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عرفان قرآنی

بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِمِ
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

در کل ادیان دو وحدت ری شهدار است ،که وحدتِ نخستین ،وحدت همی شگی است،
و وحدتِ دوم ،وحدتِ موقّت استتتتت ،به سال استتتترم ،که هر دو وحد بیپایان و ا
رستاخیال عالم است.

وحدت اول ،وحدتِ اله استتت ،که کلّ دُعاإ لی اهلل (دعوت کنندگان به ستتوی خدا)،
رُسُل ربّانی ،و در پِی آنها ،علمای ربّانی ،دعوت به وحدتِ اهلل کردهاند.

دوم وحدتِ وحی اهلل استتته همانطور که اهلل واحد استتتد در تات ،در صت اتِ تات،
در ص ت اتِ عل ،و در ا عال ،و در این مربع «لیس کمثله ش تیء» (شتتورا )11،استتتد در
الوهیّت و ربوبیّت هم مان ند ندارد ،همانطور هم در وحیِ ربیتیِ رستتتتالتیِ رب ّانی،
بینظیر استتته انانکه از آیهی ستتورهی سن استتت اده کردیم که «وَلَن َجِدَ مِن دُونِهِ
مُلتَحَدًا» ،محال است پیغمبر بالرگوار مِن دون اهلل در ابعادِ الوهیّت و ربوبیّت ،ملتحدی
بیابد ،ا اه ر سد به دیگران ،در آیهی  27سورهی کهف هم «وَا لُ مَا أُوحِیَ ِلَیکَ مِن
کِتَابِ رَبّکَ ال مُبَدّلَ لِکَلِمَا ِه وَلَن َجِدَ مِن دُونِه مُلتَحَدًا».
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پس ملتحَد در کلّ شرایِع و ادیان الهیّه ،انانکه در بُعد الوهیّت ،ربوبیّت واحد ا ستد
در بُعد وحی هم واحد استتتته سال آنکه وحدتِ وحی در شتتترایع گذشتتتته غیُّرپذیر و
نستتتت پذیر استتتتت ،اما وحیِ قرآنی ،که وحیِ خا م و آخرین وحیِ رب ّانی ،برای کلّ
مکلّ ان ا یوم القیامة الکبری استد این وحی ،غییرپذیر نیست.

بنابرین انانکه دیروز عرض شد ،و روزهای قبل هم به گونهای پراکنده عرض شد ،در
میانِ ده تتتتتت یازده دلیلِ م شرِّع یا شرعی یا عر ی یا عقلی یا طری یا علمی یا کری،
دلیلِ مطلقِ منحصر به رد ما قط قرآن شریف است که «ولن جد من دونه ملتحدا».

در این سریان مثلثی در کار استه ضلعِ نخستین و ضلعِ متیناش ،ضلعِ ربانیّت است
در الوهیّت و ضتلع وحیانیّت استت در شتریعته این ضتلعِ نخستتین ،ضتلعِ معتدل و بر
مبنای وحیِ الهی است ،که از ا راط و ریط خارج استه اما ضلعِ دوم ،ضلعِ ا راطی
است و ضلعِ سوم ،ضلعِ ریطی استه ا راط که زیادهرَوی است و ریط که کو هرَوی
است ،هر دو بر مبنای سهل و منهای وحی ربّانی استه اون وحیِ ربّانی مطلق استد
و هرگال سهالت و نقصان و کسری در آن وسود ندارد ،مخصوصًا وحیِ قرآن که خلودِ
مطلق از برای کلّ مکلّ ان داردد این وحی هرگال قابلِ بدیل و غییر ت نه به برابرش ،ا
اه رسد به بر ر و باال رش ت نیست.

روی این اصتتل ،قرآنِ مجید ،در کلّ ابعادِ کلی یِ مکلّ ان ،که موردِ اخترف استتت ،یا
که میشود مورد اخترف باشدد قرآن بیانگر استد « ِبیانًا لِکُلّ شَیء» (نحل )89،است،
و این کلیّت استتتغراقی استتته سال آنکه استتتغرا ِ کلیّتِ ِبیانِ احکامیِ قرآنی ،نها در
بُعدِ داللیِ معمولی نیستتتتت ،بلکه در بُعد رُموز از دو سهت استتتتت ،یکی رموزِ محض
است که حروفِ رمالی است ،که در بُعد آغازین نها از برای شخصِ رسول اهلل(صلّی
اهلل علیه وآله وستتتلّم) بیانگر استتتت ،و در بُعد دوّمین از برایِ معصتتتومین دیگرِ پس از
حضر .

بنابرین « ِبیانًا لِکُلّ شَیء» بودنِ قرآن ،برای همگان نیست ،بلکه آیاتِ م صّرتِ دالّهی
لُغوی و وضتتعی ،از برای کلّ کستتانی که ،با لغت عربی ،و به ویژه لغتِ قرآن ،آشتتنایی
دارند ،دالّ استه و این «کُلّ شیء» نسبت به آنها کلّ صد در صد نیست ،بلکه درصدِ
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بس تیاری از این کلیّت قرآنی مربوط استتت به مردمانِ غیر رستتوله و رستتول(ص تلّی اهلل
علیه وآله وس تلّم) عُمقِ این کلیّت را در سها ی اند داردد عمقِ کلیّت در بیان و ِبیانِ
حروفِ مُقطّ عه ،عُمقِ کلیّت در ب یان و ب یان نصتتتتوم ،عمق کلیّت در ب یان و ب یان
ظواهر ،عمق کلیّت در بیان و بیان متشابهات.

گراه با شتترایط ،برای غیر رستتول مَیستتور استتت که غیر حروف رمالی را کرً ب همند،
البته به سال أویرته که أویرت حقایقِ آغازین ،حقایقِ هم پا و هم ای با آ یات ،و
ّاستتخُونَ ِی العِلم» (آلعمران)7،ه
حقایقِ آینده استتت که «وَمَا یَعلَمُ َأوِیلَهُ لّا اللَّهُ وَالر ِ
أویرت و به عبیر امیر مؤمنان(صتتتتلوات اهلل علیه) که «والحقائق لألنبیاء» ،حقایق و
أویرت و نتایجِ واقعیِ خارسی ،اه از نظر مبدء ،اه از نظر منتها ،اه از نظر علی،
که مدلولِ ال اظِ وضعی نیستد هم و عر ان و بیُّنِ آن تت با بیینِ وحیانی ربّانی تت در
انحصارِ آن حضرت است.

علومی که به حستتاب ،علوم استترمی استتتد اه علومِ عر انی ،لستت ی ،منطقی ،اه
علومِ اقتصادی و سیاسی ،و اه کلّ علومِ قهیِ معمولی ،مامیِ علومی را که مکلّ ان
در دانستنِ مطلقِ صد در صد آنها نیازمند به وحیاندد قرآن بیانگرِ خارج از ا راط و
ریط ا سته اما ک سانی که با محوریّت قرآن ،اندان ما سّ ی ندارند ،یا ا صرً به قرآن
وسّهی ندارندد اینها مبتری به ا راط یا ریط هستتتنده یا زیادِه از آناه حقّ استتت
معتقدند و میگویند ،یا کمتر از آنچه حق است.

البتّه این مردمان دو دستتته هستتتند ،یک عدّه کستتانی که مستتلمان نیستتتند ،و ار باط با
وحی ندارند ،اینها خارج از هر ستته بُعداند ،هم اعتدال ،هم ا راط ،هم ریطه ولیکن
ک سانی که م سلمان ه ستند ،و عقیده به وحیانیّت قرآن دارند ،ولی آنگونه که شایان
هّم و بیُّن استتت ،ار باطِ نگا نگ با قرآن ندارندد از این مثلّث یا م رِطاند ،یا م رِّطه
«ال َغلُوا ِی دِینِکُم» (نستتتتتاء )171،غُلُوّ در هر دو بُ عد استتتتتتد غلوّ در ز یادهرَوی و
زیادهبینی ،و غلوّ در کمرَوی و کمبینیه گروهی غلوِّ ایجابی دارند نستتتبت به مستتتیح،
گروهی هم غُلوّ ستتتلبی دارنده غُلوِّ ایجابی ،کستتتانی که میگویند « نّ اهلل ثالثُ ثرثه»
(مائده )73،که مسیح هم یکی از عوامل سهگانه استه و یا غلوّ سلبی کسانی که معات
اهلل میگویند حضرت عیسی(علیه السرم) ،زنازاده است ،پیغمبر نیست ،و دارای مر به
وحیانی نی سته «ال َغلُوا ِی دِینِکُم غَیرَ الحَق» (مائده)77،ه حق ،حدّ متو سطِ وحیانی
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نسبت به مسیح(علیه السرم) است ،و ناحق ا راط استه در بُعد ایجابی از بُعدِ بشری
باال بردن ،از بُعد ب شرِ عادلِ نبی باال بردنه و در بُعدِ سلبی از ب شرِ عادلِ معتدل پایین
بردن ،که زنازاده بودن و غیره است.

در هر صتتورت ،اگر ما بخواهیم مستتلمان واقعی باشتتیم و ستتلیم در برابر وحیِ ربّ
العالمین با شیمد باید شب و روز ا وقت داریم ،بهترین اوقات ،و زیبا رین ا کار را ،از
برای هّم معارفِ قرآنی از غیرِ حروفِ رمالی صرف کنیم.

اگر اینانین شود اصوالً وحدتِ علمی ،وحدتِ معر تی ،عقید ی ،عملی ،البته با وضعِ
کاملی ،در میان کلّ مستتلمانان ایجاد خواهد شتتده ولیکن اگر هر کس با کرِ خودش،
سلیقهی خودش ،پی رضهای غلط ،یا صحیحِ غیرِ مطلقِ خودش ،یا انتظاراتِ غلط،
یا انتظاراتِ غیرِ مطلقِ خودش ،با قرآن برخورد کند ،یا حدّ ا راط استتت یا حدّ ریطه
م سلمان ا ست ،اما م سلمانِ منهای قرآن! م سلمان ا ست ،اما م سلمانِ نام سلمان! کا ر
نیست ،مسلمان است ،ولیکن مسلمانِ قرآنی نیست.

از ابن عبّاس سؤال شد تتتت در درّ المنثور است تتتت که ما کان خُلُقُ رسول اهلل(صلّی اهلل
علیه وآله وستلّم)ق قالد کان خُلُقُه القرآنه خُلُق زمینهی کاملِ انستتانیِ وحیانی استتت،
در بُعدِ قرآن ،اه در درون  ،اه در برون  ،طر  ،عقل  ،دبّرش ،کّرش ،لبّ ،
صدرش ،قلب  ،ؤادش ،کلّ درون  ،و کلّ برون

بر مبنای قرآن.

ما سدیّت داریم که به ضتتتل الهی با اینکه ا رادمان بستتتیار کم استتتت و در عین کم
بودن مورد همت هستیمد کلّ معارفِ اسرمی ،مخصوصًا معارفِ اختر ی را ،در بُعد
ا صلی و در بُعدِ رعی ،ا آنسایی که امکانمان ه ست از قرآن ا ست اده کنیم ،و آنسا
که قرآن دالّ نیستتتت مانند عدد رکعات صتتترإ ،کی یّت صتتترإ ،کی یّت حج ،از ستتتنّت
قطعیّهای که موا ق قرآن است ،یا نه موا ق و نه مخالف قرآن است.

حاال ،در بحث لستتتت ی و عر انی ،گروهی از رستتتت ه و گروه ز یادی از عر ا خ یال
کردهاند قرآن لستتت ه ندارد! عر ان ندارد! و لستتت هی بشتتتری را با نگرشتتتی مستتتتقل
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مینگرند ،اگر هم در قرآن به آیا ی بر ضدّ لس ه یا عر ان یا منطقِ خودشان برخورد
کنند ،آن را به خیال خودشان وسیه میکنند ،بر خرف نص یا به ظاهره و حال آنکه
خدا که آ رینندهی یلستتتتو ان و عار ان و منطقیان و قیهان و عالمان و کلّ دانایان
استد آیا در بیین لس ه نسبت به خودش اهمال کرده استق

اوّلین قدمی که قرآن برداشتتتته و اولین قدمی که کلّ شتتترایع الهی برداشتتتته ،وستتتط
پیامبران و حامرن وحی ،معر ی ربّ العالمین استتتته آیا خدا عاسال استتتت از معر ی
خودشق یا ساهل استق قاصر استق مقصّر استق ظالم استق آیا خدا معر ی خودش
را که در نظر ا شخام گوناگون ،ا کار گوناگون ،که بین ا راط و ریط و سلب ا ست،
در بُعدِ الحاد ،ستتلب استتت ،ا راط استتت در بعد ثنویّت ،یا ثالوثیت یا اشتترا  ،و ریط
است در ابعاد دیگر ،آیا خدا این محورِ اصلیِ شرعیِ کلی یِ مُختَلَفٌ یهِ در کلّ ادیان
را غ لت کرده استق

اگر بگویند ستتر ست ره هرگونه غذایی هستتت ،میبینید ستتر ست ره قط آب استتت ،قط
ستتبالی استتت ،ایال دیگری نیستتت ،این غلط استتته س ت رهی وحیانیِ قرآنیِ شتتاملِ کل
مأکوالتِ معنوی ،کل نیازهای معنوی ،از برای کلّ مکلّ ان ا ست و دارای مرا ب ا سته
مر بهی آغازین و نخستتتتین  ،مر بهی شتتتناختِ خداستتتته شتتتناخت خدا اه در بُعد
لستتتت ی ،در بُعد عر انی ،در بُعد منطقی و در هر بُعدی از ابعاد ،اه با ادلّهی درونی
ُس تهِم حَتَّی
ان س تی ،و اه با ادلّهی برونی آ اقی که « َس تنُریهِم آیَا ِنَا ِی اآل َا ِ وَ ِی أَن ِ
یَتَبَیَّنَ لَهُم أنَّهُ الحَقُّ أوَلَم یَکفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَی کُلّ شَیءٍ شَهِید» ( صلت )53،این کلیّت،
صد در صد در دالّ قرآن و در رموز دو بُعدی قرآن موسود استه حاال در بحثِ عر ان
که ما میخواهیم مشتتغول شتتویم اگر سدای از قرآن کر کنیم یا ا راط استتت یا ریط
استتتت یا ستتتلب استتتت ،اگر گَهگاهی به قرآن مراسعه کنیم و گَهگاهی به غیر قرآند آن
گه گاهی که به قرآن مراسعته میکنیم اگر مراسعته متین و مستتتتتقیم و دورنِگر و
نالدیکبین باشتتد ،در صتتراط مستتتقیم استتته و در آن بُعد دیگر که مکتب کیک ،هم
غلط استتت و هم صتتحیحه ما نستتبت به قرآن اهار مکتب داریمد مکتبِ اعتصتتام ،در
مقابل مکتب ان صتتتال استتتت ،در مقابل مکتب کیک استتتت و مکتب حمیله اهار
مکتب راسع به قرآن استتتتته مکتبِ ک یک دو بُعد دارد ،البته بهتر استتتتت از مکتب
ان صال ،بهتر ا ست از مکتب حمیل ،ولیکن این دارای دو بُعد ا ست ،یک بُعد این که
در مطالب لس ی ،لس هی قرآن را از لس ه بشری سدا کردن ،عر ان قرآنِ را ،منطقِ
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قرآن را ،قهِ قرآن را ،و همه ایال قرآن را ،سدا کردن از همه ایالِ دیگرانه منتها با این
سدا کردن ،اگر آناه غیر قرآنی است رد کند ،این مکتب اعتصام استه ولیکن «نؤمن
ببعض ونک ر ببعض» (نساء )150،که احیانًا پذیر تنِ آناه غیر قرآن است ،و احیانًا رد
کردن آناه قرآن استتتتت ،و احیانًا پذیر تن آناه قرآن استتتتت و رد کردن آناه غیر
قرآن استتتت ،این مکتب کیکِ غلط استتتته مکتبِ کیک ،اگر مقدّمهی سداستتتازی
باطلها و غیرقرآنیها از قرآن ،و رد کردن آنها ،باشتتتد مکتب اعتصتتتام استتتت و لّا
ان صالی است که کلّی نیست ،ان صالِ بعضی است.

حاال ،عر ان ،از نظر لغت عر ان یعنی اهق و ابعاد عر ان کدام استتتتق ما در کلّ ابعاد،
شکیرت ،خصوصیّات ،معنای لغوی ،کلّا از قرآن در متن است اده میکنیم و از سنّت
قطعیّه به عنوان حاش تیهی مبیّنِ حروفِ اصتتلیِ منحص ترِ رمالی قرآن ،و حروف دالّ در
بُعد دومِ رمالی قرآن.

در قرآن شتتتریف ما لغت «عَرِفَ» را با صتتتیغههای گوناگون  76سا داریمه لغت «علم»
بیشتتتر« ،عبودیت» بیشتتتر که  314استتت« ،یقین» داریم« ،رؤیت» داریم« ،نظر» داریمه
علم ،معر ت ،عبودیّت ،یقین ،رؤیت ،نظره همه اینها در ستتلکِ عر ان استتت ،ولیکن با
اوته عر ان نها علم نیستتتت ،نها عبودیت نیستتتت ،نها یقین نیستتتت ،بلکه عر ان
دانستتتنِ روی دبّر ،کر ،دقّت و بررّس تی کامل استتته مثرً «وَسَحَدُوا بِهَا وَاس تتَیقَنَتهَا
ُستتهُم» (نمل ،)14،گروهِ ک ّار اه ملحدان و اه مشتترکان «سحدوا بها» ،آیات حق،
أَن ُ
خود حق ،وحدانیّت حق ،اصل وسود حق را انکار کردند« ،واستیقنتها ان سهم» ،یقین
دارد ،یقین علمی دارد ،اما بر مبنای یقینِ علمی ،کوش  ،کاوش ،دبّر ،بررسیِ درونی
و برونی نکرده است ،و لذا کا ر است.

روی این اصتتتل ،یک اند پلّه ،عر ان از علم باال ر استتتت ،علم اول استتتت ،بعد عر ان
استتتتته اگر علم نالوج پیدا کند ،و علمِ به اهلل را ،علم به وحید اهلل را ،علم به ربانیّت
اهلل را ،این علم را با کوشتتتت و کاوشِ طری و عقلی و کری و دبّر و عقل و لبّ و
عمل ،نالوج بدهیمد پی شر ت بدهیمد کامل بدهیمد این می شود عر انه و همانطور که
علم دارای مرا ب استتتد عر ان هم دارای مرا ب استتت ،یقین هم دارای مرا ب استتت،
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رؤیت هم دارای مرا ب ا ست ،نظر هم دارای مرا ب ا ست ،و ح ضور هم دارای مرا ب
است.

عر ان از علم باال ر ا ست و رابطه بین علم و عر ان عموم و خ صوم مطلق ا سته هر
عر انی محتاج است که یک علم باشد ،ولیکن هر علمی عر ان نیسته و از سمله دلیل
ُستهُم» یقین حتی ،اون یقین باال ر از علم
این استتت که «وَسَحَدُوا بِهَا وَاستتَیقَنَتهَا أَن ُ
استتتته ممکن استتتت علم و باال ر از آن یقین ،باشتتتد ،ولی معر ت نباشتتتد و حتی ک ر
باشدد «وَسَحَدُوا بِهَا وَاستَیقَنَتهَا أَن ُسُهُم».

[ارا نسبت عر ان به خدا داده نشدهق]

میخواستم همین را عرض کنمه بعد از بیان لغوی این را عرض میکنم.

خوب ،ببینید ،خدا عالم استتتت ،اما خدا متیقّن نیستتتت ،خدا عابد نیستتتت ،خدا عارف
نیست ،خدا رؤیت دارد ،خدا نظر دارد ،ولی یقین ندارد ،عبودیّت ندارد و عر ان ندارده
اون عر ان ایستق عر ان یعنی علم را کامل دادن و رسیدن به مرحله باال ر ،و خدا
همی شه متکامل ا ست ،خدا ازالً و ابدًا خدا ست ،رب ا ست ،عالم ا ست ،قدیر ا ست ،و
مام صتتت اتِ تا ی و صتتت اتِ علیِ حق ،بر مبنای تاتِ مطلقِ حق ،غییرپذیر نیستتتت،
ب نابرین عر ان مع نا ندارد ،همانطور که یقین هم مع نا ندارد ،عبود یت مع نا ندارده
عر ان و عبودیّت و یقین نسبت به خدا سلب است ،مخصوصًا عر ان ،که عر ان از نظر
لغت در راغبد «العر ان و المعر ه درا الشتتتتیء بت کّر و دبّر ألثره و هو اخص من
العلم و ی ضاده اإلنکار»ه بنابراین عر ان اوّالً دارای کامل است ،یعنی مطلق نه ،قدرت
مطلقه نه ،یقین مطلق نه ،ولیکن عر ان دارای کامل است ،این یقین که دارای کامل
استتتتتد در خدا کامل وسود ندارد ،در مادون اهلل کامل معنا دارد ،ولیکن در خدا
کامل معنی ندارده اون کمال مطلق استتتتت ،و هیچ گاه نه کم میشتتتتود نه ز یاد
میشتتود اون النهایت استتت ،الحد استتت و النهایت استتت و مرز ندارد ،الوهیّت ربّ
العالمین در کلّ ابعاد ،بنابرین عارف نیست خدا ،عالم هست ،رائی هست ،ناظر هست،
که رؤیت و نظر همان علم استتت ،ولیکن عبودیّت نیستتت برای اینکه خدا عابد نیستتت،
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ولیکن معر ت هم مانند عبودیّته خدا نه عابد استتتت و نه عارف ،خدا معروف استتتت،
معروف است و عارف نیست.

[ببخشتید این عر ان را وقتی در مقایستته با علم نگاه میکنیم خوب میبینیم که سنبه
کاملیا تهاش است ،ولی اگر ما گ تیم سنبه کامل شده علم هست خدا الزم است که
مام کماالت را داشتتته باشتتد نه از این سهت که بگوییم که علم داشتتته حاال کامل
پیدا کرده که الزم به غیّر با شد ولی مرحله کاملیا ته هر ایالی باید در خدا با شد و
این عر ان است]

کامل دو بعد استتتتت ،یکی کامل علی استتتتت ،یکی کامل دریجیه کامل علی
عر ان نیست ،کامل دریجی عر ان است.

[اگر ما ا الای علم و کامل علم را به صتتتتورت کمّی بگیریم و کامل عر انی را به
صورت کی ی ،به این صورت که ک سی که علم زیاد می شود یعنی آن علم سابق
هستتتتت و کمیّت علم

ز یاد میشتتتتود ولی عر ان یک سنبه کی ی دارد که خودش

کامل پیدا میکند]

عر ان نتیجه علم است در حقیقت.

[یعنی از علم ک مک میگیریم بهمین خاطر که این عر ان اون سن به حول و غییر
درش هست در خدا محال است]

[یعنی در علم کامل نیستق]

در علم کامل استتتتت ولکن علم مطلق اهق علم مطلق خدا کامل داردق نخیره ولی
عر ان که مطلق نی سته ا صل لغتِ عر ان یعنی دبّر و کّر کردن و به کمال ر سیدن،
در کلّ مراحل این ا سته ولذا عر ان به حدّ علم مطلق نمیر سده یعنی ک سی که علم
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کلّی مطلق به حق پیدا کندد این اصتتترً غیر ممکن استتتته پس عر ان همهاش کامل
است ،عر ان کرً کامل است.

خوب آیات عر ان که عرض میشود  76آیه است ،این آیات مبانی دارد که بعدًا عرض
میکنیم.

در عر ان باز مثلّثی در معنای عر ان وسود دارده ضتتتتلعِ اصتتتتلی و متین و حقّانی و
م یانهی خارج از ا راط و ریط ،همان عر انی استتتتت که خدا در قرآن ب یان میکنده
ولیکن گروهی هستتتتتند که عارف م رِطاند ،گروهی هم عارف م رِّطانده عارف م رِط
کسانی هستند که میگویند خدا را اصرً نمی شود شناخت ،غیر ممکن است شناختِ
خدا ،عارف استتتتت ولی میگو ید معر ت اهلل غیر ممکن استتتتت ،اون معر ت به این
معنا ست که ان سان ،آگاه و محیط با شد ن سبت به معروف ،همانطور که علم اینگونه
ا ست ولی معروف باال ر ا سته عارف ک سی ا ست که محیط با شد به مورد معر ت ،و
خدا امکان ندارد احاطهی معر تی به او داشتتتن ،نه در تا  ،نه در ص ت اتِ تا  ،نه
در صتتتت اتِ عل  ،نه در ا عال  ،در کلّ سهاتِ کثیر و وحدانی الوهیّت ،و کثیر و
وحدانی ربّانیّت ،علمِ انسان و غیرِ انسان حتی خا م پیغمبران بر معر ت شامل نیست
و احاطه ندارد ،نه برابر ا ست و نه شامل ا ست بلکه مادون ا سته وقتی مادون ا ست
م رِطین میگویند که پس معر ت اهلل محال است ،این یک دسته.

دسته دوم م رِّطند ،م رّط یعنی کو اهبینه آنها زیادهبینند ،غلط ،اینها کو اهبینند ،غلط،
م رّطنده میگویند خدا را میشتتود شتتناخت ،میشتتود حقیقتًا خدا را شتتناخت« ،روا
باشد أنا الحق از درختی /ارا نبود روا از نیکبختیق» که مثال را هم غلط زده استه
اون درخت نگ ت « نّی أنا اهلل» (قصتتص ،)30،بلکه خدا (در کوه طور برای حضتترت
موستی(علیه الستترم)) صتتدایی در درخت ایجاد و خلق کرد ،همانطور که خدا ستتایر
آ ریدگان را خلق میکند ،ل ظی را ایجاد کرد در درخت ،و از میان آن درختِ نورانی،
صتتتتدای ل ظیِ ربّانی ،نه با زبان که زبان ندارد ،نه با حنجره و دهان که حنجره
ندارد ،بلکه مانند سایر آ ریدگان که آ رید آن را هم خلق کرد.
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حاال این میگوید که «روا باشتتد أنا الحق از درختی»!! یا اینکه میگویند «أنا هو و هو
أنا»!! یا «لیس ی سبّتی الّ اهلل»!! ،اینها م رِّطاند ،اینها کو اهنگرنده کو اهنگر میگوید
که معر ت کلّی به خدا بدستت میآید و اصترً خودش خدا میشتود!! قدم اوّل معر ت
اهلل ا ست به وسه کلّی ،قدم دوّم قدم بردا شتن ا خدا شدن ،خدا من ا ست و من خدا
هستتتم!! اینها م رِّطین و کو اهنگران و غلط نِگراناند ،از عر ای بشتتری که مطالب را با
استنادِ به قرآن نگر تهاند.

پس در این مثلّث که عر ان م رِط است که میگوید خدا را اصرً نمی شود شناخت ،و
عر ان م رِّط ا ست که می شود خدا را شناخت و می شود خدا شد! ،حدّ و سط معر ت
اهلل استتتت در حدّ ممکنه منتها معر ت یا ستتتلبی استتتت ،یا ایجابی استتتت ،یا ستتتلب ِ
ی
مقدمهی ایجابیه معر تِ ایجابیِ اهلل محال ا سته یعنی احاطهی بر تا  ،احاطهی بر
ص ا  ،حتی احاطهی بر ص اتِ ا عال  ،حتی احاطهی بر ا عال

ممکن نیست.

حاال ،یک معر تِ ای جابی غیر ممکن داریم ،یک معر ت ستتتتلبی غیر ممکن ،و یک
معر تِ ستتلبی ممکنه ما در این ستته معر ت ،معر تِ ایجابیِ ممکن نداریم ،که خدا را
صد در صد احاطهی علمی و احاطهی معر تی پیدا کنیمه این بُعد ایجابی.

اما بُعد سَلبید سَلبی این است که خدا نه عالم است ،نه قادر است ،نه موسود است! از
آری به نه میرستتد ،اون در بعد ایجابی کُمِیت لنگ شتتد که خدا «باین عن خلقه و
خلقه باین عنه» ،از این که ما علم داریم نتی جه بگیرد که پس خدا علم ندارد! هراه
خدا دارد ما نداریم ،هراه ما داریم خدا ندارد ،هراه ما نداریم خدا دارد ،و هراه
خدا ندارد ما داریمه ما نمی وانیم خدا را بشتتناس تیم تا ًا و ص ت ا ًا و ا عاالً ،این ا راطِ
در بُعد ستتلبی استتت پس خدا نه عالم استتت ،نه قادر استتت ،اون علم را ما می همیم،
قدرت را می همیم ،کرم را می همیم ،و اون ما می همیم بنابرین خدا آنها را ندارد!
«باین عن خلقه و خلقه باین عنه»ه این بُعد سلبی غلط است که اصرً خدا هیچ ایالی
که ما ب همیم نیست.

بُعد سوّم ،سَ لبِ در ست ا ست ،یعنی ما از اینکه میگوییم خدا علم ندارد ،کل علم را
ستتتلب نمیکنیم ،بلکه میگوییمد عالم استتتت نه مانند علمِ ما ،موسود استتتت نه مانند
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وسود ما ،واحد استتتت نه مانند وحدت ما ،قدیر استتتت نه مانند قدرت ماه پس اصتتتلِ
وسود هستتت اما صتتل نیستتته اصتتل وسود که ازلیّت ،ابدیّت و در سمع ستترمدیّت
ا ستد با کمالِ مطلقِ غیرِ کاملی ،با کمالِ مطلقِ ازلی و ابدی و سرمدی ،این ه سته
خدا وسود دارد اما وسود ما از ص ت اتِ ستتلبی خداستتته وسود برای خدا هم ص ت ت
ایجابی ا ست هم سلبیه ص تِ ایجابی ا ست اون ما نمی همیم ،ص تِ سلبی ا ست
اون مثلِ وسود ما نیسته وسود دارد اما مثلِ وسود ما نیست.

بنابرین کل خریق توا شان نسبت به خدا تاتِ سلبی استه ص ا شان ،ص اتِ سلبی
است ،ا عالشان ،ا عالِ سلبی است ،اعمالشان ،اعمالِ سلبی استه یعنی هست اما مانند
ما نی سته «لَیسَ کَمِثلِهِ شَ یء» (شورا ،)11،و این مرسع «مثله» به اهلل برمیگردده هم در
بُعدِ اصلِ وسود ،هم در بُعد وحدت ،هم در بُعدِ ص اتِ تات ،هم در بُعد ص اتِ عل،
هم در بُعد ا عاله کلّ ربّانیّات و کلّ االهیّات که مخصتتتوم حضتتترت حق ستتتبحانه
و عالی است ،مام

منظور است.

پس تات و ص اتِ حق ،تات و ص اتِ سلبیِ خلق ا ست ،و توات و ص اتِ و ا عالِ
خلق ،توات و ص ا ی ا ست که م سلوب از حق ا سته بنابرین این وسه مطلق ا ست،
وسه مطلقی که قرآن بیان میکند ،این استتت که میشتتناس تیم خدا را در بُعد ستتلبی،
یعنی هر قدر «من عرف ن ستتته قد عرف ربّه» ،عر انِ ن س دو بُعد استتتت ،یک عر انِ
ساهرنهی غا رنهی از روی نا همیِ مادّیِ شهوانیِ از رویِ کجبینیِ نالدیکبینی است،
نسبت به ن سِ عمّارهی حیوانیِ شهوانی.

ولیکن اگر ک سی خود را ب شنا سد که واقعًا هیچ نی ست ،معنیِ حر ی ا ست ،علّق باهلل
استتت اون «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُم ال ُقَرَاءُ ِلَی اللَّه» ( اطر)15،ه قیر دو حالت استتت ،یک
قیر تا قیر نی ست اما در مال قیر است ،در علم قیر است ،در قدرت قیر است،
این قیرِ واقعی نیستتته قیر واقعی کستتی استتت که این تا قر استتت ،مثل معن ِ
ی
حر یه در نحو « ،عل» هم نیازمند استتتت هم بینیاز« ،استتتم» هم نیازمند استتتت هم
بینیاز ،ولی «حرف» کلّ نیاز استتته لی خودش معنا ندارد ،مبدأ میخواهد ،مقصتتد
میخواهده ما معنی حر ی هستتتیمه تاتِ ما قر استتته وقتی که «عرف ن ستته» ،عر ان
پیدا کنیم ،یعنی علم با دقّت ،با بررّستتی ،با هم ،با کّر ،ب همیم که ما هیچ نبودهایم،
اآلن هم هیچ نیستتتتتیم ،هر قدر ما به قرِ خود آگاه ر شتتتتویم به غنای حق آگاه ریمه
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گراه غنای حق را لُبًّا ،تا ًا ،حقیقتًا نمی همیم ولی با َستتتلب ایجاب را می همیم ،با
نادارای ،دارایی را همیدن ،با نا وانی ،وانایی را همیدن ،با سهل ،علم را همیدن.

اگر ما نسبت به سهلِ خودمان ،ضعفِ خودمان ،عجالِ خودمان ،نقصانِ خودمان هرقدر
کوشتتا و پوشتتا باش تیم از نظرِ معر ت ،خدا را در بُعد َس تلبی ،و در بُعد ایجابی ،در بُعد
سَ لبیِ معلوم ،و در بُعدِ ایجابیِ غیرِ معلوم شناختهایمه در بُعد ایجابی و معلوم موسود
استتت نه مانند ما ،عالم استتت نه مانند ما ،قادر استتت نه مانند ما ،رحیم استتته در بُعد
ستتتتلبی ،این بُعد ستتتتلبی پِی به ایجابِ الیتناهای غیرِ معروف غیر مألوف ناشتتتتناخته
میبرده بنابراین «وَاعب ُد رَب َّکَ حَتَّی یَأ ِیَکَ الیَقِین» (حجر )99،این یقین نها یت ندارد،
ولی عبادتِ شای سته بهترین وسیله است ،بهترین بال و پر است از نظر پرواز به معر ة
اهلل ،در بُعد سَ لبیِ شناخته شده ،که مقدمهی ایجابیِ نا شناس ا سته پس خدا دو بُعد
دارد ،بُعدِ شناخته و بُعد نا شناسه بُعد شناخته سَ لبی ا ست ،بعد نا شناس ،ایجابِ در
مقابل سَلب است.

برای مقدمهی بحث دیگر که از شتتتنبه خواهد بود ،که ردا ا اهارشتتتنبه بحث قهی
خواهد بود ،باز هم ابعِ نظرات برادران عالیال هستیم که هراه ب رمایید همان را بحث
میکنیم ،بهترین عر ان انانکه در کتاب «العر ان ی القرآن الستتتنّه» که یک سلد از
سی سلد سیر مو ضوعی ا ست وهنوز ااب ن شده ،بهترین ،رو شن رین ،وا ضح رین،
مختصتتتتر رین ،مألوف رین ،دقیق رین و عمیق رین و مورد اعتماد رینِ معارفِ اهلل ،در
ستورهی حمد استته ستوره حمد « صتیل الکتاب» استت ،صتیلی استت که به طور
مختصر ،به طور محکم ،سوانبِ ربوبیّت و الوهیّت را از یک سو ،و سوانب عبودیّت را
از ستتوی دیگر بین کرده استتته مثرً در روایت وارد استتت در قرآن هم وارد استتت که
«وَلَقَد آ َینَا َ سَبعًا مِن المَثَانِی وَالقُرآنَ العَظِیمَ» (نحل )87،سبعًا کدام استق این ایتاءِ
وح یانیِ رب ،در بُعدِ صتتتت یل و نه در بُعدِ اسمال ،ای تاءِ وح یانیِ قرآنیِ رب ،در بُعد
صتتتیل دوگونه و دوگانه استتتتد «وَلَقَد آ َینَا َ َستتتبعًا مِن المَثَانِی وَالقُرآنَ العَظِیمَ»ه
«قرآن عظیم» صد و اهارده سوره است « ،سبعًا» ه ت آیه مکرّر ،ه ت کرار دارد ،که
بحث خواهیم کرده بنابرین سوره حمد در مقابل قرآن کریم استه همانطور که وحی
نازل در لی لة القدر و وحی نازل لی لة المعراج بدونِ ال اظ ،بدونِ اصتتتت یل ،این کلّ
قرآن را بیین کرده است ،مرحله دوم ،سورهی حمد است که سورهی حمد در بسم اهلل
اختصار میشود و ا آخر که بحث خواهیم کرد.
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[حاساقا در «والقرآن العظیم» از این واو شتتتما اگونه به برابری رستتتیدیدق اگر عطف
باشد].

عطف دوگانه استتته و این عطف دوگانه ،بیربط و بیگانه نیستتت بلکه عطف دوگانه
مر بط استه دوگانهی مر بط بین قرآن مختصر که حمد است و بین کلّ قرآن که صد
و ستتیالده ستتورهی دیگر استتت ،هماهنگی و همپایی استتته منتها یکی اسمال و یکی
صیل است.

حاال ،ببینید نماز خودش «قلب القلوب» کلّ عبادات استتته و قلب نماز ستتورهی حمد
است ،و قلب سورهی حمد « یّا َ نَعبُدُ و یَّا َ نَستَعِین» استه یّا نعبد محور اصلی
استتت و یّا نستتتعین بیانگر و محور رعی استتته درستتت استتت که در نماز ،ارکانِ
ظتتاهریِ پنجگتتانتته وسود داردد ولیکن ارکتتانِ معنوی و عر تتانی و معر تیِ نمتتاز غیر
اینهاست و سه رُکن استد  -1من کهامق  -2خدا کیستق و  -3خدا اه میکندق

هر قدر به بیمَن بودنِ مَن ،و ناایال بودنِ ایالِ وسودیِ مَن ،بیشتتتتتر پِی ببری ،به خدا
بیشتر پی میبریه و این دو بیشتر ،که «عرف ن سه» و «عرف ربه» است ،در بُعدِ این دو
بی شتر ،میدانید که اه میکنیده اگر بدانید که اهاید و در مح ضر که ای ستادهاید ،پس
میدانید که اه میخواهید و اه میکنید.

مراحل عبودیّت اند مرحله ا ست که « یّا نعبد» شامل همینها سته ا صوالً «زیادإ
المبانی دلّ علی زیادإ المعانی» ،رز با راز با رزّا ر دارد ،علم با علیم با علّام
با عرّمه ر دارده زیادتِ ال اظ در یک صیغه موسب زیادت معانی استه حاال ،عبد،
عبادت ،عبودت ،عبودیّت با هم ر دارده عبد مطلق استتتت ،مام سهانِ وسود از نظر
کُونی و کوینی عبد ه ستند ،ولی ظالم دارد ،کا ر دارد ،ملحد دارد ،م شر دارده عبد
مرحله اول ،بعد عبودت و عبادت ،بعد عبودیّته و این معنا اند سمع را شامل ا ست،
سمع درونی ،سمع برونی مکلّ ان ،سمع برونی غیر مکلّ ان که بحث انشتتتاء اهلل برای
سلسه بعد خواهد بود.
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[شتتعر حا ا استتت ظاهرًا که «ره به ستتر منالل مقصتتود نتوان برد /آنانان استتت که
بانگ سرسی میآید]»

بله ،بانگ سر سی یعنی سلبی ا ست ،صدای قر ،نالهی قر ،نالهی هیچ ،هر اقدر که
هیچ ری خودمان را ب همیمد ایال ریم! اون اگر ما هیچ هستتتیم بس ارا هستتتیمق پس
هیچ هستتتیم در بُعد اصتتل ،هستتتیم که اشتترا ِ وسودِ حق استتته هر اه به نیستتتی و
نا وانی وضتتعفِ خود بیشتتتر پِی ببریم ،به وان و هستتتیِ حق بیشتتتر پی خواهیم برده
منتها وان و هستی در بُعد ایجابی نه!

[آیا این دید در مورد شتتتناخت و عر ان خداوند ،بدبینانه نیستتتت که ما نمی وانیم به
سرمنالل مقصود برسیم و بانگی قط میشنویمق]

شناخت خدا به معنی احاطه علمی محال استه ا اقًا این سمله خوشبینانه استه ما
حد وسط هستیم نه حدّ ایجابیِ ا راطی نه ریطی نه حد سلبیه نه آنکه اصرً نشود
او را شتتناخت ،نه اینکه کرً بشتتود شتتناخته بینابین استتت ،و در این بینابین مراحلی
استتت که آن مراحل حد ندارده حتی در دنیا و رسعت و برزخ و قیامت هم اصتترً حد
نداردد «وَاعبُد رَبَّکَ حَتَّی یَأ ِیَکَ الیَقِین» ...
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