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

 «.الطَّاهِرِینَ

 

بحث بسیيار ممیم ا ی   کنيم؛ چونای بحث را آغاز میمختصرهه مقدباز هم با یک م

انیید و بییه اصییوليه را  ییم کرده مییا محورهییای بحییثه هییای علميییحوزه و در عییين اهميیی 

اند. مداليلی در عیالم ا ی  بیه ها و چيزهای دیگر روی آوردهها و منطقها و عرفانفلسفه

انسیان میدلولی را  اینکیهیا به حسب واقعي ، از  یه حیاخ ریاری نيسی ؛ ییا  ادعاحسب 

ده بیرای کننیدليلیی نیدارد. ا یر هیم دارد، دليیع قان  امیادارد،  ادعاعی ا  ، مطلبی را مد

کننده نيس  ییا برای دیگران قان  امادیگران نيس . حاخ چه دليع ندارد و چه دليع دارد، 

ا ر هس ، پيدا نيس ، در این  ه بعد چه باید کیرد  بایید بگردنید دليیع در ی  کننید ییا 

 چنين ا  . دليع پيدا کنند یا دليع بتراشند، چنانکه قسمتی از نظرها این

آنچه مشمور ا   یا اجماع ا   یا باالتر ضرورت ا ی ، اابی  شود که  مان می اوخ

رونید. دليیع فلسیفی، دليیع دليع بشود،  یرا  دليیع میه ا  . ااب  ا  ، بعدًا ا ر مطالب

روند، دليع از منطقی، دليع علمی، دليع طبيعی، احيانًا دليع از کتاب که به  را  آن نمی

شیود کیه ایین دليیع می ادعیاشیود، ق دليع می ردند تا دليع پيدا کنند. یا ارتال، می ن 

رواهنید بیرای آن دليليی  اابی  کننید کیه دليع نيس  یا به زحم  می آنکها   و حاخ 

بیدانيم دليیع  اینکیههمه قبوخ ندارند. این یک نوع ا  ، نوع دیگر مطالبی ا   که برای 

رد. بعضیی از مطالیب دارد یا نه، زیاد زحم  الزم نيس ، دليع دارد، کم یا زییاد، دليیع دا

 لب بر اابات این مطلب دليع نيس .بر اابات این مطلب دليع ا   و بعضی از مطا

ای ایین بينيد دليع ا  ، یک مدلولی ا   که بیه انیدازههر چه بگردید می اینکه وم 

مبرهن ا   که ا ر ما  ير درونی کنيم، دليیع ا ی ،  یير مدلوخ ااب  ا  ، متقن ا  ، 
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يع ا  ، بر محور فطرت کاوش کنيم، دليع ا  ، عقع دليیع ا ی ، حی  برونی کنيم، دل

دليع ا  ، علوم تجریبی دليع ا  . تمام کائنات دليع هستند. ایین هیم ییک نیوع ا ی . 

شیود و فتیوا داده کنيم، مثالً در فقميات ما  فته میای عرض میحاخ برای هر کدام نمونه

ا  ، ا ر مثالً این کتاب متینجّ  شید کیه شده ا   به شمرةً عظيمة که متنجّ ، منجّ  

بررورد با نجا   پيدا کرده ا   کیه متینجّ  شیده، بیين  اماعين نجا   در آن نيس ، 

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

رد، جا نيامد، بلکه از نج  تیثارر پيیدا کیلباس انسان به یک نجسی رورد و عين نج  این

جیایی کیه تیا آن-دهند ی نوعًا فتوا می نتاین متنجّ  ا  . آقایان در فقه قدیم و جدید 

که متنجّ  منجّ  ا  ، شمرت هسی ، اجمیاع هسی ، احيانیًا بیه حیدّ  -ما اطرالع داریم

ا  ، باید  ش  و دليع پيیدا نکیرد ییا دليیع جعیع  اوخاین از قسم  اماضرورت ر اندند. 

 کرد. 

هایی کیه میا آمده بودند، یکیی از صیحب  اوخرمينی در نجف که  مرحوم آقای حتی

  ایشان  فتنید: متنجّ  منجّ  ا   اینکهبر دارید داشتيم همين بود که  فتم: شما دليع 

يعة را آوردنید، در بیاب نجا یات الشتند: فردا، فردا ایشان و ائعبله،  فتم: کجا ا     ف

ری به  ند نداریم. این روایی  را پيیدا کردنید، یک روایتی پيدا کردند، فقط یک روای ، کا

شیود، روا تند هر طور شده از روایی  داللی  بیه د ی  بياورنید، نمیبعد ایشان مدام می

به ایشان عیرض  اوخای نداش . من وقتی روای  دالل  ندارد، ا ر دالل  هم داش ، فایده

متنجّ   اینکهداش  بر کنم، ا ر این یک روای  دالل  هم میکردم، به بقيه هم عرض می

ه تنجیي  و عیدم تنجیي  متینجّ  مسیئله مسئل اینکهبرای  . چرا کافی نبودمنجّ  ا  ، 

ای که مردم وی باید مثع رورشيد روشن باشد، مسئلهلبالعامه البلوی ا  . دليع مسئلعام

 شب و روز به آن مبتال هستند، فقط یک روای   

ای دارد کیه ا یر ایین رفی ، آن ادلیهشیوند، ای میمسائلی که احيانًا مردم بیه آن محتی

ایین اصیع -ا    البلویعامای که مسئله امابر د.  ادلهباشد، آن رف ، این باشد، باالرره 

میردم کیه برریورد بیا ه ا  ، شب و روز همی البلویعامای که مسئله -فقمی ا  ه ضابط

وای . ا یر ایین روایی  صید نج  و متنجّ  و غيره دارند، به آن مبتال هستند، فقط یک ر

درصد دالل  هم کند، صریح هم باشد، کافی نيسی . ایین جعیع شیده ا ی ، چیون دليیع 

یک نفر ایین  اینکه  بالغه باشد، ر ا باشد. نه حجة باشد، حجالعامباید  البلویعامه مسئل

طیور، روای  را دید و  ف  بله، دومی  ف : این آقا  فته بله، پ  بلیه،  یومی هیم همين

عد چمارمی، تا صدمی، پ  بله قبوخ شد و ضرورت ا  . این در   نيس . این مطلیب ب
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کنيم کیه ایین اصیالً ، مطلب دوم به ایشان عرض کردم و بیاز هیم بیه همیه عیرض مییاوخ

ا  ، که انسان مطلبی را در نظر  ریود اابی   رفتیه، بیدون  اوخدالل  ندارد، این از نوع 

هیا اصیع ا ی ، شیمرت و اجمیاع و این  ن تاب و ، ک ن حساب برهان، نه کتاب و نه 

چيس   دليع عقع و دليع ح  که در شرعيات مطلبی نيس . این کنار رف . ایین تخيّیع 

 دليع نيس .  امادليع ا  ، 

کنيم، آقاییان طور ا  ، میثالً در فلسیفيات کیه ابن بحیث مییدر فلسفيات هم همين

زننید کیه هایی که میدات ا  ، با آن حرففرمایند روح از مجرّبزر وار فيلسوف نوعًا می

ها نيس . مثع ردا که مجرّد ا  ، منتمیا ریدا المحیدود ا ی ، یک دليع در بين آن البته

کنيم. دليیع ندارنید، بیه  یرا  این محدود ا  . مجرّد محدود هم معنا ندارد که بحث می

ز قیرآن دليیع در ی  کننید آیند، بلکه اآیند. وقتی دليع ندارند، به  را  قرآن میقرآن می

 ویند عالم دو عالم ا ی ، می 1«رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُعِ الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ» شود، مثالًنمی

یک عام امر ا   و یک عالم رلق: عالم رلیق، ایجیاد مادّییات ا ی  و عیالم امیر، ایجیاد 

موافق ا  ، چه چيزی موافیق مجرّدات ا  . این درو  ا  ، نه لغ  موافق ا  ، نه آیه 

 وَ»، روح شیء ا   یا نه  روح شیء ا   «رَلَْقنا» 2«زَوْجَيْنِ رَلَْقنا ءٍشَيْ كُعِّ مِنْ وَ»ا    

 پ  روح مخلوق ا  . « رَلَْقنا ءٍشَيْ كُعِّ مِنْ

يْ كُعَّ إِنَّا» ویيد این مادّیات، عالمِ رلق هستند، مجرّدات عالمِ امر هستند. شما می  ءٍشیَ

ریدا شییء ا ی ، منتمیا شییء االشیياء  حتییروح شیء ا  ، « ءٍشَيْ كُعَّ» 3«بِقَدَرٍ رَلَْقناهُ

ردا شیء ا  ، منتما شییء  4«بَيْنَكُمْ وَ بَيْني شَميدٌ اللَّهُ قُعِ شَمادَةً أَْكبَرُ ءٍشَيْ أَيُّ قُْع»ا  . 

شییء ا ی  ییا نیه  بلیه،  ها هم شیء هستند. آیا روح انسان ا ر مجرّد ا  رالق، مخلوق

د ا ی ، مجیرّکنيید و امیر شما رلق را منحصر به مادّییات می« بِقَدَرٍ رَلَْقناهُ ءٍشَيْ كُعَّ إِنَّا»

طور نيس . امر یا فرمان ا  ، روح کیه فرمیان نيسی ، ممکین امر از نظر لغ  این وانگمی

قابع نمی ا   یا شییء روح که فرمان نيس . امر یا فرمان ا   که در م امافرمانده باشد، 

شیء ا   یا امر امور ا   یا امر اوامر ا   یا امیر فعیع « کعر شیءٍ»یعنی « کعر أمرٍ»ا  ، 

ا  . روح که فعع نيس ، به فعع رداوند رلق شیده ا ی . پی  روح امیر فرمیان نيسی ، 
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يْ كُیعَّ إِنَّیا»مگر فرمانده باشد و روح امر شییء ا ی ، شییء ا ی ،  در «. قَیدَرٍبِ رَلَْقنیاهُ ءٍشیَ

طور، انسان احيانًا طور، در ابعاد دیگر علوم همينطور، در عرفانيات همينمنطقيات همين

کسیانی  اینکیهکنید، بیرای  ردد. پيدا نمی يرد، بعد به دنباخ دليع میمطالبی را مسلرم می

ن  ردنید کیه ایین آییه را بیر اییمی ای ویند دليع اصلی کتاب اهلل ا  ، دنبیاخ آییهکه می

 دهند. شود، رود و دیگران را فریب میمطلب دالل  بگيرند و نمی

دوم آن مطالبی ا   کیه دليیع دارد، ضیرورت نيسی ، نباشید، ضیرورت فطیری ه رشت

شیود، دليیع دليع دارد. وقتیی بیه کتیاب اهلل مراجعیه می امانيس ، ضرورت عقلی نيس ، 

رواهد توبه کند، ازدوای دائیم ییا نمی کند وتوانيد با زن زناکاری که توبه نمیدارد. آیا می

 ویند که بله، ییک درصید درصد می 99موقر  بکنيد یا نه  ارتالف ا  ، اکثرًا و بيش از 

 ال الزَّانیي»نیور: ه تراشيم. قرآن،  یور ویند رير. ما دليع نمیکه ما از آن قبيع هستيم، می

رِكَةً أَوْ زانِيَییةً إاِلَّ یَییْنكِحُ رِ ٌ أَوْ زانٍ إاِلَّ یَْنكِحُمییا ال يَییةُالزَّانِ وَ مُشییْ  عَلَیی  ذلِییكَ حُییرِّمَ وَ مُشییْ

 دليع تراشيدنی نيس . این دوم.  1«اْلمُؤْمِنينَ

طیور. ه اصلی ما در بحث وجود ردا ا  ، راج  به آییات  یوره مقد وم؛ این  وم م

کیعر برونیی،  ادلیهدرونیی فطیرت و عقیع و از نظیر  ادلیهقدر روشن ا   از نظر مطلب آن

کنید کند و  مان میقدر روشن ا   که از کثرت روشنی انسان احيانًا غفل  میآفاق، آن

 ویند چيس    فی : تیو در دليلی ندارد. ماهی به دو   رود  ف : پ  این آبی که می

توانید بیه رورشیيد نگیاه کنید. انسیان نمینمی توجهآب غرقه هستی! در آب غرق ا   و 

بیر وجیود ریدا، بیر توحيید  ادلیهی این انکار رورشیيد نيسی . کند، چشم قدرت ندارد، ول

ردا که حيیات مطلقیه و علیم مطلیق و قیدرت مطلقیه ه ردا، بر صفات ردا، صفات ذاتي

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

 یوم ه نباشد. میا در رشیت و روشن هم بر وجود رالق متعاخ و هم بر وحدت رالق متعاخ

 هستيم. 

وجیود اهلل و توحيید اهلل و تمیام کائنیات دليیع بیر آن  اینکیهعجيب ا   که بیا  ولکن

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

رد،  يرد. چون صیرفه نیدارد، ریدایی باشید و بایید عبیادت کیرد و بایید دارد، نبایید دامی

تیرین چيیز بیرای نفی  امّیاره رواهد آزاد باشید و ممممحدودی  دارد. این نف  امّاره می

                                                           

 .3. نور، آیه 1
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درونیی و  ادلهه هم 1«أَْنفُسِمِمْ في وَ اْلآفاقِ فِي آیاتِنا  َنُریمِمْ»آزادی ا   و این ردا  رچه 

کسانی که  بامنتما ما به ا تدالخ نيس ،  محتایها برونی بالضررورة داخر بر او ا   که این

 چنين ا  . م  ذلک اینکنيم. ، ا تدالخ میرواهندمیا تدالخ 

 2االربیارنظير این فرمایش امام رضا )ع( راج  به حال  بعید المیوت، روایی  در عيون

كٍّ أَْشبَهَ فِيهِ شَكَّ لَا یَقِينًا جَعَّ وَ عَزَّ اللَّهُ رَلَقَ مَا»فرماید: کند. میا  ، صدوق نقع می  بِشیَ

رداوند یقينی که هيچ شیکی در آن نيسی ، رلیق نکیرده ا ی ،  3«اْلمَوْتِ مِنَ فِيهِ یَقِينَ الَ

تر به شکی که هيچ یقينی در آن نيس  از مرگ. همه قبوخ دارنید میرگ وجیود دارد، شبيه

آن مرگ راص، مر ی که بعد از آن حيات ا  ، بعد از آن حساب ا ی ، بعید از آن  البته

ها به حکم متنی اصلی ا الم حيات بعد المیوت داریم  ما مسلمانعقاب ا  ، ما قبوخ ن

را قبوخ داریم، ا ر کسی برزخ را منکر باشد، کسی قيام  را منکر نيس ، از نظیر ایمیانی و 

 «.فِيهِ شَكَّ لَا یَقِينًا»از نظر ا تدالخ ایمانی. این 

فی ا ی ، ما چگونه با وض  حيات بعد الموت معامله کنیيم  شیک بسیيار ضیعي ولکن

بیریم، بیه دنبیاخ آن ا ر ما یک شک معمولی داریم که ا ر فالن تجارت را بکنيم،  ود می

جیا قیرض کیردن نيسی ، یقين داریم بعد الموت باید از جيب رری کنیيم، آن امارویم. می

پاییه و ا یاس جا شفاع  بیجا فریب نيس ، آنجا دزدی نيس ، آنجا حقره نيس ، آنآن

ایم بیه طرییق آنچیه را کیه میا در دنيیا تحصیيع کیردههیا نيسی . ن حرفجا ایینيس ، آن

جا باید إلی غير النرمایة در جنر  و إلی نمایة بسيار طویع و مفصرع در نیار، در مستقيم، آن

 «. إن صالحًا أو طالحًا»موقف حساب باید از جيب رری کنيم. 

بیه جیای « اْلمَیوْتِ مِنَ فِيهِ یَقِينَ لَا بِشَكٍّ أَْشبَهَ فِيهِ شَكَّ لَا یَقِينًا جَعَّ وَ عَزَّ اللَّهُ رَلَقَ مَا»

من وجود اهلل، من توحيد اهلل، من علیم اهلل، مین حيیات اهلل، مین قیدرة اهلل و « اْلمَوْتِ مِنَ»

ای که عرض کردم ابعادی داش ، آن بعد مماس آن کیه همیاهنگی کامیع مهقدغيره. این م

تبلور بدهيم، کلرًا متبلور نيس ، یعنی میا در  اینکهما برای با بحث ما دارد، بعد  وم ا  . 

و بیراهين درونیی و برونییِ بیر  ادلیهو براهين غرق هستيم، ولی غافیع هسیتيم. میا در  ادله

دًا ییا میکنيم ییا تعنسیيان میی اماغافع هستيم،  اماوجود حق و توحيد حق، غرق هستيم، 

ک که براهين را بیرای رواهد، محرحرک میچنين ا  . پ  منباالرره نوعًا ای طور دیگر،

                                                           

 .53لت، آیه . فص1

 . در منبع ذکرشده یافت نشد. 2

 .194 ص ،1 ج ه،یالفق حضرهی ال من. 3
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زنید، آب کنيم، آب میوی میاز ریوردن آب غفلی  میی امیاما حضیور بدهید. آب هسی ؛ 

کنيم و کنيم و تصفيه مییصاف بسيار مصفرای روشن روب، از چاه همسایه آب قرض می

 روریم. این غفل  زیادی ا  . می

ها و يیهها و فعلها و آینیده، شیدهين و آریریناولقرآن شریف که جوابگوی کعر مسائع 

کنيم، بیه  یرا  ابیوعلی  یينا رویم و  یؤاخ مییصیدرا مییهمه چيیز ا ی ، بیه  یرا  مال

کنيم. کسیانی کیه ریود رویم و  یؤاخ مییکنيم، به  را  افالطون میرویم و  ؤاخ میمی

 یر محیور الميیه، اه ها نبوده ا  ، در فلسیفها  مراه هستند؛ زیرا محور وحی برای اینآن

کردنید. میا عقلیی نمیقدر در مسائلی که امروز صحب  رواهيم کیرد، بیوحی بود که این

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 

ی ا ی . ربیانی، ریودی هیم ربانرودی و رمز دوم  اوخز این غرق دو رمز نجات ا  ؛ رم

ریودی کیه بحیث کیردیم، بیر محیور  اوخی توضيحی ا  ، رودی تکوینی ا  . رمز ربان

آیات فطرت و آیات ذر که این رمز رودی را تبلور دادیم و تبلیور ییافتيم بیر محیور آییات 

 فطرت و آیات ذر. 

کنید  فطیرت انسیان، ا یر انسیان میاین رمز رودی بود. این رمز رودی با انسان چیه 

کند، عقع انسان، ا ر عقع را ممندس ا تنباط از فطرت قرار بدهد، این عقیع عامیع  توجه

بسيار روشن و نورانی و عادلی باشید بیر ا یتنباط از کیان فطیرت و احکیام فطیرت را بیه 

ایین  رواهید.رواهد، تفصيع میتبلور می امار د که ردا هس . د   بياورد، به این می

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 

ها و غيیره کیه میا ارشاد درونی و برونی، ارشاد کعر کائنات از  ماوات و ارضين و حيوان

در وجیود حیق  یبحانه و  ادلهمتالطم غنی لبریز از کعر براهين و  یموادر اقيانوس بسيار 

 کنيم. تعالی زند ی می

در حکیم فطیری و حکیم عقلیی  اینکیهکنيم، بیرای ما در قرآن شریف کیه مطالعیه میی

وجود اهلل و حکم علمی و احکام دیگر وجود اهلل، تبلور بدهيم، به آیات قرآن که مراجعیه 

 غَيْیرِ مِینْ رُلِقُیوا أَمْ»طیور: ه  یور 36و  35ه طیور ا ی . آییه رکنيم، از جمله آیات  ومی

ماواتِ رَلَقُیوا أَمْ*  اْلخیالِقُونَ هُمُ أَمْ ءٍشَيْ جیا ریدا در این«. یُوقِنُیونَ ال بَیْع اْلیثَرْضَ وَ السیَّ

  به مغز عقع و فطرت و علم و دقری  و فکیرت و تیدبّر میا حجدارد، با چکش « أَمْ» پانزده

ر، نیه ما رواب هستيم، تا زمانی که رواب هستيم، نمیزند. می فمميم. منتما ریواب مقصیر
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میا در اقيیانوس  اینکیهزنيم، در عیين آلود کردیم و چیرت مییرواب قاصر. رود را رواب

زند و میا را . او چکش میکنيممعرف  بر وجود حق  بحانه و تعالی زند ی می ادله موای

 کند. بيدار می

قبع از آن محذوف ا  ، محذوف ا  ؛ چون بسيار روشین « ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ رُلِقُوا أَمْ»

ها که دارای  یه بعید هسیتند، در ها رلق نشدند  این انساناین« أ لم یخلقوا»ا  . یعنی 

عید روح عد هيکع بدن، نیه بُبدن، نه بُه عد مادّ انه رلق نشدند  نه بُهيچ بعدی از ابعاد  ه

« لیم یخلقیوا»ده ا    روح من هميشه بوده ا ی   آغیاز نیدارد  بدن، این روح هميشه بو

 وید؛ چون واضح ا  . این بدن من هميشیه بیوده ا ی   والدت نیدارد  ا یر این را نمی

ه بدن هس ، میادّیون کیه قائیع هسیتند میادّه رلق  ندارد، والدت هم ندارد  نه. البته مادّ

اصیليه ه  ، بلکیه ریالق عبیارت از میادّاصلی ازلي  دارد و رالق مجرّد ماوراء میادّه نيسی

دهد. ماننید انسیانی کیه ریود را بیه راه کند، به رود د ر ونی میا  ، رود را تطویر می

اندازد، ریود اندازد، رود را به  کون مینشاند، رود را به  خن میاندازد، رود را میمی

هیا آن ادلیهمیا بیر  البتیه  وینید،هیا چنیين میاندازد. آنرا به  لب یا ایجاب بمراتبمما می

 کنيم که وقتی متالشی شد، روب متالشی شود. اضافه می

يه که در تمام مواد، رکن و زیربنیا ا ی ، اوله يه آغاز ندارد و این مادّاوله  ویند مادّمی

يه ا ی  کیه روح انسیان ا ی  و روح اوله اَشکاخ، تطوّرات اولی ا  ، ارواحی که در مادّ

این تطوّر اانی ا  ، این دو تطوّر از مادّه ا  ، ولی ما فعالً  رجم  حيوان و غيره ا  ، 

در هیيچ بعیدی از  یه « أ لیم یخلقیوا»قبع از آن: « ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ رُلِقُوا أَمْ»کنيم. بحث می

اضیراب ا ی ؛ « أَمْ»، «أَمْ»بعد رلق نشدند  ازلي  داشتند  غلط ا   و لذا نفرموده ا ی . 

 مِینْ»ریالق نیدارد.  امیامخلوق ا ی ، « ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ رُلِقُوا أَمْ»دوم: ه لیعنی هيچ. یا مرح

چنید بعید « من غير شیءٍ»داریم که « من غير شیءٍ»داریم و یک « من شیءٍ»یک « ءٍشَيْ غَيْرِ

 کنيم. هم چند بعد داریم که بحث می« من شیءٍ»کنيم، دارد که بحث می

ابع ال شیء ا ی ، میا ییک شییء دارییم و ییک ال جا چيس   شیء در مقشیء در این

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

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

 امیاکه شیء هستند، ها «ما»مسلمين، یا منحرف در توحيد حق باشند، حلوليه و غيره. این 

مخلوق ا   و شیء دیگری آن را ایجاد نکرده ا ی   نیه  امااین شیء مخلوق ا    بله، 

 غَيْیرِ مِینْ رُلِقُوا أَمْ»به عنوان رالق و نه به عنوان مخلوقٌ منه، امکان دارد  چند بعد دارد: 

یید ییا از بیرون زارالقي  و والدی  تفاوت دارد، عرض کردیم که والد از درون می«. ءٍشَيْ
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 نخ که بحث بسيار بسیيار زاید و نه از برون همرالق نه از درون می امازاید.  نخ میهم

ين موجیودی را کیه اولیجا ا   که رداوند متعاخ همين اوخدقيق و رقيقی در باب رلق 

 عَیهُمَ یَكُینْ لَیمْ وَ اللَّیهُ كَیانَ»آفرید که قبع از آن موجود، موجیودی جیز ریود او نبیود، کیه 

جیا فال یفه بیا میا و الیی آریر. در این 2«اْلبیاطِنُ وَ الظَّاهِرُ وَ اْلآرِرُ وَ اْلثَوَّخُ هُوَ»که  1،«ءٌشَيْ

کنيم و بعید ها ارتالف دارییم، ارکیان آن را امیروز عیرض مییارتالف دارند، ما هم با آن

م. ابتیدا ریواهيم ییک بیه ییک بحیث کنیيکنيم، میدهيم. مخلوط نمیمباحث را ادامه می

 کنيم و بعد فردی را. جمعی را عرض می

ين را کیه رداونید آفریید، از چیه آفریید  از اولآغازین و ه این مادّه یا هر چه، آن آفرید

مخلوقٌ منه نداریم، پ  من غير شیء یکی شد؛ من غير ریالقٍ در « رالقٌ و مخلوقٌ»ندارد. 

ها را از هیا و مالئکیههیا و جنها، حيوانهای بعید کیه رداونید انسیان. در رلقاوخرلق 

مُومِ نیارِ مِینْ قَبْعُ مِنْ رَلَْقناهُ اْلجَانَّ وَ»تراب، از نور و آتش آفرید، از دارد.   اینکیهییا  3«السیَّ

کیه  رلق اوخعد دارد. در بُ« مِنْ»جا یا رلق مالئکه از هر چيزی، این 4«تُرابٍ مِنْ رَلَْقناكُمْ»

بسيار رقيق و عميق ا  ، باید صحب  کنيم که نسب  به کسانی کیه دقی  نکننید، بسیيار 

 اینکیهرا آفرید، نه از عیدم، عیدم از نیدارد.  اوخکننده ا  . این ا   که رداوند رلق  يج

 ویند رداوند آدم را از آفرید، از عیدم یعنیی چیه  مگیر عیدم چيیزی ا ی  کیه معموالً می

رلق  موجود قرار بدهد  ریود عیدم چيسی  کیه از درون عیدم، ه مادّرداوند این عدم را 

 وجود بيرون بياید  این غلط ا  . 

يْ غَيْرِ مِنْ رُلِقُوا أَمْ» وید. غلط ا  ، آیه هم همين را می« رلق من ال شیء» آییا « ءٍشیَ

ال شیء چيس  که مِن داشیته باشید  از هیر موجیودی « من ال شیء »از هيچ رلق شدند  

شود این ال شیء مطلیق را رميرماییه شود موجود دیگری آفرید، از ال شیء مطلق، مینمی

کنم. هیر شیيئی، شییء دیگیر کنم و تبدیع به این شییء مییقرار داد که من تو را عوض می

ایین کییار را ریدا هیم  حتییشیود. چطیور امکیان دارد ال شییء، شییء دیگیری شیود  نمی

ا در بحث قدرت صحب  رواهيم کرد کیه اصیوالً شود بکند، محاخ ا  . مکند و نمینمی

شیود ریدا، ریود را اعیدام می يرد.  يرد، به محاخ که تعلرق نمیقدرت به ممکن تعلرق می

                                                           

 .154 ، ص1 ج، األئمة أصول یف المهمة الفصول. 1

 .3. حدید، آیه 2

 .27. حجر، آیه 3

 .5. حج، آیه 4
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شود ردا، ردایی مانند رود در ی  کنید  هیر چيیزی کیه در ی  کنید، مخلیوق میکند  

 عَلی  اللَّهَ نَّإِ»قدرت محدود ا  ، بلکه آن طرف شيئی نيس ،  اینکها  ، ردا نيس . نه 

کنید ییا شیيئی کیه نيسی  و ایجیاد یا شيئی کیه هسی  و تحیوخ پيیدا می 1«قَدیرٌ ءٍشَيْ كُعِّ

 کند. اما شيئی که نيس  و محاخ ا   باشد، چطور  می

 ] ؤاخ[ -

ما که امکان دارد بشود و هنوز نيس ، شیء ا   به حساب کنيم. آنابن عرض می -

ه رداونید میادّ اینکیهقبیع از هیای دقيیق آن بمانید. رد، بحثرا کرداوند رلق اوخ  یقوخ.

اوليه را رلق بکند و این تیوان را ایجیاد کیرد و آن را ه توانس  مادّيه را رلق بکند، میاول

ایجاد کرد. پ  آنچه معدوم ا ی  و موجیود نيسی  و میا بیه حسیاب آینیده بیه آن شییء 

م شد.  اه به حسیاب حیاخ شییء معدو بود و ویيم.  اه به حساب  ذشته شیء ا  ، می

شیودِ اصیلی شیود بشیود؛ ییا میشود بشود، شیء ا ی . میمی اینکها  ،  اه به حساب 

شیود رلیق بشیود، امیا انسیان هیزار  یر می عنقیاء ییاشود حکمتی ا  . مثالً ا   یا می

 طور ا  . شود، در اصع اینحکمتی نه، اصالً می

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

 یعنی چه « شَيْئًا»کنيم. همين را بحث می -

یعنی از هيچ، چيزی « فَيَكُونُ كُنْ» وید که می ییآیند. ردایعنی کسانی که بعدًا می -

 رلق کرد. 

کنید. ایین ریالق کیه ال من شیء ا  ، نیه مین شییء. بحیث فیرق میرير، از ندارد.  -

کیه محیاخ ا ی  کیه شیود رلیق کیرد. آنوجود را رلق کند، موجودی که میرواهد ممی

محیاخ ا ی .  قدرت ناقص ا  ، بلکه شيئي  بیر آن  يرد، نه چونقدرت به آن تعلرق نمی

موجودی که شيئي  بر او محاخ ذاتی ا  ، قدرت ردا به او تعلرق نگيرد، نیه چیون نقیص 

کنيید، شیيئي  بیرای او ن اشیاره میدر قدرت ا  ، نقص در آن چيزی ا   که شما بیه آ

ییک موجیودی ا ی  کیه شیيئي  مطلقیه دارد و عیدم  جا ا  .بحث در این محاخ ا  .

کنيم، شیيئي  شيئي  او محاخ ا  ، این ردا ا  . یکی دیگر که موجود بیود، اشیاره میی

ء  یاه شیینيس  و بودن شيئي  برای او محاخ ذاتی ا  ، این ال شییء مطلیق ا ی . هيچ

 نه در مغز و نه در راری.نيس ، 

                                                           

 .20. بقره، آیه 1
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10 

 

عید دارد،  یوم کیه عد دارد، دومیی دو بُیک بُ اوخ وم؛ این دارای  ه بعد ا  ، مورد 

یک بعد دارد: شيئی ا   بحقيقة الشيئية؛ ردا، ازالً و ابیدًا  اوخعد دارد. مابين ا  ،  ه بُ

 شییء توانيم بیه آن شییء بگیویيم. الشیء ا  . در مقابع آن ال شیء مطلق ا   که نمی

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

شود آن را اعیدام کیرد. شود آن را عوض کرد، میال شیء مطلق.  وم: این ابن هس ، می

نیه، قیبالً بیوده و او را  آن یکییکنید. کند یا اعیدام می يرد، آن را عوض میاراده تعلرق می

دند. مثالً بوده، معدوم کرده، شيخ مرتضی انصاری. البته معدوم به معنای حيیات معدوم کر

 ویيم شيخ مرتضی، به حساب ما  بق. نیوه و دنيا. این قبالً بوده، ابن نيس ، اما ابن می

شما که در علم ردا نوه و نتيجه رواهيد داش . ابن نيس ، قیبالً هیم نبیوده، بعیدًا ه نتيج

 ا   بياید، این هم شیء ا  .  یا ممکن آمدرواهد 

یا به حساب ما مضی ا  ، عالقه به ما مضیی. پ  شيئي  یا به حساب فعلي  ا  ، 

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

انی زمی-رواهد بود. نه قبع ممکن بوده، نه حاخ ممکن ا   و نیه بعیدًا. در مثلیث زمیان 

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

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

ا  . اما یک مثلثی ا   که این شیء نسبی ا  ، بوده؛ معدوم شده، هس ؛ بعدًا رواهد 

 ویيم، به انسیان هیزار  یاله در حکم . در حکم  هم به او شیء می شد یا در ذات و یا

 ویيم؛ چیون در ذات امکیان دارد، ولیو امکیان در حکمی  نیدارد. میا مطلیب را شیء می

 ا تدراجًا وارد شدیم. 

انسانی که منکر وجود حق ا ی ، در هیر بعیدی از  ؛دومه پل 1«.ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ رُلِقُوا أَمْ»

دوم این ا   من مخلوق هستم و چیرا ریدا از میا شیروع کیرده ه و اشراک. پلابعاد الحاد 

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

کنید. بیه ییاد دارم وقتیی در تر ا  ، از رود شیروع میکند، نه  فری. دليع  يری ممممی

 جیا بیرای تبليغیات بیهنجیف رفتیيم و از آن ه بيرون کردند و میا بیهما را از مک اوخزندان 

تر بیودم. لباس روحاني  به تن نداشتم و ريلیی هیم جیوان ترناتریش رفتيم. من در  طرف

 وینید !  ویید.  فی : ایین آرونیدها چیه میدر راه جوانی بود، دیدم ريلی چرندیات می

ريلیی راه  شود  تیا ویینشود با هم صحب  کنيم   ف : مگر مییعنی چه ردا   فتم می

                                                           

 .35. طور، آیه 1
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شیود.  فی : چطیور  فقیط زیاد ا  ، دو شب راه مانده ا  .  فتم: ده، بيس  دقيقیه می

طور ا     فتم: تیو مثیع آن میاهی هسیتی یک رب  صحب  کردم. آرر  ف : عجب! این

 که از دو   رود پر يد: آب کجا ا    

ار و مسیائله ا ی ، از ریود این انسان مرکز و محور برای حو« ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ رُلِقُوا أَمْ»

يْ غَيْرِ مِنْ»به عنوان  ير شروع کن. ای انسان، تو قبوخ کردی مخلوق هستی، مخلوق  « ءٍشیَ

کیه  اوخرواهد، در رلیق رواهد. در یک بعد ضروری رالق میهستی  مخلوق، رالق می

 ين موجودی را که رداوند رلق کیرداول، اوخاین محور بحث بسيار مممی ا  . در رلق 

یعنی چیه   رواهد، مخلوقٌ منه، این مخلوق فقط رالق میکه هيچ موجودی جز ردا نبود

رالقِ من شیء نيس ، شیء او جدا ا  . رالقِ من ال شیء نيس ، مگر من ال شیء رالق 

شود  ال شیء چيس  که من داشته باشید  بلکیه ریالق ال مین شییء ا ی ، یعنیی مین می

يه را من شیءٍ رلیق کیرد، شیيئی در اوله الق یا مادّر اوخندارد.  ه حال  ا  . در رلق 

کنید. شیيئی نبیود، محیاخ وقیوعی کار نبود. البته محاخ نيس ، محاخ را من شیء رلق می

 . یکی رلق من شیء.  ا   شیءا  ، نه محاخ اصلی. پ  

رلق  را داشته باشید. ه دوم: رلق من ال شیء. ال شیء چيس  که آن مادّه و رميرمای

يْ غَيْرِ مِنْ رُلِقُوا أَمْ»کند؛ ا نفی میآیه این ر نيسی ، در  اوخایین هیم نيسی . ایین در « ءٍشیَ

 یر وا یطه را بریید.  ولی یا الکائن األوّخ ال من شیءٍ،المادّة األ قَلَرَآرر هم نيس .  وم: 

دوتیا ا ی ، در  اوخعید رالقٌ و مخلوقٌ، مخلوقٌ منه ندارد. مِن در ابعاد بعیدی ا ی ، در بُ

، رالقٌ: اهلل، مخلوقٌ: مخلوق. دیگر مخلوقٌ منه چيسی   اوخعد تا ا  . در بُد دیگر  هابعا

از درون ذات زایيییده و نییه از رلقییی کییه  نییه يییه را نيییاورده ا یی ،اوله از جییای دیگییر مییادّ

رودش کرده، ایجاد کرده ا ی . چیون رلیق دیگیری نيسی ، فیرض ایین ا ی  کیه رلیق 

 مِینْ رُلِقُوا أَمْ»غلط ا   « من ال شیء قَلَرَ»ظر بگيرید. دیگری نيس . این  ه بُعد را در ن

 ، در کعر ابعاد غلط ا   که رود این را باید بحث کنيم. «ءٍشَيْ غَيْرِ

 ء غلط ا  ، ال شیء چيس  کیهیعنی من ال شیء  من ال شی« ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ رُلِقُوا أَمْ»

ن رلق کننید، ایین غلیط ا ی . هیم در من باید یک چيزی باشد که از آ باشد  من ال شیء

، «من شیءٍرلقوا ال »غلط ا  ، چون  اوخغلط ا   و هم در بُعد بعدی. در بُعد  اوخبُعد 

، «رلقنیا مین شییءٍ»های بعدی غلط ا  ؛ چیون . در رلقنه من غير شیءٍ، نه من ال شیءٍ

 هیایغلیط ا ی ، هیم در رلق اوخمن غير شیء نيس . پ  مین غيیر شییء هیم در رلیق 

کنم، ولی به نظر ما تمام مطلیب عرض کنم، من مشکع عرض نمی داریدبعدی. ا ر ایرادی 

هیای میا ایین مطلیب اجنبی ا  ، چون نه در فلسفه این مطالب آمده ا ی ، نیه در کتاب
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 غَيْیرِ مِینْ رُلِقُیوا أَمْ»کنيم. ییک کلمیه  ات قیرآن ا یتنباط مییقدآمده ا  . ما از آیات م

 تر ا  . بيان غير قوی« ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ»فرمود: «. ال شیء من»نفرمود « ءٍشَيْ

هيچ «. ءٍشَيْ مِنْ لَا رُلِقُوا أَمْ»دو مورد دیگر را نفرمود، نفرمود « ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ رُلِقُوا أَمْ»

ا  . باالرره ما از پدر، ما از مادر، ما از  ع، میا از ریاک  ال من شیءٍک  قبوخ ندارد که 

يْ مِینْ رُلِقُیوا» نيستيم، اوخبُعد دوم هم که هيچ، ما که رلق  هستيم. بُعید  یوم هیم «. ءٍشیَ

جیا دو شییء در این ،منتما این من غيیر شییءٍ«. ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ رُلِقُوا»غلط ا  ، بُعد  وم: 

، در وضیعی کیه رداونید میا را از چيیزی اوخوجود دارد، در وضی  دوم، در وضی  بعید از 

عیدی رالق. رالق نيسی ، مخلیوقٌ منیه هسی ، پی  دو بُ« ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ». رلق کرده ا  

رواهید. ا ی ، ریالق می« مِنیه»رواهید، بُعید دیگیر شد. یک بعد ایین مخلیوق، ریالق می

را چه کسی باید برداشی  « منه»ا  ، این « منه»مخلوق ا  ، رالق باید آن را رلق کند، 

 کند  رالق. 

 آمده ا  . « اْلخالِقُونَ هُمُ أَمْ»در مقابع « رُلِقُوا أَمْ»شاید به راطر اینکه  -

 مراتب ا  .  جابعد ا  ، این« اْلخالِقُونَ هُمُ» -

 نيس ، برای اابات رالقي  ردا ا  . يه اوله این اابات مادّ برای -

 مِینْ ارُلِقُو أَمْ»بعد ا  . قبالً اشاره کردم. « اْلخالِقُونَ هُمُ»کامالً روی حساب ا  .  -

يْ غَيْییرِ  هُییمُ أَمْ»را رییودم ، اییین شیییء «لقنییا میین شیییءٍرُ».  وییید: ريییر، میین شیییءٍمی« ءٍشییَ

رود رویشتن را آفریدم. مثع کتاب مستر هاک  آمریکایی که تورات و انجيیع  «اْلخالِقُونَ

 ویید: ریدا، یعنیی ریودآ، ریود بیه وجیود را تح  موضوعات راصری آورده ا  . او می

ها چيس   من به ییاد دارم شصی   یاخ د را. اشتباه کرده  فته، این حرفآورده ا   رو

پيش در کالس تميه هم که بودیم، وقتی پینج  یاله بیودم، زمیان رضاشیاه بیود. معلریم  یر 

ه، از کالس آمد و  ف : ردا یعنی رودآ. من به او  فتم: تو غلط کردی! ا ر ریود او نبیود

 کرده  کجا آمده  ا ر بوده، چه چيزی را ایجاد

 شود یا نه  از ردا تعبير به شیء می -

ميدٌ اللَّیهُ قُیعِ شَمادَةً أَْكبَرُ ءٍشَيْ أَيُّ قُْع» وید: بله، قرآن می -  هیو» 1«.بَيْینَكُمْ وَ بَيْنیي شیَ

شیء یعنی چيز، ا یر ریدا چيیز نيسی ، پی  نیاچيز  2«األشياء ثشيّ الذي هو و األشياء ءشي

 کنيم. دیم و تبلور فکری پيدا میجا توقف کرما فعالً در همينا   ! او چيزِ چيزها ا  . 

                                                           

 .19. انعام، آیه 1

 .376 ، ص27 ج، بالقرآن لقرآنا ریتفس فى الفرقان. 2
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من غير شیءٍ رالق، البته در وض  موجیود، در وضی  موجیود « ءٍشَيْ غَيْرِ مِنْ رُلِقُوا أَمْ»

الق نيس ، مخلیوقٌ . یا من غير شیءٍ رالق، رکردمکه مخلوقٌ منه داریم، از چيزی در   

  . ییا ریالق ا ی  و مخلیوقٌ منیه نيسی ، غلیط آن من غير شیءٍ غلط اا  . غلط، این 

تر ا  . رالق ا  ، ردا من را آفرید، ولی نه از پدر و نه از مادر، یعنی چیه  ایین هیم کم

غلط ا  ، منتما غلط اوّلی بيشتر ا  .  وم: نه ریالق دارد و نیه مخلیوقٌ منیه دارد، ایین 

   و نیه مخلیوقٌ ر نه رالق اتر ا  . پ   ه مرحله غلط ا  ؛ االوثٌ من الغلط. ا غلط

تر. ا یر چنانچیه مخلیوقٌ ا ر رالق نيس  و مخلوقٌ منه ا  ، ضعيف منه، غلط قوی ا  .

 مِینْ رَلَقَكُیمْ»ریالق تر. ریالق را قبیوخ کیردیم، ولیی منه نيس ، رالق ا  ، غلط ضعيف

 و غيره. 2«.طينٍ مِنْ رَلَقَكُمْ» 1،«تُرابٍ

کنم، جواب بدهيد. قیبالً هیم بحیث ز آقایان  ؤاخ میجا ابحاای داریم، من اما در این

جا با فال یفه دانيد  ما اینچه می اوخشده، ولی مطلب بسيار مشکع ا  . شما در رلق 

، آیا هیيچ بیوده ا ی  کیه چيیزی جیز ریدا نبیوده ا ی   اوخريلی حرف داریم. در رلق 

بگویید: پی    ویيم بله. حرف ما این ا   که کسیی روی ایین حیرف اعتیراض کنید ومی

 ویيم  ا ر بگویيم از چيیزی آفریید، را آفرید، از چه آفرید  ما چه می اوخرداوند که رلق 

از شیء ذات رودش، این والدت ا  ، ردا کیه والید ا ی .  اینکهچيزی نبوده ا  ، مگر 

ذاتیی، بیرون ذاتیی ریود، غلیط ا ی . ا یر بگیویيم از شییء برونا ر بگویيم از شیء درون

 ی در کار نبوده ا  . «مِن»ا  . پ  چيزی نبوده 

يْ قَوْلُنییا إِنَّمیا» جیا ا یی  کیه پی  بنییابراین یؤاخ این  كُیینْ لَیهُ نَقُییوخَ أَنْ أَرَدْنیاهُ إِذا ءٍلِشیَ

 مَیا أَوَّخُ»که  اوخ ویيم. آن شیء کنيم، اشياء بعد را نمیرا بحث می اوخآن شیء  3«فَيَكُونُ

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

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

آیید  از ییک، ال ییک کنید  مگیر نقیيض از نقیيض میچطور مناقض، مناقض را ایجاد می

آیید. از صیحيح، غلیط بيیرون دوتا بيرون نمیآید. از دو، دوتا چمارتا، دو، دوتا بيرون نمی

آید، ا ر هم بيرون بياید، تنیاقض ا ی . ا یر کسیی آید، از غلط هم صحيح بيرون نمینمی

د. ا ر در فلسفه جواب دارد، از فال فه هیم يکن توجهچنين  ؤالی بکند، آقایان به جواب 

                                                           

 .20. روم، آیه 1

 .2. انعام، آیه 2

 .40. نحل، آیه 3
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ق، علری  و معلیوخ  ویید: ریدا و رلی ویید. می ؤاخ کنيد، البتیه فلسیفه چيیز دیگیری می

 اه نبوده کیه مخلیوق نباشید. زمان هستند، هيچ نخ هستند، همهستند، علر  و معلوخ هم

 کنيم. ها چرندیاتی ا   که بعد عرض میاین

کیه  اوخاما بر مبنای توحيد صحيح و بر مبنای حقيقی  صیحيح حیق، رداونید کیائن 

 ویند ها میازِ ذات که نيس ، آناز کجا  چون ما به از عادت داریم. « أوجد»تکوین کرد، 

 وینیید: علریی ، معلییوخ را  وینیید، منتمییا بییه زبییان دیگییری. میهییا والدت را میهسیی . آن

زاید. از، ازِ ذات که نه، ازِ راری  راری هم که چيزی نبوده ا  . چه کار کیرد  حیرف می

  ؛کنيم. مگر فاقد شیء معطی شیء ا    شعر هم در   کردندآقایان را نقع می

 بخشکی تواند که شود هستی  بخش ذات نایافته از هستی

نثر در   کردند، شعر در   کردند که حقيق  وحدت وجود هم به ایین معنیا اابی  

شود. وجود حق و وجود رلق در اصع وجود مسانخ  ا  ، اما وجود حیق النمایی  می

   که ا ر عقیالء هایی که واقعًا چرند او نامحدود و وجود رلق محدود ا  . این حرف

 آورند، تا چه ر د به اعقع عقالء.هم بشنوند، شاخ درمی

جا ما هم با مادّیين ارتالف داریم و هم بیا فال یفه. هیم میادّیين از میا  یؤاخ در این

کنند و ما باید فکر کنيم و جواب  ؤاخ را بدهيم که اصع کنند و هم فال فه  ؤاخ میمی

  چطور  ال من شیء  من ال شیء  من شیء « ائن األوّخالک قَلَاهلل رَ»ا  :  ؤاخ این 

 صرف اراده.  -

رواهید صرف اراده چطور  آیا اراده تعلرق به چيزی  رف  یا نه  آیا اراده متعلَّیق می -

رواهید  متعلریق می وده ا  . شیما راه را در ی  آمدیید.رواهد  متعلَّقی در کار نبیا نمی

 شیء باید در یک بُعدی از ابعاد باشد.پ  « أَرَدْناهُ اإِذ ءٍلِشَيْ قَوْلُنا إِنَّما»

 همين. علم ردا متعلرق ا   به -

 ردا به علم تعلرق  رف   علم را علم کرد  ه آیا اراد -

 به معلوم.  -

 شود باشد  یا می هس معلوم در راری  -

 ] ؤاخ[ -

 نيستی که بود ندارد.  -

 دارد.وجود علمی که  -

 ایجاد کرد   مگر وجود علمی را -

 صرف اراده به آن تعلرق  رفته ا  . -
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مطلب ريلی عميق ا ی ، هیم مین بایید  ولکن ،این را توضيح بدهيد. در راه هستيد -

 فکر کنم و هم شما. 

 1«.مَعْلُومٍ بِقَدَرٍ إاِلَّ نُنَزِّلُهُ ما وَ رَزائِنُهُ عِْندَنا إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ» -

 چه   یعنی« رَزائِنُهُ» -

ها یییک وجییود لفظییی فرمایيیید، اییین صییحب هایی کییه شییما ابن میاییین صییحب  -

 رياخ تنزرخ دارد. ه عقع به مرحله محسو ی دارند که این از مرحل

 های ما ريالی نيس . فاین حر -

 نه رياخ.  -

 شما اصالً وارد فلسفه نشوید. -

س لفظی هس . میثالً  ویيم این موجود محسواین وجود محسوس لفظی که ما می -

عقیع ه  ویيم اجتماع نقيضين محاخ ا  ، یک حقيق  عقلی ا   که در مرحلمی اینکه

 ی آن.دارد، اما نه با آن وجود لفظی حسما وجود 

 رير، وجود ندارد.  -

 وجود دارد.  -

 روی همين هم بحث داریم.  -

 ا ر وجود ندارد، پ  شما این حرف از کجا آوردید   -

شود وجود داشته باشد، نه فکرًا. ریاری کونیًا محیاخ، ضين نه رارجًا میچون متناق -

 رواندم، روی این اشکاخ داشتم. موذی مین ویيم محاخ. من از وقتی افکرًا محاخ، پ  می

 حقيق  عقلی ا   یا نيس   یک همين حقيق  که اجتماع نقيضين محاخ ا  ،  -

 رواهم عرض کنم. همين را می -

 کند. لفظ میه ه مرحلاین تنزرخ ب -

 و نه تنزرخ.  کندمیرير، نه ترقری  -

 دهيد. شما آن را تنزرخ می -

نيسیتم، هسیتم، آییا  آنکیههسیتم، نيسیتم، در عیين  آنکهمن هستم و نيستم، در عين  -

 جم  این دو در مغز امکان دارد  ا ر در مغز امکان داشته باشد، در راری هم امکان دارد.

 ا تحالۀ جم  ا  . ،شودشود یا نمیکه جم  میصحب  این نيس   -
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جم  یا ممکن ا   یا موجود ا   و یا مستحيع ا  . جمی  مسیتحيع را اجتمیاع  -

کنيید کیه  ویيم. مگر غير از این ا ی   آییا شیما نقيضیين را بیا هیم درک مینقيضين می

ز اصیقاع شود درک کرد  مگر امکیان دارد در صیقعی اکنيد  مگر میحکم به ا تحاله می

ا ر باشند،  ا تحاله کنيم. نقيضين با هم باشد، ولو در اعمقِ اعماق عقع باشند تا حکم به

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

 کنيم که محاخ ا  . ما این را تعقرع نمی -

 تخيّع هم غلط ا  .  -

 کنم. ، این حقيق  عقلی ا   که عرض مییمحاخ ا که کنيم همين که تعقرع می -

  .ح  و لفظ ا  ه بعد مرحل دهيم،این را تنزخ می

حقيق   لبی ا  . یک حقيقی   یلبيه دارییم و ییک حقيقی  ایجابيیه. حقيقی   -

  لبيه را قبوخ...


