکن ادیدو صتتتتفر را ز نیا میدو صتتتتفر دار

 یعالم از ماده اتیترکّب کلّ مواد و ماد نیا نی. بنابرریصفر ارزش دارد؟ ن  تینهایب
استتتتت که با  هیاول یماده نیا ستتتتت،ین یزیچ هیاول یاز ماده ریغ یعنیاستتتتت.  هیاول

له عداد کم و ز اد،یکم و ز یفاصتتتت ناگون نیو ... ا ادیت ندیم جادیرا ا یگو . پس ک
صر در نت یگوناگون  ینه. ماده شود،یچندسان م هیاول یکه ماده ستین نیا یجهیعنا

 نیدو جزء است ا یدارا اقلاست که حد کسانی هیاول یماده نیاست. ا سانکی هیاول
صله، ز هیاول یماده صله، کم فا ست، فا شده ا صله، تعداد ز ادیمضاعف   ایشود  ادیفا

 .فالن عنصر با تعداد کم فالن عنصر به وجود آمده ادیکم؛ با تعداد ز

 

عصا به گوشت و روح در  نیتَبَدُّلِ اجزاءِ ا یهمان اژدهاست منته یموس یعصا مثالً
مواد با اشکال گوناگون، فواصل گوناگون،  نیاست که ا نیشدن به خاطر ا دهیعصا دم

عالم  یبا قدرت فوق العاده به هم منضتتتتمّ گردد. علم ثابت کرده استتتتت که تمام اجزا
 یماده نیاست. ا «نیزوج» نیک سن) در بعد آغازی نیسن) و ا کیبه  کندیبرگشت م
ست صر گوناگون درآمده بنابر یهاهرهبه چ نین  ضچهره نیعنا ست. ماده یها عار  یا
 نیعارض استتت، ا نیکه اول هیاول یماده نیعارض استتت و قبلر نبوده. ا نیاول ه،یاول
در کتاب  ستتتت؟یدر کاغذ ن هیاول یماده ایعارض هر جا برود خودش هستتتت. آ نیاول
سن تمام آب ست؟یدر آب ن ست؟ین نیدر زم ست؟ین ها، تمام نباتات، تمام ها، تمام 

 نیا نی. بنابراندهیاول یشتتتتده از ماده بیو ارواح، تمام ترک اتیموجودات، مواد و ماد
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اهلل شد؛  یذاتًا فقر إل هیاول یماده یوقت نیتکرار شده بنابر هانیدر تمام ا هیاول یمادّه
 .انداهلل یفقر ال یو به طور اول یتمام مواد به طور اعل نیربناب

 

را هرگز درک  هیماده اول بیترک یو چگونگ تیفیکه ما ک دیستتتتلال: شتتتتما فرمود]
 [مواد از کجا آمده اند؟ یهیکرد حاال بق مین واه

 

خلق الستتماوات و » ندی. ببهیاول یها، با فواصتتل با تعداد مادهمواد از انضتتمام یهیبق
شه عل امیستة ا یاالرض ف کرد  لیرا تبد هیاول یماده نی ، ا7دهود،« الماء یو کان عر
م تلف  یهافواصتتل کم، با وزن اد،یانفصتتاالت، اتصتتاالت، فواصتتل ز شتتتر،یبا تعداد ب

 هیاول یاز ماده یبیکل عناصتتتتر گوناگون ترک نی. بنابردعناصتتتتر م تلف به وجود آور

 .است نین ست یو ماده نیماده آغاز کی هیاول یاست. ماده

 

 [ه؟یاول یهزاران ماده ایبوده است  هیاول یماده کیسلال: ]

 

ماده جرمر به  نیماده هر قدر استتتتت ا نیا بود، هیاول یماده کی مییگویکه نم ما
کل آستتتتمان و  یبه اندازه هیاول یهابوده، جرم ماده نیها و زمکل آستتتتمان یاندازه

 .بوده نیزم

 

را  نینه دو جزء. اگر قرار استتت کلّ آستتمانها و زم شتتودیجزء م تینهایکه ب طورنیا]

 [.ستیشامل شود که دو جزء ن

 

ست. بب تینهایب ست م دینیجزء که محال ا شت و  نیاز ا میکنیمثالً ما گِل در گل خ
ست م واریآجر و د ست کرد ی. به اندازهمیکنیو طاق در هر دو هم  نهای. امیگِل ما در

هر دو از  ی . منتهمیکه از گِل درست کرد ییزهایدار چاندازه هستند دمقدار گِل با مق

 .دو شکل و ظاهر  فرق دارند ئتیاز نظر ه یول د،نظر مادّه هم اندازه هستن
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جهان که دو جزء استتت، نه دو جزء مفرده، بلکه دو جزء، دو جزء  یهیاول یماده حاال،
 یو ترکب ثنائ هانیدو جزءِ ا نی . اادیز یهابه صورت دو جزء ادیطور تعداد ز نیدهم

خلق  نیکه آسمان و زم نیاست. منتها قبل از ا نیها و زمکلّ آسمان یماده، به اندازه
که از نظر مقدار مادّه، از نظر  کستتانی یماده نیبوده استتت. ا کستتانیمادّه  نیشتتود، ا

 ها،یسمانبه آسمان و آ یاست ب ش افتهیکل جهان است تبدُّل  یمادّه بودن به اندازه
 . درست است؟هاینیو زم نیبه زم یو ب ش

 

 ایآ کنیکرده استتتتت. ول ادیرا، نه ز هیاول یتبدل نه کم کرده استتتتت ماده نیا حاال،
 هایمثالً بعضتتت م،یرا بحث نکرد نیباشتتتد؟ اصتتتالً ا تینهایب هیاول یماده شتتتودیم
مادّه فرده و  ندیگویم محال  «یتجزّیجزء ال» مییگویاستتتتت. م «یتجزّیجزء ال »که 

اصتتال جزء ندارد؟  هیاول یماده ایجزء ندارد، آ جزء اصتتالً نیبُعد: اگر ا کیاستتت. در 
 میتوانیجزء دارد و ما نم ایغلط استتت. پس جزء دارد. آ نیکه مجرد استتت و ا طورنیا

که حداقل مرکّب از دو جزء  یهیاول یدرستتت استتت. ماده نیبله. ا م؟یکن هیآن را تجز

 .ردیخالق محال است که به او تعلق بگ ریاست، قدرت غ

 

له، به او تعلق م ب خالق  جدا م نیو ا ردیگیقدرت  ندیدو جزء را از هم  عدوم  ک م
استتتتت انعدام آن هم به قدرت  یتناهیبه قدرت ال جادشیطور که ا. همانشتتتتودیم

استتت، و اعدامر  یاستتت حالت وجود یجادیحالت ا جادشیا یاستتت. منته تیالنها

 .یحالت انصراف

 

مان طور یعنی ماده جادیکه ا یخدا ه قدرت، اگر ا هیاول یکرد  با  قدرت را  نیرا 
انعدام دو  یعنیمنعدم هستند.  ییدو جزء از هم جدا و در حال جدا نیانصراظ دهد ا
 ایبعد معدوم  شوندیکه اول جدا م نیدو جزء با هم همسان است. نه ا ییجزء با جدا

است که در کتاب  یبحث نیاول معدوم بعد جدا شوند. ددر واقع هر دو با هم است . ا
شان دوئمیدار شان هم دوئستییددوتا ستی. بلکه همان طور که وجود  ستی  انعدام

 . ستییددوتا
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غلط. اگر جزء  نیجزء ندارد، که مجرد استتتت. ا هیاول یماده نیکه ا مییاگر بگو یمنته
 مهیاستتتت که ما محدود را ضتتتم نیا اشیندارند؛ معن تیاجزاء با هم نها نیدارد و ا

 ممکن است محدود نامحدود شود؟ ای! آشودیبه محدود، نامحدود م میکنیم

 

ست، عدد نم تینهایصفر، ب تینهایکن ب فرض صفر ا هر قدر  نی. بنابرشودیصفر، 
 چیه نکهیا یاست. برا کسانی ترینهایبا ب اشتینها ت،ینهایکه ب دیشما حساب کن

 .کنندینم دایپ نهایا یتبدّل

 

است نه آغاز دارد و نه  حدیب ت،ینهایب یعنیدر مجرد درست است، مجرد  تینهایب
 ای یحدّ هندس نی. ایکیزیف ای یمادّه محدود است حداقل به حدّ هندس کنیانجام. ول

محدود  شتتودیم تینهایاجزاء ب ای. آکندیخارج م تینهایکه دارد آن را از ب یکیزیف
جزءِ  نیاستتتتت، ا تینهایب دییگویکه شتتتتما م زءج نیتناقض استتتتت. ا نیباشتتتتند؟ ا

جمع  نیا شتتتتود؟یاستتتتت در محدود جمع م« ال محدود»که  تینهایب ایآ ت،ینهایب
 .است نیمتناقض

 

 .میکن یبحث را إن شاء اهلل جلسات بعد دنبال م نیا


