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 ؛ تفسیر آیاتی از سوره ذاریاتبحث نهایی در آیه هفتم سوره هود

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 أَیَّامٍ سِتَّةِ فِي وَاألَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَق لَّذِيا وَهُوَ» «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ»

بعد منتقل به آیه ذاریات  ،بحثی که الزم بود اینجا ما کردیم 1،«اْلمَاءِ عَلَى عَرْشُهُ وَكَانَ

است و مقددار  تأکیدکنیم. البتّه این شویم، تتمّه مختصری که بینهماست عرض میمی

 مختصری تدوین است.

 ،خلقت، خلقت انسان و غیر انسدان در ردرآن و همیندین روایدات مدا در کلّ آیات

 خَلَْقنَدا إِنَّدا»عد اوّل و در ابعداد دیردر بدر محدور زوجدین اسدت و مرکّبدات. خلقت در بُ

را مالحظده « مدن»هدا تمدام اینو یدا... در  3«طِدینٍ مِدن»یا  2،«أَمْشَاجٍ نُّْطفَةٍ مِن اْلإِنسَانَ

 ،چده نطفده باشدد. هدر چده باشدد ،چه طین باشدد ،اب باشدمادّه است. چه تر مکنیمی

شده تمام اجزاء مادّیه است و غیر مادّیه  ه انسان از آن اجزاء آفریدهمجموعه اجزائی ک

ان بداز فردر بفرماییدد. چدون فالسدفه بدرای خدود و دیردرروی ایدن ما در کار نداریم. 

 ،ب و سدنّت آنهداات خدال  عقدل و خدال  کتدابدبختی ایجاد کردند و یری از جعلی

عقیده به مجرّد یا مجرّداتی است غیر حقّ سبحانه و تعالی و برای اثبات اینره مجدرّد 

مقدداری بایدد  ،بدرای نفدی اینرده مجدرّد غیدر اهلل داریدم ،فقط اهلل است زحمتی ندارد

 زحمت برشیم. 
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آیده ذاریدات کده  337صدفحه را که مجلّد سداب  و العشدرون اسدت،  27و  26جزء 

ن محور بحث است راج  به ترکّب کلّ ما سوی اهلل. اهلل سبحانه و تعالی ترکّب تریمهم

چون مدا تجدرّد نسدبی ، خواهیم بروییم تجرّد مطلق استنمی ،بلره تجرّد است ،ندارد

نهدیم، مدا در اسدم کده بحدث مرر اینره نیروی مدادّی را مدا مجدرّد نسدبی ندام  ،نداریم

مطلق. مجرّد مطلق حقّ سبحانه و تعدالی اسدت و ا مجرّد مطلق یا غیر مجرّد نداریم. ی

نیرو باشند، نیروی  ،مادّی باشند ،چه اینها مادّه باشند ،غیر مجرّد مطلق کلّ خلق است

مسموع باشند، غیر مسموع باشند، مرئی باشند، غیدر مرئدی باشدند. بتدوانیم بدا حدوا ّ 

استه از . نیرویی که برخباالخره هستی آنها را دریافت کنیم یا نتوانیم، درونی یا برون

منه آن نیرو است، این نیرو دارای ترکّب اسدت، زمدان اسدت،  مادّه است و مادّه مخلوقٌ

میّزتان اثنتان عن المجدرّد  ةللمادّ»تمام خصوصیّات مادّه در آن نیرو است.  ،تغیّر است

و چده نیدروی مادّه، چده خدود مدادّه باشدد « االولی کونًا ال کیانًا ةاالولی المادّی ةالمیّز

چده  ؛. آنره نمودار است کلًّا در کلّ موجودات مدادّیةالمادّی الطارةگویند مادّه که می

بعد زمدان و از ایدن ربیدل کده  ،بعد تغیّر ،عبارت است از ترکّب ،پیدا باشند و چه نهان

کندد عبدارت تریه کرده است و اسدتدالل مدیبر آن است. آنره ررآن  یتچهار خصوص

 ودن، ترکّب. است از زوجین ب

*  تَدذَكَّرُونَ لَعَلَّكُدمْ زَوْجَیْنِ خَلَْقنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِن» 337آیه مبارکه ذاریات صفحه 

 كُدلِّ وَمِدن»اوّل از نظدر ارتبداج جملتدین آیده  1«.مُّبِینٌ نَذِیرٌ مِّْنهُ لَكُم إِنِّي اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا

گزارش خلقدت کدلّ شدیء اسدت. گداه اوردات  ،استمرحله اولی  «زَوْجَیْنِ خَلَْقنَا شَيْءٍ

هدر چده بندامیم و هدر چده بخدوانیم و گداه اوردات  ،گزارش خلقت بعض االشیاء اسدت

کدائن اوّل باشدد کده  ،باشد یهگزارش خلقت کلّ شیء است. چه شیء اوّل که مادّه اول

. چده بعدی مدادّه اسدت منه کلّ اشیاءِ منه ندارند و چه اشیاء بعدی که مخلوقٌ مخلوقٌ

مدوادّ دیردر  ،یدا خلقدی کده مخلدوق منده دارد یهمادّه اول ،منه ندارد خلقی که مخلوقٌ

چه انفجار اوّل و  ،داده شده است یهیعنی ترکیبات و ترتیبات گوناگونی که به مادّه اول

ی تبددیل بده اتدم یهچه جهات دیرر که مادّه اول هدا هدا شدده، اتدمبا یک ترتیدب خاصدّ

های گونداگون و ، عناصر، عناصر سایر ترکیبات مختلفه با چهرههامولرول ،هامولرول

همده اینهدا سدرجم  زوجدین هسدتند. اهلل اسدت کده زوج نیسدت و  ،خاصّیات مختلفده

نیدروی مدادّی نیسدت. از  ،چون ترکّب نددارد، حددّ نددارد، مدادّه نیسدت ؛زوجین نیست
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نده  ،نده دروندی ،جهان خلقت که کلًّا زوجین هسدتند نیسدت. بندابراین زوجدین نددارد

چون زوجین گاه درونی است و گداه بروندی. زوجدین بروندی آن اسدت کده اهلل  ،برونی

شدود مدی ،مجرّد دیرری هم من جمی  الجهات هست ،ستهمجرّد من جمی  الجهات 

و  ًا، الدزّوجین برّانیدیدًاالدزوجین دخالن ًا،زوجدین برّانید»زوجین، زوجین برونی اسدت. 

نّ ربّندا سدبحانه و ًا أن نعتقدد أالدزّوجین برّانید یدةالرّبوب ةیًا مستحیالن من سداحدخالن

ال ندوم ال کدذا ال  ،التّجرد و ال محدود ال جسم، ال زمان، ال مردان ةتعالی مجرّد بحقیق

ایدن نسدبت «. ]...[ل سلب الخلق عن شرّی یة،صفات سلب یة،ال ایّاک الخلق ،کذا ال کذا

یعنی ال اله اال اهلل، اهلل بدا  ،برونی ندارد یتِبه حقّ سبحانه و تعالی. آن ورت این زوج

ور، این طیک اهلل دیرر هم همین باشد و محدود استکه تجرّد ال یتتمام جهات الوه

بروندی اسدت.  یدتست. این زوجنیاوست و او زوج این  برونی است. این زوجِ یتزوج

سدت محدال ادلّده امحدود متعدّد باشد، من جملده محال است که ال ،البتّه محال است

 برونی است.  یتاین زوج ،بحث دیرری است ،محدود متعدّد باشدالاست که 

ترکّب عدن  مرکّب و ارلّ ترکّبٍ أنّ هذا الرائن فی جوهر ذاته خالنیةالدو الزّوجیة »

منفیتان  یهالخارج یةو کذلک البرّان الدخالنیة ةهندسین و الزّوجیأو  فیزیائیینزوجین 

خالنیدة و یدة الدکدلّ شدیء لده زوج ،و امّا بالنّسبه لغیدر ربّندا عن ربّنا سبحانه و تعالی

هدم نظیدر داریدم، هددم  ،نوعدًا خودهایمدان در درون ذات مدرکّبیم«. مد  بعدض یدةبرّانال

 خالنیدةالدغیدر  ة البرّانیدةو امّدا الزّوجید»بروندی.  یدتدروندی داریدم هدم زوج یتزوج

 یدتاز نظدر بروندی زوج هم نسبت به مخلدوق. کده ،این هم نسبت به خالق« مستحیل

 هدم دروندی ،بروندی نددارد یدتاز نظر درونی فرد است. نسبت به خالق که زوج ،است

و برونی درونی داشته باشد  یتامّا زوج ،درونی دارد یتندارد. نسبت به مخلوق زوج

این غلط است. هدر موجدودی نظیدر دارد، نظیدر در اصدل مادّیدت کدافی نداشته باشد، 

این نظیر دارد. نظیدر در  ،هر نیروی مادّی ،هر مادّی ،ایهر مادّهاست. در اصل مادّیت 

اصل مادّیت که ترکّب باشد و ابعاد باشد و زمان باشد و تغیّر باشد و چه باشدد و چده 

 باشد. 

يْءٍ كُدلِّ وَمِدن»الذّاریات من نفس اآلیة  ةالی تفسیر سور راجعوا  زَوْجَدیْنِ خَلَْقنَدا شدَ

لعلّردم »یدادم رفدت عدرض کدنم. خدب اوّال   را ایدن«. اللَّدهِ إِلَدى  * فَفِرُّواتَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

شدد تدذکّر شدوید. مدیشاید م ،چه را؟ خداوند هر موجودی را زوجین آفریده« تذکّرون

یدک مرتبده غیدر از ایدن امردان دارد، ؟ این سؤال اوّل، امردان داشدت؟ زوجین نیافریند

هل کدان مدن الممردن ». مشدیمتذکّر نمی ،کردی، غیر مممتذکّر شوی که ما کردهچنین 

برای اینره « ستحیل فردًا حقیقیًّا لیس له ترکّب؟ متعالی خلقًا و أن یخلق ربّنا سبحانه



ایدن غندیّ بالدذّات اسدت، غندیّ بالدذّات چدرا  ،زوجین نیست ،موجودی که ترکّب ندارد

خدالق باشدند. آن هدر دو  ؟ برذاریددچرا مخلوق باشد ،اگر خالق نیست ؟مخلوق باشد

خدالق ایدن  ،امّدا آن خدالق ،این هم خالق موجودات مترکّدب ،خالق موجودات مترکّب

کندد بده حددود امردان ذاتدی. امردان ذاتدی در محدود می« لعلّرم تذکّرون»باشد. این 

البتّده در زوجدین  ،مخلوق فقط این است که زوجین باشد. مخلوری که زوجین نباشدد

زوجین نباشد مخلوق نیست. آن مجرّد است. مجدرّد عدن  هم بحث داریم، مخلوری که

تواندد نمدی ،ترکّدب اسدتة و الاست مجرّد عن المادّی ةاست، مجرّد عن الزّوجی ةالزّوجی

فدی ربّندا سدبحانه و تعدالی ال تتعلّدق بالمحداالت الدذّاتی  ةکما أنّ ردر»مخلوق باشند. 

کّبًا و لیس زوجین، أن یخلق یخلق شیء و لیس مر االخری من المستحیالت الذّاتیة أن

اذا تخیّلناه غیدر ممردن أن  ،شیء مجرّد کما أن اهلل مجرّد ال یخلق و کذلک مجرّد آخر

للمجرّد و الفقر الذّاتی مدن اللّدوازم  اتیةمن اللوازم الذّ ةیرون مخلورًا ألنّ الغنی الذّاتی

 «. لغیر المجرّد ةالذّاتی

يْءٍ كُددلِّ وَمِددن»ایددن مرحلدده اولددی کدده  ، از ایددن «تَددذَكَّرُونَ لَعَلَّكُددمْ زَوْجَددیْنِ خَلَْقنَددا شددَ

کسدی فقیدر اسدت،  از این حادث ذاتی پی ببریم بده غندای ذاتدی. ،از این فقر ،یتزوج

ا  و مران و کسدی نیسدت بده خورد و لبی ندارد، مرتّب هم غذا میچیز خودش هیچ

 ،و در کیدان ذاتد  در کون ذاتد  ،کسی که فقیر است در کلّ شیء شود؟او بدهد، می

 باید باشد، کسدی باشدد و الّدا« إلی» ،ذات  و عارضی ذات  فقیر است یدر دارایی ذات

ی نده در درون چیدزاست. فقر محض که هیچ معدوم اگر صر  فقر را در نظر بریریم،

گدوییم مدی ،از خود هیچ ندارد و خدودی نیسدت کده داشدته باشدد ،دارد و نه در برون

اش فقدر هسدتی یتی نیست. ایدن هسدت  فقدر اسدت، خصوصدهست و نیازمند به کس

تدذکّر عقلدی « لعلّرم تدذکّرون»اش عرضی است. پس این است، دارایی درونی و برونی

فهمدد سدت و مدیمّا است، تذکّر علمی است، تذکّر حسّی است. کسی که دارای ادراکٌ

سی باشدد باید کو ترکّب فقر ذاتی است،  یتاست و ترکّب و زوج یتخود دارای زوج

اگدر کسدی  ،که به او بدهد، وجود بدهد، کماالت وجود بدهدد، چیزهدای دیردر بدهدد

 شود. نباشد نمی

ورتی که « یسیر، تحت بال فوق یسیرفوق، یعر  منه تحت، فوق بال تحت اذا رلنا »

ولدی از نظدر مدال فقدر  ،فقیری که خودش از نظر وجود فقر به زید ندداردگفتیم فقیر، 

از نظر وجدود فقدر بده  که کسی ،طورتازه آن هم همین ،کنیمبحث نمی دارد. آن را ما

باید باشد  غیری، پس فقیر استدر مال  .نّار نداردصی ندارد، چیزولی هیچ ،زید ندارد



معندی  کنیم. فقدر دوداریم عرض می را ما فقیر دوبله .به او اعطاء کند و که غنی است

 : در ذات و در کماالت ذات. دارد

هیچ، اگر  ، دور شدن از هیچ دو نوع است.«اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا»نتیجه « م تذکّرونلعلّر»

شدرافی عقلدی و علمدی کداوی و درونامّدا ورتدی درون ،بینددیک نمود چیز میانسان 

این فقر ذاتی وارعی  آن چیز، برند و نه برونی ببیند از خود و نه درونی ببیند از خودِ

از فقیدر مطلدق بده غندی مطلدق. چدرا؟  ز،به چی زدا کند از ناچیاینجا فرار باید پی ،است

، أندا نفسدی مدن أندا الفدارّ مدن الدی»هاست. از همان ،کندچون خود کسی که فرار می

پس هر « ةما الی ذلک من عوارض الفقر الذّاتی ة وزوجین المتغیّرالموجودات المرکّبة، 

عد فرار الی اهلل کند در بُ ،دور شوداز او  ،کسی در مواجهه با دیرری باید به او نیسبد

فدرارًا »سدت. به من کمداالت داده ا ،مرا ایجاد کرده است ،اینره کسی به من داده است

« شدیء ذاتیدًا الدی کدلّ شدیء ذاتیدًا، مدن الالالفقر الی الغناءمن العدم الی الوجود، من 

در تهران داشدتیم کده  من در سی و چند سال پی  که جلسه سیّاری .«اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا»

هدا را ایدن بحدث ،کردنددهم علمی بود و هم سیاسی و دانشجویان بیشتر شدرکت مدی

 کنیم. هایی دارد که حاال عرض میطوری که آنها بفهمند ما داشتیم و دنبالهبه

، باید ما دائمًا در حال فرار الی اهلل باشیم در کدلّ ابعداد. در ابعداد «اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا»

فرار الی همیشه ره فقراء کما این ،در ابعاد دعاء و استدعاء ،در ابعاد نیازمندی ،معرفتی

پدایی فدرار خدود را و غندای دیردران را، از خوداگدر درک کنندد فقدر  ،کننداالغنیاء می

رها فقدر ذاتدی با اینره این فق ،کند و انعام کند کنند به سوی کسی که به آنها اعطامی

اصل  کیدان « کلّه و هو فقیر ذاتیًا أن یرون کیانه فرارًا الی اهلل لرونو ال بدّ ل»نیست. 

هدا و آنرده بده مدا خدود است، در حال فرار است. سیر، در حال سیر از خود و خدودی

و مد  االسد  »و اکندون و انجدام.  دهدد در آغدازداده است و خودی داده اسدت و مدی

هدذه  یتنظّدرون و ال یتفرّدرون فدی داللدةال الی تفاسیر المفسّرین، هنا لمّا ننظر  ةشدید

 أیقدنعلی وجود اهلل سبحانه و تعالی بأروم دلیدل، اتقدن دلیدل،  ة المبارکة الباهرةاآلی

شود گفدت، کرامدت نیسدت. بروییم؟ کرام که نمی« الررام مرّیمرّون »طور همین« دلیل

 مدررت مدرورفقدد دلیال  علدی وجدود اهلل  ]...[ ةالمبارک ةاذا مررت علی مثل هذه اآلی»

 «. ال مرور الررام ،اللئام

 و اللّده وجدود علدى البرهندة كیفیدة فدي النظیدر عدیمة آیة»مراجعه کنید به تفسیر، 

 كدل في التركب ظاهرة»: اللّه على الدالة العقلیة و الوارعیة األدلة أعمق تحمل توحیده



یح است بسیار بیّن شیء غیر الهی دیرر، شیء غیر اهلل، این آیه صر ،کلّ شیء 1«!«ءشي

برویید ما مجرّداتدی  ،توانید از این آیه خارج کنید، شما چیزی را نمی«شَيْءٍ كُلِّ وَمِن»

وجدین. مجدرّد ولدی ز ،تایدبروییدد روحان ،ی داریم، برویید مجدرّداتتایداریم، روحان

 نیست. ترکّب حالت اختصاصی مادّه است.  ، مجرّد که مرکّبمجرّد که زوجین نیست

  شود چهار بخ .می -

 کنیم. نخیر، حاال بحث می -

  ]سؤال[ -

هدذه معندًا  ،الیقول زوجین ذی األربعدة، نقدول:  :عن السؤال اآلخر جواب ]...[» -

 ،اگر یک کتابی نظیر آن است ،این کتاب« لرن معنی الزّوج یعنی جفت عرفیًّا سوریّ و

ایدن یردی اسدت یدا  یردی، هستند؟ تا، چندآن هم جفت این است ،این جفت آن است

؟ زوجین، چدرا زوجدین ستن زوج یری است، دوتای  چیآتا؟ این زوج یری است، دو

است؟ برای اینره این یک زوج است آن یک زوج، این خدودش یدک زوج اسدت. تداین 

کتاب خودش یدک زوج اسدت نده در ذات، در بدرون نظیدر دارد. آن هدم خدودش زوج 

اند یا نه؟ بلده، ولردن ، زوج و زوجه زوجیناست. پس بنابراین اگر گفتند زوج و زوجه

زوجده اسدت.  ،ولدی زوج اسدت ،یک زن است ؟خود زوج یک زن است یا دو زن است

ایدن هدم  ،زوج. آن جفت این اسدت ،مرد یک مرد است یا دو مرد است؟ یک مرد است

فوق تحت دارد یا ندارد؟ فوق مقابدل  ،جفت آن است. مثل فوق و تحت، فوق و تحت

گدذاریم. مدیکندار را  سدوریتحت هم مقابل فوق است. پس ایدن معندی  تحت است و

ایدن  منتهدااسدت حددّارل،  یدتدوئ ،زوجین یعنی نظر به ذات ایدن موجدود کده برندیم

دروندی  یدتدرونی است بر حسب احتمدالی کده عدرض کدردم یدا دوئ یتیا دوئ یتدوئ

درونی  ،ی استدرون ،برونی نیست یتاست و یا هم برونی و هم درونی است و یا دوئ

 درست بود.  یمحال بود بعض ، برونی نیست، بعضیاست

  ]سؤال[ -

  کنیم.بعد بحث می ،دارد هم آن یک نوع  است. و در جمادات معنا -

 آید؟ تسلسل الزم نمی -

حدداال آیددد، آیددد ندده تسلسددل الزم مددیزم مددیندده دور ال ،آیدددنمددی آن هددم الزم -

مدن اینرده .  یدک مقدداری از آیدات را بخدوانیمکم، فعال کنیم کمخواهیم بحث میمی
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کتداب را کنم از برادران مطالعه کنید گیر بزرگ  زنده بودن مولّ  اسدت. استدعاء می

کنیم، مدن کده صدحبت مدیفرری هم یردیرر کنم برادران بانراه کنید من استدعاء می

 . کنمنوشتم و حاال فرر می العه آنیه ربال بر محور مطکنم می

 الحاجدة علدى عنهدا محیدد ال راطعدة داللة یدل ما! «ءشي كل في التركب رةظاه»»

 إِلَدى فَفِدرُّوا» كیانده في یباینه الذي وراءه، ما إلى ذاته، أعماق في ء،شي كل في الذاتیة

، دخالنیدًا، مبین ة علمیًّا، مبین عقلیًّا، مبین موعظ مبینٌ» 1««مُبِینٌ نَذِیرٌ مِْنهُ لَكُمْ إِنِّي اللَّهِ

نظدارت رسدول اهلل ( ا اینجدا بدین اسدت. یعندی ایدن م مدوارددر تمدام «. مبین برّانیًّا

ترسدانند ترسانند جهان را از خودپایی، میعدی است؟ در بعد اوّل، مینظارت بر چه بُ

ترسدانند اینهدا را از . مدیفقدط خدودم هسدتمکلّ اشیاء را کده زوجدین اسدت از اینرده 

به فقر. دریافت کنند و بفهمند  یند اینها را از اکتفاترسانمی ،وحدت که وحشت است

که کلّ جهان خلقت و کلّ جهان غیر اهلل اینها فقر ذاتدی دارندد. آیدا اگدر کسدی خدود 

خود باید بترسد و فرار کند به سوی  از خود به خودیِ ،هیچ ندارد و دیرری چیز دارد

مدن بدرای شدما از « نَدذِیرٌ مِّْنهُ لَكُم إِنِّي»وجودش یا نه؟  کسی که دارد یا نه برای حفظ

اولدی فدی  ةمرحلد النّدذارة»، بشدیر مرحلده دیردر اسدت. طر  او رسوال  و رسالتًا نذیرم

ال  ة،یایجاب سلبیة و البشارة مرحلة ةمرحل ةالنّذار ثانیة ةمرحل ةو البشار ةیاالله ةالدّعو

بشارت « ا اهللالّ»نذارت سلب،  «ال اله« »الّا اهلل ،ال اله»هر دو نذارت است، « اال اهلل ،اله

 «. مُّبِینٌ نَذِیرٌ مِّْنهُ لَكُم إِنِّي»بشارت است.  ،است و اگر بروییم نذارت ایجاب

 ]سؤال[ -

کدم کم بایددکده بعدد  حدر  زیداد اسدتالبتّده « مِّْنهُ لَكُم إِنِّي»مبر، پیغ« لَكُم إِنِّي» -

 فدي فصدلناها عمیقدة واسدعة دراسدة تعنیده مدا إیضدا  فدي تتطلدب اآلیة هذه»برسیم. 

اسدت کده حداال  تفسیرببینید مربوج به موسوعه  و تفسیرش را مالحظه کنید 2«احوار(

 لبینداتا اللّده آیات عن صادرین موسوعتنا، یناسب ما هنا نستعرض و»کنیم. عرض می

بدر فدرد  بُغیده، بغیدهالبتّده ایدن «. التدذكر بغیدة زوجین، بكونه ءشي كلّ على تحكم هاإنّ

شدد خداوندد خلدق کندد اشدیاء را و صر است که غیرش محدال اسدت. یعندی نمدیمنح

د. چون زوجین نبودن عدم فقر است، غنای محض است و غنای محدض نزوجین نباش

منده «. »ءالالشي الفقیر الكون عن فالفرار اللّه، إلى فقراء الكل أن»رابل احتیاج نیست. 

هدم از  ،هم از شما فرار کدنم هدم از جهدان فدرار کدنم ،خواهم فرار کنممن که می« أنا
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رارًا الی المخلورات ف ، فرارًا من کلّ زوجٍ منفرارًا منّی و من اضرابی و امثالی»خودم، 

 «. اهلل و ررارًا م  اهلل

 كُلِّ مِنْ»یک مقدار روی « «ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ» .ءشي كلّ خلق الذي الغني المكوّن إلى»

مدن حتمدًا ببیدنم،  ؟«نعرفه من کلّ شیء»؟ چیست «ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ». نیمصحبت ک« ءٍشَيْ

چیدز  ،نزد حدقّ در چیز است ، دریافت کنم؟ نه، هر آنیهلمس کنم ،چیزی که من ببینم

بْحَانَ» «الشیء المخلوق عند اهلل اعمّ مما عرفناه أو لمّا نعرفه أو لم نعرفده»مخلوق.   سدُ

سدوره یدس،  1«یَعْلَمُدونَ لَا وَمِمَّا أَنفُسِهِمْ وَمِنْ اْلأَرْضُ تُنبِتُ مِمَّا كُلَّهَا اْلأَْزوَاجَ خَلَقَ الَّذِي

ازواج نر و مادّه  آفرید. را کلّ شیء است. کلّ ازواج« ازواج کلّها»، «كُلَّهَا اْلأَْزوَاجَ خَلَقَ»

 الَّذِي سُبْحَانَ»عد، سه بُ ت. تمام موجودات جهان را آفرید رویاین اس ، یریکه نیست

 :سوم ،هاانسان «أَنفُسِهِمْ وَمِنْ»حیوانات  ،نباتات«. اْلأَرْضُ تُنبِتُ مِمَّا كُلَّهَا اْلأَْزوَاجَ خَلَقَ

ال یعلمون حالیًا سو  یعلمدون بعددًا أو سدو  ال ». دانند، حاال نمی«یَعْلَمُونَ لَا وَمِمَّا»

تواندد بفهمدد. مدی چده کسدیرا  هیدمدادّه اوّل« ةاالوّلی ةکالمادّ الخطیعلمون علی طول 

 ،اینجا آنجدا ،ردر فرر کردیماین ،ردر بحث کردیم، ایندرّت کردیم در نج ردر ما این

، مثل خدا کده ستدانیم چیمیهست، اما نمان به اینجا رسید که سی سال بیشتر عقل

پس نیسدت؟  ،دانم خدا چیست. چون من نمیدانیم چیست، اما نمیستهست، خدا ه

بدال  ةبال شکّ مزدوجد ةکذلک موجود ةاالوّلی المادّة»دانم چیست. ، امّا نمیهستنه، 

« أو هندسیین بال شدک ولردن ال نعلدم فیزیائیین ابعاد ةاثنین أو ثالث بُعدینشکّ ذات 

رو  در سدوره اسدراء و عن الددر آیه سؤال  انسان علم  به چقدر چیزها رسیده؟ مرر

مجدذور  2،«رَلِیل دا إاِلَّ اْلعِْلدمِ مِّن أُوتِیتُم وَمَا رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّو ُ رُلِ الرُّو ِ عَنِ وَیَسْأَلُونَكَ»

کده تبعدیض  تنریدر« ال »مادّه رلیدل، « اال رلیل« »العلم» ضبع« من العلم»مرعّب جهل. 

جهل ما بیشتر است یا علم  بعضًا فی بعض فی بعض. حاال به نظر برادران عزیز .است

ولدی  ،داندیمدانیم و نمدیداند آنیه را ما مییشتر است. چون خدا میخدا؟ علم خدا ب

ولی دانسدتن مدا  ،گرچه این دانستن ما دانستن وارعی نیست ،دانیمما یک مقداری می

تازه علم حقّ مانندد ذات حدقّ و صدفات ذات  ،است، هیچ هیچ در مقابل معرفت حقّ

 ل افعال ما.مثل صفات ما و مث ،حقّ تباین کلّی دارد با علم ما

کدل  ،ربّنا یعر  خلقه ال أنا و من کل شیء»دهد پس ببینید اینره خدا گزارش می

کدلّ »دانندد. دانند، مقدداری نمدیدانند، مقداری میفهمند، نمینمیکه « عندکم؟ شیء
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هسدت. هرچده مخلدوق هرچده « و مخلدوق خدالقٌ»، گزارش اصل خلقدت اسدت. «شیء

 ،چه نخواهید دانست ،چه خواهید دانست ،دانیدچه نمی ،دانیدچه می ،ستمخلوق ه

 یعندی ال »« زَوْجَیْنِ خَلَْقنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِن»تمام اینها را شامل است.  ،چه نتوانید بدانید

لزام ذات المخلوق کونه زوجدین و لدزام ذات  ،من شیء مخلوق ما لیس زوجین یتغلّط

 .«الترکباتعن  الخالق کونه مجردًا

 سدبیل فدي نحدن ما و العلمیة، بالجهود عرفناه ما و نعرفه، كنا ما: «ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ»»

بْحانَ» نهبمكوّ معرفته الختصا  نعرفه لن ما و معرفته،  كُلَّهدا اْلدأَْزواجَ خَلَدقَ الَّدذِي سدُ

 ،استقباال  ال و أو ،حاال  یعلمونه ال ما «یَعْلَمُونَ ال مِمَّا وَ أَْنفُسِهِمْ مِنْ وَ اْلأَرْضُ تُْنبِتُ مِمَّا

در تقسدیم خیلدی -اسدت  ندوعدو علدم  چون1«األمّ ةكالمادّ اللّه إلّا یعلمه أن الستحالة

علدم مطلدق مسداوی بدا رددرت  ،یا علمی است که مساوی بدا رددرت اسدت :-مختصر

ایدن خلّاریدت نددارد. شدرج  رة،اما بعض العلم پس بعدض القدد است. خالریت ،مطلقه

پدس رددرت  ،علدم مطلدق اسدت ،دیردر مدوارداولی چه در  خلّاریت چه در مادّه اصیل

 ست. ت هم همطلقه که البتّه حیا

اگر پیغمبر بزرگوار محمد بن عبدداهلل ( ا  ،پیغمبر ...ه ما ذاتًا یا تعلیمًااگر چنانی

اگر  ،ستهعالم وجود علی االطالق بوده و  یاعر  عرفا ،اعلم علماء ،که اعقل عقالء

غلدط « ال اله اال اهلل»ردرت خدا را در ایجا داشته باشد، پس  ذاتًا همان دانستن خدا و

ذات محمّدد  کمدا اینردهشدود. مدینست. و تعلدیم هدم ، مخلوق نیدوم است رباست، 

امران ندارد کده علدم مطلدق و رددرت مطلقده  ،چون مخلوق است ،( ا امران ندارد

طور چده خلقدت اولدی چده خلقدت اخدری، همدان ،داشته باشد که سبب خلقت اسدت

 یدهالرّبان ة،یدغیر ة کذلک الربّانیدةذاتی کما لیس لغیر الربّ الربّانیة»شود. اعطاء هم نمی

 ةذاتی ةیالتشریع ة، الوالیةیذات ةالتروینی ةوالی ة،ذاتی ة، االلوهیةذاتی ة، ربّانیةلیست غیری

ن نده اید ،این چیزهایی که مربوج به اصل خدالق اسدت« أیًّا ما تقول ةالرّبانی ةیفااللوه

گوید خدا اذن داد بده فدالن کدس . اینره میستدیرری خود ذاتًا دارد و نه رابل اعطا

که از امور حادثه  یهاذن حادث نیست. والیت تروین ،که برود تروین کند، اذنی نیست

 حقّ سبحانه و تعالی است. ، از امور ذاتیه نیست
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را کیدان، مدا کیدان یدک  ،یدک کدون داریدم 1«زوجدان أنه كیانه -كان أیا -ءفالشي»

وض  شیء در اصل وجود تجدرّد اسدت یدا غیدر تجدرّد؟ تجدرّد کده  بروییم. خواهیممی

چدون محدال  ،رون نداردبنه در درون. در  ،زوجان نیست، تجرّد نه در برون نظیر دارد

 تعدّد غیر محدود.است 

 تجرّد مطلق؟  -

دّی است، چون ت ماکنیم، تجرّد غیر مطلق تجرّد نیسداریم بحث میرا ما مطلق  -

 ،بین مجرّد مطلق و غیر مجرّد مطلدق، برزخ . من دیروز عرض کردمبرزخِ بینهما ندارند

 ندوعاست: یک مادّه است یک مادّی، مادّی هم چند  نوعآن ورت غیر مجرّد مطلق دو 

آن را تدوانیم نمدی ،یدک مرتبده نده ،است: یدک مرتبده محسدو  اسدت، ملمدو  اسدت

الزمه مادّیت  یتاست، زوج یتولرن این دارای زوج ،ببینیم را آن توانیمنمی ،بفهمیم

 «...المادة ءالشي إن»است. 

 ]سؤال[ -

اگدر  ،«یَعْلَمُدونَ ال مِمَّا وَ» .عد دارددو بُ« یَعْلَمُونَ ال مِمَّا«. »كُلَّها اْلأَْزواجَ خَلَقَ»نه،  -

مدا ال »اینرده کدلّ اشدیاء  بدرای ،نبایدد باشدد« و ممّدا»باشدد  یهمادّه اول« ما ال یعلمون»

 مِمَّدا كُلَّهَدا اْلدأَْزوَاجَ خَلَدقَ الَّذِي سُبْحَانَ» .فرمایید. نرته خوبی میندخلق شد« یعلمون

هِمْ وَمِنْ اْلأَرْضُ تُنبِتُ را  یدهخواهدد برویدد؟ مدادّه اولمدی هچد« یَعْلَمُدونَ لَدا وَمِمَّدا أَنفُسدِ

 خواهد بروید. نمی

  شود؟بیانیه میتنها « مِمَّا»و این  -

مدا »یعندی اشدیاء را از « ممّدا» بدرای اینردهدر اینجا نیست. چدرا؟  یهبله، مادّه اول -

اشدیاء از  ، این کده نیسدت.خلق کرده« ما ال یعلمون»و از « انفسهم»و از « تنبت االرض

؟ هچد «لَّهَاكُ اْلأَْزوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ»است،  یهبیان« من» ،«من»این  ،است یهمادّه اول

مدا ال »بعدد  ،«انفسدهم»بداالتر: بعد  ،«ما تنبت االرض»است،  یهبیان« ممّا تنبت االرض»

هدم زوج اوّل  یهمادّه اول ،است یه؟ مادّه اولها چیست«ما ال یعلمون»یری از «. نیعلمو

کیددان   ،اسددت و مددوادّ دیرددر یددتاسددت کدده ایددن مخلددوق اوّل اسددت کدده کددون  زوج

 ،های دیردریتاولی داریم و یک زوج یتستند. چون یک زوجه های مختلفهیتزوج

یک ترکّب اوّل داریم که الزمه وجود مادّه اسدت، الزمده وجدود مخلدوق اسدت و یدک 
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عنصدرها  ،هاملرول ،هااتم ،های بعدی داریم که با اختال  ترکبّات ذرّات اتمیتزوج

 کنند. و... اینها با هم فرق می

شدیء  ،از شدیء مدا مدراد« المدادة ءالشدي إن»این  1«لموادا كسائر المادة ءالشي إن»

 أو المدواد، كسدائر المدادة ءالشدي إن»مطلق نیسدت، بلرده شدیء مخلدوق اسدت دیردر. 

 «المادة ءالشي إن»ر عربی است. ، سائر فارسی نیست، سایرئسا« األروا  كسائر المادي

بعضدی  گویدد.نمی یعندی همده مدواد، سدائر سدیرکننده اسدت، سدائر بقیده رایعنی چه؟ 

سدت. گویند این تفسیر خیلی مشرل است، نه، مشرل نیست، عربی است، فارسی نیمی

 مدادّه هسدتند، کده شدیء ییآنهدا« کرلّ المدوادّ»یعنی « المواد كسائر المادة ءالشي إن»

یعندی « المدواد كسدائر المدادة ءالشي إن». موادّ است مادّه همه موادّ که شیء یهمثل بق

أروا  إنسدانیة مالئریدة « األروا  كسدائر المدادي أو»لسدائرة فدی کدل المدواد کالموادّ ا

 و الكدون بازدواجیدة محكدوم استثناء، دون و ككلّ إنه»جنّیة، حیوانیة و ما علی ذلک 

ان حالدت وجدود اسدت. کید ،کیان با کون فرق دارد، کون رصدد وجدود اسدت. «الكیان

یدک حالدت وجدود متدأخّر  ،تاست: یک حالت وجدود اولدی اسد حالت وجود دو نوع

که اگر اصل ازدواج « لرون المادّی االزدواجیّ االولیلاالولی  ةالوجودیّة الحال»است. 

ی نیست. اگر این ترکّبی که الزمه اصل مادّه اسدت چیزهیچ ،را برداریم یتازدواج این

کون  ورت کیان  با ، آنام کردند. این اصل کون استمادّه را برداشتند و اعد ،دبردارن

بر محور کیان است. وجود مادّی بر محور  بر محور کون است. کونِ کیانِ ،مالزم است

بعضدی از  بله،از هم جدایشان کنیم.  توانیم، نمیبر محور مادّه یت، ازدواجیتازدواج

کیان التّدراب مدثال   رمادًا، مثل انسانًا ةکیان المادّ»شود از مادّه جدا کرد ها را میکیان

اسدت کده کیدان کدردن  فدرقیک حالتی است که رابل  ،کندن حالت فرق میای« حجرًا

کدردن اسدت بدا  فدرقاست کده رابدل  الخا ّ، یک کون خاصّی باشد. کیان یعنی کون

بعدد  ،کننددطدور مدیبعدد آن ،کننددطدور مدیرا این یهمثل اینره مادّه اول ،حفظ وجود

 اصل خمیر مایه آن است.  ،کنندطور میآن

الریدان االزدواجدی »رود. کدون از بدین مدی ،نی است که اگر بردارندولرن یک کیا

واجی کاصل فقدد ازلندا الریان االزد ةاالصیل ةمادّالاذا ازلنا عن  ةاالصیل الصل المادّ

، کیدان حالدت کدون اسدت. کون است و کیان دو کیان است یکپس کون « ]...[المادّة 

 .«یتفرّق ةٌللرون و حال ةیذات حالةٌ»
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 استثناء، دون و ككلّ إنه األروا ، كسائر المادي أو المواد، كسائر المادة ءيالش إن»

 عرض کردم ازدواجیه هم در اینجا دو نوع اسدت.«. الكیان و الكون بازدواجیة محكوم

منتها در مادّه اولی کدون و کیدان  ،های دیررمادّه یامادّه اولی « كان أیًا و كان كیفما»

کون و کیان دوم مدالزم نیسدتند. کدون و کیدان اوّل همیشدری در موادّ دیرر  ،مالزمند

ترکّدب  ،ولردن کیدان ثدانی ،همیشری است ،است، کون و کیان اوّل اصل ترکّب و مادّه

 ،ترکّبات دیرر بر مادّه که اضافه و عارض بر اصل ترکّب مدادّی اسدت ،عارضی بر مادّه

 شری نیستند. یاینها هم

یعندی دون ردرین « »ررین دون وار  كائن فرد هو خلقا: تجد أن محال و تجد، فال»

 فدي كدان إن و»نده در ذات و نده در خدارج.  ،ردرین نددارد« ذاته ال فی ذاته و ال خارج

آن مادّه ریز حددّارل  ،کنیمهمان ریزی که توهّمًا تصوّر میأم مادّه « نفسها األم المادة

 فدي كدان إن و ردرین، وند وارد  كدائن فدرد هدو خلقدًا»عد دارد گرچه ما نفهمیم. دو بُ

 دامدت مدا المادي الكیان لزام األبعاد و التركّب و الزوجیة أن و كما نفسها، األم المادة

 المدادة تدزول كمدا الزوجیدة زالدت الوجدود عن زالت فإذا»این کیان اوّل است. « كائنة 

 هم رفت، با رفتن مرکّب جزئین معنا ندارد. چون جزئیناین ترکّب رفت، خود « نفسها

، بودن دیرریتوانند بروند جز با هم. بودن یری جز توانند باشند جز با هم و نمینمی

 مركبدة وحلدة ألوّل توجدد أنهدا كمدا و». نیست، رفتن یری جز دیرری باز رفتن نیست

سدت. اوّل کده ی باشدد، بُعدد اوّل کده هدومد ، اگر بُعددعد دارد در حقیقتدو بُ« الكیان

اش ترکّب اسدت. ترکّدب مادّه آفرید. این مادّه که الزمه ،آفریدرا  یهخداوند این مادّه اول

هُ كدانَ»برای بعد است. دیرر ترکّب  ،او را آفرید ،اصلی که الزمه مادّه است  عَلَدى عَرْشدُ

هدا و و ارضیان را بدا اتدم یانبعد سماوات و ارض و سماوات ،مرحله اولی است 1«اْلماءِ

 فرید. ها و عنصرها و چیزهای مختل  آملرول

آخر سر اگر اعدامی باشد که در روز ریامت  ،ایجاد مرکّب ایجاد، این مرحله اولی،

اعدام جسم نیست. اعدام رو ، خود رو   است، که اعدام نیست، در نار هم اعدام رو 

خدود اروا  جهنّمیدین کده بعدد از  ،ی است کده مدزدوج اسدتاست و شیئ شیء که هم

سدلبی برداشدت اعدام حالت  شوند،اعدام می نّم و تمام شدن عذابخاموش شدن جه

این رو  کدافر  ،رو  کافر که خلق شد ،اوّل ی. حالت ایجاباز حالت ایجابی اوّل است

این زوجدین  ،شودمزدوج خلق شد. چون شیء است. ورتی هم که رو  کافر اعدام می
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 را ریدیرفهمیم، دو وض  اصلی که یک وض  را ما میگردد. حاال اعدام به اعدام می

طور کده در ایجداد زوجدین رددرت آورد و خداوند همدان ،فهمیمفهمیم. آنره مینمی

گویندد. ولدی حدر  رددرت بیداورد. ایدن اسدت کده نوعدًا مدی اعدام همدر  ،ایجاد کرد

ما ها. صحیحی نیست، حر  صحیح این است که اگر نازی کند از هم فرو ریزند رالب

خورد. مدا در روایدت داریدم. آنیده درد می همعنی حرفی اینجا ب ،معنی حرفی هستیم

 .آخوند نفهمیده استدارد که هم روایت دارد و ررآن 

معنی حرفی اینجا داریم که فقر ذاتی اسدت کده خداوندد ورتدی چیدزی را موجدود 

ذاتدی هم در ادامه وجود نیداز  ،این شیء نیاز ذاتی دارد ،هم ورتی که ایجاد کرد ،کرد

 ،ندارد اعدام کندد ینابود است. لزوم ،ردرتی برنداز  نظر. اگر آنی خداوند صر است

او را زمین اند. اگر بخواهند نره داشتهاو را گرفتند و خواهد. مثل کسی که اعدام نمی

افتد دیردر. می ،کنندمی؟ نه، او را رها بیندازند که او را باید یک کاری کنند بیندازند،

این شعر بسیار خوبی است که اگر ندازی  .شود، تمام میخدا هم آن ردرت را رها کند

های کونی. همه موجودات اگر رالب ،های کیانینه رالب ،هاکند از دم فرو ریزند رالب

آنی حقّ سبحانه و تعالی اراده خود را منقط  کند از ادامه موجودات در هدر وضدعی 

 ،اسدت نه فقیری که ذات است و خودش نیازمندد ،کلّ عدم عدم عدموضاع وجود، از ا

ی دیردر طور و ستنور هشود گفت که نمی ،خورشید ورتی که غروب کند ، عدم.نخیر

مثدال  ،و الّا ما که ندور خورشدید حدقّ نیسدتیم است مثالالبتّه ، نور اصال  نیست. است

 . بروییم توانیمما جز مثال نمیست، ا

 ]سؤال[ -

چرونده داندیم چده مدی، چرونده؟ کلّ شیء دیرر، کلّ شیء .کنیمحاال عرض می -

بینیم، رو  هدم که این انرشتر من مرکّدب اسدت، آن را مدی طور، همانکلّ شیء است.

مدا  ،اسدت دیردر« زَوْجَدیْنِ خَلَْقنَدا شَيْءٍ كُلِّ وَمِن». چون بینیممرکّب است، ولی ما نمی

 دانیم. نمی

ما سه مرحله داریم: مرحلده اولدی و اخیدره بدرای مدا خیلدی غدامض اسدت، مرئدی 

در  ة القددرة الربّانیدة، مفهوم نیست، محسو  نیست، ملمو  نیسدت کده حقیقدنیست

ایجاد مرکّب است. این ایجاد مرکّب کده ایجداد  که آنجا کارگر است. ایجاد مادّه اولی

گفدت. ایجداد مدادّه اسدت کده  «با»شود باز نمیاصل مادّه است با الزمه ذاتی ترکّب و 

بعدد آن جدزء را. بدا  ،نه اینرده اوّل ایدن جدزء را ،ایجاد شد ،اش ترکّب استالزمه ذاتی

در مرحله اخیره هم خداوند  .اصلی وجود ندارد ،همی وجود ندارد ،گرچه با هم ،هم

 ذَارُدوا»ها. ورتی که اراده بقداء وجدود اروا  کفّدار کده نازی کند از دم فرو ریزند رالب



وری بزند تا معدوم بشدوند. مدا شوند، الزم نیست ز، درجا معدوم میشد 1«أَمْرِهِمْ وَبَالَ

دیردر  ،خداوند بخواهد برشدداگر بخواهیم کسی را معدوم کنیم، باید برشیم، ولیرن 

هایی است رفته است. اینجا یک بحثاز بین ، اوندارد باشد که اراده ندارد باشد. اراده

ینهدا اشاره کردم. ا فقط ولی در تفسیر ،من تفصیل دادم ،دیمراجعه بفرمای حوارکه در 

ایدن ال ا مدا جدزء ال یتجدزّی داریدم یدا نده؟ فردا بحث کنیم کده آید ،را مراجعه بفرمایید

 : یتجزّی مراحلی دارد

 ای عقلی؛ ال یتجزّ -1

 ای فیزیری در ردرت محدود؛ال یتجزّ -2

 ی فیزیری در ردرت ال محدوده. اال یتجزّ -3

در رددرت ال  یعندی ؛ال یتجدزّی اسدت ،ی فیزیری در ردرت ال محدودهااین ال یتجزّ

اگدر  یدا نده،کال است و کند است  در اینجا پذیر نیست که ردرتمحدوده وارعًا تجزیه

اهلل فدردا شداءمالحظه بفرمایید، ان این اعدام است. اینها را آرایان ،خداوند تجزیه کند

حوار خواهیم ر محور بر محور تفسیر که مختصرًا ما نوشتیم و هم بتتمّه بحث را هم 

 ت. داش

نَدا لِمَدا عَظِدیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُدرْإِیمَانِ وَ مَعَدارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «. رُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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