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

 «.الطَّاهِرِینَ

 

درونی فطرت بر محور دو  حجتقرآن، با ه در گذشته در بحث موضوعی آیات مشکل

و یکی « حَنيفًا لِلدِّینِ وَجْهَكَ أَقِمْ فَ»روم بود: ه سور 30ه فطرت بحث کردیم، یکی آیه آی

اکنون راجع به اثبات وجود خدا بر مبناهای «. آدَمَ بَني مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ إِذْ  وَ»ذر بود. ه هم آی

دیگر، اصوالً ما در شرعيات دو مبنا بر محور تکليف داریم، انسان و یا غير انسان یا به 

کليف شناختن اصل وجود خدا و توحيد خدا اولی ته تکليف است و یا نه. مرحل حد

رشد معاملی  حدبلوغ نکاح یا  حدخاص و یا  ت، معرفة اهلل و این مربوط به سناس

ای است که بتوان او هر کس بلوغ عقلی او به اندازه 1«بَلَغَ مَنْ وَ بِهِ  لِأُْنذِرَكُمْ»نيست. بلکه 

توحيد خدا که قبالً مفصّل  دانست، در شناخت اصل وجود خدا و مکلفکرد و  مکلفرا 

 بحث کردیم.

به معرفت وجود خدا و توحيد خدا  مکلفين قدمی که انسان به حساب اول

 امادارد، شناخت عقلی و نه فطری است. شناخت فطری کافی است و کافی نيست، برمی

آید و خداوند وسعی در تکليف مقرّر فرموده است، جا بحث حرج پيش میچون در این

که فطرت در وجود خدا حاکم الت وسع در تکليف این است که بعد از آنمقتضای ح

ی برسد حداست و توحيد خدا، عقل که در به دست آوردن احکام فطرت کمک است، به 

های نفتی که بتواند این استنباط را از حکم فطرت و از عمق فطرت بکند. فرض کنيد چاه

نفت را بيرون بياورد، صرف وجود چاه خواهد تا بشناسد و مهندس می اماوجود دارد، 

استنتاج  امامعدن اصلی معرفتی انسان عبارت از فطرت است،  همچنيننفت کافی نيست. 

بلوغ برسد؛ ه دهد؟ عقل، عقل در صورتی که به مرحلاز فطرت را چه کسی انجام می
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 ی برسد که بتواند مهندس استخراج و استنباط از احکام فطرت باشد،حدیعنی به آن 

روشن ه بلوغ است و تکليف معرفتی که نقط اولگویند که در گام گاه انسان را بالغ میآن

 اولی است، شناخت اصل وجود خدا و توحيد خدا است. 

نيست، بحث راجع به انسان  مکلفاست و یا  مکلفانسان یا غير انسان یا در این حد 

تواند استخراج است که میی حداست، یعنی عقل او به  مکلفو یا غير انسانی است که 

و استنتاج کند از درون وجودی خود که فطرت است و بعدًا از برون وجودی خود که 

جهان خلقت است و بعدًا از شریعت اهلل که بر محور فطرت که زیربنا است و عقل که 

است، بفهمد که اهلل شریعتی دارد و از آن شریعت تبعيت کند.  مستخرِجروبنا و مستنبط و 

هر  البتهدر معرفت وجود خدا و توحيد خدا فقط باید دو گام بردارد،  مکلفانسان پس 

، گام بلوغ عقلی است، استدالل درونی بر اولیک از این دو گام دارای مراحلی است. گام 

مبنای فطرت و استدالل برونی بر مبنای خلقت. عقل با یک دست احکام فطرت را 

فطرت و ذر، و با دست ه مخصوصًا بر مبنای دو آیگيرد، چنانکه مقادیری بحث شد، می

کند، در دیگر از جهان برون، از وجودش که از جهان خلقت به حکم فطرت استدالل می

برونی است و  حجتکند به احکام خلقت که که خودکفا است و استدالل می اولگام 

 دليل خارجی. 

ک شریعت برونی. زیربنای قبول شریعت چيست؟ ما یک شریعت درونی داریم و ی

شریعت درونی، شریعت فطرت است و عقل بر مبنای فطرت و در برون هم که فطرت و 

یک شریعت برون از این دو گام داریم که شریعت اهلل است. اوامر و نواهی و 

های حق سبحانه و تعالی در دو بعد شناخت اصول به طور متبلور و باالتر و راهنمایی

شرعی به انسان برسد و یا انسان به  اینکهو باالتر. قبالً از  شناخت فروع به طور متبلور

تواند گامی در راه شناخت اصول و فروع شریعت بردارد یا نه؟ اگر شرعی برسد، آیا می

جایی است که بتواند خير، شریعت جا ندارد. فرودگاه شرع کجا است؟ فرودگاه شرع آن

د، تا شرع را بيابد و لذا قرآن ذکر است، شرع را از دور تشخيص دهد تا به دنبال شرع برو

ه انبياء ذکر هستند، آیات مبارکات وحی همه ذکر هستند. ذکر هستند یعنی تذکّردهند

 آنچه در درون فطرت و درون عقل به تکوین الهی نقش بسته شده است. 

به پذیرش شریعت اهلل به طور تفصيل باشد که درون  مکلفشود بنابراین انسانی می

واحد است، معادی وجود دارد،  ته باشد یا بتواند بپذیرد که اللّهی وجود دارد که اهللپذیرف

ها را بيابد. پس انسان در وصول ها برود و آنتی هست، شریعتی هست، تا به دنبال آننبو

گام خودی و  اولالهيه در تقسيم اوّلی باید دو گام بردارد، گام ه به معارف اصليه و فرعي
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عقل درونی و ه فطرت و پایه ی، گام خودی که دارای سه پایه است، پایربانگام دوم گام 

؛ یعنی کسی که مکلفهستند که شخص  اولها گام خلقت خارجی، برونی، اینه پای

تواند، پس باید خدا را بشناسد که هست، خالق خود را و دارای بلوغ عقلی است و می

 نه به طور تفصيلی.  بشناسد که واحد و یگانه است، به طور اجمالی و

این خدا احکامی دارد، بایدها و نبایدهایی دارد، به طور اجمالی و نه  همچنينو 

 حجتدرونی عقل و فطرت و  حجتجا سه مرحله است؛ یا انسان با تفصيلی. در این

و احکام را که اصول  نبوتتواند خدا را و توحيد خدا را و معاد را و خلقت خارجی می

تواند نيست. آن هنگامی که می مکلفطور اجمال بشناسد یا نه، اگر نه، و فروع را به 

است که گام  اولاصول معرفتی و بعدًا فروع معرفتی شریعت اهلل را بشناسد، این گام 

و  نبوت که توحيد و اوالً اجمال است. وقتی گام اجمال را برداشت، در معارف اصليه 

تواند بعد یدها و نبایدهای احکام است، او نمیمعاد است و در معارف فرعيه ثانيًا که با

در تفصيل خودکفا باشد. اگر شریعت وحی وارد نگردد، عقل و فطرت و علم انسان و 

اهلل ه سایر نيروهای خداداد انسان، چه در درون او و چه در برون او برای معرفت شایست

 کافی نيست و معرفت اصول معارف و معرفت فروع معارف. 

تفصيل است. مثال: کسی ه دوم، مرحله اجمال است و مرحله ، مرحلاوله پس مرحل

شناسد، کار او دارای دو مرحله خواهد در زمينی ساختمانی بنيان کند و زمين را نمیمی

که بتواند بشناسد آن زمين کجا است و وضع آن زمين چيست، باید کاوش  اولاست؛ کار 

اجمال ساختمان است. تفصيل ساختمان این  کند و کوشش کند تا آن زمين را بيابد. این

کند و بسازد.  يهاست که معمار بياورد و چيزهایی که برای این ساختمان الزم است، ته

خود یا ه در کار نباشد، دوم جا ندارد. اگر انسان نتواند بفهمد یا به وسيل ه اولاگر مرحل

این است که با  اولگام  که زمين کجا است، ساختمان یعنی چه؟ –غير از معمار –دیگران 

معمار است، زمين را بشناسد، وقتی ه دوم که مرحله فکر خود یا دیگران، منهای مرحل

دوم ه است و روبنا مرحل ه اولدوم. زیربنا مرحله نهاد، بعد مرحل ه اولگام در مرحل

 است. 

برای دریافت شریعت تفصيلی اهلل که در بعد اصول معارف آن و چه در بعد  همچنين

ی. اگر گام خودی عقلی و ربانروع معارف، ما دو گام داریم، یک گام خودی و یک گام ف

ی جای ندارد. فرودگاه شریعت اهلل عقل ناضج ربانفطری و علمی و هر چه، نباشد، گام 

باید آماده گردد، انسان بتواند با گام خودی بفهمد  اولاست، عقل بالغ است. این فرودگاه 

هست، در اصول و این اهلل که  نبوتاست و معاد هست، پس  که اللّهی است و واحد
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عادل است و معاد دارد و نبی دارد، پس احکام دارد و بایدها و نبایدها دارد و به طور 

این کافی  امااجمال بداند عدل واجب و ظلم حرام است، مخصوصًا بر ميزان شریعت اهلل. 

ين را یافت، بعد این زمين، زمينه نيست، گام دوم الزم است. وقتی آدرس را یافت، زم

 است و فرودگاه است برای ساختمان شریعت اهلل. 

این مقدّمات را برای این عرض کردم که ما برای دریافت شرعيات اصلی و فرعی خود 

و گام خودی است که نياز خودی  اول، گام اولدو نياز داریم و سومی در کار نيست. نياز 

او  دقتجات آن. عقل هر کس باالتر، علم او باالتر، است، عقلی و فطری است با در

او زیادتر، مراحل باالتری را از گام اجمالی در معارف اصلی و فرعی  تدبرو  تفکر، بيشتر

به فالسفه  -اصل و فرع آن-شریعت ه دارد. بعد به کجا نيازمند هستيم؟ آیا در فلسفبرمی

؟ در شناخت توحيد تفصيلی به ين رجوع کنيمدر منطق شریعت به منطقيرجوع کنيم؟ 

تفصيلی به این و آن مراجعه کنيم؟  نبوتفالسفه و عرفا مراجعه کنيم؟ در شناخت معاد و 

برای من و شما اجمالی  اولگونه که گام هستند. همان اولاین و آن هم مانند ما در گام 

منهای  برتدو  تفکراست، برای دیگران هم منهای وحی اجمالی است. تعقّل منهای وحی، 

وحی مطلق نيست، شریعت تفصيلی اهلل شریعت مطلقه است، خطا ندارد. چنانکه در گام 

که گام فطرت است، خطایی در تکوین فطرت نيست، در حکم فطرت نيست. اگر  اول

 خطا باشد در استنباط و استخراج عقل است احيانًا.

برداشتيم، ما نيازمند عقل بر مبنای فطرت ه وقتی این گام اجمالی معصوم را به وسيل

به گام تفصيلی هستيم. گام تفصيلی که تفصيل همان اجمال است. اجمال بر محور 

فطرت تکوین الهی است و معصوم است، تفصيل هم بر حساب این زیربنا و وحی خدا، 

ها، ما و طور که من و منتفصيل معصوم است. اجمال معصوم و تفصيل معصوم. همان

توانيم گام تفصيلی برداریم، بلکه تنها گام ها نمیلها و با عقطرتها که با فما انسان

بن  محمدبرای  حتیاین درجات  امااجمالی. گرچه این گام اجمالی درجات دارد، 

رسد. تفصيل معصوم در دو بعد تفصيل معصوم نمیه عبداهلل )ص( منهای وحی به مرحل

 است. رسول اهلل که در بعد شناخت اصول احکام و فروع احکام، در انحصار وحی اهلل

يه، منهای وحی ربانعقل و معرفت است، منهای عصمت ه عصمت بشری در باالترین قلّ 

ی، نه در اصول خود تفصيل معصوم کامل دارد و نه در فروع خود، به طریق اولی، ربان

 1«یُْفتيكُمْ اللَّهُ قُلِ النِّساءِ فِي یَسْتَْفتُونَكَ وَ»باید باشد. « قُل»معرفت معصوم کامل ندارد. 

                                                           

 .127. نساء، آیه 1



5 

 

دهند، حق ندارند، پيغمبر حق ندارد فتوا بدهد. فتوا فتوا برای خدا است، دیگران فتوا نمی

در  حتیعبارت است از رأی جوان و تازه و بدون خلل، رأی جوان و تازه و بدون خلل 

بعد عصمت بشری هم کافی نيست، چون محدود است، چون علم مطلق نيست، چون 

 قه نيست. معرفت مطل

زنيم. را که برداشتيم، به هر مقدار که برداشتيم، در گام دوم درجا نمی اولپس گام 

استعداد خود، ه را برداشتيم، من و شما و شماها به انداز اولشود ما گام گاه گفته می

و معاد را اصوالً  نبوترا برداشتيم، توحيد و  اولبلوغ رسيد، گام ه وقتی عقل ما به مرحل

 اولام و وجوب عدل و حرمت ظلم را، فروعًا، شناختيم. آیا هر قدر ما در این گام و احک

کنيم، از دیگران منهای وحی، ابوعلی سيناها و ملّاصدراها  دقتکنيم،  تفکراوج بگيریم، 

و غيره که منهای وحی هستند، اگر ما بخواهيم این اجمال را تبدیل به تفصيل معصوم 

تواند. پس گام دوم فقط وحی است، گام نمی النبيينخاتم تیحتوانيم؟ هرگز، کنيم، می

بشری نيست، عرفان بشری نيست، منطق بشری ه دوم فلسفه نيست، عرفان نيست، فلسف

نيست، فقه سنّتی نيست، فقه بشری نيست، فقه مخلوط، سياست بشری نيست، اجتماعات 

 . ادبيات بشریه نيست حتیبشریه نيست، اقتصادیات بشریه نيست، 

ی دارد و این بين ضالل مبين است، چنانچه ربانگام دوم تمام محور وحی و محور 

های ما اگر گام ایم و با کمال تأسّف و شدّت تأسّف حوزهما در ضالل مبين قرار گرفته

را هم برداشته باشند، در گام دوم در ضالل مبين هستند. کتاب اهلل قرآن مجيد که  اول

زترین ناموس معرفتی تفصيلی اصول و فروع شریعت آخرین اهلل و مر حدترین و بیبزرگ

های ما نقش ندارد. در افکار ما و در علوم ما نقش ندارد. الی یوم الدّین است، در حوزه

شناسند یا اهلل خود، خویشتن را؟ آیا بشری با فکر بشری بهتر اهلل را میه آیا فالسف

وانند با استدالالت عقلی خدا را بشناسند یا تفالسفه و عرفاء و منطقيّين بشری بهتر می

ها به حساب یت نه، موسی بن عمرانمحمدها به حساب محمدانبياء به وحی خدا؟ 

معرفت عقلی نه، بلکه ه ها به عنوان بشر در باالترین قلّموسی بودن نه، ابراهيم و عيسی

ها هستند اینبه حساب وحی )ص(،  محمدوحی، موسی و عيسی و نيز ه ابراهيم به عالو

)ص( در گفتار او، در تقریر  النبيينخاتمهای فقط رسالت 1«إِلَيَّ یُوحى ما إاِلَّ  أَتَّبِعُ إِنْ»که 

او، در سکوت او به حساب شریعت، در عمل او به حساب شریعت، نه به حساب خانه و 

 ها وحی الهی است. زندگی خود، تمام این
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ه ه ما در بحث موضوعی قرآن و آیات مشکلاین مقدّمه را برای این عرض کردم ک

شویم، این بحث فطرت و ایم و وارد بحث عقلی میقرآن که فعالً از بحث فطرت گذشته

قبل از  اول آناهلل دو گام دارد، گام  ثبوتعقل در تفتيش از وجود اهلل و در تفتيش از 

قبل است. ولی بعد  ههستيم، این مرحل مکلفنزول قرآن، قبل از تورات، قبل از انجيل ما 

 مسلمان شدیم چطور؟ شریعت تورات آمد و یهودی، یهودی شد، چطور؟  اینکهاز 

همان حالت معرفتی اصلی و فرعی  اولدارای دو حال است: حال  مکلفانسان 

را برداشت، وقتی گام  اولخودی، این به عنوان شریعت تفصيلی اهلل کافی نيست. این گام 

ی که به آن زمينه حداشت، تقصير نکرد، کم تقصير کرد، به را برداشت، درست برد اول

قرآن را  اینکهرسيد، به این رسيد که باید شریعت را قبول کرد. پس قرآن را قبول کرد، 

تر از همه، این باشد، پایين محمد حدقبول کرد، چه علی باشد، چه سلمان باشد، باالتر از 

ها تبدیل به با شریعت وحی اجمال آن های جاهل باشند، وقتی به قرآن رسيدند،عرب

گيرند و هر قدر ی میبيشترتر، از تفصيل قوّت ها قویشود. هر قدر اجمالتفصيل می

که اجمال، اجمال است و گيرند. جز آنی میکمترتر، از تفصيل قوّت ها ضعيفاجمال

. وقتی کرتفو استنباط از فطرت و  تدبرتفصيل، تفصيل. اجمال بر حسب مراتب تعقّل و 

 دقتدر تفصيل وارد شدند، در اقيانوس موّاج وحی قرآنی هر قدر سير کنند و غور کنند و 

 .بيشترکنند، 

دو بعد « لِْلمُتَّقينَ هُدىً فيهِ رَیْبَ ال اْلكِتابُ ذلِكَ*  الم»یعنی چه؟ « لِْلمُتَّقينَ هُدىً»

کند. ی او خواندی، قبول میرا که برا پس قرآن« إذا وقيته اتّقی»که دارد؛ یک بعد کسانی 

 قرآن . گام دوم: وقتی وارد در بلد قرآن شد و وارد در معارفاولاولی و گام ه این مرحل

 زِدْناهُمْ » 1،«تَْقواهُمْ آتاهُمْ وَ  هُدىً زادَهُمْ اهْتَدَوْا الَّذینَ وَ»، «هُدیً فَوقَ هُدیً» باز هدیشد، 

کند و عقيده،  تفکر بيشترکند و عمل،  تفکر بيشترو الی آخر. هر قدر که انسان  2«هُدىً

معتقد شود و عمل و بعدًا عمل، این طرف و آن طرف، این دو بال با هم، این طائر  بيشتر

 رساند. معرفت تفصيلی اصول و فروع شریعت میه قدسی انسانی را به مراحل عالي

 اولی گام اوله کنيم. نقطما در دو نقطه بحث می امامطالب صورتًا مخلوط است، 

ی است، گام سوم ندارد. اگر ما گام رباندوم گام دوم است که ه است که خودی است، نقط

 اولرا طی کردیم و اکنون مسلمان شدیم، حال که مسلمان شدیم، ما بر مبنای گام  اول

                                                           

 .17، آیه محمد. 1

 .13. کهف، آیه 2
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با گام فطرت به  اینکهکنيم. بر مبنای قرآن را پذیرفتيم، فعالً در شریعت اسالم بحث می

رسيدیم که باید شریعت اسالم را قبول کرد، حاال وارد گام دوم شدیم. اکنون  عقله وسيل

که وارد گام دوم شدیم، در محضر کتاب اهلل هستيم، پذیرفتيم این از همان اللّهی است 

را و  نبوتکه ما به طور اجمال پذیرفتيم، اللّهی است که وجود او را و توحيد او را و 

ل را در ياجمال پذیرفتيم. تفصيل را از چه کسی بگيریم؟ تفصمعاد را و احکام را به طور 

تر هستند، احيانًا ها که از ما بيچارهاز ابوعلی سيناها بگيریم؟ آن ه وجود اهلل،فلسف

است، باز هم  کمترها اگر هم مشکل آناست،  بيشترها تر هستند. احيانًا مشکل آنگمراه

 شود، آقای ابوعلی سينا، آقایها هم این حرف زده میمورد آنمشکل دارند. در 

های بلندی برداشتيد، صدرا، آقای فالن و فالن، فرض کنيد شما در بعد اجمالی گاممال

 ولی آیا کافی از تفصيل است؟ تفصيل را باید از چه کسی بگيریم؟ 

دهد، خداوند نقش تکوینی نقش می طور که خداباید آن«. إِلَيَّ یُوحى ما إاِلَّ أَتَّبِعُ إِنْ »

به فطرت داد، نقش تکوینی به عقل داد، نقش تکوینی به عالم خارج دارد. با این 

 امانویسيم، های تکوینی ما رسم شریعت را به طور اجمال در عمق وجود خود مینقش

اصدراها و نقش دوم که نقش تفصيل است، خدا بهتر در قرآن بيان کرده است یا ملّ

گمراهی بيش نيست.  بشریهای ص است. پس این فلسفهلی سيناها و غيره؟ این مشخابوع

های بشری منهای وحی. بله و نه، بله روی این حساب که بگویند این مطلب عرفان

فلسفی را فالن آیه بيان کرده، این مطلب عرفانی را فالن آیه بيان کرده، فقيه بگوید این 

ولی تحميل نکنند، اگر تحميل  اگر برخورد کند.، مطلب فقهی را فالن آیه گفته است

ادب  حتیها را، لغت آن حتیبشری آیات را عوض کنند، ه کنند چه؟ اگر با عينک فلسف

معنی ظاهر آن را، این چطور؟ قرآن را استخدام کنند، وحی معصوم  حتیها را، آن

و خطاهای  انددریافتهاند و تفصيلی الهی را استخدام کنند برای آن مطالبی که خود یافته

 ها است. ضات و تضادهای زیادی در آنابسيار و تنق

پس ما برای معرفت تفصيلی اصول شریعت باید به بيانات اهلل در قرآن مراجعه کنيم و 

در معرفت تفصيلی فروع شریعت باید به کتاب اهلل مراجعه کنيم، نقش اصلی ما و محور 

 امامه بود. خدا هست، از نظر اعتقادی بسيار خوب، اصلی باید کتاب اهلل باشد. این مقدّ

فهميدیم خدا هست، به دليل  اولگوید. ما در قدم تفصيل آن چه؟ تفصيل را قرآن می

داند، فطرت، به دليل عقل، ولی آیا همين کافی است؟ خير، نقش تفصيلی را خدا می

که ما نداریم؟ خير،  گویدانسان نقش تفصيلی را از کجا بياورد؟ یعنی خدا یک چيزی می

، کندکند، حکم علم را باز میکند، حکم فطرت را باز میخدا همين حکم عقل را باز می
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دهد تا اعتراف کنيم که وجود کند. خداوند خود را به ما نشان نمیخلقت را باز میه بني

آورد، منتها کند و برهان میدارد یا وحدت او را. خداوند از درون ما استدالل می

استدالل درونی ما، یا استدالل اجمالی قبل از پذیرش وحی است، یا استدالل تفصيلی 

بعد از پذیرش وحی است. مبنای هر دو عقل است، مبنای هر دو فطرت است و مبنای هر 

 دو خالئق خدا است. 

طور: ه ذاریات. آیه طور است و یکی آیه گيریم، یکی آیما فعالً دو آیه را در نظر می

« یُوقِنُونَ ال بَْل اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ  خَلَقُوا أَمْ*  اْلخالِقُونَ هُمُ أَمْ ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ لِقُواخُ أَمْ»

کند؟ این احتجاج سه بعدی است و  خداوند با چه کسی احتجاج میاوالً. 36و  35آیات 

د و نخاصّی صحبت که طور نيست که با یک دستحالت شمولی قرآن چنين است، این

بقيه محروم باشند، خير. این آیه با ملحدین، با مشرکين و با مسلمين، ملحدین علی 

 هاعلی صنوفهم، با همه ایندرکاتهم، مشرکين علی درکاتهم، مسملين علی درجاتهم، 

تيز استدالل و احتجاج منکرین وجود خدا و ه لب البتهکند. آیه را مالحظه کنيد. بحث می

توحيد را منکر  توحيد و شکل اصل توحيد را منکر هستند یا وضعتوحيد خدا هستند، یا 

 فَذَكِّرْ *  الرَّحيمُ اْلبَرُّ هُوَ إِنَّهُ نَدْعُوهُ قَبْلُ مِنْ كُنَّا إِنَّا»هستند. آیات قبلی را مالحظه کنيد: 

گوید؟ هم کسی می چه 1«شاعِرٌ یَقُولُونَ أَمْ*  مَجْنُونٍ ال وَ بِكاهِنٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَْنتَ فَما

های نامسلمان گویند، هم بعضی از مسلمانگویند، هم ملحدها میها میمشرک

 گویند. می

*  اْلمُتَرَبِّصينَ مِنَ مَعَكُمْ فَإِنِّي تَرَبَّصُوا قُْل*  اْلمَنُونِ َریْبَ بِهِ نَتَرَبَّصُ شاعِرٌ یَقُولُونَ أَمْ»

 فَْليَْأتُوا*  یُؤْمِنُونَ ال بَْل تَقَوَّلَهُ یَقُولُونَ أَمْ*  طاغُونَ قَوْمٌ هُمْ  مْأَ بِهذا أَحاْلمُهُمْ تَْأمُرُهُمْ أَمْ

از نظر ادبی بحث کنيم، بعد از نظر معنوی و  اولجا این 2«.صادِقينَ كانُوا إِنْ مِْثلِهِ بِحَدیثٍ

باب جا مذکوری در در این است. محذوف اصل« أم»، «خُلِقُوا أَمْ»مواجهات این آیه. 

وجود خدا نيست، برای ملحدین یا برای مشرکين یا برای مسلمينی که در ضاللت اثبات 

آیا  ست، چيست؟ درجاتی دارد.که مناسب اآن« خُلِقُوا أَمْ»هستند در بحث وجود خدا. 

ها که منکر وجود خدا هستند، محلدین، یا منکر وحدت اهلل هستند، مانند مشرکين یا این

ای آن وحدت درست را قائل نيستند که دیگران را هم کاره اماد، قائل به وحدت هستن

 کنيم. ما ملحدین را بحث می«. خُلِقُوا أَمْ»دانند. می

                                                           

 .30تا  28. طور، آیات 1

 .34تا  30. همان، آیات 2
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ها که در این بحث دارند چند مرحله است. آیا این« خُِلقُوا أَمْ»محذوف « أ لم یخلقوا»

نيست. از خود که خدا نيست یا اگر هست، چنين و چنان است، این از چند حال خارج 

کنيم، بهترین استدالل، استداللی است که از خود شخص شروع شود. ها شروع میآن

 أَمْ »نه، خودش.  شاید او باشد، فالنی چه گفت، فالنی چه گفت، شاید فالنی نباشد،

شما مخلوق هستيد  است که مشکل دارید،اولی ه شما که در وجود اهلل که مرحل« خُلِقُوا

هيچ کس نيست  اینکه؟ مخلوق نيستيد را حذف کرده است، چرا؟ برای یا مخلوق نيستيد

دهد، کرم باگر بشود از کرم سؤال کرد و کرم جواب  حتیکه بگوید من مخلوق نيستم، 

زیادی که نبوده  وقتی نبوده است که نباشم. اوقات تواند بگوید من ازليت دارم، هيچنمی

نکرد، چرا ذکر نکرد؟ چون قابل ذکر نيست، و بعدًا هم نخواهد بود. و لذا این را ذکر 

 دوم.ه گوید. مرحلرا نمی« لم یخلقوا»، کسی «أ لم یخلقوا»نفرمود که 

 ]سؤال[ -

اولی بحث است. ما یک خلق داریم و یک ه خواهيم بحث کنيم، از قضا نقطمی -

تند که ها مخلوق نيستند؟ اگر مخلوق نيساین« أ لم یخلقوا»اولی است. دو والدت، در هر 

کاری نباید داشته باشند، عبادتی، وليکن مخلوق هستند و قبول دارند مخلوق هستند، 

 أَمْ »حال که مخلوق هستند چطور؟ حال که مخلوق هستند، از چند حال خارج نيست؛ 

چيست؟ ال شیء است، من ال شیء. یک ال من شیء  من غير شیء، «ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا

من ال شیء است، نه ال من شیء. « ءٍشَيْ مِنْ غَيْرِ»جا شیء است، اینداریم، یک من ال 

يه را ال من شیء خلق کرده است. ما بين خالق و مخلوق گاه ه اولخداوند مادّ  اینکهبرای 

مخلوقٌ منه داریم، گاه نداریم. نسبت به خلق اوّلی که قبل از این خلق، خلقی نبود و 

يه را از چه خلق ه اوللوقٌ منه نبود، یعنی خداوند مادّخداوند خلق کرد، خالق بود و مخ

نيست، از برون که خلقی نيست. پس ال از درون که مسانختی  کرد؟ از درون یا از برون؟

یا من شیء  شدیممن شیء است. چون سه احتمال وجود دارد؛ یا ما من ال شیء خلق 

ال من شیء فرق دارد، من  خلق شدیم یا ال من شیء خلق شدیم، فرق دارد. من ال شیء با

ال شیء یعنی خالق هست، مخلوق هست، مخلوقٌ منه هم هست، مخلوقٌ منه ال شیء 

جا سه بعد دارد، قبالً هم صحبت است، خود ال شیء چيست که مخلوقٌ منه باشد. در این

 کنيم. های تفصيلی آن را عرض میکردیم، بحث

چند احتمال دارد. « خُلِقُوا»، «خُلِقُوا أَمْ » قبل از آن« أ لم یخلقوا»گوید؟ قرآن چه می

غير شیٍء »یعنی خالق ندارد و این « من غير شیءٍ خالقٍ»؟ این «ءٍشَيْ غَيْرِ خُلِقُوا مِنْ»

من غير »مخلوقٌ منه دارد یا « من غير شیءٍ خالق»مخلوقٌ منه هم ندارد یا « مخلوقٌ منه
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گيرد، ولی چون ما در هر دو را می« ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ»خالق ندارد، باالخره « مخلوقٌ منه شیءٍ

است، هيچ کس  اوليه است، خلق ه اولمادّ اولعد نيستيم، در بُعد بَعد هستيم. بُ اولعد بُ

طور که هيچ کس ولو ادنی شعور داشته باشد، ادّعا است؟ خير. همان اولادّعا دارد خلق 

عا ندارد که من خالق دارم، قيت ادتم، هيچ کس هم در بُعد مخلوندارد که مخلوق نيس

مخلوٌق منه ندارم، خداوند من را خلق کرده است بدون پدر و مادر و گل و خاک. پس 

به قول مطلق « ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ»شود، نه مخلوقٌ منه، برگشت به خالق می« ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ»

 من غير شیءٍ »، ولی «منه مخلوقٌ  من غير شیءٍ»گيرد، هم را می« خالق من غير شیءٍ»هم 

داند و برای خود خالق مخلوقٌ عنه است، چون کسی که خود را مخلوق می« مخلوقٌ منه

ال  اماداند خالق هر چه هست او را من شیء پدر و مادر خلق کرده است، قائل است، می

 گيرد. شیء یعنی خالق است و مخلوق، مخلوقٌ منه در کار نيست، این را نمی

یعنی ال شیء، از ال شیء مطلق خلق شدید « ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ»، «ءٍشَيْ غَيْرِ  مِنْ قُواخُلِ أَمْ»

شود . مگر میمطلق ال شیء در معناتصادف خلق شدید، دفه و گویيد از صُیا نه، شما می

مخلوق من غير شیءٍ باشد؟ اگر مخلوق من غير شیءٍ است، یا من غير شیء بوده است و 

ید که غير شیء شما را خلق کرده است، وجود و عدم وجود شما در آن اشما هم نبوده

یا نه، من غير شیٍء نيست، « اْلخالِقُونَ هُمُ أَمْ»سوم: ه دوم. مرحله واحد است. این مرحل

ها خالق دارند. خالق چه کسی است؟ من خود را من شیءٍ است، خالق دارند، این

اند یا نه، سنخ من هستند، من را خلق کردههم ام یا پدر و مادر کهخویشتن را خلق کرده

ام. تمام احتماالت ام و هم سماوات و ارض را خلق کردهباالتر، من هم خود را خلق کرده

کند. این یک تقسيم اجمالی است گذارد و احتمال درست را اثبات میغلط را کنار می

 کنيم. اولی برگشت میه که به مرحل

استدالل از ما است. یکی والد و مولود است،  اولستيم، قدم ما از دو مرحله خارج ني

معنی والد و مولود  کنيم.داریم بحث مییکی هم خالق و مخلوق، ما در والد و مولود 

بعضًا یا چيست؟ والد یعنی از درون ذات کلًّا، از درون ذات بعضًا، از خارج ذات مسانخ 

شود، فرزند از او خارج میه که پدر که نطف گویند والد. مثاًل فرض کنيدبه این می کلًّا،

شد، از صلب پدر، از ترائب مادر. پس این  تولداین فرزند از درون ذات جسمی پدر، م

خالق نيست، والد است، والد از درون ذات بعضًا. گاهی اوقات کلّ این والد تبدیل به ولد 

، خاکستر فرزند هيزم شودزنيد و خاکستر میشما هيزم را آتش می اینکهشود، مثل می

. در هيئت فرزند است خودش نيست، در مادّه خودش است، در هيئت غير از آن امااست، 

هيزم کلًّا ه مادّ اماهيزم است، ه خاکستر همان مادّه در مادّه خود او است. مادّ  امااو است، 



11 

 

مولود خاکستر  جا والد هيزم است،کرد و کلًّا تبدّل پيدا کرد و شد خاکستر. این پيدا تحوّل

است، والدت سوم چنين است که بنده چيزی را از جایی  است. این دو نوع والدت

بردارم، آن را تغيير بدهم، آن را طور دیگری کنم، از درون ذات نه کلًّا مصرف کنم و نه 

م و نه بعضًا، باز من والد هستم، خالق نيستم. ردبعضًا، اگر از درون ذات نه کلًّا مصرف ک

والد از درون ذات نيستم، از درون ذات نه کلًّا و نه بعضًا. از برون ذات کلًّا یا بعضًا منتها 

لکن از برون ذات جنسی را خاکستر کردم یا بعض هيزم را خاکستر کردم، ویا کلّ هيزم را 

ایالد. ه است، آن را ایالد کردم، این سه مرحل مسنخ با خودبا خودم است، هممجانس که 

 بحث والد و خالق.مولود. این ه والد است و سه مرحله پس سه مرحل

ایالد افتادند و خالق ه ایالد که آقایان فالسفه متأسّفانه در همين مرحله در این مرحل

انسان یا  کنيم،تقسيم فرضی عرض می و والد و مخلوق و مولود را با هم خلط کردند.

لد است و هم مولود، یا نه والد والد است و نه مولود، یا مولود است نه والد، یا هم وا

والد  نهو نه مولود، تقسيم است. انسانی که نه والد باشد و نه مولود، نداریم. انسان است 

خودش بوده و تا آخر هم خودش خواهد بود، نه از چيزی آمده  اولدارد و نه مولود، از 

ن انسان که نه ایواسع. است و نه به چيزی منتقل خواهد شد. این یک معنا است، معنای 

یابد، والد است و نه مولود، نه خود از چيزی تحوّل یافته و نه خود به چيز دیگر تحوّل می

 نداریم.  اصالً نه والد و نه مولود. ما موجودی که نه والد باشد و نه مولود،

والد است، مولود هم هست  اولموجودی که هم والد است و هم والد، انسان  اما

مولود از تراب است، والد انسان هم هست. گرچه معنای والدت در  1«تُرابٍ مِنْ خَلَقَكُمْ»

 ،شده است، تراب است تولداز او م اولکند، والد انسان که انسان ولد و والد فرق می

هم والد است و هم مولود. انسان آخر  اولپس این آدم  فرزند آدم است.مولود او  ولکن

شود، مولود است یا نه؟ بله، والد هم هست، خلق می طور، آن آخرین انسانی کههم همين

ها کلًّا هم والد پس انسانکند. ماند و تولد پيدا میشود، میخاک میبرای اینکه چرا؟ 

نه والد باشد و نه  اماهستند و هم مولود هستند، این یک بخش از چهار بخش است. 

 اولاشد، در یک معنا داریم، آدم دو بخش دیگر: والد باشد و مولود نب امامولود، نداریم. 

 اولدر معنای واسع آن چطور؟ انسان  امافرزند دیگری نيست.  اماوالد است، فرزند دارد، 

که هم والد  اولوالد است، مولود هم هست. والد انسان است و مولود از تراب، این انسان 

والد است و است و هم مولود است. پس دو بخش دیگر کنار رفت، دو بخش دیگر که نه 
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هایی که نزدیک نه مولود، غلط است. یک بخش دیگر که مولود است و والد نيست، انسان

هایی انسانرود. یا شود و عالم از بين میشوند، بعد انفجار میمی تولدبه یوم القيامة م

 وقتی اینکهها هم والد هستند، چرا؟ برای احيانًا فرزند ندارند. این اماکه مولود هستند، 

 شود. مرد، به تراب تبدیل می

نداریم، والدٌ و مولود، هم والد است و هم مولود، این یک  بيشترپس ما دو بخش 

بخش. نه والد و نه مولود، غلط است، والد غير مولود، غلط، مولود غير والد غلط، یک 

والدت را والدت فرزند نيست. و اگر بخواهيم تضييق بدهيم، صعه ندهيم،  بيشتربخش 

والد است و مولود نيست، انسان آخر مولود است و والد  اولبگویيم انسان  گيریم،ب

در این  ولکننه مولود و نه والد نداریم.  اماهای وسط مولود و والد دارند، نيست، انسان

سه بخش والد و مولود سنخيت شرط است؛ یعنی این موجودی که والد ولد است که در 

یا والد از درون ذات کلًّا، هيزم و خاکستر  ی حيوانی آن،آن و چه در معنامعنای وسيع 

سنخ خودش است، پس آن، یا از درون ذات بعضًا، یا از درون یا از برون، از برون هم

 شرط است.  مسانخت

تواند مجرّد را ایجاد کند، مجرّد قابل ایجاد نيست، مجرّد ازليت موجود مادّی نمی

تواند اهد آمد. سنخيت ندارد، موجود مادّی نمیدارد، ابدیت دارد، در بحث خود خو

موجود غير مادّی را بزاید، چون واجد آن نيست، نه در خود و نه در برون. نه در خود 

واجد مجرّد است، چون در وجود انسان مادّی مجرّد نيست، نه در خارج واجد مجّرد 

رّد کند، این است، واجد چه چيز مجرّد است؟ واجد مجرّد موجود است که آن را مج

تحصيل حاصل است. واجد قدرت بر ایجاد مجرّد است، قدرت بر ایجاد مجرّد که او را 

بزاید، مجرّد زایيدنی نيست. برای ایجاد مجرّد، مجرّدی را از مجرّد دیگر درست کند، 

در خالق و  اماتحصيل حاصل است. پس در باب والد و مولود سنخيت شرط است، 

اب خالق و خالق سنخيت اصالً معنا ندارد. مجرّد علی االطالق مخلوق چنين نيست، در ب

ه کند، والد نيست، نه از درون ذات و نه از برون ذات. حال در مادّکه مادّه را ایجاد می

يه را که خالق خلق کرد، واحد در دو ه اولمادّ، خيلی روشن است. کنيميه بحث میاول

 اول نيست که از درون ذات کلًّا...عد بُ


