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حمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ
ح ْمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّی ال َّلهُ عَلَی مُ َ
«بِسْمِ ال َّلهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْ َ
الطَّاهِرِینَ».
باز هم با یک مقدمه مختصرهای بحث را آغاز میکنيم؛ چون بحث بسیيار ممیم ا ی
و در عییين اهميی حوزههییای علميیه مییا محورهییای بحییث اصییوليه را ییم کردهانیید و بییه
فلسفهها و عرفانها و منطقها و چيزهای دیگر روی آوردهاند .مداليلی در عیالم ا ی بیه
حسب ادعا یا به حسب واقعي  ،از یه حیاخ ریاری نيسی ؛ ییا اینکیه انسیان میدلولی را
مدعی ا

 ،مطلبی را ادعا دارد ،امیا دليلیی نیدارد .ا یر هیم دارد ،دليیع قان کننیده بیرای

دیگران نيس  .حاخ چه دليع ندارد و چه دليع دارد ،اما برای دیگران قان کننده نيس ییا
ا ر هس  ،پيدا نيس  ،در این ه بعد چه باید کیرد بایید بگردنید دليیع در ی کننید ییا
دليع پيدا کنند یا دليع بتراشند ،چنانکه قسمتی از نظرها اینچنين ا
اوخ مان میشود که آنچه مشمور ا
ا

 .ااب ا

یا اجماع ا

.

یا باالتر ضرورت ا ی  ،اابی

 ،بعدًا ا ر مطالبه دليع بشود ،یرا دليیع میرونید .دليیع فلسیفی ،دليیع

منطقی ،دليع علمی ،دليع طبيعی ،احيانًا دليع از کتاب که به را آن نمیروند ،دليع از
ن  ،می ردند تا دليع پيدا کنند .یا ارتالق دليع میشیود ،ادعیا میشیود کیه ایین دليیع
ا

و حاخ آنکه دليع نيس یا به زحم میرواهنید بیرای آن دليليی اابی کننید کیه

همه قبوخ ندارند .این یک نوع ا

 ،نوع دیگر مطالبی ا

که برای اینکیه بیدانيم دليیع

دارد یا نه ،زیاد زحم الزم نيس  ،دليع دارد ،کم یا زییاد ،دليیع دارد .بعضیی از مطالیب
بر اابات این مطلب دليع ا

و بعضی از مطالب بر اابات این مطلب دليع نيس .

وم اینکه هر چه بگردید میبينيد دليع ا
مدلوخ ااب ا

 ،متقن ا

 ،مبرهن ا

 ،یک مدلولی ا

که بیه انیدازهای ایین

که ا ر ما ير درونی کنيم ،دليیع ا ی  ،یير
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برونی کنيم ،دليع ا
دليع ا

 ،بر محور فطرت کاوش کنيم ،دليع ا

 ،علوم تجریبی دليع ا

 ،عقع دليیع ا ی  ،حی

 .تمام کائنات دليع هستند .ایین هیم ییک نیوع ا ی .

حاخ برای هر کدام نمونهای عرض میکنيم ،مثالً در فقميات ما فته میشیود و فتیوا داده
شده ا

به شمرةً عظيمة که متنجّ  ،منجّ ا
در آن نيس  ،اما بررورد با نجا

عين نجا

متنجّسين فرق ا

 ،عين نجا

 ،ا ر مثالً این کتاب متینجّ شید کیه
پيدا کرده ا

کیه متینجّ شیده ،بیين

 ،نجا ی ا ی  .ولیی فیرض کنيید ا یر د ی انسیان و

لباس انسان به یک نجسی رورد و عين نج اینجا نيامد ،بلکه از نج تیثارر پيیدا کیرد،
 .آقایان در فقه قدیم و جدید نتی نوعًا فتوا میدهند -تیا آنجیایی کیه

این متنجّ ا

ما اطرالع داریم -که متنجّ منجّ ا

 ،شمرت هسی  ،اجمیاع هسی  ،احيانیًا بیه حیدّ

ضرورت ر اندند .اما این از قسم اوخ ا

 ،باید ش و دليع پيیدا نکیرد ییا دليیع جعیع

کرد.
حتی مرحوم آقای رمينی در نجف که اوخ آمده بودند ،یکیی از صیحب هایی کیه میا
داشتيم همين بود که فتم :شما دليع دارید بر اینکه متنجّ منجّ ا
بله ،فتم :کجا ا

ایشان فتنید:

فتند :فردا ،فردا ایشان و ائعالشيعة را آوردنید ،در بیاب نجا یات

یک روایتی پيدا کردند ،فقط یک روای  ،کاری به ند نداریم .این روایی را پيیدا کردنید،
بعد ایشان مدام میروا تند هر طور شده از روایی داللی بیه د ی بياورنید ،نمیشیود،
وقتی روای دالل ندارد ،ا ر دالل هم داش  ،فایدهای نداش  .من اوخ به ایشان عیرض
کردم ،به بقيه هم عرض میکنم ،ا ر این یک روای دالل هم میداش بر اینکه متنجّ
منجّ ا

 ،کافی نبود .چرا برای اینکه مسئله تنجیي و عیدم تنجیي متینجّ مسیئله

عامالبلوی ا

 .دليع مسئله عامالبلوی باید مثع رورشيد روشن باشد ،مسئلهای که مردم

شب و روز به آن مبتال هستند ،فقط یک روای
مسائلی که احيانًا مردم بیه آن محتیای میشیوند ،ادلیهای دارد کیه ا یر ایین رفی  ،آن
باشد ،آن رف  ،این باشد ،باالرره ادله بر د .اما مسئلهای که عامالبلوی ا
ضابطه فقمی ا

 -مسئلهای که عامالبلوی ا

-ایین اصیع

 ،شب و روز همیه میردم کیه برریورد بیا

نج و متنجّ و غيره دارند ،به آن مبتال هستند ،فقط یک روای  .ا یر ایین روایی صید
درصد دالل هم کند ،صریح هم باشد ،کافی نيسی  .ایین جعیع شیده ا ی  ،چیون دليیع
مسئله عامالبلوی باید عامالحجة باشد ،حج بالغه باشد ،ر ا باشد .نه اینکه یک نفر ایین
روای را دید و ف بله ،دومی ف  :این آقا فته بله ،پ بلیه ،یومی هیم همينطیور،
بعد چمارمی ،تا صدمی ،پ بله قبوخ شد و ضرورت ا
2

 .این در

نيس  .این مطلیب

اوخ ،مطلب دوم به ایشان عرض کردم و بیاز هیم بیه همیه عیرض مییکنيم کیه ایین اصیالً
 ،که انسان مطلبی را در نظر ریود اابی

دالل ندارد ،این از نوع اوخ ا

رفتیه ،بیدون

حساب برهان ،نه کتاب و نه ن  ،کتاب و ن اصیع ا ی  ،شیمرت و اجمیاع و اینهیا
دليع عقع و دليع ح که در شرعيات مطلبی نيس  .این کنار رف  .ایین تخيّیع

چيس

 ،اما دليع نيس .

دليع ا

در فلسفيات هم همينطور ا

 ،میثالً در فلسیفيات کیه ابن بحیث مییکنيم ،آقاییان
 ،با آن حرفهایی که میزننید کیه

بزر وار فيلسوف نوعًا میفرمایند روح از مجرّدات ا

البته یک دليع در بين آنها نيس  .مثع ردا که مجرّد ا
این محدود ا

 ،منتمیا ریدا المحیدود ا ی ،

 .مجرّد محدود هم معنا ندارد که بحث میکنيم .دليیع ندارنید ،بیه یرا

قرآن میآیند .وقتی دليع ندارند ،به را قرآن میآیند ،بلکه از قیرآن دليیع در ی کننید
نمیشود ،مثالً «یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُعِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» 1می ویند عالم دو عالم ا ی ،
یک عام امر ا
مجرّدات ا
ا

و یک عالم رلق :عالم رلیق ،ایجیاد مادّییات ا ی و عیالم امیر ،ایجیاد
 .این درو ا

 ،نه لغ موافق ا

 ،نه آیه موافق ا

«وَ مِنْ كُعِّ شَيْءٍ رَلَقْنا زَوْجَيْنِ»« 2رَلَقْنا» ،روح شیء ا

مِنْ كُعِّ شَيْءٍ رَلَقْنا» پ روح مخلوق ا

 ،چه چيزی موافیق

یا نه روح شیء ا

«وَ

.

شما می ویيد این مادّیات ،عالمِ رلق هستند ،مجرّدات عالمِ امر هستند« .إِنَّا كُعَّ شیَ يْءٍ
رَلَقْناهُ بِقَدَرٍ»« 3كُعَّ شَيْءٍ» روح شیء ا
ا

 ،حتیی ریدا شییء ا ی  ،منتمیا شییء االشیياء

« .قُعْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَمادَةً قُعِ اللَّهُ شَميدٌ بَيْني وَ بَيْنَكُمْ» 4ردا شیء ا

رالق ،مخلوقها هم شیء هستند .آیا روح انسان ا ر مجرّد ا

 ،منتما شییء

شییء ا ی ییا نیه بلیه،

«إِنَّا كُعَّ شَيْءٍ رَلَقْناهُ بِقَدَرٍ» شما رلق را منحصر به مادّییات میکنيید و امیر مجیرّد ا ی ،
وانگمی امر از نظر لغ اینطور نيس  .امر یا فرمان ا

 ،روح کیه فرمیان نيسی  ،ممکین

فرمانده باشد ،اما روح که فرمان نيس  .امر یا فرمان ا

یا شییء

یا امر امور ا

که در مقابع نمی ا

ا

« ،کعر أمرٍ» یعنی «کعر شیءٍ» شیء ا

ا

 .روح که فعع نيس  ،به فعع رداوند رلق شیده ا ی  .پی روح امیر فرمیان نيسی ،
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یا امر اوامر ا

یا امیر فعیع

مگر فرمانده باشد و روح امر شییء ا ی  ،شییء ا ی « ،إِنَّیا كُیعَّ شیَ يْءٍ رَلَقْنیاهُ بِقَیدَرٍ» .در
منطقيات همينطور ،در عرفانيات همينطور ،در ابعاد دیگر علوم همينطور ،انسان احيانًا
مطالبی را مسلرم می يرد ،بعد به دنباخ دليع می ردد .پيدا نمیکنید ،بیرای اینکیه کسیانی
که می ویند دليع اصلی کتاب اهلل ا

 ،دنبیاخ آییهای می ردنید کیه ایین آییه را بیر ایین

مطلب دالل بگيرند و نمیشود ،رود و دیگران را فریب میدهند.
کیه دليیع دارد ،ضیرورت نيسی  ،نباشید ،ضیرورت فطیری

رشته دوم آن مطالبی ا

نيس  ،ضرورت عقلی نيس  ،اما دليع دارد .وقتیی بیه کتیاب اهلل مراجعیه میشیود ،دليیع
دارد .آیا میتوانيد با زن زناکاری که توبه نمیکند و نمیرواهد توبه کند ،ازدوای دائیم ییا
 ،اکثرًا و بيش از  99درصد می ویند که بله ،ییک درصید

موقر بکنيد یا نه ارتالف ا

که ما از آن قبيع هستيم ،می ویند رير .ما دليع نمیتراشيم .قرآن ،یوره نیور« :الزَّانیي ال
ُشییرِ ٌ وَ حُییرِّمَ ذلِییكَ عَلَیی
ُشییرِكَةً وَ الزَّانِيَییةُ ال یَنْكِحُمییا إِالَّ زانٍ أَوْ م ْ
یَیینْكِحُ إِالَّ زانِيَییةً أَوْ م ْ
الْمُؤْمِنينَ» 1دليع تراشيدنی نيس  .این دوم.
وم؛ این وم مقدمه اصلی ما در بحث وجود ردا ا

 ،راج به آییات یوره طیور.

مطلب آنقدر روشن ا

از نظر ادلیه درونیی فطیرت و عقیع و از نظیر ادلیه برونیی ،کیعر

آفاق ،آنقدر روشن ا

که از کثرت روشنی انسان احيانًا غفل میکند و مان میکنید

دليلی ندارد .ماهی به دو

رود ف  :پ این آبی که می ویند چيس

آب غرقه هستی! در آب غرق ا

فی  :تیو در

و توجه نمیکنید .انسیان نمیتوانید بیه رورشیيد نگیاه

کند ،چشم قدرت ندارد ،ولی این انکار رورشیيد نيسی  .ادلیه بیر وجیود ریدا ،بیر توحيید
ردا ،بر صفات ردا ،صفات ذاتيه ردا که حيیات مطلقیه و علیم مطلیق و قیدرت مطلقیه
ا

 ،تمام کائنات دليع هستند .هيچ کائنی از کائنات نداریم که دليع نباشد ،دليع صریح

و روشن هم بر وجود رالق متعاخ و هم بر وحدت رالق متعاخ نباشد .میا در رشیته یوم
هستيم.
ولکن عجيب ا
ا

که بیا اینکیه وجیود اهلل و توحيید اهلل و تمیام کائنیات دليیع بیر آن

 ،م ذلک مورد انکیار قیرار می يیرد ،میورد غفلی قیرار می يیرد ،میورد نسیيان قیرار

می يرد .چون صیرفه نیدارد ،ریدایی باشید و بایید عبیادت کیرد و بایید دارد ،نبایید دارد،
محدودی دارد .این نف امّاره میرواهد آزاد باشید و مممتیرین چيیز بیرای نفی امّیاره
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آزادی ا

و این ردا رچه « َنُریمِمْ آیاتِنا فِي الْآفاقِ وَ في أَنْفُسِمِمْ» 1همه ادله درونیی و

برونی بالضررورة داخر بر او ا

که اینها محتای به ا تدالخ نيس  ،منتما ما با کسانی که

ا تدالخ میرواهند ،ا تدالخ میکنيم .م ذلک اینچنين ا

.

نظير این فرمایش امام رضا (ع) راج به حال بعید المیوت ،روایی در عيوناالربیار
ا

2

 ،صدوق نقع میکند .میفرماید« :مَا رَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَعَّ یَقِينًا لَا شَكَّ فِيهِ أَشْبَهَ بِشیَ كٍّ

لَا یَقِينَ فِيهِ مِنَ الْمَوْتِ» 3رداوند یقينی که هيچ شیکی در آن نيسی  ،رلیق نکیرده ا ی ،
شبيهتر به شکی که هيچ یقينی در آن نيس از مرگ .همه قبوخ دارنید میرگ وجیود دارد،
البته آن مرگ راص ،مر ی که بعد از آن حيات ا
عقاب ا

 ،بعد از آن حساب ا ی  ،بعید از آن

 ،ما قبوخ نداریم ما مسلمانها به حکم متنی اصلی ا الم حيات بعد المیوت

را قبوخ داریم ،ا ر کسی برزخ را منکر باشد ،کسی قيام را منکر نيس  ،از نظیر ایمیانی و
از نظر ا تدالخ ایمانی .این «یَقِينًا لَا شَكَّ فِيهِ».
ولکن ما چگونه با وض حيات بعد الموت معامله کنیيم شیک بسیيار ضیعيفی ا ی ،
ا ر ما یک شک معمولی داریم که ا ر فالن تجارت را بکنيم ،ود میبیریم ،بیه دنبیاخ آن
میرویم .اما یقين داریم بعد الموت باید از جيب رری کنیيم ،آنجیا قیرض کیردن نيسی ،
آنجا حقره نيس  ،آنجا دزدی نيس  ،آنجا فریب نيس  ،آنجا شفاع بیپاییه و ا یاس
نيس  ،آنجا ایین حرفهیا نيسی  .آنچیه را کیه میا در دنيیا تحصیيع کیردهایم بیه طرییق
مستقيم ،آنجا باید إلی غير النرمایة در جنر و إلی نمایة بسيار طویع و مفصرع در نیار ،در
موقف حساب باید از جيب رری کنيم« .إن صالحًا أو طالحًا».
«مَا رَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَعَّ یَقِينًا لَا شَكَّ فِيهِ أَشْبَهَ بِشَكٍّ لَا یَقِينَ فِيهِ مِنَ الْمَیوْتِ» بیه جیای
«مِنَ الْمَوْتِ» من وجود اهلل ،من توحيد اهلل ،من علیم اهلل ،مین حيیات اهلل ،مین قیدرة اهلل و
غيره .این مقدمهای که عرض کردم ابعادی داش  ،آن بعد مماس آن کیه همیاهنگی کامیع
با بحث ما دارد ،بعد وم ا

 .ما برای اینکه تبلور بدهيم ،کلرًا متبلور نيس  ،یعنی میا در

ادله و براهين غرق هستيم ،ولی غافیع هسیتيم .میا در ادلیه و بیراهين درونیی و برونییِ بیر
وجود حق و توحيد حق ،غرق هستيم ،اما غافع هستيم ،اما نسیيان مییکنيم ییا تعمیدًا ییا
طور دیگر ،باالرره نوعًا اینچنين ا

 .پ محرک میرواهد ،محرک که براهين را بیرای

 .1فصلت ،آیه .53
 .2در منبع ذکرشده یافت نشد.
 .3من ال یحضره الفقیه ،ج  ،1ص .194
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ما حضیور بدهید .آب هسی ؛ امیا از ریوردن آب غفلی مییکنيم ،آب میوی میزنید ،آب
صاف بسيار مصفرای روشن روب ،از چاه همسایه آب قرض میکنيم و تصفيه مییکنيم و
میروریم .این غفل زیادی ا

.

قرآن شریف که جوابگوی کعر مسائع اولين و آریرین ،شیدهها و آینیدهها و فعليیهها و
همه چيیز ا ی  ،بیه یرا مالصیدرا مییرویم و یؤاخ مییکنيم ،بیه یرا ابیوعلی یينا
میرویم و ؤاخ میکنيم ،به را افالطون میرویم و یؤاخ مییکنيم .کسیانی کیه ریود
آنها مراه هستند؛ زیرا محور وحی برای اینها نبوده ا

 ،در فلسیفه الميیه ،ا یر محیور

وحی بود که اینقدر در مسائلی که امروز صحب رواهيم کیرد ،بیعقلیی نمیکردنید .میا
در برکیات حییق غییرق هسییتيم کییه تمییام برکیات حییق ،تمییام کائنییات حییق ،چییه در اشییرف
المخلوقات که انسان ا

 ،درونی باشد و چه در آفاق برونیی باشید ،میا غیرق هسیتيم .از

این غرق دو رمز نجات ا

؛ رمز اوخ رودی و رمز دوم ربانی ،ریودی هیم ربیانی ا ی .

ربانی توضيحی ا

 ،رودی تکوینی ا

 .رمز اوخ ریودی کیه بحیث کیردیم ،بیر محیور

آیات فطرت و آیات ذر که این رمز رودی را تبلور دادیم و تبلیور ییافتيم بیر محیور آییات
فطرت و آیات ذر.
این رمز رودی بود .این رمز رودی با انسان چیه میکنید فطیرت انسیان ،ا یر انسیان
توجه کند ،عقع انسان ،ا ر عقع را ممندس ا تنباط از فطرت قرار بدهد ،این عقیع عامیع
بسيار روشن و نورانی و عادلی باشید بیر ا یتنباط از کیان فطیرت و احکیام فطیرت را بیه
د

بياورد ،به این میر د که ردا هس  .اما تبلور میرواهد ،تفصيع میرواهید .ایین

تبلور و تفصيع بر مبنای ارشاد وحی ا

 ،رداوند در این رصوص دو نیوع ارشیاد دارد،

یک نوع ارشاد درونی؛ فطرت و عقع و یک نوع ارشاد برونی؛ وحیی ،و بیين ایین دو نیوع
ارشاد درونی و برونی ،ارشاد کعر کائنات از ماوات و ارضين و حيوانها و غيیره کیه میا
در اقيانوس بسيار موای متالطم غنی لبریز از کعر براهين و ادله در وجیود حیق یبحانه و
تعالی زند ی میکنيم.
ما در قرآن شریف کیه مطالعیه مییکنيم ،بیرای اینکیه در حکیم فطیری و حکیم عقلیی
وجود اهلل و حکم علمی و احکام دیگر وجود اهلل ،تبلور بدهيم ،به آیات قرآن که مراجعیه
میکنيم ،از جمله آیات وره طیور ا ی  .آییه  35و  36یوره طیور« :أَمْ رُلِقُیوا مِینْ غَيْیرِ
شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخیالِقُونَ * أَمْ رَلَقُیوا السیَّ ماواتِ وَ الْیثَرْضَ بَیعْ ال یُوقِنُیونَ» .ریدا در اینجیا
پانزده «أَمْ» دارد ،با چکش حج به مغز عقع و فطرت و علم و دقری و فکیرت و تیدبّر میا
میزند .ما رواب هستيم ،تا زمانی که رواب هستيم ،نمیفمميم .منتما ریواب مقصیر ر ،نیه
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رواب قاصر .رود را روابآلود کردیم و چیرت مییزنيم ،در عیين اینکیه میا در اقيیانوس
موای ادله معرف بر وجود حق بحانه و تعالی زند ی میکنيم .او چکش میزند و میا را
بيدار میکند.
«أَمْ رُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» قبع از آن محذوف ا
ا

 ،محذوف ا

؛ چون بسيار روشین

 .یعنی «أ لم یخلقوا» اینها رلق نشدند این انسانها که دارای یه بعید هسیتند ،در

هيچ بعدی از ابعاد ه انه رلق نشدند نه بُعد مادّه بدن ،نه بُعد هيکع بدن ،نیه بُعید روح
آغیاز نیدارد «لیم یخلقیوا»

بدن ،این روح هميشه بوده ا

روح من هميشه بوده ا ی

این را نمی وید؛ چون واضح ا

 .این بدن من هميشیه بیوده ا ی

والدت نیدارد ا یر

رلق ندارد ،والدت هم ندارد نه .البته مادّه بدن هس  ،میادّیون کیه قائیع هسیتند میادّه
اصلی ازلي دارد و رالق مجرّد ماوراء میادّه نيسی  ،بلکیه ریالق عبیارت از میادّه اصیليه
ا

 ،رود را تطویر میکند ،به رود د ر ونی میدهد .ماننید انسیانی کیه ریود را بیه راه

میاندازد ،رود را مینشاند ،رود را به خن میاندازد ،رود را به کون میاندازد ،ریود
را به لب یا ایجاب بمراتبمما میاندازد .آنهیا چنیين می وینید ،البتیه میا بیر ادلیه آنهیا
اضافه میکنيم که وقتی متالشی شد ،روب متالشی شود.
می ویند مادّه اوليه آغاز ندارد و این مادّه اوليه که در تمام مواد ،رکن و زیربنیا ا ی ،
اَشکاخ ،تطوّرات اولی ا
حيوان و غيره ا

 ،ارواحی که در مادّه اوليه ا ی کیه روح انسیان ا ی و روح

 ،این تطوّر اانی ا

 ،این دو تطوّر از مادّه ا

 ،ولی ما فعالً رجم

بحث میکنيم« .أَمْ رُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» قبع از آن« :أ لیم یخلقیوا» در هیيچ بعیدی از یه
بعد رلق نشدند ازلي داشتند غلط ا

و لذا نفرموده ا ی « .أَمْ»« ،أَمْ» اضیراب ا ی ؛

یعنی هيچ .یا مرحله دوم« :أَمْ رُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» مخلوق ا ی  ،امیا ریالق نیدارد« .مِینْ
غَيْرِ شَيْءٍ» یک «من شیءٍ» داریم و یک «من غير شیءٍ» داریم که «من غير شیءٍ» چنید بعید
دارد که بحث میکنيم« ،من شیءٍ» هم چند بعد داریم که بحث میکنيم.
شیء در اینجا چيس

شیء در مقابع ال شیء ا ی  ،میا ییک شییء دارییم و ییک ال

شیء داریم .دیروز عرض کردم که بينمما در این بعد اصلی نداریم .شيئي ما که محفیو
ا

« ،ما» که ملحد باشند یا مشرک باشند یا منحیرف در تجیرّد حیق باشیند ،مجسیّ مه از

مسلمين ،یا منحرف در توحيد حق باشند ،حلوليه و غيره .این «ما»ها که شیء هستند ،امیا
این شیء مخلوق ا

بله ،اما مخلوق ا

و شیء دیگری آن را ایجاد نکرده ا ی

نیه

به عنوان رالق و نه به عنوان مخلوقٌ منه ،امکان دارد چند بعد دارد« :أَمْ رُلِقُوا مِینْ غَيْیرِ
شَيْءٍ» .رالقي و والدی تفاوت دارد ،عرض کردیم که والد از درون میزایید ییا از بیرون
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هم نخ میزاید .اما رالق نه از درون میزاید و نه از برون هم نخ که بحث بسيار بسیيار
که رداوند متعاخ اولیين موجیودی را کیه

دقيق و رقيقی در باب رلق اوخ همينجا ا

آفرید که قبع از آن موجود ،موجیودی جیز ریود او نبیود ،کیه «كَیانَ اللَّیهُ وَ لَیمْ یَكُینْ مَعَیهُ
شَيْءٌ» 1،که «هُوَ الْثَوَّخُ وَ الْآرِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبیاطِنُ» 2و الیی آریر .در اینجیا فال یفه بیا میا
ارتالف دارند ،ما هم با آنها ارتالف دارییم ،ارکیان آن را امیروز عیرض مییکنيم و بعید
مباحث را ادامه میدهيم .مخلوط نمیکنيم ،میریواهيم ییک بیه ییک بحیث کنیيم .ابتیدا
جمعی را عرض میکنيم و بعد فردی را.
این مادّه یا هر چه ،آن آفریده آغازین و اولين را کیه رداونید آفریید ،از چیه آفریید از
ندارد« .رالقٌ و مخلوقٌ» مخلوقٌ منه نداریم ،پ من غير شیء یکی شد؛ من غير ریالقٍ در
رلق اوخ .در رلقهای بعید کیه رداونید انسیانها ،حيوانهیا و جنهیا و مالئکیهها را از
تراب ،از نور و آتش آفرید ،از دارد« .وَ الْجَانَّ رَلَقْناهُ مِنْ قَبْعُ مِینْ نیارِ السیَّ مُومِ» 3ییا اینکیه
«رَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ» 4یا رلق مالئکه از هر چيزی ،اینجا «مِنْ» دارد .در بُعد اوخ رلق کیه
بسيار رقيق و عميق ا

 ،باید صحب کنيم که نسب به کسانی کیه دقی نکننید ،بسیيار

 .این ا

که رداوند رلق اوخ را آفرید ،نه از عیدم ،عیدم از نیدارد .اینکیه

يجکننده ا

معموالً می ویند رداوند آدم را از آفرید ،از عیدم یعنیی چیه مگیر عیدم چيیزی ا ی کیه
رداوند این عدم را مادّه رلق موجود قرار بدهد ریود عیدم چيسی کیه از درون عیدم،
وجود بيرون بياید این غلط ا
«رلق من ال شیء» غلط ا

.
 ،آیه هم همين را می وید« .أَمْ رُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شیَ يْءٍ» آییا

از هيچ رلق شدند «من ال شیء » ال شیء چيس که مِن داشیته باشید از هیر موجیودی
نمیشود موجود دیگری آفرید ،از ال شیء مطلق ،میشود این ال شیء مطلیق را رميرماییه
قرار داد که من تو را عوض میکنم و تبدیع به این شییء مییکنم .هیر شیيئی ،شییء دیگیر
نمیشیود .چطیور امکیان دارد ال شییء ،شییء دیگیری شیود حتیی ریدا هیم ایین کییار را
نمیکند و نمیشود بکند ،محاخ ا

 .ما در بحث قدرت صحب رواهيم کرد کیه اصیوالً

قدرت به ممکن تعلرق می يرد ،به محاخ که تعلرق نمی يرد .میشیود ریدا ،ریود را اعیدام

 .1الفصول المهمة فی أصول األئمة ،ج  ،1ص .154
 .2حدید ،آیه .3
 .3حجر ،آیه .27
 .4حج ،آیه .5
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کند میشود ردا ،ردایی مانند رود در ی کنید هیر چيیزی کیه در ی کنید ،مخلیوق
ا

 ،بلکه آن طرف شيئی نيس « ،إِنَّ اللَّهَ عَلی

 ،ردا نيس  .نه اینکه قدرت محدود ا

كُعِّ شَيْءٍ قَدیرٌ» 1یا شيئی کیه هسی و تحیوخ پيیدا میکنید ییا شیيئی کیه نيسی و ایجیاد
باشد ،چطور

میکند .اما شيئی که نيس و محاخ ا
 [ -ؤاخ]

 -ابن عرض میکنيم .آنکه امکان دارد بشود و هنوز نيس  ،شیء ا

به حساب ما

یقوخ .رداوند رلق اوخ را کرد ،بحثهیای دقيیق آن بمانید .قبیع از اینکیه رداونید میادّه
اوليه را رلق بکند ،میتوانس مادّه اوليه را رلق بکند و این تیوان را ایجیاد کیرد و آن را
ایجاد کرد .پ آنچه معدوم ا ی و موجیود نيسی و میا بیه حسیاب آینیده بیه آن شییء
 ،بود و معدوم شد .اه به حسیاب حیاخ شییء

می ویيم .اه به حساب ذشته شیء ا
ا

 ،اه به حساب اینکه میشود بشود ،شیء ا ی  .میشیود بشیود؛ ییا میشیودِ اصیلی

ا

 .مثالً عنقیاء ییا انسیان هیزار یر میشیود رلیق بشیود ،امیا

یا میشود حکمتی ا

حکمتی نه ،اصالً میشود ،در اصع اینطور ا

.

« -إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئًا أَنْ یَقُوخَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ».

2

 همين را بحث میکنيم« .شَيْئًا» یعنی چه یعنی کسانی که بعدًا میآیند .ردایی که می وید «كُنْ فَيَكُونُ» یعنی از هيچ ،چيزیرلق کرد.
 ،نیه مین شییء .بحیث فیرق میکنید .ایین ریالق کیه

 -رير ،از ندارد .ال من شیء ا

میرواهد موجود را رلق کند ،موجودی که میشیود رلیق کیرد .آنکیه محیاخ ا ی کیه
قدرت به آن تعلرق نمی يرد ،نه چون قدرت ناقص ا
موجودی که شيئي بر او محاخ ذاتی ا
در قدرت ا
محاخ ا

 ،نقص در آن چيزی ا
 .بحث در اینجا ا

شيئي او محاخ ا

 ،این ردا ا

 ،بلکه شيئي بیر آن محیاخ ا ی .

 ،قدرت ردا به او تعلرق نگيرد ،نیه چیون نقیص
که شما بیه آن اشیاره میکنيید ،شیيئي بیرای او

 .ییک موجیودی ا ی کیه شیيئي مطلقیه دارد و عیدم
 .یکی دیگر که موجود بیود ،اشیاره مییکنيم ،شیيئي
 ،این ال شییء مطلیق ا ی  .هيچ یاه شییء

نيس و بودن شيئي برای او محاخ ذاتی ا
نيس  ،نه در مغز و نه در راری.

 .1بقره ،آیه .20
 .2یس ،آیه .82
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وم؛ این دارای ه بعد ا
مابين ا
شیء ا
ا

 ،مورد اوخ یک بُعد دارد ،دومیی دو بُعید دارد ،یوم کیه

 ،ه بُعد دارد .اوخ یک بعد دارد :شيئی ا
 .در مقابع آن ال شیء مطلق ا

و محاخ ا

بحقيقة الشيئية؛ ردا ،ازالً و ابیدًا

که نمیتوانيم بیه آن شییء بگیویيم .ال شییء

شیء ردد ،هم ذاتًا و هم حکمتًا .دوم :بينمما؛ بين شیء مطلق و بين

ال شیء مطلق .وم :این ابن هس  ،میشود آن را عوض کرد ،میشود آن را اعیدام کیرد.
اراده تعلرق می يرد ،آن را عوض میکند یا اعیدام میکنید .آن یکیی نیه ،قیبالً بیوده و او را
معدوم کردند .مثالً بوده ،معدوم کرده ،شيخ مرتضی انصاری .البته معدوم به معنای حيیات
دنيا .این قبالً بوده ،ابن نيس  ،اما ابن می ویيم شيخ مرتضی ،به حساب ما بق .نیوه و
نتيجه شما که در علم ردا نوه و نتيجه رواهيد داش  .ابن نيس  ،قیبالً هیم نبیوده ،بعیدًا
رواهد آمد یا ممکن ا

بياید ،این هم شیء ا

پ شيئي یا به حساب فعلي ا
یا به حساب آینده ا

 ،یا به حساب ما مضی ا

 ،عالقه به ما مضیی.

؛ عالقه به آینده .اما ا ر نه قبع بوده ،نیه اکنیون هسی و نیه بعیدًا

رواهد بود .نه قبع ممکن بوده ،نه حاخ ممکن ا
ا

.

و نیه بعیدًا .در مثلیث زمیان -زمیانی

دیگر -نه ذشته ،نه بالفعع ،نه حاخ ،نه بوده ،نیه هسی و نخواهید بیود ،نیه امکیان

داشته باشد ،نه امکان دارد اکنون باشد ،نیه امکیان دارد آینیده باشید .ایین ال شییء مطلیق
ا

 .اما یک مثلثی ا

که این شیء نسبی ا

 ،بوده؛ معدوم شده ،هس ؛ بعدًا رواهد

شد یا در ذات و یا در حکم  .در حکم هم به او شیء می ویيم ،به انسیان هیزار یاله
شیء می ویيم؛ چیون در ذات امکیان دارد ،ولیو امکیان در حکمی نیدارد .میا مطلیب را
ا تدراجًا وارد شدیم.
«أَمْ رُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» 1.پله دوم؛ انسانی که منکر وجود حق ا ی  ،در هیر بعیدی از
ابعاد الحاد و اشراک .پله دوم این ا
ا

من مخلوق هستم و چیرا ریدا از میا شیروع کیرده

دیروز عرض کیردم چیون میا احسین الخیالقين هسیتيم و دليیع را یيری را شیروع

میکند ،نه فری .دليع يری مممتر ا

 ،از رود شیروع میکنید .بیه ییاد دارم وقتیی در

زندان اوخ ما را از مکه بيرون کردند و میا بیه نجیف رفتیيم و از آنجیا بیرای تبليغیات بیه
طرف اتریش رفتيم .من در ترن لباس روحاني به تن نداشتم و ريلیی هیم جیوانتر بیودم.
در راه جوانی بود ،دیدم ريلی چرندیات می ویید .فی  :ایین آرونیدها چیه می وینید !
یعنی چه ردا فتم میشود با هم صحب کنيم ف  :مگر میشود تیا ویین ريلیی راه

 .1طور ،آیه .35
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زیاد ا

 ،دو شب راه مانده ا

 .فتم :ده ،بيس دقيقیه میشیود .فی  :چطیور فقیط

یک رب صحب کردم .آرر ف  :عجب! اینطور ا
که از دو

فتم :تیو مثیع آن میاهی هسیتی

رود پر يد :آب کجا ا

«أَمْ رُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» این انسان مرکز و محور برای حوار و مسیائله ا ی  ،از ریود
به عنوان ير شروع کن .ای انسان ،تو قبوخ کردی مخلوق هستی ،مخلوق «مِنْ غَيْرِ شیَ يْءٍ»
هستی مخلوق ،رالق میرواهد .در یک بعد ضروری رالق میرواهد ،در رلیق اوخ کیه
این محور بحث بسيار مممی ا

 .در رلق اوخ ،اولين موجودی را که رداوند رلق کیرد

که هيچ موجودی جز ردا نبود ،این مخلوق فقط رالق میرواهد ،مخلوقٌ منه یعنی چیه
رالقِ من شیء نيس  ،شیء او جدا ا

 .رالقِ من ال شیء نيس  ،مگر من ال شیء رالق

میشود ال شیء چيس که من داشته باشید بلکیه ریالق ال مین شییء ا ی  ،یعنیی مین
ندارد .ه حال ا

 .در رلق اوخ رالق یا مادّه اوليه را من شیءٍ رلیق کیرد ،شیيئی در

کار نبود .البته محاخ نيس  ،محاخ را من شیء رلق میکنید .شیيئی نبیود ،محیاخ وقیوعی
ا

 ،نه محاخ اصلی .پ شیء ا

 .یکی رلق من شیء.

دوم :رلق من ال شیء .ال شیء چيس که آن مادّه و رميرمایه رلق را داشته باشید.
آیه این را نفی میکند؛ «أَمْ رُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شیَ يْءٍ» ایین هیم نيسی  .ایین در اوخ نيسی  ،در
آرر هم نيس  .وم :رَلَقَ المادّة األولی یا الکائن األوّخ ال من شیءٍ ،یر وا یطه را بریید.
رالقٌ و مخلوقٌ ،مخلوقٌ منه ندارد .مِن در ابعاد بعیدی ا ی  ،در بُعید اوخ دوتیا ا ی  ،در
ابعاد دیگر هتا ا

 .در بُعد اوخ ،رالقٌ :اهلل ،مخلوقٌ :مخلوق .دیگر مخلوقٌ منه چيسی

از جییای دیگییر مییادّه اوليییه را نيییاورده ا ی  ،نییه از درون ذات زایيییده و نییه از رلقییی کییه
رودش کرده ،ایجاد کرده ا ی  .چیون رلیق دیگیری نيسی  ،فیرض ایین ا ی کیه رلیق
دیگری نيس  .این ه بُعد را در نظر بگيرید« .رَلَقَ من ال شیء» غلط ا
غَيْرِ شَيْءٍ» ،در کعر ابعاد غلط ا

«أَمْ رُلِقُوا مِینْ

که رود این را باید بحث کنيم.

«أَمْ رُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» یعنی من ال شیء من ال شیء غلط ا

 ،ال شیء چيس کیه

من ال شیء باشد من باید یک چيزی باشد که از آن رلق کننید ،ایین غلیط ا ی  .هیم در
و هم در بُعد بعدی .در بُعد اوخ غلط ا

 ،چون «رلقوا ال من شیءٍ»،

بُعد اوخ غلط ا

نه من غير شیءٍ ،نه من ال شیءٍ .در رلقهای بعدی غلط ا

؛ چیون «رلقنیا مین شییءٍ»،

من غير شیء نيس  .پ مین غيیر شییء هیم در رلیق اوخ غلیط ا ی  ،هیم در رلقهیای
بعدی .ا ر ایرادی دارید عرض کنم ،من مشکع عرض نمیکنم ،ولی به نظر ما تمام مطلیب
اجنبی ا

 ،چون نه در فلسفه این مطالب آمده ا ی  ،نیه در کتابهیای میا ایین مطلیب
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آمده ا

 .ما از آیات مقد ات قیرآن ا یتنباط مییکنيم .ییک کلمیه «أَمْ رُلِقُیوا مِینْ غَيْیرِ
.

شَيْءٍ» نفرمود «من ال شیء» .فرمود« :مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» بيان غير قویتر ا

«أَمْ رُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» دو مورد دیگر را نفرمود ،نفرمود «أَمْ رُلِقُوا لَا مِنْ شَيْءٍ» .هيچ
ک قبوخ ندارد که ال من شیءٍ ا

 .باالرره ما از پدر ،ما از مادر ،ما از ع ،میا از ریاک

هستيم .بُعد دوم هم که هيچ ،ما که رلق اوخ نيستيم« ،رُلِقُیوا مِینْ شیَ يْءٍ» .بُعید یوم هیم
غلط ا

 ،بُعد وم« :رُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» .منتما این من غيیر شییءٍ ،دو شییء در اینجیا

وجود دارد ،در وضی دوم ،در وضی بعید از اوخ ،در وضیعی کیه رداونید میا را از چيیزی
« .مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» رالق .رالق نيسی  ،مخلیوقٌ منیه هسی  ،پی دو بُعیدی

رلق کرده ا

شد .یک بعد ایین مخلیوق ،ریالق میرواهید ،بُعید دیگیر «مِنیه» ا ی  ،ریالق میرواهید.
مخلوق ا

 ،این «منه» را چه کسی باید برداشی

 ،رالق باید آن را رلق کند« ،منه» ا

کند رالق.
 شاید به راطر اینکه «أَمْ رُلِقُوا» در مقابع «أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ» آمده ا« -هُمُ الْخالِقُونَ» بعد ا

 ،اینجا مراتب ا

.

 برای این اابات مادّه اوليه نيس  ،برای اابات رالقي ردا ا -کامالً روی حساب ا

.

« .هُمُ الْخالِقُونَ» بعد ا

.

 .قبالً اشاره کردم« .أَمْ رُلِقُوا مِینْ

غَيْیرِ َشیيْءٍ» می وییید :ريییر ،میین شیییءٍ« .رُلقنییا میین شیییءٍ» ،اییین شیییء را رییودم «أَمْ هُیمُ
الْخالِقُونَ» رود رویشتن را آفریدم .مثع کتاب مستر هاک آمریکایی که تورات و انجيیع
را تح موضوعات راصری آورده ا
آورده ا

 .او می ویید :ریدا ،یعنیی ریودآ ،ریود بیه وجیود

رود را .اشتباه کرده فته ،این حرفها چيس

من به ییاد دارم شصی

یاخ

پيش در کالس تميه هم که بودیم ،وقتی پینج یاله بیودم ،زمیان رضاشیاه بیود .معلریم یر
کالس آمد و ف  :ردا یعنی رودآ .من به او فتم :تو غلط کردی! ا ر ریود او نبیوده ،از
کجا آمده ا ر بوده ،چه چيزی را ایجاد کرده
 از ردا تعبير به شیء میشود یا نه بله ،قرآن می وید« :قُعْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَمادَةً قُیعِ اللَّیهُ شیَ ميدٌ بَيْنیي وَ بَيْینَكُمْ»« 1.هیوشيء األشياء و هو الذي شيّث األشياء» 2شیء یعنی چيز ،ا یر ریدا چيیز نيسی  ،پی نیاچيز
ا

! او چيزِ چيزها ا

 .ما فعالً در همينجا توقف کردیم و تبلور فکری پيدا میکنيم.

 .1انعام ،آیه .19
 .2الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،27ص .376
12

«أَمْ رُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» من غير شیءٍ رالق ،البته در وض موجیود ،در وضی موجیود
که مخلوقٌ منه داریم ،از چيزی در
ا

 .غلط ،این من غير شیءٍ غلط ا

کردم .یا من غير شیءٍ رالق ،رالق نيس  ،مخلیوقٌ
 .ییا ریالق ا ی و مخلیوقٌ منیه نيسی  ،غلیط آن

کمتر ا

 .رالق ا

غلط ا

 ،منتما غلط اوّلی بيشتر ا

 .وم :نه ریالق دارد و نیه مخلیوقٌ منیه دارد ،ایین

ه مرحله غلط ا

و نیه مخلیوقٌ

غلطتر ا

.پ

منه ،غلط قوی ا

 ،ردا من را آفرید ،ولی نه از پدر و نه از مادر ،یعنی چیه ایین هیم
؛ االوثٌ من الغلط .ا ر نه رالق ا

 .ا ر رالق نيس و مخلوقٌ منه ا

منه نيس  ،رالق ا

 ،ضعيفتر .ا یر چنانچیه مخلیوقٌ

 ،غلط ضعيفتر .ریالق را قبیوخ کیردیم ،ولیی ریالق «رَلَقَكُیمْ مِینْ

تُرابٍ»« 1،رَلَقَكُمْ مِنْ طينٍ» 2.و غيره.
ما در اینجا ابحاای داریم ،من از آقایان ؤاخ میکنم ،جواب بدهيد .قیبالً هیم بحیث
شده ،ولی مطلب بسيار مشکع ا

 .شما در رلق اوخ چه میدانيد ما اینجا با فال یفه

ريلی حرف داریم .در رلق اوخ ،آیا هیيچ بیوده ا ی کیه چيیزی جیز ریدا نبیوده ا ی
می ویيم بله .حرف ما این ا

که کسیی روی ایین حیرف اعتیراض کنید و بگویید :پی

رداوند که رلق اوخ را آفرید ،از چه آفرید ما چه می ویيم ا ر بگویيم از چيیزی آفریید،
چيزی نبوده ا

 ،مگر اینکه از شیء ذات رودش ،این والدت ا

 ،ردا کیه والید ا ی .

ا ر بگویيم از شیء درونذاتیی ریود ،غلیط ا ی  .ا یر بگیویيم از شییء برونذاتیی ،بیرون
چيزی نبوده ا

 .پ «مِن»ی در کار نبوده ا

.

یؤاخ اینجیا ا ی کیه پی بنییابراین «إِنَّمیا قَوْلُنییا لِشیَ يْءٍ إِذا أَرَدْنیاهُ أَنْ نَقُییوخَ لَیهُ كُینْ
فَيَكُونُ» 3آن شیء اوخ را بحث میکنيم ،اشياء بعد را نمی ویيم .آن شیء اوخ که «أَوَّخُ مَیا
رَلَقَ اللَّهُ» ا
ا

 ،این «أَوَّخُ مَا رَلَقَ اللَّهُ» را چطور رداوند ایجیاد کیرد ایین حیرف جدیید

 ،در این بُعد ،نه در بُعد کلری .با اینکه بين حقيق حق و حقيق رلق تناقض ا

،

چطور مناقض ،مناقض را ایجاد میکنید مگیر نقیيض از نقیيض میآیید از ییک ،ال ییک
بيرون نمیآید .از دو ،دوتا چمارتا ،دو ،دوتا دوتا بيرون نمیآیید .از صیحيح ،غلیط بيیرون
نمیآید ،از غلط هم صحيح بيرون نمیآید ،ا ر هم بيرون بياید ،تنیاقض ا ی  .ا یر کسیی
چنين ؤالی بکند ،آقایان به جواب توجه کنيد .ا ر در فلسفه جواب دارد ،از فال فه هیم

 .1روم ،آیه .20
 .2انعام ،آیه .2
 .3نحل ،آیه .40
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ؤاخ کنيد ،البتیه فلسیفه چيیز دیگیری می ویید .می ویید :ریدا و رلیق ،علری و معلیوخ
هستند ،علر و معلوخ هم نخ هستند ،همزمان هستند ،هيچ اه نبوده کیه مخلیوق نباشید.
اینها چرندیاتی ا

که بعد عرض میکنيم.

اما بر مبنای توحيد صحيح و بر مبنای حقيقی صیحيح حیق ،رداونید کیائن اوخ کیه
تکوین کرد« ،أوجد» از کجا چون ما به از عادت داریم .ازِ ذات که نيس  ،آنها می ویند
هس ی  .آنهییا والدت را می وینیید ،منتمییا بییه زبییان دیگییری .می وینیید :علر ی  ،معلییوخ را
میزاید .از ،ازِ ذات که نه ،ازِ راری راری هم که چيزی نبوده ا
آقایان را نقع میکنيم .مگر فاقد شیء معطی شیء ا
ذات نایافته از هستیبخش
نثر در

کردند ،شعر در

 .چه کار کیرد حیرف

شعر هم در

کردند؛

کی تواند که شود هستیبخش

کردند که حقيق وحدت وجود هم به ایین معنیا اابی

میشود .وجود حق و وجود رلق در اصع وجود مسانخ ا
و نامحدود و وجود رلق محدود ا

 ،اما وجود حیق النمایی

 .این حرفهایی که واقعًا چرند ا

که ا ر عقیالء

هم بشنوند ،شاخ درمیآورند ،تا چه ر د به اعقع عقالء.
در اینجا ما هم با مادّیين ارتالف داریم و هم بیا فال یفه .هیم میادّیين از میا یؤاخ
میکنند و هم فال فه ؤاخ میکنند و ما باید فکر کنيم و جواب ؤاخ را بدهيم که اصع
ؤاخ این ا

« :اهلل رَلَقَ الکائن األوّخ» چطور ال من شیء من ال شیء من شیء

 صرف اراده. صرف اراده چطور آیا اراده تعلرق به چيزی رف یا نه آیا اراده متعلَّیق میرواهیدیا نمیرواهد متعلَّقی در کار نبوده ا

 .شیما راه را در ی آمدیید .متعلریق میرواهید

«إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ» پ شیء باید در یک بُعدی از ابعاد باشد.
 -علم ردا متعلرق ا

به همين.

 -آیا اراده ردا به علم تعلرق رف

علم را علم کرد

 به معلوم. معلوم در راری هس یا میشود باشد [ ؤاخ] نيستی که بود ندارد. وجود علمی که دارد. مگر وجود علمی را ایجاد کرد -صرف اراده به آن تعلرق رفته ا

.
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 این را توضيح بدهيد .در راه هستيد ،ولکن مطلب ريلی عميق ا ی  ،هیم مین باییدفکر کنم و هم شما.
« -وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِالَّ عِنْدَنا رَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ».

1

 «رَزائِنُهُ» یعنی چه اییین صییحب هایی کییه شییما ابن میفرمایيیید ،اییین صییحب ها یییک وجییود لفظیییمحسو ی دارند که این از مرحله عقع به مرحله رياخ تنزرخ دارد.
 این حرفهای ما ريالی نيس . نه رياخ. شما اصالً وارد فلسفه نشوید. این وجود محسوس لفظی که ما می ویيم این موجود محسوس لفظی هس  .میثالًاینکه می ویيم اجتماع نقيضين محاخ ا

 ،یک حقيق عقلی ا

که در مرحله عقیع

ما وجود دارد ،اما نه با آن وجود لفظی حسی آن.
 رير ،وجود ندارد. وجود دارد. روی همين هم بحث داریم. ا ر وجود ندارد ،پ شما این حرف از کجا آوردید چون متناقضين نه رارجًا میشود وجود داشته باشد ،نه فکرًا .ریاری کونیًا محیاخ،فکرًا محاخ ،پ می ویيم محاخ .من از وقتی انموذی میرواندم ،روی این اشکاخ داشتم.
 -همين حقيق که اجتماع نقيضين محاخ ا

 ،یک حقيق عقلی ا

یا نيس

 همين را میرواهم عرض کنم. این تنزرخ به مرحله لفظ میکند. رير ،نه ترقری میکند و نه تنزرخ. شما آن را تنزرخ میدهيد. من هستم و نيستم ،در عين آنکه هسیتم ،نيسیتم ،در عیين آنکیه نيسیتم ،هسیتم ،آییاجم این دو در مغز امکان دارد ا ر در مغز امکان داشته باشد ،در راری هم امکان دارد.
 -صحب این نيس که جم میشود یا نمیشود ،ا تحالۀ جم ا
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 -جم یا ممکن ا

یا موجود ا

نقيضين می ویيم .مگر غير از این ا ی

و یا مستحيع ا

 .جمی مسیتحيع را اجتمیاع

آییا شیما نقيضیين را بیا هیم درک میکنيید کیه

حکم به ا تحاله میکنيد مگر میشود درک کرد مگر امکیان دارد در صیقعی از اصیقاع
نقيضين با هم باشد ،ولو در اعمقِ اعماق عقع باشند تا حکم به ا تحاله کنيم .ا ر باشند،
چرا محاخ ا

کسی که در عقع تحقرق دارد ،باید بگویيم در راری هم هس .

 ما این را تعقرع نمیکنيم که محاخ ا -تخيّع هم غلط ا

.

.

 -همين که تعقرع میکنيم که محاخ ا

 ،این حقيق عقلی ا

این را تنزخ میدهيم ،بعد مرحله ح و لفظ ا
 -حقيق

لبی ا

 .یک حقيقی

که عرض مییکنم.

.

یلبيه دارییم و ییک حقيقی ایجابيیه .حقيقی

لبيه را قبوخ...
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