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 تفسیر آیاتی از سوره طور

 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 

أَمْ خَلَقُووا *  اْلخالِقُونَ ءٍ أَمْ هُمُأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْ» «الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

 ،مینوکه بحث ین آیا یِلفظ اتِیاز نظر ادب یمقدار یک 1« اْلأَرْضَ بَْل ال یُوقِنُونَالسَّماواتِ وَ

 . یب خاصّیترت یکم با یه قبالً داشتک یو استمرار بحث یم به جهت معنوینکبعد برگشت 

و مون ال  شیءو من  شیءو ال شیءر یتعب ما ؟«یءم خلقوا من ال شأ»چرا نفرمود  :الؤس

م أ»ه نفرموود یون آیوچورا در ام. یفهمویم و هم مینکیصحبت مهم  ،مینها را داریاو  شیء

 یه از نظور ادبوکن است یتر است. جواب اواضح گروهی یه مثالً براک« شیءخلقوا من ال 

« ال»، «شویءمون ال » .دیوآینموه سر حرف درکحرف است و حرف « نمِ»غلط است، چون 

 ید و از نظر ادبیآیچگاه درنمیه سر حرف هکحرف  ،هم حرف است« من»رف است و ح

 غلط است.

 ]سؤال[ -

ه موا کواسوت  هوایینینهوا همیب اسوت، اکومر« شویءال »معنا نودارد « شیءال » خیر, -

ب کیوه ترکوست یطور ننینجا ایا و هم اسم است« شیء»حرف است و « ال»و الّا  گوییممی

 ر. ینخ خاصی درست کرده است.اسم  یکاسم و حرف 

 ]سؤال[ -

 ن حرف مجزّا.کولغیر از این است، باید مثال دیگری بزنید. « کَ» -

 گر.ینجا هم حرف است دیا -
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ه اشواره فرمودنود کوطور هموان ،مینوکی، ما در حروف بحوث موستحرف مجزّا ،بله -

 یرا سور حرفوم حورف ییایوما ب ،حرف مجزّا باشد ،ما اگر حرفیال س و ،ستیحرف ن« ک»

خوود حورف خوودر حورف  ،بدهود ل و تحووللیحرف تحو تواند بهنمی م. حرفیاوریدرب

 ست. ین« یءمن ال ش»، «ءٍمِنْ غَیْرِ شَيْ»ه کجهت  یکن یاست، ا

ه کو« شویءُال »د باشود، یوبا« شویءَال »گور، یجنس اسوت طبعود د ینف یال ،شیءال: دوم

« شویءَمون ال »باشد. اگور « شیءَال »د یبا ،باشد تواندینم که هم« ءٍیال ش» ،تواند باشدینم

« مون»را جورل بدهود؟  ه چیزیچ« من» ، املا«شیءَال »شود یم ،شیءدهد به ب جر« ال» ،باشد

 . دومن هم جهت یا ؟حرف را جرل بدهد

 ]سؤال[ -

اره اسوت؟ کهچو« ال»پس  ،«شیءٍ ال من»بگوییم ه اگر کنیا یشود، برایباز هم غلط م -

ه کو« ال»املوا  ،ه قبل است جرل بدهدک« نمِ»دهد به اسم. ینصب م ،جنس است یفه نک« ال»

 ن غلط است. یا ،فتدیعمل بو از ند کعمل ن ،ندکه عمل کنیبعد است و احقل است به ا

ن یوا« شویءَال »ه کنیم ام. سویشتر برسیب یت معنواه به جهکاست  ین مقدلمات لفظیا

 شویءَال »؟ هچو« شویءال » ،خواهودیبور مواسوم اسوت، خ شویءجونس اسوت و  ینف ی«ال»

ر بوا یمغوا« ءٍمِنْ غَیْرِ شَيْ»، است «ءٍمِنْ غَیْرِ شَيْ»ر منجلز یه تعبکبل ،رین تعبیپس بهتر .«موجود

 شویءرد، یوگیخوالق را مو شویءِ ،شویء ،تیئیر بوا شویم و مغوایودار شیئیت است. ما یئیش

 شویءنه « شیءال »؟ ستیچ« شیءال »ا امل ،ردیگیمنه را م مخلوقٌ شیءرد، یگیمخلوق را م

منوه، عودم صورف. اگور عودم صورف  مخلوقٌ شیءنه  ،است یمخلوق شیءنه  ،است یخالق

م هور یردکوعورض  بارهواد. یوآیسورر درنمو« نمِ»گر ید ،مینکیتصولر عدم صرف م ،باشد

توا منوه باشود،  ا مخلوقٌیه خالق باشد کمد یا خودر مستقیتواند موثّر باشد ینم یموجود

ه صود درصود منواقس اسوت و معوارض کبل ،ندیگوینم شیء به آن .شیءر یه غکچه رسد 

تواند خالق باشد. یه نمکت عدم مطلق است و عدم مطلق یئیت، معارض با شیئیاست با ش

 م. ینکد بحث یه تازه ما باکاست  یطین وجود هم شرایادر  ،ملا باشد د وجودٌیخالق با

لّ کوه کو یاتیواد اسوت. آیوار زیف بسیبحث خلق در قرآن شر« ءٍیشَرِ یأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَ»

 ،انوده مخلووقکو یر الهویاء غین اشیاو اد است. یار زیداند بسیه را مخلوق میر الهیاء غیاش

هوا یبعضو ،میشناسویه ما نمکم و چه مجرلده باشند یشناسیه همه ما مکه باشند یچه مادل

 شیءمادله مخلوقه  و -اگر باشد-است  شیءوق است. مجرلد مخل شیءآن هم  ،شناسندیم

ردنود کاز فالسوفه درسوت  یه بعضک یپس عالم امر و عالم خلق ،انداست و هر دو مخلوق

 ،ات اسوتیومادل بورایمجرلدات است و خلوق  برایه امر ک« هلل الخلق و االمر»رود، یمنار ک
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آن  ،یر الهویوم غیداشوت ادلةمجرلد عون المو شیءرد. و ما اگر یگیاء را میر، خلق تمام اشینخ

م. یوح دادیبحث زمان را مفصّل آنجا توضوما  ،دییمطالعه بفرما حوارهم مخلوق است. در 

نهوا را یب باشود، اکور باشود و تریت باشد و زمان باشد و تغکه حرکات یمادل و چهار ظاهرۀ

 م. یاات دانستهیالزمه حدوث مادل

ائن المجورلد عون کوتوه فقوط و املوا الیمحودث لمادل یالو ةحادث بحاج یائن المادلکال»

 و یٌّزلات فوأیوعون المادل مجرلدٌ یما اهلل سبحانه و تعالک .رهیغ یاجه الیال وجه الحت ةالمادل

س یخووالق و لوو شوویءخلووق اهلل؟ لووه  یاء فموون ذا الّوو یقووال اذا خلووق اهلل االشوویو ال  أبوودیٌّ

در برابر  ه مستقلک یموجود یکه زمان کم یردکطور صحبت نیآنجا در زمان ا«. مخلوق

عن  الزّمان عبارةٌ»زمان ندارد. « ةال مادل»ست و زمان در اختصاص مادله است. یمادله باشد ن

ن یووهووا، افاصووله« اتکوورات و الحریووواصوول التغ، فاتواصوول الحرکوو، حواصوول التغیووراتح

م، ینوکیبرداشت و انتزاع زمان مو از آنها مای مادله است، رات ظاهرین تغیه بک ییهافاصله

باعتبوار  تتغیور ةیوا موجوودات اعتبارلنو»سوت. یاست، اعتبوار ن یقتیحق یکاز انتزاع، انتزاع 

حقوائق  ،ةیوالحقوائق انتزاع ،ةیواند حقائق انتزاعیاح. فال اعتبارها ،تعتبر اند الیاح ،نیالمعتبر

ن یون اسوت، اییه پواک یزیت چیه باالست و تحتک یزیت چیفوق« ةیو التّحت ةیالفوقکرقائق 

م غلوط ینوکم غلط است، تحوت را فووق اعتبوار ینکست، اگر فوق را تحت اعتبار ین یاعتبار

غلوط اسوت.  ،مینوکوالد اعتبوار  م غلط است، ولد را والدِینکولد اعتبار است، والد را مولودِ 

ند. املوا کادر یز ،ندکمش کند، کر و زبرر یتواند زیه انسان مکاست  ییهازیات چیاعتبار

ات و کوواعتبووارل للحر ةالمووادل ،فقووط ةنتووزع موون المووادلیالزّمووان »سووت. یطووور ننیات ایووانتزاع

ل البحوث هنوا یبوات اصوکبالتر رات اعتبوارلیوات و التغکورات و الحریات اعتبارل بالتغکالحر

سور  یار بواالیه قسومتکوم ینوکد بحوث یات ما بایات ذاریدر باب آرا ن یه اک«. باتکالتر

مربوو  بوه  ،ه عمور اسوتکوحواال زموان  1«نِّي لَكُمْ مِْنوهُ نَو یرٌ مُبوینٌلَّهِ إِفِرُّوا إِلَى الفَ»ماست، 

زموان اصوالً ن یوا ،اتیواز ابعواد مادل یعودچ بُیست در هوین یه مادلک یائنکات است و یماد

 ؟لوومترکیم کوطهوران  یمون هنوا الو»ند، مثالً کین فرق میات هم موازیه در مادلکبل ،ندارد

ه کوزان مونل یوم« ؟لومتر منّدکین یو اربعقال مائةیصحل أن یومترل هل لکین یو اربع قال مائةی

درجه حورارت،  یکنند. من صد تومان دارم و خوایلومتراژ با هم نمکیزان یوزن است با م

هسوتند. هور دو  یه هر دو موادلکنیاست، با ین هم حرارت ناست و تومین ناه تومکحرارت 

سوت، ین یاگور موجوود اصوالً موادل م.ینوک یقواط حسوابش را میتووانیموا نمو ،هستند یمادل
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ن یوب نودارد، چوه نودارد، چوه نودارد، اکر ندارد، تریلپس تغ ستٰین یه اصالً مادلک یموجود

ه کواسوت  یموجوود بورایروز و امروز و فردا ید اینروز و امروز و فردا، ی؟ دهچ یعنیزمان 

البته برای تفصیل ایون  م.ینکیما زمان استنتاج م ،راتیرات است و به حساب تغیتغ یدارا

اسوت و  یه اگور زموان فقوط انتزاعوکوم ینوکالزم است عورض  بحث به حوار مراجعه کنید.

ر یوا غیوظواهر  یِا برونویور ظواهر یوغ یِدرونو یهاجا شدن به جا ،راتیاست از تغ یبرداشت

 نیخمس ةیلّ ثانک یدور حول البروتن فیترون کال»م. یریگیم یترونکزمان ال ما پس ،ظاهر

 و گوردرن یزمو زمان را گردرما پس چرا  است. ه پنجاه هزار سالیثان یکپس « الف مرلة

در نظور اجات خودمان یاحت یزمان را برا ما هکن است یم؟ جواب: جواب اید گرفتیخورش

ارات را، یت سوکورا، حر یت پروتنوکورا، حر یترونوکت الکوم حریفهمویما چه مم، یریگمی

ه موالزم کت مادله کن حریرا به عنوان اولل ت مادلهکمراحل، حردر ادقل  ،ات در مواد راکحر

ظواهر اسوت، بورای موا ه کوم یریوگیمو یموادله. موا زموان را از آن ظواهر موجودیتاست با 

م. روز اسوت دوازده ینکیم این را چند بخش. آید آن طرفرود آن طرف، مییم ،دیخورش

. و الّوا ف آفواق، اخوتالف آفواقدر اخوتال .مینکیم، شب است دوازده بخش مینکیبخش م

تور عیسور ،بواال یلویخ راتِکواز  یزموان در بعضو فورق دارد.، مینکاگر در عمق زمان توجله 

ن مطلوب محسوو  یوا ،نمکخواهم ثابت یتراست. من نمعیا سریاست، زمان در برزخ از دن

ا یَوْمود أَوْ قوالُوا لَبِْثنو» یات برزخیم. در برزخ به حسب آینکد عرض یخود با یدر جا ،است

. ا در جنّوتیورده اسوت در نوار کو یهزاران سال در بورزخ زنودگ 1«ینَبَعْسَ یَوْمٍ فَسْئَلِ اْلعادِّ

ئَلِ اْلعوادِّ» :ندیگویمها ناری  وَ اْلعِْلومَ أُوتُووا الَّو ینَ قوالَ وَ» «.ینَلَبِْثنا یَوْمد أَوْ بَعْسَ یَووْمٍ فَسوْ

ع، بحوث منتوزَ ،پس زمان 2.«اْلبَعْثِ یَوْمُ فَه ا اْلبَعْثِ یَوْمِ إِلى اللَّهِ تابِكِ في لَبِْثتُمْ لَقَدْ اْلإِیمانَ

ت کو. اگور منتوزع حراسوت سواعت 24اسوت زموان  ینویو زم یدیت خورشوکواگر منتزع حر

 یکوی ،نمکب یخواستم سخنرانیم یک جاییموقع من  یک. است زمان آن ،است یترونکال

 یترونوکون سوال الیولیمون چنود م ,نایوگفوتم آقامون  ،م اسوتکو یلویبه من گفت وقت خ

ن انتوزاع زموان بور یشود؟ پس ایم هچ یترونکون سال الیلیچند م .نمکخواهم صحبت یم

 ها فرق دارد. عحسب منتزَ

ة ها أو متوسلطاتها العوامل الموادلیدانأ یأو ادن مساوی المادله برملتها, بقمتهاالزّمان برملته »

ة المعقّود ةقوال للموادلی ،ةمنبسوط ة ال ألنّهوا موادلة منتشورةمعقّود ها موادلةألنّال  بما أنّها مادلة
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 یدنیوباشود د یدنی. مادله چه ددر فارسی روین« المنتشرة القولة ةقال للمادلیو  ةالمادل جسم،

ا یه مادله است چآن ،نباشد، وزن نه، هر چه ،باشد یردنکنباشد، لمس  ،باشد یدنینباشد، شن

 ائنواتٌکفهنوا »نوه.  یبعضو ی وعمر با زمان بعض زم با زمان است. همن مالیا ،است یمادل

اهلل ؛ زموانزموان قبول الزموان و بعود ال یائن ال فوکوائن االولل هوو الکال ،وان ثالثکثالث ا

و ال  زموانٍ ید ال فویوس زمانیه الزّمان لویعل یعتریائن قبل الزّمان و بعد الزّمان و ال ک یتعال

خیلی ساده است، متر بوا مون  ربطی به هم ندارد. «زمان یو ال الزمان  یمن زمان و ال عل

درجه حورارت، درجوه  یک ومن گندم  دومتر،  یکمن گندم با  دوبنده چه ارتباطی دارد؟ 

  چه ارتباطی دارد؟گندم  بهحرارت 

 یس هلل تعوالیو لو». بر آن نیسوت ضن الزمان است. زمان عاریه اکائن اولل است کن یا

 یأنل اهلل تعوال یللزّموانإال س عمورل یو املوا الزّموان فلو س عمورلیفل ةیاللّازمان ةیزلاال أملا عمرٌ

 بانغیوارر یوتغیال  .زموان یزموان و ال فو یالو ال مبتدء مون زموان و ال مختوتمٌ س له زمانٌیفل

حاصول  یخوودر هوم توأثّرداد متوأثر،  رییوتغ بوا ،موثّر اگر مانند متوأثّر باشود«. نیالمخلوق

 بوا یِخوود هماننود ،نودکیخلوق مو یوقت«. نیار المخلوقیغنر بایتغیال »ا خداوند ند. املکیم

 یخوود آغواز ،نودارد، آغازنوده اسوت ینود خوود آغوازکیخلق را آغاز م یوقت خلق ندارد،

ر هوو یوائن االولل و االخکوال ةن مرحلوین اثنتویمرحلت یحلّق علیهنا فصل تامل طامل »ندارد. 

م، حواال ینودار یر واقعویوغ تیوازل ن اسوت.یهمت واقعی یازل یاعنم« له ال زمان ،یاهلل تعال

، نوه وسوط نوه آخور دارد ،نه اولل دارد ،ه حدل نداردکت مطلقه یاوللال یت به معنایازل ،یازل

از خدا  یارد از زمان بعدیلیت مطلقه در انحصار حقل است. و ل ا اگر صد مین ازلیادارد، 

درجوه حورارت از  یوکنودارد اصوالً. شوما  یمانچون عمر ز ؟شودیم مکعمرر  ،مینکم ک

د صود یونکشوود، صود درجوه حورارت اضوافه یم نمکن اصد توم ،دینکم کن من اصد توم

خداوند تناسوب بوا زموان  ذاتن ید. همچننبه هم ندار یاصالً ربط ،شودیتومان اضافه نم

 با هم ندارد.  یندارد، چه قبل از خلق زمان و چه بعد از خلق زمان، ارتباط

الخلوق  ،ائن االوللکوخلوق معوه الزّموان الیخلوق و یُ یهوو الّو  یائن الثّانکال» دومائن ک

ه وجوود کو یزمواننود، کرا خلوق  هیوله خداونود موادله اولکنیقبل از ا« یاالول ةاالولل الحادث

نوه در اصول و نوه  ،سوتیرو نیست، نین یست. مادلیست، مادله نین یچون خدا زمان ،نداشت

ان کوالخلوق االولل موا  یخلق سوبحانه و تعوالیقبل أن »ست. یخداوند ن یزمان برا ،در فرع

ن دو یوعمرنود. اانود، همبا هم تووأم« یالخلق االولل المادل یساویالزمان  ألنلالزّمان مخلوقد 

اسوت،  یگریشتر از دیب یکیشود گفت عمر ینم ،ه با هم متولّد شدند و با هم مردندک بچله

رئوو   ایون ؟هچو یعنویاست  یگریشتر از دیب یکیهم مردند. عمر  با هم متولّد شدند و با
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را خووب مطالعوه  حووارنم کویمو ، مون اسوتدعانمکوین عورض موایآقا یه براکاقالم است 

 نم. کیمطالعه م هم خودم ،دییبفرما

ه کونیالّوا ا ،انودتووأم« ةیوةً و نهایوالخلوق االولل بدا یساویلخلق االولل ل ةالزّمان بالنّسب»

زموان  رْیوتغ مادله. در خوود ذات موادله زموان هسوت،است از  یاست و انتزاع یرداشتزمان ب

م یسوت پوس موا زموان نودارینهوا زموان نیاگور ا ،نها زمان استیت، اکر، حریاست، تبدلل، تغ

ة و الموادل یسواویفالزّموان »سوت. ین یگوریز دیونهوا چیش از ایزموان بو ،میزمان ندار ،اصالً

رل فالزّموان و یاولالً و اخ محدودةٌ ةرل و المادلیزّمان محدود اولالً و اخالزّمان، ال یتساو المادلة

شوتر از موادله یعمور زموان ب«. مثول الوبعس و عمرهماابتداءً و انتهاءً  ستوأمان مع بع ةالمادل

منوه  منتوزعٌ؟ سوتیند زمان، زمان چکه خدا مادله را خلق کنیقبل از ا یعنی؟ هچ یعنیباشد 

ه و یشوود. زموان مثول سواینود، نموکخلوق را بعودل زموان  ،ندکه را خلق مادل یامادله است. 

ه اسوت، یشوخص بوود سوا وقتویست، هه شخص بود آفتاب البتّه ک یه، از وقتیصاحب سا

و  ینهوا از نظور عمور بورادرینوه آفتواب ایه و شوخص در زمیسوت. سوایه نیشخص رفت سا

 دارند.  یرابرب

ت و کوبه حساب زموان و بوه حسواب حر که همه حادث است ذاتد و مادله کن زمان یا

 ،اسوت ین حودوث حودوث ذاتویوا ،ب حوادث اسوت ذاتودکر و به حساب تریبه حساب تغ

ر یپو ه حدوثکو یحدوث دادند؟ ازلو به آن ،بود یقبالً ازل یعنی ،معنا ندارد یریحدوث غ

شوود یه نموکوسوت، موجوود یر نیپو سیس نقیست، نقیر نیپ تیه ازلکست، حادث هم ین

شوود از عودم درآورد. یوجوود درآورد. وجوود را نمو از شوودیعدوم هم باشد، عدم را نمم

مون « »ال مون العودم ،شویءال من  یاالولل ةخلق اهلل المادلاء من العدم غلط، یخلق اهلل االش»

 شود. یه نمک« شیء

 یولو ،مینوکه یم توجیخواهینم ،ردکه یحرف فالسفه توج یشود برایه مک یحرف یک

ت یوازلمخلوق ند یگویه مک ییم آنهاینیم، ببیترنار راحتکم یر اصطالحات را بگ ارما اگ

نود مخلوقوات یگویه مک یطورنیه ایحاال توج یول ،رشان غلط استین تعبی، ادارد یزمان

مسواوقة و  یعنوی ةیونةٌ زمیازل یاالصل المادلکات برملتها یالمادل»طور نه... نیات ایمادل یعنی

موع  ات قبل الزّموان، خلوقین المادلکات و لم تین الزّمان قبل المادلیکلم  ،مانموافقة مع الزّ

ن یوا ،یت زموانیوو ازل یه حودوث ذاتوکود ییود بگویوخواهین معنا اگر شما مویبه ا« سبع

غلوط اسوت. چوون شما  عبارتاصالً م ییگوی. ماست که گفتید یاصطالح ،ستین یمطلب

زمان محودود اسوت. حواال  ،ت استیمحدودت الیلت است، زمان اولل است. ازیاوللالت یازل

م از ینکیه میطور توجنیم اینکیما غلط م ،ید از نظر لفظییگویم شما غلط میندار یارک
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شوود یا نوه؟ مویم زمان اولل دارد ییگویم« دیزمان یٌّو ازل دیذات عالم حادثٌ»ه ک ینظر معنو

هور  ،مجموعوه آنوات هوم اولل دارد ،دارداز آنات زمان اولل  یهر آن ؟گفت زمان اولل ندارد

 ،از آنوات زموان محودود اسوت یمجموعوه آخور دارد. هور آنو ،از آنات زمان آخر دارد یآن

از  یکوینود؟ کیدرسوت مو یک ،دینکت صفر جمع ینهایمجموعه محدود است. اگر شما ب

 آن بوه امودیس نکوچ یرد و هوکویاسوتدالل مو بوه آن یآبوادشاه یه مرحوم آقاک ییاهادلّه

بوا  1«اْلحَمیدُ اْلغَنِيُّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلَى اْلفُقَراءُ أَْنتُمُ النَّا ُ أَیُّهَا یا» :ه استین آیند اکاستدالل 

ن انسوان چوون کوول ،نوا  محوور اسوت ، ایوننودکه انسان نظر یه به آک یقیق عمیدق یک

 طوور اسوت أو ال؟این را بور انسوان ثابوت شود، یقینود یمطلبو یوقتو ،اشرف مخلوقات است

عود ذات ال . پوس در بُزنودیچ . بوه اراده حوقلصوفرند حوقل یر موجودات منهوایانسان و سا

م اگور تسلسول هوم محوال ییگووین موییطور است ما به موادلنیا یاند، وقتشیءاند، ال ذات

دور هوم  ،جالوب اسوت، تسلسول محوال نباشود یلیخ فرمود کهایشان فرمایشی می ،نباشد

. دور محال نباشد، تسلسل محال شدنه تسلسل محال با ،شد، نه دور محال باشدمحال نبا

شود؟ یم درست پول ،مینکجمع که یک شاهی هم ندارند، ر یت فقینهاینباشد املا اگر ما ب

ز یوچ یولو ،آخور نودارد ،ز اولل نوداردیت چینهایز، بیت چینهایم بییز، بگویت چینهایاز ب

قبول از وجوود  یه ذاتوکودر ذات « اللَّوهِ إِلَوى اْلفُقَوراءُ أَْنوتُمُ النَّوا ُ اأَیُّهَو یا»شود؟ یدرست م

اهلل  ه مخلووقِکوائنوات کن یا .مینکیم بحث میطور مثال دارخدا ذات داد. حاال به ،ندارند

 ییبودنود؟ در ذات خودا بودنود، خودا یزیونود چک خلوق آنهوا را ه خداکنیقبل از ا ،هستند

 ،حادث بودنود بودند ]...[ یستند. خارج ذات خدا بودند، ازلیرلد نستند، مجین یستند. ازلین

 م. ینکیالم به قبل مکنقل  ،ردهکشان خدا خلق

را قبوول دارم، « واقُلِخُ« »ءٍ أَمْ هُمُ اْلخالِقُونَأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْ»ه کم یرسینجا میبه ا

م را نگفتم، بعد ، بعد سوردمکت را عرض ائناکعد، من دو بعد ؟ در دو بُستیدر چ« واقُلِخُ»

ه کواسوت  یائنوات موجوودک دومعود چ. بُیست، هوین یه زمانکاست  یائنات موجودکاولل 

الزّموان  رةیحش ةیاالول ةالمادل»ه یاولرد. مادله یپ یزمان با او آغاز شده و زمان با او انجام م

ه کونیقبول از ا« الزّموان معوه ابتودعو  ةیاالولل المادلة عتةٌ للزّمان ابتدیالزّمان مساو ةریو عش

رده اسوت و بوا کوجواد یا را هیومادله اولخداوند  ]...[ ؟زمان بود ،ندکه را خلق یخدا مادله اولل

ت اسوت بوه یون زموان ازلید ایید بگویخواهی. اگر ماست زمان خلق شده ،هیجاد مادله اوللیا

 یگوریز دیو، چیت زموانیوازل .دیونکیشما مو ی است کهریتعب ،ستیلغوی نر یتعب ،ر شمایتعب

                                                           

 . 15. فاطر، آیه 1
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. یو حدوث ذات یت زمانیازل ،مییم بگویخواهیطور منیحاال اگر ا یول ،میخواهم بگویم

 ؟ چوه احتیواجی اسوت؟الاولل اسوت الاوللِاوللِ ال یعنوی ،اسوت یت زموانیوم اگر ازلییگویم

 ،ه نباشودکوسوت چ نبووده ایه بوده و بوده و بوده و هکنیم. ایاوریبشده نیاز نداریم نبوده و 

چه در زمان چوه در  صقعی از اصقاع،اج به فعل ندارد. نبوده و شده است در هر ین احتیا

د یودآورنوده. پدیمحتاج است بوه پد ،نبوده و شده است ،مینکهم فرض  الزماناگر  ،الزمان

 ردند. کجاد یبعد او را ا ،نه ذاتش و نه صفاتش ،نبوده است و اصالً نبوده است

ت دو یون مخلوقیت محرز است، این مخلوقیا« ءٍ أَمْ هُمُ اْلخالِقُونَوا مِنْ غَیْرِ شَيْأَمْ خُلِقُ»

ه کوار یعود مووادل بعودبُ یکبا زمان است.  یه مساوکه است یبعد مادله اول یکعد دارد: بُ

ا یوآ ،امه خلوق شودهکوست. من یبا زمان ن یمساو ، امااست یزمان ،ستندیبا زمان ن یمساو

هیوفکین یلّ زمان است؟ نه، اکعمر  یعمر من مساو بوا عمور زموان  یعمور مسواو ،ت خاصوّ

 دومزموان مطلوق، بعود م. بعد اولل الیائنات دارکعد در م. پس سه بُن بعد سویپس ا ،ستین

 یار زموانقبالً نبوده، قبالً موادله یول ،از وسط یم زماناآلخر، بعد سو یال لمن االول یزمان

 . کنیمرا عرض می ئتیه ،بوده

 یخلقووا فوأو  شویءر یومون غ ةیاالول ادلةاالصل الم یخلقوا ف ،ءٍأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْ»

هوو  ،شویءٍمون  ةیواالولل ةالمادل یخلقوا ف»است.  یمنف هر دو« ؟شیءٍر یمن غ ةیالحال ةئیاله

؟ شویء ؟ ال، ال مونشویء؟ ال، من شیءر یمن غ ةیاالولل ةاهلل خلق المادل ،یاهلل سبحانه و تعال

ه حواال عورض کوسوت یار نکومنوه در  مخلوق و مخلووقٌ وه خالق کن بحث ماست یا« نعم

 ،بوات موادله حاصول شوده اسوتکه در مختلف ترک یراتیو تغ یئات بعدیم. املا در هینکیم

و مخلووق منوه « یخوالق هوو اهلل تعوال ،مخلووق منوهو خالقٌ » دوتا قبل دارد:« خلقوا»ن یا

 ه در آن است. ک یبات و جهاتکر ترییه با تغیعبارت است از مادله اولل

اصوالً خلوق  یمقتضوا« ن خلوقٌیکوان و لوم ک یاهلل تعال»ه کنجاست یما ا یبحث اصل

 یاولل اسوت و ازلوه الکو، خداونود کوه نیسوت یزموان ،یازل ن است. اگر خداوند الاوللِیهم

ر ید تعبیخواهیم هت همسان داشته است در وجود، شما هر چیت و ازلیاولل، اگر در الاست

ه کوت یوسوت، ازلیت، عمور نیواگر برابرند در عمر ازله... دانم چینم ،ذاتد حادث است ،دینک

چوه ، هیمادله اول ،ائناتکاست و هم  یخدا ازلهم ه کت برابرند یست. اگر در عمر ازلیعمر ن

تواج بگوییم خدا محتاج است، چرا بگوییم ایون مح را خلق کند؟احتیاجی دارد مادله اولیه 

د خلوق شود، یقبول دار« واقُلِخُ»د ییگویشما م هیچ کدام محتاج به یکدیگر نیستند. است؟

 ، بَعود درمیگووینمو را یزموان بعدِ ،ه بعد االزل خلق شده باشدکد یپس با ،خلق شد یوقت

ر یوم، تعبینوکیآن را بحوث نمو گووییم،می یبعود و قبول و فعول زموان یوکموا بُعد ازلیوت. 
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نبایود  یم وقتوییگوینم« نیکن أنّه لم یکلم  ،انکان و کان و ک یاهلل تعال»گنجانش ندارد. 

« اوللالان کو»ن یوا بوا ایوآ« اوللالان کو»ن یوات است. ایمادل برای؟ وقت ستیوقت چ ،نباشد

ه کوسوت. اگور بووده اسوت یه مخلووق نکواگر بوده اسوت  ؟ائن اولل بوده استکه و یمادله اول

 ،ردکوجواد یست، پس نبوده است، بعدل خداوند ایمخلوق ن هکست، اگر بوده است نیازمند ین

عون الزّموان  ةالفورع عبوار ةیواالول ةل الموادلیاصو»فورع.  یک ،لیاص یک :ردکجاد یز ایدو چ

 «.  راتیوان و التغکألن ایب هو الفاصلة یالّ 

 ه بوا فالسوفهکوبل است،ن ییما نه تنها با مادل بحث یول ،سته یتسؤاالدانم ی: مسؤال

خلوق الخلوق االولل  ،خلق الخلوق االولل یاهلل تعال»م. یآوریشان را نماسم ت، البتههم هس

 هوو حوادثٌ ید الّ یس ازلیل یون المخلوق الّ یکن أن کمیالخلق االولل مخلوق و ال  یعنی

ه یوه موادله اوللکو یاند در حالت وجودکی وند در اصل وجود، حادثٌک حادثٌ«. اندکیوند و ک

 یسواویائن االولل کوأو عمور ال ةیواالولل ةقال عمره عمر المادلین أن کمیال ». رددا یهر حالت

؟ هچو یعنوی ی، بعود رتبوی، نه بعود رتبواست پس بعدمساوات نیست، « یالاوللال یعمر االزل

بووده اسوت م: ایون ینکیم سؤالن مخلوق اوست؟ یپس ا ،ن پس از رتبه اوستیا ۀرتب یعنی

نبوده اسوت. اگور نبووده اسوت  گوییممی ؟مخلوق نباشد که ا نبوده استیه مخلوق نباشد ک

گور خوالق هور دو باشود. یز دیوا چین خالق اوست. یچرا مخلوق است؟ ا ،ه مخلوق نباشدک

ونود و ال کال  شویءن معوه یکوان و لم ک یاهلل تعال»این است: د یآیش میه پک سؤالینجا یا

اهلل  ،زموانٍ یزمان و ال من زمان و ال ال ید ال فیانس زمید النل اهلل لیال زماند و ال زمان ،اندکی

لملا خلق الخلق  طبعد،ائند کن یکو لم  طبعدن مخلوقد یکلملا خلق الخلق االولل و لم  یتعال

 ؟حجواب رونِیواز خوود از حجواب آمود ب ه گ اشوت؟یاز خودر ما «ن؟یعاالولل خلق من 

آقوا  :گفت ینیخم یبه آقا .اهلل نشودشاءان ،ل بشودکیو خواهدیه مکفالن  ین آقایمثل ا

مون  ،سوتمیمون اموام زموان ن ه؟چو یعنوی یخودت !نکغلط  :گفت !ینار خودتکپرده را بزن 

و  رفوتقدر باال ن حرف را زد، آنیه اک یشوم. احمقیامام زمان هم حساب نم یپا کخا

 یعنویه گ اشوت؟ یحاال خدا از خودر ما !بزننار کپرده را  ،یآقا خودت باال رفت که گفت:

مثول  ؟س شودیس بوه نقویشود؟ تحوولل نقو یآمد موادل ةلمکال یمجرلد به تمام معن خداوندِ

ار شد؟ آخر چند حالت است یا بعضیار یقسمت ،شودیستر مکخا ،سوزدیه مک یزمیه

 ال وَ»نود. یگویها مویحیه مسکهمان « ملا خلق الخلق االولل من نفسهإ» یگر. مرحله اولید

 یاوللو ،خداسوت یمنود سوویگویمو یسانک ؟ند ثالث ثالثهیگویم چه کسانی 1«ثاَلثَةٌ تَقُولُوا
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و ال تقولووا «: »ثاَلثَةٌ تَقُولُوا ال وَ»ه دارد، یآ نوعاست. قرآن چند  یسوم ،ستین دومیست ین

اصل هوم  یست، خداین یه واسطه است مطلبکروح القد  خدای ند یگویم« ةثالث ثالث

ح شود، یداخول جسوم مسو ،م بتوولیرفت بوه الهووت رحوم مور ،ردکل از الهوت تجرلد تنزّ

پوس خودا « ن الالهووت و النّاسووتیب جامعٌم ناسوتد و هو یهلل الهوتد و لمر ح ولدٌیفالمس»

هوا در الهووت یند. بعضویگویطور منیها ایبعض تمام شد!ذوب شد، در کار نیست، خدا 

معقول نواایون م. اصوالً یردکوعقائدنا بحث تاب که مفصّل در کند یگویطور منیا یدیعقا

ا جسوم یو، از تجورلد داخول جسوم گوردد گورددت محدود یخداوند از المحدود یعنی ،است

د یوآیمو ییخدا هم از حالوت خودا .د متواضع بود خدا هم متواضع استیآقا با ]...[ گردد.

را  نشهوم جوال یوعزرائ ،ردیومیمو ،شوودیر هوم مویوفق ،نودکیهوم مو ییگدا ،شودیبنده م

طوول  یعلو ةاء و العظمویوبرکلوه ال»ه کودر اهلل  ،ر خداسوتین تواضع در غیا .رد مثالًیگیم

 «. الخط

ن راه بوه هوم برخوورد یا بویوح شوده، یا خدا رفتوه مسویح رفته خدا شده یا مسیه کن یا

 ،نودیگویطوور مونینهوا ایه اکورده اسوت کوسوت. خودا تنوزّل یاز سوه حوال خوارج ن ،ردندک

أب،  یه خوداکو یمن سوویوا «ةثالث ثالث»ند یگویه مکبل ،رفته خدا شده حیند مسیگوینم

ارر را انجوام داد تموام شود، کوه کوروح القود   یخودا ،روح القود  یابن، خودا یخدا

شود  ،م بتوولیت و الهووت تجورلد رفوت در رحوم موریاز الهوت الوهخدای أب هم صاف 

ه کو یغلط یبه آن معنا روح اهلل یاسیشد ع ،روحش از خدا ،میاز مر یسیع جسم، یسیع

مجموعوه  یسویپوس ع ،م روحوش از خودایروح اهلل جسمش از مور یاسیند. عیگوینها میا

مخلووق. ریغ مولوودٌمخلووق، چورا؟ ریغ ودٌند مولیگویخداست و ل ا م-بشر است، بشر-خدا

جسومه و  یف ودٌلمو»مثالً  این را درست کنیم، مثل حرف فلسفه درست کنیمم یاگر بخواه

اهلل  ،یالنّوه هوو اهلل تعوال ،روحه یر مخلوق فیروحه و غ یود فلر مویغ ،جسمه یف مخلوقٌ

مه موریم ول ا در لبنان مجسل« حدیصبح مسفأح )ع( یجسم المس یدخوله ف یحلّق ف یتعال

. نیسوت یعودبُ یوکاسوت، والوده  یعدن والده دو بُیله، چرا؟ ارا گ اشتند، نوشتند والدة اإل

رفوت در  ،میخدا آمد در رحم مور ؛از نظر روح ،آمدرون یبم یاز مرم، ة االله از نظر جسوالد

رون یوبم یاز رحوم مور ییدوتوا ،انودحیمسو ییتواجسوم کوه دون خدا و یبعد ا ،حیجسم مس

ه کو ییجنواب خودا یتناسل آلتاز همان  1«رُوحِنا مِنْ فیها فَنَفَْخنا فَرْجَها أَحْصَنَْت»آمدند. 
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را چرنودیات ن یواآمدنود. رون یوب ،حیت مسویه ناسووت بشوررده بکت تنزّل یاز الهوت الوه

 ند.یگویم

ا یو اسوتدن ییوه زاکون خلق یه گ اشت؟ چون اوللیخدا از خودر ما به بحث برگردیم.

 یاز جوا ،اسوت یتجواف ،محدود به محدود اسوتتحولل ال ،ر مجرلد استیتحولل مجرلد به غ

« ائن اآلخر ثالثهمواکخلق من » ومد. است رون رفتنیلّش بکا ی یا قسمتیرون رفتن یخود ب

خودای زیور بوار چرا  دوم یاست، خدا دوم ی؟ سوم خداستیم چن سویم، اسو ،خلق ،خدا

ت یوه دو ازلکوموا  یس بشوود. وانگهوکوبوه عکه از او بکَنَد و خلق درست کنود؟  اول برود

: مسوو. یازلو یم و نوه برونویودار ینوه درونو ،منه م. پس مخلوقٌیت داریازل یکما  ،میندار

ه خواسوت کبعد هم  ،ردکرا خلق  یزیچ یکخداوند قبالً  یعنی ،یخلق یمنه برون مخلوقٌ

، نقوس قورض ن نقوس غورض اسوتیرد، اکاز او خلق  ،دنکرا خلق  هیائن اولل و مادله اوللک

تقوول  یحتّو یالثّوان عونلویس ر اهلل یائن االولل غکال»م. ینکیائن اولل بحث مک. ما در است

ن سور یسوت. پوس بنوابرایه نکنیا« خلقه ذیائن االولل کمن ال یائن الثّانکلخلق ا یاهلل تعال

 مایوهن نه از خوودر یا« لملا خلق الخلق االولل یاهلل تعال» :شود. چهارمیده میم هم برسو

رفوت؟  مایوهجوا کرفوت. از  مایوهرون محدود یرفت و نه از ب مایه یرون ازلیرفت، و نه از ب

خوالق  یوکچوون موا  آن کجاسوت؟ منوه مخلووقٌد، یل را آفرن خلق اولیه اکنیدام. اکچ یه

منوه در  منوه عادتود. خوالق و مخلووق و مخلووقٌ مخلووقٌ یوک ،میومخلووق دار یک ،میدار

نود, کر ند، خورک آدمش ،ه مخلوق اولل است برداردکرا  هیرمایاست، آن خم یق بعدیخال

کموا . ه از خوود اوسوتیارمیخم ،است یمراحل بعد باالخره این، ار کندسگش کند، گربه

تَّةِ فوي اْلوأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّ ي هُوَ وَ»فرماید: هم میدر سوره هود اینکه   وَ أَیَّوامٍ سوِ

ه را قوبالً یه است. خداوند مادله اولین ماء مادله اولیق ایحسب التّحق 1«اْلماءِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ

رد. بعود از سوماوات و کوو سماوات و ارض خلوق رد متوجه که را یبعد مادله اول ،ردکخلق 

 رد. کخلق را نهما یهما و ما بیان و ما فیان و ارضیسماوات ،ارض

 ،ریونخ ،خواهودیمخلووق منوه مو ،ه خالق و مخلوقکد یدینجا را فهمیه شما فقط اکنیا

 یاست. درونو یرونباست و نه مخلوق منه  یست، نه مخلوق منه درونینجا مخلوق منه نیا

در نه از آن طورف حلوول  ،بیاید در این حلول بکندنه از آن طرف  ،از ابعاد یعدچ بُیه در

 یخوارج یاست و نه ازلو یمنه خارج و نه مخلوقٌ گر را بگیرندین راه همدینه ب ،آن بکند

رد خلوق کخداوند خلق  ، یعنی چه؟فهمیم: نمیسؤال اینجا مخلوق منه ندارند.است، پس 
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ه کوچند روز قبول زدم حضوور بورادران  یمثال یم در اینجا از نیست.گویمی ؟هاولل را از چ

 یحتّو ،طوور اسوتنیهمالهیوات  سوت.یم چیدانی، نمهستم یدانیم ما هکاست  ییزهایچ

نطفوه خور را  ،نطفه سگ را سوگند، کیدارد آدم میخدا نطفه را برمکه حاال  یحاال، حتّ

م و یتووانیچوون موا نمووییم نشود؟ دانیم، پوس بگوچگونوه ایون کوار را کورد؟ چوه موی خر،

اولل ن چطور ی، اکنیم چیستر کف ههر چ هست،خداوند خودر م نشد؟ ییبگو ،میفهمینم

ه کواسوت  یضرورت عقلو یک ولی م،یم بفهمیتوانینم ؟اولل استالچطور  ، اینبوده است

ل مسوتحیلّود کائنوات کاصوالً وجوود  ،نباشود یو موجوود ازلو یید باشد. اگر خدایحتمد با

سوت، کیا یوست یم چیدانیست و مم هیدانیاست م مرتبه یک :می. و ما دو مطلب داراست

م یم بدانیتوانیست و نمیم چیدانیمنست و هم یدانیمرتبه م یک ن دانستن دوبله است،یا

د: یوفرماین مویمنؤرالمویفلو ا ام .میه ما خودمان هسوتکست یم چیم بدانیست، اگر بتوانیچ

عقوول، عقوول  و معرفووت یهووان قلّووهیدر بوواالتر 2.«اْلعُقُووولُ تَحَیَّوورَتِ وَ» 1،«هَووامُرَتِ اْلأَوْیووتَحَ»

د یوگویمو و نودکیمو یعقلویب یعنویو گویج اسوت،  سورگردان ، گیج اسوت.سرگردان است

املوا  ،سوتهافتم یود من دریگویر، عقل میفهمم؟ نخید میگویم ،ندکیم یعقلا بای ؟ستین

سوت، خلوق ه یولو ،ما گنوگ اسوت یه ذات حقل براکطور دانم. همایست نمکیست و یچ

ن سوه یوهسوت. ا یولو ،گنوگ اسوت یبعود یهاخلق ،هست یول ،گنگ است ما یاولل برا

اء االنسوان یوحإ الثّانیوة ةخلوق الخلوق االولل و المرحلو» یخلق هسوت. مرحلوه اولو ۀمرحل

اء، یوحإن سوه مرحلوه یوا« ةوم اآلخورین یلّفکاء المیحإ ةلثاالثّ ةا و المرحلیوم الدلنیلّف کالم

 ست. یما معلوم و معروف ن یدام از براکچیه

 یشود مثالً باشود و خلقویم االحسان است و نمیه خداوند قدکنیاملا سرجمع مطلب ا

ه خودا کو طووری کنیود ه راید قضویوخواهی، شوما موحورف شوما محوال اسوتن یوا ،نباشد

 ییصوحرا یوک در گور شومانود؟ اکب چوه کسویند. احسوان بوه کشود باشد و احسان نینم

پوول  یلیست و شما خین یچیز چیه، یچ درختیه ،یوانیچ حی، هیچ جانوریه هکد یهست

د یوسوت. بایند؟ نوه، کسوی یولیشوما بخ آیا م،یزنیم می؟ مثال داردارید، به چه کسی بدهید

خلوق  ،؟ خلوق بعود االزل اسوتسوتیخوود خلوق چ ،ندکبه او احسان خدا باشد تا  یخلق

د علّوت ییگوید و مییآیخلق آخر دارد. م ،خلق اولل دارد ،لق محدود استخاست،  یزمان

معلوول هوم ق نیسوت، خالیو خودا علّوت و معلوول نیسوت، شووند، علّوتیو معلول جدا نم
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فاقود ذوات  دیونجا خداونود بایم اییگویست، مین شیء یمعط شیءد فاقد ییگویستند. مین

از اوضوواع  یموجووودات را در هوور وضووعسووت. اگوور ذوات یو الّووا خووالق ن موجووودات باشوود

ه از درون کوسوت، اگور آن را ین یو او خالق ازلاست ده ییزا ،داشته باشدخداوند در درون 

رتد یسو یولو ،رون آمودهیون خلق اولل صوورتد از درون بیا ،رون داده است خلق اولل استیب

ت یون تنواقس اسوت. ازلیا ،ت داردیه مادله است ازلکرتد خلق اولل یاگر س ،دیت دارد. ثانیازل

 دارند.  یعد تناقضنها بُیحاجت است، ا که ا مادلهبمطلق است  تحاجه الک

ن حرف را قبالً یما ا .میدار هم مااو وجود دارد، ه کند یگوین مایه آقاکهم  یآن حرف

ة قویحق ،الآخر است اوللِ الییِالوجود حقل، تجرلد النها قةیحق ی، ولبسم اهلل در لفظ ،میزد

 اسوت.نه محدود  ،نه آخر ،نه اولل دارد او ،هم آخر است و محدود هم اولل جود ما مادلۀالو

شوود یمو ،موا نودارد یدر خوارج هوم نوه، مفهووم بورا ،در مفهووم نوه ،کپس در لفظ مشتر

گفوتم آقوا اجتمواع یخوانودم بوه اسوتاد مویمن انمووذج مو یوقت ،نیضینقتناقس. اجتماع 

م یتووانیچوون تصوولر نمو کنیود.، گفوتم: شوما اشوتباه می؟ گفت بلهشودین تصولر میضینق

 ،مینوکاگر جمع  ،مینکیس را جمع میدو نقدر ذهن محال است و الّا اگر  گوییممی ،مینکب

شوود. یدر خوارج هوم جموع موشود، یه در ذهن جمع مک یزیچ م محال است؟ییچرا بگو

ا یوشوود یواقعود مو ،یوک هم دو باشد هوم یکشود ینمم، ینکیر مکف ههر چ ما هکنیپس ا

من هم باشم هم  ،در ذهن مااست.  یمطلب ذهن ،ستیه نک ین مطلب خارجیشود؟ اینم

ی که هسوت، نیسوت، آنوی کوه نیسوت، هسوت. آن خودم،نم شما را در ذهن کتصولر  نباشم،

 شود.نمی

 د.یردکتصولر  -

 ن است. کگفتم ممیمردم کیردم، چون اگر تصولر مکتصولر ن -

 یزی که هست.م بر چکح ،م استکحال است حن میا -

چوون  ن،کونم نوه بور ممکیبر محال م  رام محالٌکنم بر محال، حکیم را مکن حیا -

 شود؟ین مکم محال بر ممکرد. حکشود یه نمکن کبر مم  رام محالٌکح

 ...دیفرمودشما ن اآل -

 شود. یبر محال م  رام محالٌکح گویممن می -

 ]سؤال[ -

 .مینکعرض  را ن دروغیهم ،تدروغ اس -

در  ،دیوردکرا چوون تصوولرر  ،دیوردکرا تصوولرر  ،دیسوتین و دین هسوته اآلکوشما  - 

 د محال است. ییگویخارج م
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، شوما هسوت سوتِیسوت و نین ، املوا هسوتِفهممیست را میفهمم، نیمن هست را م -

 فهمید؟می

 خواهد بکند، تصور است.تصدیق که نمی -

ه کون اسوت یوم ایه ما در منطق داشوتک یاالتکاز اش یکیق است. یصداصالً تصولر ت -

به ذهون د را یصورت ز یعنی؟ هچ یعنیردم کد را تصولر یق است. من زیتصولر همان تصد

 ست و صورتی دارد. ه یدیه زکردم کق یتصد یعنی، آوردم

 ]سؤال[ -

 ق است.یق است. خود تصولر تصدیتصولر تصد -

 م؟یردکن را تصولر یضیا اجتماع نقیآ ،تن محال اسیضیاجتماع نق -

 ن را...یضویم اجتمواع نقیتووانیم محال است؟ چوون نمویچرا گفت محال است، ر،ینخ -

 است.  یمرحله خارج یک :د دو مرحله استینیبب

 ]سؤال[ -

 .یمرحلووه داخلوو یووک ،یمرحلووه خووارج یووک :اسووتحاله یم بوورایوومووا دو مرحلووه دار -

از  ،ز محوال اسوتیوم در خوارج فوالن چییم بگوویبخواه اگرم؟ یفهمیجا مکاز را  یخارج

ا واجوب، موا یا محال است ین است که ممکم یفهمیداخل ماز از داخل،  ؟میفهمیجا مک

ه در داخول کون اسوت یومحوال ا فهمیدنم محال است؟ از داخل یفهمیاز داخل چطور م

آن  یوک در م،فهموینباشود را مو م،فهمویباشود را مو ،هم باشد و هم نباشد یعنی ،دیآینم

. چوون بفهمویمم یتووانیم و نمویفهموین را نمویوا اسوت، نباشود باشود ،اسوتنباشود باشد 

ه قودرتش کو یسوکپوس  ،تووانم بوردارمیچون مون نمو ،است یسنگ بزرگ یک ،میتوانینم

ه قودرتش کو یسوکردم کوم کوح ،تووانم بوردارمیچون نمو .تواند برداردیاست نم من مانند

املوا اگور بوود در  ،مییگویمرا لفظ ما  ،نیضین نقیند بردارد. جمع بتواینم مانند من است،

 یبورا م محال اسوت؟یگفتیچرا م ،ان تصولرر بودکام ن، اگرن بودی، نبود در عنن نبودیع

 ،ه در داخل محال باشد توا در خوارج محوال باشودکم محال است ییگویرا م یزیه چکنیا

م کوح م اسوت،کواصوالً اسوتحاله ح ؟است اگر در داخل محال نباشد چرا در خارج محال

 است...  یعقل


