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 محال بودن احاطه علمی و معرفتی بر خداوند

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

یک  مبحکث احاطکه علمکی و یکا  :است و از هم به وجه کلی جدا است دو مبحث

سبحانه و تعالی که محال است و ما در ایکن بحکث هسکتيم بکر حسک  معرفتی بر حق 

امکا احاطکه  ،اهلل واجک  ةاهلل واجک ، معرفک ةمعرف، ی  مبحث واج  ،آیات و روایات

علمی و معرفتی بر ذات حق و صفات حق و حتی افعال حق از محکاتت اسکت، ایکن 

ایجاب به همين حسکاب  این سل  و 1«اهلل ]ذات[ في تفكروا ت و اهلل آتء في تفكروا»

 . ستا

بکر ، امکا گرچه خيلی هم اهلش نيسکتيم ،کنيماهلل صحبت می ةما مقداری در معرف

مکا  ،رسول اهلل )ص( و ائمه )ع( که اهل اهلل در درجه اول بودند ،مبنای کتاب و سنت

 ةمقداری از ابعاد گوناگون معرفک ،انخانه این بزرگواران و معصوم کنيم درِگدایی می

از محضر مقکد  رروردگکار عکالم عکارخواهی  ،کنيماگر هم عمل نمی چشيم،می اهلل

معرفت دارای چند رایه است ککه هکر چنکد . شاءاهللگویيم تا بشود انولی می ،کنيممی

مکا یک   اش از احاطه علمی بر حق سبحانه و تعالی در هر سه جهت برون اسکت،رایه

اهلل واجک  بکر حسک   ةبکاتی معرفکو یک  جهکت سکلبی، جهکت اث جهت اثباتی داریم

 متضافرهبر حس  روایت  ،و جهت سلبی هم واج  فعالياتات و استعدادات و يامکان

 حَککدِّ وَ اْلإِبْطَککالِ حَککدِّ اْلحَککدَّیْنِ عَککنِ خَککارِ ٌ»از معصککومين )ع( در تعریککت میتصککری 
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صالً نيسکت را ما ا ،حد ابطال اصالً نيست حد تشبيه هست و مانند دیگران، 1«التَّْشبِيهِ

آن هستی که  ؟هستیگونه ما چا 2«ءٍشَيْ كُلِّ خالِقُ»گااریم و در مقابل هست کنار می

 اللَّطيتُ هُوَ وَ اْلأَبْصارَ یُدْرِكُ هُوَ وَ اْلأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ت» 3«ءٌشَيْ كَمِْثلِهِ لَيْسَ» شبيه ندارد،

یک  مرحلکه واجبکه و یک  مرحلکه  :در بُعد اثبکاتی هکم ککه دو مرحلکه اسکت 4«اْلیَبيرُ

محکرّ  ایکن نکه اینککه  ،ای بکر حکقمه اثبات حق با معرفت احاطکهمه، مرحله محرّمحرّ

تشکریعًا و امکا مرحلکه اثبکاتی ککه مکا  فقک  نه اینککه ،تکوینًا نشدنی است،است، اصالً 

 وَ أَ اْلحَکقُّ أَنَّکهُ لَهُمْ تَبَيَّنَیَ حَتَّى أَْنفُسِهِمْ في وَ اْلآفاقِ فِي آیاتِنا سَنُریهِمْ»موریت داریم أم

هيدٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى أَنَّهُ بِرَبِّكَ یَْكتِ لَمْ هکا آیکات درونکی و برونکی مثل مکا از تمکا  5«شکَ

برای اثبات وجود  ،بتوانيم و بدانيم دشوتوانيم و میآن مقداری که میشمول تا جهان

استعدادها گونکاگون اسکت و  .باشيمحق سبحانه و تعالی کوشش و کاوش باید داشته 

 ،ها و استدتل به آیات گوناگون اسکتعه تفکرات و دقتسها گوناگون است و فعاليت

دیگری از اتکم  ،فهمدی  زنی است که از گرداندن دود می .بنابراین ی  مرحله نيست

و علکم را در درون و  را عقکل فطرت را،ما  ،فهمددیگری از جهات دیگر می ،فهمدمی

تر و هکر آیات آفاقی هر چه وسکي  از علم در برون از آیات انفسی درونی و حس را با

لِ انظُرُوْا مَاذَا فِي السََّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا قُ». کنيم بر وجود حقچه بيشتر استدتل می

مَاوَاتِ مَکاذَا »واج  است نظر کنکيم  6«تُْغنِي اآلیَاتُ وَالنَُّاُرُ عَن قَوْ ٍ تََّ یُؤْمِنُونَ فِکي السکََّ

تر ريماهایی بکه ککرات آسکمانی و هرچکه بکاتتر و وسکي اگر بتوانيم با کيهان «وَاألَرْضِ

 ،از برای معرفت بيشتر و یقين زیادتر بر وجکود خکدا باشد سفر کنيم و این سفر وسيله

خکدا در ککره قمکر  :گفتنکدو ريماها دیگکران درسکت کردنکد و رفتنکد کيهان .تز  است

این نظر از دور فق  نيست، نظر از « قُلِ انظُرُوْا مَاذَا فِي السََّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ»ما . انيست

  .تر است و نظر از دور دورتر استنزدی  نزدی ،

های علمی سکفرهای کيهکانی بکنکيم در حکد بسکيار وسکي  و ایکن تواناییا اگر ما ب

 ،در بُعد شناخت خداسفرها تحقق بیشيدن به امر حضرت حق سبحانه و تعالی است 
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 رسکول اهلل و ،داننکدکسانی هسکتند سکفر نککرده می .این ی  واجبی است از واجبات

به  احاطه ،اراده الهی بر جهان خلقت احاطه دارند هائمه هدی )ع( اینها سفر نکرده ب

صفات حق یا افعال حق، احاطکه  بر ذات حق یا احاطهنه  ،آن معنایی که امکان دارد

اما  صکادق )ع( فرمکوده اسکت و شکده  روی این حساب است که مثالً .بر مفعول حق

ایکن  1«فيکه و معکه و بعکده و قبلکه اهلل رأیکت قکد و إت شيئًا رأیت ما» :است که بفرماید

از نظکر  ،بُعد ایجاب ی  مرتبه نيست . رسمرات  معرفت، مرات  معرفت در بُعد ایجاب

دقکت و  بينی کم و زیاد است،جهان ،ستفعاليت کم و زیاد ا ،استعداد کم و زیاد است

س ایکن یک  مرحلکه و یک  . رکقصور و تقصير کم و زیاد است ،کم و زیاد است ،سعی

نه در حد ادراک و نه در حد وصکول و نکه  ،معرفت مراحلو  موادعدرخشان از  نقطه

و هسکتی او یيکر هسکتی  ین ککه هسکتفق  این مقدار ا در حد احاطه، این که هست،

 .این مرحله اولی که ایجاب است .ستکل جهان ا

نه در ذاتش و نه در  ،اما مانند جهان نيست ؛هست ،مرحله دو ، مرحله سل  است

همکه چيکز او ست ککه الوهيتش، در ربوبيتش، در همه چيز صفاتش نه در افعالش، در ا

و همکه چيکز او  چيز ما هيچ چيز است نسبت به حکق همه .دارد و ما هيچ چيز نداریم

 .از خکود نکداریم ،ما هيچ چيز نداریم ،او دارای همه چيز است .ست نسبت به ماچيز ا

که  طورهماناست. این مرحله دو   2«وَأَنفِقُوا مِمََّا جَعَلَكُم مَُّسْتَْیلَفِينَ فِيهِ»آنچه داریم 

فطری و عقلی و علمکی  نِواثبات ما نسبت به وجود حق از نظر در ،هر قدر ایجاب ما

تفتيش و سعی و کاوشگری در آیات وجود حق مراحکل دارد و مراتک   و از نظر برونِ

؟ حتکی یقکين سکتیقين من در مقابل یقين علی چي ،کندها فرق میدارد و طبعًا یقين

در  ،کندمراحل یقين فرق می .نيست یزيموسی در مقابل یقين علی و محمد )ص( چ

ت الکه ات اهلل، سکل   ،مرحلکه دو  بُعکد سکل  اسکت .بُعد اول که بُعد وجود حق اسکت

گکاه سکل  مقکد  بکر ایجکاب  .ا اهللال ک ،منکر همکه ریشهاز  اصالً ،مقد  است بر ایجاب

  لکی تقکداصکل اوّ ،رایکه و همکراه اسکتگکاه هم ،گاه ایجاب مقد  بر سل  است ،است

ت الکه ات  ریشکهاز  ،ند جزء اهللتررسدر جوی که همه کس را می ،سل  است بر ایجاب

هکا و ی  ت اله، تمکا  الوهيت ن اهلل که ثابت شد دو ت اله دارد در بُعد میتصر،ای .اهلل

دو  ککه  .ون خاصه الوهيت و ربوبيت از یير خکدا مسکلوب اسکتئها و تما  شربوبيت
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این اسکت ککه  ،اول است و در اجمالی اول و در تفصيلی دو  است لیهمان در تفصي

يْ كَمِْثلِککهِ لَککيْسَ» ذات حککق از ذوات میلککوقين در  تجریککد .مراتکک  دارد، ایککن هککم «ءٌشککَ

معرفت و تجرید صفات ذات حق از صفات میلکوقين ککه ذاتکی هکم نيسکت و تجریکد 

 ةاین ضل  دو  مثلکث معرفک .است مراتبیهم دارای این  ،افعال حق از افعال میلوقين

دو  و ضل  سو  هم برای اول و  اهلل است. ضل  سو ، ضل  اول و دو  برای سو  است

 مِکْنهُمْ أُریدُ ما * لِيَعْبُدُونِ إِتَّ اْلإِْنسَ وَ اْلجِنَّ خَلَْقتُ ما وَ» اهلل، ةاست، ضل  سو  عبودی

دو آیه  قرآن شریت راج  به معرفت و عبادتعبادت.  1«یُْطعِمُونِ أَنْ أُریدُ ما وَ رِْزقٍ مِنْ

آیه دیگر که  عبادت مقدمه معرفت. 2«قِينُوَ اعْبُدْ رَبََّ َ حَتََّى یَْأتِيَ َ اْليَ» :ی  آیه ،دارد

عبکادت زیربنکا اسکت و  .ن فکرعآدمه عبادت است و این اصل است و معرفت مق، نیير

معرفکت سکازنده ماسکت در  عبادت سازنده ماست در بُعکد زنکدگی، .معرفت روبنا است

 إِتَّ ْنسَاْلکإِ وَ اْلجِکنَّ خَلَْقکتُ مکا وَ»بُعد اسا  زندگی که عبادت اسکت در ککل مراحکل 

این دو بال است، هر قدر  لیاست، و ه عبادترس معرفت مقدم حصر است.. «لِيَعْبُدُونِ

ر طبعًا معرفت بکاتت ،رودت باتتر و هر قدر عبادت باتتر طبعًا عباد ،معرفت باتتر رود

 .نکه قکرب زمکانی ،نه قرب مکانی ،وردآقرب معرفتی می ،آوردو اینها قرب الی اهلل می

تعکالی نيسکت،  هایی که امکان ندارد از یيکر حکق نسکبت بکه حکق سکبحانه وقرباین 

  .، همه اینها مرات  دارددمرات  دار

تکا  ،ماننکد دیگکران نيسکت :ضل  دو  ؟تا چه اندازه بدانيم ،بدانيم هست :ضل  اول

تکا چکه انکدازه عبکادت  ،عبادتش بر محور دو بُعد معرفت :ضل  سو  ؟چه اندازه بدانيم

اند که ابتکدای عکالم جکزاء رسول اهلل )ص( که از عالم تکليت و عالم بزرخ رفته ؟کنيم

 ،آنجکا رسکالتی در ککار نيسکت ،هه و عُکدّدّاست از نظکر عِک ترقویعبادتشان آنجا  ،است

شکود می ،ای در کار نيست. تما  زندگی رسول اهلل )ص( در بزرخ عبادت اسکتوظيفه

 ،برو گم شکو :گویددیگر معشوق می ،وق برسدبه معش انسانکه  -زنيممثال می-گفت 

هکا و ها و عبادتها و رسکالتتما  رسکوليت ؟! اصل این بود.من نداشته باشبا کاری 

یت ها و همه چيزهای رسول اهلل برای این بود که مدار  معرفت و مدا ر  عبودمعرفت

« حتکی»آخکر نکدارد، «  َ اْليَقِکينُ اعْبُدْ رَبََّ َ حَتََّى یَْأتِيَکوَ» را باتتر بپيماید و حد ندارد

رُسکل و  ،ایکن درجکاتی ککه رسکول اهلل ،جنت آخر ندارد قيامت، کما اینکه .آخر ندارد
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 ،معرفکت حکق و عبکادت حکق ريمایند در بُعد عبادت حق و معرفکت حکق،ين میيرسال

مکدامی ککه مثکال داریکم  .تکر اسکتاینجکا آزاد .این آخکر نکدارد ،س هر دوکاعطور متبه

 وولک ،نيم وصولکی به محبوب ندارد و از دور است که عالم دنيا عکالم بُعکد اسکتزمی

هکا رفکت و گرفتاریعبادت است، آیا وقتی که از ایکن عکالم  ،آنها مطل  دیگری دارند

، آنجکا طکرف شکدرب ، حج  نور همحُج  ظلمت که نبود حُج  نور، آن ،طرف شدبر

آن عکالمی ککه  .بدتر از جهنم اسکتريغمبر برای که این ،نماز نیوان :گویندب به ريغمبر

آن حُجک   ،عالمی که تمکا  حُجک  نکورانی از بکين رفتکه اسکت آن ،عالم خلوت است

 رفته است ، از بينشود از بين برودنورانی که می

چشمش در  و دلش در چشم  یفلت حاصلش بود  که از آن دیدن

 دلش بود

*  دانٍ اْلجَنَّتَکيْنِ جَنَى»ولکن  ارد،منافات ند ،خوردگالبی هم میريغمبر آنجا  بله،

 را جنکت معرفکت، جنکت عبودیکت، جسکم را دارد و رو آن  1«تُكَاِّبانِ رَبِّكُما آتءِ فَبِأَيِّ

ر ها در هاما فعاليت .گرچه رو  با جسم بشود ،شودرو  نمیچون جسم بی ،هم دارد

طور ککه د، همکانهر دو جکزاء دارنک ،هم عبادت جسمی و هم عبادت روحی ،استدو 

هکم جسکم و هکم رو  هکر دو عکااب دارنکد در  ،اسکتدوگانه های عصيانی هرفعاليت

مکا ایکن گرچه در روایکت  ،اما  صادقاز ی  جمله است ظاهرًا  .عااب مراکز و محال 

روایکت مکا زیکاد  ،رسکول اسکتاز دانيم از ائمکه اسکت و روایتی که می ،نداریم تقيد را

از هکر  ،رماید که اگر مکن مطلبکی را گفکتم و از مکن شکنيدیدفداریم که اما  صادق می

 كُلُّنَکا»چون منبک  یککی اسکت،  .درست است ،و فرزندان من نقل کردید انکدا  از ردر

 2.«مُحَمَّکدٌ كُلُّنَکا وَ مُحَمَّکدٌ آخِرُنَکا وَ مُحَمَّدٌ أَوْسَطُنَا وَ مُحَمَّدٌ أَوَّلُنَا ... وَاحِدٍ نُورٍ مِنْ وَاحِدٌ

دیم، ولکی از امککا  بککاقر نقککل ياز امککا  بککاقر نشککن ،از امککا  صککادق شکنيدیم ،اریککمحکق د

؛ کنيماز خکدا نقکل مکی ،کنيماز ريغمبر نقکل مکی ،کنيماز اما  حسن نقل می ،کنيممی

  .وحی استچون محور 

چکون  3«یَرَاكَ نَّهُفَإِ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهَ اعْبُدِ» :گویدحات این روایت می

 مکا ککه از هکر دو مرتبکه خکار  هسکتيم، ای کرده،حضرت آن را دو مرتبه ،مرات  دارد

خکدا را ککه « تَکرَاهُ كَأَنَّکكَ اللَّکهَ اعْبُکدِ» اصالً از شهر بيکرون هسکتيم، در دِه هکم نيسکتيم!
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ابکل او ردرش اینجا نشسکته، در مق اگر انسان ببيند يد.بينمثل اینکه می ،شود دیدنمی

شود، ها دچار اوها  می، بعضی وقترا ببيندعکس ردر  .شودلیت نمی؟ شودلیت می

در مکن بکدانم ککه  ،اگر به مقداری که این عکس ردر من حاضکر اسکت .شودلیت نمی

مالحظکه « تَکرَاهُ كَأَنَّکكَ اللَّهَ اعْبُدِ»بينم او را، می کأنه ،بينم او رامحضر حق هستم، می

 ،بينکیاگکر تکو نمی« تَکرَاهُ تَكُکنْ لَکمْ فَکإِنْ»این نشد،  حات« تَرَاهُ كَأَنَّكَ» مکنمحضر را می

بينکی، بکا اینککه چشکم خطکا طور که ایکن و او را میهمان ه،معرفت به این حد نرسيد

، و معرفکت کمتکر اسکت فطکرتچشکم  ، خطکایچشم عقل کمتکر اسکتخطای  ،کندمی

اگکر کسکی ککه  ،بيشکتر دارد یککه خطکابا چشم ظاهر  .چشم ظاهر بيشتر است خطای

 كَأَنَّکكَ»تو با چشم باطن که خطایش کمتکر اسکت  ،کنیمی احترا  ،اهميت دارد ببينی

ولکی  ،بينکیتو رکدر را نمی «یَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَإِنْ»اگر به این حد نرسيدی، « تَرَاهُ

بکا دوربکين از رشکت ککه شکما او را  ولکی بينکی،، نمیکندمی نگاهتو را ردر با دوربين 

 کند.را نگاه می شمااو  ،بينینمی

عصکمت معصکومين همکين  معکانینه در رله دو ، یککی از  و ما در رله اول هستيم

ما ی  عصمت بشری داریم و ی  عصمت ربکانی داریکم، معنکی عصکمت  ،است اصالً

چکرا رسکول اهلل چرا اما  صادق معصکو  اسکت؟  .شامل هر دو این است ،شامل بينهما

یعنی چيزی جز حکق  معرفت اولی است،این ؟ هچ )ص( در قله عصمت است؟ معصو ٌ

 بيند. می« و فيه معهقبله و بعده و »حق را  ،بيندهر چه می ،بيندنمی

 ها از طرف خداست. عصمت آن -

بشکری را بحکث مکا . یک  بُعکد الهکی اسکت ،ی  بُعکد بشکری اسکت :دو بُعد است -

ها و ماهکا ایکن هکا و شکمااش مراد نيست، بشری، اگکر مکن و شکما و منیاله کنيم.می

عبکارت خکوبی . آقکای خمينکی کنکيم ککه عکالم محضکر حکق اسکتمقدار معرفت ريکدا 

حکق مکا را  ،عکالم محضکر حکق اسکتو آیکات اسکت.  تااستفاده از روای فرمودند، این

 ،تر اسکتبه من نزدی علمش از علم من  ،تر استاز ما به ما نزدی  .نگردمی ،بيندمی

 .تر استقدرتش از من به من نزدی 

 تر که من از وی دور وین عج   تر از من به من است یار نزدی 

 مجکزی اسکت، مربکی اسکت، ،خالق اسکت ،این نزدی  منعم است .این نزدی  است

امکان در این صورت عصيان . ي  است و... در باب فطرت خواندیممص مجازی است،

در مقابکل شکما چطکور  کند؟ چطور گناه ،به این مرحله از علم برسدانسان اگر  ،ندارد

شکود و حکال آنککه اگکر هکم نمی ،بشکوی که برهنه وریآهایت را در نمیردرت لبا 
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چکون بکرای رکدر برد؟ نکه، تواند بکند؟ شما را به جهنم میبشود، مثالً ردر چه کار می

است،  حاضررها و مادرها و همه کس شما خالق شما و ردر و رد د.احترا  قائل هستي

ادراک  ن بکاطور مک، رس چترحاضر از هر حاضری حاضرتر، از خود من به من نزدی 

گنکاه  ،ها با اوست و همه چيکز بکا اوسکتتست و همه قدراهست و عالم او به اینکه 

ذککر اسکت،  1«اْلأَْلبکابِ لِکأُولِي ذِْكکر » ،ذکر ،ذکر« تاک روا»گوید می که و لاا قرآن کنم؟

 .کنيمگنکاه مکی ککه کنيمیفلکت مکی ،دانيم خکدا هسکتما می .یادآوری از یفلت است

 فَإِنَّکهُ» در بُعد دو  ،در بُعد اول که یفلت نيست .اینکه در محضر حق هستيم از یفلت

ن جهکت گنکاه ایک از بينکد،او ما را میکنيم که در محضر او هستيم و یفلت می «یَرَاكَ

 . کنيممی

 :گفکتم خکوانم،فق  نمکاز می :؟ گفتدکنيچه می :عرض کرد  اهللیکی از اولياء به

گفتم: چطور؟ اگر من را دعکوت ]...[  خوانمفق  نماز می :؟ گفتدکنينمی یکار دیگر

کنند نزد فالن شیص بسيار بسيار بزرگوار که آرزو دار  او را ببينم. بناست من ظهکر 

کنم، لفظکم را، لباسکم را، وضکعم را، همکه را مکیبرو ، از چند روز قبل خکود  آمکاده 

خکواهم بکه مالقکات فالنکی بکرو . کنی؟ میکنم که به آنجا برو . چه کار میآماده می

کنيم و مجکانی اسکت، بکرای آن کار دارد، نماز کار دارد. این هوا که ما استنشکاق مکی

هوا  ،نباشد انن وای بر آن روزی که .است ، بعد نانآب است ارزشی قائل نيستيم. بعد

خوانيم در محضر خدا، اگکر می رکعتاین نمازی که ما رنج مرتبه در هفده  و... نباشد

اهانت است به نماز  ،حرا  بودنماز خواندن ما نماز بیوانيم، اصالً  که امر نداشتيمما 

فککر  دائمکًا ،ما در محضر رب هستيم اصالً توجکه بکه رب نداشکته باشکيم .محضر رب

مکان مان کجاسکت، منطقمان، عرفاناسطقسٌ فوق اتسطقسات، در فلسفه کهکنيم می

مان کجاسکت. فروشکیمان، برنجمان، نیودفروشکیمان کجاست، بقالیکجاست، اصول

 در محضر حق سبحانه و تعالی است. ما هایتما  بازی

د ماننک :بُعکد دو ، هلل عبارت است از بُعد اینکه هسکتا ةرس بُعد اول از مثلث معرف

در روایت  ،روی را ایستاد قدرآن رسول اهلل .عبادت حق است :بُعد سو  جهان نيست،

مگکر  ؟زمکين گااشکتروی نباید  را چرا؟ مگر را 2«قَدَمَاهُ تَوَرَّمَْت حَتَّى»ت، دارد ده ساع

مقصر هم  .داند، تازه خود را مقصر میجریان چيستباید روی رنجه ایستاد؟ فهميده 
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کردنکد، ؟ اینهکا گنکاه نمیستها چيستغفارها و این توبهاین ا داند.میقاصر  ،که نيست

و ات مطلبکی اسکت  شود.نمی ،گونه که شایدآنخدایا قابل نيستم  توبه از قصور است،

 إِنِّکي وَ قَْلبِکي عَلَکى لَيُغَکانُ إِنَّکهُ»اینککه رسکول اهلل ، که بیواهند تعليم کننکد بکه دیگکران

 نکه رکرده ،، رکرده نکوره ]دارد[این قل  یک  رکرد 1«مَرَّةً سَبْعِينَ یَوْ ٍ كُلِّ فِي اللَّهَ لَأَسْتَْغفِرُ

بْعِينَ یَکوْ ٍ كُکلِّ فِکي اللَّهَ لَأَسْتَْغفِرُ» إليهم. ررده ارتباطات با مرسلٌ ظلمت، ایکن  «.مَکرَّةً سکَ

 مراحکل، معرفکت سکلبی، معرفت ایجکابی ضل  اول،دارد:  یمراحل، رس عبادت مراحل

يْ كَمِْثلِهِ يْسَلَ» رکس کسکانی ککه  مراحکل. ، مراحکل، خکود عبکادت مرحلکه اخيکره،«ءٌشکَ

عبکادت یعنکی چکه؟ معرفکت یعنکی چکه؟ رکس  ،شکود خکدا را فهميکداگر نمی :گویندمی

يْ كَمِْثلِکهِ لَکيْسَ»ککه  معرفت ایجابی یعنی چه که هست معرفت سلبی یعنکی چکه ؟ «ءٌشکَ

  .هم توجه ندارند به لفظ ،توجه ندارنداصالً اینها 

 186 فحهفعکالً صک .خواهيم داشتيم یورکردیم و باز هم  یورما در آیات مقادیری 

نو  شویم با مفاهيم معصکومين و أم ،توحيدیه خط مقداری از  را باز کنيد. 10 لدج

 خرافکیهای بر خالف این فلسکفه همهصادق الببينيم قال اهلل و قال رسول اهلل و قال 

 ،هکاخرفان گفکت هکایی ککه بایکدعرفانی .افی اسکترهای خن عرفانبر خالف ای ،است

خکود بی هکا قکرار دادنکد.و در مغز ما حوزویدرست کردند  ،ی که جعل کردندهایچيز

. حکق بکا او بکود ،فلسکفه تکدریس بشکود ککه موافکق نبکود )رض(نبود آقای بروجکردی 

 .کنکدرا خکراب میچون مغزها  ،اما موفق نبودهم حسابی فلسفه خوانده بود،  خودش

شروع ی  اصطالحاتی را  دبياین ،سنت نگرفتند از کتاب و را اهلل ةکه معرف یایهطلبه

، اصطالحات جامدی که اصالً مغز را خش  کند، یک  مشکت خاکروبکه در مغکز کنند

  بریزند، فرض کنيد ی  مقدار هم نور داشته باشد.

«« وَحکدانيًا /حکدانيًاوُ ليتکهأوّ في كان الاي هلل الحمد»(: ص) للرسول خطبة فمن»

چکون اوليکت  طبعکًا،ليکت ککه ازليکت اسکت ایکن اوّ .که انعا  باشد 10 لدج 186 فحهص

ایکن اوليکت ازليکت  ،قبل نبکوده بعکد شکده اسکت ،اگر اوليت زمانی باشد زمانی نيست،

بگوینکد: قایکان آ «.وَحکدانيًا»یا « حدانيًاوُ»به این معناست.  2«اْلآخِرُ وَ اْلأَوَّلُ هُوَ» .است

 ،منتها خلق میلوق او اسکت ،خلق هم بوده ،هر وقت خدا بوده .وحدانی نيست ،نیير

. اگر این میلوق است که حادث است، هر وقت او بکوده ککه ایکن نبکوده او خالق است
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 متعظمکًا أزليتکه في و»ازليت همان اوليت است، « باإللهية متعظمًا أزليته في و»است. 

از یير نيسکت ککه تعظکم بکه  تاتهي ،ذاتی است تتلهية است، اتهيبا تعظ م« باإللهية

 به واسطه دیگری ]...[یير باشد، 

کبر مامو  اسکت و یک  ی  ت :این تکبر دو تکبر است« جبروته و بكبریائه متكبرًا»

ی  بُعکد ایکن  :تکبر مامو  در دو بُعد است .تکبر حق تکبر ممدو  است. تکبر ممدو 

نکدارد و  1«وَّیُحِبُّونَ أَن یُحْمَدُوْا بِمَا لَکمْ یَْفعَلُکوْا»گوید دار ، ارد و میاست که چيزی ند

، مدا  دارد و خيال کند از خودش است :دو  .غ استواین دروغ در در گوید دار ،می

. این هکم بگوید من دار  و تو نداری ،کند از خودش استمیخيال ، دارد نشان بدهد،

آن  ،، ایکن جعلکی نيسکت«بكبریائکه متكبرًا»ولی خداوند  .تاز خودت نيس دروغ است،

اصکل ذات ، سومی اسکت ،نه .از جای دیگر استو یا دارد  دار کسی که ندارد بگوید 

من خکود  که  کندتبين می ،بيان استبرای هم « متكبرًا»مطلق دارد  بقول حق کبریاء

ا النََّا ُ أَنتُمُ اْلفُقَرَاء إِلَى اللََّهِ یَا أَیَُّهَ» ، دیگری ندارد.من دار  ،خدا نيست ، دیگریهستم

 . 2«وَاللََّهُ هُوَ اْلغَنِيَُّ اْلحَمِيدُ

از دیگری  را ولی شکل ،ممکن است کسی ی  چيزی درست کند« ابتدع ما ابتدء»

رده اسکت ، یعنکی خلکق ککککرده عآنچکه را ابتکدا« ابتکدع ما ابتدء» ،ولی نه ،گرفته است

 ککه سکابقه ،خلق کرداول را که خداوند خلق را اده اوليه م، بدون الگو، سابقه نداشته

خلکق  ه بکوده،خودش هم خلکق نککرد که خلق کند، خدای دیگری نبوده است ه،نداشت

خکودش شکروع ککرد « ابتکدع مکا ابتکدء». خدا تنها بکود .کرد و قبالً هم خلق نکرده بود

مثکال نداشکت، « الٍمثک یيکر على خلق ما أنشأ و». ای نداشتآیاز کرد و نمونه آنچه را

 ، دو مثال است.موجودنه مثال در اصل ایجاد، نه مثال در شکل  نمونه نداشت،

 ]سؤال[ -

 ،کاری را بکند ی  بينهما عمو  مطلق، ممکن است کسی اول ،ابتدا مطلق است -

هکا ... اینچکرخ طيکاره و ه،بکال طيکارفکرض کنيکد مثالً ،هایی داشکته اسکتولکن نمونه

 عاین ابتکدا ساختن،شروع کرد طياره این ولی  ،کنند درستها را آند توانننمیهست. 

یعنی ککاری  عابتدا است. بوده متفرعبه طور  لشک، بودهچرا؟ برای اینکه ابزار  ،نيست

 اشنه ماده، این سابقه نداشته ،که نبوده ه؟ یعنی کاری کردستبدعت چي که... کردهرا 
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آیکاز ککرد بکر سکاختن گویکد: فی نيست، این میبه تنهایی کا« ابتدء»رس . تشنه هيئ و

بالش، ررش، باتیش، رایينش، همکه ولی  ،نساخته بوددیگری کس را طياره  ،بله .طياره

 بود. بعضی از کيفيات در در اجزاء و ها بودند. رس این

« خلکق ممکا ءلشکي ت و»مثکال نداشکته « سکبق كکان مثال یير على خلق ما أنشأو »

از روی حکات نمونه قبلکی را داشکت و  و آنخلق کرده بود هم  بالًطور نيست که قاین

لطکت دو نکوع « ربوبيتکه بلطت اللطيت بنار»، نه، قبالً چيزی نبود. خلق کردآن نمونه 

یک  ناريکدا  :اسکت نکوعناريدا بکودن دو  بودن، نازک باری  بودن، ،لطيت بودن است،

ن ریکز آ زند.میت است عين  چشم ضعي ،قابل ريدا شدن استکه  بودن مربوب است

حکق  الوهيکت« ربوبيتکه بلطت اللطيت بنار»ولکن بيند و الی آخر. میوسيله  ، بااست

چکون  ،الوهيکت لطيکت اسکت .ربوبيتش هم لطيت اسکت ،لطيت است سبحانه و تعالی

چکون ذات است؛ ربوبيت بُعد سو   ،ربوبيت لطيت است ذات حق مورد ادراک نيست،

از ربوبيکت کسکی  .ربوبيت در صفات فعل اسکت، فعل است و ، صفات ذات استاست

در  ککه اهلل )ص( لککرد؟ خکود رسکو چگونهچرا این کار را کرد؟  د.آورسر درنمیحق 

باتترین قله معرفت و علم است و باتترین درجات وحی را بهتکر از همکه و بيشکتر از 

 طکور شککد،نای ککه دانکد خکدا چکه ککار ککردنمی ،همکه اصکحاب وحکی از خکدا گرفتکه

 اللطيت بنار»تواند بداند، چون اگر بداند که او هم بیش سو  از ربوبيت را دارد. نمی

من هکم دانم، خوب ، من نمیسازدمی هطيار ینه فالن ،این لطت است« ربوبيته بلطت

  .امکان دارد، ساز ، مطلبی نيستمی و گير رو  یاد میمی

 شده اسکتحق موج   طور مطلقِهی بهحق، آگا خبيریتاین « فتق خبره بعلم و»

تمکا  بکاز و . رتق داریم و فتکق، فتکق بکاز ککردن اسکت، رتکق بسکتن اسکت. کند فتقکه 

 ، چنانککه ایکن آیکه در سکورهدر فتکقو ربوبيت  ربوبيت در رتق ها کار حق است،بسته

 أَنَّ كَفَکرُوا الَّکاینَ یَرَ لَمْ وَ أَ». معنا کرده است طور دیگری طنطاویانبياء است که آقای 

يْ كُکلَّ اْلمکاءِ مِکنَ جَعَْلنکا وَ فَفَتَْقناهُمکا رَْتقکًا كانَتکا اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ  فَکال أَ حَکيٍّ ءٍشکَ

هکایی زده اسکت ککه حکات ککاری حرفنطاوی در اینجا ط سوره انبياء است. 1«یُؤْمِنُونَ

 رَْتقکًا كانَتکا» اسکت. ککرده تحميلبر قرآن اینها را  و ر فالن و موسيو فالنتمس .نداریم

تما  بازهای خلقکت ککه بسکته  .بسته کردیم ،، باز بودکردیمبسته بود باز  ؛«فَفَتَْقناهُما

شکود هایی که باز میتما  بسته ،شود در بُعد ربوبيت اختصاص به حق تعالی داردمی
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 ،و باز ککردن خلکق اسکت ناین یير از بست است.حق  ص بهاختصادر در بُعد ربوبيت 

 . ر داردیو باز کردن خلق نظا نبست

ی   :دو بُعد داردقدرت  1«خلق ما جمي  خلق قدرته بإحكا  و فتق، خبره بعلم و»

إحککا  قکدرت،  .یک  بُعکد فعکل قکدرت ،بُعد اصکل قکدرت ککه ایکن صکفت ذات اسکت

حککا  کننکد. إطکور گمکان میبعضکی این خواهد بگوید خدا قدرتش را زیاد ککرد،نمی

خيکر،  را خلکق ککرد. تمکا  خلکق ،وقتی محکم کرد ،درتش را محکم کردخدا ق ،قدرت

قبکل أن »ذات اسکت ی  بُعکد ککه صکفت  :قدرت دو بُعد دارد هست. چون اینمحکم 

فالنی . در بُعد فعلی هنوز کاری نشده استاما  ،این محکم هست در بُعد ذاتی «ییلق

  حسين قمکی در حکر  از آقای حا ولی مجتهد است. فتوا نداده است، ،مجتهد هست

 هم ایشان ،فوت کردندبعد از اینکه آقا حا  سيد ابوالحسن ال کردند، ؤاما  حسين س

 ،اصکرار کردنکد .دانمنمکی :گفکت چيست؟ مسئله جواب اینال کردند ؤس. مرج  شدند

 ،در اینجکا اجتهکاد نککرد  : مکنگفکت ،آقا شکما ککه مجتهکد هسکتيد !دانمنمی داد زد:

قبکل از اینککه  ولکی ، اسکتخداوند قادر علی ککل شکیءٍ .نکرد  ولی اجتهاد ،مجتهد 

  ؟حيات بدهد رزق بدهد، ،خلق کندچيزی را 

حکا  اظهار قکدرت اسکت، اظهکار قکدرت در زمينکی ککه خلکق إ« قدرته بإحكا  و»

. إحکا  به این معناسکت. های ربانی مصرف بشودقدرت بایدکند و نسبت به خلق می

ن نکور اصکباحی ککه روشکن اسکت و . آنور اصبا  مراحکل دارد «فتق اإلصبا  بنور و»

خورشيد وقتی ککه طلکوع فجکر  آن است که د،نواضح است برای همگان که چشم دار

موجکوداتی کنکد، از چشکم مکا بکدون نکور ها را باز میبسته ،کندباز می« فتق»شود می

 مبکدل فکال» .دشکوها بکاز میایکن بسکته ،آیکدککم میوقتی که خورشيد کم ،بسته است

خواهکد بگویکد؟ یعنکی مکا ککه میه چک «لیلقکه مبکدل ت»این  «لصنعه رمغيّ ت و لیلقه

این تبکدیل خلکق  ،يمشاترریشمان را می بریم یاو می کنيما عمل میرویم رایمان رمی

. ایکن ی  تبکدیل بنيکادی و یک  تبکدیل صکوری :تبدیل دو نوع است ،است یا نه؟ خير

  کنکيم ککه اصکالً تشکیء مطلکق اعکدا بيکایيم مکا ،خدا خلق کرد تبدیل بنيادی نيست.

ر دایکن وحکدت  ،ر خالقيکتدشود یا اینکه خدا خالق است و واحکد اسکت نمی، بشود

یا خودش یا خدا بکه ایکن قکدرت ، یکی دیگر هم بياید خلق کند، ت تبدیل شودخالقي

  .کند، این تبدیل استدهد که خلق می
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حکدانيت حکق در یک  بُعکد تبکدیل اسکت وُ :اسکتتبدیل خالقيکت حکق چنکد نکوع 

 اعکدا کسی بيایکد  ،این خلقی که خداوند کرده است و ،د ، این امکان ندارد.خالقيت

 .خلکق ایجکاد کنکد آنکسی بياید ماننکد  ،این خلقی که خداوند کرده است سو ، .کند

هُمْ فَلَيُغَيَِّکرُنََّ وَ لَکآمُرَنََّ»ها هست که در یکی از آیات داریکم فطرتی که در انسان  ،چهار

. تراشکی حکرا  اسکتککه ریشبرای اینکنند به این آیه تمس  میها بعضی 1«خَْلقَ اللََّهِ

زیر بغل را تراشکيدن ،  استخلق اهلل تغيير تراشیاگر ریش .ربطی به موضوع ندارد آیه

ایکن  ؟ ایکن یلک  اسکت،سکتتراشيدن چيرا ؟ سر ستتراشيدن چي آن رایين را؟ ستچي

نش ککه در آیکه ؟ یک  بُعکد بسکيار بيّکسکتچي «فَلَيُغَيَِّرُنََّ خَْلقَ اللََّکهِ» دن است! نه،دتلتان

فطکرت خکداخواه  .فطکرت قابکل تغييکر نيسکت فطکرت اسکت، فطرت بيکان شکده اسکت،

فليبکدلن « فَلَيُغَيَِّکرُنََّ»یبارهکایی گرفتکه اسکت. منتهکا  تواند یير از خکدا را بیواهکد،نمی

خواه که فطرت انسان که خدااین است تبدیل  .یلم و ی  تبدی  تغيير دارینيست. ما 

برای  کسی این کار را بکند. شودنمی .خواه بيایدبرداشته بشود و فطرت شيطان ،است

هِ الَّتِکی فَطَکرَ الن کا َ عَلَيْهکا تتَبْکدِیلَ لِیَْلکقِ فَأَقِمْ وَجْهَ َ لِلدِّینِ حَنِيفًا فِْطرَتَ اللَّ»اینکه 

این فطرت وسکيله رسکيدن بکه  که قدر معلومش این است د.گوی ؟ این را میاکد 2«الل هِ

این قابل تبدیل  ،دین حق است و بهترین وسيله درونی برای رسيدن به دین حق است

از تبکدیل تغيير یيکر  تغيير بله، ولی فطرت شيطان هم قابل تبدیل نيست، حتی .نيست

اش یبکار رهچهک یعنکی تغييکر .جایش بگکااره باین را بردار و این را  است. تبدیل یعنی

جکدا کنيکد و ایکن صکورت را  ،ی  صورتی ککه خيلکی زیباسکت تبکدیل کنيکد .گيردمی

 ،کثافت بماليکد ،ولی صورت زیبا را گل بماليد شود.صورت دیگری بياورید، این نمی

 «. فَلَيُغَيَِّرُنََّ خَْلقَ اللََّهِ». کنداین تغيير می

تبدیل نيست  .تغيير هم نيست ،تبدیل نيست «لیلقه مبدل فال»فرماید: میدر اینجا 

  حککم بکه معق  «لحكمه  معق  ت و لصنعه، مغير ت و» عرض کرد .به آن معنایی که 

 ،بایکد حکاکم باشکدهم اما   ،ريغمبر هم حاکم باشد ،این معناست که خدا حاکم است

ولٌ إِتَّ مَّکدٌمُحَ مکا وَ» هکا حکاکم نيسکتند.این مجتهد هم حاکم باشکد، ایکن فقک   3«رَسکُ

حکم کند و نه خدا  دتوانحق است که حرف خدا را بيان کند، نه خودش می فرستاده

  معق ک ت و»تعقي  حکم ایکن اسکت  معنای .شود اجازه بدهدنه می ،اجازه داده او به
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باید دنبال کرد حکم خدا  ،بله حاکميت،شود کرد حکم خدا را در دنبال نمی «لحكمه

 ت و»امکا  و نشکر دادن،در بيان کردن حکم خکدا و در عمکل ککردن  ،را در عمل کردن

 مَکا وَ» 1«إِیَّکاهُ إِتَّ تَعْبُکدُوا أَتَّ أَمَرَ لِلَّهِ إِتَّ اْلحُْكمُ إِنِ»حاکم فق  خداست. « لحكمه  معق 

الکی اهلل کتکاب اهلل  ،هلل اسکتحکم فق  الی ا 2«اللَّهِ إِلَى فَحُْكمُهُ ءٍشَيْ مِنْ فيهِ اْختَلَْفتُمْ

نيست که نماز صبح  طوررس این .گيرداز اهلل می هم رسول ،است و اگر رسول گرفتيد

چنکين حرفکی  .ريغمبکرهکم دو رکعت را خدا درست کرد و دو رکعت ، دو رکعتی بوده

فقک  ريغمبکر  .بایکد معنکا ککرد ، این ابکواب دروغ اسکت ودروغ است نداریم، اصالً این

الوهيکت  همنهایتم ی  در بيليارد  و در بی ،نيست الهٌ اله نيست، رسولٌ ،ترسول اس

  .در هيچ بُعدی از ابعاد ،ندارد

اگکر امکر  .این امر چه امر تکوینی باشکد و چکه امکر تشکریعی باشکد« هألمر راد ت و»

 یکا» .توانند امر تکوینی حق را برطکرف کننکدتما  عالم جم  شوند نمی ،تکوینی است

 زیدن،ابراهيم شروع کرد لر فرمود که آتش به آن« كُوني نارُ»خداوند چنان  3«كُوني نارُ

المًا وَ بَرْدًا»ولی چون  ،زدیخ می واقعًا ،نبود« سَالمًا وَ بَرْدًا»اگر  خيلکی  بکود، ایکن« سکَ

چکون  باشکد، تککوینیاگکر امکر  ،امر ایجابی و امر سکلبی «هألمر راد ت»این . معتدل شد

هکيچ ککس  زور ،تککوین کنکدبکه  اگر امر ،در کل جهات الوهيت و ربوبيتاست  واحد

امکر تشکریعی هکم  .کم و زیکاد بشکود یاطرف بشود طرف و آناین که این امر رسدنمی

تکوانم شکورای مصکلحت اگر خداوند چيزی را واج  کرد که من نمی ،طور استهمين

موافق هم آنچنان ککه  م،واج  کن متواندرست کنم و حرامش کنم، حرا  کرد که نمی

سکنتی  مکا فقکه ،ی  فصل جدیدی ما در فقه داریمبعد عرض خواهيم کرد... امروز ما 

 ،گویا است، ناطق حق است ککه ککال  اهلل اسکت و قکرآن اسکت ،رویا هم نيست، نيست

یو  الدین قرآن در بُعکد محکوری و سکنت در  را الیاحتياجات کل مکلفين  ابعادتما  

قلکت و شيخ با هم إن قلکت سيد و آخوند و  که احتيا  ندارد .گویاستای بُعد حاشيه

 ،احکا  اوليه، احکا  ثانویه .حکم ثانی، حکم ثالث ، مثالًی  حکم درست کنند ،کنند

  «.هألمر راد تو »قرآن و سنت بيان کرده است  را تما  جهت

 ]سؤال[ -

                                                           

 .40. یوسف، آیه 1
 .10. شوری، آیه 2
 .69. انيباء، آیه 3



14 

 

گویيم اهکم و مهکم در می .گویيم حرا  استما طبق دليل می ،کنيمما حرا  نمی -

 .به ما یاد داد؟ خدا را چه کسیاهم و و مهم  ،کار است

 ]سؤال[ -

اهم و مهمی ککه قکرآن بيکان ککرده  حج نه، مگر باید ی  به ی  همه را بگوید؟ -

 ،ما هر جا که طبق حکم خدا اهم دیدیم و آن را طبق حککم خکدا مهکم دیکدیم ،است

ایکن موضکوع  ،داریم. این جعل حکم نيستبمقد   مهمطبق حکم خدا باید اهم را بر 

 کنيم.روی جعل حکم داریم بحث می ،است

 ]سؤال[ -

شود. اگر مستح  من مان  واجبات دیگران بشود، این باز هم مستح  میحرا   -

 است؟ مستح  نيست. 

از دعوت خدا جای استراحت نيست، دعکوت حکق دعکوت  1«ت مسترا  عن دعوته»

در  ،در تمکا  حکاتت. توقکت معنکا نکدارد ،عبکادتی اسکت ،معرفتکی اسکت ،علمی اسکت

امکر  «.ت مسکترا  عکن دعوتکه» دنيا اسکت، نشئه میصوصًا اولی نشئهات ثالث که ئنش

 ،مطلکق شکدیم دیگکر مکا، هيچ حکال راحتکی ککه بلکه. نهی کرد بسم اهلل ،کرد بسم اهلل

حتکی  .یدشکوهيچ وقکت مطلکق نمی ،نیير ،مطلق هستيم دیگر ،برگشتيم و رفتيم مکه

ترک کند از عصمت الهی و بشری  را معصو  ی  رکعت نماز ،شودمعصو  مطلق نمی

یک  مکدت زمکانی و  :دو مدت داریم ما «لمدته انقطاع ت و لملكه، زوال ت و»سقوط 

 مکدت زمکانی نکدارد،خکدا ککه  ،مدت یير زمانی است این مدت، .ی  مدت یير زمانی

 عمر ندارد.که خدا 

 ]سؤال[ -

 ،شکودسکلطنت حکق زائکل نمی یعنکی خداونکد سکلطان اسکت،ل مل  اسکت. زوا -

 شود.طور که وجودش زائل نمیهمان

 ازلی است. -

 بله، ازليت و ابدیت.  -

 ]سؤال[ -

نه، چون ممکن است شاه به تنهایی تنها باشکد و مملکتکی در ککار نباشکد، ولکی  -

 ذاتًا شاه است. کنند، ی  مرتبه ذاتًا شاه است. ی  مرتبه او را شاه می
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 شاه بر چه باشد؟  -

رود، از دسکت شاه باشکد، یککی بکر خکود حکاکم اسکت ککه خکودش از بکين نمکی -

 ت و»شود، یکی هم اینکه اگر مُلکی باشد. ما از شود، منطفی نمیرود و نفله نمینمی

 بکرای ابکدیت اسکت، بکرای« ت زوال»توانيم استفاده کنکيم ککه... اوتً نمی« لملكه زوال

اشاره به ابدیت اسکت، یعنکی ایکن مُلک  خداونکد ککه ازتً، « ت زوال»ازليت که نيست. 

ازتً، ازتً بوده است، یعنی مُل  ذات و مل  قدرت و ملک  علکم و ملک  حيکات ککه 

بوده است و مُل  مربوط به این نيست که مملوکی در کار باشکد، آن مِلک  اسکت ککه 

 د. این مُل  ازليت دارد و ابدیت هم دارد. خواهخواهد، مُل  مملوک نمیمملوک می

کينکون مبالغکه در ککون  «أبکدًا الکدیمو  و أوتً الكينکون هکو و لمدتکه، انقطاع ت و»

. ککون ابکدی اسکت  کينون، کون ازلی است و دیمو .مبالغه در دوا  است  است، دیمو

خدا حجاب « الطامح قاألف في خلقه دون بنوره المحتج « »اْلآخِرُ وَ اْلأَوَّلُ هُوَ»یعنی 

 ،قبل از اینکه خلقی خلق کنکد. هميشه حجاب است ،حجاب کرده نيست منتها کرده،

اصالً ذوات خلق به  ،خلق کردرا اینکه خلق از بعد  ،حجاب بکنداز او کسی نبود که 

که تعبير  . بنور ذاتنور ذاتنور چه؟ « هبنور»؟ هبه چ ،بين خلق و بين رباند حجاب

به این معنا درست است که ظاهر است و مظهر است، منتها ایکن نکور  نور از ذات حق

توانيکد شکما چشکم بکه خورشکيد می ،شود دید، نور خورشکيداست که نمی قدر قویآن

 .است البته مثالتوانيد، نمی ؟ندازیديب

یک  افکق  ،ما آفاقی داریکم« الطامح األفق في»کجا؟ « خلقه دون بنوره المحتج »

تکوانيم ببينکيم بکا ی  افق ظاهری داریم در ابعکادی ککه می ،زمينظاهری داریم روی 

هکا این. نکيميتکوانيم ببی  افق ظاهری داریم که با چشکم مسکلح می ،چشم یير مسلح

ی  افق باطنی فطری و عقلی داریم و افق علمکی داریکم در تمکا   است. آفاق ظاهری

 ،بکاطنی، ابعکاد ظاهریبعاد ا در کل ابعاد، ،خدا از ما حجاب کرده است ،آفاق ادراکی

رونی، ابعاد حصولی و ابعاد تحصيلی، ممکن نيسکت و مسکتحيل ب، ابعاد درونیابعاد 

زیکاد  و تدبری را است ذاتًا که ما هر قدر آفاق فطری و عقلی و علمی و دقی و فکری

نه افق  ،لطامح یعنی عميق و شام «الطامح األفق في» .کنيم ادراکبتوانيم او را  ،کنيم

 . فق  ظاهری

عکرض دیکروز  .طکرف اسکتور است، عز شکامخ آنطافق طامح این «العز الشامخ و»

حجاب از  است. ی  از حجاب از حق ،ی  حجاب از ماست :کردیم دو حجاب است

حجکاب از  .محکي  باشکيمبر نامحدود توانيم نمیو محدود هستيم،  ماست که حادث
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قابل محکاط بکودن بکرای  ،جرد بودنن و مودچون ت محدود ب ؛عز شامخ است ،اوست

بکرای ماسکت ککه  «الطکامح األفکق فکي»رکس  .محکاط اسکت نيسکتخودش شیصی که 

بکه قکدری او و عظمکت  عکزاوسکت ککه  بکرای« العز الشامخو »های ما کُند است ادراک

 .توانکد برسکدبات هيچ ککس نمی آنبه قدری بات و بات و بات است که به  ،شموخ دارد

 ةًت فوقيک«. »عکال ءٍشکي كل فوق» .که جم  بين ازليت و ابدیت است« ذخالبا الملك و»

 فتجلکى دنا ءشي كل من و»نه فی کل  شیءٍ « دنا ءشي كل من و» «.ةزماني ت و ةمکاني

 . فی الجبل نيست 1«لِْلجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا«. »لیلقه»نه فی خلقه « لیلقه

یت که ادراک ؤای از وسائل رهيچ وسيلهبه « ر ی یكون أن یير من لیلقه فتجلى»

ما ی  منظر دانکی  ؟این منظر اعلی به چه حساب است «.األعلى بالمنظر هو و» .است

نظرهای دانيه که  شود بامنظر دانی که می .نظر عالی داریم، منظر اعلی داریمداریم، م

اینهکا و  و علم منظر عالی داریم که با عقل و فطرت و دید، هاستچشم و حس و این

و تعالی ذاتش و صکفاتش  هداریم، حق سبحانی ی  منظر اعل. کنيم با مرات میدرک 

ی  منظر مستحيل و  :شوددو بیش می یاین منظر اعل ،است یو افعالش در منظر اعل

یت و ؤحد ادراک، منظر مستحيل ردر نه  ،منظر واج  معرفت است ی  منظر واج ،

 سما و بنوره، احتج  إذا بالتوحيد اإلختصاص فأح » .ادراک اوست که احاطه باشد

 2«.خلقه عن استتر و علوه، في

نَکا لِمَکا عَظِکيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُکرْإِیمَانِ وَ مَعَکارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُلَا تَرْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ ضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 .«کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَيْ»

                                                           

 .143اعراف، آیه . 1
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