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 تفسیر آیاتی از سوره ذاریات؛ ترکّب مادّه

 

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

ِیمِ» ْْ ٍ كُر ِّ وَمِرن»« أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الررَِّ  1«.تَرََكَّرُونَ لَعَلَّكُرمْ زَوَِْریْنِ اخَلَْقنَر شرَ

این اسر  کره  ،اختالف دارنددر مطلبی ترین راه استدالل بین دو نفر که و اساسی بهترین

آنچه را طررف  :دومآنچه را طرفین قبول دارند محور و پایه استدالل قرار بگیرد. و مرحله 

 ،رحله صد درصرد حر ّ نیسر م دومولو شما قبول ندارید. مرحله  ،مقاب  شما قبول دارد

مرحلره  ،آنچه را ح ّ اس  اثبات کنید. اما مرحله اولی ،بلکه از طری  پَیرش طرف مقاب 

ًا  ،صحیحه به تمام معنی الکلمه اس  که آنچه را طرفین حقًّا قبول دارید عقالً علمرًا حسرّ

 ،اریردشما که با دیگرر  کره ایرن مطلرب را هرر دو قبرول د ،طور صد درصد قبول داریدبه

اختالف دارید در بعضی از مسرال  و مطرالبی کره مبتنری برر آن حر ّ مشرترد التّ ردی  

 دهید. آن را پایه قرار می ،اس 

گوییم مرادّه وِرود دارد یرا نرهه بلره، می ،مادّیین با افکار گوناگونی که دارند ما به ک 

، د مادّه مرکّب نیسر آیا مرکّب اس  و یا مرکّب نیس ه اگر بگوین ،این مادّه که وِود دارد

ه این مادّه دارا  ابعاد اس  بالشکّ، ابعاد عرر  و طرول و گوییم پس ترکیب یعنی چهمی

دارنرد. حردّاق  ابعراد و ابعراد زمرانی و ابعراد تریّرر  و...  عد وزن و ابعاد حرکتریعم  و بُ

برارت اسر  ع ،شود از مادّه ِدا بشود و مادّه از آن ِدا بشوددانند نمیمادّیه که همه می

توانرد س  و نمریهتواند انکار کند که مادّه نمیمادّ  از دو اِزا  بودن، مرکّب بودن. پس 

 س . هانکار کند که مرکّب 
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بره زوِرین عد اوّل ، ترکّب مادّه را در بُ«زَوَِْیْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُ ِّ وَمِن» :فرمایدقرآن می

م نفهمریم. ایرن مطلبری کره روشرن و مسرلّرساند، حاال ما زوِین را چه بفهمیم و چه می

کنیم آیا مادّه مرکّرب اسر  از می سؤال این اس  که مادّه مرکّب اس . باز ،عند الک ّ اس 

اِزا  غیر متناهیهه این ِمع بین نقیضین اس . ما یک مطلب ثاب  عند الطّرفین داریرم و 

قسررمتی از ایررن الزمرره احتمرراالتی در اِررزالت اسرر .  ،ایررن مطلررب ثابرر  عنررد الطّرررفین

اِتمرران نقیضررین اسرر ، محررال اسرر  کرره همرره قبررول دارنررد. قسررمتی از ایررن  احتمرراالت

 ،. قسرمتی از ایرن احتمراالت محرال نیسر ، اما مفهوم هرم نیسر احتماالت محال نیس 

عد احتمال اس  در اینکه مادّه موِود اسر  و مرکّرب اسر  و س . پس سه بُهمفهوم هم 

 ،اس  یا حادثه نیسر  هدر اینکه این مادّه حادث حالداریم.  همه اتّفاق ،ذات االِزا  اس 

. مرادّ  الهریمحدث غیر مادّ  الزم دارد یا نه، اینجا منعطف الطّریر  اسر  برین مرادّ  و 

امّرا الهری قالر  بره  ،قال  به ازلیّ  و البدای  مادّه اس  که غنا  ذاتی مادّه باشد در اص 

 ، به موِود غیر مادّ  مجرّد.تی مادّه در هر حالحدوث اس  و فقر ذاتی مادّه و نیاز ذا

مطالعره بفرماییرد  آقایان ،کنمایم عر  میهایم و فکر کردمن بر مبنا  آنچه که نوشته

بعرد بره محضرر  ،کرنمفکر مری کنم وهم در تفسیر، مجمون را من مطالعه می هم در حوار

 اس . کنم فکر کنید. نه به آن ترتیبی که آنجا برادران عر  می

گرچره  ،این مادّه که طبعًا مرکّب اس  و دارا  ابعاد اس  و این ترکّب که لروازمی دارد

عردین اسر  کره قررآن شرریف امرا دارا  ابعراد اسر  و حردّاق  بُ ،آن لوازم را بحث نکنیم

شرتر گوییم این مادّه اس  یا نرهه ایرن انگمیما ، «زَوَِْیْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُ ِّ وَمِن»فرماید: می

عمر  ، طول اسر ، این کتاب اس ، این خودش محدود اس  یا نهه بله، عر  اس  ،اس 

ال محدود نیس . این مادّه کره محردود اسر   ،محدود اس  زمان اس . اس ، مکان اس ،

آیا مرکّب از اِزا  اس  یا نهه بله، مرکّب از اِرزا  ال محردوده اسر   ،به اتّفاق نظر طرفین

ة مرکّبر ة المحردودةمرادّ»که  کی از احتماالت مستحیله همین اس دهه ییا از اِزا  محدو

امّا مرکّب  ،این انگشتر محدود اس « تحقّ  اِتمان النّقیضینیو هنا  ةاِزا  ال محدودمن 

در مادّه غیرر محردود  اصالًغیر محدوده.  ، از اِزا  مادّیۀنه غیر مادّ  ،اس  از اِزا  مادّ 

دارا  ، ، مادّه یعنری محردودمادّه خودش محدود اس  . آن مطلب دیگر  اس ،معنا ندارد

 ،کنیم که این مادّه که خرودش محردود اسر از این اشکال صرف نظر میما ابعاد  اس . 

آیا مرکّب اس  از اِزا  غیر محردوده یرا اِرزا  محردودهه اگرر مرکّرب اسر  از اِرزا  غیرر 

 ،اِتمران نقیضرین اسر  ،اسر  اگر چنانچه اِزا  مادّیره ،این اِزا  غیر محدوده ،محدوده

وده، پرس ایرن مجمرع برین محردود و از اِرزا  غیرر محرد اسر  خود ایرن محردود مرکّرب
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 آن المحردود بره عنروان اِزالری کره ایرن ِمرع از ،به عنوان ِمع محدود اس . محدودٌال

اِتمان نقیضرین  ،از ابده بدیهیّات در باب استحالهاس  و اِتمان نقیضین  ،تشکی  یافته

 مچنین ارتفان نقیضین. اس  و ه

مرکّرب باشرد از اِرزا  مادّیره غیرر  ،این در صورتی اس  که این مادّه که محدوده اس 

 ،متر اسر دو سرانتییکری، بالفعر  طور کره ایرن بالفع . همران ،نه عقالً ،محدوده بالفع 

نهای  اس  از نظر ابعاد هندسی و ابعاد فیزیکی. هم بالفعر  محردود اسر  بالفع  هم بی

ایرن اسر  کره  ،ال محردود. ایرن ولکرن افررادْ ،محردود هم بالفع  المحدود اس . ِمرعْ و

ة مرن اِرزا  مرکّبر اإلحتمال الثّانی أنّ المرادّة»عد متناقض اس . موضون واحد دارا  دو بُ

 :هنرا تناقضران اثنران ةغیرر مادّیر ةبسیط ة مجرّدةاِزا  غیر محدود غیر محدودة غیر مادّیة

نقریض « الالمرادّة مرن ةن تترکّرب المرادّکیرف یمکرن أه و التّناقض الثّرانی اوّل بیّنا تناقضٌ

شرود، مرادّه شود. مجرّد که مادّه نمیمرکّب اس  از نقیضه نقیض که از نقیض مرکّب نمی

خلر  بشرود، تبردی  بره ِرا  آن مرادّه  ،شود. مگر اینکه مجرّد از برین بررودکه مجرّد نمی

که تبدی  نیس . بر فر  اینکره قبرول هم  اینخل  بشود،  ، مجرّدنیس . مادّه از بین برود

چون غنرا  مطلر  اسر  مجررّد بمرا هرو  ،ندارد معنامجرّد که ایجاد  ،کنیم که محال اس 

ا  کره برا هرم ِمرع شردند و مرادّه اِرزا  ال محردوده ،مجرّد. پس مادّه کره محردود اسر 

  ال محردوده مادّیره و در هر دو صورت محال اسر . چره اِرزا ،محدوده را تشکی  دادند

طور کره خرود مرادّه چه اِزا  ال محدوده مجرّده. پس مرکّب اس  از اِزا  محدوده. همان

ا محردوده هراین ،انردکره ایرن مرادّه از آن ترکیرب شرده هرم اِزالری ،بالفع  محدود اس 

 هستند. 

 محردودةة، ه  هری االِرزا  الالّتی ترکّب  منها المادّ ةاالِزا  المحدود نتسال  حول»

: اواّلً اِرزا  محردوده المادّیره دو اشرکال دارد« ة الالمادّیةأم هی االِزا  المحدود ةالمادّی

فرر  کنریم  ،شرود ولرو محردود برر فرر مرادّه کره نمری، ثانیرًا المادّه که محدود نیس ال

اِرزا   ،مرادّه تشرکی  بدهنرد. بلره ،اِرزا  ال مرادّه کره ایرن اِرزا  محدودنرد اس ، محدود

مرادّه دهند مجمروعی کره الکنار بگَاریم، تشکی  میال مادّه اگر این اشکاالت را محدوده 

شروده نره، چرون صرفر هریی عردد  در نهای  صفر ِمع کنید یرک مریگر شما بیاس . ا

شروده نره، چرون صرفر عردد نیسر  و نهای  عدد را ِمع کنید صفر میخودش نیس . بی

 ةالمحردود ةکرَلک المرادّ»شود. عدد نمی عدد همشود. ال، عدد العدد نمیعدد اس  ،عدد

همان اشکاالت قبلی. پس ترا « اة مادّیةً و سواهاالِزا  المحدود أن یترکّب منکیف یمکن 
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چون ابرده بردیهیّات  ،توانند انکار کننداینجا با مادیین ما اختالفی نباید داشته باشیم. نمی

 سومی.  ماندمیالنقیضین اس  و ارتفان النقیضین.  عالم اِتمان

، مرن االِرزا  ةمرن االِرزا  المحردود ةکان  مترکّبر ة مادّةایّ ةالمادّ»اس  که  سوم این

اگرر ایرن را « ةٌ مرن االِرزا  المحردودة المرادّ کان  هی مرکّبرةٍ مادّ ةای ةالمادّی دودةالمح

م. یرا حرال سرو دوموِود ندارد. یا حال اوّل اس  یا حرال  باید بگوییم مادّه ،شویممنکر ب

حال سوم این اس  کره ایرن مرادّه کره قطعرًا  محاالتی را داش ،که  دومل اوّل و حال حا

 یرک رسیمه باید بهمیمحدوده. به کجا  این مادّه مرکّب اس  از اِزا  مادّیه ،موِود اس 

 ِایی برسیم. 

الری حردّ ال ن ر   نة ِردّ  أصرریر ةولو کانر  صرریر ةالمادّ البدّ أن ن   فی تجزلة»

اِرزا   ایرن قدم اوّلی باید داشته باشد. چون دانیم.چه می هس چی« جزأ المادّةیمکن أن تت

فر  کنید که هر یرک بلیراردمت یرک  ،محدوده از یک بیلیارد اِزا  محدود تشکی  شده

یرک  ، بهِز  اس  و آن یک بلیاردم قاب  تجزیه نیس . چون باالخره حدّ یقف دارد دیگر

مرادّه اسر  یدیم که آن اِزا  که اِزا  اوّلیه حدّ  رس ت وّر عق  به . ما درحدّ  رسیدیم

باز انعدام اس ، عدم اس  قبر   ،که قب  از اِزا  اوّلیه عدم اس . اگر اِزا  اوّلیه را بگیرید

کنریم. در ایرن بینهمرا کره ایرن از ایجاد، انعدام اس  بعد االیجاد، مرا بینهمرا را بحرث مری

یلیرارد از چنرد بیلیرارد، لیرارد یرا هرچنرد بیک بانگشتر من مرکّب اس  از فر  کنید از یر

ه نیسر . چرون اگرر هرر یرک از آن اِرزا  قابر  دیگر قاب  تجزلاز آن اِزا   اِزا ، هر یک

ر، حردّ یقرف نداشر . پرس طوهمران طرور، اِرزا  آن هرمه بود، اِرزالت هرم همینلتجز

 . تر اس نزدیکبه محال « ةلها اِزا  غیر محدود ةمحدود مادّةٌ»بالفع  

محراالتت را  ،اسر  ةما اینجا واِبی داریم و محاالتی و ممکنی. واِب وِرود المرادّ

، «ةمحردود ةو مادّیرأ ةمحردود ة من اِزا  غیر مادّیرةمترکّب ةالمحدود ةالمادّ»عر  کردیم 

، شرودایرن نمری« ةغیر محردود ةمن اِزا  مادّی ة،ال محدودمن اِزا  غیر مادّیة »شود. نمی

حتّری ن ر  الری الجرز   ة،محردود ةمن اِزا  مادّیر ةٌمترکّب ولکن المادّة»این محال اس . 

بینهمرا هسرتیم. آن ِزلری کره دیگرر آن ِرز  در  ما همیشه« ل و االخیر و لیس بینهمااالوّ

چون اِزا  ندارد. اِزالری  ،ه نیس وده ح ّ سبحانه و تعالی قاب  تجزلبرابر قدرت ال محد

نمرا الارال  قرال کرن فیکرون اراد و إ»واند داشته باشرد. تا باشند نمیکه بالفع  از هم ِد

تروانیم بفهمریم. دو نمری دانیم،چه می هس چی« شی االوّلیه ال من  ةکوّن ما اراد من المادّ

مررا ابعرراد را  دانیم.نمرری دو بعررد فیزیکرری چیسرر ه دانیم.چرره مرری عررد هندسرری چیسرر هبُ

ة و نعلرم أنهرا محردودة و موِود ةدّنحن نعلم أن الما»س  دانیم که ه، ولی میفهمیمنمی
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 المرادّه ت ر  فری التّجزلرة و نعلم أنّ ةمن اِزا  محدود ةو نعلم أنّها مرکّب نعلم أنّها مرکّبة

امّرا هسر . کمرا اینکره  ،فهمیمنمی« لکن ما هیه ال تتجزّأ و الی حدٍّ ةالنهالیّال ةمام القدرأ

ه البدّ یک غنایی در کار اسر  کره آن این کالنات فقیر ،کنیم در کالناتوقتی ما کاوش می

ال نعررف ذات ا  و ال »دانریم. چیسر ه چره مری غنی به اینها وِود داده اسر ، آن غنری

 ا  ما هو و لکن هرو موِرود و کمرا نّأکما ال نعرف  ت الَّاتیة و ال ال ّفات الفعلیّة ّفاال

فات الَّاتیر ال نعرف ما هو المعنی وحردة  نعررف کرَلک ال بعرض،مرع مرع الرَّات و  ةال رّ

دانریمه مثر  چره مری چه کسی ایجاد کرده اسر ه «االیجاد الملکوت الَّ  هو فی حقیقة

ه، در هواسر ، او فهمرد یعنری چرنمریاصرالً  ،درسر  کنردنیسر  کسی کره هواپیمرا بلرد 

تروانم فهمد باالخره درس  کردند، اما چگونه درس  کردنده چیسر ه مرن میبیند. میمی

 . اس  مثال ، البتهتوانم هم درس  کنم مثالًبادبادد نمی من یکدرس  کنمه 

چرون یرک  ،باال رفتریم و علّر  هرم دارد زیر وی ما در حوار خیلبنابراین درس  اس  

تروانیم ندانسرتگی مطلر  را کره ما رو  بره هایی اس  و یک ندانستگی. نمیدانستگی

 ا ایرن مطلرب تکررار شردهها بیراوریم ولرَِز  دانسته ،به محیط ح ّ اس  ،علم ح ّ اس 

خرره ال، و مکن انف ال ک ّ واحد منهما عرن اآه  ی ةواّلن للمادّان األلهَان الجز». اس 

ه نقرول مرادّ  أو بررزب بینهمرا أو ةٌمرادّ هر  هروخرر قد انف ال ک ّ واحرد منهمرا عرن اآ

 اصرقاناز  صقعی، در هیی ةک  واحد« لک ّ واحد منهما حکمولکن لیس  المجمون مادّة،

مرا هریه ال  ة،االوّلیر اراد و کوّن المرادّة»ه اراده کرد کیانی ندارد. خال  ک ،این کونی ندارد

ه پس اصالً مادّه و ِرود این اس  که انکار کنیم « ال ندر »نتیجه دانیم. آیا ما نمی« ندر 

در اینجرا مرکّبری « ال نردر »شود گفر  نیسر . پرس ایرن نمی ،، مادّه که وِود داردندارد

حتّری ت ر   ةمن اِزا  محردود ندر  أن المادّة موِودة مرکّبة»ال ندر   از ندر  واس  

فی  جز  االوّل انّما ندر  أنّ المادّةندر  و ال ندر  ما هو ال ،ندر  ،لی الجز  االوّل ندر إ

ْْ ٍ كُر ِّ وَمِرن»« الرَّات االوّل و فی االِزا  االخر  فقیررةالجز    كُرمْلَعَلَّ زَوَِْریْنِ خَلَْقنَرا شرَ

ال ن   الّا الری فقرر و فقرر  و الکیان المادّ  أغوارک ّ ما نسبر » 1«اللَّهِ إِلَى تَََكَّرُونَ * فَفِرُّوا

، نه پول اس  نره   نیس ، نه فرش اس چیزهیی ،هرچه در این خانه بگردید« و فقر و فقر

  دیگرر خود خانه نیس ، از ِا برا ه هایی که هس ، چیس غَاس ، هیی چیز. پس این

نره  ،نه کسربیچیز  ندارد، هیی ،ِ  اس . این آدمی که خودش الت و آسمانآمده اس 

گیرند. مطلبری نیسر ، خرودش اند، بعد از او می، این خانه دارد، به او دادهنه فکر  ،کار 
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یرک حالر  اوّلیره اسر  و یرک  ،وقتی که به مادّه که دارا  دو حالر  اسر چیز  ندارد. 

فری أنّ المرادّة  ة المادّیة یمکن أن یقرول المرادّ ،فی الحاالت البعدیّ» حاالت بعدیه اس .

 ةٌمحتاِر ةو الثّالثر ةالثّانیر لکن فی االصرول المعتبررة الی غیر و اصلها االوّلی لیس مفتقر 

 بحث کردیم.  در حوار این را مف ّ « الی من یرکّبها

ییم ازلیّر  دارد و احتیرا  گرومادّه دو حال  دارد: حالر  امّ المروادّ اسر  کره مرا مری

خواهیم بگوییم کسی ایرن نمی« التّرکّبات االخر  بعد العدم ةانّما عر  علی المادّ»ندارد. 

اگرر کسری یرک مروقعی یرک  که باشد باید طور  ما بحث ،اگر کسی بگوید بلکه ،گفته را

 ةلمرادّیقرول المرادّ  أو یمکرن أن یقرول ا». ِروابت را داده باشریماز حراال  ،چیز  بگوید

االولری  ةالفررد ةالمرادّ» باشرد.شرود بسیط که نمی« لی احد التّعبیر البسیطةاالولی ع ةالفرد

فری ذاتهرا ال فری  ةٌفی ذاتها غنیّ ةٌاالولی ازلیّ ةالفرد تجزّأ الّا علی العدم هَه المادّةالّتی ال ت

رکّرب الترکبیرات لکرن مرن هرَا الّرَ   الی من یرکّبهرا و ةمحتاِ ةترکّباتها حادث ،ترکّباتها

چنرد ِرواب دارد. ِرواب اوّل ایرن اسر  کره ازلیّر  و در اینجرا  .«مرادّةاصر  ال هاالخر 

تحمر   کما ال»حدوث با هم تناقض دارند. غنا  مطلقه و فقر مطل  با هم تناقض دارند. 

طور کره ذات همران« صرفات الحرادث ةکرَلک ال تحمر  االزلیّر ة، ذات المادّةًذاتی ةاالزلیّ

صرفات ازلیّر  و صرفات  ،تباین صد درصد دارند ،ذات حادث با هم تناقض دارندازلی و 

ازلری  بررا باشد. صرف  ازلیّر  بایرد  که مناسباین صفات باید ِایی برود  هم،حدوث 

مجمرع  ،توانرد باشرد. اگرر صرفات ازلیّر  رو  حرادث باشردنمریکره رو  حرادث  ،باشد

وحردت وف وحردت دارنرد، احرد اسر . صرف  و موصرچرون موضرون و ،ضین اس یالنّق

 ،وحردت ذاتری ال سریماخارِی دارند. این صف  و موصوف که وحدت خارِی دارند و 

شود این صف  ذات برا ذات تنراقض داشرته باشرند. اگرر چنانچره ازلیّر  را کره ذاتری نمی

بنرابراین ایرن ازلیّر  کره از  ،عار  کنیم بر موِود حادث که حدوثت ذاتری اسر  ،اس 

مجمع النّقیضین اس . اگر هم ازلی  از صفات عارضری  ،شوددث میاین حا صفات ذاتیِ

 حدوث معنا ندارد.  کهازلیّ  در ، معنا ندارد که عرو  ازلیّ  در ،بشود

و الحدوث فری الرَّات  االزلیّة»در حوار مالحظه کنید. اصوالً این هم یک بحثی اس  

و  ذات اآخر ینم  ذات من الَّاتال تح ،تناقضتانة مو ال ّفات العارضیّ ةو ال ّفات الَّاتی

ال  األمرراآخرر و ال کرَلک  فعر اآخرر و ال فعر  مرن الطّررفین  ةمن الطّرفین صف ال صفة

من الحادث و ال یحم  الحرادث صرفات  ةأو صفات فعلیّ ة صفات ذاتیّةتحم  ذات االزلیّ

حردوث  ،  اسر اولیّرالتناقض اس  دیگر، چرون ازلیّر  « من االزلیّة ة و ال ذات ازلیّةلیّاز

ال آن  ،مادّه نعم اس ، این مرادّه نعرم اسر  بره تمرام معنرا ،اوّلی  اس . تجرّد ال مادّه اس 
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سر  ادر طرفین نقیض قرار گرفتند و نقیض هرم منح رر بره ایرن  اینهابه تمام معنا.  اس 

 ،وِرود الفقرر مطلقرا ،نایر، در وِود هم ما نقریض داریرم اند،و موِود نقیض که معدوم

 ،وِرود الحردوث مطلقرا، وِرود التجررّد مطلقرا ،مطلقا ةوِود االزلی ،الرنی مطلقا وِود

 مطلقا.  ةوِود المادّی

 ،فهمریمفهمیم و نمریو ما دولیّتت را می هستند کنیم که این دو که با هم  میما فر

هرر چرون  ،فهمریمما می طریقیبه هر  ،ترکّب دارند ،مادّه اولیّه، مادّه اوّلیه که دولیّ  دارند

ملکروت فعر  حر ّ و ملکروت  بره شود. مگر اینکه مرابیشتر میچه بیشتر برویم نفهمی ما 

علرم  که خل  ح  اس  که هبه ملکوت مادّه اولیس ، دانیم چیمی ،مادّه اوّلیه آگاه بشویم

ایرن مرادّه  ایرن مرادّه اوّلیره،تروانیم برسریم. ما نمیخواهد، چون مطل  و قدرت مطلقه می

مرکّب اس . آیرا ترکّرب  ،آیا مجمون غنیّ الَّات اس ه نه ،عدین اس حدّاق  دو بُ که هاوّلی

فقرر کره ، ولی ترکّرب کره حرادث اسر ، حادث اس ه در مراح  بعد  ترکّب حادث اس 

مرحلره  بررا شود حدوث فقر بر ازلی باشرد، چرون تنراقض اسر . ایرن نمی ،حادث اس 

 گروییم ایرن ِرز  ال یتجرزّ  بالفعر ،  ... ی مریاولر در مرحله ،امّا مرحله اولی اس ، ثانیه

چرون ترکّرب  ،شرودنمی هعدین بالفع  که مادّه اس  بالفع ، مجموعت غنا  مطل  اس بُ

ِرز ، آن  وِرز   گروییم ایرنمیپس اینکره  ،عین ذاتت اس . وقتی ترکّب عین ذاتت اس 

موِرود شردن و  برا  اشاره اس . این ِز  از ِزلین اصلیین وِرود مرادّه اولری در اصر 

ن آن ِز  هم در اص  موِرود شرد چیز  نیس .ید با این باشد و الّا هییبا ،موِود بودن

پس این به تمام معنری الکلمره بره  چیز  نیس .و الّا هیی و موِود بودن باید با این باشد

اتّ ال به این نیازمند اس  در اص  وِرود. برالعکس ایرن هرم بره تمرام معنری الکلمره در 

وگرنره ، این باز اشاره اس ، این اس . این فقر مطل  مند بهوِود نیاز مقامدر  وِودش و

هر  الفقیرر المطلر  محترا  الری »ایرن فقرر مطلر   ،عداین فقر مطل  یک بُفهمیم. ما نمی

اگرر سرومی در کرار « یم رّح فرال بردّ أن یکرون ورا  غنًر دورٌ ،الفقیر المطل  المحتا  الیه

ود  ندارد ِرز این و این هم که خ  . اینکه خود  ندارد ِز باهم نیس دوماوّل و  ،نباشد

خودند در ذات خرود. منفررد  پس مجموعًا هم بی ،خودند در ذات خودبا این و هر دو بی

تررین پس این دو که در لطیف« ونُکُیَفَ نْکُ»اراده ح ّ  صقع مگر در ،از هم که وِود ندارد

 مرن الرزّوِین فری کر ّ زو ٌ»« زَوَِْریْنِ خَلَْقنَرا شَْْ ٍ كُ ِّ وَمِن»عد اس  اشارات عقلی دو بُ

الری  ةن الی اآخر کما اآخر بحاِرلردح من الزّمفی تکوّنها و بقالها  ة بحاِةاالوّلی المادّة

در ذات « فال نجد فی هَا الجز  االوّلی الّا فقرر  ،نلردحٍ من الزّماالوّل فی تکوّنها و بقالها 

د فقر باشرد وِرود هرم باشرد و وِرود شودن ِز فقر نیس ، میو موِود بو موِود شدن
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ْْ ٍ كُر ِّ وَمِرن»دیگر  نباشد. خود فقر دلی  اس  بر وِرود یرک غنری.   زَوَِْریْنِ خَلَْقنَرا شرَ

 ، فرار باید کرد. «اللَّهِ إِلَى تَََكَّرُونَ * فَفِرُّوا لَعَلَّكُمْ

از  ،و چنران اسر  و چنرانشنود کره فرالن چنرین اسر  و چنران اسر  آدم از دور می

بیند، چنین اس  بررا  فالنری اسر ، آن بررا  عمررو اسر ، آن ، هر چه میآیدنزدیک می

انسران در چیز  ندارد. مادّه هم هرر قردر برا  زید اس ، خودش چطوره برهنه اس ، هیی

 شری ٌ» فقر بره معنری حرفری -1آید: چند مطلب به دس  می ،درون ذات مادّه کاوش کند

هریی ، اگرر غنری اراده تکروین نکررده باشرد، از غنی آمده اس  ،تی باشدیاگر هو «رفقالهو 

نیس ، پس این بین هیی اس  و چیز. در حالی کره چیرز اسر  هریی اسر ، در حرالی کره 

چیز  نبوده اس  که چیرز شرده،  ،هیی اس  ممکن اس  چیز شود. این که چیز شده اس 

. وِرود فقیرر، وِرود اسر  نشرده افاضرهالی به او غن ،که چیز شده حاال هم«. ونُکُیَفَ نْکُ»

لری ا  تعرالی هرو إافقرر الکالنرات » 1،«اْلفَْقرُ فَْاررِ » فرمودند: رسول ا  ) ( فقر  و لَا

اگرر آدم « ربّرهمن اغنی الکالنات فیما اخَ  ،فقره ألنّه اعلم الکالنات بَاتیّةلما ذاه  ،الرّسول

این فقیرتر اس  به او یرا مرن کره  ،چیز  ندارد گیرد خودشماهی یک میلیون از کسی می

یرک  مراهی مرن فقیرتررم بره او یرا شرما کرهد تومان دارمه ماهی صد تومن دارم، ماهی ص

لقره و لقره و فری خُفری خَ شی ٍرسول ا  ) ( الَّ  اعطاه ربّه ک ّ »میلیون دار ه شما، 

« لنرات فری افتقراره الری ا فی علمه و معرفته هو افقرر الکالنرات الری ا  النّره اغنری الکا

. معرفر  رسرول ا  برا  ، عرن ادرادٍاین حساب اس . فقر عن شعورٍ رو  «اْلفَْقرُ فَْارِ »

هاس  بین ک ّ کالنات، چراه برا  اینکه بیشرتر از همره کالنرات که در باالترین قلّه معرف 

 إِنَّ» ودارتر اسرر .امّررا فقرر در اینجررا نمرر ،از خداونرد برره اسررتحقاق و لیاقر  دریافرر  کرررده

تَْرنَى رَّآهُ لَیَْطرَى * أَن اْلإِنسَانَ تَْرنَى رَّآهُ»ایرن خریّر  ماسر ، ِهالر  ماسر .  2،«اسرْ ، «اسرْ

بینرد چره دارد و اینکره مری بینرد.در ذات غنری نمیکس خود را که نیس ، هیی« استرنی»

 ،بینرد داردکره مری طورکند. امّا اگرر همرانداند که مال خودش نیس . این طریان مینمی

هیی از خودش نیسر . در اینجرا از خضرون و تواضرع هرگرز  ،بداند که مال خودش نیس 

 رود و حال  استکبار ناواهد داش . بیرون نمی

ة فی الزّو  المادّی ةفعدم معرفتنا بحقیق« »تَََكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوَِْیْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُ ِّ وَمِن»

  نیسر ، یرا بایرد چیرزو الّرا بایرد بگروییم هیی«  ... أنّره االمّ ال تمنعنرا أن  االوّل من مادّة
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 ،س  وِودش از غیر اس ، سوم نداردهر چه ه   در عالم وِود ندارد یاچیزبگوییم هیی

 از س  از خودش اس ، خرودش همه چیز هس  و هرچه هبینیم م اینکه در عالم میسو

الرَّاتی و التّرکّرب مرن اآیرات الردالّات  ةالحاِر ةو التّرکرب آیر»چون ترکّرب اسر   ،ندارد

ْْ ٍ كُر ِّ وَمِن»و لَلک یقول ربّنا  ةالَّاتی ةعلی الحاِ ةالقاطع غیرر از  ««زَوَِْریْنِ خَلَْقنَرا شرَ

مجررّد قابر  « همجررّد  شری ه  کان من الممکن أن یال  ربّنا من ک ّ »شد. این هم نمی

کنفسره أن یالر     ربّنا سبحانه و تعرالی غنیّرًاه  کان من الممکن أن یال»خل  نیس . 

« آخرر أن یکرون مثلره ًاا  تعالی بالر  الهر ما خل  فهو مألوه ال تتعلّ  قدرة الهًا آخر کن

هرم « ا  تعرالی بر  لنق ران فری هرَه المرألوف ال لنق ران فری قردرة»شرود. تناقض می

پس حادث اس . حادث  ،ااگر ایجاد کند موِود  ر همألوف، هم اله، هم حادث هم ازلی

زننرد. ایرن حرادث کره ها مریهایی که بعضیمث  آن حرف ،تواند ازلی باشداس  که نمی

هر  ا  تعرالی یمکرن أن » .ا شرا کما اینکه در باب قردرت بحرث خرواهیم کررد ان ،شد

علها فری مّتها علی ساعتها لیجاالرضی بر ةتتعلّ  قدرته بالدّنیا أن لیجع  الدّنیا برمّتها الکرّ

در براب قردرت بایرد بحرث  ی اسر  کرهاین مسالل« و ال ت رر الدّنیا تکثر البیضة ال بیضة

ایرن  ،براب صرفات ذات داریرم ،باب قدرت داریم ،ا . چون باب علم ما داریمشا کنیم ان

 ا  صحب  کنیم. شا ابواب الهیّه اس  که باید بر محور آیات ان ،ابواب

ذاته نفسهه ال، أن یال   شی ک شی سبحانه و تعالی من ک ّ  ه  یمکن أن یال  ا »

رّد عرن التجررّد و التمر ةالمادّیاته ال، ألنّ التجرّد عن المادّیات غنری مطلقر مجرّد  عن ک 

فقر مطل  و المالوق فقیر مطل  و الاال  غنریّ مطلر  فکیرف یمکرن أن  المادّیة ،المادّیة

فکیف یحتا  فی خلقره الری ا   اذا غنی مطلقًا ،مطلقًا یال  الاال  موِود  و کالنًا غنیًّا

شرد شد. ولی اینکه غیر ایرن نمریپس غیر این نمی«. زَوَِْیْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُ ِّ وَمِن». «تعالی

ِرز فقرر نیسر . ِرز هریی  ،متَکّر شوید که هرچه در عالم خود بگردیرد« تَََكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ»

ایرن نمرود هرم بره  ،ر ذات، ذاتری نیسر  و اگرر نمرود  اسر داش لیس اس  نیس ، همه

زیرد شرد و عمررو شرد و بکرر شرد و سرلمان،  ه وحساب اینکه خدا از خودش مایه گَاشت

  1.«فَیَكُونُ كُنْ لَهُ یَقُولَ أَنْ شَیْئًا أَرَادَ إِذَا أَمْرُهُ إِنَّمَا»نایر 

ترَکّر مرا  ،ترر باشردسب  به فقر کالنات قو هر تَکّر ما ن .مَکّر شدیم« تَََكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ»

یرک مرتبره مرن « تَرََكَّرُونَ لَعَلَّكُرمْ»تر خواهرد برود، کالنات طبعًا قو  مکوّننسب  به غنا  

فهمم که من ماهی صد تومان به فالنی فقیرم مراهی صرد تومران، مراهی هرزار تومران می
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صرد نردارد، اهی صرد تومران فقرر اسر . اگرر آدم مر ، اصالً همۀ مننایر یک مرتبهفقیرم، 

خواهررد، کجررا فرررار خررورد، فرررار نمیکنررد مررثالً یررا مرردتی گرسررنگی مرریمرری تومران قررر 

ن الفقرر المطلر  الکالنرات فررار مر ةو من کافّ یو من نفسیّات یالفرار من نفس»خواهده می

لریس  فررار  ،الری ربّ الکالنرات ،فرار  عن الکالنات من أ  شی  فال بدّ الی الرنی المطلقة

به همرین اکتفرا  ،اطمینان و اعتماد داریم ،ما یا قرار داریم در زندگی« قرار  المادّ  له قرار

 الدُّْنیَا اْلحَیَاةِ مِّنَ ظَاهِرًا یَعْلَمُونَ» :سوره روم گویدهه میکنیم یا فرار اس . مثالً مادّ  چمی

رَْتهُ بِهَرا أَبْ َرَ مَنْ»منین )ن( فی النّهج ؤکما یقول امیرالم 1«غَافِلُون هُمْ اْلآخِرَةِ عَنِ وَهُمْ  بَ رَّ

نظررش فطرر ، فکرر ، علمری،  منتهرا « مَنْ أَبْ َرَ إِلَیْهَرا أَعْمَْترهُ» 2،«أَعْمَْتهُ إِلَیْهَا أَبْ َرَ مَنْ وَ

« قرّوا»ندارد « فرّوا»بیند، نمی را بیند، فقرنمی را شود، عم کور میعقلی و... همین باشده 

شرما را  ،را برزنم کره برا عینرک ببیرنم مرن ایرن عینرکاگرر « أَبْ َرَ بِهَا بَ َّرَْتهُ وَ مَنْ»ندارد. 

رَْتهُ وَ مَرنْ»بیرنم. خودم را هرم نمری ،بینم  نمیچیز هیی ،اگر نه ،بینممی رَ بِهَرا بَ رَّ  .«أَبْ رَ

آخررت  «اْلرآخِرَةِ عَنِ»نه فقط « غَافِلُون هُمْ اْلآخِرَةِ عَنِ وَهُمْ الدُّْنیَا اْلحَیَاةِ مِّنَ ظَاهِرًا یَعْلَمُونَ»

کند که نتیجره هم از آخرت غلف  می ،بیندبکه « الدُّْنیَا اْلحَیَاةِ مِّنَ ظَاهِرًا» نتیجه مبدأ اس .

کند. اگر کسی فقط با فقرا  محشرور اسر  و چیرز  این دنیا اس  و هم از مبدأ غفل  می

 ،بینردفقرر را غنرا مری ،بیندبلکه فقیر را غنی می ،مدفهفهمد و از فقر غنا  نمیِز فقر نمی

 در اینجا نه توِّه به مبدأ دارد و نه توِّه به معاد دارد. 

الَّات و  ةأنها فقیر ن الکالنات کلّها أنها لیس  غنیّةینَرنا ع»« مُّبِینٌ نََِیرٌ مِّْنهُ لَكُم إِنِّْ»

منرک  همنّری الیر ،لرنی من المألوه الی االلرها إلی من الفقیر ،البد من الفرار من ا  الی نعم

یْنِ قَرابَ فَتَردَلَّى * فَكَرانَ دَنَا ثُمَّ»و لَا در لیله معرا  رسول ا  « هالی عالمالیه من   أَوْ قَوْسرَ

 .از خود هم بیرون رف  از نظر فکر 3«أَدْنَى

 دلت در چشم و چشمت در دلت بود از آن دیدن که غفل  حاصلت بود 

ها، آقا  ها، آقا  طباطباییابوعلی سیناها، مالصدراها، حاِی سبزوار « مُّبِینٌ نََِیرٌ» 

ترر بیران شرما قرو  ،ها، فالسفه بزرگ عالم، فالسفه اسالمی، فالسفه غیر اسرالمیخمینی

یرک مبرین داریرم، یرک  ،، نه بیّن، ما یک بیّن داریم«مُّبِینٌ نََِیرٌ مِّْنهُ لَكُم إِنِّْ»اس  یا خداه 

  توحیرد  عبرارت یکننده تمام حقاکننده. روشن، مبین، روشن، من نفهمم  بیّن باشدوق
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اس  از کتاب ا  که کتاب بیان اس . به این مقردار در اثبرات وِرود خردا در اصر  فقرر 

 ا مطالعه بفرمایید. رتتمّه  ،کنیمِهان و اص  غنا  ماورا  ِهان ما اکتفا می

الرَّاریات و  ة الطّرور و سرورةمن سور آیات قرآنیة ة االولی علی ضو هَه هی المرحل»

این کتاب خداسر  کره شراهد برر ایرن مطلرب اسر . مرا در « بینه و بیننا کفی با  حسیبًا

هرم در توحیرد. در بحرث  ،بحث فطر  و عقلی هم در اثبات وِود صانع صحب  کرردیم

و الری اآیرات »ت دیگرر. در توحیرد نره، آیرا ،قرآنی در اثبات وِود صانع صرحب  کرردیم

خردا « قرآنری و ن ررّف اآیرات   لنرا التّوحیرد علری ضرو  آیرات عردّةالّتی تثب التّوحیدیة

کنیم. ها  ح ّ را بیان مینهگونه نشاه گونهیعنی چه« فُرِّ َنُ» 1،«اآیَاتِ نُ َرِّفُ» :گویدمی

بلرد شریمی از راه فیزیرک بلرد اسر ، از راه  ،نیس  که فقط ایرن راه را بلرد اسر گونه این

ا  تعالی خرال  کر ّ »، «فُرِّ َنُ»، از راه عق  بلد اس ، از راه فطرت بلد اس ، نایر، اس 

قرآن شرریف « لک ّ مکلّف ،شی ک ّ  یمثّ و  شی و قادر علی ک ّ  شی ک ّ بو عالم  شی 

از کرر ّ ِهرراتی کرره اسررتعدادات گونرراگون، افکررار گونرراگون، دیرردها   ،یررک ِهرر  نرردارد

ها  فطرر  و ها در درد، تمام گوناگوناندچون همه مکلّف ،ها  گوناگونگوناگون، فهم

ی و... رِّفُ»برونری،   درونری و اِروا  انرد از نظرر اِرواماتلرف عقلی و علمری و حسرّ  نُ رَ

، بَرَضرَ »هرا  ماتلرف. ت ریف یعنی چرهه یعنری اصر  یکری اسر ، ولری صریره« اآیَاتِ

 مضرروبٌ ،فهمرد، مضرروبٌمی ضاربٌ ،ضاربٌ« وبٌرُض، مَبٌ، ضارِبُضرِ، یُبَضرَأَ، بُضرِیَ

و توحیرد او خرود خداونرد فهمد. مادّه اصلی دالل  بر وِود می بَضرَأ ،بَضرَأفهمد، می

نُرِیهِمْ»از درون  ،از ِهرات ماتلرف« فُرِّ رَ نُ»منتها  ،ما هستیم  وَفِرْ اْلآفَراقِ فِرْ آیَاتِنَرا سرَ

ْْ ٍ كُ ِّ عَلَى أَنَّهُ بِرَبِّكَ یَْكفِ أَوَلَمْ اْلحَ ُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَنفُسِهِمْ هِیدٌ شرَ « سرنریهم» 2،«شرَ

هم و »نیس ، « أریناهم»گویده می« سَ»چرا  أرینراهم فری فطررهم فری عقرولهم فری حواسرّ

الرعیر   تازدادمرا   ةً کرو العلرم زیراد و العقر  تفکّرر تبلرور   ما ازدادت الفطرة لکن ک 

ایرن « سرنریهم« »هلوِرود نزدادوا اثباترًا ،قًاعلمًا و تفکّر  و تعمّقًا و تأنازداد  ما  ّک البشر 

منرَ التکلیرف الری المروت و  علی طول خطّ الحیاة ،طول الاطعلی »یعنی همیشه. « سَ»

درونی و چه آیرات برونری،  چه آیات ؛تمام آیات ،آیاتنا« الکبر  سنریهم آیاتنا ةالی القیام

ولکرن در حسراب  ،بعرد افتراده« فی انفسهم»البتّه « أَنفُسِهِمْ وَفِْ اْلآفَاقِ فِْ آیَاتِنَا سَنُرِیهِمْ»

هِمْ وَفِرْ»به حساب دیگر  اسر .  ،دیگر  قب  اس  و اینجا بعد اس   یَتَبَریَّنَ حَتَّرى أَنفُسرِ
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هرم ح ّ دیگر   بود،« ح ٌّ انّه»اگر « اْلحَ ُّ أَنَّهُ»، نیس « أنّه ح ٌّ»فقط ح ّ، « اْلحَ ُّ أَنَّهُ لَهُمْ

فقرط مجتهرد ایرن « أنّره المجتهرد»س . نره همجتهد دیگر  هم بود. فالنی مجتهد اس ، 

هِیدٌ شَْْ ٍ كُ ِّ عَلَى أَنَّهُ بِرَبِّكَ یَْكفِ أَوَلَمْ اْلحَ ُّ أَنَّهُ». ، بقیّه هیینیس   کس دیگر ،اس  « شرَ

مرن االشریا   شری ال تجرد أ  »یعنی « شَهِیدٌ شَْْ ٍ كُ ِّ عَلَى»خداوند  ،ربّ در مقام ربوبیّ 

الری ا   فقیررٌ فقیررٌ هرَا الکرالن فقیررٌ ربّنا بربوبیّته شرهید علری أنّ ا أنّلّة إمالوقة الالکالن

 الّتی تدلّ علی وِود ربّنرا ةالمبیّن ةالبیّن ةنحن منرمسون فی البراهین السّاطع ،الرنی الرنی

 «.و توحیده و صفاته و ما الی ذلک

دَتَا اللَّرهُ إِلَّرا آلِهَرةٌ فِیهِمَرا كَرانَ لَروْ»این آیه را مطالعره بفرماییرد: در آیات توحید    لَفَسرَ

امّرا بحرث  ،شطراتی از این آیه را ما بحرث کرردیم 1،«یَ ِفُونَ عَمَّا اْلعَرْشِ رَبِّ اللَّهِ فَسُبْحَانَ

همران آسرمان و « یهمراف»کنیم. فکرر کنیرد در ایرن آیره کره موضوعی مستق ّ ما داریم می

 لَّروْ قُ »در کار اس  و همچنین آیات دیگر .  مطلب دیگر  هم ،زمین اس  فقط یا نایر

بِیلًا اْلعَررْشِ ذِ  إِلَرى الَّبْتَرَوْْا إِذًا یَقُولُونَ كَمَا آلِهَةٌ مَعَهُ كَانَ هرا  توحیرد  را در بحرث 2،«سرَ

م بعرد مرحلره سرو .کنریمب  مریصرح ،کردیمضی که یچون سابقه دارد و عرا ،چند ِلسه

کره  حیات اس  ،علم اس  ،قدرت اس  ،اس  که مرحله صفات ذات و صفات فع  اس 

آن وقر  در گرزارش  .بعرد صرفات فعر  اسر  .  اس صفات ذات اس  و ِامعت قیّومی

حر ّ  ذات عردِنبره و در بُ یرکعد صرفات فعلری در عد صفات ذاتی و در بُذات ح ّ در بُ

 شا ا  به یار  خدا بحث خواهیم کرد. ماتلفه که باز هم ان آیاتی داریم در سور

نَا لِمَا تُحِبُّرهُ وَ عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.  ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ َِنِّبْتَرْ

 .«کُمْ السَّلَامُ عَلَیْوَ»

شود یک ِز  باشد و عردم اگر وِود نباشد، یا عدم اس ... سه چیز اس  دیگر. نمی -

 هم نباشد، خدا هم نباشد...

 ،از بسیط غیر بسیط درس  بشوده از مجرّد غیر مجرّد درس  بشود پس بسیط اس . -

اِرزا  معنری  کره بسریطدر اواّل مرکّب از اِزا  بسیطه اسر ، عر  کردیم که اگر آن ِز  

شوده تنراقض اِزا  مجرّده مادّه درس  می از اِرا  مجرّده، یعنی ثانیًا اِزا  بسیطه ،ندارد

 .اس 
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