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تفسیر آیاتی از سوره طور
حمَّدٍ وَ عَ َلی آلِهِ
ح ْمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی ال َّلهُ عَلَی مُ َ
«بِسْمِ ال َّلهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْ َ
الطَّاهِ ِرینَ».
«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ» «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ * أَمْ خَلَقُووا
السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَلْ ال یُوقِنُونَ» 1یک مقداری از نظر ادبیاتِ لفظیِ این آیه بحث کنویم،
بعد برگشت کنیم به جهت معنوی و استمرار بحثی که قبالً داشتیم با یک ترتیب خاصّی.
سؤال :چرا نفرمود «أم خلقوا من ال شیء»؟ ما تعبیر شیء و الشیء و من شیء و مون ال
شیء و اینها را داریم ،هم صحبت میکنیم و هم میفهمویم .چورا در ایون آیوه نفرموود «أم
خلقوا من ال شیء» که مثالً برای گروهی واضحتر است .جواب این است که از نظور ادبوی
غلط است ،چون «مِن» حرف است و حرف که سر حرف درنمویآیود« .مون ال شویء»« ،ال»
حرف است و «من» هم حرف است ،حرف که سر حرف هیچگاه درنمیآید و از نظر ادبی
غلط است.
 [سؤال] خیر« ,ال شیء» معنا نودارد «ال شویء» مرکوب اسوت ،اینهوا همینهوایی اسوت کوه موامیگوییم و الّا «ال» حرف است و «شیء» هم اسم است و اینجا اینطور نیست کوه ترکیوب
اسم و حرف یک اسم خاصی درست کرده است .نخیر.
 [سؤال] «کَ» غیر از این است ،باید مثال دیگری بزنید .ولکن حرف مجزّا. -اینجا هم حرف است دیگر.
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 بله ،حرف مجزّاست ،ما در حروف بحوث مویکنویم ،هموانطور کوه اشواره فرمودنود«ک» حرف نیست ،و ال سیما اگر حرف ،حرف مجزّا باشد ،ما بیواییم حورف را سور حرفوی
دربیاوریم .حرف نمیتواند به حرف تحویل و تحوولل بدهود ،خوود حورف خوودر حورف
است ،این یک جهت که «مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ»« ،من ال شیء» نیست.
دوم :الشیء ،الی نفی جنس اسوت طبعود دیگور« ،ال شویءَ» بایود باشود« ،ال شویءُ» کوه
نمیتواند باشد« ،ال شیءٍ» هم که نمیتواند باشد ،باید «ال شیءَ» باشد .اگور «مون ال شویءَ»
باشد« ،ال» جر بدهد به شیء ،میشود «ال شیءَ» ،املا «من» چه چیزی را جورل بدهود؟ «مون»
حرف را جرل بدهد؟ این هم جهت دوم.
 [سؤال] باز هم غلط میشود ،برای اینکه اگر بگوییم «من ال شیءٍ» ،پس «ال» چوهکاره اسوت؟«ال» که نفی جنس است ،نصب میدهد به اسم« .مِن» که قبل است جرل بدهد ،املوا «ال» کوه
بعد است و احقل است به اینکه عمل کند ،عمل نکند و از عمل بیفتد ،این غلط است.
این مقدلمات لفظی است که به جهات معنوی بیشتر برسیم .سوم اینکه «ال شویءَ» ایون
«ال»ی نفی جونس اسوت و شویء اسوم اسوت ،خبور مویخواهود« ،ال شویء» چوه؟ «ال شویءَ
موجود» .پس بهترین تعبیر ،بلکه تعبیر منجلز «مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ» است« ،مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ» مغوایر بوا
شیئیت است .ما شیئی داریوم و مغوایر بوا شویئیت ،شویء ،شویءِ خوالق را مویگیورد ،شویء
مخلوق را میگیرد ،شیء مخلوقٌ منه را میگیرد ،املا «ال شیء» چیست؟ «ال شیء» نه شویء
خالقی است ،نه شیء مخلوقی است ،نه شیء مخلوقٌ منوه ،عودم صورف .اگور عودم صورف
باشد ،تصولر عدم صرف میکنیم ،دیگر «مِن» سورر درنمویآیود .بارهوا عورض کوردیم هور
موجودی نمیتواند موثّر باشد یا خودر مستقیمد که خالق باشد یا مخلوقٌ منوه باشود ،توا
چه رسد که غیر شیء .به آن شیء نمیگویند ،بلکه صود درصود منواقس اسوت و معوارض
است با شیئیت ،معارض با شیئیت عدم مطلق است و عدم مطلق که نمیتواند خالق باشد.
خالق باید وجودٌ ملا باشد ،در این وجود هم شرایطی است که تازه ما باید بحث کنیم.
«أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیرِ شَیءٍ» بحث خلق در قرآن شریف بسیار زیواد اسوت .آیواتی کوه کولّ
اشیاء غیر الهیه را مخلوق میداند بسیار زیاد است .و این اشیاء غیر الهوی کوه مخلووقانود،
چه مادلیه باشند که همه ما میشناسیم و چه مجرلده باشند که ما نمیشناسویم ،بعضویهوا
میشناسند ،آن هم شیء است .مجرلد مخلوق شیء است -اگر باشد -و مادله مخلوقه شیء
است و هر دو مخلوقاند ،پس عالم امر و عالم خلقی که بعضی از فالسوفه درسوت کردنود
کنار میرود« ،هلل الخلق و االمر» که امر برای مجرلدات است و خلوق بورای مادلیوات اسوت،
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نخیر ،خلق تمام اشیاء را میگیرد .و ما اگر شیء مجرلد عون الموادلة داشوتیم غیور الهوی ،آن
هم مخلوق است .در حوار مطالعه بفرمایید ،ما بحث زمان را مفصّل آنجا توضویح دادیوم.
و چهار ظاهرۀ مادلیات که حرکت باشد و زمان باشد و تغیر باشود و ترکوب باشود ،اینهوا را
الزمه حدوث مادلیات دانستهایم.
«الکائن المادلی حادث بحاجة الوی محودث لمادلیتوه فقوط و املوا الکوائن المجورلد عون
المادلة ال وجه الحتیاجه الی غیره .کما اهلل سبحانه و تعالی مجرلدٌ عون المادلیوات فوأزلیٌّ و
أبوودیٌّ و ال یقووال اذا خلووق اهلل االش ویاء فموون ذا الّ و ی خلووق اهلل؟ لووه شوویء خووالق و ل ویس
مخلوق» .آنجا در زمان اینطور صحبت کردیم که زمان یک موجودی که مستقل در برابر
مادله باشد نیست و زمان در اختصاص مادله است« .ال مادلة» زمان ندارد« .الزّمان عبارةٌ عن
حواصوول التغیوورات ،حواصوول الحرک وات ،فواصوول التغی ورات و الحرکوات» فاصوولههووا ،ای ون
فاصلههایی که بین تغیرات ظاهری مادله است ،ما از آنها برداشت و انتزاع زمان مویکنویم،
انتزاع ،انتزاع از یک حقیقتی است ،اعتبوار نیسوت« .لنوا موجوودات اعتباریوة تتغیور باعتبوار
المعتبرین ،احیاند ال تعتبر ،فال اعتبارها .احیاند حقائق انتزاعیوة ،الحقوائق انتزاعیوة ،حقوائق
رقائق کالفوقیة و التّحتیة» فوقیت چیزی که باالست و تحتیت چیزی که پوایین اسوت ،ایون
اعتباری نیست ،اگر فوق را تحت اعتبار کنیم غلط است ،تحوت را فووق اعتبوار کنویم غلوط
است ،والد را مولودِ ولد اعتبار کنیم غلط است ،ولد را والدِ والد اعتبوار کنویم ،غلوط اسوت.
اعتباریات چیزهایی است که انسان میتواند زیر و زبرر کند ،کمش کند ،زیادر کند .املوا
انتزاعیوات اینطووور نیسووت« .الزّمووان ینتووزع موون المووادلة فقووط ،المووادلة اعتبووارل للحرکوات و
الحرکات اعتبارل بالتغیرات و الحرکوات و التغیورات اعتبوارل بالترکبوات اصویل البحوث هنوا
الترکبات» .که این را در باب آیات ذاریات ما باید بحوث کنویم کوه قسومتیار بواالی سور
ماست« ،فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْوهُ نَو یرٌ مُبوینٌ» 1حواال زموان کوه عمور اسوت ،مربوو بوه
مادیات است و کائنی که مادلی نیست در هویچ بُعودی از ابعواد مادلیوات ،ایون اصوالً زموان
ندارد ،بلکه در مادلیات هم موازین فرق میکند ،مثالً «مون هنوا الوی طهوران کوم کیلوومتر؟
یقال مائة و اربعین کیلومترل هل یصحل أن یقال مائةو اربعین کیلومتر منّد؟» میوزان مونل کوه
وزن است با میزان کیلومتراژ با هم نمیخوانند .من صد تومان دارم و یک درجه حورارت،
حرارت که تومان نیست و تومان هم حرارت نیست ،با اینکه هر دو موادلی هسوتند .هور دو
مادلی هستند ،موا نمویتووانیم حسوابش را قواطی کنویم .اگور موجوود اصوالً موادلی نیسوت،
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موجودی که اصالً مادلی نیستٰ پس تغیلر ندارد ،ترکب نودارد ،چوه نودارد ،چوه نودارد ،ایون
زمان یعنی چه؟ دیروز و امروز و فردا ،این دیروز و امروز و فردا بورای موجوودی اسوت کوه
دارای تغیرات است و به حساب تغیرات ،ما زمان استنتاج میکنیم .البته برای تفصیل ایون
بحث به حوار مراجعه کنید .الزم است عورض کنویم کوه اگور زموان فقوط انتزاعوی اسوت و
برداشتی است از تغیرات ،جا به جا شدنهای درونویِ غیور ظواهر یوا برونویِ ظواهر یوا غیور
ظاهر ،پس ما زمان الکترونی میگیریم« .الکترون یدور حول البروتن فی کلّ ثانیة خمسین
الف مرلة» پس یک ثانیه پنجاه هزار سال است .پس چرا ما زمان را گردر زموین و گوردر
خورشید گرفتیم؟ جواب :جواب این است که ما زمان را برای احتیاجات خودمان در نظور
میگیریم ،ما چه میفهمویم حرکوت الکترونوی را ،حرکوت پروتنوی را ،حرکوت سویارات را،
حرکات در مواد را ،در ادقل مراحل ،حرکت مادله را به عنوان اوللین حرکت مادله که موالزم
است با موجودیت موادله .موا زموان را از آن ظواهری مویگیوریم کوه بورای موا ظواهر اسوت،
خورشید ،میرود آن طرف ،میآید آن طرف .این را چند بخش میکنیم .روز اسوت دوازده
بخش میکنیم ،شب است دوازده بخش میکنیم .در اخوتالف آفواق ،اخوتالف آفواق .و الّوا
اگر در عمق زمان توجله کنیم ،فورق دارد .زموان در بعضوی از کوراتِ خیلوی بواال ،سوریعتور
است ،زمان در برزخ از دنیا سریعتراست .من نمیخواهم ثابت کنم ،ایون مطلوب محسوو
است ،در جای خود باید عرض کنیم .در برزخ به حسب آیات برزخی «قوالُوا لَبِثْنوا یَوْمود أَوْ
بَعْسَ یَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّینَ» 1هزاران سال در بورزخ زنودگی کورده اسوت در نوار یوا در جنّوت.
ناریها میگویند« :لَبِثْنا یَوْمد أَوْ بَعْسَ یَووْمٍ فَسوْ ئَلِ الْعوادِّینَ»« .وَ قوالَ الَّو ینَ أُوتُووا الْعِلْومَ وَ
الْإِیمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ في كِتابِ اللَّهِ إِلى یَوْمِ الْبَعْثِ فَه ا یَوْمُ الْبَعْثِ» 2.پس زمان ،بحوث منتوزَع،
اگر منتزع حرکوت خورشویدی و زمینوی اسوت زموان  24سواعت اسوت .اگور منتوزع حرکوت
الکترونی است ،زمان آن است .یک موقع من یک جایی میخواستم سخنرانی بکنم ،یکوی
به من گفت وقت خیلوی کوم اسوت ،مون گفوتم آقایوان ,مون چنود میلیوون سوال الکترونوی
میخواهم صحبت کنم .چند میلیون سال الکترونی چه میشود؟ پس این انتوزاع زموان بور
حسب منتزَعها فرق دارد.
«الزّمان برملته مساوی المادله برملتها ,بقمتها أو ادنی أدانیها أو متوسلطاتها العوامل الموادلة
بما أنّها مادلة ال ألنّها موادلة معقّودة ال ألنّهوا موادلة منتشورة منبسوطة ،یقوال للموادلة المعقّودة
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جسم ،المادلة و یقال للمادلة المنتشرة القولة» نیرو در فارسی .مادله چه دیدنی باشود دیودنی
نباشد ،شنیدنی باشد ،نباشد ،لمس کردنی باشد ،نباشد ،وزن نه ،هر چه ،آنچه مادله است یا
مادلی است ،این مالزم با زمان است .هم عمر با زمان بعضی و بعضوی نوه« .فهنوا کائنواتٌ
ثالث اکوان ثالث ،الکائن االولل هوو الکوائن ال فوی زموان قبول الزموان و بعود الزموان؛ اهلل
تعالی کائن قبل الزّمان و بعد الزّمان و ال یعتری علیه الزّمان لویس زمانیود ال فوی زموانٍ و ال
من زمان و ال علی زمان و ال الی زمان» ربطی به هم ندارد .خیلی ساده است ،متر بوا مون
چه ارتباطی دارد؟ بنده دو من گندم با یک متر ،دو من گندم و یک درجه حورارت ،درجوه
حرارت به گندم چه ارتباطی دارد؟
این کائن اولل است که این الزمان است .زمان عارض بر آن نیسوت« .و لویس هلل تعوالی
عمرٌ أملا االزلیة اللّازمانیة فلیس عمورل و املوا الزّموان فلویس عمورل إال للزّموانی أنل اهلل تعوالی
فلیس له زمانٌ ال مبتدء مون زموان و ال مختوتمٌ الوی زموان و ال فوی زموان .ال یتغیور بانغیوار
المخلوقین» .موثّر اگر مانند متوأثّر باشود ،بوا تغییور داد متوأثر ،خوودر هوم توأثّری حاصول
میکند .املا خداوند «ال یتغیر بانغیار المخلوقین» .وقتی خلوق مویکنود ،خوود هماننودیِ بوا
خلق ندارد ،وقتی خلق را آغاز میکنود خوود آغوازی نودارد ،آغازنوده اسوت ،خوود آغوازی
ندارد« .هنا فصل تامل طامل یحلّق علی مرحلتین اثنتوین مرحلوة الکوائن االولل و االخیور هوو
اهلل تعالی ،ال زمان له» معنای ازلیت واقعی همین اسوت .ازلیوت غیور واقعوی نوداریم ،حواال
ازلی ،ازلیت به معنای الاوللیت مطلقه که حدل ندارد ،نه اولل دارد ،نوه آخور دارد ،نوه وسوط
دارد ،این ازلیت مطلقه در انحصار حقل است .و ل ا اگر صد میلیارد از زمان بعدی از خدا
کم کنیم ،عمرر کم میشود؟ چون عمر زمانی نودارد اصوالً .شوما یوک درجوه حورارت از
صد تومان من کم کنید ،صد تومان کم نمیشوود ،صود درجوه حورارت اضوافه کنیود صود
تومان اضافه نمیشود ،اصالً ربطی به هم ندارند .همچنین ذات خداوند تناسوب بوا زموان
ندارد ،چه قبل از خلق زمان و چه بعد از خلق زمان ،ارتباطی با هم ندارد.
کائن دوم «الکائن الثّانی هوو الّو ی یُخلوق و یخلوق معوه الزّموان الکوائن االولل ،الخلوق
االولل الحادثة االولی» قبل از اینکه خداونود موادله اوللیوه را خلوق کنود ،زموانی کوه وجوود
نداشت ،چون خدا زمانی نیست ،مادله نیست .مادلی نیست ،نیرو نیسوت ،نوه در اصول و نوه
در فرع ،زمان برای خداوند نیست« .قبل أن یخلق سوبحانه و تعوالی الخلوق االولل موا کوان
الزّمان مخلوقد ألنل الزمان یساوی الخلق االولل المادلی» با هم تووأمانود ،همعمرنود .ایون دو
بچله که با هم متولّد شدند و با هم مردند ،نمیشود گفت عمر یکی بیشتر از دیگری اسوت،
با هم متولّد شدند و با هم مردند .عمر یکی بیشتر از دیگری است یعنوی چوه؟ ایون رئوو
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اقالم است که برای آقایان عورض مویکونم ،مون اسوتدعا مویکونم حووار را خووب مطالعوه
بفرمایید ،خودم هم مطالعه میکنم.
«الزّمان بالنّسبة للخلق االولل یساوی الخلوق االولل بدایوةً و نهایوة» تووأمانود ،الّوا اینکوه
زمان برداشتی است و انتزاعی است از مادله .در خوود ذات موادله زموان هسوت ،تغیورْ زموان
است ،تبدلل ،تغیر ،حرکت ،اینها زمان است ،اگور اینهوا زموان نیسوت پوس موا زموان نوداریم
اصالً ،زمان نداریم ،زموان بویش از اینهوا چیوز دیگوری نیسوت« .فالزّموان یسواوی الموادلة و
المادلة تساوی الزّمان ،الزّمان محدود اولالً و اخیرل و المادلة محدودةٌ اولالً و اخیرل فالزّموان و
المادلة توأمان مع بعس ابتداءً و انتهاءً و عمرهما مثول الوبعس» .عمور زموان بیشوتر از موادله
باشد یعنی چه؟ یعنی قبل از اینکه خدا مادله را خلق کند زمان ،زمان چیسوت؟ منتوزعٌ منوه
مادله است .یا مادله را خلق کند ،بعودل زموان را خلوق کنود ،نمویشوود .زموان مثول سوایه و
صاحب سایه ،از وقتی که شخص بود آفتاب البتّه هست ،وقتوی شوخص بوود سوایه اسوت،
شخص رفت سایه نیسوت .سوایه و شوخص در زمینوه آفتواب اینهوا از نظور عمور بورادری و
برابری دارند.
این زمان که حادث است ذاتد و مادله هم که به حساب زموان و بوه حسواب حرکوت و
به حساب تغیر و به حساب ترکب حوادث اسوت ذاتود ،ایون حودوث حودوث ذاتوی اسوت،
حدوث غیری معنا ندارد ،یعنی قبالً ازلی بود ،به آن حدوث دادند؟ ازلوی کوه حدوثپو یر
نیست ،حادث هم که ازلیتپ یر نیست ،نقیس نقیسپو یر نیسوت ،موجوود کوه نمویشوود
معدوم هم باشد ،عدم را نمیشوود از وجوود درآورد .وجوود را نمویشوود از عودم درآورد.
«خلق اهلل االشیاء من العدم غلط ،خلق اهلل المادلة االوللی ال من شویء ،ال مون العودم» «مون
شیء» که نمیشود.
یک حرفی که میشود برای حرف فالسفه توجیه کرد ،نمیخواهیم توجیه کنویم ،ولوی
ما اگر اصطالحات را بگ اریم کنار راحتتریم ،ببینیم آنهایی که میگویند مخلوق ازلیوت
زمانی دارد ،این تعبیرشان غلط است ،ولی حاال توجیه اینطوری که میگوینود مخلوقوات
یعنی مادلیات اینطور نه« ...المادلیات برملتها کاالصل المادلی ازلیةٌ زمنیوة یعنوی مسواوقة و
موافقة مع الزّمان ،لم یکن الزّمان قبل المادلیات و لم تکن المادلیات قبل الزّموان ،خلوق موع
بعس» به این معنا اگر شما مویخواهیود بگوییود کوه حودوث ذاتوی و ازلیوت زموانی ،ایون
مطلبی نیست ،اصطالحی است که گفتید .میگوییم اصالً عبارت شما غلوط اسوت .چوون
ازلیت الاوللیت است ،زمان اولل است .ازلیت المحدودیت است ،زمان محودود اسوت .حواال
کاری نداریم شما غلط میگویید از نظر لفظی ،ما غلط میکنیم اینطور توجیه میکنیم از
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نظر معنوی که «عالم حادثٌ ذاتید و ازلیٌّ زمانید» میگوییم زمان اولل دارد یا نوه؟ مویشوود
گفت زمان اولل ندارد؟ هر آنی از آنات زمان اولل دارد ،مجموعوه آنوات هوم اولل دارد ،هور
آنی از آنات زمان آخر دارد ،مجموعوه آخور دارد .هور آنوی از آنوات زموان محودود اسوت،
مجموعه محدود است .اگر شما بینهایت صفر جمع کنید ،یک درسوت مویکنود؟ یکوی از
ادلّههایی که مرحوم آقای شاهآبوادی بوه آن اسوتدالل مویکورد و هویچ کوس نیامود بوه آن
استدالل کند این آیه است« :یا أَیُّهَا النَّا ُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمیدُ» 1بوا
یک دقیق عمیقی که به آیه انسان نظر کنود ،ایون نوا محوور اسوت ،ولکون انسوان چوون
اشرف مخلوقات است ،وقتوی مطلبوی را بور انسوان ثابوت شود ،یقینود اینطوور اسوت أو ال؟
انسان و سایر موجودات منهوای حوقل صوفرند .بوه اراده حوقل چیزنود .پوس در بُعود ذات ال
ذاتاند ،ال شیءاند ،وقتی اینطور است ما به موادلیین مویگووییم اگور تسلسول هوم محوال
نباشد ،ایشان فرمایشی میفرمود که خیلی جالوب اسوت ،تسلسول محوال نباشود ،دور هوم
محال نباشد ،نه دور محال باشد ،نه تسلسل محال باشد .دور محال نباشد ،تسلسل محال
نباشد املا اگر ما بینهایت فقیر که یک شاهی هم ندارند ،جمع کنیم ،پول درست میشود؟
از بینهایت چیز ،بگوییم بینهایت چیز ،بینهایت چیز اولل نودارد ،آخور نودارد ،ولوی چیوز
درست میشود؟ «یا أَیُّهَوا النَّوا ُ أَنْوتُمُ الْفُقَوراءُ إِلَوى اللَّوهِ» در ذات کوه ذاتوی قبول از وجوود
ندارند ،خدا ذات داد .حاال بهطور مثال داریم بحث میکنیم .این کائنوات کوه مخلووقِ اهلل
هستند ،قبل از اینکه خدا آنهوا را خلوق کنود چیوزی بودنود؟ در ذات خودا بودنود ،خودایی
نیستند .ازلی نیستند ،مجرلد نیستند .خارج ذات خدا بودند ،ازلی بودند [ ]...حادث بودنود،
خدا خلقشان کرده ،نقل کالم به قبل میکنیم.
به اینجا میرسیم که «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ» «خُلِقُوا» را قبوول دارم،
«خُلِقُوا» در چیست؟ در دو بُعد ،من دو بعد کائنات را عرض کردم ،بعد سوم را نگفتم ،بعد
اولل کائنات موجودی است که زمانی نیست ،هویچ .بُعود دوم کائنوات موجوودی اسوت کوه
زمان با او آغاز شده و زمان با او انجام میپ یرد .مادله اولیه «المادلة االولیة حشیرة الزّموان
و عشیرة الزّمان مساویةٌ للزّمان ابتدعت المادلة االوللیة و ابتودع الزّموان معوه» قبول از اینکوه
خدا مادله اوللیه را خلق کند ،زمان بود؟ [ ]...خداوند مادله اولیوه را ایجواد کورده اسوت و بوا
ایجاد مادله اوللیه ،زمان خلق شده است .اگر میخواهید بگویید این زموان ازلیوت اسوت بوه
تعبیر شما ،تعبیر لغوی نیست ،تعبیری است که شما مویکنیود .ازلیوت زموانی ،چیوز دیگوری
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میخواهم بگویم ،ولی حاال اگر اینطور میخواهیم بگوییم ،ازلیت زمانی و حدوث ذاتی.
میگوییم اگر ازلیوت زموانی اسوت ،یعنوی الاوللِ الاوللِ الاولل اسوت؟ چوه احتیواجی اسوت؟
نبوده و شده نیاز نداریم بیاوریم .اینکه بوده و بوده و بوده و هیچ نبووده اسوت کوه نباشود،
این احتیاج به فعل ندارد .نبوده و شده است در هر صقعی از اصقاع ،چه در زمان چوه در
الزمان ،اگر الزمان هم فرض کنیم ،نبوده و شده است ،محتاج است بوه پدیدآورنوده .پدیود
نبوده است و اصالً نبوده است ،نه ذاتش و نه صفاتش ،بعد او را ایجاد کردند.
«أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ» این مخلوقیت محرز است ،این مخلوقیوت دو
بُعد دارد :یک بعد مادله اولیه است که مساوی با زمان است .یک بُعود مووادل بعودیار کوه
مساوی با زمان نیستند ،زمانی است ،اما مساوی با زمان نیست .من کوه خلوق شودهام ،آیوا
عمر من مساوی عمر کلّ زمان است؟ نه ،این کیفیوت خاصوّ ه ،عمور مسواوی بوا عمور زموان
نیست ،پس این بعد سوم .پس سه بُعد در کائنات داریم .بعد اولل الزموان مطلوق ،بعود دوم
زمانی من االولل الی اآلخر ،بعد سوم زمانی از وسط ،ولی قبالً نبوده ،قبالً موادلهار زموانی
بوده ،هیئت را عرض میکنیم.
«أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ ،خلقوا فی االصل المادلة االولیة مون غیور شویء أو خلقووا فوی
الهیئة الحالیة من غیر شیءٍ؟» هر دو منفی است« .خلقوا فی المادلة االوللیوة مون شویءٍ ،هوو
اهلل سبحانه و تعالی ،اهلل خلق المادلة االوللیة من غیر شیء؟ ال ،من شویء؟ ال ،ال مون شویء؟
نعم» این بحث ماست که خالق و مخلوق و مخلووقٌ منوه در کوار نیسوت کوه حواال عورض
میکنیم .املا در هیئات بعدی و تغیراتی که در مختلف ترکبوات موادله حاصول شوده اسوت،
این «خلقوا» دوتا قبل دارد« :خالقٌ و مخلووق منوه ،خوالق هوو اهلل تعوالی» و مخلووق منوه
عبارت است از مادله اوللیه با تغییر ترکبات و جهاتی که در آن است.
بحث اصلی ما اینجاست که «اهلل تعالی کان و لوم یکون خلوقٌ» مقتضوای خلوق اصوالً
همین است .اگر خداوند الاوللِ ازلی ،زموانی کوه نیسوت ،خداونود کوه الاولل اسوت و ازلوی
است ،اگر در الاوللیت و ازلیت همسان داشته است در وجود ،شما هر چه میخواهید تعبیر
کنید ،ذاتد حادث است ،نمیدانم چه ...اگر برابرند در عمر ازلیوت ،عمور نیسوت ،ازلیوت کوه
عمر نیست .اگر در عمر ازلیت برابرند که هم خدا ازلی است و هم کائنات ،مادله اولیه ،چوه
احتیاجی دارد مادله اولیه را خلق کند؟ بگوییم خدا محتاج است ،چرا بگوییم ایون محتواج
است؟ هیچ کدام محتاج به یکدیگر نیستند .شما میگویید «خُلِقُوا» قبول دارید خلوق شود،
وقتی خلق شد ،پس باید که بعد االزل خلق شده باشد ،بعدِ زموانی را نمویگوویم ،بَعود در
بُعد ازلیوت .موا یوک بعود و قبول و فعول زموانی میگووییم ،آن را بحوث نمویکنویم ،تعبیور
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گنجانش ندارد« .اهلل تعالی کان و کان و کان ،لم یکن أنّه لم یکن» نمیگوییم وقتوی نبایود
نباشد ،وقت چیست؟ وقت برای مادلیات است .ایون «کوان الاولل» آیوا بوا ایون «کوان الاولل»
مادله اولیه و کائن اولل بوده است؟ اگر بوده اسوت کوه مخلووق نیسوت .اگور بووده اسوت کوه
نیازمند نیست ،اگر بوده است که مخلوق نیست ،پس نبوده است ،بعدل خداوند ایجواد کورد،
دو چیز ایجاد کرد :یک اصیل ،یک فورع« .اصویل الموادلة االولیوة الفورع عبوارة عون الزّموان
الّ ی هو الفاصلة بین األکوان و التغیرات».
سؤال :میدانم سؤاالتی هست ،ولی بحث ما نه تنها با مادلیین است ،بلکوه بوا فالسوفه
هم هست ،البته اسمشان را نمیآوریم« .اهلل تعالی خلق الخلوق االولل ،خلوق الخلوق االولل
یعنی الخلق االولل مخلوق و ال یمکن أن یکون المخلوق الّ ی لیس ازلید الّ ی هوو حوادثٌ
کوند و کیاند» .حادثٌ کوند در اصل وجود ،حادثٌ کیاند در حالت وجودی کوه موادله اوللیوه
هر حالتی دارد« .ال یمکن أن یقال عمره عمر المادلة االوللیوة أو عمور الکوائن االولل یسواوی
عمر االزلی الالاوللی» مساوات نیست ،پس بعد است ،نه بعود رتبوی ،بعود رتبوی یعنوی چوه؟
یعنی رتبۀ این پس از رتبه اوست ،پس این مخلوق اوست؟ سؤال میکنیم :ایون بووده اسوت
که مخلوق نباشد یا نبوده است که مخلوق نباشد؟ میگوییم نبوده اسوت .اگور نبووده اسوت
که مخلوق نباشد ،چرا مخلوق است؟ این خالق اوست .یا چیوز دیگور خوالق هور دو باشود.
اینجا سؤالی که پیش میآید این است« :اهلل تعالی کان و لم یکون معوه شویء ال کونود و ال
کیاند ،ال زماند و ال زمانید النل اهلل لیس زمانید ال فی زمان و ال من زمان و ال الی زموانٍ ،اهلل
تعالی لملا خلق الخلق االولل و لم یکن مخلوقد طبعد و لم یکن کائند طبعد ،لملا خلق الخلق
االولل خلق من عین؟» از خودر مایه گ اشوت؟ از خوود از حجواب آمود بیورونِ حجواب؟
مثل این آقای فالن که میخواهد وکیل بشود ،انشاءاهلل نشود .به آقای خمینی گفت :آقوا
پرده را بزن کنار خودتی! گفت :غلط کن! خودتی یعنوی چوه؟ مون اموام زموان نیسوتم ،مون
خاک پای امام زمان هم حساب نمیشوم .احمقی که این حرف را زد ،آنقدر باال رفوت و
باال رفت که گفت :آقا خودتی ،پرده را کنار بزن! حاال خدا از خودر مایه گ اشوت؟ یعنوی
خداوندِ مجرلد به تمام معنی الکلمة آمد موادلی شود؟ تحوولل نقویس بوه نقویس شود؟ مثول
هیزمی که میسوزد ،خاکستر میشود ،قسمتیار یا بعضیار شد؟ آخر چند حالت است
دیگر .مرحله اولی «إملا خلق الخلق االولل من نفسه» همان که مسیحیها مویگوینود« .وَ ال
تَقُولُوا ثَالثَةٌ» 1چه کسانی میگویند ثالث ثالثه؟ کسانی مویگوینود سوومی خداسوت ،اوللوی
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نیست دومی نیست ،سومی است .قرآن چند نوع آیه دارد« ،وَ ال تَقُولُوا ثَالثَةٌ»« :و ال تقولووا
ثالث ثالثة» میگویند خدای روح القد که واسطه است مطلبی نیست ،خدای اصل هوم
از الهوت تجرلد تنزّل کرد ،رفت بوه الهووت رحوم موریم بتوول ،داخول جسوم مسویح شود،
«فالمسیح ولدٌ هلل الهوتد و لمریم ناسوتد و هو جامعٌ بین الالهووت و النّاسووت» پوس خودا
در کار نیست ،خدا ذوب شد ،تمام شد! بعضیها اینطور میگویند .بعضویهوا در الهووت
عقایدی اینطور میگویند که مفصّل در کتاب عقائدنا بحث کوردیم .اصوالً ایون نوامعقول
است ،یعنی خداوند از المحدودیت محدود گوردد ،از تجورلد داخول جسوم گوردد یوا جسوم
گردد ]...[ .آقا باید متواضع بود خدا هم متواضع است .خدا هم از حالوت خودایی مویآیود
بنده میشود ،گدایی هوم مویکنود ،فقیور هوم مویشوود ،مویمیورد ،عزرائیول هوم جوانش را
میگیرد مثالً .این تواضع در غیر خداسوت ،در اهلل کوه «لوه الکبریواء و العظموة علوی طوول
الخط».
این که یا مسیح رفته خدا شده یا خدا رفتوه مسویح شوده ،یوا بوین راه بوه هوم برخوورد
کردند ،از سوه حوال خوارج نیسوت .خودا تنوزّل کورده اسوت کوه اینهوا اینطوور مویگوینود،
نمیگویند مسیح رفته خدا شده ،بلکه میگویند «ثالث ثالثة» ایون سوومی کوه خودای أب،
خدای ابن ،خودای روح القود  ،خودای روح القود کوه کوارر را انجوام داد تموام شود،
خدای أب هم صاف از الهوت الوهیت و الهووت تجورلد رفوت در رحوم موریم بتوول ،شود
عیسی ،جسم عیسی از مریم ،روحش از خدا ،شد عیسای روح اهلل به آن معنای غلطی کوه
اینها میگویند .عیسای روح اهلل جسمش از موریم روحوش از خودا ،پوس عیسوی مجموعوه
خدا-بشر است ،بشر-خداست و ل ا میگویند مولودٌ غیرمخلووق ،چورا؟ مولوودٌ غیرمخلووق.
اگر بخواهیم این را درست کنیم ،مثل حرف فلسفه درست کنیم مثالً «مولودٌ فی جسومه و
مخلوقٌ فی جسمه ،غیر مولود فی روحه و غیر مخلوق فی روحه ،النّوه هوو اهلل تعوالی ،اهلل
تعالی حلّق فی دخوله فی جسم المسیح (ع) فأصبح مسیحد» ول ا در لبنان مجسلمه موریم
را گ اشتند ،نوشتند والدة اإلله ،چرا؟ این والده دو بُعدی اسوت ،والوده یوک بُعودی نیسوت.
والدة االله از نظر جسم ،از مریم بیرون آمد ،از نظر روح؛ خدا آمد در رحم موریم ،رفوت در
جسم مسیح ،بعد این خدا و جسوم کوه دوتوایی مسویحانود ،دوتوایی از رحوم موریم بیورون
آمدند« .أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فیها مِنْ رُوحِنا» 1از همان آلت تناسلی جنواب خودایی کوه
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از الهوت الوهیت تنزّل کرده به ناسووت بشوریت مسویح ،بیورون آمدنود .ایون چرنودیات را
میگویند.
به بحث برگردیم .خدا از خودر مایه گ اشت؟ چون اوللین خلق کوه زاییودن اسوت یوا
تحولل مجرلد به غیر مجرلد است ،تحولل المحدود به محدود اسوت ،تجوافی اسوت ،از جوای
خود بیرون رفتن یا قسمتی یا کلّش بیرون رفتن است .دوم «خلق من کائن اآلخر ثالثهموا»
خدا ،خلق ،سوم ،این سوم چیست؟ سوم خدای دوم است ،خدای دوم چرا زیور بوار خودای
اول برود که از او بکَنَد و خلق درست کنود؟ بوه عکوس بشوود .وانگهوی موا کوه دو ازلیوت
نداریم ،ما یک ازلیت داریم .پس مخلوقٌ منه ،نوه درونوی داریوم و نوه برونوی ازلوی .سووم:
مخلوقٌ منه برونی خلقی ،یعنی خداوند قبالً یک چیزی را خلق کرد ،بعد هم که خواسوت
کائن اولل و مادله اوللیه را خلق کند ،از او خلق کرد ،این نقوس غورض اسوت ،نقوس قورض
است .ما در کائن اولل بحث میکنیم« .الکائن االولل غیر اهلل لویس عون الثّوانی حتّوی تقوول
اهلل تعالی خلق الکائن الثّانی من الکائن االولل ذی خلقه» اینکه نیسوت .پوس بنوابراین سور
سوم هم بریده میشود .چهارم« :اهلل تعالی لملا خلق الخلق االولل» این نه از خوودر مایوه
رفت ،و نه از بیرون ازلی مایه رفت و نه از بیرون محدود مایوه رفوت .از کجوا مایوه رفوت؟
هیچ کدام .اینکه این خلق اولل را آفرید ،مخلووقٌ منوه آن کجاسوت؟ چوون موا یوک خوالق
داریم ،یک مخلووق داریوم ،یوک مخلووقٌ منوه عادتود .خوالق و مخلووق و مخلووقٌ منوه در
خالیق بعدی است ،آن خمیرمایه را که مخلوق اولل است بردارد ،آدمش کند ،خورر کنود,
سگش کند ،گربهار کند ،باالخره این مراحل بعدی است ،خمیرمایه از خوود اوسوت .کموا
اینکه در سوره هود هم میفرماید« :وَ هُوَ الَّ ي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْوأَرْضَ فوي سوِ تَّةِ أَیَّوامٍ وَ
كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ» 1حسب التّحقیق این ماء مادله اولیه است .خداوند مادله اولیه را قوبالً
خلق کرد ،بعد مادله اولیه را متوجه کرد و سماوات و ارض خلوق کورد .بعود از سوماوات و
ارض ،سماواتیان و ارضیان و ما فیهما و ما بینهما را خلق کرد.
اینکه شما فقط اینجا را فهمیدید که خالق و مخلوق ،مخلووق منوه مویخواهود ،نخیور،
اینجا مخلوق منه نیست ،نه مخلوق منه درونی است و نه مخلوق منه برونی است .درونوی
در هیچ بُعدی از ابعاد ،نه از آن طرف بیاید در این حلول بکند ،نه از آن طورف حلوول در
آن بکند ،نه بین راه همدیگر را بگیرند و نه مخلوقٌ منه خارجی است و نه ازلوی خوارجی
است ،پس اینجا مخلوق منه ندارند .سؤال :نمیفهمیم ،یعنی چه؟ خداوند خلق کرد خلوق
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اولل را از چه؟ میگوییم در اینجا از نیست .مثالی چند روز قبول زدم حضوور بورادران کوه
چیزهایی است که ما میدانیم هست ،نمیدانیم چیسوت .الهیوات همینطوور اسوت ،حتّوی
حاال ،حتّی حاال که خدا نطفه را برمیدارد آدم میکند ،نطفه سگ را سوگ ،نطفوه خور را
خر ،چگونوه ایون کوار را کورد؟ چوه مویدانیم ،پوس بگووییم نشود؟ چوون موا نمویتووانیم و
نمیفهمیم ،بگوییم نشد؟ خداوند خودر هست ،هر چه فکر کنیم چیست ،این چطور اولل
بوده است ،این چطور الاولل است؟ نمیتوانیم بفهمیم ،ولی یک ضرورت عقلوی اسوت کوه
حتمد باید باشد .اگر خدایی و موجوود ازلوی نباشود ،اصوالً وجوود کائنوات کلّود مسوتحیل
است .و ما دو مطلب داریم :یک مرتبه است میدانیم هست و میدانیم چیست یوا کیسوت،
این دانستن دوبله است ،یک مرتبه میدانیم هست و نمیدانیم چیست و نمیتوانیم بدانیم
چیست ،اگر بتوانیم بدانیم چیست که ما خودمان هسوتیم .فلو ا امیرالموؤمنین مویفرمایود:
«تَحَی ورَتِ الْأَوْهَووامُ»« 1،وَ تَحَیَّ ورَتِ الْعُقُووولُ» 2.در بوواالترین قلّووههووای معرفووت و عقوول ،عقوول
سرگردان است ،گیج اسوت .سورگردان و گویج اسوت ،یعنوی بیعقلوی مویکنود و مویگویود
نیست؟ یا باعقلی میکند ،میگوید میفهمم؟ نخیر ،عقل میگوید من دریوافتم هسوت ،املوا
چیست و کیست نمیدانم .هماطور که ذات حقل برای ما گنوگ اسوت ،ولوی هسوت ،خلوق
اولل برای ما گنگ است ،ولی هست ،خلقهای بعودی گنوگ اسوت ،ولوی هسوت .ایون سوه
مرحلۀ خلق هسوت .مرحلوه اولوی «خلوق الخلوق االولل و المرحلوة الثّانیوة إحیواء االنسوان
المکلّف یوم الدلنیا و المرحلة الثّالثة إحیاء المکلّفین یوم اآلخورة» ایون سوه مرحلوه إحیواء،
هیچکدام از برای ما معلوم و معروف نیست.
املا سرجمع مطلب اینکه خداوند قدیم االحسان است و نمیشود مثالً باشود و خلقوی
نباشد ،ایون حورف شوما محوال اسوت ،شوما مویخواهیود قضویه را طووری کنیود کوه خودا
نمیشود باشد و احسان نکند .احسوان بوه چوه کسوی بکنود؟ اگور شوما در یوک صوحرایی
هستید که هیچ جانوری ،هیچ حیوانی ،هیچ درختی ،هیچ چیزی نیست و شما خیلی پوول
دارید ،به چه کسی بدهید؟ مثال داریم میزنیم ،آیا شوما بخیلیود؟ نوه ،کسوی نیسوت .بایود
خلقی باشد تا خدا به او احسان کند ،خوود خلوق چیسوت؟ خلوق بعود االزل اسوت ،خلوق
زمانی است ،خلق محدود است ،خلق اولل دارد ،خلق آخر دارد .میآیید و میگویید علّوت
و معلول جدا نمیشووند ،علّوت و معلوول نیسوت ،خودا علّوت نیسوت ،خالیوق هوم معلوول
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نیستند .میگویید فاقد شیء معطی شیء نیست ،میگوییم اینجا خداونود بایود فاقود ذوات
موجووودات باشوود و الّووا خووالق نیسووت .اگوور ذوات موجووودات را در هوور وضووعی از اوضوواع
خداوند در درون داشته باشد ،زاییده است و او خالق ازلی نیسوت ،اگور آن را کوه از درون
بیرون داده است خلق اولل است ،این خلق اولل صوورتد از درون بیورون آموده ،ولوی سویرتد
ازلیت دارد .ثانید ،اگر سیرتد خلق اولل که مادله است ازلیت دارد ،این تنواقس اسوت .ازلیوت
که الحاجت مطلق است با مادله که حاجت است ،اینها بُعد تناقضی دارند.
آن حرفی هم که آقایان میگویند که او وجود دارد ،ما هم داریم .ما این حرف را قبالً
زدیم ،در لفظ بسم اهلل ،ولی حقیقة الوجود حقل ،تجرلد النهاییِ الاوللِ الآخر است ،حقیقوة
الوجود ما مادلۀ محدود هم اولل و هم آخر است ،او نه اولل دارد ،نه آخر ،نه محدود اسوت.
پس در لفظ مشترک ،در مفهووم نوه ،در خوارج هوم نوه ،مفهووم بورای موا نودارد ،مویشوود
تناقس .اجتماع نقیضین ،وقتی من انمووذج مویخوانودم بوه اسوتاد مویگفوتم آقوا اجتمواع
نقیضین تصولر میشود؟ گفت بله ،گفوتم :شوما اشوتباه میکنیود .چوون تصوولر نمویتووانیم
بکنیم ،میگوییم محال است و الّا اگر در ذهن دو نقیس را جمع میکنیم ،اگر جمع کنویم،
چرا بگوییم محال است؟ چیزی که در ذهن جمع میشود ،در خوارج هوم جموع مویشوود.
پس اینکه ما هر چه فکر میکنیم ،نمیشود یک هم دو باشد هوم یوک ،واقعود مویشوود یوا
نمیشود؟ این مطلب خارجی که نیست ،مطلب ذهنی است .در ذهن ما ،من هم باشم هم
نباشم ،تصولر کنم شما را در ذهن خودم ،آنی که هسوت ،نیسوت ،آنوی کوه نیسوت ،هسوت.
نمیشود.
 تصولر کردید. تصولر نکردم ،چون اگر تصولر میکردم میگفتم ممکن است. این محال است حکم است ،حکم بر چیزی که هست. این حکم را میکنم بر محال ،حکم محالٌ را بر محال میکنم نوه بور ممکون ،چوونحکم محالٌ را بر ممکن که نمیشود کرد .حکم محال بر ممکن میشود؟
 اآلن شما فرمودید... من میگویم حکم محالٌ را بر محال میشود. [سؤال] دروغ است ،همین دروغ را عرض کنیم. شما کوه اآلن هسوتید و نیسوتید ،تصوولرر را کردیود ،چوون تصوولرر را کردیود ،درخارج میگویید محال است.
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 من هست را میفهمم ،نیست را میفهمم ،املوا هسوتِ نیسوت و نیسوتِ هسوت ،شومامیفهمید؟
 تصدیق که نمیخواهد بکند ،تصور است. اصالً تصولر تصدیق است .یکی از اشکاالتی که ما در منطق داشوتیم ایون اسوت کوهتصولر همان تصدیق است .من زید را تصولر کردم یعنی چه؟ یعنی صورت زید را به ذهون
آوردم ،یعنی تصدیق کردم که زیدی هست و صورتی دارد.
 [سؤال] تصولر تصدیق است .خود تصولر تصدیق است. اجتماع نقیضین محال است ،آیا اجتماع نقیضین را تصولر کردیم؟ نخیر ،محال است ،چرا گفتیم محال است؟ چوون نمویتووانیم اجتمواع نقیضوین را...ببینید دو مرحله است :یک مرحله خارجی است.
 [سؤال] مووا دو مرحلووه داریوم بوورای اسووتحاله :یووک مرحلووه خووارجی ،یووک مرحلووه داخل وی.خارجی را از کجا میفهمیم؟ اگر بخواهیم بگووییم در خوارج فوالن چیوز محوال اسوت ،از
کجا میفهمیم؟ از داخل ،از داخل میفهمیم که ممکن است یا محال است یا واجوب ،موا
از داخل چطور میفهمیم محال است؟ از داخل فهمیدن محوال ایون اسوت کوه در داخول
نمیآید ،یعنی هم باشد و هم نباشد ،باشود را مویفهموم ،نباشود را مویفهموم ،در یوک آن
باشد نباشود اسوت ،نباشود باشود اسوت ،ایون را نمویفهمویم و نمویتووانیم بفهمویم .چوون
نمیتوانیم ،یک سنگ بزرگی است ،چون مون نمویتووانم بوردارم ،پوس کسوی کوه قودرتش
مانند من است نمیتواند بردارد .چون نمویتووانم بوردارم ،حکوم کوردم کسوی کوه قودرتش
مانند من است ،نمیتواند بردارد .جمع بین نقیضین ،ما لفظ را میگوییم ،املوا اگور بوود در
عین نبودن ،نبود در عین بودن ،اگر امکان تصولرر بود ،چرا میگفتیم محال اسوت؟ بورای
اینکه چیزی را میگوییم محال است که در داخل محال باشد توا در خوارج محوال باشود،
اگر در داخل محال نباشد چرا در خارج محال است؟ اصوالً اسوتحاله حکوم اسوت ،حکوم
عقلی است...
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