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 عرفان قرآنی

 

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

است،  یشگیوحدت هم ن،یاست، که وحدتِ نخست دارشهیدو وحدت ر انیکل اد در
و  ا  انیپایو وحدتِ دوم، وحدتِ موقّت استتتتت، به سال استتتترم، که هر دو وحد   ب

 .عالم است الیرستاخ

 

خدا(،  یاهلل )دعوت کنندگان به ستتو یاول، وحدتِ اله استتت، که کلّ دُعاإ  ل وحدت
 .انددعوت به وحدتِ اهلل کرده ،یربّان یها، علماآن یو در پِ ،یرُسُل ربّان

 

طور که اهلل واحد استتتد در تات، در صتت اتِ تات، اهلل استتته همان یوحدتِ وح دوم
( استتتد در 11)شتتورا، «ءیکمثله شتت سیل»مربع  نیعل، و در ا عال، و در ادر صتت اتِ  

ندارد، همان تیّو ربوب تیّالوه ند  مان ّان یِرستتتتالت یِتی رب یِطور هم در وحهم   ،یرب
وَلَن  َجِدَ مِن دُونِهِ »که  میسن استتت اده کرد یورهستت یهیکه از آاستتته انان رینظیب

 یملتحد ت،یّو ربوب تیّبالرگوار مِن دون اهلل در ابعادِ الوه غمبری، محال است پ«مُلتَحَدًا
مِن  کَی ِلَ یَوَا لُ مَا أُوحِ»کهف هم  یسوره 27 یهیدر آ گران،ی ا اه رسد به د ابد،یب

 .«وَلَن  َجِدَ مِن دُونِه مُلتَحَدًا مَا ِهکِتَابِ رَبّکَ ال مُبَدّلَ لِکَلِ
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شرا پس ستد  تیّربوب ت،یّکه در بُعد الوهانان ه،یّهال انیو اد عیِملتحَد در کلّ  واحد ا
و  ریرپذیُّگذشتتتته  غ عیدر شتتترا یکه وحدتِ وحهم واحد استتتته سال آن یدر بُعد وح

ّان یِوح نیخا م و آخر یِکه وح ،یقرآن یِاستتتتت، اما وح ریپذنستتتت  کلّ  یبرا ،یرب
 .ستین ریرپذیی غ ،یوح نیاستد ا یالکبر امةیالق ومیمکلّ ان  ا 

 

پراکنده عرض شد، در  یاقبل هم به گونه یعرض شد، و روزها روزیکه دانان نیبنابر
شرِّع  لِیدل ازدهیده تتتتتت  انِیم  ،ی کر ای یعلم ای ی طر ای یعقل ای یعر  ای یشرع ایم

 .«ولن  جد من دونه ملتحدا»است که  فیمطلقِ منحصر به  رد ما  قط قرآن شر لِیدل

 

است  تیّضلعِ ربان اش،نیو ضلعِ مت نیدر کار استه ضلعِ نخست یمثلث انیسر نیا در
ضتلعِ معتدل و بر  ن،یضتلعِ نخستت نیه اعتیاستت در شتر تیّانیو ضتلع وح تیّدر الوه
 یخارج استه اما ضلعِ دوم، ضلعِ ا راط طیاست، که از ا راط و   ر یاله یِوح یمبنا

 یرَوکه کو ه طیاست و   ر یرَوادهیه ا راط که زتاس یطیاست و ضلعِ سوم، ضلعِ   ر
مطلق استد  یربّان یِاسته اون وح یربّان یوح یسهل و منها یاست، هر دو بر مبنا

قرآن که خلودِ  یِدر آن وسود ندارد، مخصوصًا وح یو هرگال سهالت و نقصان و کسر
 ا  ت نه به برابرش، رییو  غ لیهرگال قابلِ  بد یوح نیکلّ مکلّ ان داردد ا یمطلق از برا

 .ستیاه رسد به بر ر و باال رش ت ن

 

 ایمکلّ ان، که موردِ اخترف استتت،  یِ یدر کلّ ابعادِ  کل د،یاصتتل، قرآنِ مج نیا یرو
( است، 89)نحل، «ءیلِکُلّ شَ انًای ِب»استد  انگریمورد اخترف باشدد قرآن ب شودیکه م
 نها در  ،یقرآن یِاحکام انِی ِب تِیّکه استتتغرا ِ کلاستتته سال آن یاستتتغراق تیّکل نیو ا

رموزِ محض  یکیبلکه در بُعد رُموز از دو سهت استتتتت،  ستتتتت،ین یمعمول یِبُعدِ دالل
 یشخصِ رسول اهلل)صلّ ی نها از برا نیاست، که در بُعد آغاز یاست که حروفِ رمال

پس از  گرِید نیمعصتتتوم یِاز برا نیاستتتت، و در بُعد دوّم انگریوآله وستتتلّم( ب هیاهلل عل

 .ضر  ح

 

 یم صّرتِ دالّه اتِیبلکه آ ست،یهمگان ن یبودنِ قرآن، برا «ءیلِکُلّ شَ انًای ِب» نیبنابر
 ییلغتِ قرآن، آشتتنا ژهیو به و ،یکه، با لغت عرب یکلّ کستتان یاز برا ،یو وضتتع یلُغو

بلکه درصدِ  ست،یها کلّ صد در صد ننسبت به آن «ءیکُلّ ش» نیدارند، دالّ استه و ا
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اهلل  یرستتوله و رستتول)صتتلّ ریمربوط استتت به مردمانِ غ یقرآن تیّکل نیاز ا یاریبستت
 انِیو  ِب انیدر ب تیّاند داردد عمقِ کل یرا در سها  تیّکل نیوآله وستتلّم( عُمقِ ا هیعل

عه، عُمقِ کل  انیو  ب انیدر ب تیّنصتتتتوم، عمق کل انیو  ب انیدر ب تیّحروفِ مُقطّ
 .ابهاتمتش انیو  ب انیدر ب تیّظواهر، عمق کل

 

را کرً ب همند،  یحروف رمال ریاستتت که غ ستتوریرستتول مَ ریغ یبرا ط،یبا شتترا گراه
و  ات،یبا آ ی اپا و همهم قِیحقا ن،یآغاز قِیحقا رتیه که  أورتیالبته به سال  أو

خُونَ  ِ لَهُی َأوِ علَمُیَوَمَا »استتت که  ندهیآ قِیحقا (ه 7عمران،ل)آ« العِلم ی لّا اللَّهُ وَالرّاستتِ
و  قیحقا ،«اءیوالحقائق لألنب»( که هیمؤمنان)صتتتتلوات اهلل عل ریام ریو به  عب رتی أو
 ،یاه از نظر مبدء، اه از نظر منتها، اه از نظر  عل ،یخارس یِواقع جِیو نتا رتی أو

تتت در  یربّان یانیوح نِییآن تتت با  ب نِیُّ هم و عر ان و  ب ستدین یکه مدلولِ ال اظِ وضع

 .انحصارِ آن حضرت است

 

اه  ،یمنطق ،ی لستت  ،یاستتتد اه علومِ عر ان یکه به حستتاب، علوم استترم یعلوم
را که مکلّ ان  یعلوم یِ مام ،یمعمول یِو اه کلّ علومِ  قه ،یاسیو س یعلومِ اقتصاد

 خارج از ا راط و انگرِیقرآن ب انددیبه وح ازمندیها ندر دانستنِ مطلقِ صد در صد آن
سان طی  ر سته اما ک سّ  تیّمحورکه با  یا صرً به قرآن  ایندارند،  یقرآن، اندان  ما ا

اه حقّ استتت از آن ادِهیز ایهستتتنده  طی  ر ایبه ا راط  یمبتر هانیندارندد ا ی وسّه
 .کمتر از آنچه حق است ای ند،یگویمعتقدند و م

 

و ار باط با  ستتتند،یکه مستتلمان ن یعدّه کستتان کیمردمان دو دستتته هستتتند،  نیا البتّه
 کنیه ولطیخارج از هر ستته بُعداند، هم اعتدال، هم ا راط، هم   ر هانیندارند، ا یوح

سان ستند، و عق یک سلمان ه شاآن یقرآن دارند، ول تیّانیبه وح دهیکه م  انیگونه که 
م رِّطه  ایاند، رِطم  ایمثلّث  نی نگا نگ با قرآن ندارندد از ا اطِاستتت، ار ب نیُّ  هّم و  ب

عد استتتتتتد غلوّ در ز171)نستتتتتاء، «نِکُمیدِ یال  َغلُوا  ِ» و  یرَوادهی( غُلُوّ در هر دو بُ
 ح،یدارند نستتتبت به مستتت یجابیغلوِّ ا یه گروهینیبو کم یرَوو غلوّ در کم ،ینیبادهیز

«  نّ اهلل ثالثُ ثرثه» ندیگویکه م یکستتتان ،یجابیدارنده غُلوِّ ا یهم غُلوّ ستتتلب یگروه
که معات  یکسان یغلوّ سلب ایگانه استه و از عوامل سه یکیهم  حی( که مس73)مائده،
مر به  یو دارا ست،ین غمبریالسرم(، زنازاده است، پ هی)علیسیحضرت ع ندیگویاهلل م
سط77ِ)مائده، «الحَق رَیغَ نِکُمیدِ یال  َغلُوا  ِ»ه ستین یانیوح  یانیوح (ه حق، حدّ متو
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 یاز بُعدِ بشر یجابیالسرم( است، و ناحق ا راط استه در بُعد ا هی)علحینسبت به مس
شرِ عادلِ نب سلب یباال بردن، از بُعد ب شرِ عادلِ معتدل پا یباال بردنه و در بُعدِ   نییاز ب

 .است رهیبردن، که زنازاده بودن و غ

 

ربّ  یِدر برابر وح میو  ستتل میباشتت یمستتلمان واقع میهر صتتورت، اگر ما بخواه در
ش نیالعالم ا کار را، از  نیبا ریاوقات، و ز نیبهتر م،یشب و روز  ا وقت دار دیبا مدیبا
 .میصرف کن یحروفِ رمال رِیاز غ ی  هّم معارفِ قرآن یبرا

 

البته با وضعِ  ،یعمل ،ید یعق ،یوحدتِ معر ت ،یشود اصوالً وحدتِ علم نیاننیا اگر
اگر هر کس با  کرِ خودش،  کنیخواهد شتتده ول جادیکلّ مستتلمانان ا انیدر م ،ی کامل
انتظاراتِ غلط،  ایمطلقِ خودش،  رِیغ حِیصح ایغلط،  یها رض یخودش، پ یقهیسل
ه طیحدّ   ر ایحدّ ا راط استتت  ایبا قرآن برخورد کند،  ،مطلقِ خودش رِیانتظاراتِ غ ای

سلمانِ منها ست، اما م سلمان ا سلمان! کا ر  یم سلمانِ نام ست، اما م سلمان ا قرآن! م

 .ستین یمسلمانِ قرآن کنیمسلمان است، ول ست،ین

 

اهلل  یابن عبّاس سؤال شد تتتت در درّ المنثور است تتتت که ما کان خُلُقُ رسول اهلل)صلّ از
استتت،  یانیوح یِکاملِ انستتان ینهیوآله وستتلّم(ق قالد کان خُلُقُه القرآنه خُلُق زم هیعل
عدِ قرآن، اه در درون ، اه در برون ،  طر  ، عقل ،  دبّرش،   کّرش، لبّ ، د ر بُ

 .قرآن یکلّ درون ، و کلّ برون  بر مبنا ش،صدرش، قلب ،  ؤاد

 

کم  نیکم استتتت و در ع اریا رادمان بستتت کهنیبا ا یکه به  ضتتتل اله میدار تیّسد ما
را، در بُعد  یمخصوصًا معارفِ اختر  ،یکلّ معارفِ اسرم مدیبودن مورد  همت هست

صل ست اده کن ییسا ا آن ،یو در بُعدِ  رع یا ست از قرآن ا سا و آن م،یکه امکانمان ه
حج، از ستتتنّت  تیّ یصتتترإ، ک تیّ یمانند عدد رکعات صتتترإ، ک ستتتتیکه قرآن دالّ ن

 .نه موا ق و نه مخالف قرآن است ایکه موا ق قرآن است،  یاهیّقطع

 

 الیاز عر ا خ یادیاز  رستتتت ه و گروه ز یگروه ،یو عر ان یدر بحث  لستتتت  حاال،
مستتتتقل  یرا با نگرشتتت یبشتتتر یاند قرآن  لستتت ه ندارد! عر ان ندارد! و  لستتت هکرده
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منطقِ خودشان برخورد  ایعر ان  ایبر ضدّ  لس ه  یا یاگر هم در قرآن به آ نگرند،یم
که به ظاهره و حال آن ایبر خرف نص  کنند،یم هیخودشان  وس الیکنند، آن را به خ

 انیو عالمان و کلّ دانا هانیو  ق انیو عار ان و منطق لستتتتو انی  ینندهیخدا که آ ر
  لس ه نسبت به خودش اهمال کرده استق نییدر  ب ایاستد آ

 

برداشتتتته،  وستتتط  یاله عیکه کلّ شتتترا یقدم نیکه قرآن برداشتتتته و اول یقدم نیاوّل
 یخدا عاسال استتتت از معر  ایاستتتته آ نیربّ العالم یمعر  ،یحامرن وح و امبرانیپ

خودش  یخدا معر  ایساهل استق قاصر استق مقّصر استق ظالم استق آ ایخودشق 
شخام گوناگون، ا کار گوناگون ست،  طیا راط و   ر نیکه ب ،را که در نظر ا سلب ا و 

 طیاشتترا ، و   ر ای تیثالوث ای ت،یّدر بُعدِ الحاد، ستتلب استتت، ا راط استتت در بعد ثنو
 انیدر کلّ اد هِیمُختَلَفٌ   یِ ی کل یِشرع یِمحورِ اصل نیخدا ا ایآ گر،یاست در ابعاد د

 را غ لت کرده استق

 

ستتر ستت ره  قط آب استتت،  قط  دینیبیهستتت، م ییستتر ستت ره هرگونه غذا ندیبگو اگر
شتتاملِ کل   یِقرآن یِانیوح یغلط استتته ستت ره نیا ستتت،ین یگرید الیاستتت، ا یستتبال

ست و دارا یاز برا ،یمعنو یازهایکل  ن ،یمأکوالتِ معنو سته  یکلّ مکلّ ان ا مرا ب ا
خداستتتته شتتتناخت خدا اه در بُعد  ناختِشتتت یمر به ن ،یو نخستتتت نیآغاز یمر به

 یدرون یاز ابعاد، اه با ادلّه یو در هر بُعد یدر بُعد منطق ،یدر بُعد عر ان ،ی لستتتت 
نُر»که  یآ اق یبرون یو اه با ادلّه ،یان ستت هِم حَتَّ  یاآل َا ِ وَ ِ ی ِ ا ِنَایَآ هِمیستتَ  یأَن ُستتِ

 ت،یّکل نی( ا53) صلت، «دیشَهِ ءٍیکُلّ شَ یبِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَ کفِیَلَهُم أنَّهُ الحَقُّ أوَلَم  نَیَّتَبَیَ
حاال در بحثِ عر ان  قرآن موسود استه یصد در صد در دالّ قرآن و در رموز دو بُعد

 طی  ر ایا راط استتت  ای میاز قرآن  کر کن یاگر سدا میمشتتغول شتتو میخواهیکه ما م
قرآند آن  ریبه غ یگاهو گَه میکن سعهبه قرآن مرا یگاهستتتلب استتتت، اگر گَه ایاستتتت 
به قرآن مراسعته م یگاهگه و دورنِگر و  میو مستتتتتق نیاگر مراسعته مت میکنیکه 
هم  ک،یکه مکتب   ک گریاستتته و در آن بُعد د میباشتتد، در صتتراط مستتتق نیبکینالد

د مکتبِ اعتصتتام، در میه ما نستتبت به قرآن اهار مکتب دارحیغلط استتت و هم صتتح
ه اهار لیاستتتت و مکتب  حم کیان صتتتال استتتت، در مقابل مکتب   ک تبمقابل مک

ر استتتتت از مکتب دو بُعد دارد، البته بهت کیمکتب راسع به قرآن استتتتته مکتبِ   ک
ست از مکتب  حم صال، بهتر ا ست،  یدارا نیا کنیول ل،یان  که  نیبُعد ا کیدو بُعد ا

عر ان قرآنِ را، منطقِ  کردن،سدا  یقرآن را از  لس ه بشر ی لس ه ،یدر مطالب  لس 
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 نیه منتها با اگرانید الِیقرآن را، سدا کردن از همه ا الیقرآن را،  قهِ قرآن را، و همه ا
نؤمن » کنیمکتب اعتصام استه ول نیاست رد کند، ا یقرآن ریاه غکردن، اگر آنسدا 

رد  انًایقرآن است، و اح ریاه غآن ر تنِیپذ انًای( که اح150)نساء،« ببعض ونک ر ببعض
 ریاه غاه قرآن استتتتت و رد کردن آنآن ر تنیپذ انًایاه قرآن استتتتت، و احکردن آن

 یسداستتتاز یاگر مقدّمه ک،یغلط استتتته مکتبِ   ک کِیمکتب   ک نیقرآن استتتت، ا
ها، باشتتتد مکتب اعتصتتتام استتتت و  لّا از قرآن، و رد کردن آن هایرقرآنیها و غباطل

 .است یان صالِ بعض ست،ین یاست که کلّ یان صال

 

اهق و ابعاد عر ان کدام استتتتق ما در کلّ ابعاد،  یعنیعر ان، از نظر لغت عر ان  حاال،
و از سنّت  میکنیکلّا از قرآن در متن است اده م ،یلغو یمعنا ات،یّوصخص رت،ی شک
قرآن، و حروف دالّ در  یمنحصتترِ رمال یِحروفِ اصتتل نِیّمب یهیبه عنوان حاشتت هیّقطع

 .قرآن یبُعد دومِ رمال

 

« علم»ه لغت میسا دار 76گوناگون  یهاغهیرا با صتتت« عَرِفَ»ما لغت  فیقرآن شتتتر در
ه میدار« نظر» م،یدار «تیرؤ» م،یدار «نیقی»استتت،  314که  شتتتریب «تیعبود» شتتتر،یب

با  کنیدر ستتلکِ عر ان استتت، ول هانینظره همه ا ت،یرؤ ن،یقی ت،یّعلم، معر ت، عبود
بلکه عر ان  ستتتت،ین نیقی نها  ستتتت،ین تیعبود نها  ستتتت،ی  اوته عر ان  نها علم ن

 قَنَتهَایوَسَحَدُوا بِهَا وَاستتتَ»مثرً  کامل استتته ی دبّر،   کر، دقّت و بررّستت یدانستتتنِ رو
هُم حق،  اتی، آ«سحدوا بها»(، گروهِ ک ّار اه ملحدان و اه مشتترکان 14)نمل،« أَن ُستتُ

 نیقی، «ان سهم قنتهایواست» ند،حق، اصل وسود حق را انکار کرد تیّخود حق، وحدان
 یدرون یِکوش ، کاوش،  دبّر، بررس ،یعلم نِیقی یدارد، اما بر مبنا یعلم نیقیدارد، 

 .نکرده است، و لذا کا ر است یو برون

 

اند پلّه، عر ان از علم باال ر استتتت، علم اول استتتت، بعد عر ان  کیاصتتتل،  نیا یرو
 تیّاهلل را، علم به ربان دیکند، و علمِ به اهلل را، علم به  وح دایاستتتتته اگر علم نالوج پ

و  دبّر و  عقل و لبّ و  یو  کر یو عقل یکاوشِ  طر علم را با کوشتتتت  و نیاهلل را، ا
طور که عر انه و همان شودیم نیا مدی کامل بده مدیبده شر تیپ مدیعمل، نالوج بده

مرا ب استتت،  یهم دارا نیقیمرا ب استتت،  یمرا ب استتتد عر ان هم دارا یعلم دارا
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ست، نظر هم دارا یهم دارا تیرؤ ست، و حضور هم دارا یمرا ب ا مرا ب  یمرا ب ا
 .است

 

ست و رابطه ب عر ان سته هر  نیاز علم باال ر ا علم و عر ان عموم و خصوم مطلق ا
 لیه و از سمله دلستیعر ان ن یهر علم کنیعلم باشد، ول کیمحتاج است که  یعر ان

هُم قَنَتهَایوَسَحَدُوا بِهَا وَاستتتَ»استتت که  نیا باال ر از علم  نیقین او ،یحت نیقی« أَن ُستتُ
ک ر  یمعر ت نباشتتتد و حت یباشتتتد، ول ن،یقیاستتتته ممکن استتتت علم و باال ر از آن 

 .«أَن ُسُهُم قَنَتهَایوَسَحَدُوا بِهَا وَاستَ»باشدد 

 

 [ارا نسبت عر ان به خدا داده نشدهق]

 

 .کنمیرا عرض م نیا یلغو انیرا عرض کنمه بعد از ب نیهم خواستمیم

 

خدا عارف  ستتتت،یخدا عابد ن ستتتت،ین قّنیخدا عالم استتتت، اما خدا مت د،ینیبب خوب،
ندارد و عر ان ندارده  تیّندارد، عبود نیقی یدارد، خدا نظر دارد، ول تیخدا رؤ ست،ین

به مرحله باال ر، و خدا  دنیعلم را  کامل دادن و رس یعنیعر ان  ستقیاون عر ان ا
ست، خدا ازالً  شهیهم ست، قد ومتکامل ا ست، عالم ا ست، رب ا ست، و  ریابدًا خدا ا

 ستتتت،ین ریرپذییتاتِ مطلقِ حق،  غ یحق، بر مبنا یِو صتتت اتِ  عل ی مام صتتت اتِ تا 
نابر ندارد، همان نیب نا  که عر ان مع ندارد، عبود نیقیطور  نا  ندارده  تیهم مع نا  مع

عر ان از نظر  هنسبت به خدا سلب است، مخصوصًا عر ان، ک نیقیو  تیّعر ان و عبود
بت کّر و  دبّر ألثره و هو اخص من  ءیالعر ان و المعر ه  درا  الشتتتت»لغت در راغبد 

مطلق نه، قدرت  یعنی کامل است،  یعر ان اواّلً دارا نیبنابرا«ه اإلنکار ضادهیالعلم و 
 کامل  یکه دارا نیقی نی کامل است، ا یعر ان دارا کنیمطلق نه، ول نیقیمطلقه نه، 
در خدا  کنیخدا  کامل وسود ندارد، در مادون اهلل  کامل معنا دارد، ول دراستتتتتد 

 ادینه ز شتتتتودینه کم م گاهچیندارده اون کمال  مطلق استتتتت، و ه ی کامل معن
ربّ  تیّاستتت و مرز ندارد، الوه تیاستتت، الحد استتت و النها تیاون النها شتتودیم

هست، ناظر هست،  یهست، رائ عالمخدا،  ستیعارف ن نیدر کلّ ابعاد، بنابر نیالعالم
 ستتت،یخدا عابد ن نکهیا یبرا ستتتین تیّعبود کنیو نظر همان علم استتت، ول تیکه رؤ
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ه خدا نه عابد استتتت و نه عارف، خدا معروف استتتت، تیّمعر ت هم مانند عبود کنیول
 .ستیمعروف است و عارف ن

 

که سنبه  مینیبیخوب م میکنیبا علم نگاه م ستتهیدر مقا یعر ان را وقت نیا دیببخشتت]
شده علم هست خدا الزم است که سنبه کامل میاگر ما گ ت یاست، ول اشا تهی کامل

که علم داشتتته حاال  کامل  مییسهت که بگو نی مام کماالت را داشتتته باشتتد نه از ا
ش ریّکرده که الزم به  غ دایپ شد و  دیبا یالیهر ا ا تهیمرحله  کامل یول دبا در خدا با
 [عر ان است نیا

 

 یه  کامل  علیجی کامل  در یکیاستتتتت،  ی کامل  عل یکیدو بعد استتتتت،   کامل
 .عر ان است یجی کامل  در ست،یعر ان ن

 

را به  یو  کامل عر ان میریبگ یعلم و  کامل علم را به صتتتتورت کمّ  یاگر ما ا الا]
سابق   یعنی شودیم ادیکه علم  ز یصورت که کس نیبه ا ،ی یصورت ک آن علم 

دارد که خودش  ی یسنبه ک کیعر ان  یول شتتتتودیم ادیعلم  ز تیّهستتتتت و کم
 [کندیم دای کامل پ

 

 .قتیعلم است در حق جهینت عر ان

 

که ا نیبهم میریگیاز علم کمک م یعنی] به  حول و  غ نیخاطر   رییعر ان اون سن
 [درش هست در خدا محال است

 

 [ستقیدر علم  کامل ن یعنی]

 

 یه ولریعلم  کامل استتتتت ولکن علم مطلق اهق علم مطلق خدا  کامل داردق نخ در
صل لغتِ عر ان ستیعر ان که مطلق ن س یعنیه ا  دن،ی دبّر و   کّر کردن و به کمال ر
سته ولذا عر ان به حدّ علم مطلق نم نیدر کلّ مراحل ا سدیا س یعنیه ر که علم  یک
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اش  کامل ممکن استتتته پس عر ان همه ریغاصتتترً  نیکندد ا دایمطلق به حق پ یکلّ
 .است، عر ان کرً  کامل است

 

دارد که بعدًا عرض  یمبان اتیآ نیاست، ا هیآ 76 شودیعر ان که عرض م اتیآ خوب
 .میکنیم

 

و  یو حقّان نیو مت یعر ان وسود دارده ضتتتتلعِ اصتتتتل یدر معنا یعر ان باز مثلّث در
ه کندیم انیاستتتتت که خدا در قرآن ب یعر انهمان  ط،یخارج از ا راط و   ر یانهیم
انده عارف م رِط هم عارف م رِّط یاند، گروههستتتتتند که عارف م رِط یگروه کنیول

ممکن است شناختِ  ریشناخت، غ شودینم رًخدا را اص ندیگویهستند که م یکسان
 نیممکن استتتتت، اون معر ت به ا ریمعر ت اهلل غ دیگویم یخدا، عارف استتتتت ول

سان، آگاه و مح ست که ان سبت به معروف، همان طیمعنا شد ن  گونهنیطور که علم ابا
ست ول س یا سته عارف ک ست که مح یمعروف باال ر ا شد به مورد معر ت، و  طیا با
به او داشتتتن، نه در تا  ، نه در صتت اتِ تا  ، نه  یمعر ت یندارد احاطه کانخدا ام

عال ، در کلّ نه در ا  و  ریو کث ت،یّالوه یو وحدان ریسهاتِ کث در صتتتت اتِ  عل ، 
 ستیبر معر ت  شامل ن غمبرانیخا م پ یانسان حت رِیعلمِ انسان و غ ت،یّربّان یوحدان

سته وقت ست بلکه مادون ا شامل ا ست و نه  ست  یو احاطه ندارد، نه برابر ا مادون ا

 .دسته کی نیکه پس معر ت اهلل محال است، ا ندیگویم نیم رِط

 

غلط،  نند،یبکو اه نهایغلط، ا نند،یبادهیه آنها زنیبکو اه یعنیدوم م رِّطند، م رّط  دسته
روا »خدا را شتتناخت،  قتًایحق شتتودیشتتناخت، م شتتودیخدا را م ندیگویم رّطنده م

که مثال را هم غلط زده استه  «قیبختکیارا نبود روا از ن /یباشد أنا الحق از درخت
حضتترت  ی(، بلکه خدا )در کوه طور برا30)قصتتص،« نا اهللأ ی نّ»اون درخت نگ ت 

 ریطور که خدا ستتاو خلق کرد، همان جادیدر درخت ا ییالستترم(( صتتدا هی)علیموستت
 ،یآن درختِ نوران انیکرد در درخت، و از م جادیرا ا یل ظ کند،یرا خلق م دگانیآ ر

و دهان  که حنجره  نجرهنه با زبان  که زبان ندارد، نه با ح ،یربّان یِل ظ یصتتتتدا

 .آن را هم خلق کرد دیکه آ ر دگانیآ ر ریندارد، بلکه مانند سا
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أنا هو و هو » ندیگویم نکهیا ای!! «یروا باشتتد أنا الحق از درخت»که  دیگویم نیا حاال
 دیگوینگر منگرنده کو اهکو اه هانیاند، ام رِّط هانی، ا«!! الّ اهلل یسبّت ی  سیل» ای«!! أنا
!! قدم اوّل معر ت شتودیو اصترً خودش خدا م دیآیبه خدا بدستت م یه معر ت کلّک

ستاهلل  ست و من خدا  ،یبه وسه کلّ ا شدن، خدا من ا شتن  ا خدا  قدم دوّم قدم بردا
که مطالب را با  یبشتتر یاند، از عر انگران و غلط نِگرانو کو اه نیم رِّط نهایهستتتم!! ا

 .انداستنادِ به قرآن نگر ته

 

شناخت، و  شودیخدا را اصرً نم دیگویمثلّث که عر ان م رِط است که م نیدر ا پس
ست که م شناخت و م شودیعر ان م رِّط ا شد!، حدّ وسط معر ت  شودیخدا را  خدا 

 یِستتتلب ایاستتتت،  یجابیا ایاستتتت،  یستتتلب ایاهلل استتتت در حدّ ممکنه منتها معر ت 
سته  حالاهلل م یِجابیه معر تِ ایجابیا یمقدمه بر  یبر تا  ، احاطه یاحاطه یعنیا

 .ستیبر ا عال  ممکن ن یاحاطه یبر ص اتِ ا عال ، حت یاحاطه یص ا  ، حت

 

 کیممکن، و  ریغ یمعر ت ستتتتلب کی م،یممکن دار ریغ یجابیمعر تِ ا کی حاال،
که خدا را  م،یممکن ندار یِجابیستته معر ت، معر تِ ا نیممکنه ما در ا یمعر تِ ستتلب

 .یجابیبُعد ا نیه امیکن دایپ یمعر ت یو احاطه یعلم یصد در صد احاطه

 

است که خدا نه عالم است، نه قادر است، نه موسود است! از  نیا یَسلب دیبُعد َسلب اما
عن خلقه و  نیبا»لنگ شتتد که خدا  ت یکُمِ یجابیاون در بعد ا رستتد،یبه نه م یآر

که پس خدا علم ندارد! هراه  ردیبگ جهینت میما علم دار کهنی، از ا«عنه نیخلقه با
خدا دارد، و هراه  میخدا ندارد، هراه ما ندار میدار ماهراه  م،یخدا دارد ما ندار
ا راطِ  نیتا ًا و صتت ا ًا و ا عاالً، ا میخدا را بشتتناستت می وانیه ما نممیخدا ندارد ما دار

 م،ی همیاستتت پس خدا نه عالم استتت، نه قادر استتت، اون علم را ما م یدر بُعد ستتلب
خدا آنها را ندارد!  نیبنابر می همیمو اون ما  م،ی همیکرم را م م،ی همیقدرت را م

 یالیا چیغلط است که اصرً خدا ه یبُعد سلب نیا«ه عنه نیعن خلقه و خلقه با نیبا»
 .ستین میکه ما ب هم

 

ست،  بُعد ست ا َسلبِ در خدا علم ندارد، کل علم را  مییگویم کهنیما از ا یعنیسوّم، 
د عالم استتتت نه مانند علمِ ما، موسود استتتت نه مانند مییگویبلکه م م،یکنیستتتلب نم
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استتتت نه مانند قدرت ماه پس اصتتتلِ  ریوسود ما، واحد استتتت نه مانند وحدت ما، قد
 تیّو در سمع ستترمد تیّابد ت،یّکه ازل دوسوه اصتتل ستتتیوسود هستتت اما  صتتل  ن
ستد با کمالِ مطلقِ غ سرمد یو ابد یبا کمالِ مطلقِ ازل ،ی کامل رِیا سته  نیا ،یو  ه

خدا هم صتت ت  یخداستتته وسود برا یخدا وسود دارد اما وسود ما از صتت اتِ ستتلب
سلب یجابیا ست هم  ص تِ ایا ست اون ما نم یجابیه  سلب م،ی همیا ست  یص تِ  ا

 .ستیه وسود دارد اما مثلِ وسود ما نستیوسود ما ن ثلِن ماو

 

 یاسته ص ا شان، ص اتِ سلب یتوا شان نسبت به خدا تاتِ سلب قیکل خر نیبنابر
هست اما مانند  یعنیاسته  یاست، اعمالشان، اعمالِ سلب یاست، ا عالشان، ا عالِ سلب

شَ  سَیلَ»ه ستیما ن ه هم در گرددیبه اهلل برم« مثله»مرسع  نی(، و ا11)شورا، «ءیکَمِثلِهِ 
بُعد وحدت، هم در بُعدِ ص اتِ تات، هم در بُعد ص اتِ  عل،  دربُعدِ اصلِ وسود، هم 

که مخصتتتوم حضتتترت حق ستتتبحانه  اتیّو کلّ االه اتیّهم در بُعد ا عاله کلّ ربّان

 .است،  مام  منظور است یو عال

 

سلب پس ص اتِ  ص اتِ حق، تات و  ص اتِ و ا عالِ خ یِتات و  ست، و توات و  لق ا
ص ا  سته بنابر یخلق، توات و  سلوب از حق ا ست که م ست،  نیا نیا وسه مطلق ا

 ،یخدا را در بُعد ستتلب میشتتناستتیاستتت که م نیا کند،یم انیکه قرآن  ب یوسه مطلق
عر انِ  کین س دو بُعد استتتت،  نِ، عر ا«من عرف ن ستتته  قد عرف ربّه»هر قدر  یعنی

است،  ینیبکینالد یِنیبکج یِاز رو یِشهوان یِمادّ یِنا هم یاز رو یغا رنه یساهرنه

 .یشهوان یِوانیح ینسبت به ن سِ عمّاره

 

س کنیول سد که واقعًا ه یاگر ک شنا ست،  علّق باهلل  یحر  یِمعن ست،ین چیخود را ب ا
 کیدو حالت استتت،  ری(ه  ق15) اطر،« اللَّه یالنَّاسُ أَنتُم ال ُقَرَاءُ  ِلَ هَایُّأَ ایَ»استتت اون 

است،  ریاست، در قدرت  ق ریاست، در علم  ق ریاما در مال  ق ستین ریتا    ق ری ق
 یِتا    قر استتت، مثل معن نیاستتت که ا یکستت یواقع ریه  قستتتین یواقع رِی ق نیا

هم  استتتت ازمندیهم ن« استتتم» از،ینیاستتتت هم ب ازمندیهم ن«  عل»ه در نحو، یحر 
مقصتتد  خواهد،یخودش معنا ندارد، مبدأ م یاستتته  ل ازیکلّ  ن« حرف» یول از،ینیب
، عر ان «عرف ن ستته»که  یه تاتِ ما  قر استتته وقتمیهستتت یحر  یه ما معنخواهدیم
 م،یانبوده چیکه ما ه میبا  هم، با   کّر، ب هم ،یعلم با دقّت، با بررّستت یعنی م،یکن دایپ

ه می رحق آگاه یبه غنا می ر شتتتتوهر قدر ما به  قرِ خود آگاه م،یستتتتتین چیاآلن هم ه
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لب ا یول می همینم قتًایحق را لُبًّا، تا ًا، حق یگراه غنا با  م،ی همیرا م جابیبا ستتتَ
 .دنیبا سهل، علم را  هم دن،یرا  هم یی وانا ،یبا نا وان دن،یرا  هم ییدارا ،ینادارا

 

ما نسبت به سهلِ خودمان، ضعفِ خودمان، عجالِ خودمان، نقصانِ خودمان هرقدر  اگر
لب میکوشتتا و پوشتتا باشتت در بُعد  ،یجابیو در بُعد ا ،یاز نظرِ معر ت، خدا را در بُعد ستتَ

شناخته رِیغ یِجابیمعلوم، و در بُعدِ ا یَِسلب و معلوم موسود  یجابیه در بُعد امیامعلوم 
استتته در بُعد  میلم استتت نه مانند ما، قادر استتت نه مانند ما، رحاستتت نه مانند ما، عا

مألوف ناشتتتتناخته  ریمعروف غ رِیغ یتناهایال جابِیبه ا یپِ یبُعد ستتتتلب نیا ،یستتتتلب
ندارد،  تینها نیقی نی( ا99)حجر، «نیقِیَال کَیَأ ِیَ یوَاعبُد رَبَّکَ حَتَّ» نیه بنابرابردیم
شا یول بال و پر است از نظر پرواز به معر ة  نیاست، بهتر لهیوس نیبهتر ستهیعبادتِ 

َسلب شده، که مقدمه یِاهلل، در بُعد  سته پس خدا دو بُعد  یِجابیا یشناخته  شناس ا نا
َسلب شناخته  شناسه بُعد  شناخته و بُعد نا شناس، ا یدارد، بُعدِ  ست، بعد نا در  جابِیا

 .مقابل سَلب است

 

 یخواهد بود، که  ردا  ا اهارشتتتنبه بحث  قهکه از شتتتنبه  گریبحث د یمقدمه یبرا
همان را بحث  دییکه هراه ب رما میهست الیخواهد بود، باز هم  ابعِ نظرات برادران عال

سلد از  کیکه « القرآن الستتتنّه یالعر ان  »که در کتاب عر ان انان نیبهتر م،یکنیم
س یس ست وهن یموضوع ریسلد    شده، بهتر وزا ضحو ن،ی رروشن ن،یااب ن  ن،ی را

معارفِ اهلل، در  نِیو مورد اعتماد ر نی رقیو عم نی رقیدق ن،ی رمألوف ن،یمختصتتتتر ر
استت که به طور  یلیاستت،   صت« الکتاب لی  صت»حمد  حمد استته ستوره یستوره

را  تیّعبودسو، و سوانب  کیرا از  تیّو الوه تیّمختصر، به طور محکم، سوانبِ ربوب
وارد استتت در قرآن هم وارد استتت که  تیکرده استتته مثرً در روا نی ب گرید یاز ستتو

 تاءِیا نی( سبعًا کدام استق ا87)نحل، «مَیوَالقُرآنَ العَظِ یسَبعًا مِن المَثَانِ نَا َیوَلَقَد آ َ»
عدِ   صتتتت یِانیوح عدِ اسمال، ا لیرب، در بُ عد  ،رب یِقرآن یِانیوح تاءِیو نه در بُ در بُ

بعًا مِن المَثَانِ نَا َیوَلَقَد آ َ»گانه استتتتد دوگونه و دو لی  صتتت ه  «مَیوَالقُرآنَ العَظِ یستتتَ
مکرّر، ه ت  کرار دارد، که  هیه ت آ« سبعًا»صد و اهارده سوره است،  «میقرآن عظ»

 یطور که وحاسته همان میسوره حمد در مقابل قرآن کر نیکرده بنابر میبحث خواه
کلّ  نیا ل،یالمعراج بدونِ ال اظ، بدونِ   اصتتتت لةینازل ل یالقدر و وح لةیل رنازل د

حمد در بسم اهلل  یحمد است که سوره یکرده است، مرحله دوم، سوره نییقرآن را  ب

 .کرد میو  ا آخر که بحث خواه شودیاختصار م
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اگر عطف  دقیدیرستتت یواو شتتتما اگونه به برابر نیاز ا «میوالقرآن العظ»حاساقا در ]

 [.باشد

 

بلکه عطف دوگانه  ستتتین گانهیو ب ربطیعطف دوگانه، ب نینه استتته و ادوگا عطف
کلّ قرآن که صد  نیقرآن مختصر که حمد است و ب نیمر بط ب یمر بط استه دوگانه

 یکیاسمال و  یکیاستتته منتها  ییپاو هم یاستتت، هماهنگ گرید یستتوره الدهیو ستت

 .است لی  ص

 

حمد  یکلّ عبادات استتته و قلب نماز ستتوره« قلب القلوب»نماز خودش  دینیبب حاال،
ستَعِ ا َیَّنَعبُدُ و  ا َیّ »حمد  یاست، و قلب سوره  ینعبد محور اصل ا یّاسته   «نینَ

استتته درستتت استتت که در نماز، ارکانِ  یو محور  رع انگریب نینستتتع ا یّاستتت و  
 رینمتتاز غ یِو معر ت یو عر تتان یمعنو ارکتتانِ کنیولگتتانتته وسود داردد پنج یِظتتاهر

 کندقیخدا اه م -3و  ستقیخدا ک -2امق من که -1و سه رُکن استد  هاستنیا

 

به خدا  ،یببر یپِ شتتتتتریمَن، ب یِوسود الِیبودنِ ا الیبودنِ مَن، و ناا مَنیقدر به ب هر
دو  نیاست، در بُعدِ ا« عرف ربه»و « عرف ن سه»که  شتر،یدو ب نیه و ایبریم یپ شتریب
پس  د،یاستادهیو در محضر که ا دیاکه اه دیه اگر بداندیکنیکه اه م دیدانیم شتر،یب

 .دیکنیو اه م دیخواهیم هکه ا دیدانیم

 

ست که  تیّعبود مراحل ستنیشامل هم« نعبد ا یّ »اند مرحله ا صوالً ها  ادإیز»ه ا
با علّام  میرز  با راز  با رزّا   ر  دارد، علم با عل ،«یالمعان ادإیز یعل دلّ  یالمبان

استه حاال، عبد،  یمعان ادتیموسب ز غهیص کیال اظ در  ادتِیبا عرّمه  ر  دارده ز
ت با هم  ر  دارده عبد مطلق استتتت،  مام سهانِ وسود از نظر یّعبادت، عبودت، عبود

ستند، ول ینیو  کو یکُون شر  دارده عبد  یعبد ه ظالم دارد، کا ر دارد، ملحد دارد، م
ست،  نیه و اتیّمرحله اول، بعد عبودت و عبادت، بعد عبود شامل ا معنا اند سمع را 

 یکه بحث  انشتتتاء اهلل برا  انمکلّ ریغ یمکلّ ان، سمع برون یسمع برون ،یسمع درون

 .سلسه بعد خواهد بود
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انان استتت که نالل مقصتتود نتوان برد/ آنره به ستتر م»شتتعر حا ا استتت ظاهرًا که ]

 [«دیآیم یبانگ سرس

 

س بله، صدا یسلب یعنی یبانگ سر ست،  هر اقدر که  چ،یه ی قر، ناله ی قر، ناله یا
پس  مقیبس ارا هستتت میهستتت چی! اون اگر ما همیال ریا مدیخودمان را ب هم ی رچیه
و  یستتتیکه اشتترا ِ وسودِ حق استتته هر اه به ن میدر بُعد اصتتل، هستتت میهستتت چیه

برده  میخواه یپ شتتتریحق ب یِو هستتت  وانبه  م،یببر یپِ شتتتریوضتتعفِ خود ب ینا وان
 !نه یجابیدر بُعد ا یمنتها  وان و هست

 

به  می وانیکه ما نم ستتتتین نانهیدر مورد شتتتناخت و عر ان خداوند، بدب دید نیا ایآ]

 [مقیشنوی قط م یگو بان میسرمنالل مقصود برس

 

استه ما  نانهیبسمله خوش نیمحال استه ا  اقًا ا یاحاطه علم یخدا به معن شناخت
که اصرً نشود ه نه آنینه حد سلب یطینه   ر یا راط یِجابینه حدّ ا میحد وسط هست

 یمراحل نینابیب نیاستتت، و در ا نینابیکرً بشتتود شتتناخته ب کهنیاو را شتتناخت، نه ا
هم اصتترً حد  امتیو رسعت و برزخ و ق ایدر دن یتاستتت که آن مراحل حد ندارده ح

 ... «نیقِیَال کَیَأ ِیَ یوَاعبُد رَبَّکَ حَتَّ»نداردد 

 

    

 

 


