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 تفسیر آیاتی از سوره ذاریات؛ معنای زوجین 

 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ  وَ ينَ اْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ

 

ْْ ٍ كُلِّ وَمِن» «الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ» تََََكَّرُونَ    لَعَلَّكَُمْ زَوْجََيْنِ اخَلَْقنََ شََ

بيشتر از بيشترها بایَد رر آیَام مقداتَام نَرآن  1«.مُّبِينٌ نََِیرٌ مِّْنهُ لَكُم إِنِّْ اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا

کَرریم و  تَدری ها مطالعه کرریم و فکر کرریم و فکر کنيم. و بيشتر از آنچه رر گَشته

تام نرآن مخصوصًا به صورم جمعی و شَمولی فکَر کنَيم. باید رر آیام مقدا ،ایمنوشته

ن نَداریم، اعتراضی هَم اآ ،ررتت اتت بر محور این آیه اماا رر حوار مفصّل بحث کرریم

رر تفسير آیه ذاریام رر توره ذاریَام بحَث را تکامل اتت. و رر مرحله بعدی مختصری 

 ،ایمایم و رنّت کررهایم و فکر کررههایم و نوشتیم. اماا باز هم بر محور همانچه گفتهاهکرر

چَه « کَلّ شَی ٍ»کاره اتَت  چَه« من»، «زَوْجَيْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُلِّ وَمِن»کنيم. باز فکر می

بر همه ایَن « لعلّکم تَکّرون»چه زوجياتی مرار اتت  « خلقنا زوجين»يتی مرار اتت  ئشي

و آنچه منتج این رو نتيجه « اللَّهِ إِلَى نَ   فَفِرُّواتَََكَّرُو لَعَلَّكُمْ»بعدی  ۀمبانی اتت و نتيج

 «.مُّبِينٌ نََِیرٌ مِّْنهُ لَكُم إِنِّْ»اتت با مراحل اولی 

کنَيم بَر تفکَّر مَی ،رانَيمای میفهميم و تا اندازههایی که میما فعالً رر شی  ،شی 

اصَر اتَت یَا محور تقسيم. شی  یا جن  اتت یا نوع اتت یا فرر اتَت ایَن فَرر یَا عن

همَه  ،عنصر اتت یا ملکول اتت یا اتم اتت یا اجزا  اتم اتت و یا اجزا  اجزا  اتم اتَت
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نَوع خَا ّ حيَوان کَه  ،جن  حيوان شی  اتت ،طور که نوع حيوان. همانهستندشی  

. فرر انسان نيز شَی  اتَت. فَرر هَر ، نيز شی  اتتفرس اتت ،حمار اتت ،انسان اتت

 ،هاتَتهر عنصری شی  اتت. عنصر مجموعه ملکَول ،اتت مجموعه عناصری ،انسانی

 ،هاتَتهَا اتَمیک ملکول چه. مجموعه ملکول اتت. یک ملکول آب، هر ملکولی شی 

ترین اتم کَه الکتَرون ها و بسيطیک اتم مثل اتم هيدروژن شی  اتت. اجزا  شناخته اتم

تون موجبه و وه و پرالکترون تالب ،و پروتن اتت که نيروی تالبه و نيروی موجبه اتت

هَایی اتَت کَه تَاکنون اند. شَی اینها همه شی  ،ن که خنثی هستندوتروزینيوترون و پ

، ای که توانسته اتت. خور الکتَرون شَی  اتَتعلم تجربی به آنها رتيده اتت تا اندازه

همه اینها  پوزیترون و نيوترون،خور  ،، خور پروتن چنين اتتاجزا  الکترون اشيا  هستند

 «. تَََكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُلِّ وَمِن»گيرر. همه را می« من کلّ شی »اند.  شی

 را چه کار کرر  « من» -

ه و ألن ربانَا تَبحان»برای اتتغراق اتت، تحليق اتَت. « من»کنم. حاال عرض می -

مَورر رر اینجَا   خالق کَه شی« علی کلّ شی  غير الخالق تعالی یرید أن یحلّق الزّوجية

 کَلّ شَی ٍ»رر مخلَوق اتَت. اینجا بحث « خلقنا»خالق اتت. خالق،  شی  ،بحث نيست

گفت می« کلّ شی »باید بياید اگر « من»اتتغرانی راشته باشد  برای اینکه کلّيت« مخلوق

برای اینکه  ؛شدهم رروغ بور و هم نمی« و کلّ شی  خلقنا زوجين»گفت شد. اگر مینمی

فقَط جميَن نيسَت،  ،فقط مجمَوع نيسَت ،گرفت، مجموع زوجين اتت، نهمجموع را می

فقط عنصر  ،مجموع عناصر اتتنيست فقط نوع نيست، فقط فرر نيست، چون فقط جن  

. فقط اجزا  اتم نيست. تا آنجا که لفَ  شَی  106تا  102نيست که  فقط اتم ،واحد نيست

هنَا ». مقابَل ریرَر شَی  خَالق اتَت -2 ،مقابلش ال شی  اتت -1 شور کهاطالق می

 ة مجازیة الزّاویة الحقيقياةزوایا ثالث زاویتان حقيقيتان و زاوی ،شی  زوایا ثالثبالنّسبة لل

ةربانا تبحانه و تعالی الَّی خلق کلّ شی  الزّاوی  فی الشّی  ليَق و الزّاویَةالطّ ة الحقيقيَا

ال  ،ال شَی  ةالثّالثَیَة کلّ مخلَوق و الزّاو طليقة ة المفتقر الی اهلل بصورةالموجور ةالثّاني

پَ  «. ال شی  ازلياًا مجرارًا و ال شی  حارثًا محدورًا مارایًا مألوهياًا، و ال شی  ًاشی  الهيا

شور رر اینجا مورر بحَث نَرار بلکه رو شی  می ،آنکه عدم اتت ،این از شی  خارج اتت

ایَن هَم مَورر بحَث  ،ق اتَتگيرر. شی  اوال که شی  خالق اتت کَه خَورخ خَالمی

کنَد. شی  خالق اتت. و شی  هم بر خالق صدق می« نا« »خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُلِّ وَمِن»نيست. 

 بَِهِ ألُنَِرَكُم اْلقُرْآنُ هَََا إِلََّْ وَأُوحَِْ وَبَيْنَكُمْ بِيْنِْ شَهِيدٌ اللّهِ نُلِ شَهَارةً أَْكبَرُ شَْْ ٍ أَيُّ نُْل»
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 شی  غير اهلل را هر چه بناميم جن  اتت و ،اینجا شی  غير اهلل مرار اتت رر 1«.بَلَغَ وَمَن

رویيَد مَاراه، برویيَد نوع اتت و اتم اتت و ملکول اتت و جز  اتت و برویيد مجَرار، ب

همَه را « کَلّ شَی »شما آزاریَد رر اتَم گَاشَتن. ایَن  ،خواهيد برویيدهرچه مینف ، 

 گيرر. می

االشَيا  و الشَيئيام غيَر  ةلکافَّ التحليَق بالنّسَبة ن هنَا لالتَتغراقمجی  م»پ  

 ،هست ،ست. بورآنکه ه« ةالشّأنية و ليست بدرجاتها و مراتبها الفعليا بانية بصورة طليقةالرا

فقَط « مَن« »نْمَِ وَ» ، تَماوام و ارض اتَت.خواهد بور. که تعبير ریررخ رر آیَه هَور

لّ ذوام را خداوند رر نظر گرفته . کاتتذام « من» ،«من» ،نه ،جن  اتت فقط نوع اتت

ذام نوع، ذام جن ، ذام عناصر، ذام عنصر، ذام ملکول، ذام اتَم، ذام اجَزا  « من»و 

عَدم اتَت. یکَی از  دبرویَ اگر طرفبه آنجایی که آن  داتم، ذام اجزا  اجزا  اتم تا برتي

ایَن اتَت  کنَيم،کنيم و فکر میایيد و بحث میفرمهایی که ما راریم و مطالعه میبحث

مفصّالً ما به طور  حواراین یک بحثی اتت رر « أم ال ةفی المارا  هل هناک جز  ال یتجزّ»

 بحث کرریم و رر تفسير هم اشاره کرریم.  ن نلت و نلتإ

 2«أَْزواجٍ ثَمانِيََةَ» ،  رر نرآن زوج راریم«و لماذا زوجين« »زَوْجَيْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُلِّ وَمِن»

زوجه کَا و  ،زوجها ،الزّوج فی تعبير مربان، زوج»چهارتا.  ،راریم، ازواج راریم راریم، زوجين

مفَرر «  عَداةازواج کما فی االنعام و ازواج کما فی آیَامٍ ةزوج، زوجين کما هنا ثماني ،کَا

 ةفرمَور ثمانيَچرا زوجين فرمَور  اگَر مَی ،جمن هم راریم ،راریم، رو راریم، هشت راریم

ت  ،ازواج این فرر کَه زوج آن فَرر اتَت ةثماني ،گرفتله را میاین یک مرح ،ازواج زوجيَا

ایَن اتت، طور شد. ازواج هم همينشامل نمی را زوجيات ررونی ،گرفتبرونی را فقط می

خَورخ بَه ررونَی کَار  ،ایَن رر مقابَل آن ،آن زوج اوتت ،این زوج اوتت ،زوج اوتت

يرر و از برونی چنَدان خبَری نيسَت. اگَر گازواج این ررونی را می ، ثمانيةنداشت. ازواج

زوجَين امَا  ،زوج واحد باز بيانرر زوجيات برونی و ررونی نبَور ،زوج واحد ،فرمورزوج می

مَاراه، زوجَين  نَر وزوجَين « زَوْجََيْنِ خَلَْقنََا شَْْ ٍ كُلِّ وَمِن»بيانرر هر رو زوجيات اتت. 

 هاین شی  که هشت مرحله راشَتو... ها اتام، رر حيوانام، رر انسانتلب و ایجاب، رر نب

رر هَر  ،هشَت مرحلَه راشَت ،ن اتَتوتا اجزا  اتم که الکتَرون و پروتَ ماز جن  بروی

خواهَد بيَان یک مرتبه مرتبه وتطی را می« خلقنا زوجين»«. لقنا زوجينخ»هشت مرحله 

                                                           

 .19. انعام، آیه 1

 .143، آیه همان. 2



4 

 

خواهَد بيَان کنَد ازواج اتَت، مرحلَه ارنَی را زوجَين نيسَت، مرحلَه عليَا را مَی ،کند

 اتت. انلّ ترکّب مارای زوجين اتت.  زوجين ،خواهد بيان کندیم

 ]تؤال[ -

زوجين یعنَی رو،  نظر به انلّ اتت، گيرر. انل ترکّب مارای زوجين اتت.همه را می -

، روئيات رر کلّ موجورام جهان که غير الهی هستند وجور رارر. و این روئيات هَم روئيات

يات ررونی اتت حدانل انل. روئيَت برونَی عبَارم هم روئ روئيات برونی اتت حداانل و

ت ررونَی  ،شَور چهَارشور تَه، مَیشور رو، میت که میاتت از رو روئي ولَيکن روئيَا

یک نيست، ماراه  ،روئيات از ترکّب ماراه عبارم اتت یعنی حداانلِ ،حدانلّ یک روئيات اتت

و هر چَه تجزیَه شَور و  عد ندرم محدورهرر بُ و تجزیه کنيد،را هر چه شما تجزیه کنيد 

ت نداشَته باشَد. جَایی نمَی عد ندرم ال محَدوره، بَهرر بُتجزیه شور  و رتَد کَه روئيَا

گویيم بعدین هندتييان یَا فيَزیکييان بَه جَایی . اینکه ما میاتت روئيات ،نيست يتئته

 پ  ماراه مساوی اتت با روئيات.  ،رتد که روئيات نباشدنمی

 ]تؤال[ -

 اعمق بحوث همين اتت.  ،کنيم. همين بحث عميق ماعرض میحاال نه ریرر،  -

 ]تؤال[ -

و  ما باید مقداری تونف کنيمجا رر همين ،این زوجين که حداانل ترکّب مارایت اتت -

فکر کنيم. این یک مرحله از بحث اتت که عرض کررم. حاال لفَ  زوج رر نَرآن شَریف 

. یا جفت ررونی و یَا جفَت برونَی. یَا مشابه ،مانند ،جفت زوجين،راریم: زوج،  نوعچند 

فالن ک  نمونَه  ،جفت برونی نر و ماراه اتت که مارای اتت یا جفت برونی عقيده اتت

ند. یا این زن نمونه هر رو مرر ،زن و شوهر هم نيستند ،آن هم اعلم ،این اعلم اتت ،رارر

یة من ذلک اآ . و، زوجيات اتت، جفت هستند، این یک نيستاعلمندرارر، رو زن هستند، 

افام الثانية و العشَرون فَی تَورة رُوا»نولَه تَبحانه و تعَالی  ،الصَّ َِینَ احْشَُ  ظَلَمَُوا الََّ

هِ رُونِ یَعْبُدُونَ   مِن كَانُوا وَمَا وَأَْزوَاجَهُمْ رَا ِ إِلََى فَاهَْدُوهُمْ اللََّ    وَنِفَُوهُمْ اْلجَحَِيمِ صَِ

هُمْ   وَأَْنبَلَ مُسْتَسْلِمُونَ اْليَوْمَ هُمُ نَاصَرُونَ   بَْلتَ لَا لَكُمْ   مَا مَّسْئُولُونَ إِنَّهُم  عَلََى بَعْضَُ

  1«.مُؤْمِنِينَ تَكُونُوا لَّمْ بَل   نَالُوا اْليَمِينِ عَنِ تَْأتُونَنَا كُنتُمْ إِنَّكُمْ   نَالُوا یَتَسَا لُونَ بَعْضٍ

ان ای ميشَيرملَه نصَاراز ج ،کنند زوجيات فقط نَر و مَاراه اتَتکسانی که خيال می

اهلل بزرگوار تيد ابوالقاتم کاشانی نوشته بورند که ما رو یتآای به مرحوم هستند که نامه
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 فِْ تُْقسِطُوْا أَالَّ خِْفتُمْ وَإِنْ»رر آیه نسا   ایرارجواب بدهيد. یک  ،راریم رر نرآن شریف ایرار

 فَوَاحَِدَةً تَعَْدِلُوْا أَالَّ خِْفتُمْ فَإِنْ وَرُبَاعَ وَثُالَثَ مَْثنَى ا النِّسَ مِّنَ لَكُم طَابَ مَا فَانكِحُوْا اْليَتَامَى

این بور که اگر رر آنها اعتراض . خواهم بحث کنم اشاره اتتنمی 1،«أَیْمَانُكُمْ مَلَكَْت مَا أَوْ

ایَن خَالف عَدالت  ،ث و ربَاعچطَور مثنَی و ثَال ،یک شهری تعدار زن و مرر برابرنَد

جواب بدهيَد،  ،ایشان فرمورند شما نرآنی هستيد ،جواب راریم از خور نرآنما  کهنيست  

رُوا»مربو  بَه بحَث ماتَت کَه  . مورر رومپيش 37 ،تی و چند تال پيش َِینَ احْشَُ  الََّ

و مَا کَانوا » -3؛ «ازواجهَم» -2 ؛«الَّین ظلموا» -1، «یَعْبُدُونَ كَانُوا وَمَا وَأَْزوَاجَهُمْ ظَلَمُوا

 الََِّینَ  احْشُرُوا« »اللَّهِ رُونِ یَعْبُدُونَ   مِن كَانُوا وَمَا وَأَْزوَاجَهُمْ ظَلَمُوا الََِّینَ»ی یعن« یعبدون

رَا ِ إِلََى فَاهْدُوهُمْ اللَّهِ رُونِ یَعْبُدُونَ   مِن كَانُوا وَمَا وَأَْزوَاجَهُمْ ظَلَمُوا ایَن «. اْلجَحَِيمِ صَِ

فرر اوال رر بور، شانی که فرر اوال مثل آنای خمينی ان کررند از آنای کارا از ميشير تؤال

ی تياتَی و عنَوان شخصَيات اوال بَه شاه هَم فَرار کَرره بَور و...کلّ ایران ما بور که 

گَار این انقالب هم ایشان بورند و مرحوم آنای خمينی هَم از شَاگرران روحانی که پایه

نقشَه  نشسَتند،رفتنَد و می، من یارم اتت، مرتب به منزل ایشَان میتياتی ایشان بور

. این تؤال کنممیعرض  را اتتطراریاین  .گرفتنداز آنای کاشانی می را تياتت اتالمی

رُوا»بلَه  م:گفَت .شما جواب بدهيد فرمورند:شد،  َِینَ احْشَُ : ، تَؤال«وَأَْزوَاجَهَُمْ ظَلَمَُوا الََّ

لکَن  لجحَيم وهوال  هم الََین ظلمَوا ال بَدا أن یهَدوا الَی صَرا  ا»  اشکال چيست

« الَّین ظلموا»هایشان اتت ازواج زن ه بور کهخيال کرر او، «بأزواجهم لم و ازواجهم ماذا

  با او بَه جهَنم بَرورآتيه هم ، اتت« من الَّین ظلموا»فرعون که زنش آتيه، فرعون، 

 اتت. این تؤال

 ]تؤال[ -

 ،الم باشَدشَان ظَممکَن اتَت ازواج« الََّین ظلمَوا»شور. چون جواب نمی غالب -

 ممکن اتت ازواج ظالم نباشد. 

  ]تؤال[ -

رُوا»عجلَه نفرمایيَد. ایَن  ،کنَيمنخير، از خور آیه اتتفاره می - َِینَ احْشَُ « ظَلَمَُوا الََّ

 ،اتت اتتثنا  ندارر. ازواجهَم هَم جمَن مضَاف اتَت« ظَلَمُوا الََِّینَ»کلّ « ظَلَمُوا الََِّینَ»

و « اتَتثنیما رون ما اتتثنی و ازواج الَّین ظلموا رون کلّ الَّین ظلموا »اتتغراق رارر. 

، خوانَدخورر زن نه، شوهر نماز نمیحال آنکه اتتثنائش خيلی زیار اتت. شوهر عرق می
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الجَواب »ولَی ررصَدخ زیَار اتَت.  ،ولو یک ررصد باشَد ،... ولو کم باشدخواندزن می

 « کيَف ة،المبارکَ هَه اآیَةة بل و فی نف  يقجده فی نف  اآیام البيانام بصورة طلن

َِینَ»  چَه کسَانی« کَانوا« »یَعْبُدُونَ كَانُوا وَمَا وَأَْزوَاجَهُمْ ظَلَمُوا الََِّینَ احْشُرُوا»  ظَلَمَُوا الََّ

غير جمن راجن الی الَّین »« یَعْبُدُونَ كَانُوا وَمَا وَأَْزوَاجَهُمْ ظَلَمُوا الََِّینَ احْشُرُوا« »وَأَْزوَاجَهُمْ

اند متن آنها« ا و ازواجهم یعنی الَّین ظلموا کرئوس الظّلم و ازواجهم کفروع الظّلمظلمو

 احْشُرُوا»این رر حاشيه ضاللت اتت. این یک نکته  ،علمدار ضاللت اتت اواینها حاشيه. 

هِ رُونِ مِن» «.اجَهُمْوَأَْزوَ ظَلَمُوا الََِّینَ»یعنی « یَعْبُدُونَ كَانُوا وَمَا وَأَْزوَاجَهُمْ ظَلَمُوا الََِّینَ  اللََّ

لِمُونَ اْليََوْمَ هَُمُ تَنَاصَرُونَ   بََْل لَا لَكُمْ مَا اْلجَحِيمِ   ...   صِرَا ِ إِلَى فَاهْدُوهُمْ ، «مُسْتَسَْ

ا لُونَ بَعْضٍ عَلَى بَعْضُهُمْ وَأَْنبَلَ» :رليل روم عَن ازواجهَم و  ةالَبعض االوال عبَار» «یَتَسََ

هُمْ وَأَْنبََلَ» «.ن ظلمَواالبعض الثّانی الَّی ا لُونَ بَعَْضٍ عَلََى بَعْضَُ چَرا ماهَا را کَه « یَتَسََ

شَما از «. اْليَمَِينِ عََنِ تَْأتُونَنََا كُنَتُمْ إِنَّكَُمْ نَالُوا»  چرا ما را گمراه کررید ،ازواجکم هستيد

 گویيَد چَپ اتَت.آید، خوب میکررید. یک مرتبه از چپ میطریق راتت ما را گمراه می

به مسجد بررید و ما را از خدا رور کرریَد. حَدیث  ،ال اهلل گفتيد و ما را از اهلل رور کرریدن

 ،مَا را چَپ کرریَد ،جعفر صارق رور کررید. از طریق راتت آمدیدامام خواندید و ما را از 

، «مَُؤْمِنِينَ تَكُونَُوا مْلََّ بََل نََالُوا»جَواب: « اْليَمِينِ عَنِ تَْأتُونَنَا كُنتُمْ إِنَّكُمْ نَالُوا»کج کررید. 

 ،. اگَر شَما ایمَان راشَتيدکرریَدتَان را بَاز مَیایمان راشَتيد چشَم ، اگرایمان نداشتيد

افتَد. شَما چشَم را بسَتيد با چشم باز که انسَان رر چَاه نمَی ،کرریدتان را باز میچشم

 تقصيرًا.

یعنَی  ،صارهمیعنی ان ،یعنی هوامشهم»ند  چه کسانی هست« و ازواجهم»پ  بنابراین 

ما یک رئوس ضاللت راریم و یَک رئَوس هَدایت « امشهمهمن ضلّوا و من ظلموا علی 

ه ایَن مَؤراریم. رر رئوس هدایت هم نرآن  را هَم نجَام  ينمنشریف آیه رارر که ما ذریَا

ذرایه ایمان اتَت.  چه کسانی هستند  ذرایه نسب اتت، ذرایۀ حسب اتت ذریاه  ،رهيممی

رر هدایت اتت. هَر کَ  رنبَال  ةامام اصل رأس الزّاوی 1،«بِإِمَامِهِمْ أُنَاسٍ لَّكُ انَدْعُو یَوْمَ»

یعنَی  نظَرائهم،ایَن ازواجهَم اتَت یعنَی  ،به مقداری که رنبَال اوتَت ،این امام اتت

 شرکائهم. 

 «.ألحقنا بهم أزواجهم و ذرایتهم» -
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 بِهِمْ أَْلحَْقنَا» 1،«شَْْ ٍ مِّن عَمَلِهِم مِّنْ نَاهُمأَلَْت وَمَا ذُرِّیَّتَهُمْ بِهِمْ أَْلحَْقنَا»ازواج کيست   -

 . ازواج ندارر «ذُرِّیَّتَهُمْ

 ]تؤال[ -

اتهم الََّین » - ازواجهم نرنائهم الَّین نارنوهم فی االیمان و عاشوا معهم بالفعل ذریَا

ت شور. پ  ازواج یعنی کسانی که بَا آنهَا جفَطور میاین« ترنّوا عندهم و یأتون بعدهم

: یک جفت ایَن اتَت اتت نوعمنتها جفت رو رر کار خير، اگر جفت رر کار شراند... بورند 

« الَّین ظلموا»همه  ،غلط اتت« وَأَْزوَاجَهُمْ ظَلَمُوا»رر ضاللت،  که هر رو مثل هم هستند

الََّین ظلمَوا هنَا یشَمل کَلّ  ،الَبعض ا  کَلّ مثَلتَو الَّین ظلموا علی حدٍّ»هستند. 

طبقَه روم. « ازواجهَم»گيَرر، همَه را مَی« فَی الظّلَم ةَین هم رأس الزّاویَالظّالمين الّ

ة و الطّبقَ ةرأس الزّاویَ ة االولی االصيلةاالولی من الظّالمين الَّین ظلموا الطّبق ةالطّبق»

هَوال   ، طبعًاالمتضلّل باضاللهم المنجرف بما جرفوا المنحرف بما حرافوا ةالهامشي الثّانية

غریبه باشد،  ،خوری باشد ،مرر باشد ،هایشان نيست. زن باشدازواج زن پ « هم ازواجهم

ان ررر ميشَي ،فرتَتارند هَمآنای کاشانی  جواب را ما راریم.این  .نباشد ،همشهری باشد

  .نخير :گفتيم، یک خرره حال ما را جا بياورر  گفتند ممکن اتت ایشان را بفرتتيد

  ]تؤال[ -

ی اتت که رأس هدایت اتت. این رأس هدایت افراری هستند. یک آرمذریاام ریزه  -

 رر حاشَيه ،همفکَری رارنَد ،انَدمکلَّف ،همراهَی رارنَد ،هستند که با او همرامی رارند

، اینها بعَد اینها بميرندهم ، اگر نرتيدههنوز جایی  ،ریزه هستند امذری .این ازواج هستند،

فَی االضَالع  ةمثلّثَ فهنَا هندتَة»ام بعَد از ازواج اتَت. . این ذریاام اتت، ذریَاهستند

هَاری الثَّانی ال ری االوال الظالّ االوال الزّاویة الثّانيَةالها الضّاللة و الهدی رأس الزّاویة

 و الزّاویَة». همَراه اتَت ،همفکَر اتَت ،همکَار اتَت ،ن مکلّف اتتاآ« الضالّ الثّانی

 ،ها آراب ما را یَار گرفتنَدبچاه این ،هایی که رر خانه هستندبچاه ،هاریزه« ة الَرایامالثّالث

، اگر آراب باطل اتَت ،حقيقت ،اگر آراب حقيقی اتت ،روندهمين آراب میبه رنبال بعدًا 

 شور. طور میاین ،چنانکه رر نرآن ریدید هستند،با هم  باطل. پ  اگر ازواج و ذریاام

، پ  زوجين این نيست که نر «كَّرُونتَََ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُلِّ وَمِن»برگرریم 

رر  ،باشد بسيار خوب، ،ستگویند رر نباتام هم هماراه که میو ماراه که چسبيدند به نر و 

  رر مالئکَه نَر و طَوررر مالئکه چ ، اماست، بسيار خوب، رر انسان هستهحيوانام هم 
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ایَن ازواج هَم ازواج  هَم رارنَد.ازواج « ال ذکَور فَيهم و ال انَاث ةالمالئک»ماراه نيست. 

ت، برونی بحث می و برونی هستند و هم ازواج ررونی. حاال رر ازواج ررونی کنَيم. اثنينيَا

نظيَرخ ست. هنظيرخ هم  هست،این  ،تاره اتت اتت، اثنينيات شی  یا اثنينيات برونی

او  اتت، الّاکلنرینضيه . راحتياج رار ینهم به ا آن ،این به او احتياج رارر هست که چه 

عَدی. کَارگر بَه کارفرمَا نيازمنَد آن هم به ایَن نيَاز رارر رر بُ ،عدیبه این نياز رارر رر بُ

. نيازشَان رر مقابَل ازمندند و هَر رو غنَیهر رو ني ،کارفرما به کارگر نيازمند اتت ،اتت

اولی مماا تدلّ علی الحدوث و  ةٌهَه مرحل ةالبراانيالزّوجية »نياز، غنا مطلب ریرری اتت. 

پَ  هَر رو  ،اینکه به او نيازمند اتَت و او هَم بَه ایَن نيازمنَد اتَت« لفقر الی الغنیاا

هَم نيازمندنَد.  ههر رو بَ ،. نخيراتت و آن فرع شور گفت این اصل اتتنيازمندند. نمی

کننَد و ای باشد که نيازهای ایَن رو نيازمنَد را کَه بَا هَم تبَارل مَیپ  باید یک غنی

این خطوه اولی اتت و ندم اوال اتَت رر اثبَام حَدوث  .دن، برطرف ککنندهمکاری می

 جهان خلقت.

آن هم یک فرر. اینها بَه هَم نيازمندنَد  فرر،، این یک «زَوْجَيْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُلِّ وَمِن»

ی فَ ،فقَط ةال االجتماعيَا ةالفرریَا فی الحيویَة»حتّی فرری، نه تنها اجتماعی.  ،رر زندگی

ه تناظر ،اشيا  الی ما ورائه من ةکل شی  بحاج ةثاني بصورةٍ جتماعياةو اال ةالحيویة الفرریا

ایَن « فَی المَرحلتين ةالحاجَ ،تحتاج اليه ،ه من اشيا تکافئ ،تناصره من اشيا  ،من اشيا 

ة ». مرحله اولی اتت. ولکن مرحله ثانيه زوجيات راخلی اتت ة االثنينيَا الزّوجيَة الدخالنيَا

 «.ةدخالنياال

راخلََی رر هََر  عََدیِرو بََورن و رو بُ، نََه روئياََت مخالفََت ،روئياََت ،عََدیایََن رو بُ

ت رارر، الکتَرون رتدبه الکترون هم می موجوری ، الکترون شی  اتت یا نه  پ  روئيَا

 ،ایسَتدروئيات رارر. اجزا  و اجزا  و اجزا  و اجزا  تا یک جایی مَیپ  شی  اتت یا نه  

هل هنالک جز  مَن »م یا نه. این بحثی اتت. زّی راریجز  ال یتجما کنيم اینجا بحث می

اینجَا چنَد «. إلی غير النّهایةال تتجزّ  أم تتجزّ  و تتجزّ  و تتجزّ   ةالحارث ةاالجزا  الکونيا

، تجزئه، تجزئه، رر ندرم هاین تجزئ مثالً این انرشتر من،آید. اگر برویيم محال پيش می

رر  هه فيزیکی جسَمانيمراجعه کنيد. تجزئ ارحوبه  ،گویيمه عقلی را نمیئما تجز ت،نهایال

 ةالقَدر»عد ندرم ال محَدوره. رر بُ هه جسماني، تجزئگویيمعد ندرم محدوره را فقط نمیبُ

 ،تجزیه ،تجزیه ،این را ما راریم. این تجزیه« ةيقلط بصورةٍ ةالعليم ةالقدیر ةيقلالطّ ةالخلّان

هایه نابل تجزیَه اتَت  رر الی غير النّ آیا به جایی خواهيد رتيد که نابل تجزیه نيست یا

یتجَزّأ  ةالحقيقيَا ةالی غيَر النّهایَ» اتت. اگر برویيم الی غير النّهایةحرف  هر روی اینها
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و هنا تنَانض جمَنٌ المحَدور فَی  اجزا  الی اجزا  ،اجزا  الی اجزا  ،هَا الشی  الی اجزا 

 «.المحدور

 ]تؤال[ -

 برای عقل اتت، آن برای عقل اتت. م. گویينه بالفعل، بالفعل راریم می -

 ]تؤال[ -

به این تعبير برَویيم   این اجزا  اجزا  غير محدوره اتت ،، آیا اجزائی راررنه بالفعل -

 ا  غير محدوره اتت یَا محَدوره اتَت نه، این اجز ،نه اینکه کسی بتواند ،تر اتتروشن

اجَزا  غيَر محَدورة »تَت. ا ه هم غير محدورتجزئ ین اجزا  غير محدوره اتت پ اگر ا

. ایَن اتت ریرربالفعل « الفعل ضو علی  يةبصوره تسلسل ةغير محدوربالفعل و التّجزئة 

ال تعدا و ال تحصی اتت. ال تحصی نه، ال تعدا، ال  ،بالفعل اجزائی رارر که ال محدور اتت

این المحَدوریات « ةالحقيقيا ةنهایياااللّ ةالحقيقيا ةاللّامحدوریا»بلکه ال محدور.  ،تعدا هم نه

بالفعَل محَدور  ،محدور موجور اتت رر محَدورو النهایت حقيقيه، یعنی اجزا  بالفعل ال

ةفعلياتَان متنانضَتان الفعليَا»شامل ال محدور اتت.  ة الفعليَا ةالمحَدور ة االولَی الفعليَا

کَامن  ،کَائن اتَت« ةالکامنَ ةلالجزا  الکائن ةمحدورة المنانض لالولی الفعلياة الالالثّاني

 اتت.

 ]تؤال[ -

گَویيم ال محَدور اتَت. ایَن اجَزا  آیَا ماننَد مَا مَی ،نهایت محدور نداریمما بی -

چنانکَه رر حَوار بحَث  اتَت.شَأنی  ،حساب ارنامش ال محَدور بالفعَل نيسَت ،حساب

چَون فرموریَد چه باال کنيم، باال و باال و باال، ولکن ایَن حسَاب، هر  ،کرریم. الحساب

آیَا  ،حساب عدر، عدر رر مقابل معدور اتَت ن را رر حوار مالحظه کنيد.کنم، ایعرض می

عَد فعلَی، امَا رر های عالم محدورند یا نه  بله، پ  حساب هم محدور اتت رر بُمعدور

رر فعليَت  ،  وليکن بعد شأنی فعليت ندارر. بعد شأنی فعليَت کَه نَداررطورعد شأنی چبُ

 کَه رر شأنيت ،هااین حرفو ل و غير محال محا ،گویيم محدور و ال محدوراتت که می

حَدور بالفعَل فَی الکَائن الم ةالموجور ةالفعلياالجزا  اللّامحدورة ». اینجا مطلبی نيست

ال  کسَی برویَد مَاکنَيم   کارهایَن چَ«. بين النّقيضين جمنٌ ،بالفعلاالجزا  الالمحدورة 

بَه حسَاب اینکَه اجَزا   یتجَزّی، یتجزّی بالفعَل. اخ یتجزّی اتتهمه ،یتجزّی نداریم

، سَتهاین اجزا  کَه  ،ست، این اجزا  هستای عقلی، یتجزّی که اجزا  هنه یتجزّ ،اتت

این نَدرم را ، ونت عاجز نخواهد شد از تجزیه ممکنه بالفعلای که هيچمحدورهندرم ال

ی حقيقَی مَا اکه اگر ال یتجزّ پ  این تنانض اتتببينيد.  المحدورهرر مقابل این اجزا  
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پ  ما جزئی راریم که ال یتجَزّی  :روم کنار رفت.این  ، یتجزّی...هميشه یتجزییم، دارن

 اتت، اگر جز  ال یتجزّی نداریم که آن محال اتت. پ  جزئی راریم که ال یتجزّی ،اتت

 ،به جایی خواهد رتيد که زوجين اتَت، ریز کررند، ریز کررند ،یعنی اگر این را ریز کررند

عَد را از هَم جَدا . اگَر ایَن رو بُ، پنج، ره، صد... نه، بُعدین اتَتهارچ ،ته ،ازواج نيست

بعد زوجين نيست.  اینیک بعد این طرف، یک بعد آن طرف، آن بعد زوجين نيست،  ،کنند

 ةالفَرر المَاراة»اتَت.  این هم زوج نيست. نه زوجَين اتَت نَه زوج ،آن بعد زوج نيست

 شور. طور می، این«ةالبسيط

 ندارر. شدن زیه نابل تجاین  -

ةٌنَد یقَال کَلّ مَارا ة البسَيطةالفرر ةالمارا»کنيم. حاال راریم بحث می - مَن  ة مرکبَا

شَور شکسَت، بسَيط یرتيم که آن جزئی که مجایی می یک به« البسيطة رةراة الفالموارا

 ،اصَالً نيسَت هرر کتَب فلسَف، مارای نيست. اعمق مباحث فلسفه کَه ماراه نيستاتت، 

فلسفه بر اثبام وجور خدا اینجاتت  ،ترین مباحث فلسفهترین و رنيق. عميقراحت باشيد

رتَد کَه پ  به جایی مَی ،کند. این اجزا  ونتی که ال یتجزّی نيستکه نرآن مطرح می

اگَر  ،عَدین بسَيط اتَتعدی بسَيط اتَت یَا بُعدین که هر بُاین مرکّب اتت از حداانل بُ

عدین بسَيط عدین اتت  اگر هم فرض کنيد این بُبُبرویيد چرا  ،عدین بسيط اتتبرویيد بُ

مَاراه  ،غيَر مارایَه ۀمجَرار اجَزا ِ بَين چطَور جمَن ،مارایت ندارر ،یعنی ماراه نيستاتت، 

کنَد، جمَن نعَم ررتَت مَیکند  جمن ال، ، نقيض ررتت میکند  جمن نقيضررتت می

 کند  یک ررتت می ،کند، جمن صفرررتت می ، النعم

 نابل تجزیه النهایت بالفعل... ل شمارر مقدامه او -

 بالفعل، حاال هم بالفعل راریم.  -

 ، شأنی اتت.نابل تجزیه نيست -

ونتَی کَه مَا  ،آخر رارر چون گویيم. بالفعل این آخرین جز ،ن بالفعل راریم میاآ -

 و یتجَزّیاگر یتجزّی  ،فعلبال یتجزّی، یتجزّی ،توانيم برویيم جز  ال یتجزّی نداریمنمی

 چون جمن بين نقيضين اتت.  ،این رروغ اتت بالفعل الی غير النّهایة،

  ]تؤال[ -

یعنی رارای بالفعل اجزا  غير محدوره اتَت. چَون  :کنممیتکرار . گویيمبالفعل می -

ألنا منها اجزا  غير محدورة »هایه پ  یتجزّی الی غير النّ ،رارای اجزا  غير محدوره اتت

بالفعل راریم بحَث  «ةالی غير النّهایأمام القدرة الالنهایية ک یتجزّی فلَل الی غير النّهایة
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این انرشتر باالخره یا به جایی خواهد رتيد رر تجزیه بالفعل و رر حالَت فعلَی کنيم. می

   رتدشور تجزیه کرر یا به آنجا نمیاجزا  یا به جایی خواهيد رتيد که ریرر نمی

 ه باشد. رارای بُعد اتت، باید نابل تجزی -

آنای  :آنای بروجرری گفت بسم اهللروید. شما جلو میکنيم. عدین، عرض میبُ ،بله -

اینها  کنيم،ها را می: آنا! گفت: به بسم اهلل اشکال رارید  ما همه عرضاخوان ملکی گفت

از افکار جدید آنایان اتَتفاره کنيم باز اتتفاره می ،کنيمحاال بحث هم می ،را بحث کرریم

 . کنيممی

اگر ترکّب رر کار نباشد یا عَدم یَا « عد، تساوی الترکّبتساوی البُ ةالمارا»این باالخره 

از  کَه مَاش زوجين اتت یا عَدم، ندارر. اگر ترکّب نيست که حداانل یتوم ،موجور مجرار

کنَيم. از مَاراه بحَث مَی ما ،کنيممجرار بحث نمی ما که ازکنيم یا مجرار، عدم بحث نمی

 تنفصَل عَن التّرکَّب اذا انفصَلت اینما حلّت و اینما ارتحلت و اینما یتجزّأم ال ةفالمارا»

اصل کون مارای مربَو   شور؛ یعنیوجور میبی« انفصلت عن الوجور الترکّبعن ا ما ماراةٌ

عدی اتت. حاال یا رو بعد هندتَی یَا رو اتت، رو بُ ت به ترکّب و انلّ ترکّبام زوجينات

ولی باالخره اتت. ونتی کَه بَه آن حَدا اخيَر  ،نفهميمفهميم، خوب ، ما نمیبعد فيزیکی

ن بالفعل این انرشتر بایَد مرکَّب از اجزائَی باشَد کَه آن اجَزا  حَدا ، اآاخير اخير رتيد

حَدا  کنَيم.ما رر حَدا اولَی بحَث مَی اند. حاالاند و حدا اخير وجور ماراهی وجور ماراهاوال

نَه « ةالتّرکّب الََّی یَالزم اصَل المارایَ»مااتت  دم ترکّبٌی پيدایش ماراه رر اوالين ناوال

 ،اصَل مارایَت اتَت. اینکَه مَالزم بَا اصَل مارایَت اتَت این مالزم با. مراحل بعدی را

پَیر اتت  رر فکر بله، این جز  برور آن آیا رر اینجا تجزیه ،خواهيم اینجا بحث بکنيممی

، هَر جزئَی ین رو جز  از هم جدا شَوند. ولی رر خارج اگر اطرفآن جز  برور آن  طرف،

معَدوم شَد.  ،پ  تجزیه نپَیرفت ،اگر برویيد که هر رو معدومند موجور اتت یا معدوم 

مارای اتت یا غيَر مَارای  اگَر وجَور مَارای  آیا وجورِ ،اگر برویيد هر جزئی موجور اتت

از جمَن  ،اگَر وجَور مجَرار اتَت .پ  مرحلَه اخيَر اتَت ،باید ترکّب راشته باشد ،اتت

 شور. شور. کما اینکه از جمن ماراه هم مجرار ررتت نمیمجرارام که ماراه ررتت نمی

 چيسَت. رانيمرانيم هست نمیتوانيم بفهميم. میبه کجا رتيدیم  به آنجایی که نمی

ت بالفعل، اجزا  محدور اتَت بالفعَل و رانيم باالخره ماراه محدور ات، میرانيم هستمی

شکافتن عَن الوجَور اتَت،  ،بشکافند ین جزئی که اگر آن جز  را بخواهندرانيم ریزترمی

عن الوجور ال فصالً من بقَا   لو فصلوا هَا الجزئين أحدهما من اآخر کان الفصل فصالً»

مَا چَه  ،ایَن ملکَوم مَاراه اتَت، ملکَوم خلقَت اتَت« بحيال اآخر کل جز ٍ ،الوجور



12 

 

فهمَيم و نَه از رور فهميم و نه مَا نَدرتًا مَیفهميم. ملکوم خلقت را نه ما علمًا میمی

تَوانيم ، نمَیسَته طور که خَداهمان، از رور به این معنا: فهميم و نه از نزریک، بلهمی

ی نيسَت. اگَر چيَزاگر نباشد که هيچ برویيم نيست. چطور هست  چطور شد که هست 

ْْ ٍ غَيَْرِ مَِنْ اخُلِقُو أَمْ»ست  ، مخلوق بال خالق هنباشد همه چيز مخلوق اتتخدا   أَمْ شََ

هسَت  محَال رانَيم چطَور ما چه می  ست، اماا چطور هستهپ  خدا  1،«اْلخَالِقُونَ هُمُ

ن مَا کمَا اینکَه اآ .فهمَيمما نمی ،فهميم. واجب اتت باشدولی ما نمی ،نهاتت باشد  

 ح  اینکه مخلونام هستند پ  خالق اتت. ندم روم خَالقبينيم مخلونام هستند، می

خالق غير مخلوق رر ازليات و ابدیات غير اتت، رر تجرار غير  ،غير مخلوق اتت. ندم توم

 اتت. مجرار ال اوال ال آخر پ  از کجا آمد  

« فمن هَا الَی خلق اهلل  ،اهلل تعالی هو الَی خلق کل شی إذ »کنند و لَا تؤال می

اذا »م. دهيَد، گفَتم چشَفرمورند شما جَواب ب رر نجف آمد،این تؤال برای آنای خمينی 

نَه هَل الوجَور یسَاوق   إخلق کل شی  فمن ذا الَی خلق اهللکان اهلل تعالی هو الَی 

یک وجور غير مخلَوق، وجَور  ،تاتت ریرر، یک وجور مخلوق اتتوجور رو« المخلونية

الخَالق ال  ،مَن خلقَه هالمخلوق یسَأل عَن أنَّ»وجور خالق باید باشد.  ،مخلوق که بور

من خلَق »رر این موضوع راریم  حواراین را خلق کررند. یک بابی ما رر « همن خلقیسأل 

ررتت کرره  رر صورتی اتت که خانه را  ررتت کرر این خانه راچه کسی این خلق، « اهلل

اهلل تعَالی هَو »  که اوال ندارر، چه کسی ررتت کَرر یعنَی چَه ای اتتاگر خانه ،باشند

الموجَور المخلَوق  ،ور بين مخلوق و غير مخلَوقو الموج الَی خلق و لم یکن مخلونًا

و اگَر چنانچَه مَا « و الموجور الخالق هو الَی خلق خلقه و لي  له خالقالخلقة  کلّها

 فَی خلقَة ةکانَت المَارا اذا»ویيم: گَمَیبَه مَارایين  ،بخواهيم نقضی هم اتتدالل کنيم

ه مَاراه مخلونَ گوینَد نَه،اینها جَواب ندارنَد. مَی « ةفمن ذا الَّی خلق المارا ،التّطورام

أن  بَأحریکَلک اهلل تعالی خالق غير مخلَوق  ةٌ، غير مخلونة. نقول:خالق ةالمارا»ست ني

 برای اینکه ماراه خورخ رارای حدوث اتت. « یکون خالق غير مخلوق

های علمی هر نَدر بيشَتر های عقلی و موشکافیما هرچه رر ررون ماراه با موشکافی

، هرچه بيشَتر ی نداررچيزکند. خانه فالن فقير که هيچارراک فرق میبيشتر  ،وارر بشویم

. رر ميرنَدمی ی ندارر، بيشتر گرتنه اتت، بيشتر رارند از گرتَنریچيزبيشتر هيچ برویم،

                                                           

 . 35. طور، آیه 1



13 

 

تفاوم فارتی نه، تفاوم  ،خلق رحمان 1«تَفَاوُمٍ مِن الرَّحْمَنِ خَْلقِ فِْ تَرَى مَّا»توره ملک 

 اند. خلَق رحمَان همَه رتَت بَه گَررن هَمنه، بلکه زوجين ه ]...[این مارایعنی  ،عربی

یک بعد ایجابی. بعد تلبی  ،عد رارر: یک بعد تلبیرو بُ ،بينيد رر خلق رحمان. نمیهستند

عد تلبی. بعد ایجابی با رهند رر اصل خلقت، این بُفرار نمی را این اتت که اینها همدیرر

هم رر یک نظر با آیَام تَوره « زَوْجَيْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ لِّكُ وَمِن». هستند زوجين هستند، هم

، رفعه اوال نه، بصر چشم «اْلبَصرَ فَارْجِنِ تَفَاوُمٍ مِن الرَّحْمَنِ خَْلقِ فِْ تَرَى مَّا»مبارکه ملک 

هَر  ،چشَم علَوم تجربَی علَم،چشَم  ،چشم عقل ،فقط نه، بصر چشم تر نه، چشم ترا

 فََارْجِنِ»رر باالترین نلّه معرفتَی و علمَی اگَر راشَته باشَيد ای از وتائل ارراکی وتيله

  که ما کرریم ایجَابی و تَلبی یبينيد رر این بحث، تستی می«فُطُورٍ مِن تَرَى هَْل اْلبَصَرَ

تلبی که با هم رعوا ندارند رر اصل خلقت. ایجابی که با هم رتت به گررن هستند. همه 

رونی اتت، زوجين ررونی که به جای خور. این زوجَين ب به هم احتياج رارند. این زوجينِ

رَ ارْجَِنِ ثَُمَّ»برونی اتَت.  رُ إِلَيَْ َ یَنقَلَِبْ كََرَّتَيْنِ اْلبَصََ يرٌ وَهَُوَ ئًاخَاتَِ  اْلبَصََ کَور  2«حَسَِ

چشَم اگَر بخواهَد نقصَی را مشَاهده کنَد بیببينَد.  نقَ  رااگَر بخواهَد  ،گَررربرمی

رراک انسان، چشم تر، چشم ترا، چشم علم، چشم عقل، گررر. تا آنجایی که چشم ابرمی

اگر رر عمق کائنام بَا پروازهَای  ،هر وتيله ارراکی تا آنجا که امکان رارر ،چشم فطرم

این همان اتت. هرچه بيشتر،  ،بی و عقلی تير کندیبا علوم تجر ،عقلی و علمی تير کند

علَم  الصَدفة،الفيزیَا یحيَل  علَم»بنده نقل کررم از علمای فنون مختلف  حوارو لَا رر 

ب بَدون نظَرام  ،اگر علما  با چشم مجرار ،تمام علوم« ةعلم الرایاض ،الکيميا بدون تعصَّ

سَت و رانند خدایی رر این عَالم هنطعًا می ،اگر علم را بما هو علم رر نظر بريرند ،ریرر

یيم اگر علم خواهيم برومی ،به حرف آنها بکنيم اتتداللخواهيم آن خدا واحد اتت. نمی

، این باز پی به وجور خدا بررن اتت. رر حقيقَت را هم به طریق صحيح ما اتتخدام کنيم

چيَز از ایَن عَالم بَرون و ررونَش کنيم که هيچا رر عالمی زندگی میکه م باید برویيم

مرر اینکه رليل بر وجور خالق این عالم و وحدم خالق این عالم و صفام عليای  ،نيست

اخ و صفام فعليه خالق این عالم اتت که رر صَفام صفام ذاتيه ،م اتتخالق این عال

 اهلل ما بعدًا باید بحث کنيم. شا و اتما  ان

                                                           

 .3 . ملک، آیه1

 . 4. همان، آیه 2
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های ما ایَن اتَت فهميدگییکی از هایی راریم، هایی راریم و نفهميدگیما فهميدگی

  اتَت   ایَن بعَدین چرونَهاین بُعدین چيسَتعدین اتت. رارای بُ شيئیکه باالخره هر 

اگر این از ایَن جَدا   شور جدا با هم باشند  نه، اگر جدا باشند مجرارند یا مرکّبندیعنی می

مَا بيشَتر از ایَن  تعبيَر ، به آخرین مرحله کَه بَاآخرین مرحله اتت ،تاتت، این روشور

بعد از این روئياتَی نيسَت، بعَد از  ،که روتاتترتد مرحله میبه آخرین  ،تواند باشدنمی

پ  این عَدم اتَت و ایَن  ،جدایی کنيد اگر فرضِ ،ترکّبی نيست این بعد از این فناتت،

عدم. نه این اتت که این برزخ بين وجور و عدم اتت، نه این اتت که این موجور اتَت. 

. چَون رر آخَرین مَرز اتت چون وجور این وجور ترکّبی اتت و گفتيم آخرین مرز ترکّب

 ،هَم بَا رو تَا را ،وجور کررمیيم. پ  خالق که برواین را توانيم پ  نمی ،ترکّب هستيم

اراره  .هَااگر نازی کند از هم فرو ریزند نالَب ،کندخالق که معدوم می .وجور کررممرکّب 

 آیند. زوجين به وجور می روند.زوجين از بين می ،روندکند هر رو از بين میرا تلب می

این مرکّب رر ذام فقيَر اتَت ندم اوال کون کلّ عالم خلقت عبارم اتت از مرکّب و 

این جَز  بَه آن جَز  شور گفت این جز  به آن جز  فقير اتت رر اصل وجورخ و و نمی

یختَه این اتت، اگر ایَن بخواهَد آوآید. رور مصراح رور مصراح الزم میفقير اتت. اینجا 

نره  این باشد. کسی نيست که هر رو را ،یخته باشدد باید آن باشد، اگر آن بخواهد آوباش

رور مصراح اتت. اگر این جز  رر اصل موجور  . اینهر رو باید زمين بخورند  شورمی ،رارر

اگَر آن  .زوجَينهَم، مثَل  ،نياز باشدپ  آن جز  باید بی ،بورن نيازمند به آن جز  اتت

اتت، پ  این محتاج به این جز   ،جز  رر اصل موجور بورن و موجور شدن و روام وجور

کنَيم و ررون مَیبه ررون هيچ نيستند. ما تعبير  رر هر رو فقيرند. هر رو باید غنی باشد،

 گَویيمو می کنيمنظر می هچون ونتی رر اعمق اعماق کونی مارا ،کنيمهر رو میبه تعبير 

 ،یَک ،کنَداین رو صفر وصل بورنش با هم یکی ررتت می .رو فقر اتت، رو صفر اتت

اتَت. وجَوری نخواهَد  عَدم مطلَق ،ک نخواهد بوری ،اماا اگر این رو صفر با هم نباشند

 بور...


