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 مدت زمان خلقت آسمان ها و زمین 

 
 

 

 

 

  خلقت آسمان و زمینتفسیر آیات مربوط به مدت زمان 
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

چند ای دارد، که در قرآن آیات متضاده شدمی فقهی از آنچه گمان اینمونه

کنیم. تفاصیل آن را در تفسیر مطالعه بفرمایید. حاال می روزی عرض کردیم و اکتفا

تکوینی قضیه های کنیم. یکی از نمونهمی تکوینی بحثهای یک مقداری در نمونه

و یا از این قبیل. « ثمانیة ایام»یا خیال شده است « ستة ایام»یا  «یوم»خلقت است در 

 ور است خداوند متعال در هفت آیه قرآناشکال و اعتراض این است که چط

 ما وَ»در سه آیه  در این هفت آیه 1«أَیَّام   سِتَّةِ في اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ»فرماید: می

 وجود ندارد.« بَیْنَهُما ما وَ»هم وجود دارد و در چهار آیه « بَیْنَهُما

 في اْلأَرْضَ وَ  السَّماواتِ  قَ خَلَ» :فرمایدمی وقتی که این نکته را باید توجه کنیم

که فقط طبقات از نظر ظاهر گمان کند « اْلأَرْضَ  وَ السَّماواتِ»، انسان از «أَیَّام   سِتَّةِ

مشمول  مثلا « السماوات و األرض ما بین»و ارض است، اما ها گانه آسمانهفت

و ما  رضاأل« »اْلأَرْضَ » این دو جواب دارد. یک جواب این است که اگر گفتند نباشد،

و  است؟« من السماء»است یا « من االرض»، «ما فی االرض»را شامل است، آیا « فیها

وات است، اسم ،تمام فضای باالی ارض جو خالی که نیست،« السماوات»فتند اگر گ

 چه مکان و چه متمکن.

                                                           

 .54اعراف، آیه . 1



2 

 

و  سماواتای که از هفت آیه قرآن شریف خلقت را نسبت به گانهپس آیات سه

 ما»ندارد، اما « بَیْنَهُما ما»ش یوم بیان فرموده است، گرچه این سه آیه ارض در ش

و بخشی که ها است، بخشی که در ظرف آسمانی است آسمان« ما فیهما»هم « بَیْنَهُما

کنند نمی در ظرف زمینی است زمین. و اگر کسانی که تفکر در آیات مقدسات قرآن

 خَلَقَ «. »بَیْنَهُما ما وَ» :هفت آیه داردتوضیح بیشتری بخواهند، چهار آیه از این 

که این توضیح است. گرچه جواب اول  1«أَیَّام  سِتَّةِ  في بَیْنَهُما ما وَ  اْلأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ 

هم ها برای کندذهن ،اما این توضیح است و چون قرآن کتاب بیان است ،کافی بود

 کند.می هم بیانها برای کندذهن و فهمندمی دقت کنندها تیزذهن اگر کند.می بیان

 عِدَّةَ  إِنَّ»فرماید: می دیگر: چطور در یک آیه قرآن شریف در سوره توبه سؤال

 أَرْبَعَة   مِْنها اْلأَرْضَ وَ  السَّماواتِ خَلَقَ یَوْمَ  اللَّهِ كِتابِ  في شَهْرًا عَشَرَ  اْثنا اللَّهِ عِْندَ الشُّهُورِ

نیست، « ستة ایام»نیست، « یومین»، است «یوم« »اْلأَرْضَ  وَ ماواتِالسَّ خَلَقَ »پس  2«حُرُمٌ

« ایام»با  و «یوم »این با « یوم کنت کذا»یک یوم است دیگر. « یوم»نیست و... « اربعة»

 رسیدگی کنند اعتراض ،کنند یا اعتراض نکردندمی فرق دارد. کسانی که اعتراض

نکردند، چون اعتراض  اعتراضنیم کمی چون همه اعتراضاتی که ما عرض ،کنندمی

 کنند. قرآن که کتاب مراجعه نیست و اگر کردن مربوط به جهاتی است. اوالا مراجعه

مبتل ها و بعضی وقتماند می باقی مثلا این اعتراضات  ،مراجعه کورکورانه بکنند هم

لذا چه  ها تقبیحات است، توجیهات نیست واین شوند کهمی به یک توجیهاتی

خود قرآن از کنیم و جواب آن را می اضی کرده باشند چه نکرده باشند، ما عرضاعتر

حوار بین االلهیین و المادیین که تمام مکاتب کنیم. چنانکه در کتاب می استفاده

ممکن  بعدًااند و اکنون دارند و داشته قبلامادیه را ما در نظر گرفتیم و آن افکاری که 

دهیم و بر محور قرآن شریف می کار را تحت نظر قراراست که داشته باشند، این اف

کنیم، چون قرآن کتاب خلود است، می و غیر و غیر را رد مادی و الحادیهای فلسفه

هم هست،  فعلاجوابگوی اعتراضات گذشتگان باشد، که فقط  نیستقرآن کتابی 

های قلت ند، إنچه امکان دارد بشو، آنچه خواهد شد و آةآیندگان الی یوم القیام

 ، قرآن همه را جواب داده است.مثلانیش غولی 
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 اْثنا اللَّهِ  عِْندَ الشُّهُورِ  عِدَّةَ  إِنَّ»که چطور در این آیه مبارکه سوره توبه  سؤالاین 

خلق  این است،اش پس معنی. «اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ یَوْمَ اللَّهِ كِتابِ في شَهْرًا عَشَرَ

است دیگر. اگر خلق سماوات و ارض « یَوْمَ »در یک یوم است، چون سماوات و ارض 

در یک یوم است، این گزارش جریان زمانی تکوین خلق سماوات و ارض و ما بینهما 

 وَ  السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ  وَ»ولکن در هفت آیه قرآن شریف  ،است «فی یوم واحد»

کونی های ترین بحثبحث کردیم و مهممورد آن ر مفصل د که 1«أَیَّام   سِتَّةِ  في اْلأَرْضَ 

تکوینی قرآن که ماده نخستین را های قرآن در اینجا است. یعنی درجه اول بحث

 هفتم سوره هود است. ،زمین را آیه کند و خلقت آسمان ومی معرفی

 لِیَبْلُوَكُمْ  اْلماءِ عَلَى شُهُعَرْ كانَ وَ أَیَّام   سِتَّةِ في اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ وَ»

این آیه و شش آیه دیگر در قرآن شریف خلق سماوات و ارض را . «عَمَلا  أَحْسَنُ  أَیُّكُمْ

 36سوره توبه و  35آیه مبارکه  «أین التوفیق؟»معرفی کرده است. « أَیَّام   سِتَّةِ في»

 السَّماواتِ  خَلَقَ یَوْمَ اللَّهِ كِتابِ  في شَهْرًا عَشَرَ نااْث اللَّهِ عِْندَ الشُّهُورِ عِدَّةَ إِنَّ»فرماید: می

دهد می ولکن هفت آیه که خلقت آسمان و زمین را گزارش ،یک یوم است« اْلأَرْضَ  وَ

سِتَّةِ  في»فرماید: می خری،و زمین و ما بینهما را احیانًا أ احیانًا و خلقت آسمان

 این یک اشکال.. «أَیَّام  

« فقد فصلنا البحث فی فصلت»سوره مبارکه فصلت  12 تا 9در آیات اشکال دوم: 

سوره فصلت که معرکه  12تا  9تفصیل بحث هم در آیه هفتم هود است و هم در آیه 

قرآن که فکر کند ولی انسان روی  ،کس به جایی هم نرسیده استآراء است و هیچ

 أَ  قُْل» «.علی بعضیفسر بعضه بعضًا و ینطق بعضه »شود، چون قرآن می مطلب حل

 2«اْلعالَمینَ  رَبُّ ذلِكَ أَْندادًا لَهُ تَجْعَلُونَ  وَ  یَوْمَیْنِ  في اْلأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذي لَتَْكفُرُونَ إِنَّكُمْ

. آیات دیگر دهدمی دارد تفصیل «یَوْمَیْنِ  في اْلأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذي لَتَْكفُرُونَ إِنَّكُمْ أَ قُْل»

آیه «. ما بینهما»هم سماوات و هم ارض و هم  «سِتَّةِ أَیَّام   في» :فرمودای گانههفت

آیات مبارکات  «.یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ» یک یومسوره مبارکه توبه فرمود 

گرفتار شده و خود  تبیانه شیخ طوسی در فصلت احیانًا گمان شده است چنانک سوره

اول توجیهی که شده ایشان کردند، دیگران هم دنبال  .و دیگران است یه کردهتوجاو 

استاد بزرگوار تر هستند مثل هم که خیلی خیلی روشنها بعضی آن توجیه رفتند.
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 دیگری داریم که عرض( مطلب دیگری فرمودند، ولی ما عرض علمه طباطبایی )ره

م ولی چون بحث موضوعی است دار ،آن راجع به خود تفسیر است کنم. تفصیلمی

 کنم.می عرض

دو « یَوْمَیْنِ  في اْلأَرْضَ  خَلَقَ بِالَّذي لَتَْكفُرُونَ  إِنَّكُمْ  أَ قُلْ »آیات سوره مبارکه فصلت 

 وَ  فَوْقِها مِنْ رَواسِيَ فیها جَعَلَ وَ * اْلعالَمینَ رَبُّ ذلِكَ أَْندادًا لَهُ تَجْعَلُونَ وَ»یوم شد 

چند یوم شد ظاهرا؟ شش « لِلسَّائِلینَ  سَواء   أَیَّام  أَرْبَعَةِ  في اأَْقواتَه فیها قَدَّرَ  وَ  فیها بارَكَ

 قالَتا كَرْهًا أَوْ  طَوْعًا اْئتِیا لِْلأَرْضِ  وَ لَها فَقالَ  دُخانٌ هِيَ وَ  السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ»یوم 

 سَبْعَ  فَقَضاهُنَّ»تا هشت چندتا شد؟ 1«یَوْمَیْنِ  في سَماواتٍ سَبْعَ فَقَضاهُنَّ*  طائِعینَ أَتَیْنا

 وَ  بِمَصابیحَ الدُّْنیا السَّماءَ زَیَّنَّا وَ أَمْرَها سَماءٍ كُلِّ في أَوْحى وَیَوْمَیْنِ  في سَماواتٍ

تا را چه کار کنیم؟ پس اینجا دو تضاد هشت «اْلعَلیمِ اْلعَزیزِ تَْقدیرُ ذلِكَ  حِْفظًا

گوییم می . مامثلانرسیده چیزی نگفتند  اهآن. در تضاد اول چندان عقل آوردنددر

استفاده کنیم و در تضاد دوم به مشکل  از آیات باید جواب آن را ،اگر گفتند

 شَغَلَْتنا»کرد، رسید به آیه می قرآن استنساخ شخصی. کردند شدرسنابرخوردند و 

 درسنا کردند.ها شاین «.نا أَمْوالُناشدرس»: قرآن که غلط ندارد، نوشت گفت 2«أَمْوالُنا

بحث اول ظاهر تضاد بین  ما اینجا دو بحث داریم. ،زده شده مثلاکه هایی حرف

و « یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ »خلق سماوات و االرض در یوم واحد در سوره توبه 

گیرد. این بحث اول می «ستة ایام»و ارض را در  سماواتای که خلق گانهآیات هفت

و « واحد یوم  »ای که بین دو آیه دوگانه دو برابر، منازعه حث دوم منازعهما است. ب

خیال شده است. « ثمانیة ایام»است و آیات مبارکات سوره فصلت که « ستة ایام»

باالخره یک روز است، شش روز است، هشت روز است، چهار روز است؟ کدام است؟ 

 اللَّهِ  غَیْرِ عِْندِ مِنْ كانَ لَوْ وَ اْلقُرْآنَ رُونَیَتَدَبَّ فَل أَ»شود این قرآن شریف که می گمان

 .قلیل هم نیست ،کثیر است این اختلف 3«كَثیرًا اْختِلفًا فیهِ لَوَجَدُوا

 تا مربوط به تقدیر اقوات است.چهاراین  -

فرمایند: نخیر، تقدیر اقوات می آن این است. آقای طباطباییهای یکی از جواب -

لی. . حاال در بحث اوّوط به چهار فصل است. ما این را قبول نداریمنیست، بلکه مرب
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 یوم در قرآن شریف سیصد و چند مرتبه ذکر شده است. به المعجمدر بحث اول 

بر خلف  یومیوم در قرآن شریف ذکر شده است. سیصد و چند مرتبه  .مراجعه کنید

م که شش ماه شب، ساعت نیست. در مناطقی ه 24کنیم می نوعًاآن خیالی که ما 

نه یک سال است در بعضی  ،ساعت است کلا  24شش ماه روز یکسان نیست. نه 

حتی یک  ،است آن مطلق زمان است. هر زمانی یومدر منطق قر یوممناطق و آفاق. 

ساعت یوم است، شش ماه یوم است، سه ماه یوم است.  24است،  یومساعت احیانًا 

 ن، پاییز، زمستان.بهار، تابستا سال چهار زمان دارد:

  ]سؤال[ -

یم، بحث دوم در خدمت کنمی آنجا بحثی دارد. ما حاال بحث اول را داریمنه.  -

فکر خود را در این مرحله اولی بیاورید. نقطه اوالی در بحث  شما حاال شما هستیم.

معلوم « نهار»معلوم است، « لیل»روز؟ نه. از نظر قرآن یعنی شبانه« یوم»این است که 

ز معلوم است، اما آیا اطلق با ،شودمی «نهار»و « لیل»اطلق بر مجموع « یوم»ست، ا

و است؟ « سماوات»و « ارض»است که بعد از خلق « نهار»و « لیل»در انحصار  یوم

و زمین خلق ها یوم دارد. قبل از اینکه آسماناز خلق ارض و سماوات هم  قبل قرآن

در تورات، سفر تکوین ایجاد ها ی که یهودییوم دارد. اینجا یک انحرافشود باز 

طور این روز...زمین را در شش شبانهگوید: خداوند آسمان و می کردند این است که

ی هستند، به عقل و به حس و به هیچ تلغملکه هستند ها بعضینوشتند دیگر، چون 

 ت را نقلکنند. یا مجعوالمی کنند یا جعلمی طور نقلهمین ،کنندنمی چیز مراجعه

کند، نمی کند. مثل بعضی از روات ما که حسابمی کند یا بدون حساب جعلمی

 کند.می طور مطلبی را نقلهمین

و زمین را ها خداوند آسمان در سفر تکوین مخلوقات تورات این آیه تکرار دارد.

روز روز نبود. شبانهروز خلق کرد. قبل از خلق آسمان و زمین که شبانهدر شش شبانه

کره خورشید و کره زمین با آن های و گشتنها برای گردیدن کره زمین است. گردیدن

دانیم، عقل شما نرسید که این نمی دانیم و مقادیریمی وضعیاتی که دارد، مقادیری

 :گویندمی ها در سفر تکوین مخلوقاتحرف را زدید؟ حداقل شب آن را بیندازید. این

روز خلق کرد. در روز ششم خسته شد. در شش شبانه و زمین راها خداوند آسمان

رفت ، استراحت کرد ،است خسته شد. روز هفتم که یوم السبت ،روز ششم جمعه بود

وم السبت که روز شنبه است ما هم ولذا ی« فاستراح فی الیوم السابع». خوابید

 خدا استراحت کرد. این در تورات است. کنیم، چونمی استراحت
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 «هو عندها»جعل کردند مهیمن است،  و دانل آنچه گذشتگان نوشتهقرآن که بر ک

گوید درست و باالتر. می راها گوید غلط، درستمی راها چون مهیمن است، غلط

 سِتَّةِ  في بَیْنَهُما ما وَ اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَْقنَا لَقَدْ وَ»فرماید: می قرآن در سوره ق

 مِنْ مَسَّنا ما وَ »لیل و نهار نیست. ثانیًا « أَیَّام   سِتَّةِ»اوالا  1«لُغُوب  نْمِ  مَسَّنا ما وَ أَیَّام 

را در تورات جعل کردند مهمین که آنچه  عنوانبهما خسته نشدیم. این « لُغُوب 

 دهد.جواب می

که در سیصد و چند آیه با اختلف صیغ، مفرد، تثنیه، « یوم»در قرآن شریف لفظ 

 روزشبانهبه معنی  نوعًا اصلا نیست.  روزشبانه، این به معنای جمع ذکر شده است

نیست، مثل ید. ید در قرآن شریف خیلی زیاد آمده است، دو، سه مورد آن در باب 

در است، ید به معنای جارحه  ه موردباب وضو. سارق و وضو و دو س سارق و در

د رحمت و غیره. ید علم، ید قدرت، ی علم است. قدرت است، ید ید بقیه موارد

یعنی همین دست.  2«أَیْدیهِمْ فَوْقَ  اللَّهِ یَدُ »در عرف قرآن که توانند بگویند نمی بنابراین

 ید را هم کهاین  اصلاید غیر جارحه است. ید جارحه نیست، « ید»نه، در عرف قرآن 

 رقدآنچون ظهور قدرت انسان با این است. ید عین هم داریم. با چشم  ،گویند یدمی

این مصداقی از  این مجاز است. اصلا کند. می بیند که کنترلمی دقیقًا و قویًا و عالمًا

 چرا؟ برای اینکه این د به این دست مصداقٌ من المصادیق،مصادیق است. گفتن ی

 انسان است. مظهر قدرت عمل مادی انسان و بدن

از زمان اول زمان  در قرآن شریف به معنای مطلق زمان است و این مطلق« یوم»

بته مراجعه به سوره هود بسیار عمیق و دقیق است. البحث کنیم، می بحثحاال که 

کنیم. می الزم است بحث اینجا ولی آنچه کهبفرمایید، در تفسیر آمده است. 

 ةترین زمان یوم القیامترین زمان چیست؟ بزرگترین زمان چیست و بزرگکوچک

 غَیْرَ  عَطاء »عد اهل جنت چون در بُ اول دارد.عد اهل جنت آخر ندارد، است. در بُ

در  4«مِْثلُها سَیِّئَة  سَیِّئَةٍ جَزاءُ وَ»و در بعد اهل نار آخر دارد، چرا؟ برای اینکه  3«مَجْذُوذٍ 

مماثلت عذاب اهل « مِْثلُها سَیِّئَة   سَیِّئَةٍ  جَزاءُ وَ»خلود زیاد بحث کردیم. های باب

                                                           

 .38. ق، آیه 1

 .10. فتح، آیه 2

 .108. هود، آیه 3

 .40. شوری، آیه 4
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که ها آیند، آن جهنمیمی بیرونها د، چون بعضینآینمی ولو کسانی که بیرون ،جهنم

طور باید بسوزند، این حد دارد، چرا؟ برای استحقاق بیرون آمدن ندارند و همین

محدود مماثلت است؟ گناهانی الآیا بین محدود و «. مِْثلُها سَیِّئَة   سَیِّئَةٍ  جَزاءُ  وَ »اینکه 

 خود عمل، از نظر اثر آن محدود است که این شخص کرده است از نظر زمان، از نظر

الی غیر در نار  القیامةیوم اثر ندارد. اگر این  القیامةیوم دیگر بعد از  ،ةالی یوم القیام

 وَ »خلف عقل است، خلف عدل است، خلف نص است، چون  ،عذاب شود النهایة

نت در جنت هستند به کنیم. اهل جمی لی را عرضما اوّ «. مِْثلُها سَیِّئَة   سَیِّئَةٍ  جَزاءُ

اما عدل الهی حد دارد، یک مقدار آن طرف برود  ،فضل الهی و فضل الهی حد ندارد

 شود.می شود، پایین برود ظلممی شود. باال برود فضلمی ظلم

ترین و ریزترین و کوچک ،زمان یناولاز «. و بینهما متوسطات» پس این دو زمان

زمان  اینم. یکنمی شود که بحثمی زمانترین حرکت ماده اولیه برداشت آغازین

عد فیزیکی است یا سه که ماده اولیه که یا دارای دو بُ طورهمانخیلی مختصر است. 

 اول را ایجاد این ماده اولیه آنِ یامّ که حرکة  طوریا هر چه، هماناست بعد هندسی 

ه یترین زمان و زمان اول است، چنانکه ماده اولاول کوچک کند که آنِمی

 و چیزهای دیگر درستها بات آن عناصر و مولکولترین ماده است، بعد از ترککوچک

 القیامةزمان یوم  ،ترین زمانو بزرگ استترین زمان شود، آن زمان اول کوچکمی

 «.و بینهما متوسطات»خر ندارد اهل جنت آ برای است که از

مان. کل زمان سه بخش ز گیریم، کلنمی در نظر فعلارا « بینهما متوسطات»این 

بعد ». کنیمنمی ه بخش است. قبل را عرضس «خلق السماوات و االرضبعد »است. 

زمان سه بخش است. دو بخش اول متداخل است، بخش « خلق السماوات و االرض

الحیاة الدنیا و الحیاة البرزخیة. زندگی ستقل. دو بخش اول که متداخل است؛ سوم م

عد اینکه عالم ست در بُی برزخ دو زندگی است. از هم جداعالم تکلیف و دنیا و زندگ

تکلیف است و عالم اختیار، و نسبت به برزخ عالم تکلیف و عالم اختیار نیست. اما 

گروهی در برزخ هستند. مگر اینطور نیست؟ کسانی که  اآلنزیرا  ،متداخل هستند

ان دوم که زمان ی حیات برزخی هستند. پس بین زمان اول و زمادار اآلناند مرده

و ارض است و زمان دوم عالم  سماواتاول زمان عالم تکلیف است که بعد از خلق 

ابتدای جزا است که حیات برزخی باشد، این دو زمان با هم متداخل هستند، ولی 

 .یلازین برای کدام است؟ برای اوّزمان آغ
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هنوز کسی  و اول که خداوند آدم را و از آدم حوا را و فرزندان را خلق کرد

را  قبلیهای کنیم، نسلمی برای این نسل داریم بحثبرزخی وجود دارد؟  ،نمرده

الی یوم و حوا آغاز شده است و دوام دارد این نسلی که از آدم  کنیم.نمی بحث

و ما بر حسب نصوص کتاب و سنت آخرین نسل بشری هستیم که خداوند  القیامة

قیامتی خواهد بود و  ،اال بعد از قیامتکند، حمی خلق کرده است و مستمرًا خلق

 ،بحث دیگری است. پس این دو زمان اول با هم تداخل دارند یی خواهد بود،دنیا

ولی احکام آن فرق دارد، وضعیات آن فرق دارد و در عین حال که تداخل دارند در 

زمان اول برای عالم تکلیف است، چون وقتی که آدم و حوا خلقت  ،بین این دو زمان

شدند، آن هنگام که طبعًا خلقت شدند مکلف بودند، دیگر برزخی برای این نسل 

است. از هنگامی که مردن شروع شد،  نمردهاست، کسی ها نبود، برزخ برای مرده

او را کشت و هابیل  لبه برزخ وارد شد عبارت است از هابیل که قابیاولین فردی که 

 جا اختلط و توأم بودن زمان دنیا و زمان برزخ شروع شد.برزخ رفت، از آن به

است یا  ، الیوم اآلخِریوم القیامة الکبریاست.  لکبرییوم القیامة ازمان سوم زمان 

ری ر و آخَاین آخِ ؟ در قرآن شریف ما آخِر زیاد داریم، آخَر هم زیاد داریم.الیوم اآلخَر

است « أفعل»ر ولی آخَ ،کندمی را بحث زمانر قرآن شریف وجود دارد هر دو که د

دیگر هم ممکن است دیگر داشته باشد، دیگر هم دیگر. من و رفیق دیگر.  .یعنی دیگر

ر یعنی آن هم ممکن است دیگر داشته باشد، ولی رفیق آخِ .آن رفیق دیگر این است

ری شود گفت که هر آخَمی آیا«. مطلق ومٌبین اآلخِر و اآلخَر عم»دیگر رفیق ندارم. 

ر است یا نه؟ یعنی روزی است که بعد از آن ر است؟ نخیر. فردا نسبت به امروز آخَآخِ

آید؟ هر آخَری آخِر نیست، ولی هر آخِری آخَر است. فرق بین آخَر و آخِر نمی روزی

ر بعد بودن فاعل د. آخِر فاعل ،است آخَر أفعل طور است.همین لغت و ادباز نظر 

اآلخِرة، یوم یوم »لذا قرآن شریف قیامت را  بعد البعد وجود ندارد و مطلق است، دیگر

یعنی بعد از این یوم « اآلخِرة»هم نداریم، « اآلخَر»ما نداریم، « اآلخَرة» «.اآلخِر، اآلخِرة

قیامت، یوم دیگری برای ما نیست، نه یوم تکلیف که گذشت و نه یوم برزخ که گذشت 

 است.« الیوم اآلخِر»است. این  القیامةیوم  دیگری که این خود القیامهه یوم نو 

عد اول زمان و در بعد دوم زمان معنا دارد. در بعد اول زمان که در بُ « الیوم اآلخَر»

آدم اول، حوا بعد، آخَر، آن آخَر، آن آخَر، همه آخریم. یکی پس از  ،زمان تکلیف است

برزخ عالم ها در عالم تکلیف آخَر هستند. در یگر، ایندیگری، گروهی پس از گروه د

شوند. هر کس مرد در نمی طور است. در عالم برزخ همه با هم وارد برزخهم همین
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« یوم الجمع» هستندبعد آخَر، بعد آخَر، بعد آخَر، اما در قیامت با هم  ،رودمی برزخ

که باید حساب و ها و زمینها تمام مکلفان آسمان ،است چون یوم الجمع است.

یک مقدماتی هم برای بحث قیامت  اینها-انجام شود  هاآنثواب و عقاب نسبت به 

ها در یوم قیامت با هم جمع خواهند شد، دیگر آخِر آخَرها است. این -بودخواهد 

دیگر این آخر بعد ندارد. دیگری است که دیگری بعد از آن نیست. این دیگری است 

 حیات مکلفین است. که آخرین مرحله عالم

 کل؟نسبت به همین مکلفین است یا  -

کنیم. قیامت برای همه است. قیامت برای کل می ها را داریم بحثما این -

 است. کل مکلفینی که قبل از این آدم...مکلفین 

این است که آیا قیامت همین تک قیامت است یا ممکن است خداوند منظورم  -

  ؟نسل دیگری خلق کند

آیا  ،القیامةک بحث دیگر است. این را اشاره کردم، گفتم اما بعد یوم آن ی -

یاید؟ بحث این در معاد ب که قیامتکند می خداوند باز عالم تکلیف دیگری خلق

ها مهم همه این توانیم بحث کنیم. بحث بسیار مهمی است.نمی اینجا خواهد آمد.

  است.

زمان اولین، چه زمان وسطین،  کنیم. در زمان چهمی ما در زمان داریم صحبت

ها متداخل هستند مثل زمان عالم که با هم اینهایی چه زمان آخرین، چه زمان

است.  القیامةزمان یوم  که . یا زمانی که تداخلی در آن نیستبرزختکلیف و زمان 

اما زمان برزخ با زمان بیرون مقارن دارد و فرق هم  ،مقارن ندارد القیامةزمان یوم 

سرعت زمان در برزخ بسیار بیشتر از سرعت زمان در دنیا است. این خود بحثی  دارد.

کنیم. سرعت زمان در برزخ بسیار بسیار  های معاد صحبتدر بحث بعدًااست که باید 

حتی در همین حیات دنیا بر حسب نیروهای  زیادتر از سرعت زمان در دنیا است.

ر بسیار باال سرعت زمان بیشتر از بسیاهای جاذبه و... در بعضی از جوگوناگون 

 سرعت زمان در کره زمین ما است.

توانم عرض کنم که خودم دیدم، اما دومی را مطلب دیگری است. می لی رامن اوّ

ها کند و ساعتمی کارها خوابد، در خواب ساعتمی شما هم دیدید. احیانًا انسان

بودم یک که د. خود بنده در تهران بیند پنج دقیقه بومی شودمی کند، بیدارمی مطالعه

ن فتم روزی یک ساعت چنین کاری و چنیگ سهم امام نخورم،مقداری برای اینکه 

شاگرد  هم کنم. مرحوم آقای بروجردی را خواب دیدم، ایشان زنده بودند، منبکاری 
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درست  .رفتم منبر ل ایشان هستیم، فرمودند برو منبر،ایشان بودم. خواب دیدم که منز

با هم راه برویم. از منبر پایین آمدم، فرمودند بیایید اعت من صحبت کردم. بعد یک س

 باالخره درست ،شما این کار را هم کنار بگذارفرمودند که  رفتیم،با هم راه می

گفتنی نیست. من فردا صبح که بیدار شدم  ...شود و استعداد شما طوری است کهمی

منزل آقای بروجردی گفتم نوشتم، چندین  نشستم مطالبی را که در منبر یک ساعتی

پنج دقیقه در دنیا. این ملموس  ،دانم دارم یا نه. یک ساعت در برزخنمی صفحه شد،

من خواب  مثلا  ،شود، یعنی ممکن است در برزخ کارهای زیادمی است. و بیشتر هم

شش دیدم رفتم حج، همه کارها را کردم، چنین کردم، چنان کردم، چنان کردم، پنج 

 ر شدم دیدم من یک دقیقه خوابیدم.روز وقت الزم داشته است. بیدا

روی های دنیا با هم فرق دارد. حتی زمانهای برزخ با زمان دنیا، حتی زمانزمان 

با هم فرق دارد، ولی هم ها خواهیم بحث کنیم، این زماننمی کره زمین هم که حاال

که جوابگوی کل اشکاالت اولی و  ای که ما باید اینجا بکنیمبحث محوری و عمده

است، در  ، در اینجا شش یوماشکاالت ثانیه باشد، در اینکه چرا آنجا یک یوم است

 آنجا هشت یوم است، در آنجا چنین است، اول ما باید راجع به زمان صحبت کنیم.

اصوالا آیا زمان استقللی در برابر موجودات دارد؟ یعنی بنده موجودی هستم، عمر 

جدا است؟ آیا زمان اعتباری است یا اینکه  ،زی است، خود من چیز دیگرمن چی

یکی بگوید زمان  زمان نیست؟ ، یعنیاعتباری نیست؟ اگر کسی زمان را اعتبار نکند

 هستند بیست ساله هکه بیست سالهایی زمان، دیگر عمر متوقف خواهد شد و آنبل

نی را شما گرفتید هشتاد سال یک زماند و می ه هشتاد سالمانند و هشتاد سالمی

اینطوری است؟  ،مانده است هکند، بیست سالمی ولی بیست سال قبل را حساب ،دارد

 کند چنین.می اعتباری است، اعتباراین اعتباری نیست. بعضی از موضوعات 

زمان شاه را شاه اعتبار کرد چنین، وقتی که سقط شد اسکناس دیگر های اسکناس

را کاری  هاآن ها،شاه با و موافقها ضد انقلبهای حساب مگر به ،ارزش ندارد

 نداریم.

آیا برای خدا هم زمان وجود  -2؟ استقلل دارد این زمان در برابر کائناتآیا  -1

که اگر خدا هم زمانی باشد خدا هم حادث است دیگر،  ؟خدا هم زمانی استدارد؟ 

عت و... فرق دارد. آیا خدا چون زمان حادث است. یک دقیقه و دو دقیقه و یک سا

؟ خالق الزمان نیست هم در زمان است و زمانی است یا خدا بر زمان است و زمانی
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 لَمْ  وَ  اللَّهُ  كَانَ»است و خالق المکان است و خالق ما فی الزمان و فی المکان است، 

 وده است.العالمین نبشیء نه زمان و نه مکان و نه چیز دیگر با رب 1«ءٌشَي مَعَهُ یَكُنْ

کنیم، نه زمانی می آنچه را ما دریافت از نظر زمان چیست. زمان هم اصلا ببینیم 

. این استها یکی از زمان ت که چند ساعت شب و چند ساعت روز. اینساع 24که 

شناسیم، اما فقط زمان می معمولی و معروف بین ما است که ماهای یکی از زمان

چه؟ پس « یَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ »ت پس همین است؟ اگر فقط زمان همین اس

ها چه خواهد بود؟ کنند، اینمی خیالها که بعضی ایچه؟ پس ثمانیه« أَیَّام   سِتَّةِ»

ن یخلق اهلل قبل أ»لذا  شود. زمان استقلل در برابر کائن ندارد ومی زمان این

چون عمر محدود است دیگر.  خدا عمر داشت؟ حاال عمر دارد؟« ضالسماوات و االر

ممکن است، اما زمان ازلیت دارد؟  عمر اول دارد، آخر دارد، اگر اول دارد آخر ندارد،

شود گفت زمان الابتداء و ال انتهاء می حاال بهتر سرمدیت. آیازمان که ازلی نیست. 

شود، چرا؟ برای اینکه زمان مرکب از آنات است. مگر این آنات اینطور نمی است؟

به هر وضعی  ،آیدمی رود دیگریمی آید، یکیمی دیگریو رود می ست که یکینی

 رود از بین رفت، آنکه آمد حادث شد. جمع حادثات سرمدیت ایجادمی هست؟ آنکه

شود مجموع المحدود باشند؟ می آیا ،وقتی که اجزاء چیزی محدود هستندکند. می

این بحث را  د است.محدودها محدومجموع  مجموع محدودها است. ،مجموع

که  2«زَوْجَیْنِ  خَلَْقنا ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ  وَ»مفصلا در حوار ملحظه بفرمایید و همچنین در 

 در آنجا مفصل بحث کردیم و همچنین در سوره هود. حاال آن ترتیبی که ما داریم

اجمال که سرنخ مطلب دست برادران بیاید و  طوربهاشاره است و  طوربهرویم می

 العه کنند.مط

ات پس خدا زمانی نیست. زمان چیست؟ زمان عبارت است از برداشتی که از حرک

چون ماده بما هی ماده حرکات و تغیرات دارد. ماده  شود، فاصله بین اکوان.می ماده

گوید حرکت می حرکت محال است. این را علم هم ثابت کرده است. حتی انیشتینبی

ماده یعنی حرکت،  اصلاباالتر رفته است، گفته  درصد ماده است. دیگریملزم صد

فهمیم. ماده ملزم با حرکت است. اگر ماده منهای نمی خیلی خود حرکت. حاال ما

حرکت باشد، ماده منهای ماده خواهد بود که همین هم یکی از ادله حدوث عالم 
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ارد، بدون حرکت امکان ند است و از ادله این است که این عالم حادث محدث دارد.

چه حرکت محسوس باشد، حرکت برونی باشد، حرکت درونی باشد، حرکت عناصر 

 ها،الکترون ؛ترچکها باشد، کواتم ؛ترباشد، کوچکها لکولوم ؛ترباشد، کوچک

همه حرکت  ،فهمیمنمی ر که ماتباشد، کوچکها ونرو پوزیتها و نوترونها پروتون

 ،حرکت هر قدر کند باشد یا تند باشدتمام جهان خلقت جهان حرکت است.  است.

زمان ریز است یا  ،حرکت هر قدر ریز باشد یا درشت باشد زمان کند است یا تند.

ل و هفته و قرن درشت. پس اینطور نیست که زمان منحصر است به روز و ماه و سا

مبدأ از برای تشخیص قبل و بعد در کارهای خود را فهمیم این می که مانخیر، این و...

نصف شب است، بعد از قرار دادیم که قبل از ظهر است، بعد از ظهر است، قبل از 

  نصف شب است و غیره.

 تر در خود تفسیر است.لی بحث عمیقاین را ما در ستارگان هم بحث کردیم، و

نه، این اینکه این موجود معدوم شود، زمان فاصله بین االکوان است. اکوان نه یعنی 

حرکات درونی که مواد  -برونی را کاری نداریم-درونی تطور حاالت، حرکات 

ترین حرکت برای کوچک ،کند. اینطور که شدمی دارند، این حرکات زمان ایجاد

ترین ماده عبارت است از آن مادة المواد و مادر تمام کوچک ترین ماده است.کوچک

 د، آیه هفتممواد که اولین خلق است، کما اینکه در سوره مبارکه هوالمواد و ام 

« اْلماءِ  عَلَى عَرْشُهُ كانَ وَ  أَیَّام   سِتَّةِ في اْلأَرْضَ وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ  الَّذي هُوَ  وَ » فرماید:می

 برای اینکه ،در اینجا آب خوردن نیست «ماء» کنممی عرضاصل موضوع  عنوانبه

و ها ینیو زمها خود آب خوردن از آن خلق شده است. آسمان و زمین و آسمانی

ند. خداوند از ماده اولیه تعبیر به ماء کرده است. این ماء اههمه و همه از او خلق شد

توانیم نمی هست،کنیم، البته در تفسیر می این را باز مقداری بحث ماده اولیه است.

منتها  ،را کردها باید بحثتعطیل شود.  باید هاهمه درساال  فقط ارجاع بدهیم و

 کنم. می وار عرض. این را فهرستحرکت بفرمایید لعه و دقتآقایان در مطا

ترین و ترین زمانی که در عالم وجود دارد عبارت است از کوچکپس کوچک

ای که ترین ماده و نخستین ماده عبارت است از آن ذرهنترین حرکت. آغازینآغازی

ی اینکه باالخره معدوم است، برا و از وجود شکافته شده ،اگر این را از هم بشکافند

 غیر این موادی که در عالم وجود دارد ریز، ریز، ریز، در قدرت بشری، در قدرت

رسد که شکافتن و شکستن این ماده مساوی می بشری، در قدرت الهی تا به جایی

شود مرکب نمی است با اعدام این ماده، چون ماده هر چه باشد مرکب است. ماده
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عدی یا نرسد ت یا عقل ما برسد مرکب هندسی دوبُشود؟ ماده مرکب اسمی نباشد،

 بعدی.مرکب هندسی سه

 دانید؟می دانید، توپرنمی پس شما این عالم را توخالی -

 .توخالی است ،توپر نیست -

 قسمت خالی آن چیست؟ ،باشد اگر توخالی -

 قُلْ »حرکت است. همه حرکت است. همه عالم توخالی است. قسمت خالی آن  -

ولی تو  ،صمد فقط خدا است. تو ندارد که پر نباشد« الصَّمَدُ  اللَّهُ*  أَحَدٌ هُاللَّ هُوَ

ولی تمام موجودات  .چون مجرد من جمیع الجهات است ،ندارد، یعنی مجرد است

آیات  در البته-لم ثابت کرده که اگر کره زمین را ولذا ع استعالم تو دارند و خالی 

تحت یک فشاری بیاورند بسیار بسیار زیاد،  -است قرآن هم این مطلب خیلی بیّن

شود. این شق القمر هم اگر ما آن می شود، توپمی این کره زمین به اندازه گلوله

بر  شود قبول کرد.م که پیغمبر قمر را شق کرد، چون دومی را نمیحرف را قبول کنی

یک تکه در  و الهی منشق کرد و یک تکه در این آسمان ارادهقمر را با اشاره به فرض 

قدر از نظر فیزیکی امکان که دارد، چرا؟ برای اینکه این قمر را این آسمان آمد.آن 

کما اینکه در باب اینکه آیا  .کوچک کند که در آستین جا بگیرد ،خدا کوچک کند

مرغ بزرگ شود نه دنیا ه تخمن ،مرغ بکندتواند کره زمین را در یک تخممی خداوند

های است که این بحثال یک جواب نعم است، یک جواب  دو جواب دارد؛ کوچک؟

  دیگری دارد.

ای ماده آیا؟ یعنی این قسمت خالی یستقسمت خالی چ فرمایید،که شما میاین -

د نهسته وجود دار درها پروتون ،استحالتی که در اتم  مثلا اآلندارد یا ماده ندارد؟ 

این وسط وجود دارد. این فضای د و یک فضای خالی نگردها میدور آن الکترونو 

 خالی...

 مثلا فهمیم. نمی فهمیم، یکی رامی فضای خالی دو نوع است؛ یکی را که ما -

است که اما خالی نیست. پس یک فضای خالی  ،این فضای زیرزمین خالی است اآلن

یک فضای خالی است که وجود دارد ولی غیر از مواد  هیچ چیز نیست، آن خأل است.

مسلم ه از هر نظری ث دیگری است، ولی آنچیک بحو پروتون است. این  الکترون

مسلم است این است که حرکت است. حرکت یا حرکت درجا است، یا حرکت طولی 

 عرضی است، باالخره حرکت است. حرکت است و تغیر است که حرکت ایجادو 



14 

 

از آثار  که کند. حرکت و تغیر و ترکبمی کند و یا حرکت است که تغیر ایجادمی

 دلیل بر حدوث است. تاحتمی و صددرصد ماده است و هر چهار

در « ألف سنة»چیست؟  1«سَنَةٍ كَأَْلفِ  رَبِّكَ  عِْندَ یَوْمًا إِنَّ وَ »زمان که  ترینکوچک

ما ماده  ؛فهمیممی هفهمیم، ولی آنچنمی ما ؟چیست 2«أَْلفَ خَمْسینَ »، بعضی آیات

شود بفهمیم، چون نمی وقت همچیست، هیچفهمیم نمی اولیه که ریزترین مواد است

علم به حقیقت ماده اولیه قدرت بر ایجاد ماده اولیه است و قدرت بر اعدام ماده 

، چون این علم و قدرت توانندنمی کدام از انبیاء هماولیه است. نه ما، هیچ

ه اولیه که این ماد ،کندمی العالمین است که نهایت ندارد. فقط قرآن شریف اشارهرب

ای جز این نیست، ولی چاره ،فهیممنمی خود آن را خیلی وگوییم می ما لفظ آن را

و  ریز کند قدر ریز کنند تا آخر که قدرت بشر عاجز است، بعد خداوندآنچون ماده را 

شود، چرا؟ می ولی اگر آن را ریز کند نابود ،که خدا عاجز نیست ییتا آنجا ریز کند،

 ماده است. این ترکب با است. ترکب ملزمماده با خره ترکب ملزم برای اینکه باال

 عدی ما نداریم.بُیک ماده  ،عد را از هم جدا کنندبُ عدی است. اگر این دوبُ  دوحداقل 

د نیست، دو ماده یا ابعاد فیزیکی و ابعاد هندسی دارد یا ابعاد فیزیکی آن سه بع

عد دارد. بعد داشتن تا مادامی که خره بُباال .مثلااست  بعد است که دو بعد هندسی

شود. ما در حال می گرفتند از مادیت خارج آنبعد دارد ماده است، اگر بعد را از 

رسد که جزء الیتجزی می کنیم. اینکه ماده است به جاییمی مادیت داریم بحث

دود محالپس مواد  ،واقعًاداریم، نداریم نیست، چون اگر جزء الیتجزی نداشته باشیم 

یک جزئی خواهیم رسید که اگر به قدرت یعنی به  ،هستند. ولی جزء الیتجزی داریم

. کما اینکه ایجاد آن هم، ایجاد جزئین است ، اعدام شدهالهی تجزی ایجاد شود

ام این جزئین است یا اعدام این جزئین و ود نظر از است و اعدام آن هم صرف اوّلیین

بیشتر مطالعه  شاءاهللنای بحث دقیق است، باید تفکیک این جزئین است. مقدار زیاد

 .مو فکر کنی کنیم

 لِمَا وَفِّْقنَا وَ مِیاْلعَظِ اْلقُرْآنِ مَعَارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ  صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

  .«تَرْضَاهُ  لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ  تَرْضَاهُ وَ تُحِبُّهُ

 .«کُمْ یْعَلَ  السَّلَامُ وَ»
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