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 فقر مادّه زوجیت و تفسیر آیاتی از سوره ذاریات؛

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

ْْ ٍ كُن ِّ وَمِنن» «الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ» *  تَنََكَّرُونَ لَعَلَّكُنمْ زَوْجَنیْنِ لَْقنَناخَ شنَ

هایی بر محور این آیه مبارکه راجن  بنه فقنر بحث 1«.مُّبِینٌ نََِیرٌ مِّْنهُ لَكُم إِنِّْ اللَّهِ إِلَى فَفِرُّوا

ذاتی و اصلی مادّه کردیم. تفصیلش را محوّل کردیم که برادران حوار را مطالعنه بفرماینند 

. بحث را ادامنه بندهیما بعضی از برادران فرمودند که یک مقداری باید امّ ،و فکر بفرمایند

 ،شنما فنوا اینن مطالنت هسنتید ،کننیم اخواهیم کتاب حوار را بخوانیم و معنالبتّه ما نمی

الی را اوّل ؤآوریند. امّنا این نا ینک سنبنه دسنت منی و تفاصی  مطلنت را کنیدمطالعه می

حور ترتیبی کنه در حنوار اسنت بنه منور مختصنر بعد هم بر م ،بعد جواب ،کنیممطرح می

 کنیم. صحبت می

و لماذا یَکر القرآن الکنریم  مادّة داخلیّةً و خارجیّة علی أنّها حادثةآیات بیّنات من ال»

 ةواحند ةآین ة.فی ذاتها الی غیر المنادّ ةو دلیالً واحدا علی افتقار المادّ ةو عالم ة واحدةآی

ْْ ٍ كُ ِّ وَمِن»الَّاریات  ةهی آی حنال أنّکنم رسنمتم و « تَنََكَّرُون لَعَلَّكُنمْ زَوْجَنیْنِ خَلَْقنَنا شنَ

 و ةو الحاکنحندو  المنادّه اربن ل التّرکّنت  ةفی الحنوار أنّ ادلّن ةمفصّل ةبحثتم فی محاور

االوّل فی ص  و النّاموس الکریم و هو الکتاب األالتّغیّر و الزّمان و لماذا ال ن د فی القرآن 

 ةالوحیند م الندّین ال ن ند الّنا هنَه الةناهرةمنَ نزول القرآن النی ینو الرّبّانیة ک ّ المعارف

. جنواب اینن اسنت کنه سنؤالاینن  «تَََكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَیْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُ ِّ وَمِن» «التّرکت
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منا  تفاصنی کنند و در اصول مطالنت را بحنث منی ،کندرا خیلی بحث نمی تفاصی قرآن 

ادا »فکّر کنیم. باید ت إِنَّمَنا عَلَیْنَنا أَنْ نُْلقِنَْ إِلَنیْكُمُ » )ع(و کما فی الحدیث یقول امامنا الصنّ

ولَ وَ عَلَننیْكُمْ دقّننت و فکننر و بییقنندر تنبنن  و ببنننا نیسننت کننه مننا را این 1«تُفَرِّعُننوا أَنْ اْلأُصننُ

ت کنه تمنام مطالنت را همه را بگویند. استاد خوب هم استادی نیس و تعقّ  بار بیاورندبی

منن المیّنزات »غلن  اسنت.  ، ایننبندی بگوید و هیچ جای فکر بنرای شنادرد نگنَارددسته

أنّ اهلل سبحانه و تعالی بیّن ک ّ شی  ولکنن ال بیاننف فصنالً ال ن ند نحنن مو نعف  ةالقرآنی

صن  و نفنرّع صنّ  االر أنّه االص  عندنا و نحنن نریند نؤللتّفکیر ابدًا ال و انّما مو   التّفکی

مور است. در علنوم هندایتی در ک ّ علوم همین ،فکر ،فکر ،تفکیر، تفکیر، فکر« علی االص 

 ،بنییروح انسان که احکام شریعت است سلبف و ای ابف بمراتبهما و همچنین در علنوم ت ر

 ،کنندنقطه بسیار درخشانی را القا  منی ،ای رابی هم حرف دارد. نقطهیقرآن در علوم ت ر

فهمد. مطالت عقلی همچننین، مطالنت عقلنی دهد و میتکام  علم او را مبنا قرار می بعد

ی بنه  ،را قرآن به عنوان محوری، مطالت فطری، مطالت عقلی، مطالت علمی، مطالت حسنّ

 امر به تدبّر.  دائمفکند و مور محوری قرآن شریف بیان می

تأمّ  تأمّ  تأمّن   ،جدًّا ةکثیر ةبّر کثیراوامر اهلل سبحانه و تعالی فی الَّکر الحکیم بالتّد»

 بن  احینان علنی أنّ ،و الکَا و الکَا و الکَا لنی  دلین  علنی عمنم المطلنت ةفی الکفای

ا فی النَّکر الحکنیم و علیننملقاة تأماّلته لکی نتفهّم االصول المولّف لم یفهم ولکن قرآن 

آنهنایی  2«النُّهنى لِنأُولِْ لَآیناتٍ ذلِكَ فْ إِنَّ« »أن نتعرّف الی الفروع المتفرّعة علی االصول

فنی العقنول قشنور و »کنند. دیرند و قشر را خارج میلبّش را می ،که مغزشان و فکرشان را

 ةغینر الرّکینز ةالبسیط ةالسطحیّ ةلها الباب اذا تحلّلنا عن قشور العقول عن النةرات الةاهر

فکر هم ینک مرحلنه هناهری دارد  ،مور استفکر هم همین« نحن نعق  اکثر ة،غیر االصیل

البسنیطة فنی احیانف آیة هاهرة فی النةرة »د. حتّی ههورات آیات و یک مرحله بامنی دار

 ،معنی ولکن اذا تأمّلنا و تعمّقنا و تدقّقنا فی الفاظ اآلیة و جمالتها و اآلیات الّتی تناهرهنا

 فِنْ إِنَّ»کنیند، تندبّر کنیند کنند تنَکّر قدر امر میاینکه قرآن شریف این« نعرف معنی اآلخر

 أَفَلَنا»لقنوم یشنعرون،  4،«یَتَفَكَّنرُونَ لَّقَنوْمٍ لَآیَناتٍ ذَلِنكَ فِنْ إِنَّ» 3،«یَعْقِلُونَ لِّقَوْمٍ لَآیَاتٍ ذَلِكَ

                                                           

 . 245، ص 2. بحار األنوار، ج 1

 . 54. طه، آیه 2

 . 12. نحل، آیه 3

 . 13. جاثیه، آیه 4



3 

 

اربن   جندًّا ة قصنیرةقصیرال ةسورال ،القمر فی سورة 1«أَْقفَالُهَا قُلُوبٍ عَلَى أَمْ اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ

بناز  ،قبالً هنم عنرک کنردم «2«مُّدَّكِرٍ مِن فَهَْ  لِلَِّْكرِ اْلقُرْآنَ یَسَّرْنَا وَلَقَدْ»ح  ارب  مراتت مرا

 ،کنیم که ادر قرآن شریف تمام تفاصی  مطلت را فردًا فردًا بیان نکنرده اسنتهم عرک می

یی کنه یکی از عل  این است که نخواسته ما جامد باشیم. منا هنم بنر محورهنا .عللی دارد

عطیّات داخلی ما، عطیّات خارجی ما، عطیّات داخلنی منا  ،قرآن شریف بیان فرموده است

 ،حسناس دروننی و بروننی باشندارجی منا کنه اعطیّنات خن ،عقن  باشند ،که فطرت باشند

از ک ّ عطیّات به عنوان تبلور به عنوان حرکت که با اینن حرکنات صنحی   ،عطیّات علمی

 برکاتی دارد.  «فی سبی  التعرّف الی الحمّ»

تنَکّرون مناذا تنَکّرون « »تَنََكَّرُونَ لَعَلَّكُنمْ زَوْجَنیْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُ ِّ وَمِن»حاال این آیه 

 تلنوفنی ذاتهنا تنَکّر االوّل و هننا تنَکّرات و تنَکّرات  ةفقر المنادّ ة؟تَکرّون ب  فقر المادّ

کن ّ شنی  یعننی افتقنار کن ّ  ةعن زوجیّن ةو اص  هَه التَّکرات عبار فرعیةبعض تَکّرات 

دیگنر بقیّنه را الزم نیسنت  ،هنیچ نندارد ،ادر یک شخصی دفنت فالننی فقینر اسنت« شی 

 ، اینهناعنی نان از کسی، سبزی از کسی، رخت از کسی، مکان از کسیبگوید، هیچ ندارد ی

آدم هنیچ نندارد. ادنر یینزی دارد بدانیند از  اینن الزم نیست بگوید، اص  این است کنه را

که تنا  «تَََكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَیْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُ ِّ وَمِن»دیگر است. خودش هیچ ندارد.  جای

حناال مقنداری هننم ، مراجعنه بفرماییند، توانسنتیم بحنث کنردیم در حنوارآن نایی کنه منی

این فقر ذاتی و ال شنیییّت ذاتنی کن ّ مخلوقنات را بینان فرمنوده اسنت از نةنر  .خوانیممی

از هنر  ،، از نةر علمی، از نةر حسّی، از نةنر دقّنی، از نةنر هندسنی، از نةنر فیزیکنیعقلی

تبلور پیدا کنند زوجنین اسنت. و هم نةری از نةرات درونی و برونی ادرکات ما و هر قدر 

ست و آن هآید و واجبی دیروز عرک کردیم حضور برادران که یند محال این ا الزم می

 فهمیم.متحقّم است و ما نمی

ة بمرکّباتها و باجزائها ال یمکن فعلیّ ةبصور ةینما کانت محدودکیف ما کانت و أ مادّة»

اجتمناع نقیضنین، اینهنا را قنبالً « ةمحدودالمواد الالن تکون المادّة المحدودة مرکّبة من أ

اخری منا ذکنر فنی  ةالَّی تتبنّاه امور ثالث االص  االصی  فی المادّة»م. حاال صحبت کردی

فی ذاتها فی اص  کونها و فی کیانهنا و فنی  ةففقر المادّ ة المادّةعن زوجیّ ةیه عبارهَه اآل

مائة  ما کانت و أینما کانت مفتقرة کیفة ثمّ لمّا نفکّر و لمّا نتدبّر فی أن المادّ ،استمراریّتها
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آن صند  ،دارد ند. فقرایی هستند که اینن ینک تومنانکنفقرا  فرا می ،نّار نداردص« بالمائة

، شود. آن وقت ادر این هنیچکنند یک پولی میجم  می ،آن پن اه تومان دارد ،ومان داردت

، عند دوم اسنتآید. مادّه هنم فقنرش بُمیندر یجم  هیچ ییز ،آن هیچ ،آن هیچ ،هیچ آن

ینک ینا کسنری از  هادرست کند، جم  صفر زها ییشود جم  هیچیه می ،هیچ هیچِ هیچِ

 مّا باشد. شود. هیچ و ییز ولو شی ٌنقیضین میعدد درست کند، این جم  بین 

ْْ ٍ كُن ِّ وَمِنن»النَّاریات االص  االوّل تبیّنه آینة » « تَنََكَّرُونَ لَعَلَّكُنمْ زَوْجَنیْنِ خَلَْقنَنا شنَ

 التغیّنر ثانینف اواّلً ةذاتینف الحرکن ةلفقر المنادّ تبنیّفمن االمور الّتی نتَکّرها  ةتَکّرون امور عدّ

ة هنَه منادّبین تغیّنراتٍ ذاتی و الزّمان یستفاد  و تغیّر المادّة ة ذاتیةالمادّ ةحرکلثف. الزّمان ثا

 اینمنا کاننت هنی مربّن  منن هندسنة کینف منا کاننت و ةاالخری مبعف المنادّ االمور الثاّلثة

مّ عنن الفقنر النَّاتی ثن ةعبار ةاالفتقار المربّع ةلهندس ةالضّل  الضّلی  االوّل بالنّسب ،االفتقار

تولّد التغیّر و  ةو الحرک ة الی حرکةنفهم علی تَکّر بالفقر الَّاتی أنّ هَا الفقر الَّات بحاج

فی  ةاالولی ترکّت المادّ ر انتزاعی راب ، الحقیقةفهنا حقائم ثال  و ام .التغیّر منتزع للزّمان

ال ینفصن  الفقنر  علی مول الخ  ةم  المادّ ةالکائن ةذاتها الحقیق ة فیذاتها و افتقار المادّ

کنی ل ةالثّانین ةالحقیقن» اینن حقیقنت اول اسنت.« تنفص  عن الفقنر ةو ال المادّ ةعن المادّ

 دخواهینمنی د، هرینهبگویینحرکنت جنوهری بنه آن « تتکام  المنادّة تحتناج النی حرکنة

از  ،شنوداصنالً نمنی ،شنودنمی ،ادر جمود داشته باشد بله .کنیممقداری بحث می د،بگویی

اینن بنه  ،خود حرکت حرکت الشعوری با تکوین ربّانی ،ثانیف ،مور استهم این نةر علمی

شنعوری اسنت، ال ینک مرتبنه حرکنت به سوی تکام  است. این حرکنت ،سوی کمال است

حرکنت ال شنعوری حرکنت جنوهری  .حرکت ارادی است ،حرکت شعوری است یک متربه

کنه بنه سنوی تکامن   حرکت شعوری هم حرکنت مکلّفنین اسنت ،برای تکام  است ،است

ولکن برای تکام  است. پن  حرکنت مسنتفاد از  ،است. ممکن است الی التّنازل هم باشد

بنرود؟  منرفآن  مرف ویرا این  ،اص  افتقار مادّه است. ادر کسی غنی باشد از همه ییز

، بنرود بناز بنه نهاینت داردنهایت دارد. آن موجنودی کنه بیبییرا به خودش ا افه کند؟ 

 او برود کمنک بگینرد کنه مراقنت ،موجودی که خوف از کسی ندارد؟ ا افه کند نهایتبی

موجودی که غنی مطلم است یرا حرکت کنند اصنالً؟ دَشنته از  ؟پاسدارش باشند ،باشند

ینون حرکنت از  معننا نندارد؛ در م نرّدحرکنت اصنالً  ،م رّد معنا ننداردحرکت در آنکه 

از مکنان بنه مکنان شندن اسنت.  ،اسنتمکان به مکان شدن است، از حال به حنال شندن 

ادنر هنم بشنود  ،حرکنت داشنته باشندشود نمیدَشته از آنکه م رّد به تمام معنی الکلمه 
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از نگنَارد  ،؟ ا افه کردن بنه خنودهحرکت برای ی ؟یرا حرکت بکند ،حرکت داشته باشد

 یرا حرکت بکند؟  ولی اصالً ،به خودش ا افه بشود ،خودش کم بشود

حقیقنت فقنر. خنود اینن  از بعند ،ای است کنه در منادّه اسنتثانیه این حرکت حقیقت

کامن  را کند، کند، ناقص را کام  میزرگ میکند؟ تغیّر، کویک را بای اد می حرکت یه

. زمنان، زمنان حقیقتنی نندارد است این حرکت ثالثه ،کند، تغیّر، تغیّر، تغیّر، تغیّرتر میکام 

زمان یک حقیقتی است که منثالً خلنم « ین االکوانب ةاصلمن الف ینبثمعمّا  ةالزّمان عبار»

کنند. زمنان ادرا  منیانسنان  ،از مادّه با حرکتش تغیّنر و بنا تغیّنر ،نخیر ،شده است با مادّه

اهلل شنا و عمیقنی خواهند بنود کنه ان رقیمبحث بسیار  ،حاال در زمان بحث خواهیم کرد

فقنر النَّاتی النّ القنرآن ینَکر حنناه أالّنَی مر سؤالال واب عن الف»صحبت خواهیم کرد. 

تتَکّر تغیّر  ،ة المادّةینما کانت ثم لعلّکم تتَکّرون، تتَکّر حرکأکیفما کانت و  ةکمادّ ةللمادّ

باز منوری نیسنت. فنرک  ،ادر اینها هم نباشد« عن تغیّر المادّة المنبثمتتَکّر الزّمان  ،ةالمادّ

، زمنان هنم مادّه حرکت ندارد تغیّنر نندارد ،داریمما با این کاری ن ،مادّه حرکت ندارد دکنی

ادنر ینک  ،ای بیناوردادر کسی بخواهد بنرای اثبنات مطلبنی ادلّنه نیست. باز  رر نکردیم.

سست است؟ اش کننده بیاورد بهتر است یا هزار دلی  بیاورد که همهدلی  صد درصد قان 

لنزوم  ...بیشنتر ،تاسنه ،تناریها ،تاپنج ،کننده بیاورد کافی است یا نخیرادر یک دلی  قان  یا

برای اثبات نبوّت باید صد مع زه  ،فرستد؟ وقتی خداوند پیغمبری میستندارد، غرک یی

 ةواحند ةآین ،ینوحی الینه ،مّا تدلّ علی أنّ هَا البشر ربّانیٌ ةی، آمّا ةٌمع ز»داشته باشد؟ نه، 

 طرار الَّین ی نت أن یتفهّمنوا أنّاال  ،تکفی کثره اآلیات لماذا؟ الّا عند اال طرار فی آخر

دلین  اوّل  ،مّا کافی اسنت دلی ٌ« وحی من اهلل سبحانه و تعالیال ةهَا االنسان یحم  شرع

یکنی اینکنه دلین  اوّل  لاینن ینند جهنت دارد ،ثالث ،ثانی ،دوید اوّلدلی  ثانی، اینکه می

هر کندام از  ،بیاوریصدتا دلی   ،تا دلی شد دهمی ،یهارم ،دوم، سوم ،نیست محکمخیلی 

این صدتا یک دلین  هنم نیسنت. فاینده نندارد. زیناد بنودن  ،این صد دلی  ادر کافی نباشد

ین دلین  اسنت و ادنر ادلّنه تنرادر یک دلی  بیاوریم که اینن قنوی اما ده ندارد.دلی  که فای

 این کافی است.  ،ست بر محور این دلی  استدیگری هم ه

اذا احت ننا الینه عبنارة عنن  االخری ةم منه االدلّ الَّی تنبثالقویّ القویّالدّلی  القویّ »

ذاتی مادّه ادنر منا حرکنت فهمیندیم حاال زوجیت افتقار است، از افتقار « ک ّ شی  زوجیّة

را فهمیندیم، زمنان  نفهمیدیم هنیچ، ، ادرفهمیدیمرا تغیّر  هیچ. نفهمیدیمکه فهمیدیم، ادر 

اینن بنرای منا  ،ر وقتی که ثابنت شند از منرف منادّه. اص  این ذاتیّت فقهیچ نفهمیدیم ادر

 فنْ آخنر بحنث»ل البحنث و ثمانین بدایة ةتسع مائة و ةافت  الکتاب الصحیف»کافی است. 
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 أحندهما بإدراك- أزلیّتها أو المادة بحدو  العلم من نتمكن ال إننال اإللهْ المادة حدو 

آخنرش  دفتنندل، آنها میمور بوددر محاوره رسول اهلل )ص( هم با مشرکین همین« -ذاتیف

ننه ازلیّنت، از الاوّل کنه نبنودیم ازلیّنت را  ،فهمنیماین است که ما نه حدو  جهان را منی

ننه  ،دنوییم ننه ازلنی اسنتمنی ،کننیمپ  سکوت منی ،در حدوثش هم که نبودیمبفهمیم، 

 ال ننناإانّننا » جاسنتلنقن  کنالم این حنرف،آن نه حاد .  است، ازلی دانیمنه می ،حاد 

« األزل منن نكنن لم اذ -ذاتیف أحدهما بإدراك- أزلیّتها أو المادة بحدو  العلم من نتمكن

تنا رفینم تنوأم خودمنان را در  ،منا ازلنی نیسنتیم« أزلیّتهنا ندرك لكْ»ندارد ازل که « من»

 نندرك لكنْ الحندو  حنین ال و»بنر حسنت قنول منادّی بفهمنیم.  ،ازلیّت که منادّه اسنت

منا کنه بنا آن  ،حاد  اسنت هادر مادّه اوّلی ،حواد  میلیاردها بعدی هستیمما از « حدوثها

 حناد منا هنم منا بفهمنیم  ،حاد  شندتا آن  مادّه اوّلیه در حالت شعور و ادرا  نبودیم

 و آثارهنا منن إلّنا المنادة فْ االمرین أحد إستنباط إلى لنا سبی  فال إذًا»این نبوده.  شدیم،

 تقنَف عةیمنف عسنكرًا تصب  المادیة ثاراآل و الخواص افةك و»آثار و خواصش « خواصها

ر مغنز منادّه در بنخنورد منی یهار بمت هیندروننی« ال بارة بالدفعیات المادة أزلیة خرافة

ش همان است که در کند استغنا  مادّه و ازلیّت مادّه را که بمت مهممنف ر می ،اص  مادّه

 .«زَوْجَیْنِ خَلَْقنَا شَْْ ٍ كُ ِّ وَمِن» فرمایدلسوره ذاریات می

 آثنار كافنة ن ند هننا و ، فصن قنول فْ الحدو  و ةیاألزل آثار عن البحث أسلفنا لقد»

« كاننت مهما المادة فْ بكاملها ن دها ذلك ك  المحدودیة، و الحاجة و الفقر و الحدو 

 و الحركنة و التغینر و الزمنانل منن»خواهند باشند. منی ههنر ین« کیفما کانت اینمنا کاننت»

 ،ترکّنت اوّل اسنت ،یون بحث مهمّ ما ترکّنت آخنر اسنت ،من به عک  نق  کردم« التركت

کتناب  دربعد زمانی است. مبم بیانی که عرک کردیم و  ،بعد تغیّر است ،بعد حرکت است

ما بایند از آثنار بفهمنیم. « -إمالقف -فیها األزلیة خواص و آثار من أیّف ن د ال ثم». نوشتیم

 بحنثاینن  هنان ما با مادّیبنابرای، را تصدیم بکنیم با دریافت خودش ادر بخواهیم ییزی

ماوات » لنننددویمننی هننا، مادّیداریننم را ناانّنننا لننم ن نند خننالم السننّ هننم  ،و االرک بحواسننّ

هنم  ةو االرک الَّی تسمّونه اهلل بحواسّنا الخمسن سماواتلم ن د خالم ال» ]...[« حسّیون

حنرف « الحنواسّ الةناهرةعنن  الحن ّ العقالننیّ عبنارة، یقولنونل ینکرون الح ّ العقالنی

فنال نحکنم أنّنه »ولنی اسنت اینن مرحلنه ا« لم ن د فکیف نحکم بأنه موجنود»هاست. این

ود و یقولون ما ادرکته حواسّنا فهنو موجن» دَارندیک پا باالتر می« موجود أو لی  موجود

دنوییم غلن  طنوه را منیشوند. منا هنر دو خمنکر خدا می پ « ما لم تدرکه فلی  موجود

 ؟تردیند داریند هسنت ینا نیسنت ،ّ تان ادرا  نکنیددوییم آنچه را شما با حواساست. می
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شنما کنه مبندأ مادّینت را  ، انگلن ،منارک ، اسنتالین، لننین، پ  آقای مادّی بسیار بنزرگ

، علم نداریند ،، عق  نداریدکنیمشعورتان را ح ّ نمیما  ،شما شعور ندارید ،درست کردید

تنان را؟ کنیند روحتان را، لم  مییشید روح؟ آیا میک است تانروح صالً زنده نیستید،ا

مور نیست که تصدیم انسان در انحصار ادراکنات جسنمانی و ادراکنات حینوانی پ  این

لو لم نلمن  المنوثّر و لنو  من اآلثار نعرف الموثّر و»مهمّ ادراکات عقلی است.  ،نخیر ،باشد

حنواس هاهرینه  بنرای اینکنه ،هبا این حواسّ هاهرین «م نلم  ثم نَالم نح ّ لم نبصر ل

 کندند، حواسّ غیر هاهریه تندترند از حواسّ هاهریه. 

 را عمنومی شنما قنوّه جاذبنه، دویید ادراکات منحصر است به حن یمرحله دوم که م

لحندّ  ةومیّالعم ال اذبة ةالطّاق القوّة ال اذبة»؟ مبدأ ک ّ علوم است یرا ،کنیدح ّ نمی هم

نحنن ن هلهنا  ةحال أنّ الکون تحکمه قوانین کثیر الت ریبیةالعلوم  ةاصی  لکافّ اآلن مبدأ

نّمنا إهن  أننتم تندرکون؟ ال،  ،اآلن ال اذبیّنة ةة اآلن الطّاقنال اذبیّن ةانّما عرفنا شییف مّا القوّ

فهمیند کنه منی ،بینیندمنیرا کنه ت ناذب « بآثارهنا ة عامّنةجاذبیّن ةهننا  ماقن تعرفون أنّ

 و آثنار منن أیّنف ن د ال ثم، التركت و الحركة و التغیر و الزمانل نم»ای در کار است. جاذبه

توانند خواصّ و آثار برای ازلیّت اسنت کنه در حناد  نمنی« -إمالقف -فیها األزلیة خواص

هنر دو تنناقض  ،باشد. یون ذات ازلی و ذات حناد  بنا صنفات ازلنی و صنفات حناد 

کننند و ادنر بر ذات است، ذات و صفت وحدت پیندا منی عارکردم صفت دارند. عرک ک

 یكفنْ أفنال»شنود. نمنی ،شود متناقضین حام  و محمنول باشنندنمی ،وحدت پیدا کردند

را « ذلك على مثالًا. »«؟تطوراتها فْ و ذاتها فْ حادثة أنها على صدا شاهدي ذاك و هَا

 کنیم. رها می

است، ادر این جز  دیگر را در نةر نگیریم، هنر دو جنز  ]...[ یون ترکت بین دو جز   -

را با هم در نةر نگیریم، ترکت معنی نندارد. یعننی اینن تغینر و حرکنت را ینک جنز  از آن 

 زوجین در نةر بگیریم ]...[
 تواند حرکت داشته باشد. یک جز  نمی -

 یرا؟  -

 نیست.  این ا هیچ ییزی ،نخیر -

 ]سؤال[  -

خلنم کنرد؟ بناالراده، اراده دوتنا را بنا هنم ن اوّل را خداوند یگوننه ولَا آن کائ نه، -

 دَاریم.میاصالً لفظ دوتا را کنار  ،دوییم دوتا، مرکّتما می ،ای اد کرد

 یعنی در واق  مرکّت نیستند؟  -
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« شنی ال منن  ةاالوّلین ةخلنم المنادّ»این « ال من شی  ةاالوّلی ةاهلل تعالی خلم المادّ» -

داننیم هسنت و مرکّنت اسنت و منی فهمیم،؟ اصالً نمیفهمیمبود؟ یه می هحقیقت این ی

دنوییم دو و ینک و فهمیم. ادر هم ما داریم منیبیشتر از این نمی ،انتها دارد ،محدود است

 ییز دیگری است. زنیم و الّا حقیقت مطلت ما داریم حرف می ،این به آن و آن به این

  .حقیقت داردفرماید قرآن میزوجی هم که آن  -

همنیم وحندت یعننی ینه؟ فمنی ،خدا هم واحند اسنتفهمیم. ولی ما نمی ،مفهممی -

 خدا واحد است.

اش ادنر منادّی اسنت، پن  ذاتنی ای هسنت،مادّه فهمیم که، میفرا دارد فهمیمنمی -

 است.

اینن حقیقنت  ،مادّه عبارت است از موجنود محندود و موجنود مرکّنت که فهمیممی -

باز دی نیم،  رویم،می کنیم و باالما تالش میفهمیم ولَا هر یه یه می ؟ ماترکّت ییست

 ،هنااز میلینوناسنت این مرکّت  ،فهمیمما ترکّبات بعدی را می ،؟ بلهستحقیقت ترکّت یی

البندّ مننه  ،ای کنه البندّ مننه اسنتها و امّا آن مادّه اولیّهمرکّت است از صدها هزار میلیون

فهمنیم، ما نمیرا  یقفحدّ  .ئات داشته باشیمکه یک حدّ یقفی در ترکّبات و در ت زّاست 

 فهمیم. نمی ، مابفهمانیدفهمید، به ما . ادر شما میفهمیماصالً نمی

  مرکت مادّی که هست. -

حرکنت قبن  « التغیّنر» .«التغیُّر -1 لالمادة لحدو  األربعة المةاهر»بله، شکّی نیست.  -

 المنادة علنى الطارئنة التغینرات و العوارک التغیُّر»تغیّر حاص  حرکت است.  ،است از تغیّر

شود این عوارک بنا می ، بعد سرخ است، بعد...اوّل زرد است« ذاتها فْ حدوثها على تدلنا

حالنت دیگنر. پن   ،رودمی ،حالت دیگر ،رودمی ،آیدیک حالتی می ،شودنمی ؟هم باشند

 ةکن ثنم کوّننت التغیّنرات الحناالت الةّاهرینلم ت»فردها حادثند ز این حاالت بمهر کدام ا

ال منادّه هنم  ،شنودمادّه که ال مادّه نمنی ،کونی که نیست« ةو لیست الکونی ةالکیان ةالبامنی

اینن  ،شنوداینن تغیّنرات حاصن  منی ،قدر که بر اثر حرکاتی کنه داردشود. همینمادّه نمی

سرخی واقعیّت اسنت. اینهنا  ،زردی واقعیّت است ،اردواقعیّت د ،خوردبه یشم می اتتغیّر

پن   هسنتند، عارکبر مادّه شده، اینها  و نبوده ،شده و نبوده ،شده ،هر کدامش نبوده است

ة ازلننیّ و و ال یمکننن أن تکننون المننادّ»زیننرا عوار ننش حادثننند.  ،مننادّه باینند حنناد  باشنند

ف ذاتین ةازلین ةبین النّقیضنین المنادّ فاعحادثه و الّا کان اجتم ةعلی المادّ العوارک المتتالیة

 شود. این نمی« ةحادث ةٌازلی ،ةازلیّ ةاذًا حادث ةفالمادّة العوارک حادث ةمن ناحی
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مور کنه همناندر ک ّ این مراح  اربعه.  مالحةه بفرماییدما یک بحث جمعی داریم، 

صنفاتی  ،ند در ذاتتباین تناقض یا تناقض تباین دار ،ازلیّت و حدو  با هم تناقض دارند

ال یمکنن أن »کنه حناد  دارد حادثنه اسنت. هنم صنفاتی  ،هم که ازلنی دارد ازلیّنه اسنت

ة و مننن الحنناد  و ال الحنناد  صننفات مننن االزلننی ألنّ الصننف یحمنن  االزلننیّ صننفاتٍ

ینک « ةالحام  و المحمول ال یمکن أن یحمن  النّقنیض نقضنی الموصوف یشکاّلن وحدة

االثننان  ،ال یمکن أن یحمن  الواحند الالواحند»حم  کند.  دو را حم  کند، یک الیک را

هنم حام  محمول، یون حم  صفت است و حامن  موصنوف اسنت و حمن  « الالاثنین

 کنیم برای این جهت. صفت است. تعبیر به حام  و محمول می

تا آخر هم ننه،  ،فق  یک مرتبه این مادّه تغییر کرد ،بنابراین ادر ینانچه یک مرتبه فق 

 اینن همین یک مرتبه تغیّر دلین  اسنت بنر اینکنه ،اوّل نه، تا آخر نه، یک مرتبه تغییر کرداز 

دینرد. مّا به خنودش نمنی ولو آنف را مادّه حاد  است. یرا؟ برای اینکه ازلی صفت حاد 

و ال تغیّنر  ةٍأوّل منن دون حرکنکاننت منن االزل النال ةالمناّد»این نا بگویند منادّی هنم ادر 

دو  مسننتحی  و ثانیننف حننال أولنقننول هننَا  .حنندثت الحادثننات بعنند ذلننکثننمّ  زمننانٍفال

 ةالمَئومن ةتف ّنر االزلیّن ةجبّنار ]...[ ةجندًّا علنی المنادّ ةقلیلن   نییلةٍالحادثات ولو لفتنرةٍ

آیا ممکن است ازلی حاد  شود؟ ننه، ممکنن  ،تواند. باالتر از اینیک آن هم نمی«. ةللمادّ

ولنو  ؟ازلی صفت حناد  بنه خنود بگینرد یا ممکن است  ازلی شود؟ نه، پ  آاست حاد

فنرک کنیند در منول عمنر ازلنی صنفتی از صنفات  ،، در مول عمنر نگرفتنهتهتاکنون نگرف

ا ننه؟ حاد  را نگرفته، حناد  صنفتی از صنفات ازلنی را نگرفتنه، ممکنن اسنت بگینرد ین

 الحناد  و ال ةحادثن ةال یمکن أن یتّصف االزلی بصنف إنّه»ممکن است کافی است. یرا؟ 

 ننه اینکنه واقن  ،ممکن نیست . اصالًاست« یق ال »غیر از « الیمکن« »ال یمکن ةازلی ةبصف

عد حکمت ربّنانی نخنواهیم ولی ممکن است. نداریم و در بُ ،. ما آدم هزار سر نداریمبشود

 ولکن امکان ذاتی دارد.  ،داشت

تحنوّل علنی نقنیض،  حاد  و تحوّل الحناد  النی االزلنی، کما أنّ تحوّل االزلی الی»

من صنفات الحناد  لالزلنی و  ةقیضین و هَا مستحی  ذاتیف کَلک تقبّ  صفجم ٌ بین ن

ال  ،هَا التّقبّ  فنی بقن  االمکنان کنَلک مسنتحی  ،من صفات االزلی للحاد  ةتقبّ  صف

محور  های الهی برها بروند. یکی از امتیازات بحثممکن نیست. پ  هر جا مادّی« یمکن

کما أنّ ربّنا سنبحانه و تعنالی کنائن علنی منول الخن  ال »ها این است ایر بحثوحی بر س

اینن اسنتدالل بنه  ،خداوند استدالالتی در قرآن شریف دارد« کَلک بیانه و کالمه ،یضعف

، قنان  بشنوند ،این حساب نیست که مشرکین یا ملحدین و مادّیین که زمان پیغمبنر بودنند
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ه اعتراک، هردونه ایراد، هر دونه اسنتدالل کنه بنر خنالف هر دون ةالی یوم القیام بعد یه؟

 االدلّنة اقنوی»ترین دلی  هم همنین اسنت. باشد و قوی ی آنقرآن باید جوابگو ،حمّ باشد

ولنو در آن « الّتی تحلّم علی مول الخ  بالنّسبة لک ّ من یرید االسنتدالل ةعن االدلّ ةعبار

منثالً در فر نیّه انیشنتین  ،بحنث کنردیمبنا اینهنا کما اینکه ما  ...امّا ادر کسی ،زمان نبوده

وجنود هنم « اسنم مصندر ،ال ف؟مصدریّ ة، الحرکةتعنی المادّ ة تعنی الحرکة و الحرکةالمادّ»

فهمنیم ینا هنر بود. حاال ما نمی ، خودِمور است، وجود بودن، بودن که ییزی نیستهمین

نتی نه تغیّنر یعننی منادّه و منادّه حرکت یعنی مادّه و مادّه یعنی حرکنت. در  ،فهمیممی هی

 .  «توأمان اثنان»ند اند توأمنادر نتی ه زمان یعنی مالزم .یعنی تغیّر

همان حرکت است و تغیّر. بر محور فر یه انیشتین کنه تناکنون هنم قبنول شنده اص ، 

ة توأمتنان ال تزیند المنادّ ة فالحرکنة وعنن المنادّ ةاذا کانت الحرکن»است و تبلوریافته است 

اشنهر  ةسنتّ هعمنر ، إذا کنان حند  تنوأم،العمر ةالعمر و ال نهای ةخر ال بدایداهما عن اآلاح

أو  ةتعننی الحرکن ةالمنادّ تاذا کان توأمین.نا ، ألنه فر نف  الشی  ؟اق  أوثانی أکثر ال ]...[

انیشنتین اسنت کنه  فر نیّه ،ینک فر نیّه در این ا وجنود داردلدو فر یه « ةتساوی الحرک

ینک فر نیّه  حرکتِ اسم مصدری. ،خود مادّه حرکت است« ةتعنی الحرک مادّةال»دوید می

تعننی  المنادّة»کمنا اینکنه « زم الحرکنةتنال ةالمنادّ»فهمیمل است که این را بهتر می ترپایین

 «.  االولی ةفی المرحل ةالترکّت و الترکّت یعنی المادّ

تنا حندّاق  اینن دو، پن  وقتی که حرکت مسناوی بنا منادّه اسنت ینا عنین منادّه اسنت

 ةالحرکن ة،حادثن ةالحرکن»پ  مادّه هم حناد  اسنت. ، اند. ادر حرکت حاد  استتوأمین

 ةداخلیّن ة، حرکنةأو ارادی ةاتوماتیکیّ ةحرک ،من مکان الی مکان ،انتقال من حال الی حال

انتقالنةً منن  المراحن تعنی فنی کن ّ  ة، حرکةأو غیر محسوس ةمحسوس ة، حرکةأو خارجیّ

ا انتقلت الی زال منه و لمّا لم ینتق  هو باقی فنی منن و قبن  االنتقنال ال منن و ال لمّ ،الی

ینک سناعت قبن  بردنردد؟ شنود میدیگر، آیا  است شود دیگر، مث  زمانمور میاین«. الی

هنا ... آن التایشنان کنه منین که جع  کردند برای حضرتؤشود بردردد. نماز امیرالمنمی

نخوانند و سنر  ،نمناز عصنر را یشنمش بناز بنود کشیدند. ایشان هم یاقوها را برای همین

 ،بناز بنودهم یشمش  ،عمدًاو نخواند، بعد آفتاب هم غروب کرد، پیغمبر روی زانویش بود 

اینن  ،ننه هنر دویشنان ،د بنرای خنامر علنیکرد، بعد خدا خورشید را بردردان آفتاب غروب

آفتناب غنروب  ،ز ههنر غنروب کنردنگردد. ادر شش بعد ازمان که برمی ،محال است اصالً

دنردد. منینزمنان کنه بر ،م دّدو عصر، نماز ههر دوباره نماز صب ، دردد بعد که می ،کرد

بعند بردشنت از  ،مور است. وقتی که کسی حرکت کرد از آن ا بنه این ناحرکت هم همین
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 ،فنتدفعه اوّل و دوم کنه ینک جنا نیسنت. دفعنه اوّل ر ،این دفعه دوم است ،آن ا به این ا

 .«فالمتحرّ ». آمد دفعه دوم

 مع زه نیست؟  -

توانند محنال مع نزه نیسنت. آینا خندا منیال که مع زه نیست، باید بحث کنیم، مح -

 ة؟ ال، هنَهاهلل یخلنم الهنف مثلنه، مع نز»مث  خنودش خلنم کنند؟  ییمع زه کند یک خدا

 «مستحی 

 یطور؟ شمّ القمر -

آن ننصّ اسنت، شنمّ القمنر ینه ربطنی بنه آنکه بله، ممکن است و واق  است، در قر -

دفتم نخیر شمّ القمر در مقابن   ،القمر را منکرید ل شما شمدفتمییک کسی ؟ این ا دارد

باید بحنث کننیم. ینک ییزهنایی بنه خندا و  ،ها نداریمنصّ است. حاال کاری به این بحث

ی انسنان یعننی وقتن ؛اینن محنال اسنت ،دهند که از محاالت استمینسبت پیغمبر و ائمه 

خداونند بندهیم؟ نسبت منین ؤمحال است. یرا ما محال را به امیرالمو فکر کند، دقّت کند 

بنه انندازه کنره شنود، اینن انگشنتر را منی ،قدر کندکره زمین را ایناراده کند، امیرالمؤمنین 

از نةنر واقعنی محنال  ،از نةر علمی محنال نیسنت ،این محال نیست ،شودمیزمین بکند، 

کنه ینک مطلبنی دارنند ن فالسفه در باب معاد ای ییزی که محال است که آقایولنیست، 

اد کنه اعناده معندوم ولنی معناد مگنر اعناده معندوم اسنت؟ معن 1«امتنعا المعدوم ممّا ةاعاد»

آینا  شنود؟سنت میر، ینه دسنتهاین جسم خاکستر شند، روح هنم  ؟نیست، معاد ییست

یعننی منادّه همنان اسنت، خلم مثن   ،مث کند؟ نه، همان هیک  اوّل را ت دید میخداوند 

جسم  برایبوده؟  هی برایذنت و عصیان و ثواب کند. است، مماث  هیک  اول درست می

شنبیه حالنت اولنی و  بنه درداندهم جسم است هم روح. این جسم را برمی ،بر مبنای روح

دّتی ینک من «ممنا امتعننا»اده معدوم نشد. اعناده معندوم پ  این اع ،روح هم داخ  نیست

دویند اعناده معندوم نیسنت عادی که قرآن میشود. م، پ  نمیالمعدوم ةاعاد ،بحث کردند

 . ، هم امروزامروز، امروز هم دیروز است ،اصالً، اعاده معدوم محال است. دیروز بردردد

 شود.د اعاده معدوم نمیندویعاد میمنکرین م -

 عاد جسمانی را منکرند.از فالسفه مها معاد جسمانی را منکرند، بعضی بعضی -

 شود اثبات کرد. عقالً نمیدویند می ،منکر نیستند -

 دویند.ها باالتر از آن میی بعضیهمان است، همان ول -
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 کنند، بعد...ها ادلّه منکرین را ذکر میبله، آن منکر هستندآنهایی که  -

  «ةٌحادثالحرکة »، حرکتها مختلف است. در این ا حرف -

 درداند؟ها را برمیایی که ]...[ خداوند همانهمان اجز -

هیکن  معندوم  ،اجزا  معدوم شده؟ اجزا  معدوم نیسنت. بلنهمگر ، اعاده معدوم نشده -

 ،دنردد. خلنم مثن دردد مماثن  آن برمنیآن هیک  برنمی ،شده، آن هیک  که معدوم شده

خلنم مثن  در ، خلنم مثن  اسنت. خلنم مثن ، کندروی خلم مث  تکیه می دائمف هم قرآن

قی  لالمنام الصنادا »، خلم مث  در جسم نیست داریمروح نیست. در بحث معاد مفصّ  

قولنه سنبحانه و »حاال این یند دقیقه را بد نیست بحث بکنیم. « قوله سبحانه و تعالی )ع(

هی هی و هنی یف ک 1«ابَاْلعَََ لِیََُوقُوْا غَیْرَهَا جُلُودًا بَدَّْلنَاهُمْ جُلُودُهُمْ نَضِ َْت کُلَّمَا»تعالی 

ر  ]...[و هنی غیرهنا  ةهی هی فی اص  المادّ .غیرها قال نعم هی هی و هی غیرها ثنمّ کسنّ

ها اجنزا  و فی حال خراب قال اللّبن فی الحال کونها لبنف ،االولی ةثمّ اعادها الی الحال بدنة

لنم یحند   ،مثن  االولنی ةلکن لمّا جع  هَا التّراب لبنن و . انّما التّحوّل فی الهییةالمادّیة

خیلنی بینان عنالی « االولنی ثانیف لهَا التّراب مث  اللبننة المعدوم انّما جع  و صن  هیکالً

البتنه خنودش بحنث دارد.  است. ک ّ جسم« جُلُودُهُمْ»این « جُلُودُهُمْ نَضِ َْت کُلَّمَا»است. 

آتش قنوی بشنود و  یقتسوزد دیگر، واش میهمهدر آتش قرار بگیرد، انسان بدن وقتی که 

پ  این ک ایش خلنود اسنت؟ ک نایش  شود.اهر و بامن همه جزقاله میه ،دوام پیدا کند

اعندنا هنَه ال لنود هنَه « غَیْرَهَا جُلُودًا بَدَّْلنَاهُمْ جُلُودُهُمْ نَضِ َْت کُلَّمَا»دوام عَاب است؟ 

نرجّن   ، هاثنم نضناالولنی  ةاالبدان هَه االجسام الّتی نض ت رجّعناها النی مثن  الحالن

 ،بیاورنندبینرون اش کنند. این روح را بکشند زنده ،اش کنندمث  اینکه بکشند زنده« ننضج

این روح همان روح است، جسم هم همان جسنم  بیرون بیاورند، داخ  کنند. ،داخ  کنند

. در موت جسم هم شک  جسم عنوک شنده، جسنم انسنانی است مکان عوک شده ،است

عمنده  ای نیسنت،دهنند و شنک  کنارهشک  اوّل را به این جسم می شده، بعدخا   ،بوده

بیسنت  . و لَا این دست ادر بیست سال هلمف به کسنی سنیلی زد،مادّه است که کاره است

 بزنید به این دست.  لدویندرا می، همان دست خیلی فرا کردهسال بعد این اجزائش 

 ةفالمنادّ ةحادثن ةاذا کاننت الحرکنالحرکة الّتی هی توأمة للمادّة حست العلنم نقنول و 

است کنه بنر موری  قرآنادلّه نةر انیشتین را، دفتیم که « نحن ال نصدّا ،اذا قی  ال ةحادث

احامنه ، تنا جنایی کنه ممکنن اسنت بگوینند ،تمام افکار تا آن ایی که امکان دارد بگویند
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پن   ،شنده تغیّنر بعند االزل حناد  ،دارد. شما بگویید که حرکت بعند االزل حناد  شنده

دوییم ما دَشتیم از اینن اسنتحاله کنه است. می االزلبعد  ،شودزمان که از تغیّر درفته می

 این بحث هنم خنواهیم . و واردعمر نداردیون موجود ازلی  ،باشد ی داشتهازل بعد یا قبل

، عمر که ننداردموجود زمانی است. موجود ازلی  برای رندارد. عم رشد که موجود ازلی عم

میلیارد سال قب  از این خلقت را با یک میلیارد سال بعند از اینن خلنم را نسنبت  یک ادر

نه میلیارد زیاد است. مثن  اینکنه بگنوییم  ،خدا نه میلیارد کم است ،به ازلیّت خدا بگوییم

، یک درجه حرارت، یک درجه حرارت به تومان کاری نندارد اصنالً صد تومان دارم و من

 جای خودش خواهد آمد. در ث این بح به هم ربطی ندارند.

کسنی نگفتنه  « بالنَّات ثنمّ عر نتةًازلیّ ةاذا کانت الماد» دوییملمیما در مرحله دوم 

 ةفنی ذاتهنا ازلیّن الزّمان فالمادّةو ثمّ عر ت الحرکة فالتغیّر »ولی ادر بگویند  ،این حرف را

هننا ألننه  ،الحندو  ال یمکنن أن تعنرک علنی االزلنی ها ال، نقنولل عنوارکو فی عوار 

 ،بین االزلی و الحندو  کنَلک بنین صنفات االزلنی و الحندو  تناقضٌ ،تناقض کما بیّنّاه

 یمکنن أن یحمن  کلتنا ازلی فنی النَّات ال یمکنن أن یحمن  صنفات الحندو  و ال کائنٌ

 مسنتحیلینیسنیر  خنری.اال ةالحندو  منن ناحین ةو صنف الصّفتین صفة االزلیة من ناحیة

 ة جم  بنین صنفةانیة و استحالة ثحادث ةًَات ازلیّ و صفالبین  اولی جم ، استحالة اثنین

 «.  الحدو  ة و صفةاالزلیّ

ما مقداری در حرکت در ابعاد دونادون و همچننین در تغیّنر  ،حوار را مطالعه بفرمایید

ولو کان اص  بحث همان بنود کنه از قنرآن شنریف  ،کنیمو همچنین در زمان صحبت می

یک تخیاّلتی دارد که این تخیاّلت عوامی است و ادر تخنیاّلت نسان ااستفاده کردیم. البتّه 

شنود. کمنا اینکنه در اصنول ه خنراب منیقضی ،بخواهد روی جرده بحث بیاورد عوامی را

را کنردیم از بنرادران  سنؤالمور است دیگر، در اصنول لفةنی منا بارهنا اینن لفةی همین

 ،، ادر برای منطنم و فلسنفه اسنتکتاب لغتن که این برای لغت معنی کردن است، اصولیی

 ،«منرّتین اغسن  منا علنی العنورة»راه ندارد در منطم و فلسفه، وانگهی اصالً فلسفه عقلی 

 مَنا بِمِْثلَنْْ»نم؟ فرمنود کنه کنار کن هین ،کند که من وقتی بول کردممی سؤالروایت داریم 

 ،ضیّه فیلسوف، فیضیّه فنالنشود مرّتین، فیدر فیضیّه ببریم می« مثلی»این  1،«اْلحَشَفَةِ عَلَى

 یندویند دو مرتبنه برینز، همندو قطره، دو قطنره نمنیسر حشفه یک قطره است، ، یامّا مثل

بلکه  نرر  ،شود. پ  این اصول لفةی کلّف این نف  نداردبریز. پ  خراب میرا یک مرتبه 
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لنش کنیند، خواهیند داخخرفان را می، عرفان را، منطقه را ،دارد، یرا؟ یون شما فلسفه را

پ  باید به همان و   بسنی  منا مراجعنه کننیم. ینادم اسنت آقنای خمیننی در  .شودنمی

ننه بنرای اینکنه اسنتفاده  ،ما آن بحث را رفتیم ،کردند راج  به والیت فقیهن ف بحث می

آقنای  ه بنودیم،ینون از استادشنان آقنای بروجنردی اسنتفاده کنرد ،شان بکننیمای فقهی از

معنارک شناه  کنه ال شکّ، ولی والیت فقیه بود و ما از نةر سیاسیب ندبروجردی اعلم بود

بایند  ،اسنت منوراینرفتیم. یک روز ایشان فرمودنند کنه اینن بحنث در مدرسنه بودیم می

تشنریف  ویشحآقا از اوّل بازار  لدفتم به ایشاناست.  یگونهببینیم  ویش راحبرویم بازار 

کننیم کنید؟ فرمودند تقیّه منیها را معطّ  میهیرا ملب ؟شویدخارج می یرا از بازار ببرید،

را  اسطق ٌ فوا االسطقساتیون ادر این  !سواد استها که نگویند بیاز ملبه ،هااز ملبه

آدم فیلسنوف منرد،  ولکنن وقتنی نند کنه فیلسنوف اسنت.کنخیال منی ،به آن فرشته نگوید

به خندا  ،دیج شدفرشته آن  «اسطق ٌ فوا االسطقساتقال  ؟من ربّک» لدفت فرشته به او

، قال یقولل اسطق ٌ فوا االسطقساتما یقول هَا العبد فی جواب من ربّک » لعرک کرد

 بَینانٌ»دویند. قنرآن شنریف کنه منی قلنبنهمنور این «أنا الرّب ما أفهم ماذا یقول هنَا العبند

منان کنه است این را بگَاریم و برویم سراغ وجود و ماهیّت و ینین و فنالن و به 1«لِلنَّاسِ

. بگنوییم سنتفنالن یی سنت،ماهیّنت یی کنیم کنه وجنود ییسنت، اصالً مدّتی باید بحث

باال برویم  ،نثر بگوییممدام شعر بگوییم، « مقتضی العروک معلولیّتهإذ الحمّ ماهیّته انیّته »

 ،شنود فهمینددیند نمنی ،دفتند مرحوم حاجی سنبزواری اوّل شنعر نوشنتپایین برویم. می

بعند سنکته  ،حاشیه نوشنت ،شود فهمیدنمی نوشت. دید باز همشرح  ،دخودش هم دیر کر

 شود فهمید. نمی را کدامدید هیچ ،مرد و کرد

نَا لِمَا تُحِبُّنهُ وَ عَةِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.   َاهُا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْنَ َاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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