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نکات پایانی در آیه یازدهم سوره شوری،
تفسیر آیاتی از سوره انعام
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
قرآن شریف راجع به حقیقت وجود اهلل ،تعبیر وجود ندارد و یکی از مزالق اققدام
و اسباب انحرافات فالسفه فهلوی هم همین است که لفظ وجود را گرفتند و روی آن
بناهایی ساختند و نهایتًا مطلب را به وحقدت حقیققت وجقود یقا وحقدت در ک قرت،
ک رت در وحدت و از این قبیلها در بُعد فلسفی یا عرفقانی یقا عرفقانیتر رسقاندهاند.
اصوالً قرآن شریف ،الفاظی را که انتخاب کرده اسقت« ،بَیقانٌ لِلنَّقا ِ» 1اسقت .الفقاظی
نیست که قابل سوء استفاده باشد .م الً فرض کنید «راعِنا» در لغت عربقی یعنقی مقا را
مراد کن .اما چون در لغت عبرانی «لَیًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِي الدِّینِ»« 2رِعنقا» معنقی بقه
عکس میشود .قرآن میگوید« :یا أَیُّهَا الَّقيینَ آمَنُقوا ال تَقُولُقوا راعِنقا وَ قُولُقوا اْنظُرْنقا»
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«اْنظُرْنققا» نققا اسققت ،ایققن ل قیف و تحریققف لغققوی عبرانققی نققدارد کققه یهودیهققا بققازی
دربیاورند .اما در «راعِنا» بازی درآوردند .در دو جای قرآن شریف قضیه «راعنا» ذکقر
شده است .در این آیه« :یا أَیُّهَا الَّيینَ آمَنُوا ال تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُقوا اْنظُرْنقا وَ اسقْ مَعُوا وَ
لِلْكافِرینَ عَيابٌ أَلیمٌ» حتی در انتخاب لفظ قرآن شریف این مراعات را میکند که این
لفظ باید مبیفن معنا باشد ،نه در لغت عربقی ،ایاابقًا در لغقت عربقی مبقیفن معنقا باشقد
بهطور واضح ،سلبًا نتوانند به عنوان لغات دیگر معنای دیگقری از ایقن لغقت اسقتفاده
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کنند .این کامالً در قرآن شریف مراعات شده است ،در لغاتش ،در صرفش ،در نحوش،
در ترتیبش ،در بیانش ،استداللش و ...چون «بَیانٌ لِلنَّا ِ» است.
در قرآن عوجی وجود ندارد ،یکی از عوجها عوج تعبیری است ،یکی از عوجها این
است که تعبیر واضح نباشد .یکقی از عوجهقای تعبیقری ایقن اسقت کقه ولقو کقان لفقظ
«راعنا» در لغت عربی به معنای «انظرنا» است و معنای دیگقری نقدارد .امقا عبرانیهقا،
یهودیهای عنود هم نباید بتوانند از «راعنا» استفاده کنند« .لَیًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنقًا فِقي
الدِّینِ» «رِعنقا» در لغقت عبرانقی یعنقی مقا گقوش نمقیدهیم ،گنقاه مقیکنیم ،مخالفقت
میکنیم ،هر کاری بخواهیم میکنیم .درست معنای مقابل است.
نسبت به وجود اهلل ،در قرآن ندارد که اهلل موجودٌ .شیء دارد ،شیء با وجقود فقر
دارد .شیء حقیقة الشیئیة است .وجود دو معنا دارد :یک معنای وجود معنی مصدری
است .این بحث را قبالً به این ترتیب نکرده بودیم ،توجه بفرمایید کقه ریشقه سقتاالت
بهطور کلی در این باب کنقده بشقود .کسقانی کقه مطلقب حقیققت وحقدت وجقود در
فکرشان است و حرفهای فالسفه فهلوی که فارسی فهلوی ،پهلوی است و فهلقوی و
پهلوی هم در لغت یعنی زندی  .اینها زنادقه فالسفه هستند که بقه وحقدت حقیققت
وجود قائلند.
قرآن لفظ وجود ندارد ،لفظ شیء دارد« .قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شقَ هادَ ً قُقلِ اللَّقهُ شقَ هیدٌ
بَیْني وَ بَیْنَكُمْ» 1خدا شیء است ،ما هم شیء هستیم .اما شیء اهلل با شیء غیر اهلل فقط
در لفظ موافقت دارند و در اینکه نفی عدم میکنند ،موافقت دارند و در اینکه معنقای
مصدریاش ...شیء معنای مصدری نقدارد ،شقیئیت مصقدری اسقت ،امقا شقیء معنقای
مصدری ندارد ،وجود دارد .ما که میگوییم وجود ،خود وجود مصدر است .وقتی که
استدالل میشود آیا در وجقود مقا بقا خقدا شقرکت نقداریم؟ بگقوییم نقداریم ،پقس مقا
موجودیم و او معدوم اسقت ،مقا معقدوم هسقتیم و او موجقود اسقت یقا هقر دو معقدوم
هستیم ،اینکه نمیشود .باید ایناا بپرسیم مراد از وجقود چیسقت؟ آیقا مقراد از وجقود
شیء است؟ خود شیء را بگویید .شیء معنای مصدری تحق است .و آیا مراد از لفظ
وجود ،بودن است؟ بقودن بقرای خقدا هسقت ،بقرای مقا هقم هسقت .منتهقا بقودنِ خقدا
حقیقت وجود طور دیگری است ،بودن غیقر خقدا حقیققت وجقود شقکل دیگقر اسقت.
قرآن تعبیر شیء میکند.

 .1انعام ،آیه .19
2

در ایناا حاجی سبزواری میگوید:
«الفهلویون الوجود عندهم

حقیقة ذات تشكك تعم

مراتبا غنى و فقرا تختلف

كالنور حی ما تقوى و ضعف

و عند مشائیة حقائ

تباینت و هو لدي زاه

ألن معنى واحدا ال ینتزع

مما لها توحد ما لم یقع»
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شما چه میخواهید بگویید؟ نظر مشائین این است که وجود مختلف است ،وجود
ح در مقابل وجود خل است از نظر حقیقت .حقیققت وجقود الحق تاقرد مطلق ،
حقیقت وجود خل التارفد که مادیت اسقت .هقم او موجقود اسقت ،هقم ایقن موجقود
است ،اما تباین کلی دارند ،وحدت ندارند .نه وحدت مفهومی دارند ،نه وحدت عینی
دارند ،وحدت مراتبی ندارند ،وحدت مانند هم ندارند ،وحدت خارجی در کار نیست،
تا چه رسد وحدت کلی باشد .ما یک مقدار این شعر را تبیین میکنیم .اگر مقا فلسقفه
بشری را دیدیم ،برای قبول کردن نبوده اسقت .بقرای اینکقه بقر محقور کتقاب اهلل و بقر
محور فطرت و عقل بررسی کنیم که این آقایان چه میگویند .این آقایان که خودشان
را اساتید عقالی جهان میپندارند ،م قل اینکقه بعضقی اوققات حرفهقای جنقونآمیز
میزنند که
حقیقة ذات تشكك تعم»

«الفهلویون الوجود عندهم

حقیقتی است که در آن تشکک است .فر است بین تشکک و تبقاین .یقک مرتبقه
است وجود ح و وجود خل تباین دارند ،این تشکک نیست .تشکک چیسقت؟ «ذات
تشكك تعم مراتبًا غنى و فقرًا» در مراتقب مرتبقه غنقی اسقت ،مرتبقه فققر اسقت ،مرتبقه
صاعد است ،مرتبه نازل است .یک وحقدت حقیققی در اینهقا هسقت کقه آن وحقدت
حقیقة الوجود است ،این حقیقة الوجود در خداوند غنقی علقی االطقال اسقت .فقو
ماالیتناهی ،بما الیتناهی ،شدتًا ،عدتًا ،مدفتًا ،نمیخواهیم این حرفها را بزنیم.
ما بزرگترین فالسفه اسالم در نیمققرن را دیقدیم .حرفهقایی کقه آقایقان اسقاتید
میزنند ،از اساتیدتان شنیدید ،ولی قبول نداریم .این حرف را بیان میکنیم.
حقیقة ذات تشكك تعم»

«الفهلویون الوجود عندهم

از کاا این حرف را میزنید؟ حرف شما را فهمیدیم .یعنی حقیقت ،ذات تشقکک
است ،م ل خاک .خاک حقیقت خارجی است که ذات تشکک است ،گاه ایقن خقاک،
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خاک باز است ،م ل باغچه ،گاه خشت است ،گقاه آجقر میشقود ،گقاه چیزهقای دیگقر
میشود .ولقی خقاک بقودن در همقه اینهقا محفقوا اسقت .در حقیققت خقاک بقودن
وحدت دارند ،وحدت حقیقة الوجود الترابیة .اما «حقیقة ذات تشكك تعم مراتبًا غنى
و فقرًا تختلف» بعد میگوید« :كالنور حی ما تقوى و ضعف» .مم ل شقما غلقط اسقت،
م ال شما غلط است .مدعای شما غلط است .مدعا این است کقه وجقود ذات تشقکک
است .لفظش را که نمیگویند ،مفهوم را که نمیگویند .این حقیقت است که میگویند
وحدت حقیقت وجود« .ال وحد لفظیة الوجقود و ال مصقدریة الوجقود» معنقی بقودن
«الکون و ال مفهومیة الوجود ،وحد حقیقة الوجود».
در حاشیه یک جملهای عرض کنم ،این برادر عزیز که ایناقا هسقتند ،فرمودنقد :از
یک نفر که در

خارج کفایه میخواند ،پرسیدم :خدا وجود خارجی دارد یقا ذهنقی؟

گفت :نمیدانم .کفایه معرفت نمقیآورد ،در

خقارج معرفقت نمقیآورد .حتقی عققل

انسان را از بین میبرد .برای اینکه اگر شما از یک بقال هم ستال کنید ،میفهمد خدا
وجود دارد ،وجود ذهنی که وجود نیست.
حقیقة ذات تشكك تعم»

«الفهلویون الوجود عندهم

این حقیقت ذات تشکک در حقیقت وجود است ،نه در لفظ وجود ،نه در مفهقوم
وجود ،نه در معنقی مصقدری وجقود ،بلکقه معنقی رابقع :حقیققت وجقود ،معنقی اسقم
مصدری وجود .اینها دارند در معنقی اسقم مصقدری وجقود ،یعنقی آنکقه هسقت ،نقه
بودن ،بلکه بود ،نه داشتن ،بلکه دارنده ،ح دارنده وجود است ،خودش وجود است.
خل هم وجود است .میگوید :این وجود ح با وجود خل  ،شقیئیت حق و شقیئیت
خل « ،حقیقة واحد ذات تشکک» آنچه را ح دارد ،خل ضعیفش را دارد و آنچقه
را خل دارد ،ح دارد ماالیتناهی ،بمقا الیتنقاهی ،شقدتًا و قوتقًا و مقدتًا .اینکقه صقد
اشکال دارد.
 [ستال] تشکک بقه همقین معناسقت .تشقکک یعنقی ایقن بقاالتر از آن ،ایقن بقاالتر از آن،تشکیک به این معناسقت ،مراتقب« .مراتبقًا غنقى و فققرًا تختلقف ،كقالنور حی مقا» نقور
اینطور است .نور شمع هست ،نور المپ شصت ،المقپ صقد ،پانصقد ،مقاه ،خورشقید.
همه اینها نور است ،در اصل نور بودن که هستند ،منتها نقور یقک شقمع ،یقک شقمع
است ،نور شصت شمع ،شصتتا از این یک شمع است .اگر نور بینهایت شقمع فقرض
کند ،بینهایت از این است .پس بینهایت شمع ،بینهایت ترکب از این شمع است .آیا
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حقیقققت وجققود حقق  ،ایققن حقیقققت المحققدوده مرکبققه از همینهاسققت و همسققن
این هاست؟ شما این را قبول دارید؟ مطلبی که ما باید ایناا خیلی باز و واضح عرض
کنیم ،این است...
 آن غنا و فقری که میگویند تناقض نیست؟ آن هم مطلب دیگری است ،تناقض در یک وجود که نیست .ما تناقض در ایناامی گوییم این غنی است ،این فقیر .این شخا که غنی است و ایقن شقخا کقه فقیقر
است ،هر دو دارند ،منتها او کم دارد ،این زیاد ،ولی هر دو دارند ،فقیر کم دارد ،غنقی
زیاد دارد .ولی وجودی که خدا دارد ،خل نقدارد ،معنقی مصقدری ایقن اسقت ،معنقی
اسم مصدری« .حقیقة الرب لیست فی الخل و حقیقة الخل لیست فقی القرب ،ال أنف
الح له حقیقة ال تتناهی غیر محدود من سن الخل و أن الخل له حقیقة متناهیة
محدود فقیر ضئیلة ضعیفة» اینکه نیست .م ال هم که میزنند ،غلط اسقت« .کقالنور
حی ما تقوی و ضعف» نور ،کقوچکش ،بقزرگش ،متوسقطش ،همقه نقور اسقتک ایقن کقم
است ،آن زیاد است .نور بزرگ چند شمع است ،شصت شمع است ،هفتاد شمع اسقت،
صد شمع است ،هزار شمع است ،بینهایت شمع است .صد شمع صقدتا از ایقن اسقت،
بینهایت ،بینهایت از این است .البته اگر بینهایت فرض بشود.
مطلبی که در ایناا باید واضح بشود «الحقیقة ال نقول خارجیقة» چقون خقارجی
محدود میکند« .الحقیقة إما مارد عن المادف أو هی مادف و ال ثالث لهما» .موجودی
که هم مادفه باشد ،هم مارفد ،جمع بین نقیضین است ،متباین است .موجقودی کقه نقه
مادفه باشد و نه مارفد ،این ارتفاع نقیضین است ،ارتفاع ضقدفین متبقاینین کلییقین .پقس
موجود یا مارفد عن المادف کلیًا یا مادف ٌ کلیفًا.
 جمع نمیخواهند بکنند. بعد عرض میکنم .خود اختالف مرتبه همقین اسقت ،ایقن مرتبقه حقیققت مقادفه،چون غیرخدا مادفه است ،غیرخدا مخلو است .حقیقت مخلو کقه حقیققت غیرخقدا
است ،آیا این بهرهای از حقیقت خدا دارد؟ نه ،خدا که خال است ،بهرهای از حقیقت
خل دارد؟ نقه ،خقدا والقد خلق نیسقت و خلق هقم مولقود خقدا نیسقت .اگقر ایقن را
میخواهند بگویند ،ما کقه بح قی نقداریم .ولقی نقه ،حقرف آنهقا ایقن نیسقت .اینهقا
میگویند« :حقیقة ذات تشكك تعم مراتبًا غنى و فقرًا» فقیر یک تومان دارد ،غنی صد
میلیارد دارد ،صد میلیارد یک تومانی .پس با هقم شقرکت دارنقد .در اصقل یقک چیقز
شرکت دارند ،او بیشتر دارد ،این کمتر دارد .اما نسبت به خدا و خل ایقن نیسقت کقه
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خدا بیشتر حقیقت دارد ،ما کمتر .خیر ،آنچه خدا دارد ما نقداریم و آنچقه مقا داریقم،
خدا ندارد .این مطلب را فراموش نکنید که این وجود حقیقی ،حقیقت نه لفظیقه ،نقه
اسم مصدری و نه وهمیه و ذهنیه ،بلکه حقیقت موجوده ،این حقیقت دو بخش است
و سه بخش نیست ،چهارمش عدم است .بخقش اول :تاقرد عقن المادفیقة و المادیقات
بخش دوم :مادیت و مادیات .آنچه مارفد دارد ،مادفی ندارد و آنچه مادفی دارد ،مارفد
ندارد .مگر «وجودٌ» لفظقی کقه هقر دو دارنقد .مگقر «وجقودٌ» مصقدری ،اینکقه دارایقی
نیست .بودن ،بودن که چیزی نیست .مگر کلمه ،این هم یک کلمهای لفظی اسقت .امقا
«الحقیقة الواقعیة ،الحقیقة الشیئیة الموجود » ایقن حقیققت «إمقا بتمامقه ماقرد ،إمقا
بتمامها غیر مارفد» اما جمع کنیم بعض مارفد ،بعض غیر ،نمیشقود .امقا هقم ماقرد و
هم غیر مارد ،نمیشود .اما نه مارد و نه غیر مارد نمیشود .اینکه میگویید:
حقیقة ذات تشكك تعم»

«الفهلویون الوجود عندهم
ستال میکنیم :این حقیقیه است أو ال حقیقه؟

 بعضی مراتبش مارد است ،بعضی مراتبش نیست. مرتبه نیست ،مارد که مرتبه ماده نیست. نه مرتبه ماده ،یک حقیقت واحده که... ما که غیر از مادفه و مارفد چیزی نداریم .ما میگوییم این موجود یا مارد اسقتیا مادفه است .نه مارفد مرتبه مقادفه اسقت ،نقه مقادفه مرتبقه ماقرفد ،سقومی هقم نقداریم.
«حقیقة خارجةٌ عن التارد و المادفیة ،تنقسم إلی التارد و المادیة مرتبة من الحقیقة،
تارد مرتبة مادفی» این غلط است ،ما سقوم نقداریم .دوتاسقت :مقا یقا حقیققت ماقرفده
داریم یا حقیقت مادفیه« .اما حقیقة خارجیة عن المادیة و التارد ،مرحلة عالیة تارفد
[ ]...الحقیقة و مرحلة دانیة مادفی» ما سهتا نداریم ،دوتا نداریم .آنچقه واقعیقت دارد،
وجود دارد و شیء است ،یا مارفد عن المادیة است یا مادفیه است .سوم نقدارد ،اینهقا
با هم مخلوط نمیشوند ،نه با هم در یک مصدا جمع میشوند ،نه ایقن ،او میشقود
و نه او ،این میشود.
و م الی هم که شما میزنید «کالنور حی ما تقوی و ضعف» این م ال غلقط اسقت.
« إنما الم ال لتقریب المعنی ،أنقتم مقا بیفنقتم معنقی بقدلیل حتقی تقرفبقوه بهقيا القدلیل
العلیل» م الی که شما میزنید «کالنور حی ما تقوی و ضعف» نقور جسقم اسقت ،ققوی
آن جسم است ،ضعف آن جسم است ،این نور مراتقب دارد .جقنس نقور کقه خارجیقت
ندارد.
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 برای تقریب به ذهن که اشکال ندارد ،تشبیه معقول به محسو . -تبعید نیست .معقول به محسو

نیست .خدا نه معقول است و نه محسو  .آن

که نه معقول است و نه محسو  ،بیاییم تشبیه کنیم.
 پس ما با عقل هم خدا را نمیتوانیم درک کنیم. خیر ،معرفت غیر از درک است« .ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» 1بحث بعقدی اسقت .مقا رویپایه مسلیمات حرف میزنیم که یا موجود مارد اسقت یقا موجقود مقادفی اسقت ،سقوم
ندارد .نه مارفد مرتبه مادفی است ،نه مادفی مرتبه مارفد اسقت ،نقه ایقن دو مرتبقه چیقز
دیگری هستند ،چیز دیگقری نقداریم« .لقیس هنقا شقیءا ثالقث مقن غیقر مراتقب منقدم
الوجود فیه ،حتی نقول مرتبة من هيا الحقیقة التاقرد ،مرتبقةٌ أخقری المادفیقة» مرتبقه
چیست؟ اوالً ما در جنسی که وجود خارجی ندارد ،بحث نمقیکنیم .ثانیقًا ،مقا جقنس
وجود نداریم .اگر هم جنس وجود بگوییم «جنس الوجود بقین اثنقین :إمقا ماقرد عقن
المادف و إما مادف » این حرف درست نیست .بهترین تعبیر ،تعبیر قرآن اسقت .ایشقان در
جواب مشیائین میگوید:
تباینت و هو لدي زاه

«و عند مشائیة حقائ

مما لها توحد ما لم یقع»

ألن معنى واحدا ال ینتزع

ایشان در آناا که دلیل عقلی نیاورد ،م ال بیخود زد ،ایناقا هقم بقا لغقت بحقث
میکند .میگوید:
مما لها توحد ما لم یقع»

«ألن معنى واحدا ال ینتزع

لفظ وجود بر ح اطال میشود ،بر خل هم اطقال میشقود .بایقد از نظقر معنقا
وجود ح و خل یکسان باشند در اصل وجقود ،منتهقا مراتقب در کقار اسقت .ایشقان
اینطور میگویند.
 مگر لفظ نیست؟ ما یک معنای واحد انتزاع میکنیم. میخواهیم بحث کنیم .شما به حوار مراجعه کنید .پن احتمال در ایناا وجوددارد:
 -1وجود الح و وجود الخل  ،بعبار ٍ أخری وجود المارد و وجود غیر مارد .یقا
در لفظ وجود تساوی ندارند که دارند ،اهلل موجقود و الخلق موجقود ،شقکی نقداریم،
ولی ما نمیخواهیم بحث لفظی بکنیم.
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 -2یا در مفهوم وجود ،مرحله دوم مفهوم وجقود اسقت .مفهقوم وجقود الحق کقه
شیء باشد «شیئیة الخال و شیئیة المخلو » آن حقیقت خال و حقیقت مخلو  ،آیا
مفهوم حقیقت خال به ذهن میآید؟ آیا اذهقان مقا و عققول مقا احاطقه بقر حقیققت
خال پیدا میکند؟ نه .البته احاطه بر وجودٌ مفای خل دارد ،حقیقت هم نه ،احاطه بر
وجودٌ مفای خل دارد ،اما احاطه بر وجود ح ندارد .وجود ح را نمیفهمقد ،وقتقی
ما وجود ح را نمیفهمیم ،فقط فهمی که داریم این است که معدوم نیست ،بقا عقدم
رفی هستیم .معدوم نیست ،اما هست ،چیست؟ چگونه است؟ وضع او چیست؟ هرچقه
فکر کنیم «طاحت العقول فی طیفار ملکوت ادراکه» هرقدر این طیران کند و سقیر کنقد
و هر قدر اوج بگیرد ،نمیتواند آن را درک کند.
 [ستال] خداوند دو چیز ندارد ،فقط کنه دارد. [ ]...وقتی ما میگوییم خدا موجود است. بله ،درست است ،مسئله کنه یعنی حقیقت .خداوند یک عقرض و یقک حقیققتندارد ،خداوند یکی است .این واقعیت ح سقبحانه و تعقالی در لفقظ مشقترک اسقت،
کائنٌ ،کائنٌ .در مفهوم ،کائنٌ خدا مفهقوم نیسقت ،فققط مقیدانیم کقه «لقیس معقدومًا»
ولکن کائن الخل مفهوم است .در لفظ وجود ،اگر در لفقظ وجقود حسقاب کنیقد ،نقه
لفظًا ،نه مفهومًا ،لفظًا مشترک هستند ،مفهومًا اشقتراکی ندارنقد .در مفهومقًا اشقتراک
ایاابی ندارند ،اشتراک سلبی دارند .یعنی در وجود خلق هقم مقیفهمیم کقه معقدوم
نیست ،هم هستیاش را میفهمیم .ولی در وجود ح معدوم نیست را میفهمیم ،عدم
نیست را میفهمیم ،اما وجودش اصالً در فهم ما نمیگناد .این مرحله دوم است.
مرحله سوم« :وجود بالمعنی المصدری ،فی الوجقود بقالمعنی المصقدری الحق و
الخل سیفان» معنای مصدری که چیزی نیست .بودن در مقابل نبودن ،بودنِ در مقابل
نبودن معلوم است .نبودن معلوم است ،بودن هم ضد نبودن است .هقم جهقت ایاقابی
آن ،هم جهت سلبی آن .مرحله آخقر مقراد اسقت .میگویقد« :و عنقد مشقائیة حققائ »
صحبت حقای است ،نه لفظ است ،نه ذهن است ،نه بودن اسقت کقه معنقی مصقدری
است ،بلکه معنای اسم مصدری اسقت کقه «الحقیققة الخارجیقة ،الشقیء» تعبیقر شقیء
است ،اینجا چطور؟ «تباینت ،یعنی شیئیة الح متباینة مع شقیئیة الخلق  ،ألن شقیئیة
[ »]...این دو شیئیت با هم تناقض و تباین کلی دارند.
 [ستال]8

 چرا؟ برای اینکه من و شما بقا هقم ،هقم وحقدت داریقم ،هقم اخقتالف .وحقدتداریم در این جهت که هر دو مادفه داریم ،مادفیت .اختالف داریم در شکل ،در مکقان،
در زمان.
 صحبت سر وجود میکردیم ،مشائیها وجود را... ما از وجود به معنای مصدری که بحث نمیکنیم ،وجود به معنای اسم مصدریاست .در مغزها وارد شده که وجود بقه معنقی وجقود مصقدری اسقت ،بلقه ،وجقود بقه
معنای مصدری وحدت دارد ،ولی خارجیت ندارد .وجقود بقه معنقای مصقدری نقه در
لفظ است ،نه در خارج ،در ذهن وجود به معنای مصدری است ،ولی حقیققت وجقود
را که قرآن از آن تعبیر به شیء میکند ،این تعبیری که قرآن میکند «قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ
شَهادَ ً قُلِ اللَّهُ شَهیدٌ بَیْني وَ بَیْنَكُمْ» این را بحث میکنیم .و نقوع بحثهقا هقم لفظقی
است ،ولی بعضی اوقات به معنوی برخورد میکنیم ،کما اینکه بین فهلویین و مشائین
مطلب اینطور است .ایشان جواب میدهد و میگوید:
مما لها توحد ما لم یقع»

«ألن معنى واحدا ال ینتزع

میگوییم :لفظ دارای چنقد بُعقد اسقت ،در خقارج لفقظ« .للفقظ أبعقاد عقدف  ،لفظقة
الوجود أبعاد عد خارج اللفظ».
 صحبت سر لفظ نیست. در خارج بحث میکنیم .ما حقرف ایشقان را بیقان مقیکنیم و جقواب مقیدهیم.«للفظ أبعاد عدف  ،خارج اللفظ» بُعد مفهومی ،بُعد معنی مصدری ،بُعد معنی خقارجی.
در معنای خارجی بحث است .معنی خارجی یعنی حقیقت خارجیه که تعبیر خارجی
میکنیم ،ایناا چارهای نیست .این حقیقت خارجیه وجود ح  ،با حقیققت خارجیقه
وجود خل تباین کلی و تناقض کلی دارند .مقا از حقیققت واقعیقه وجقود حق هقی
بهرهای نداریم ،نمیتوانیم بفهمیم ،در فهم ما نمیگناد .البته در لفظ شرکت اسقت و
بح ی نیست ،در اصل وجودٌ که معنی مصدری است ،حرفی نیسقت .امقا در دو مقورد
اختالف داریم ،در دو مورد موافقت داریم ،در دو مقورد اخقتالف .در دو مقوردی کقه
موافقت داریم ،یکی «لفظ الوجود یستعمل فی [ »]...یکی وجقودٌ معنقی مصقدری ،در
هر دو است .در آنچه اختالف داریم ،مفهقوم وجقود در ذهقن ،از حق مفهقوم وجقود
ایاابی نمیآید ،سلبی میآید ،یعنی معدوم نیست .مفهوم وجود در خل  ،هم ایاابی،
هم سلبی .و آنچه اختالف مهمتر داریم الحقیقة الخارجیة است« .الحقیقة الخارجیة،
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الحقیقة الکائن الموجود للرب ،تخالف مائة بالمائقة ،الحقیققة الموجقود الخارجیقة
لغیر الخل و هيه قضیة التوحید».
ما در حوار این بحث را کردیم ،مراجعه بفرمایید و این ایرادی که آققای سقبزواری
و دیگران دارند ،ایناا کامالً حل میشود .اشتراکٌ مفا در معنًا مفا هست ،میگوید:
مما لها توحد ما لم یقع»

«ألن معنى واحدا ال ینتزع

 -1توحدٌّ مفا در وراء لفظ هست ،در وراء لفظ توحدٌّ مفا در معنی مصدری هست.
 -2در مفهوم سلبًا هست
 -3در وجود خارجی سلبًا هست .یکی هم بود ،کافی بود .در ماوراء لفقظ توحقدٌ
مفا بین لفظین هست و حتی باالتر ،اگر هم چنین نباشد ،خوب نباشد .معنقی واحقد از
لفظ واحد انتزاع نمیشود ،معنی واحد باید انتزاع بشود .معنًا مفا ،معنًا مفای واحد باید
از لفظ واحد انتزاع بشود .ما میگوییم بعضی اوقات اینطقور نیسقت ،بعضقی اوققات
یک لفظ میآورند م ل قُرء ،قُرء دو معنا دارد :طهر ،حیض ،حیض ،طهقر .اگقر حقاجی
اول را نفهمید ،به دوم میرسیم .میگوییم فرض کنید قرء طهر و حیض ،در ایناا هم
طُهر خداست و حیض خل است .طُهر چه ربطی به حیض دارد؟ حیض چه ربطی به
طهر دارد؟
پس در آن بُعدی هم که ایشان میگویند:
مما لها توحد ما لم یقع»

«ألن معنى واحدا ال ینتزع

این حرف درست نیست .این بحث را در حوار مراجعه کنید ،بح ی هم که در آیقه
«لَیْسَ كَمِ ْلِهِ شَيْءا» 1داشتیم ،این به جایی رسید ،بعد منتقل میشقویم بقه جلقد انعقام.
مالد عاشر ،صفحه « 103ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» که ما به ترتیب و درجات آیات را مقورد
بحث قرار میدهیم« .اآلیة األمف األولی بالنسبة لحقیقة الحق سقبحانه و تعقالی عبقار ٌ
عن «لَیْسَ كَمِ ْلِهِ شَيْءا» واصل فی المطالعة فی تفسیر» در تفسیر بقیقه را بعقد مطالعقه
بفرمایید .و اآلیة ال انیة «ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» آیه  ،103سوره انعام« :ال تُدْرِكُهُ اْلأَبْصقارُ وَ
هُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ».
ما آیات قبلی را در نظر میگیریم ،انعام ،آیه  .103از آیقه « :101بَقدیعُ السقَّ ماواتِ وَ
الْأَرْضِ أَنَّى یَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَ َ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلیمٌ»
این «خَلَ َ كُلَّ شَيْءٍ» یک پاس کوبنده است به فالسقفهای کقه میگوینقد امقر و خلق
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فر دارد ،خل  ،خل جسمانیات است ،امر خل ماقرفدات اسقت .ققرآن میگویقد« :وَ
خَلَ َ كُلَّ شَيْءٍ» .آیا ارواح و سایر مارفدات به خیال اینها شیء است یا الشیء است؟
شیء است چون میگوید« :خَلَ َ كُلَّ شَيْءٍ» .خقدا لغقت را از شقما فالسقفه بهتقر بلقد
است« .وَ خَلَ َ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلیمٌ».
 اینها مخلو بودن مارفدات را منکر میشوند؟ -میگویند امر است ،میگویند خل نیست .اینها میگویند «لَقهُ الْخَلْق ُ وَ الْقأَمْرُ»

1

میگویند خل برای مادفیات است ،امر برای مارفدات است .حرف آنها این اسقت کقه
خل برای مادفیات است ،امر برای مارفدات است .خل را و امر را از نظر لغقوی غلقط
معنا میکنند و نا قرآن هم بر خالف این حرف است« .ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ
خالِ ُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شقَ يْءٍ وَكیقلٌ» 2بعقد« :ال تُدْرِكُقهُ اْلأَبْصقارُ وَ هُقوَ
یُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ * قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ
مَنْ عَمِيَ فَعَلَیْها وَ ما أَنَا عَلَیْكُمْ بِحَفیظٍ» .در این «ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» خداوند در ایناقا
امتیازات ربانیت ،امتیازات الوهیت و امتیازات ربانیت را بیان میکند .معنی امتیازات
چیست؟ «المیفزات الربانیة ميکور فی هيه اآلیات و ال تعنی المیقزات الربانیقة أن هقيا
الميکورات فی هيه اآلیات [ ]...تعد الرب إلی غیقر القرب اطالققًا ،مسقتحیل عقن تعقد
الرب إلی غیر الرب سبحانه و تعالی» .ققبالً فرمقود ،خقال کقلی شقیء ،غیقر او اینطقور
نیست.
صفحه  ،183الصحیفة مائة و ال الثة و ثمقانین«« :ال تُدْرِكُقهُ اْلأَبْصقارُ وَ هُقوَ یُقدْرِكُ
الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ» هيه من أمهات اآلیات المحكمات تعریفقًا باللیقه تعقالى
شأنه ،مفسفر لكافة المتشابهات التي یخیفل فیهقا أنقه تعقالى یبصقر ببصقر أو ببصقیر ».
چون آیات قرآن قسمتی متشابهات است و قسمتی محکمات است و آیات متشابهات
قرآن ،آیاتی است که از کون ح و صفات ذاتیه حق و صقفات افعالیقه حق و آنچقه
مربوط به ربانیت ح است ،بیان میکنقد .بقا الفقاظی کقه مشقترکة االسقتعمال اسقت،
چون الفاا مشترکة االستعمال است ،اگر استعمال در رب کنیم ،بایقد تاریقد از خلق
کنیم و اگر استعمال در خل کنیم ،باید تارید از رب بشود .این معنقای تشقابه اسقت.

 .1اعراف ،آیه .54
 .2انعام ،آیه .102
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«لیس هنالک تشابه داللیًا ،تشابه مدلولیًا فی األلفاا المشترکة االستعمال م ل البصقر
و السمع و الشیء و کيا و کيا».
«فاإلدراك هو الوصول» 1در این آیه ما چند قدم داریم .اوالً قدم اول این است کقه
کل خصوصیاتی که در این آیات ذکر شده ،امتیازات خاصه به رب العالمین است ،از
جمله:
« -1ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ»
 -2وَ هُوَ یُدْرِكُ اْلأَبْصارَ»
« -3وَ هُوَ اللَّطیفُ»
« -4الْخَبیرُ».
بعد «قَدْ جاءَكُمْ» و مطالب دیگر است .پس فخر رازی نمیتواند ایناا بیاید گل
کند ،کما اینکه گفته ،فخرالدین رازی در تفسیر گفته« :ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» در دنیاست،
در آخرت ...یا در دنیا هم میشود خداوند یک بصری یا بصیرتی خل کند که با آن
بصر یا بصیرت انسان ح را ادراک کند .میگوییم هم از نظر تعبیر ادبی غلط است و
موقف داللی آیه و هم از نظر براهین عقلیه .اگر بشود خداوند موجودی خل کند که
مانند خود او خدا باشد که بتواند او را ادراک کند ،بسم اهلل« ،ألن الحیطة العلمیة
علی ذات ربفنا سبحانه و تعالی تقتضی حیطة علمیة ربانیة و الحیطة العلمیة الرفبانیة
أزلیة و لیست حادثةً» این حرفها را بعدًا با فخرالدین رازی بحث خواهیم کرد.
آقایان وهابیها میگویند خدا را میشود دید« .اهلل تعالی یبصقر ،یمکقن أن یبصقر
ربفنا ،إذا ال تبصروا هنا یوم الدنیا ألن بصرک ضعیف ،یمکن أن تبصقره یقوم البقرزو أو
یوم القیامة الکبری و یستدلون بآیات« :وُجُقوهٌ یَوْمَئِقيٍ ناضقِ رَ ٌ * إِلقى رَبِّهقا نقاظِرَ ٌ * وَ
وُجُوهٌ یَوْمَئِيٍ باسِرَ ٌ * تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِها فاقِرَ ٌ» 2این آیه از آیات متشابهات است« .فَأَمَّا
الَّيینَ في قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ» 3این کسی که
به آیه متشابهه تمسک میکند ،قبل از اینکه تشابه آیه برود و میشود انسقان جهقات
مختلفی در آیقه بگویقد ،معلقوم اسقت خقودش گمقراه اسقت .اگقر انسقان راه راسقت را
میخواهد طی کند ،باید به آیهای که نا است اسقتدالل کنقد .کسقی کقه میخواهقد

 .1الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنة ،ج  ،10ص .183
 .2قيامت ،آیات  22تا .25
 .3آلعمران ،آیه .7
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مطلبی را اثبات کند ،با دلیل واضح باید اثبات کند .اما ادلهای که اثبات نمیکنقد یقا
متشابه است و مختلف است و احتماالت زیاد است ،این مطلبی را درست نمیکند.
«فکل هتالء اليین یستدلون باآلیات المتشابهات بالنسبة لقيات اهلل أو صقفات اهلل
أو أفعال اهلل ،یستدلون بآیات متشابهات علی تشابهاتها ،هتالء فی قلوهم زیغ» ایقن را
بعد بحث خواهیم کرد .ما اول باید به آیقات محکمقات برسقیم« ،اآلیقات المحکمقات
التی موقفها التبیین بصور کاملةٌ شاملة نتحدث و نفتحا و نتيکر و نتفکر فی هقيه
اآلیات المحکمات مع ذلک نرجع المتشقابهات إلقی المحکمقات» .در متشقابهات هقم
بارها عرض کردیم کسانی که خیلی ضعیف هستند ،نه متشقابهات را میفهمنقد و نقه
محکمات را ،کسانی که مقداری قویتر هستند ،محکمقات را میفهمنقد ،اگقر بتواننقد
ارجاع کنند ،اگر نتوانند باید باشد ،کسانی که باالتر هسقتند ،متشقابهات را ارجقاع بقه
محکمات میکنند .کسانی که باالتر هستند ،اصالً نیازی به ارجاع ندارند« .و نحقن ال
ندعی إنما هی الحقیقة البارز الناصعة و الناصحة ال توجد عندنا آیة واحد متشابهة
فی اليکر الحکیم إال الحروف المقطعة ،حروف المقطعة خاصة برسول و أما اآلیقات»
الفاا ،کلمقات ،جمقالت ،ایقن را مقا در خقود آیقات دققت مقیکنیم و تشقابه برطقرف
میشود ،حتی به محکم هم ارجاع نمیکنیم.
کما قال أمیر المتمنین (ع)« :إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ عَلَى الْعِبَارَ ِ وَ اْلإِشَارَ ِ
وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِ ِ» 1عبارت را اهل عبارت میفهمند ،ولی «اْلإِشَارَ ِ وَ اللَّطَائِفِ» ما
اشارات را میفهمیم ،حقای را میفهمیم ،حقای مخصوص انبیاء است.
در آیه «ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» ابصار چیست؟ ادراک چیست؟ بخش اول این است کقه
این آیه از مختصات رب است ،اگر یک در صدم ،یک در میلیقونم ،یقک در بینهقایتم
خداوند در «ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» م یل داشته باشد ،پس از اختصاصات رب نیست .اگقر
پول داشتن در اختصاص من است ،هی کس نباید پول داشته باشد .اگر غنی بودن در
اختصاص من است ،بله ،من غنقی هسقتم صقد میلیقون دارم ،شقما غنقی نیسقتید یقک
میلیققون داریققد .ایناققا اصققل ادراک اسققت ،اصققل «ال تُدْرِكُ قهُ الْأَبْصققارُ» نققه مقققدار آن،
«األصل األصیل فی أن یدرک ذات اهلل ،تدرک ذات اهلل باألبصار ،هقيا األصقل منفقیٌّ
بصور ٍ مستغرقة» .پس آیه در مقام گزارش امتیقازی اسقت از امتیقازات ربانیقه کقه نقه
صددرصد ،نه درصدی ،اصالً در ایناا تصور ندارد« .ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» بصور ٍ عامة.

 .1جامع األخبار(للشعيري) ،ص .41
13

«ال تُدْرِكُهُ» ادراک چیست؟ ما یک ادراک داریم و یک معرفت داریقم .معرفقت گقاه
از دور است ،گاه از نزدیک است .من فالن شخا را میشناسم ،امقا ندیقدم ،مقیدانم
هست .یک مرتبه خیر ،میآید و از نزدیک او را میبینم ،این ادراک است ،این وصقول
است« .إما أن تصل إلی من تعرفه ،فتعرفه بعد معرفته غائبة ،تعرفه واصلة» این «معرفقةٌ
علی معرفة» است .گاهی اوقات خیر ،وصقول نیسقت ،بلکقه حصقول معرفقةٌ مفقا اسقت.
مقداری او را میشناسم ،البته این مقدار فر دارد .بعضیها هستند که قبل از اینکقه
به او برسند میدانند ،مانند اینکقه برسقند« .لَقوْ كُشقِ فَ الْغِطَقاءُ مَقا ازْدَدْتُ یَقِینقًا» 1ایقن
مطلبی است ،ولی راجع به خل بحث میکند .راجع به خال  ،معرفت هست ،معرفقت
در بُعد سلبی هست ،در بُعد ایاابی آالء اهلل هست .هر قدر معرفت به آیات اهلل بیشقتر
بشود ،معرفت باهلل بیشتر است .ولی معرفت ادراک نیست« ،ألنف اإلدراک یعنی الوصول
و السبل إلی اهلل تعالی ال توصلنا إلی اهلل ،ال مکانیًا ،ال زمانیًا ،ال معرفیقًا ،ال علمیقًا ،ال
عقلیًا» وصول نیست که فالن کس بگوید« :وَ اعْبُدْ رَبَّقكَ حَتَّقى یَأْتِیَقكَ الْیَققینُ»« 2لققد
أتانی الیقین ،فال نعبد ربنا» یقین حاصقل شقده اسقت .ایقن خطقاب بقه پیغمبقر اسقت.
مالدرویشک پیغمبر هنوز به یقین نرسیده اسقت ،تقو رسقیدی؟ک میگویقد مقن بقه یققین
رسیدم ،پس چرا نماز بخوانم؟ چون نماز وسیله یقین است.
 اگر عقلی نباشد که معرفت نمیتواند کاری بکند. ادراک را عرض میکنم ،نه معرفت را« .للعقل و للفطر و للعلم و للکيا و للکياالمعرفة و لیس اإلدراک» ادراک مطلقب دیگقری اسقت« .إدراک أخقا مقن المعرفقة».
ایناا کسانی میگویند اگر نشقود خقدا را ادراک کقرد ،پقس معرفقة اهلل یعنقی چقه؟ در
پاس میگقوییم :معرفقت اعقم از ادراک اسقت .معرفقت غیرادراکقی صقحیح و معرفقت
ادراکی غلط و ناشدنی و مستحیل است .پس قرآن در این آیه مبارکه ترکیز میکند بر
نفی ادراک «ال تُدْرِكُهُ» وصول نیست« .ال وصوالً مکانیًا ،لیس مکانیًا ،ال زمانیقًا ،لقیس
زمانیًا ،ال وصوالً معرفیًا مائة بالمائة نعرف ربفنا کما یعقرف هقو نفسقه و لقیس هکقيا».
اصالً وصول نیست .ایقن میگویقد :مقن بقه حق وصقال پیقدا کقردم .م قل وصقال بقه
محبوب ،من به محبوب رسیدم .ولی خداوند محبوبی است که رسیدنی نیست .مقا در
راه هستیم ،چه راهی؟ راه وصول إلی اهلل؟ خیر ،راهی که خداوند مقرر فرمقوده اسقت

 .1غرر الحكم و درر الكلم ،ص .566
 .2حجر ،آیه .99
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که اگقر مقا ایقن راه را بقرویم ،محبقوب خداسقت و مرضقی خداسقت «و کقلی مقا ازداد
اإلنسان معرفة ازداد عبودیة و کل ما ازداد عبودیة ازداد معرفة و قوله تعالی« :وَ اعْبُقدْ
رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَكَ الْیَقینُ»» یعنی چه؟
 حضرت میفرماید« :مَا عَرَفْنَاكَ حَ َّ مَعْرِفَتِكَ» 1مرادش چیست؟ همین است ،مراد ح است .یعنی «ال یبصره» ح المعرفة چیست؟ «ح معرفقةالرب أن یعرف الرب کما یعرف هقو نفسقه» حق معرفقت ایقن اسقت .بقیقهاش دو بُعقد
است« :لمعرفة الح مراحل ثالث :ح المعرفة ،وسیط المعرفة ،باطل المعرفة» باطقل
المعرفة کسانی کقه اوثقان میپرسقتند ،بقت میپرسقتند ،طقاغوت میپرسقتند[ ،چیقزی]
نمیپرستند .این باطل معرفت اسقت .حق العمرفقة مخصقوص بقه حق اسقت« .الحق
یعرف نفسه کما هو ح و ال زیاد و ال نقیصة و لکن بینهما» بینهما معرفة اهلل است.
و ليا در حدیث دارد« :تفكروا في آالء اهلل و ال تفكروا في [ذات] اهلل» 2در آالء خقدا و
آیات ح تفکر کنید .هر قدر ما در آالء و آیات ح بیشتر تفکر کنیم ،بهتر مقیفهمیم
آن که خل کرده کیست .منتها کیست به حقیقت وجود و به حقیقت الوهیت نیسقت،
بلکه معرفت به این مققداری اسقت کقه هسقت و نمقیدانم کیسقت .مقیدانم کیسقت و
نمیدانم کیست .میدانم کیست «خال ٌ ،راز ٌ ،بقار ٌ» همقه از اوسقت .ولقی حقیققت
این خالقیت چیست؟ حقیقت این الوهیت و بارئیت و رازقیقت و مقدبریت و ...نیسقت،
بلکه نمود دارد در آیات« .وَ لَهُ الْمَ َلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ».

3

این «ال تُدْرِكُهُ» و اما «الْأَبْصارُ»« .أبصار جمع البصر و جمع البصیر  ،بصرًا ظاهریًا
و بصرًا باطنیًا .البصر الظاهری یعبفر عنه بالبصر ،عاین ،أبصر و البصر الباطنی یعبر عنه
بالبصیر  .بصیر فطریة ،بصیر عقلیة ،بصیر علمیقة ،بصقیر فکریقة ،بصقیر صقدریة،
بصیر قلبیة ،بصیر فتادیة» تمام مراحل درونی .کند است تمام وسقایل وصقول ،چقه
درونی و چه برونی برای وصول به حق  .برونقی نیسقت ،چقون مقادفه نیسقت« .ألن اهلل
تعالی لیس مادفیًا حتی یمکقن أن یقدرک بالبصقر الظقاهری ،حتقی کقل مقادف ال تتقرک
بالبصر الظاهری» شما میکروبات را با بصر ظاهری میبینید؟ با میکروسکوپ میبیند.
حتی نیروی جاذبه عمومی کقه مقادفی اسقت ،آن را بقا میکروسقکوپ و تلسقکوپ هقم

 .1عوالي اللئالي ،ج  ،4ص .132
 .2الدر المنثور فى تفسير المأثور ،ج  ،2ص .110
 .3روم ،آیه .27
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نمیشود دید ،ولی آنچه امکان رؤیت با بصر ظاهری دارد ،آن است کقه مقادفی باشقد،
آن هم در ابعادی که بشود دید.
 ابصار جمع بصیر هم هست؟ هر دو است .جمع بصیرت که بصائر است ،ابصقار جمقع بصقر و بصقیرت اسقت.جمع بصر و بصیرت ماموعقًا میشقود ابصقار« .األبصقار الظاهریقة یعنقی اإلدراکقات
الظاهریققة و األبصققار الباطنیققة تعنققی اإلدراکققات الباطنیققة ،األبصققار الظاهریققة تعنققی
اإلدراکقات الظاهریققة بعققینع ،سقمعع ،لمققس ،ذو و مققا إلقی ذلققک ،اإلدراکققات الخمسققة
الظاهریة .اإلداراکات الخمسة الظاهریقة کلیلقة علیلقة عقن أن تقدرکها ،عقن أن تقدرک
حقیقة الرب ،ألن حقیقة الرب لیست محسوسةً و ال ملموسةً و ال مبصر ً و ال ميوقة و
ال مشمومةً .ال یحس و ال یمس و ال یاس و ال یدرک بالحوا الخمس».
در حوا

خمس ،آیا هر حاسهای محسقو

حاسقه دیگقر را میتوانقد درک کنقد؟

«هققل تققدرک أن تسققمع بالالمسققة ،أن تلمقس باليائقققة ،أن تققيو بالباصققر  ،أن تبصققر
باليائقة؟ ال ،حتی ببعض الوسقائل المادفیقة الحسقیة ،ال تققدر أن تقدرک غیقر مقا یلیق
فکیف یمکقن لننسقان أن یبصقر بالبصقائر الظاهریقة» حقوا
«بالحوا

الظاهریة» که مدرکات حوا

خمسقه یقا هقر چیقزی.

ظاهری ملموسات و محسوسات و مقيوقات

و مسموعات و مبصرات است .خدا جسم ندارد که انسان با این حوا ...
پس ««ال تُدْرِكُهُ اْلأَبْصقارُ» یعنقی اإلدارکقات الظاهریقة بصقور طلیققة» ایقن خقروج
موضوعی است« .و أما اإلدراک الباطنی ،إدراکقات الباطنیقة محقدود و لیسقت حقادف ،
محدود  ،کما اإلنسان محدود ،کيلک اإلدراکات الباطنی»...
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