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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

سال در بالد مختلفه به  سیما در این بحث جدید قرآنی که بعد از حدود 

رساندیم و بر این محور هم های عربی و فارسی بحث تسلسلی تفسير را به پایان زبان

دوم است و طبيعت حال است. ه بحث را عوض کردیم که چهره تأليف بود، فعالً چهر

صحيح بکند، این دو  تفکرکند و  دقتد در قرآن و کتاب اهلل اخير هوقتی انسان بخوا

 ربانیدر آیات به صورت تسلسلی که تأليف آن تأليف  تفکراست: یک نوع  تفکرنوع 

آنية و السّور القرآنية بهذه ترتّب اآلیات القر»تأليف، تأليف مقصود است. است و این 

ال حول عنه کما نستفيد من مفردات اآلیات معانی  ترکيبٌ قاصعورة البدیعة الصّ

ذلک نستفيد من مداخل اآلیات و مخارجها، مکاناتها، أجوابها، اآلیات الّتی کربّانية و 

 «. قبلها أو بعدها

ثانيه تفسير موضوعی است، تفسير موضوعی بسيار ه است. مرحل اولیه این مرحل

شمول نيست و قرآن کتابی است که از نظر از نظر دعوت جهان اماخوب است، 

ای است که اگر کسی شمول است. به گونهها جهانها و زمانزمينهه دعوت در هم

ز کلّ قرآن را اصالً کند، اجمالی ا دقتآیاتی از قرآن را به این ترتيب تأليف بخواند و 

های تأليفی غير الهی، باب اگر قرآن مانند سایر کتاب اماو فرعًا دریافت کرده است. 

شمول نبود و جهت دیگر در نو غيره بود، این کتاب دعوت جها اول، فصل اول

از  اولعد کنيم، بُعدی استفاده میبُ ربانيه را دوترتيب تأليفی این است که ما معارف 

طور عد دوم از وضع ترتيبی آیات، چنانچه عرض کردیم، همانیات است و بُمفردات آ
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کنيم، به حساب خود آیه، به حساب آیات قبل و بعد هایی میای استفادهکه از هر آیه

 تر است. کنيم و این نزدیکهم همين استفاده می

 تفکر و دقتای را که مورد سوم داریم، هر آیهه دیگر این است که استفاده مرحل

عد دوم از عرض شد، بُ اولعد عد استفاده کنيم. بُتوانيم در سه بُدهيم، ما میقرار می

موضوع این ه عد سوم که بسيار هم عميق است، از کلّ آیاتی که دربارآیات مجاوره، بُ

آیه بحث دارد. این سومين تفسير موضوعی است و ما در تفسير تسلسلی هر سه بعد 

فقط بعد سوم را داریم. چنانکه در القرآن هم مالحظه را داریم، در موضوعی 

عمق آن موضوعی است. در هر آیه از  امافرمایيد، صورت تفسير تسلسلی است، می

آیات آن مقدار که خداوند سخن گفته است و مطلب فرموده است، کلّ آیاتی که این 

استفاده  مطلب در این آیات کم و یا زیاد و یا به هر وضعی است، این را از آن

نظر به یک موضوع دارند، موضوعی از آیات گوناگون که ه استفاد اینکهکنيم. الّا می

 دقتمادر است، عميقًا ه مورد نظر را که آیه روی آی اینکهعد دو بعد دارد. یک بُ

به آیات دیگری که در این باب است، نظر سطحی کنيم. این موضوعی  اماکنيم، 

نه موضوعی است. بعد دوم این است که فعالً محور و  يست، این نه تسلسلی استن

 بعضه ریفسّ القرآن»اگر بخواهيم  امامخصوصه است، ه نظر و بحث ما در فالن آی

طور که در جا ایفا کنيم، باید همانرا درست در این 1«بعضٍ على بعضه ینطق و بعضًا

یه و هم در کنيم هم در خود آمی تفکرمادر به حساب کيفيت بحث، درست ه این آی

 دقت دقيقًا مقارنات آیه، باید در کلّ آیات دیگری که در این موضوع بحث دارند هم

 کنيم. 

نحن »ثانيه در تفسير موضوعی خاص است. ه تفسير موضوعی، مرحله پس مرحل

تحدّث حول اآلیات المشکلة بالنّسبة لعلمنا، ال بالنّسبة للبيان، البيان فصاحةً و بالغةً 

اآلیات بصورةٍ موضوعية بعد ما تخطّينا الصّورة التّرتيبية التّسلسلية،  و نتحدّث حول

يه اولهای کنم فعالً در این بحثمن از برادران استدعا می«. حتّی نجمع بين الخيرین

بحث تفسير موضوعی است که راجع به اثبات وجود خدا و اثبات ه ياولکه نقاط 

 و وسيعًا مطالعه بفرمایيد. در حوار که توحيد خدا و صفات و افعال خدا است، عميقًا

چنين، بعدًا نظرات دیگران را، بعدًا روی آن بفرمایيد، در تفسير هم مراجعهدرست 

کنيم، بحث الف و ب نيست، آنچه را که جا بحث میفکر بفرمایيد و ما که در این
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جا باید فرمایيد. اینکنيم، خود شما مطالعه میگفتيم و نوشتيم برای شما نقل می

 کنيم و بحث کنيم.  دقتتوان گفت، شود گفت و میروی آنچه را که می

کنيم، راجع به استداللی که طور میه سات سورقدبالفعل ما یک سيری در آیات م

راجعٌ إلی »جا وجود دارد. در بعدی بسيار عميق راجع به اثبات وجود خالق در این

الجهة األولی: انذاراتٌ بالنّسبة لهؤالء الّذین سورة الطوّر، سورة الطّور مثلثة الجهات، 

ال یخافون الميعاد فی آیاتٍ عدّة، الجهة الثّانية: تبشيراتٌ بالنّسبة للّذین یؤمنون باهلل 

تعالی و اليوم اآلخر و الرّسالة اإللهية و الجهة الثّالثة: براهين و انذارات، انذارات و 

ملحدین أو لوحدة اهلل، مشرکين، أو لخربطاتٍ براهين، أمام کلّ النّاکرین بوجود اهلل 

 «.موحّدین کالمجسّم و من إلی ذلکعقيدیةٍ توحيدیة من ال

حدود دوازده، سيزده آیه است که انذار عام است.  ه اولسه مرحله است، مرحل

 اْلبَيْتِ  وَ*  ورٍمَْنشُ رَقٍّ في*  مَسْطُورٍ كِتابٍ وَ*  الطُّورِ وَ »، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

خواهيم تفصيل بحث کنيم، این را به تفسير نمی« اْلمَرْفُوعِ السَّْقفِ وَ*  اْلمَعْمُورِ

 یَوْمَ *  دافِعٍ مِنْ لَهُ ما*  لَواقِعٌ رَبِّكَ عَذابَ إِنَّ*  اْلمَسْجُورِ اْلبَحْرِ وَ»مراجعه بفرمایيد. 

 سَواء   تَْصبِرُوا ال أَوْ فَاْصبِرُوا اْصلَوْها»تعالی: إلی قوله سبحانه و « مَوْرًا السَّماءُ تَمُورُ

این آیات یک عرضی است و نمایشی است برای  1«تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ ما تُجْزَوْنَ إِنَّما عَلَيْكُمْ

یک انذار عامّی نسبت به کلّ  گردد وحوادثی که یوم القيامة الکبری حادث می

 إِنَّ »إلی قسمةٍ وسطی، هی خاصّةٌ بالمتّقين بعد ذلک تنتقل اآلیات »فين است. مکل

إلی  3«اْلمُتَرَبِّصينَ مِنَ مََعكُمْ فَإِنِّي تَرَبَّصُوا قُْل»إلی قوله:  2«نَعيمٍ  وَ جَنَّاتٍ في اْلمُتَّقينَ

رکة إلی ما قبل آیة المبا 4«مَجْنُونٍ ال وَ  بِكاهِنٍ  رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَْنتَ فَما فَذَكِّرْ»قوله تعالی: 

 «. تختصّ بالمتّقين

است و تندید  اضراب« أَمْ»، «أَمْ »پانزده مرتبه « أَمْ»از این آیه به بعد تا آخر سوره، 

است، در ابعاد گوناگون تخلّفاتی که نسبت به « أَمْ »و توبيخ است، پانزده مرتبه  است

حيدیه، اوضاع اصول معارف الهيه دارند، توحيدًا و نبوّتًا و معادًا و احکامًا، اوضاع تو

رسالتی، اوضاع معادیه، هم برهان است و هم تندید و توبيخ است و هم تذکّر است. از 
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آیا نعمت رب « مَجْنُونٍ ال وَ  بِكاهِنٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَْنتَ فَما فَذَكِّرْ»شود: جا شروع میاین

جنون  کند؟ کهانت و سحر رفقای جنون هستند وکند؟ کاهن میانسان را مجنون می

جهالت ه هم از ابعاد کهانت و سحر است، آیا این ثالوث کهانت و سحر و جنون نتيج

تربيت است؟ این یک ه نتيج یا ربوبيت است وه است یا نتيج یتربيتبیه است، نتيج

توبيخی نسبت به کسانی است که وحی قرآن را صادر از مصدر کهانت و یا سحر و یا 

ل إلی اإلنسان أنّ هذا کالم توبيخ، تندید، انذار، تبشير یخيّ »دانند. استدالل: جنون می

 «. برهان و لکن إن کلّ برهان ]...[و ليس 

و از اختصاصات قرآن شریف این است که سهل ممتنع است، از نظر تعبير مردمی 

دهد، با بهترین و می ربانیتبلور  را لباب افکارو  لباب کلمات اماگوید، سخن می

کند استدالل است. راجع به کند، انسان گمان میمطالب را بيان میترین عبارات ساده

گوید قرآن که وجود اهلل و توحيد اهلل و صفات و اسماء اهلل، افعال اهلل، میه فلسف

ده است، هر چه يکتاب نقل است، به اسفار و غيره مراجعه کنيد، سنگين و پيچ

منبر رفته بود، یک ساعت تر باشد، بهتر است! شخصی باالی تر و پيچيدهسنگين

چرا؟  بود صحبت کرد، بعد که پایين آمد، مستمعين گفتند: خيلی عالی بود، گفته

این شخصی که صحبت کرده بود، از  گویی!گفتند بودند: چون ما نفهميدیم چه می

گوید، کمال نيست. خود این نفهمی است که چه می یدتر بود. اینکه نفهميدهمه نفهم

 لغت مفهوم است، مطالب را نفهمند.لغت همان ای سخن بگوید که انسان به گونه

بشری مات، سأله ملکٌ من مالئکة اهلل تعالی من ربّک؟  فيلسوفٌ مات، فيلسوفٌ»

هکذا اسطقسٌ  یعرفکقال: یا ربّ هذا  ، ملک ]...[قال: اسطقسٌّ فوق االسطقسات

ن، درشت کردن، باال غليظ کردن، پيچيده کرد]...[« فوق االستطقسات، قال الرّب: 

ترین ها یعنی چه؟ قرآن شریف با سادهرفتن و پایين آمدن، چندین جلد اسفار و این

ترین عقول، ترین عقول، سادهی، برای قویمکلفبيان برای هر انس و جان و برای هر 

ه کند، به دستای از مراحل فکری و عقلی است، استدالل میهر کس در هر مرحله

مأموریت تو ای پيغمبر، این است که « فَذَكِّرْ»جا هم دارد. در اینخاصّی اختصاص ن

 سَنُریهِمْ »، «فذکّر بما فی فطرهم و عقولهم، بما فی أنفسهم و آفاقهم»تذکّر بدهی، 

 ْكفِ یَ لَمْ  وَ  أَ  اْلحَق   أَنَّهُ  لَهُمْ  یَتَبَيَّنَ  حَتَّى»ارائه، تذکّر  1«أَْنفُسِهِمْ  في وَ اْلآفاقِ فِي آیاتِنا

تذکّر است، این بيانات جدایی ندارد، این بيانات « شَهيدٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى أَنَّهُ بِرَبِّكَ
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زیربنا دارد که در تکوین فطری و در تکوین عقلی درونی و در تکوین خارجی برونی 

دهد که خطاهایی که در اثر اشتباهات خداوند مقرّر کرده است، بعد تبلوراتی می

 شود، برطرف شود. ها حاصل میا و محدودیتهعقول و هوی

؟ چرا به «أَْنتَ  ما»گوید چرا می« مَجْنُونٍ  ال وَ بِكاهِنٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَْنتَ فَما فَذَكِّرْ»

نعمت رب که وحی ه کند؟ ای پيغمبر، تو تذکّر بده، تو به وسيلپيغمبر خطاب می

های ربيت است، به این وسيلهمعرفت و ته است، که عصمت است، که باالترین قلّ

معصوميه، تو نه کاهن هستی و نه مجنون. چه کسانی به پيغمبر کاهن و ربانيه 

. ولی با پيغمبر حرف گویند؟ این مشرکين، این ملحدین، این منحرفينمجنون می

شود، با بعضی مواقع به شيطان خطاب می اینکهجا است، برای زند، چرا؟ نکته اینمی

قدر سخنان شعور است و آنقدر بیبعضی مخاطب اوقات آن، شودمیشيطان صحبت 

شود، به کسی که شعور دارد او از شعور و ادراک بيرون است که به او خطاب نمی

 شعور گوش بدهد و بفهمد. شود که آن بیخطاب می

 این افترایی که به ولکن ،اهلل )ص( استمعلوم است، مذکّر رسول« فَذَكِّرْ»جا در این

زدند که کاهن است یا مجنون است، از طرف چه کسی است؟ از طرف  اهللرسول

دهند تا چه رسد گوش نمی یبه کلمات وحی قرآن حتیشعورترین افراد است که بی

« أَْنتَ فَما فَذَكِّرْ»)ص( است،  اهللرسولخطاب به  اول« فَذَكِّرْ»تدبّر کنند. و لذا  اینکهبه 

اطب مستقيمًا کسانی نيستند که آن حضرت را کاهن و است، مخ اهللرسولمخاطب 

 أَمْ »که دیگران توجّه کنند، « مَجْنُونٍ  ال وَ بِكاهِنٍ  رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَْنتَ فَما»دانند. مجنون می

پانزده «. صينَ اْلمُتَرَبِّ مِنَ مَعَكُمْ فَإِنِّي تَرَبَّصُوا قُْل*  اْلمَنُونِ رَیْبَ  بِهِ نَتَرَبَّصُ شاعِرٌ  یَقُولُونَ

ه است. هم تعبيردر این آیات صریحًا ذکر شده است و سه، چهار مرتبه « أَمْ»مرتبه 

 . داردها حساب این

ها ای که ایناین افکار جاهالنه 1«طاغُونَ قَوْمٌ هُمْ أَمْ  بِهذا أَحْالمُهُمْ تَْأمُرُهُمْ أَمْ»

ها وحی کرده به ایندارند، سه بعدی است. یک بعد آن که درست نيست، که خدا 

، آن را «أَمْ »که این محمّد ما یا کاهن است و یا مجنون، که چنين نيست. و لذا  است

جا یک مقدّری دارد. در این« أَمْ»قابل گفتن نيست. پس  اینکهچرا؟ برای  نگفته است،

بوحی السّماء أن یقولوا أنت کاهن، أنت مجنون،  المزوّرتينأ تأمرهم عقولهم فطرهم »

چيز دیگری نيست. حق که نيست، پس « تَْأمُرُهُمْ أَمْ»این قابل قبول نيست. « ت ساحرأن
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أحالمهم، هوساتهم، « بِهذا أَحْالمُهُمْ تَْأمُرُهُمْ أَمْ»باطل است، دو باطل است، 

چنين عقل « و ال عقلياتهم تخيّالتهم، تخطّاتهم، شهواتهم، حيوناتهم، ال فطرهم

فهمد، کسی که خوب کند، نمیکه خوب صحبت میکسی  ، پس آندهدحکمی نمی

 قَوْمٌ  هُمْ أَمْ بِهذا أَحْالمُهُمْ تَْأمُرُهُمْ أَمْ »فهمد، پس جاهل است. چنين که نيست. می

ها جاهل نيستند، متجاهل کند، اینطاغون چه کسانی هستند؟ احالم امر نمی« طاغُونَ

 1«.عُلُوًّا وَ ظُْلمًا ْنفُسُهُمْأَ اسْتَيْقَنَْتها وَ بِها جَحَدُوا وَ». هستند

أ یقولون أنّه من عند غيره و »چيست؟ باید معنا کنيم. « أَمْ »این  2«تَقَوَّلَهُ یَقُولُونَ أَمْ»

« تَقَوَّلَهُ  یَقُولُونَ أَمْ»این یک احتمال. « غير اهلل، من علماء اليهود، من علماء النّصاری

اختلق هذه اآلیات البيّنات و »اده است. خودش این را درست کرده و به خدا نسبت د

خواهند ایمان بياورند و الّا این نمی« یُؤْمِنُونَ ال بَْل تَقَوَّلَهُ یَقُولُونَ  أَمْ«. »نسبها إلی اهلل

 خُلِقُوا أَمْ *  صادِقينَ كانُوا إِنْ مِْثلِهِ بِحَدیثٍ  فَْليَْأتُوا»ها دليل دارد. ها چيست، اینمرض

کنيم. مه عرض میقدجا مقداری مدیروز مقداری بحث کردیم، از این 3«ءٍشَيْ غَيْرِ  مِنْ

در مقابل ملحدین که اصالً قائل به اصالت مادّه هستند و منکر خدا هستند و در 

مقابل مشرکين و بعدًا در مقابل موحّدین که انحرافاتی در توحيد دارند، در هر سه 

 . مقابله این آیات احتجاج دارد و تندید دارد

این است که انسان خود را اشرف  ه اولمقدکنم. ممختصر عرض میه مقددو م

داند، شکی نيست. هست، هم واقعيت دارد و هم انسان خود را اشرف مخلوقات می

بر ه داند. در کتاب اهلل آیاتی است و خود انسان هم که خود را سيطرمخلوقات می

ه آسمان و غيره، او خود را اشرف رود، هم بدهد و مدام باال میکلّ موجودات می

داند. این یک جهت. جهت دوم این است که اگر برای این انسان که مخلوقات می

اشرف مخلوقات است بخواهند اثبات کنند که خدای خالقی وجود دارد، واحد است 

و رسالتی هست، از کجا باید شروع شود؟ باید سير شود، سفر شود. کسی که در 

یا جهالت نسبت به وجود اهلل دارد، باید او را سير داد، قدرت او، تجاهل رکود دارد 

 او را باید سير داد.  دقتفکر او، 

                                                           

 .14. نمل، آیه 1

 .33. طور، آیه 2

 .35و  34. همان، آیات 3
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این سير از دو حال خارج نيست؛ یا سير از درون است و یا سير از برون. سير از 

برون سفر است، از خود به سوی عالم خود سفر کنيم تا از عالم خود بفهميم که این 

سير است، سير درونی، در خود  اولاین قدم دوم است. قدم  ولکن ،ردجهان خالقی دا

دهند و دوم سير میه دهند، بعدًا در مرحلسير کردن. ما را در آغاز در خود سير می

لذا در آیات مالحظه کنيد: ای انسان که منکر وجود خدا هستی، از خود شروع کن، 

خود کسانی که ملحد هستند یا مشرک « خلقوا»، «أم خلق العالم»، نه «خُلِقُوا أَمْ»

ملحدین، کسانی که منکر وجود خدا  اولهستند یا انحراف در توحيد دارند، قدم 

کسی « أ لم یخلقوا»محذوفی دارد « خُلِقُوا أَمْ»هستند یا خدایان متعدّد قائل هستند 

لوق داند؟ خود را مخابدی می داند؟انی در عالم خود را ازلی میداند. هيچ انسنمی

 «. کلّ النّاس یعرفون أنّهم مخلوقون»داند؟ نمی

؟ والدت را دیروز عرض کردیم، همه قبول دارند والد «خُلِقُوا أَمْ»چرا فرمود 

است. صحبت در این  تهستند، مولود هستند. صحبت والدت که نيست، صحبت خلق

و والده دارند و ای داریم، خوب داریم، والد و والده هم والد نيست که ما والد و والده

ها که اشرف مخلوقات طور ادامه دارد. صحبت در این است که آیا ما انسانهمين

جا حذف یا خالق نداریم؟ مخلوق نيستيم را در این -نه والد-هستيم، خالق داریم 

 أَمْ »وف، محذ« أ لم یخلقوا»، «خُلِقُوا أَمْ» من هم مخلوق هستم. بنابراین کرده است،

 أَمْ *  اْلخالِقُونَ هُمُ أَمْ ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ  خُلِقُوا أَمْ»چند بعد دارد، « خُلِقُوا مْأَ«. »خُلِقُوا

 کند. مراحلی را طی می« یُوقِنُونَ ال بَلْ  اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ  خَلَقُوا

دوم ه خواستم عرض کنم این انسان اشرف المخلوقات است، نکتکه می ه اولنکت

عد ها دارای سه بُدهند. سوم: ما انسانجود خالق سير درونی میما را برای اثبات و

ما ه عد مهم که صورت جسمی انسانيعد اهم که روح ما است، یک بُهستيم، یک بُ

ها سه عد دیگر که اصل مادّی بدن ما است. وجود هر یک از ما انساناست و یک بُ

و بدن خاک گردد، همان ضلع دارد که اگر این روح از بين برود، از بدن منفصل شود 

ها که مثلثة الجهات هستند، زیربنای وجود انسان -نه اهم-شود. زیربنا مادّه می

عبارت از مادّه است و انسان در مادّه با کلّ مواد شرکت دارد. ضلع دوم هيئت و 

 1«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ»طور. بعد سوم: شکل انسانی بدن است، مرده هم باشد، همين

جا است، کنند، روح در این بدن که در اینها گمان میکه خداوند یا هر کسی که آن

                                                           

 .14. مؤمنون، آیه 1
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که جهت اولی آن محذوف بود، « ءٍشَيْ غَيْرِ  مِنْ  خُلِقُوا أَمْ»در این سه بعد است. سؤال: 

لم یخلقوا مادّةً؟ لم یخلقوا هيئةً، لم یخلقوًا روحًا أم خلقوا فی بعضٍ و لم یخلقوا »

 ها احتماالت است. این احتماالت است، تمام این« فی بعض

 ولکن ،بدنی مخلوق نيسته ممکن است کسانی بگویند که انسان از نظر اصل مادّ

ه از نظر هيئت مخلوق است، از نظر روح مخلوق است، خالق این هيئت بدنی، چهر

گویند یا موجود دیگری چنانچه مادّیون میبدنی و خالق این روح یا اصل مادّه است، 

این سه بعد « خُلِقُوا أَمْ»ها احتماالت است. پس در غير الهی است یا اهلل است که این

 ما را که اشرف مخلوقات هستيم، از خودهای ما شروع اوالًرا در نظر داشته باشيد. 

ی که این کردند، اگر اشرف مخلوقات مخلوق است، دیگران مخلوق نيستند؟ وقت

اشرف مخلوقات با سير درونی که مخلوق است، ثابت شد، آیا دیگران که مادون این 

اشرف المخلوقات هستند، مخلوق نيستند؟ این به طریق اولی است. پس وقتی ثابت 

فطری و  اشرف مخلوقات است، در سير درونیشد این انسان که محور اصلی است و 

ران به طریق اولی مخلوق هستند. ثابت شده عقلی خود که این مخلوق است، پس دیگ

است، خورشيد مخلوق است، ماه مخلوق است و غيره، تمام این مخلوقات که انسان 

 داند. ها میخود را اشرف از آن

« خُلِقُوا»چند بعد دارد، این « خُلِقُوا»، «خُلِقُوا أَمْ»در این سه بعد، « أ لم یخلقوا»

شود گفت مخلوق ق دارد یا خالق ندارد؟ میمخلوق بودن است، این مخلوق خال

الخالق و « ءٍشَيْ  غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا أَمْ»همين است دیگر. « ءٍشَيْ  غَيْرِ مِنْ»خالق ندارد؟ 

کنيم. عد است. ما در مخلوق بحث میعد است، و المخلوق، سه بُالمخلوق به، دو بُ

آن است یا این مخلوق خالق  عد قبل ازعد است یا یک بُقبل از این مخلوق یا دو بُ

و اهلل تعالی خلق کلّ واحدٍ منّا من »ما، خالق داریم ه منه، مثل همدارد و مخلوقٌ

خلقنا من »هر دو است، « شیءٍ»منه، خالق و مخلوق« ين، من التّرابطف، من الطّ النّ

این یک مرحله است که خلق من شیءٍ در دو « شیءٍ، شیء خالق و شیءٍ مخلوقٌ به

 است. بعد 

يه بر حسب فکر توحيدی ه اولگاهی اوقات خلق من شیءٍ در یک بعد است، مادّ

جا خالق ما. أوّل ما خلق اهلل تعالی که قبل از آن هيچ موجودی جز اهلل نبود، در این

جایی که خالق در کار است، خالق است و مخلوق، مخلوقٌ منه در کار است. در آن

جایی که مخلوقٌ منه در کار است، خالق باشد، در آنتواند وجود دارد، معدوم که نمی

تواند مبدأ خلقت بشود. ما از هيچ آب دربياوریم، مخلوقٌ منه وجود دارد، معدوم نمی
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یک « غير شیءٍ »، «ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ  خُلِقُوا أَمْ»از هيچ خاک دربياوریم، این امکان ندارد. 

« لم یخلقوا» اولقدم دوم است که قدم « اخُلِقُو»گویيم. بعد از سه بعدی است که می

را در سه بعد در نظر « خُلِقُوا»، حال ما است «خُلِقُوا»که قابل قبول نبود، قدم دوم 

« خُلِقُوا»این را در نظر بگيریم، بعد « خلقوا مادّةً، خلقوا هيئةً، خلقوا روحًا»بگيریم. 

 رویم. یک به یک جلو می در دوتا. حاال ما احتماالت را« خُلِقُوا»در یکی، بعد 

دانند و اعتراف دارند که در هر سه بعد مخلوق هستند؟ البتّه آیا می« خُلِقُوا أَمْ»

گویند که ما در بعد مادّه مخلوق نيستيم، چون گویند، مادّیين میمادّیين این را نمی

الجهات المثلّثة خلقوا فی « خُلِقُوا أَمْ»مادّه ازليت دارد. این سه بعد را در نظر بگيرید، 

هر سه مخلوق است. حال که هر سه مخلوق « مادّةً و هيتئةً بدنية اإلنسانية و روحًا

است، سه احتمال در خارج این سه مخلوق وجود دارد، آن احتمالی که مردود است 

 غَيْرِ »است، « ءٍشَيْ غَيْرِ ِمنْ»برد، جا آن را با برهان از بين میو غلط است که در این

ال شیء است. یک شیء داریم، یک ال شیء داریم، دیگر بينهما نداریم، چيزی « ءٍشَيْ

 که هم شیء باشد و هم ال شیء باشد. 

ملک است که یک ه در سور چنانکهالبتّه در باب بحث قدرت عرض خواهيم کرد، 

شیء مطلق داریم و یک ال شیء مطلق داریم و یک بينهما، شیء مطلق اهلل است، ال 

الوجود است، بينهما ممکن الوجود است. هم شيئيت دارد، هم  ممتنع شیء مطلق

ندارد. شيئيت اصلی ندارد؛ چون شیء مطلق است، ال شیء مطلق هم نيست، این 

کنيم. وقتی مطلب دیگری است. وليکن ما بود و نبود را در مقابل یکدیگر بحث می

نه که مخلوق هستند، گاگانه مخلوق هستند، آیا در این جهات سهدر این جهات سه

خواهند. خواهند، پس خالق میشود گفت خالق نمیخواهند یا نه؟ نمیخالق می

خواهند، سه احتمال وجود دارد، احتمال مردود را ذکر فرموده حال که خالق می

 است و دو احتمال دیگر را که درست است، ذکر نفرموده است. 

ها مخلوق هستند. باید دو  شیءٍ، این انسان، من ال«ءٍ شَيْ غَيْرِ مِنْ»احتمال مردود: 

ها باشد، یکی خالق و یکی مخلوقٌ منه، خالق و مخلوقٌ منه. مرحله قبل از خلقت آن

در بعد فعلی « فی قبلو الخالق خلقنا ممّا خلقه »داریم ما سه بعد داریم، خالق 

حال که  يه نيستيم که فقط خالق و مخلوق باشد،ه اولچنين است، ما که مادّاین

مخلوق هستيم، از این مخلوق بودن انسانی که در ابعاد بعدی خلقت است، نه در بعد 

« اإلنسان ليس فی البعد األوّل من الخلقة، ليس المادّة األوّلية و ليس خلق األوّل». اول
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بعدی است. این انسان که در مراحل بعدی از خلقت قرار گرفته است، حاال ه مرحل

 ق است. معترف است که مخلو

کنم و قبلی میه قبلی هم بفرمایيد، خود من مطالعه کنم مطالعاستدعا می اینکه

تری به رتر و متبلوکنيم و مطالب قویکنم، حاال فکرها را با هم مخلوط میفکر می

چنين و خود شما هم آوریم. حوار را خوب مطالعه بفرمایيد، تفسير را همدست می

« ءٍشَيْ  غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا أَمْ»جا رسيدیم: کنيم. به اینحبت میفکر بفرمایيد، بعد با هم ص

در سه بعد که خالق « خُلِقُوا»خواهد، منتها این در سه بعد خالق می« خُلِقُوا»این 

خواهد. خالق باید شیء است که خالق و مخلوقٌ منه می« خُلِقُوا»خواهد، این می

ر دو باید شیء باشند، هم خالق باید موجود باشد، مخلوقٌ منه هم باید شیء باشد، ه

و طين  است و تراباست غلط است و هم مخلوقٌ منه که نطفه « غير شیءٍ »باشد، 

 جا غلط است. در این« غير شیءٍ »است، باید وجود داشته باشند. پس 

خلقنا »پس اگر بگویند خالق داریم و مخلوقٌ منه نداریم، غلط است، یعنی خالق 

منه خالق نداریم و مخلوقٌ  بگویند خالق، بگویيماین غلط است. اگر ؟ «من ال شیء

باز هم غلط است. اگر بگویند نه خالق « خلقوا من غير خالقٍ »داریم، باز غلط است. 

است.  1«بَعْضٍ  فَوْقَ بَعْضُها ظُلُماتٌ»داریم و نه مخلوقٌ منه، این غلط اندر غلط است و 

پس این سه برطرف شد. این سه را با یک کلمه  نه شیء خالق و نه شیء مخلوقٌ منه،

من غير شیءٍ خالق، عدم، من غير شیءٍ « ءٍشَيْ  غَيْرِ مِنْ  خُلِقُوا أَمْ»برطرف کردند: 

کند. چرا؟ ها را رد میم ابعاد این فيهما، عدم، در تمامخلوقٌ منه، عدم، یا من غير شیءٍ

م چيزی نيست که مهم باشد. یک تر است یا معدوم؟ معدوآیا موجود مهم اینکهبرای 

شود گفت موجود ضعيف، قوی تر است یا موجود ضعيف؟ قوی، میموجود قوی مهم

 ضعيف نيازمند به قوی نيست.  امارا خلق کرده است؟ قوی نيازمند به ضعيف است، 

تواند خالق باالتر از این، اگر من غير شیءٍ را خالق قرار بدهيم، هر شيئی نمی

تواند انسان درست کند. تواند انسان درست کند، انسان هم نمیربه نمیانسان باشد، گ

تواند موجود باالتر را درست کند که آن باالتر نيازمند به تر که نمیپایينیک موجود 

شود و بيّن است. باالتر از که نمیتر نسبت به او غنی باشد، اینتر باشد، پایينپایين

مغایر با شيئيت است، مغایر با شيئيت « غير شیءٍ»، «ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا أَمْ»این است: 

هيچ شيئيتی ندارد، نه شيئيت واجبه و نه شيئيت ممکنه. غير شیءٍ یعنی ممتنع 
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که ال شیء محض است و مصداق بسيار بيّن آن ممتنع الوجود، ال شیء محض. آن

ای انسان که اشرف الوجود است، ال شیء محض خالق است و مخلوقٌ منه است، بر

 غَيْرِ مِنْ»تواند چنين بگوید؟ پس مخلوقات و اکمل موجودات است. چه کسی می

 این سه را رد کرد. « ءٍشَيْ

خالقی که موجودی را از چيز دیگر خلق  ولکن ،جا خالق باید موجود باشددر این

مخلوقٌ منه هم طور که خالق باید باشد، کند، چيز دیگر باید باشد یا نه؟ بله، همانمی

خلقنا من شیءٍ، »در بعد مراتب بعدی خلقت باید باشد. این مخلوق منه سه بعد دارد: 

در بعضی از روایات از امام صادق هم داریم، « خلقنا من ال شیء، خلقنا ال من شیء

 غلط است،« ءٍشَيْ  غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا أَمْ» «اهلل خالقٌ خلقنا من ال شیء»رد. در قرآن هم دا

خلقنا »غلط است. « خلقنا من ال شیء»خود ال شیء چيست که مبدأ خلقت ما باشد. 

این درست است، پس این « طف، من التّرابخلقنا کلّنا من النّ»درست است، « من شیء

خلقنا من ال شیء، خالق »کند، خارج است. این ال شیء را نفی می« من غير شیءٍ »از 

لط است. خالق شیء، مخلوقٌ منه ال شیء، غلط، این غ« ال شیء، مخلوقٌ منه ال شیء

کند و منفی هر سه را برطرف می« ءٍشَيْ  غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا أَمْ»به عکس غلط است. این 

 کند. می

نيست، « ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا« »خلقنا من شیء»درست است، « خلقنا من شیء»

، «خلقنا العدم»است، در بعد مخلوقٌ منه. « ءٍشَيْ  غَيْرِ مِنْ خُلِقُوا« »خلقنا من ال شیء»

شیء خالق و شیء مخلوقٌ  است،جا است، چون شیء در این« ءٍشَيْ  غَيْرِ  مِنْ  خُلِقُوا»

منه. ما یک شیء مخلوق داریم که ما هستيم، یک شیء خالق داریم که خالق است، 

 مِنْ  خُلِقُوا»ین یک شیء مخلوقٌ منه داریم. چون ما در مراحل بعدی وجود هستيم. ا

یک شیء آن معلوم است که شما هستيد، مخلوق هستيد. در دو شیء دیگر « ءٍشَيْ  غَيْرِ

خالق نيست؟ « ءٍشَيْ  غَيْرِ مِنْ  خُلِقُوا»بحث دارد، بحث اصلی در شیء خالق است، 

خلقنا » امامصدر شیء است،  اینکهکه از مصدر ال شیء صادر شده است یا « خُلِقُوا»

ربّنا خلقنا من »درست است. منتها « خلقنا من شیء»باز غلط است. ولی « شیءمن ال 

أوّل ما خلق »اولی نه. ه در بعد مراحل بعدی وجود درست است، در بعد مرحل« شیء

من ال شیء « اهلل تعالی خلقه ال من شیء، ال خلقه من شیء و ال خلقه من ال شیء

 لَمْ  کَانَ اللَّهُ وَ»، شیء هم نداریم. شیء هم نيست نيست، ال شیء که چيزی نيست، من

بل خلقنا ال من شیء، هنا خالقٌ و مخلوق فی الخلق األوّل، خالقٌ و « »ء شَيْ  مَعَهُ یَكُنْ

 «. مخلوقٌ منه و مخلوق فی الخلق اآلخر، بعد الخلق األوّل
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خواهيد فرمود. کسانی  مالحظهجا تطّوراتی در بحث است که در حوار در این

بدن ما، چه ه چه مادّ ،خلق ما ولکن ،خلق شدیم« نحن خلقنا»گویند که میهستند 

هيئت بدن ما، چه روح ما، خالق آن صدفه است، تصادف است. این را بحث کردیم و 

ها گمان این« الصّدفة هی الّتی خلقتنا، نقول: الصّدفة شیءٍ أو ال شیء؟»اشاره کردیم، 

خورد و کنند، یک نفر تير میتيراندازی میبه چند نفر  .کنند صدفه چيزی استمی

 حقيقتتصادف یعنی چه؟  او خورد.ها برای خورند. این تصادفبقيه تير نمی

تصادف این نيست که این نزد و خورد، این زد و خورد. منتها او یک کاری کرد و 

خورد یا نه، اگر دانست میکه نداشت، نمییک کار نداشت، یک کار کرد که در آن

خورد که داند تير میزند، میدانست که دیگر صدفه نبود. اگر کسی که تير میمی

زند، گاه است. سوم: می تصدفه نيست، اگر هم نزند که نه صدفه است و نه واقعي

خورد. اگر زد و گاهی به ناآگاهی او، به آگاهی تمام، درصدی به خورد و گاه نمیمی

ولی صد  ،که خورد، صد درصد خورداین کنيم.خورد، صد درصد را بحث میاو می

داند، این هم که که صدفه نيست. صد درصد نمیاین ؟خوردداند میدرصد می

کرد که تير بخورد و این درصدی که  دقتباالخره زد. بينابين است، او در درصدی 

دانست، دانست و درصدی را نمیکرد تا بخورد، صد درصد شد. درصدی را می دقت

ه کرد انداختن تير بود، انداختن تير شیء بود یا نه؟ بله، درصدی که عملی ک اما

 دانست مجهول است. دانست، شیء بود یا نه؟ بله، درصدی که نمیمی

کند، تصادف شيئی است که پس در باب صدفه آیا تصادف که چيزی را ایجاد می

م، شیء زدن کند یا ال شیء است، در تصادف ما شیء داریم و ال شیء داریایجاد می

است، ال شیء ندانستن است. شیء زدن است، ال شیء ندانستن است. شیء دیگر 

خوردن است، ما دو شیء داریم و یک ال شیء، زدن شیء است، منتها درصد خوردن 

آن معلوم نيست، یا کم است یا زیاد است، صد درصد که نيست. خوردن هم شیء 

تير علّت و سبب  بود یا نه؟ آیا زدنزدن بود، آیا علّت در خوردن  اولاست، شیء 

جا شیء علّت هست و شیء خورد؟ پس اینمی زدی،برای خوردن بود؟ اگر نمی

خورد یا نهد، ندانستن که این میمعلول هست، چيزی که این را به نام صدفه نام می

صدفه ندارد. این باب صدفه را مفصّل مراجعه بفرمایيد، « من غير شیءٍ »نه است، پس 

 آفریدگار مختصر آمده است، ولی در حوار به طور مفصّل است. در 

 «جسمية و لکن ما خلقنا مادّةً خُلقنا روحًا، خلقنا هيئةً»مطلب دیگر این است که 

تهم أنّ المادة المادّیون یقولون بکلمةٍ واحدة بأصلهم برمّ»مادّیون دارند.  اینکهکما 
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این را هم در « أبدًا و ال خالق إلّا المادّةهی األصيلة األزلية فال کائن وراء المادّة 

و مقداری ]...[ بحث حوار مفصّل مطالعه کنيد. ما یک موقعی حوار را تدریس کردیم 

سات قرآن قدتری داریم، ابحاث بر محور آیات مطور شد. فعالً بحث عميقهم این

 داریم. 

که ق است، اینگویند در دو بخش مخلوکنند، میانسان را به سه بخش تقسيم می

خاک شد و شد بدن انسان، این مخلوق است. روح نبود، روح در بدن انسان  ،خون

اصل مادّی بدن، مثل سایر مواد  امااین مخلوق است.  همآمد، مخلوق است. والدت 

بدن ازليت دارد و خالق چه کسی است؟ خالق ه جهان مخلوق نيست، بلکه اصل مادّ

لتّی تطوّر نفسها، تطوّر ظاهریًا أو تطوّر باطنيًا، التّطویر المادّة هی ا»خود مادّه است. 

 اولاین تطویر « ظاهریًا أن تطور المادّة نفسها من الطّين و التّراب إلی الهيئة اإلنسان

و تطویر ثانی این است که روح در این انسان ایجاد کند که روح در این انسان نبوده 

 اإلنسان واحدة علی اختالفٍ فی تعابيرهم، أنّ تهم کلمةًفالمادّیون یقولون برمّ»است. 

فی البعد األصيل عبارةٌ عن المادّة مقابل المجرّد و المادّة اإلنسانية کمادّة هی التّی 

و ماء، صورة األرض خلقت صورة اإلنسان، صورة الحمار، صورة الکذا، صورة السّ

 «. خلقت سيرةً، هی عبارةٌ عن الرّوح

مادّه  اماآیا اصالً خالق ندارند؟ یا خالق دارند، « ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ  واخُلِقُ أَمْ»جا در این

ها در همين آیه است و جا چند جواب دارد، بعضی از جوابها است. اینخالق این

 خَلَْقنا ءٍشَيْ  كُلِّ مِنْ  وَ»قبلی است. ه ذاریات است که سوره ها در سوربعضی از جواب

ای در این مرحله است که اگر به این جا یک وقفهاین 1«ذَكَّرُونَتَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ

رسيدیم که گفته شد که مادّه ازليت دارد و این مادّه خالق خود نيست، بلکه خالق 

، این هم «اْلخالِقُونَ هُمُ  أَمْ»کند می بحثتطّورات خود است. چون خالق خود را بعد 

شود. مادّی به در ابعاد گوناگون نمی ،شود. خود خویشتن را آفریده است، نهنمی

گوید خود خویشتن را نيافریده است، بلکه خویشتن در دو رساند، میجا هم نمیاین

يه ه اوليه است. در مادّه اولبعد فرعی، بعد اصلی دو بعد فرعی را آفریده است که مادّ

 ذاریات. ه دو مطلب داریم، یک مطلب در این آیه و یک مطلب در آی

کند، وقتی تمام مواد ذاریات تمام مواد جهان را فقير محض اثبات میه در آی

جهان فقير محض بودند، ال شیء محض بودند، از حيث ذات خود و درون خود، 
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ها را ابقاء دهد، آن مرحله در ها را وجود دهد و اینحتمًا باید شيئی باشد که این

شاءاهلل باید برای فردا ان بحثی است کهتتمه جا در این اماذاریات است. ه سور

قرآن که بحث ه زیادتر بفرمایيد، چون ما در آیات متسلسله صحبت کنيم. مطالع

. ولکن کردیم، آیات قبل و آیات بعدمی دقتکردیم و کردیم، یک آیه را نگاه میمی

ها ارسطاطاليسی، به آنه قرآنی، نه فلسفه فلسف قيمخصوصًا در این بحث عم

کند، انسان را دور کند و خراب میها عقل انسان را تاریک میآن احتياجی نداریم،

ها غلط است که فردا اینه فلسفه ياولمبادی  اینکهدهد، کما کند و فرار میمی

المبادی األولی الفلسفية البشریة الّتی تسمّی فلسفة »مقداری بحث خواهيم کرد. 

غلط است که علّت و  اینصل ا« توحيدیة مبادی کلّها غالطا، خالطا، خابطا کلّها

معلول و تالزم علّت و معلول و تالزم زمانی و فاقد شیء معطی شیء نيست. این 

 بحث در آیات. کنيم، بعد تتمه ر را فردا صحبت میمقدا

ا لِمَاا عَظِايمِ وَ وَفِّقنَاآنِ اْلقُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِب هُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِب هُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


