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 در خلقت انسان و مادّه اولیه بحثی

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

د و مادّیتت را بحتک کنتیم. رّفعالً مناسب است که ما حساب اصلی این جریان تج

از م. شمول است که ما مجرّداتی داریق است، جهانی، عرمفصّل استاین بحک بسیار 

نظر عقلی و قرآن و سنّت این مطلب ثابت است که تجرّد در انحصار حتقّ ستاحانه و 

و  ةعنتی المتادّ نامّتا متادّیٌّ شتی ال»تعالی است و سایر خالئق مادّی و یا مادّه هستند. 

هتاا  ةو الالمتادّ ن المتادّةینهمتا خلقتًا بتیبوسیط أو لیس مادّیًا و ال  مع بعضالمادّی 

ظاهر فهمیدیم که مادّه عاارت است از  چهرهوقتی که ما معنای مادّه را در  .«مستحیل

 استت. مّائی دارد که تغیتر و زمتان و چته و اینهتا عتوار  موجودی که حدّاقل ترکبٌ

 ،و ترکتب استتب چتون تجترّد از ترکت ؛ترکب مّائی دارد. پس تجرّد در مادّه معنا ندارد

االولتی فتی بحثنتا  ةالنّقطت» است باز یکی استت. ترکب فیزیکی است، اگر هم هندسی

محتدود هتو المجترّد اللّا حول خلق اهلل ساحانه و تعالی برمّته أنّ اهلل ساحانه و تعالی

الالئیات الخاصّة فی کلّ  ،کاالالالکاا االالترکب التغیر ان الالالنهایی ال زمان ال مکال

خلق کترده استت خلتق اوّل را  ،است« لم یلد»است. و خداوند  طرف الوهیت« القضیة

 بلکته ختالقٌ ،نیستتشی . والتد ال من بلکه ، شی نه من  شی ،نه  من ال  شی ،ال من 

 1«.فَیَكُونُ كُنْ لَهُ یَقُولَ أَنْ شَیْئًا أَرادَ إِذا أَمْرُهُ إِنَّما »باالراده. 

بترز  کته  ؟از مادّه به تمام معنتی الکلمته باشتد شود موجود مخلوقی مجرّدآیا می

هاه سلب  .و ال مجرّد کائن ال مادّیٌّ ةمادّة و الالال معنی للارز  بین المادّ»معنا ندارد 
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سلب النّقیضین کالک مستحیل کائن ال متادّی  ،للنّقیضین ایجاب النّقیضین مستحیل

أو  ةمادّیت ةامّتا کینونت ةالکینونتالوجود  ثنوی ة منحصرةبصور نونةألنّ الکی ،و ال مجرّد

طور که یتا معتدوم همان«. بینهما طلیقة، ال وسیط ةعن المادّیات بصور ةمجرّد نونةکی

هم موجود باشد هم معتدوم یتا جمتع  ،چیزی که نه موجود باشد نه معدوما موجود، ی

است. همچنین  م منحصرتقسی ،بین نقیضین است یا ارتفاع نقیضین است. این تقسیم

محال که نیستت، تصتوّر  ، تصوردر میان موجودات حدّاقل بر حسب تصوّر امکانهم 

أو  مّتا متادّیٌّإالموجود »خالق و مخلوق،  ،کنیمعر  می رامطلق  امکان موجود بقولٍ

دلیتل  ةمن المراحل المادّیت ة مرحلةٍا مادّیًا فی أیّمّ شی نفس کون ال ةمجرّد عن المادّ

اصتل اا. فتقار هی التّرکب هی الزّمان هی التّغیر هتی الکتهی اال ةالحدوث ألنّ المادّی

فتی المجترّد اصتل  ةالی الخالق اصل االفتقار التاّاتی و اصتل الالحاجت ةالمادّ ةحاج

کائنی که مجرّد است از مادّه و مادّیت، نه زمان و نه  مقابل هم هستند.« الغنی الاّاتی

از از چه نی ،فقری نیستاو س در پ ،نیست در اومکان و نه خصوصیات مادّه و مادّیت 

 به خالق داشته باشد؟ چرا نیازی ،فقر نیست. وقتی فقر نیست حساب است؟

نعترف امترین اثنتین  ةالرّوائی ةو االدلّ ةالقرآنیة و االدلّة العقلی االدلّة لمّا ننظر الی»

هلل ستاحانه و هتو ا طلیقتة أنّ المجرّد بصورةاالمر االیجابی  .امرًا سلایًا امرًا ایجابیًا و

 ایتن دو مطلتب« ال مجرّد غیر اهلل ،غیر و االمر السّلای أن ال مجرّد فی الخلقالتعالی ال 

بحتک کتردیم و در حتوار فهمتیم. عقتالً کته مقتادیری ما عقالً و کتابتًا و ستنتًا متی را

عقتالً وقتتی  ،همچنین در تفسیر در این آیه ما  و در آیه ذاریتات و در جاهتای دی تر

 ،به تمام معنی معنا ندارد ،ةتمام معنی الکلمخورد کند با یک موجود مجرّد ببرانسان 

شود. موجتودی کته مجترّد عتن نمی ه جمعهم مادّی کو هم مجرّد  ،شودبرز  که نمی

موجتودی  بترایاست. حدوث معنا ندارد. حتدوث  ةاست پس مجرّد عن الحاج ةالمادّ

ر مادّیات تصوّر ندارد. کاری به تصوّرات است که افتقار دارد و افتقار جز در مادّه و د

 کنیم. با هم صحات میم، ما دی ران ما نداری

 ة و المتادّةال تلد المادّی ،تناقضال تااینو بین المجرّد و المادّی تناقض التّااین أو »

خلتق ال الو ال »والدت بینهمتا نیستت. « و المتادّة المتادّی منمن المجرّد و ال المجرّد 

خالقیتت مجترّد نستات بته متادّه محترز «. منهةً و ال خالقی ةًالخلق ال خالقیو ال  ةوالد

ق مجترّد را از متادّه مادّه مجرّد را خلق کند یتا ختالشکی نیست. امّا  در این که ،است

خداوند از ما  که مادّه است هم مادّیات را خلتق کنتد  ما  بود، شی ٍکلّ ه خلق کند ک

ة المتادّ تخلتقال »ها. نارواح و ای ،شوده گفته میهم مجرّدات ک ،منه است که مخلوقٌ
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شتود این می« التّناقض بینهماللتااین  ةمن الالمادّ ةمادّة مخلوقًا منه و ال المادّمن الال

متادّه اوّلیته را خداونتد  ،مناقض باشد، چون خلتق تحتوّل استت تحوّلِ محورِ ،مناقض

خمیرمایته  .شود فالنزمین، می شودشود آسمان، میشود اسب، میدهد میتحوّل می

امکان ندارد کته ختالق  ،گونه نااشدکند. امّا اگر چنانکه اینهیئت فرق می ،یکی است

خالق یک مجرّدی غیر از خودش خلتق کترده  ،قول مطلق استبکه معلوم است مجرّد 

نتد. مجرّد که خلق کرده است مادّه خلق کو از این  -نداریم یکارمحاالتش را -باشد 

با هم تناقض و  این دو« خلقها رّد خلقه أو خلق المجرّد من مادّةمن مج ق المادّةخل»

آختر المجترّدات  روحانیتات االرواح بتعایترٍالنظرًا الی »تااین و یا تااین تناقض دارند. 

هتل المتراد متن المجترّدات المجترّدات  ؟مجترّدات ،عنی من جمع المجرّدنقول ما ذا یُ

، صوت، مثالً نیروی جاذبه عمومی« ة؟ هاا غلطٌ فی التعایرادّیالم اتو الطّاق ةالحقیقی

نیرویتی استت کته  انتد،مادّی ولی ،پرکن باشد و چنین نیستنداینها مادّه که مشت نور،

« و تجمّعتًا إناثاقتًاو المتادّی الّتا  ةو ال فرق بین المادّ»از مادّه است.  مناثقبرخاسته و 

بتاز  ،بتاز کتنم ،ا اگر این را با قدرت علمی بتاز کتنمامّ ،ن مادّه استاین ان شتر من اآل

شتود، نیترو تادیل به نیرو می ،توانیم بکنیمیت نیست. وزن هم نمیؤقابل رنم، دی ر ک

رو و مادّه تادیل به نیرو پس مادّه و نیترو و نیت ،بتواند یا نتواند هم بشر ،تادیل به مادّه

ه محستو  استت و یا مادّه استت کت ودننامجرّد  . منتها اینمجرّد نیستندمادّه هر دو 

 ةمتولّتد ةقتثمنا ةالطّاق»ق از مادّه است که این نیروی مادّه است. مناث، یا ملمو  است

اگر ما تمام هواهای فر  « ةالطّاق منتتولّد  ةبالعکس احیانًا المادّ لکو کا ةمن المادّ

، کته ایتن متادّه بشتودزیترزمین  ایتنکنید که صد کیلومتر مکعّب جمع کنیم به انتدازه 

موجتب  ،یتت بتودؤکته موجتب عتدم رم، آن حالت انتشار متفرّقه را جمع کردی مناثقه

ختود  ،برطرف شد و جمع شد. و اگر خود این زیرزمین را ،موجب چه بود ،ساکی بود

یتت  تر قابتل رؤدی ،چند صد متر مکعّب بشود ،باز کنیم ،باز کنیم ،این تیر را باز کنیم

ن اتوانیم وزن کنتیم. مقتادیری از ایتن مطالتب را آقایت، ما نمیقابل عاور است ،نیست

 طور اصالت بحک کنیم که تکلیت خواهم بهبه عنوان این مطلای که می ،توجّه دارید

چته کستی چته بدون اینکه ما ب وییم  ،و غیر روشن بشود و غیرما با فالسفه و عرفا  

ما داریم با هم صحات  ،نیسته مرادش چ ست،مرادش چی ،ن فته گفته، چه کسی چه

 کنیم. می

ال  مائتة بالمائتة ة مطلقةٍ ناصةثابت بصورة فی النّظر العقلی و القرآنی و الحدیثی»

از نظتر قرآنتی « و مادة ة، طاقو مادّة، مادّة و طاقة مجرّد اال اهلل فالخلق کلّه بین مادّی
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در هتتیر  ،ایای در هتتیر آیتتهخداونتتد هتتیر تصتتریحی و هتتیر ظهتتوری و هتتیر اشتتاره

کتلّ آیتاتی کته متثالً  ،بلکه به عکس .نداریم ،ای ندارد که غیر خدا مجرّدی باشدکلمه

من تراب، من طین، متن »کند راجع به خلق انسان که اشرف مخلوقات است بحک می

خَلَتقَ اْلِِْنستانَ مِتنْ »: 4ه آیت)نحتل   16 ستوره آیتات را توجّته بفرماییتد. تًااشار« ةنطف

لتیس  نطفتة»م، ما کاری به روح حیوانی نتداری ،روح انسانی که ندارد نطفه که« نُْطفَةٍ

الجنینیتة انشتأناه  ةاالخیرالمرحلة فی  1«ثُمَّ أَْنشَْأناهُ خَْلقًا آخَرَ»طاعًا انسانی  لها روحًا

 «.خلقًا آخر

 ]سؤال[ -

انَ خَلَقَ اْلِِْنست»کنیم روح انسانی داریم بحک می درما م فعالً، کاری به آن نداری -

یکتی اهتمّ استت یکتی مهتم،  ،ال: اگر یک چیزی از دو چیز مرکب استؤس« مِنْ نُْطفَةٍ

کننده ز و درستتکننتده ایتن چیتبیکی محوری است و دی ری حاشیه است. اگتر ترکی

تر را شود فقتط آن جتز  کوچتکردنش، میاین چیز بخواهد گزارش بدهد از درست ک

تر را ن وید؟ اگر یتک ان شتتری را از زرگجز  ب ،جزئی که در حاشیه است ب وید؟ آن

اهمّیتتش ادتر است، قیمتش زی ،مخلوط طال و برنز درست کردند و طالیش بیشتر است

اگر ب وید از  ؟شود گفت از برنزمی د؟درست کردی هال کردند از چؤاگر سشتر است، بی

کیای را خواهد این مادّه ترمی «از»ولکن این  ،باز هم درست نیستاست،  طال مطلای

شود مادّه ترکیای آن جز  اهمّ را ب تاارد کنتار و جتز  مهتمّ را ب ویتد و می ،بیان کند

دارویتی کته هم تانی  ،ستازدیک داروسازی کته دارو متی ؟طور ب ویداین هم همیشه

استت یتک جتزئش بستیار مهتم  ایتن دارو دارای دو جتز  ،نیازمندند آنهمه به  ،است

ولکتن  ،ایتن استت بترایان این دارو و اثر این دارو ج ،اصالت دارد ،رکنی است ،است

آن بتاالخره ختودش،  ،ای استت کته اگتر ایتن حاشتیه نااشتدیک جز  فرعی و حاشتیه

شتود ایتن داروستاز در گتزارش ترکیتب شتیمایی ایتن دارو صتد آیا متیاست.  خودش

 جز  کوچک را ب وید؟این درصد 

  ...اگر آغازش این باشد -

 .کندآغاز و انجام فرق نمی -

 یعنی آغاز و پایان.  -
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هم پایان. در تمام مراحتل، در تمتام ، گویدهم وسط را می ،گویدهم آغاز را می -

ن زنده شتدن ایت ،من تراب، مردن این انسان ،مراحل گزارش ترکب این انسان من منی

ن، ، متن تتراب، متن طتیةمن نطفت من تراب، من طین،»اش انسان، در تمام مراحل همه

های دی ران را آیه را توجّه کنید، من و شما و شماها از مغز خودمان حرف «من نطفة

، متن نطفته، «خَلَتقَ اْلِِْنستانَ مِتنْ نُْطفَتةٍ»باید بیرون بیاوریم تا بتوانیم زودتر بفهمتیم. 

، خلتق الجستدانی ال بالجستد ةحالتالروح االنسانی ال بالاالنسان بماذا ب ةاصل انسانی»

 ،روحتًا و جستمًا همخلوقًا منها االنسان بجزئی ةبدّ أن تکون نطفو الاالنسان من نطفة 

 «.«ثُمَّ أَْنشَْأناهُ خَْلقًا آخَر» :المومنونة فی آییقول کما 

 روح...گویند نطفه نشأه اوّل از مادّه است، اینکه می -

ه شود، نشئه دوم هم از جسم است، نطفتنشئه دوم می« خَلَقَ اْلِِْنسانَ مِنْ نُْطفَةٍ» -

 جسم است. 

نطفته حامتل روح انستانی  کتهاین ، نهگویند روح انسانی از نطفه استاینکه می -

 ، استعداد ]...[ فقدان است، عدم ملکه است. باشد

لَّ دَابَّتةٍ وَ اللَّهُ خَلَتقَ کُت»م ه دوگوید. آیگویید، ولی آیه این را نمیاین را شما می -

 هتم عتوام هستتیم،متا  ،زنتدامی حترف متیت عتو،خدا چون خیلی عوام ا  1«مِنْ ما ٍ

گوینتد کما اینکه مشهور است کته می را بفهمیم. عوامیخدای های خواهیم حرفمی

، در  نخوانتده خدا عوام است خوانید؟ این که در  نیست!این تفسیر چیست که می

قاتتل از همتته مصتتطلحاتی کتته ختتود  استتت. ایتتن رحیتتم حتتوزه استتت، در کتتل حتتوزه.

خداونتد در مقتام « لَّ دَابَّتةٍ مِتنْ متا ٍوَ اللَّهُ خَلَتقَ کُت»دند چه گفتند اصطالحیون نفهمی

و « و غیتر ٍٍممّا لم یقل من ما ٍ من ماذا،االنسان  یعر  عر  الخلقة»گزارش خلقت 

منه انستان جستمش از متا   مخلوقٌ ،حال اینکه اگر روح انسان از غیر ما  آفریده شده

من » ،نداشته باشد «از»از چیز دی ر باشد یا  ،ااشداگر روحش از ما  ن ، ما  نطفه،است

رده گااشته و جز  مهم را ذکتر کتکنار در اینجا غلط است. چون این جز  اهمّ را  «ما 

 است. 

 مسئله آغاز است.اینها  -

آغتاز خلقتت  ،گتوییمآغتاز خلقتت انستان را داریتم متی فرمایید.می هفهمیدم چ -

انسان؟ این انسان، ایتن انستان را خداونتد از متا  ؟ از ما  است، کدام ستانسان از چی

                                                           

 . 45. نور، آیه 1



6 

 

. یتک بتودغلتط  اصتالً ایتن مطلتب ،و غیر از ما  چیتز دی تر بتود اگر بعد از ما  ،آفرید

اوّل یتک  ،ولی دو جتز  دارد کشیده،دوا پنج سال طول که این حساب کنید را دوایی 

یم ستال طتول تتر کته نتآن جتز  مهتم .نیم سال هم یک جز  ،جز  تا چهار سال و نیم

 د.ن ویهیر وقت در گزارش کشیده اصالً 

 آیات گفته است.  -

 جایی ن فته است. هیر -

 در نشئه اول و نشئه دوم گفته است.  -

  در تمام نشئات ن فته است. -

 ]سؤال[ -

یتِ انسان اصالً اصلِ است، خود انسان که نیست. جسم انسان، مرده جسم انسان -

االنستان بتروح  ةاالنستان و کیتان انستانی ةاصتل انستانی» بته روح انستان استت. انسان

 مِتنَ خَلَتقَ الَّتا  هُتوَ وَ« »من جزئین و اصل انسانیته بروحته فاالنسان مرکبٌّ ،االنسان

کنتد. بشر از آب است، آغاز از آب است. حاال دارد با ما صحات متی این 1«بَشَرًا اْلما ِ

ایتن انستان را از آب  2«ِِذا هُوَ خَصیمٌ مُاینٌفَ»زند ن دارد حرف میاین انسان را که اآل

استت. ایتن متا  تربیتت  «من ما »از اوّل تا آخر یک از دارد که  ،دوم ندارد ازِ ،آفریدیم

ْأناهُ»بعتد  ،تربیتت شتد ،تربیت شد ،شد وْنَا اْلعِظتامَ لَحْمتًا ثُتمَّ أَْنشتَ همتان را دارد « فَکستَ

خَلَقَ » 3،«خَلَْقنَا اْلِِْنسانَ مِنْ صَْلصالٍ»و همچنین  «.رَقًا آخَْلخَ»همین بدن را گوید. می

لم یقل »آدم.  ،خود انسان، انسان اوّل 5«نًایأَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَْقتَ ط» 4،«اْلِِْنسانَ مِنْ عَلَقٍ

رته فانتقل من غیّ ،رته حال کونه طینًا خلقته یعنی غیّ،ًخلقت طینا ،ال ،خلقته من طین

چیز دی ری جز طین اینجا در کتار « ةالرّوحی ةاالنسانی یةالی النّاح ةنیالجسدا یةالنّاح

 خَلَْقنَتا إِنَّتا» 7،«تُترابٍ مِتنْ خَلَقَكُتمْ» 6،«طینٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّا  هُوَ». یا اینکه ه استناود

                                                           

 .54. فرقان، آیه 1

 .4. نحل، آیه 2

 . 26. حجر، آیه 3

 . 2. علق، آیه 4

 .61آیه  اسراء، .5

 .2. انعام، آیه 6

 .20. روم، آیه 7



7 

 

 خَلَقَتهُ» 3،«الزِبٍ طتینٍ مِتنْ خَلَْقناهُمْ إِنَّا» 2،«خَلَْقناكُمْ مِْنها» 1،«أَمْشاجٍ نُْطفَةٍ مِنْ اْلِِْنسانَ

آغتاز کتردیم  ،انستان آیاتی که خلقت انسان را نستات بته مرحلته آغتازینِ 4«تُرابٍ مِنْ

این انسان را آغاز کردیم از تراب یا جسم و روحش را؟ جسم ولکن  ،انسان را از تراب

منتها آغاز جسم با آغاز روح فرق دارد. اگر هم جسم و هم روح است که آغاز جستم 

یتک آغتاز جستمی  :پس دو آغتاز دارد ؟بعد روح اضافه شد ،چه وبعد چه  ،ل تراباوّ

چترا  ،نااشد« من تراب»اگر آغاز روحی  .یک آغاز روحی دارد ،است« من تراب»دارد 

بلکته  ،انستان نکترده روحتیِ ای به حالتت آغتازینِای از آیات حتّی اشارهدر هیر آیه

کته  آیتاتی هتم. و استت شتده آفریتده« رابمن ت»مجموع انسان، مجموعه کلّی انسان 

 «.ثُمَّ أَْنشَْأناهُ خَْلقًا آخَرَ»گوید تازه می ،دهدتوضیح می

وَ لَقَدْ خَلَْقنَا اْلِِْنسانَ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ طتینٍ   ثُتمَّ جَعَْلنتاهُ »گردد؟ این به چه برمی -

 .«خَْلقًا آخَرَ» این انسان« ثُمَّ أَْنشَْأناهُ»گوید: و در آخر می 5«نُْطفَةً

این را قاالً صحات کردیم، خود این انستان را، ختود ایتن عینتک را کتردیم ایتن  -

 خاکستر، از خارج که چیزی نیاوردیم. 

  ]سؤال[ -

« أنشتأناه»ه این تحواّلت است دی ر، در این تحواّلت آخرین تحوّل این استت کت -

وْنَا»د، بعتد ن نطفه شد، نطفه علقه شد، علقه مضغه شتطور که طیهمان  اْلعِظتامَ فَكَستَ

 نیست. « أنشأنا له»، «أنشأناه»را این هیکل انسانی خودش شد، « لَحْمًا

اللَةٍ » د.کندرباره انسان صحات می« نساناال انشأنا» - لَقَدْ خَلَْقنَا اْلِِْنستانَ مِتنْ ستُ

 «. هُثُمَّ أَْنشَْأنا»گوید: ، آخر می«مِنْ طینٍ   ثُمَّ جَعَْلناهُ نُْطفَةً

 .اوّل طین بود ،ستهن ه اآلاین انسانی ک ید؟کنمی خلطچرا  -

 ، محور انسان است.کنددرباره انسان صحات می -

 ن بود انسان بود؟آن وقتی که طی -

  ر.به اعتاار ما یئول دی -

                                                           

 .2. انسان، آیه 1

 .55. طه، آیه 2

 .11. صافات، آیه 3

 .59عمران، آیه . آل4

 .13و  12. مؤمنون، آیات 5
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ن، دی ر حاال . این انسان طین بود، طیگوییمرا میفعل هر دو  ،ولئبه اعتاار ما ی -

وْنَا اْلعِظتامَ » بعتد نطفته شتد، علقته شتد، مضتغه شتد، ،ل طین بوداوّ است. انسان فَکستَ

ن بتاال آمتد، دی تر هتیر اش از طی؟ همهستانسان، انسان چی« ثُمَّ أَْنشَْأناهُ» ،شد «لَحْمًا

 چیزی در آن نیست. 

« فَیَکُونُ کُنْ»این  1«ونُنْ فَیکُقُولُ لَهُ کُأَمْرًا فَِِنَّما یَ إِذا قَضى» «.ونُکُیَفَ نْکُ»امّا آیات 

را شیئی کند خلق اراده می -2، شی ٍی را من ئشیکند خلق اراده می -1است:  نوعدو 

 ٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْ» خلق اوّل است که... شی ال من  شی . خلق شی ال من 

یْإِنَّما أَمْترُهُ إِذا أَرا« 2،«ونُکُنْ فَیَنَقُولَ لَهُ کُ هتم  آیتاتی«. ونُکُتنْ فَیَقُتولَ لَتهُ کُتئًا أَنْ یَدَ شتَ

 ست که محور آن آیات همین آیه مورد بحک ماست که کلّ عالم عاارت بود از متا ه

و از ما  کتلّ ستماوات و ار  را خلتق کترده کته ایتن بحتک اصتلی ماستت کته یتک 

کتلّ آیتات و مقداری حاشیه رفتیم برای اینکه مطلب یک مقداری از کتاب باشتد. در 

 ت. ر از خدا هسغی یدر کلّ روایات یک اشاره به این نیست که تجرّد

 شود؟چه می 3«اْلعابِدینَ أَوَّلُ فَأَنَا»پس آن  -

حتّتی یتک اشتاره بته ایتن  ،روایتات کنیم. در کلّ آیات و در کتلّحاال بحک می -

خلقتت ولتو یک اشاره. یک مجرّد در  ،مطلب نیست که مجرّدی در خلقت وجود دارد

نه در آیات و نه در روایات اصالً وجود ندارد. گاشته از مرحلته عقلتی  ،با یک اشاره

مطلب چنین است. روایتش را  ،شویمکه وارد می هم در مرحله سنّتی ،و مرحله کتابی

أَ» :)ع  قولته علت  اإلمتام خلیفتته عتن یروى» :سوره هود 201صفحه م، خوانیمی  أَْنشتَ

 وَ أَحْتدَثَهَا حَرَكَتةٍ لَا وَ اسْتَفَادَهَا تَجْرِبَةٍ لَا وَ أَجَالَهَا رَوِیَّةٍ بِلَا ابْتِدَا ً ابْتَدَأَهُ وَ إِْنشَا ً اْلخَْلقَ

 غَترَّزَ وَ مُْختَلِفَاتِهَتا بَیْنَ لَأَمَ [لَا َمَ] وَ لِأَوْقَاتِهَا اْلأَْشیَا َ أَحَالَ فِیهَا اْضطَرَبَ نَْفسٍ هَمَامَةِ لَا

 عَارِفتًا اْنتِهَائِهَتا وَ بِحُتدُودِهَا مُحِیطتًا ابْتِتدَائِهَا قَاْلَ بِهَا عَالِمًا أَْشاَاحَهَا أَْلزَمَهَا وَ هَاغَرَائِزَ

وسط  دوماین را بعد خودتان مطالعه کنید. بعد حدیک  5«4«أَْنشَأَ ثُمَّ أَحْنَائِهَا وَ بِقَرَائِنِهَا

 اْلاَحْترِ مَتا ِ مِتنْ جَعَلَ أَنْ صَْنعَتِهِ لَطَائِ ِ بَدِیعِ وَ وتِهِجَاَرُ اْقتِدَارِ مِنِ كَانَ وَ»: 202صفحه 

                                                           

 . 47عمران، آیه . آل1

 . 40. نحل، آیه 2

 . 81. زخرف، آیه 3

 . 40. نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص 4

 . 201 ، ص14 ج ،بالقرآن القرآن سيرتف فى الفرقان. 5
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وَ هُتوَ الَّتای »د: فرمایهمان معنی که آیه می 1«جَامِدًا یَاَسًا اْلمُتَقَاصِ ِ اْلمُتَرَاكِمِ الزَّاخِرِ

هُ عَلَتى اْلسِتَّةِ أَیَّ خَلَقَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْ َ فی م»ایتن  2«متا ِامٍ وَ کتانَ عَرْشتُ وات و االستّ

کته  معنا کند. ما  یور دی رطم ر کسی که ما  را  هستندفمخلوق من الما  « االر 

منته کتلّ ستماوات و ستماواتیان و  مخلوقٌ ،ترکب دارداست و مادّه اوّلیه است و مادّه 

طور که در خلقت نستل همان ،ار  و ارضیان از این است. مادّه دی ری در کار ناوده

ما اینجتا  کما اینکهسه و چهار ما نداریم.  ،ن فقط یک فرد یا دو فرد در کار استانسا

اند و کسانی که به روایت خیلی چسایده مخصوصًااز برادران،  بحک داریم با گروهی

یک قسمتی را که آیا خلقت انسان از آدم و حواستت یتا حتوری و جنّتی هتم در کتار 

 3«نِسا ً وَ كَثیرًا رِجاالً مِْنهُما بَکَّ وَ زَوْجَها مِْنها خَلَقَ وَ واحِدَةٍ نَْفسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ»بوده؟ 

طور است. تمام کند. اینجا هم همیندو برگشت به یک می ،کندهمه برگشت به دو می

 ههتر چت ،ق آسمانی و زمینی آنچه را شما مجرّدات ب ویید غیر مجرّدات ب وییدیخال

منته  آیتا متا  مخلتوقٌ متا  استت.تمام برگشت بته  ،زادیددر لفظ آ ،خواهید ب وییدمی

 خلق منه المتادّة،کما المجرّد هل ی خلق منها المجرّد عن المادّةی ةالمادّ»مجرّد است؟ 

 «. النقیض من النقیض هاا خلق

 .« ما شی ٍکان کلّ »آخر صفحه  ،حدیک دی ر -

 چیست؟اینجا ما  الاحر  -

 اصلیه است. ما  الاحر از فرزندان ما  این -

  ]سؤال[ -

یتک بحتار  ،یک بحر اوّلی است که همان ما  اوّلی است ،ما چون دو بحر داریم -

یعنی کنیم به حساب این است. بعدی است که آن خلق بعدی است. این تعایر بحر می

تعایتر بته را ایتن متا  ای را که از آن مادّه، تمام آسمان و زمین را آفریتد، خداوند مادّه

 ست. ند و درست هم هکبحر می

 ]سؤال[ -

شود. عالمات و ادلّه قویه قرآنی بر ایتن می هکنیم فعالً باینیم چداریم بحک می -

 ،یک مقداری را عر  کردیم است، خیلی ما  بعدی نااشد، ،مطلب که مراد از این ما 

                                                           

 . 202 ، ص14 ج ،بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان ؛328. نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص 1

 . 7 . هود، آیه2

 . 1آیه  . نساء،3
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 للّتها فأمر الما  على عرشه كان و ما   ش  كل كان»خوانیم. ه را هم در روایت میبقی

ستتقیم خداونتد مضتطرم   این ما  به امر تکوینی ،انتشار اوّل 1«فاضطرم الما  ذكره عز

آبتی کته متا  ،شتودآب خوردنی که آتش نمتی« فاضطرم نارًا»شد که انفجار پیدا کرد. 

آن هم آتشتی کته از آن دختان  ،شودرود. آتش نمیمیباال  و شودخوریم بخار میمی

 ها باشد. مخلوق منه آسمان گازهایکه « یبالمستصحب مع الله»که دخان 

 3«.سُجِّرَْت اْلاِحارُ إِذَا وَ» 2،«اْلمَسْجُورِ اْلاَحْرِ وَ» -

« متدتخف النتار اللّه فأمر نارا فاضطرم » نیست که داغ بشود و...آتش « سُجِّرَْت» -

 متن الستماوات جتلّ و عتزّ اللّته فخلتق دختان مودهاخ من فارتفع»آتش خاموش شد. 

که قال از خلتق انجتم استت.  سماواتباینید ال« الما  من األر  خلق و الدخان ذلك

دانتم حیتوان و آب و سازه و نمی بعدًا ،تازه بعد از خلق سماوات و بعد از خلق انجم

 بتدأ كمتا و ذلتك،»اینها مراحلی بعتدی استت.  ،آفریده را انسان و جنّ و ملک و اینها

این برای بعد  «الما  على عرشه یعید فقد «اْلما ِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ» حیک الما  من خلقه

ایتتن را « زمنیتتة قدیمتتة هتت  الكائنتتات أنّ الحمقتتا  للهرطقتتة دور فتتال ذلتتك،» استتت.

 قاتل األول هتو»  :رویم صفحه بعدی. وسط صفحهمی قاالً بحک کردیم. ،خوانیمنمی

آختر  ،بتدی استتاوّل نتدارد و ا ،پتس ایتن ازلتی استت« آخر كل بعد اآلخر و أول كل

 على خلقه بمحدث و بخلقه، وجوده على الدال»ندارد. ازلیت ذاتی و ابدیت هم ذاتی 

 «. أزلیته

شود؟ ست، مجرّد چرا خلق باین خلق چیست؟ اگر این خلق مجرّد است که خلق نی

پس دلیل بر احتیاج به خلق همیش ی است  ،مجرّد نیست که خلق شده ن خلقپس ای

این ترکاش و ستایر  ،بعد الفنا  و قال الوجود و بعد الوجود و لققال الخلق و بعد الخ

 «.أزلیته على خلقه بمحدث و» [.].. دلیل است بر اینکه لوازمسایر  وآثار 

  ]سؤال[ -

 أصتول من األشیا  یخلق لم»بعد: « تهزلیأبمحدث خلقه علی و »کنیم. بحک می -

ًا ال اصتل ازلیت ألنّته ةخلقیت ةال اصول ازلی و ألنّه لم یلد ةربّانی ةٍال اصول ازلی» 4«أزلیة

                                                           

 )با اندک تفاوت(. 95 ، ص8 جی، الكاف؛ 202 ، ص14 ج ،بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 1

 . 6. طور، آیه 2

 . 6. تکویر، آیه 3

 .204 ، ص14 ج ،بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 4
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ختدای ازلتی یتک موجتود « غیر مخلوق ةو ال اصل ازلی»این مخلوق نیست. « مخلوقة

ازلی نیست، آن هتم محتتاج  ، اصالً آنشده عالم کرده،عوضش  ،ازلی دی ر را برداشته

 1«بدیةأ أوائل من ال و». ، قابل تغیر استآن هم متغیر است ،است، آن هم مخلوق است

لم یخلق االشیا  » :اوائل ابدی فرقش این است بااینجا اصول ازلی  ،اوائل ابدی نیست

خدای ازلی یک موجود ازلی دی ر را که  ،همان ازلیتی که خدا دارد «ةمن اصول ازلی

 متن ال و»: دومن غلتط استت. ند. ایدرست ک را عالمو با آن آن را بردارد  ،خلق نکرده

ازلیتت  ،ابتدیت ذاتتی ایتندی ری را که ابدًا خلق کرده است کته موجود « أبدیة أوائل

نه آغاز  ،موجوداتی که ابدیت دارند و حدّ ندارند« أبدیة أوائل من ال و»شود. ذاتی می

فالستفه خیتال ن حری است که بعضتی از از اینها خلق کنیم. ای ،نه آخر دارند ،دارند

ایتن تتأخّر رتاتی دارد و همیشته عتالم گاه ناوده است که عالم نااشد، کنند که هیرمی

ابدیته بته قتول اینهتا  ۀالاوّلیت ۀاز آن مادّه اوّلی ،. این عالمی که همیشه بودهاست بوده

 متا خلتق بل أبدیة، أوائل من ال و» دهد.ن جواب آن را می. ایاست بقیه را خلق کرده

خطتب از  هایی است که متااین تکه «صورته فأحسن رصوّ ما رصوّ و حده فأقام خلق

 العتدم و». قاتل از وقتت، چتون ختدا وقتتی نیستت «كونته األوقات ساق» جمع کردیم.

ابتدا  دو ابتدا  است، ابتدا   «أزله االبتدا  و»م. ولی ما نه، ما ناودیم بعد شدی« وجوده

غیتر ازلتی را خداونتد  ییعنتی ابتتدا« أزله االبتدا  و»ابتدا  غیر ازلی است  ،ازلی است

 ابتدا  است. 

 الجاتار أنتت و» «كیت  ال و كان الكی ، كیّ  هو و أین، ال و كان األین، أیّن هو»»

 لهتا یكتن لتم و غیرك، فیها لیس وحدك، الغیوب ف  دائمًا أزلیًا تزل لم الا  القدو 

 متن المشتیة» « شت  كتل ابتتدعت و  شت  كتل كوّنتت و  شت  كل قال كنت» «سواك

شتا  فخلتق » 2««بموحتد فلتیس شتائیًا مریتدًا یتزل لم اللّه أن زعم فمن األفعال صفات

 قاتل كتانالحمد هلل الا  »مشیت صفت فعل است. ت دارد، مشیت ازلی« الخلق االوّل

د گفت که خداونتد بتوده وشاز آغاز نمی شد گفت.اصالً لفظ کان نمی« كان یكون أن

زمتانی  رتای باشتد،« کان»دی ری ناوده که این « کان»بوده و « کان اهلل»است که کان 

 خواهد باشد. می همادّی باشد، هر چ ،باشد، مجرّد باشد
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 ...1« ٌشَ  مَعَهُ یَكُنْ لَمْ وَ اللَّهُ كَانَ»فرماید: اینکه می -

کتان اهلل »ندارد، « کان»خداوند « لم یوجد لوصفه کان»، به همین معناست دی ر -

زمتانی بترای ختدا « کتان» چتون د،ندار« کان« »جاهالً ثم علم، کان اهلل صغیرًا ثمّ کار

لمّا تستعمل کان فی ربّنا ساحانه و تعالی فی ذاته و افعال »ست. ه ازلی« کان»نیست، 

ثتمّ خلتق  ةاالوّلیت ةکتان اهلل خلتق المتادّ»امّتا « ان مجرّد عتن الزّمتانو صفات ذاته فک

عتار  بتر خلتق  ،زمان عار  بر ختدا نیستتمنتها زمانی است، « کان»این « االنسان

 فكان ناطق فیه ینطق لم و  ش  یكن لم إذ كان« »»نالمخلوقی بانغیارلم یتغیر »است. 

اینهتایی  ...«اعلتم» :حدیک بعتد« «وحدانیًا أزلیته ف  كان الا  للّه الحمد» «كان ال إذ

روشن بشود و واضح بشود کته بیشتر  قلب ماخوانیم برای اینکه مقداری در که ما می

یک اشاره به این  ،ما در موضوع خلقت جهان داریمو خطای که  صد درصد احادیک

مطلب ندارد که جهان ازلیت دارد و یک اشاره به این معنا ندارد کته مجترّدی غیتر از 

 بلکه درست نقیض این مطلب در احادیک ماست.  ،اهلل وجود دارد

  ها...احادیک دی ر هم داریم غیر از این -

  همه را دیدم، یک حدیک هم نداریم.  -

 2.«اللَّطِیفَةُ الرُّوحَانِیَّةُ» -

  ؟«اللَّطِیفَةُ الرُّوحَانِیَّةُ»یعنی چه  -

 ]سؤال[ -

جستم « خفیت  شتی الرّوح من الرّیح, » «.الرّوح من الرّیح»خیر، در روایت دارد:  -

 نیست. 

    توانیم درک بکنیم. گوید ما نمیاین روایت می ،شودآن درک می -

 کنید؟ درک میمومی را عم ر شما نیروی جاذبه  -

 کنیم دی ر. درک می -

 کنید؟ باشد درک می اییر! م ر شما هر مادّصاّحکم اهلل بالخی -

 ]...[ از خواص مادّه است.  -

 العاقتل دلتت صتفة القدم و قدیم تعالى و تاارك اللّه أن الخیر اللّه علمك اعلم» -

 ت استت،ت دلیتل سترمدیمومتدی 1«دیمومتته فت  معته  ش  ال و قاله،  ش  ال أنه على
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 ال و اللّته قاتل  شت  ال أنته الصتفة معجزة العامة بِقرار لنا بان فقد». ةو االبدی ةاالزلی

قاتل کته «  شت  معته كان أو قاله كان أنه زعم من قول بطل و بقا ه، ف  اللّه مع  ش 

بتا اگتر  «لته خالقتًا یكتون أن یجتز لتم بقتا ه فت   ش  معه كان لو أنه ذلك و»نیست، 

 لمن خالقا یكون فكی  معه یزل لم ألنه»اوست، چرا خلقش کرده؟ پس ناوده و شده. 

 كتان لتو و»ها. شود ائمّه هم گرفتار این فالسفه بودند آن وقتمعلوم می« معه یزل لم

« للثتان  خالقتًا یكون بأن أولى لاألوّ كان و هاا، ال  الش  ذلك األول كان  ش  قاله

روایاتی ما در اینجتا داریتم کته  است، «وّل ما خلق اهللأ»که عنوانش  روایتی استبعد 

أَْلتُ قَتدْ وَ لِت  یُفَسِّرُهَا أَحَدًا أَجِدْ لَمْ مَسْأَلَةٍ عَنْ أَسْأَلُكَ جِْئتُ»کنیم. عر  می  ثَلَاثَتةَ ستَ

أَلُكَ قَتالَفَ ذَلِكَ مَا وَ  ع) قَالَ اْلآخَرُ هُقَالَ مَا غَیْرَ صِْن ٍ كُلُّ فَقَالَ النَّا ِ مِنَ أَْصنَافٍ  أَستْ

 بَعْضُهُمُ قَالَ وَ اْلقُدْرَةُ قَالَ سَأَْلتُهُ مَنْ بَعْضَ فَِِنَّ خَْلقِهِ مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ مَا أَوَّلُ مَا

مَتا   ع)فَرٍ فَقَالَ أَبُو جَعْ». ات مختل  است.روای کما اینکه 2«الرُّوحُ بَعْضُهُمُ قَالَ وَ اْلعِْلمُ

 أَنَّ أُْخاِترُكَ ً»اگر هم درست باشد بعضی نتاقص استت.  ،اینها ناقص گفتند «شَیْئًاقَالُوا 

 رَبِّكَ سُاْحانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ وَ عِزِّهِ قَاْلَ كَانَ عِزَّ لَا وَ عَزِیزًا غَیْرُهُ  َشَ ْ لَا وَ كَانَ ذِْكرُهُ عَلَا اللَّهَ

  ُالشتَّ ْ خَْلقِتهِ مِتنْ خَلَقَتهُ  ٍشَ ْ فَأَوَّلُ مَْخلُوقَ لَا وَ خَالِقًا كَانَ وَ  یَصِفُونَ عَمَّا اْلعِزَّةِ رَبِّ

 «. هُمِْن اْلأَْشیَا ِ جَمِیعُ الَّاِ 

 ]سؤال[ -

  بالفعل که مخلوقی ناوده است.  ]...[ وجود ندارد، یبالفعل مخلوق -

 ]سؤال[ -

قدرت خالقیت که سه صفت است که نًا... نه، خالق شأولکن بالفعل  ،خالق شأنًا -

 مِتنْ خَلَقَتهُ  ٍشتَ ْ فَتأَوَّلُ». ات است و علم است و قدرت، این بود، ولی خلتق نکتردحی

. ایتن آیتدهمتین مطلتب درمیاز آیته  کما اینکه« مِْنهُ اْلأَْشیَا ِ جَمِیعُ الَّاِ   ُالشَّ ْ خَْلقِهِ

 ،از اوست. اگر در ایتن چیزهتا در ستماوات و ار  ،ستهر چه ه« مِْنهُ اْلأَْشیَا ِ جَمِیعُ»

شود. مجترّد نمی است، هم مخلوق از ما  ةپس مجرّد عن المادّ ،است ةمجرّد عن المادّ

به عکس ب وییم باز محالش کمتر است که مادّه را از مجترّد عتن  ،شودنمی ةعن المادّ

از متادّه  ،نیازمند نیست که ةولی مجرّد عن المادّ ،خلق کرد، محالش کمتر است ةالمادّ

ایتن مکترّر «  ٍشتَ ْ مِنْ خَلَقَهُ  ُفَالشَّ ْ السَّائِلُ قَالَ»خلق کند. از است، این را که از او نی
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، خلق من شی ، خلق ال من شی خلق من  :کنم که ما سه احتمال داریممن عر  می

اوّل، کتائن اول  شتی این «  ٍشَ ْ لَا مِنْ أَوْ  ٍشَ ْ مِنْ خَلَقَهُ  ُفَالشَّ ْ» ست:اینجا ،شی ال 

 خَلَتقَ لَوْ وَ»قال الخلق « قَاْلَهُ كَانَ  ٍشَ ْ مِنْ لَا  َالشَّ ْ خَلَقَ)ع   فَقَالَ»را چه کار کرده؟ 

پس ازلیتت مخلتوق، ازلیتت بتا مخلوقیتت « أَبَدًا اْنقِطَاعٌ لَهُ یَكُنْ لَمْ إِذًا  ٍشَ ْ مِنْ  َالشَّ ْ

 فَخَلَتقَ مَعَتهُ  َشتَ ْ لَتا وَ اللَّتهُ كَتانَ لَكِتنْ وَ  ٌشتَ ْ مَعَهُ وَ إِذًا اللَّهُ یَزَلِ لَمْ وَ»تناقض دارد. 

یَا ِ جَمِیعُ»گوید، چنانکه آیه می« اْلمَا ُ هُوَ وَ مِْنهُ اْلأَْشیَا ِ جَمِیعُ الَّاِ   َالشَّ ْ « مِْنتهُ اْلأَشتْ

ست و همین بهتترین دلیتل اوّل استت بتر اینکته ا تمام از ما  و...عقول  ،ارواح مقدّسه

 ههتر چت ،نفهمتیمیتا بفهمیم  رغیقه.ولو مادّه  ،باید مادّه باشند ،انداینها متولّد از مادّه

 خواهد باشد. می

 شود؟ ه هم میاشیا  شامل مالئک -

  را شامل است. همه -

 ]سؤال[ -

 لِلَّتهِ اْلحَمْتدُ»: 207ند. آختر صتفحه گویهایی است که میهمین دی ر، از شوخی -

مْسٌ لَتا حِینَ»گوید. همان که آیه می« اْلما ِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ الَّاِ   قَمَترٌ لَتا وَ  ُتُضتِ  شتَ

 یُجِنُّ لَیْلٌ لَا وَ مَدْحِیَّةٌ أَرْ ٌ لَا وَ مَاْنِیَّةٌ سَمَا ٌ لَا وَ تَْارِ  رِیَاحٌ لَا وَ یَجْرِ  بَحْرٌ لَا وَ یَسْرِ 

بتاالخره صتوت دارد، یتا صتوت  عاقل« یُسْمَعُ صَوْتٌ لَا وَ تَْناُعُ عَیْنٌ لَا وَ یُكِنُّ نَهَارٌ الَ وَ

اصالً هیر انسی « مَاْرُوٌّ إِْنسٌ لَا وَ مُْنشَأٌ سَحَابٌ لَا وَ مَرْسِ ٌّ جَاَلٌ لَا وَ»درونی یا عمومی. 

 لَتا وَ مَمْتدُودٌ ظِتلٌّ لَتا وَ رَجِیمٌ شَیْطَانٌ لَا وَ كَرِیمٌ مَلَكٌ لَا وَ مَْارُوٌّ جِنٌّ لَا وَ»ناوده است. 

. حتدیک استت خلق کترده ما  فقط ما ، همه را از  ی ناودهچیز هیر 1«مَعْدُودٌ  ٌشَ ْ

 قاتل علیته عرشته فجعل الما  خلق لمّا جلّ و عزّ اللّه إن :  )صعن رسول اهلل» ر: دی

 عرشه كان و یعن  «اْلما ِ عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ» قوله ذلك و األر  و السماوات یخلق أن

کته کیفیتت خلقتت « الریتاح اللّه فأرسل األر ، و السماوات یخلق أن قال الما  على

 تعتالى اللّته فتأمر المتا  علتى عرشته كان و ما   ش  كل كان»ک بعد: است. حدیاشیا 

 مود. مراجعه خواهید فر وکه این بحک بعدی است « فخمدت نارًا فاضطرم الما 

 ]سؤال[ -

 ،از مرئیتات . تمام جهتان خلقتت اعتمّمتولد استکنم، تمام چرا، حاال عر  می -

انتد و تمتام عتالم متادّه و عتالم مادّیتات ،محسوستات و غیتر محسوستات ،غیر مرئیات
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کتتب  کتل فالستفه در انقابل حسّ باشتد. آقایتور نیست که موجود مادّی حتما طنای

اینها براهینی به تعایر خودشان از برای اثاات تجترّد روح  ،دانفلسفی که مرقوم فرموده

تمامش مثال است و خیاالت استت. یتک دانته  ،ولی یک برهان وجود ندارد ،اندآورده

بیشتر  من آشنایی دارم سلاًا برهان من پیدا نکردم در طول پنجاه سال که با این افکار

متثالً یتادم  ]...[. ینکته ارواح مجرّدنتدیک دانه برهتان از بترای اثاتات ا ،و ایجابًا کمتر

 ،فرمود که این دستتمی ،رفتمی که   منار عرفانی رآبادی )هاست مرحوم آقای شا

ن مادّۀ خار ندارد. بنابراین ای آن طرفاز  طرفخار ندارد. این  طرفاز آن  طرفشاین 

 ستیچته ک :امّتا روح خاتر دارد. جتواب ،روح است نتدارد برایصرف است و خار که 

شتاید  1«سَاِّحُ بِحَمْتدِهِ ٍ إِالَّ یُوَ إِنْ مِنْ شَیْ» ؟خار ندارد طرفاز آن  طرفگفته است این 

 د...شما اگر ثابت کردی :ثانیًا ،این اواّلً .ما خار نداریم ،داشته باشد

 .ه..اگر خار داشت ک -

 دستتغیتر از متن دست غیتر از متن استت، روح  دست به من چه ارتااطی دارد؟ -

 بترایبایتد علتم و ادراک و قتدرت  حتمتًا گوییتدشتما میاینکته  :ثانیًا ،ست. این اواّلًا

از کجا آوردید؟ خود علم هم مادّی است، بشری الاتّته، شما این حرف را  ،مجرّد باشد

علم بشری و قدرت بشری و حیات بشتریه و عقتل بشتری و قلتب بشتری و تمتام ایتن 

مادّی استت و  ، نیرویاین نیرو ،و منتها طاقه و نیروات مادّیه است نها اناثاقای ،مراحل

؟ ختدا نیترو دارد متراد مشتیت هیعنی چ ،مجرّد ب وییم که خدا نیرو دارد یاگر ما نیرو

عتد ایتن خلتق دارای دو بُ ،گوییتدمشیت که صفت فعل است و اگر خلتق را متی ؟است

. و استت نیترو دومعتد عد اوّل مادّه بودن استت و بُتوانیم بشناسیم که بُاست که ما می

ر عالم و همه و همته و عاقل و غیر عاقل، عالم و غی ،تمام نیروهای درّاک و غیر درّاک

در تمام مراحل  بایدمنتها م ر مادّه  ،اندقه از مادّه مناثاینها نیروهایی هستند کهمه، 

طال، پوسیدن طتال خیلتی کمتتر استت. و روح انستان از  ،پوسدمادّه می سان باشد؟یک

ردنتد از ن طتی کاکنم این مراحلی است که آقایال طالتر است. اینکه دارم عر  میط

 نظر مثال که اگر...

 مادّه شعور هم دارد. -

 ه دارد.شعور ک ،بله -

 شعور دارد؟ ،یعنی از این جهت که مادّه است -
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 بله. -

 مواد شعور داشته باشد.پس باید همه  -

 .«سَاِّحُ بِحَمْدِهِ ٍ إِالَّ یُشَیْ وَ إِنْ مِنْ»شعور دارند  داموهمه  -

 که داریم. مانه، این شعور خاصِ  -

  این شعور ما نه.  -

ن جهتت کته متادّه استت کته از آ ، یعنیغیر از مادّه است پس چیز دی ری است، -

 شعور دارد؟

 ، شعور دارد.از آن جهت که مخلوق است -

 شما فرمودید مخلوقیتش هم مادّتیش است. -

شتعور دارد.  ،جهت که شعور دارد مادّه است و از آن جهت که متادّه دارد از آن -

 ،شعور مجرّد است. شعور مجرّد که مخلوق است از غیر ،شعور مادّی است ،چون شعور

 با مادّه مخلوق است.  یشعور مادّ

گردد آدم می ،یک مرتاه یک مطلای را زیاد گفتند و زیاد نوشتند و زیاد مثل زدند

رسد. ما زورمان نمی ،دلیل پیدا کند رسدمی یک مرتاه زورش .لیل پیدا کندد آن برای

آیته ستوره  متثالً ،رستندبه قترآن کته متی  ،د دلیل پیدا کنندرسزورشان میآنهایی که 

از عالم امر این گویند می 1«قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ عَنِ الرُّوحِ  سْئَلُونَکَوَ یَ»ماارکه اسرا  

گوید، روایات مر هم عالم مجرّدات است و حال آنکه قرآن غیر این را می، عالم ااست

هم قرآن غیتر  ،گویدمیرا هم لغت غیر این  ،بارها عر  کردمگوید. هم غیر این را می

، چته آنکته مجترّد استتگوییتد چه آنکه شتما می« مخلوق شی کلّ » .گویدمیرا این 

و  دومعتد اوّل و مادّه اولتی استت و در بُ آن هم منه مخلوق است. مخلوقٌ مادّه است،

کنند و ن غمض عین مییاهایی است که آقاعد کافی است. استحالهسوم و چندم یک بُ

کنتد مثالً فر  کنید یکی از مطالای که قرآن تصریح می و مع ذلک... کنندتوجّه نمی

این بدن ما که از نظر فیزیکی و  3«هِوَ نَفَخَ فیهِ مِنْ رُوحِ»یا  2«وَ نَفَْختُ فیهِ مِنْ رُوحی»

شود روح کته مجترّد چطور می ،این بدن که دارای ابعاد استاین  ،هندسی ابعاد دارد

  است و دارای ابعاد...
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