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محال بودن احاطه علمی و معرفتی بر خداوند
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
دو مبحث است و از هم به وجه کلی جدا است :یک

مبحکث احاطکه علمکی و یکا

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

مبحث واج  ،معرفة اهلل واجک  ،معرفکة اهلل واجک  ،امکا احاطکه

علمی و معرفتی بر ذات حق و صفات حق و حتی افعال حق از محکاتت اسکت ،ایکن
«تفكروا في آتء اهلل و ت تفكروا في [ذات] اهلل» 1این سل و ایجاب به همين حسکاب
است.
ما مقداری در معرفة اهلل صحبت میکنيم ،گرچه خيلی هم اهلش نيسکتيم ،امکا بکر
مبنای کتاب و سنت ،رسول اهلل (ص) و ائمه (ع) که اهل اهلل در درجه اول بودند ،مکا
گدایی میکنيم درِ خانه این بزرگواران و معصومان ،مقداری از ابعاد گوناگون معرفکة
اهلل میچشيم ،اگر هم عمل نمیکنيم ،از محضر مقکد

رروردگکار عکالم عکارخواهی

میکنيم ،ولی میگویيم تا بشود انشاءاهلل .معرفت دارای چند رایه است ککه هکر چنکد
رایهاش از احاطه علمی بر حق سبحانه و تعالی در هر سه جهت برون اسکت ،مکا یک
جهت اثباتی داریم و یک

جهکت سکلبی ،جهکت اثبکاتی معرفکة اهلل واجک بکر حسک

امکانيات و استعدادات و فعاليات و جهت سلبی هم واج  ،بر حس روایت متضافره
از معصککومين (ع) در تعریککت میتصککری «خَککارِ ٌ عَ کنِ الْحَ کدَّیْنِ حَ کدِّ اْلإِبْطَککالِ وَ حَ کدِّ
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التَّشْبِيهِ» 1حد تشبيه هست و مانند دیگران ،حد ابطال اصالً نيست ،ما اصالً نيسکت را
کنار میگااریم و در مقابل هست «خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ» 2اما چگونه هستی؟ آن هستی که
شبيه ندارد« ،لَيْسَ كَمِ ْثلِهِ شَيْءٌ»« 3ت تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطيتُ
الْیَبيرُ» 4در بُعد اثبکاتی هکم ککه دو مرحلکه اسکت :یک

مرحلکه واجبکه و یک

مرحلکه

محرّمه ،مرحله محرّمه اثبات حق با معرفت احاطکهای بکر حکق ،ایکن نکه اینککه محکرّ
است ،اصالً نشدنی است ،تکوینًا ،نه اینککه فقک تشکریعًا و امکا مرحلکه اثبکاتی ککه مکا
مأموریت داریم «سَنُریهِمْ آیاتِنا فِي الْآفاقِ وَ في أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّکهُ الْحَکقُّ أَ وَ
لَمْ یَكْتِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شکَ هيدٌ» 5مکا از تمکا مثلهکا آیکات درونکی و برونکی
جهانشمول تا آن مقداری که میتوانيم و میشود بتوانيم و بدانيم ،برای اثبات وجود
حق سبحانه و تعالی کوشش و کاوش باید داشته باشيم .استعدادها گونکاگون اسکت و
فعاليتها گوناگون است و سعه تفکرات و دقتها و استدتل به آیات گوناگون اسکت،
بنابراین ی

مرحله نيست .ی

زنی است که از گرداندن دود میفهمد ،دیگری از اتکم

میفهمد ،دیگری از جهات دیگر میفهمد ،ما فطرت را ،عقکل را و علکم را در درون و
حس را با علم در برون از آیات انفسی درونی و از آیات آفاقی هر چه وسکي تر و هکر
چه بيشتر استدتل میکنيم بر وجود حق« .قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السََّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا
السکمَاوَاتِ
تُغْنِي اآلیَاتُ وَالنَُّاُرُ عَن قَوْ ٍ تََّ یُؤْمِنُونَ» 6واج است نظر کنکيم «مَکاذَا فِکي ََّ
وَاألَرْضِ» اگر بتوانيم با کيهانريماهایی بکه ککرات آسکمانی و هرچکه بکاتتر و وسکي تر
سفر کنيم و این سفر وسيله باشد از برای معرفت بيشتر و یقين زیادتر بر وجکود خکدا،
تز است .کيهانريماها دیگکران درسکت کردنکد و رفتنکد و گفتنکد :خکدا در ککره قمکر
نيست .اما «قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السََّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ» این نظر از دور فق نيست ،نظر از
نزدی  ،نزدی تر است و نظر از دور دورتر است.
اگر ما با تواناییهای علمی سکفرهای کيهکانی بکنکيم در حکد بسکيار وسکي و ایکن
سفرها تحقق بیشيدن به امر حضرت حق سبحانه و تعالی است در بُعد شناخت خدا،
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این ی

واجبی است از واجبات .کسانی هسکتند سکفر نککرده میداننکد ،رسکول اهلل و

ائمه هدی (ع) اینها سفر نکرده به اراده الهی بر جهان خلقت احاطه دارند ،احاطه به
آن معنایی که امکان دارد ،نه احاطه بر ذات حق یا صفات حق یا افعال حق ،احاطکه
بر مفعول حق .روی این حساب است که مثالً اما صکادق (ع) فرمکوده اسکت و شکده
است که بفرماید« :ما رأیت شيئًا إت و قکد رأیکت اهلل قبلکه و بعکده و معکه و فيکه» 1ایکن
مرات معرفت ،مرات معرفت در بُعد ایجاب .رس بُعد ایجاب ی

مرتبه نيست ،از نظکر

استعداد کم و زیاد است ،فعاليت کم و زیاد است ،جهانبينی کم و زیاد است ،دقکت و
سعی ،کم و زیاد است ،قصور و تقصير کم و زیاد است .رکس ایکن یک

مرحلکه و یک

نقطه درخشان از موادع و مراحل معرفت ،نه در حد ادراک و نه در حد وصکول و نکه
در حد احاطه ،این که هست ،فق این مقدار این ککه هسکت و هسکتی او یيکر هسکتی
کل جهان است .این مرحله اولی که ایجاب است.
مرحله دو  ،مرحله سل است ،هست؛ اما مانند جهان نيست ،نه در ذاتش و نه در
صفاتش نه در افعالش ،در الوهيتش ،در ربوبيتش ،در همه چيز است ککه او همکه چيکز
دارد و ما هيچ چيز نداریم .همه چيز ما هيچ چيز است نسبت به حکق و همکه چيکز او
چيز است نسبت به ما .او دارای همه چيز است ،ما هيچ چيز نداریم ،از خکود نکداریم.
یلَفِينَ فِيهِ» 2این مرحله دو است .همانطور که
آنچه داریم «وَأَنفِقُوا مِمََّا جَعَلَكُم مَُّسْتَ ْ
هر قدر ایجاب ما ،اثبات ما نسبت به وجود حق از نظر درونِ فطری و عقلی و علمکی
و از نظر برونِ تفتيش و سعی و کاوشگری در آیات وجود حق مراحکل دارد و مراتک
دارد و طبعًا یقينها فرق میکند ،یقين من در مقابل یقين علی چيسکت؟ حتکی یقکين
موسی در مقابل یقين علی و محمد (ص) چيزی نيست .مراحل یقين فرق میکند ،در
بُعد اول که بُعد وجود حق اسکت .مرحلکه دو بُعکد سکل اسکت ،ت الکه ات اهلل ،سکل
مقد است بر ایجاب ،اصالً از ریشه منکر همکه ،الکا اهلل .گکاه سکل مقکد بکر ایجکاب
است ،گاه ایجاب مقد بر سل است ،گکاه همرایکه و همکراه اسکت ،اصکل اوّلکی تقکد
سل است بر ایجاب ،در جوی که همه کس را میررستند جزء اهلل ،از ریشکه ت الکه ات
اهلل .این اهلل که ثابت شد دو ت اله دارد در بُعد میتصر ،ی

ت اله ،تمکا الوهيتهکا و

ربوبيتها و تما شئون خاصه الوهيت و ربوبيت از یير خکدا مسکلوب اسکت .دو ککه
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همان در تفصيلی اول است و در اجمالی اول و در تفصيلی دو است ،این اسکت ککه
«لَکيْسَ كَمِثْلِکهِ َشکيْءٌ» ،ایککن هککم مراتک دارد .تجریککد ذات حککق از ذوات میلککوقين در
معرفت و تجرید صفات ذات حق از صفات میلکوقين ککه ذاتکی هکم نيسکت و تجریکد
افعال حق از افعال میلوقين ،این هم دارای مراتبی است .این ضل دو مثلکث معرفکة
اهلل است .ضل سو  ،ضل اول و دو برای سو است و ضل سو هم برای اول و دو
است ،ضل سو عبودیة اهلل« ،وَ ما خَلَ ْقتُ الْجِنَّ وَ اْلإِنْسَ إِتَّ لِيَعْبُدُونِ * ما أُریدُ مِکنْهُمْ
مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُریدُ أَنْ یُطْعِمُونِ» 1عبادت .قرآن شریت راج به معرفت و عبادت دو آیه
دارد ،ی

آیه« :وَ اعْبُدْ رَبََّ َ حَتََّى یَأْتِيَ َ الْيَقِينُ» 2عبادت مقدمه معرفت .آیه دیگر که

نیير ،معرفت مقدمه عبادت است و این اصل است و آن فکرع .عبکادت زیربنکا اسکت و
معرفت روبنا است .عبادت سازنده ماست در بُعکد زنکدگی ،معرفکت سکازنده ماسکت در
بُعد اسا

زندگی که عبادت اسکت در ککل مراحکل «وَ مکا خَلَقْکتُ الْجِکنَّ وَ الْکإِنْسَ إِتَّ

لِيَعْبُدُونِ» .حصر است .رس معرفت مقدمه عبادت است ،ولی این دو بال است ،هر قدر
معرفت باتتر رود ،طبعًا عبادت باتتر و هر قدر عبادت باتتر رود ،طبعًا معرفت بکاتتر
و اینها قرب الی اهلل میآورد ،قرب معرفتی میآورد ،نه قرب مکانی ،نکه قکرب زمکانی.
این قربهایی که امکان ندارد از یيکر حکق نسکبت بکه حکق سکبحانه و تعکالی نيسکت،
مرات دارد ،همه اینها مرات دارد.
ضل اول :بدانيم هست ،تا چه اندازه بدانيم؟ ضل دو  :ماننکد دیگکران نيسکت ،تکا
چه اندازه بدانيم؟ ضل سو  :عبادتش بر محور دو بُعد معرفت ،تکا چکه انکدازه عبکادت
کنيم؟ رسول اهلل (ص) که از عالم تکليت و عالم بزرخ رفتهاند که ابتکدای عکالم جکزاء
است ،عبادتشان آنجا قویتر است از نظکر عِکدّه و عُکدّه ،آنجکا رسکالتی در ککار نيسکت،
وظيفهای در کار نيست .تما زندگی رسول اهلل (ص) در بزرخ عبادت اسکت ،میشکود
گفت -مثال میزنيم -که انسان به معشوق برسد ،دیگر معشوق میگوید :برو گم شکو،
کاری با من نداشته باش؟! اصل این بود .تما رسکوليتها و رسکالتها و عبادتهکا و
معرفتها و همه چيزهای رسول اهلل برای این بود که مدار معرفت و مدا ر عبودیت
را باتتر بپيماید و حد ندارد «وَ اعْبُدْ رَبََّ َ حَتََّى یَأْتِيَک َ الْيَقِکينُ» آخکر نکدارد« ،حتکی»
آخر ندارد .کما اینکه قيامت ،جنت آخر ندارد ،ایکن درجکاتی ککه رسکول اهلل ،رُسکل و
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رساليين میريمایند در بُعد عبادت حق و معرفکت حکق ،معرفکت حکق و عبکادت حکق،
بهطور متعاکس هر دو ،این آخکر نکدارد .اینجکا آزادتکر اسکت .مکدامی ککه مثکال داریکم
میزنيم وصولکی به محبوب ندارد و از دور است که عالم دنيا عکالم بُعکد اسکت ،ولکو
آنها مطل دیگری دارند ،عبادت است ،آیا وقتی که از ایکن عکالم رفکت و گرفتاریهکا
برطرف شد ،آن حُج نور ،حُج ظلمت که نبود ،حج نور هم برطکرف شکد ،آنجکا
به ريغمبر بگویند :نماز نیوان ،اینکه برای ريغمبر بدتر از جهنم اسکت .آن عکالمی ککه
عالم خلوت است ،آن عالمی که تمکا حُجک نکورانی از بکين رفتکه اسکت ،آن حُجک
نورانی که میشود از بين برود ،از بين رفته است
دلش در چشم و چشمش در

از آن دیدن که یفلت حاصلش بود
دلش بود

بله ،آنجا ريغمبر گالبی هم میخورد ،منافات ندارد ،ولکن «جَنَى الْجَنَّتَکيْنِ دانٍ *
فَبِأَيِّ آتءِ رَبِّكُما تُكَاِّبانِ» 1آن جنکت معرفکت ،جنکت عبودیکت ،جسکم را دارد و رو را
هم دارد ،چون جسم بیرو نمیشود ،گرچه رو با جسم بشود .اما فعاليتها در هر
دو است ،هم عبادت جسمی و هم عبادت روحی ،هر دو جکزاء دارنکد ،همکانطور ککه
فعاليتهای عصيانی هردوگانه اسکت ،هکم جسکم و هکم رو هکر دو عکااب دارنکد در
مراکز و محال عااب .ی

جمله است ظاهرًا از اما صادق ،گرچه در روایکت مکا ایکن

تقيد را نداریم ،روایتی که میدانيم از ائمکه اسکت و از رسکول اسکت ،روایکت مکا زیکاد
داریم که اما صادق میفرماید که اگر مکن مطلبکی را گفکتم و از مکن شکنيدید ،از هکر
کدا از ردران و فرزندان من نقل کردید ،درست است .چون منبک یککی اسکت« ،كُلُّنَکا
وَاحِدٌ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ  ...أَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَ أَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَ آخِرُنَکا مُحَمَّکدٌ وَ كُلُّنَکا مُحَمَّکدٌ».

2

حکق داریککم ،از امککا صککادق شکنيدیم ،از امککا بککاقر نشککنيدیم ،ولکی از امککا بککاقر نقککل
میکنيم ،از اما حسن نقل میکنيم ،از ريغمبر نقکل مکیکنيم ،از خکدا نقکل مکیکنيم؛
چون محور وحی است.
حات این روایت میگوید« :اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاكَ» 3چکون
مرات دارد ،حضرت آن را دو مرتبهای کرده ،مکا ککه از هکر دو مرتبکه خکار هسکتيم،
اصالً از شهر بيکرون هسکتيم ،در دِه هکم نيسکتيم! «اعْبُکدِ اللَّکهَ كَأَنَّکكَ تَکرَاهُ» خکدا را ککه
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نمیشود دید ،مثل اینکه میبينيد .اگر انسان ببيند ردرش اینجا نشسکته ،در مقابکل او
لیت میشود؟ لیت نمیشود .عکس ردر را ببيند ،بعضی وقتها دچار اوها میشود،
لیت نمیشود .اگر به مقداری که این عکس ردر من حاضکر اسکت ،بکدانم ککه مکن در
محضر حق هستم ،میبينم او را ،کأنه میبينم او را« ،اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّکكَ تَکرَاهُ» مالحظکه
محضر را میکنم «كَأَنَّكَ تَرَاهُ» حات این نشد« ،فَکإِنْ لَکمْ تَكُکنْ تَکرَاهُ» اگکر تکو نمیبينکی،
معرفت به این حد نرسيده ،همانطور که ایکن و او را میبينکی ،بکا اینککه چشکم خطکا
میکند ،خطای چشم عقل کمتکر اسکت ،خطکای چشکم فطکرت و معرفکت کمتکر اسکت،
خطای چشم ظاهر بيشتر است .با چشم ظاهر ککه خطکای بيشکتر دارد ،اگکر کسکی ککه
اهميت دارد ببينی ،احترا میکنی ،تو با چشم باطن که خطایش کمتکر اسکت «كَأَنَّکكَ
تَرَاهُ» اگر به این حد نرسيدی« ،فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاكَ» تو رکدر را نمیبينکی ،ولکی
ردر با دوربين تو را نگاه میکند ،نمیبينکی ،ولکی بکا دوربکين از رشکت ککه شکما او را
نمیبينی ،او شما را نگاه میکند.
ما در رله اول هستيم و نه در رله دو  ،یککی از معکانی عصکمت معصکومين همکين
است اصالً ،ما ی

عصمت بشری داریم و ی

عصمت ربکانی داریکم ،معنکی عصکمت

شامل بينهما ،شامل هر دو این است .چرا اما صادق معصکو اسکت؟ چکرا رسکول اهلل
(ص) در قله عصمت است؟ معصو ٌ چه؟ این معرفت اولی است ،یعنی چيزی جز حکق
نمیبيند ،هر چه میبيند ،حق را «قبله و بعده و معه و فيه» میبيند.
 عصمت آنها از طرف خداست. -دو بُعد است :ی

بُعکد بشکری اسکت ،یک

بُعکد الهکی اسکت .مکا بشکری را بحکث

میکنيم .الهیاش مراد نيست ،بشری ،اگکر مکن و شکما و منهکا و شکماها و ماهکا ایکن
مقدار معرفت ريکدا کنکيم ککه عکالم محضکر حکق اسکت .آقکای خمينکی عبکارت خکوبی
فرمودند ،این استفاده از روایات و آیکات اسکت .عکالم محضکر حکق اسکت ،حکق مکا را
میبيند ،مینگرد .از ما به ما نزدی تر است ،علمش از علم من به من نزدی تر اسکت،
قدرتش از من به من نزدی تر است.
یار نزدی تر از من به من است
این نزدی

است .این نزدی

وین عج تر که من از وی دور

منعم است ،خالق اسکت ،مربکی اسکت ،مجکزی اسکت،

مجازی است ،مصي است و ...در باب فطرت خواندیم .در این صورت عصيان امکان
ندارد ،اگر انسان به این مرحله از علم برسد ،چطور گناه کند؟ چطکور شکما در مقابکل
ردرت لبا هایت را در نمیآوری که برهنه بشکوی ،نمیشکود و حکال آنککه اگکر هکم
6

بشود ،مثالً ردر چه کار میتواند بکند؟ شما را به جهنم میبرد؟ نکه ،چکون بکرای رکدر
احترا قائل هستيد .خالق شما و ردر و ردرها و مادرها و همه کس شما حاضر است،
حاضر از هر حاضری حاضرتر ،از خود من به من نزدی تر ،رس چطور مکن بکا ادراک
به اینکه او هست و عالم است و همه قدرتها با اوست و همه چيکز بکا اوسکت ،گنکاه
کنم؟ و لاا قرآن که میگوید «تاکروا» ذکر ،ذکر« ،ذِكْکر لِکأُولِي الْأَلْبکابِ» 1ذککر اسکت،
یادآوری از یفلت است .ما میدانيم خکدا هسکت ،یفلکت مکیکنيم ککه گنکاه مکیکنيم.
یفلت از اینکه در محضر حق هستيم .در بُعد اول که یفلت نيست ،در بُعد دو «فَإِنَّکهُ
یَرَاكَ» یفلت میکنيم که در محضر او هستيم و او ما را میبينکد ،از ایکن جهکت گنکاه
میکنيم.
به یکی از اولياءاهلل عرض کرد  :چه میکنيد؟ گفت :فق نمکاز میخکوانم ،گفکتم:
کار دیگری نمیکنيد؟ گفت :فق نماز میخوانم [ ]...گفتم :چطور؟ اگر من را دعکوت
کنند نزد فالن شیص بسيار بسيار بزرگوار که آرزو دار او را ببينم .بناست من ظهکر
برو  ،از چند روز قبل خکود آمکاده مکیکنم ،لفظکم را ،لباسکم را ،وضکعم را ،همکه را
آماده میکنم که به آنجا برو  .چه کار میکنی؟ میخکواهم بکه مالقکات فالنکی بکرو .
کار دارد ،نماز کار دارد .این هوا که ما استنشکاق مکیکنيم و مجکانی اسکت ،بکرای آن
ارزشی قائل نيستيم .بعد آب است ،بعد نان است .وای بر آن روزی که نان نباشد ،هوا
نباشد و ...این نمازی که ما رنج مرتبه در هفده رکعت میخوانيم در محضر خدا ،اگکر
ما امر نداشتيم که نماز بیوانيم ،اصالً نماز خواندن ما حرا بود ،نماز اهانت است به
محضر رب .ما در محضر رب هستيم اصالً توجکه بکه رب نداشکته باشکيم ،دائمکًا فککر
میکنيم که اسطقسٌ فوق اتسطقسات ،در فلسفهمان ،عرفانمان کجاسکت ،منطقمکان
کجاست ،اصولمان کجاست ،بقالیمان ،نیودفروشکیمان ،برنجفروشکیمان کجاسکت.
تما بازیهای ما در محضر حق سبحانه و تعالی است.
رس بُعد اول از مثلث معرفة اهلل عبارت است از بُعد اینکه هسکت ،بُعکد دو  :ماننکد
جهان نيست ،بُعد سو  :عبادت حق است .رسول اهلل آنقدر روی را ایستاد ،در روایت
دارد ده ساعت« ،حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ» 2چرا؟ مگر را را نباید روی زمکين گااشکت؟ مگکر
باید روی رنجه ایستاد؟ فهميده جریان چيست ،تازه خود را مقصر میداند .مقصر هم
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که نيست ،قاصر میداند .این استغفارها و این توبهها چيست؟ اینهکا گنکاه نمیکردنکد،
توبه از قصور است ،خدایا قابل نيستم آنگونه که شاید ،نمیشود .و ات مطلبکی اسکت
که بیواهند تعليم کننکد بکه دیگکران ،اینککه رسکول اهلل «إِنَّکهُ لَيُغَکانُ عَلَکى قَلْبِکي وَ إِنِّکي
لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ یَوْ ٍ سَبْعِينَ مَرَّةً» 1این قل یک

رکرده [دارد] ،رکرده نکور ،نکه رکرده

ظلمت ،ررده ارتباطات با مرسلٌ إليهم« .لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِکي كُکلِّ یَکوْ ٍ سکَ بْعِينَ مَکرَّةً» .ایکن
مراحل ،رس عبادت مراحلی دارد :ضل اول ،معرفت ایجکابی ،مراحکل ،معرفکت سکلبی
«لَيْسَ كَمِ ْثلِهِ شکَ يْءٌ» ،مراحکل ،خکود عبکادت مرحلکه اخيکره ،مراحکل .رکس کسکانی ککه
میگویند :اگر نمیشکود خکدا را فهميکد ،رکس عبکادت یعنکی چکه؟ معرفکت یعنکی چکه؟
معرفت ایجابی یعنی چه که هست معرفت سلبی یعنکی چکه ککه «لَکيْسَ كَمِثْلِکهِ شکَ يْءٌ»؟
اینها اصالً توجه ندارند ،به لفظ هم توجه ندارند.
ما در آیات مقادیری یور کردیم و باز هم یور خواهيم داشتيم .فعکالً صکفحه 186
جلد  10را باز کنيد .مقداری از خط توحيدیه ،مأنو

شویم با مفاهيم معصکومين و

ببينيم قال اهلل و قال رسول اهلل و قال الصادق همه بر خالف این فلسکفههای خرافکی
است ،بر خالف این عرفانهای خرافی اسکت .عرفانیهکایی ککه بایکد گفکت خرفانهکا،
چيزهایی که جعل کردند ،درست کردند و در مغز ما حوزویهکا قکرار دادنکد .بیخکود
نبود آقای بروجکردی (رض) موافکق نبکود ککه فلسکفه تکدریس بشکود ،حکق بکا او بکود.
خودش هم حسابی فلسفه خوانده بود ،اما موفق نبود ،چون مغزها را خکراب میکنکد.
طلبههایی که معرفة اهلل را از کتاب و سنت نگرفتند ،بيایند ی
کنند ،اصطالحات جامدی که اصالً مغز را خش
بریزند ،فرض کنيد ی

کند ،یک

اصطالحاتی را شروع
مشکت خاکروبکه در مغکز

مقدار هم نور داشته باشد.

«فمن خطبة للرسول (ص)« :الحمد هلل الاي كان في أوّليتکه وُحکدانيًا /وَحکدانيًا»»
صفحه  186جلد  10که انعا باشد .ایکن اوّليکت ککه ازليکت اسکت طبعکًا ،چکون اوليکت
زمانی نيست ،اگر اوليت زمانی باشد ،قبل نبکوده بعکد شکده اسکت ،ایکن اوليکت ازليکت
است« .هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ» 2به این معناست« .وُحدانيًا» یا «وَحکدانيًا» .آقایکان بگوینکد:
نیير ،وحدانی نيست .هر وقت خدا بوده ،خلق هم بوده ،منتها خلق میلوق او اسکت،
او خالق است .اگر این میلوق است که حادث است ،هر وقت او بکوده ککه ایکن نبکوده
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است« .و في أزليته متعظمًا باإللهية» ازليت همان اوليت است« ،و في أزليتکه متعظمکًا
باإللهية» تعظم باتلهية است ،اتهيت ذاتی است ،اتهيت از یير نيسکت ککه تعظکم بکه
یير باشد ،به واسطه دیگری []...
«متكبرًا بكبریائه و جبروته» این تکبر دو تکبر است :ی

تکبر مامو اسکت و یک

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

بُعکد ایکن

است که چيزی ندارد و میگوید دار « ،وَّیُحِبُّونَ أَن یُحْمَدُواْ بِمَا لَکمْ یَفْعَلُکواْ» 1نکدارد و
میگوید دار  ،این دروغ در دروغ است .دو  :دارد و خيال کند از خودش است ،مدا
نشان بدهد ،دارد ،خيال میکند از خودش است ،بگوید من دار و تو نداری .این هکم
دروغ است ،از خودت نيست .ولی خداوند «متكبرًا بكبریائکه» ،ایکن جعلکی نيسکت ،آن
کسی که ندارد بگوید دار یا دارد و از جای دیگر است .نه ،سومی اسکت ،اصکل ذات
حق کبریاء بقول مطلق دارد «متكبرًا» هم برای بيان است ،تبين میکند که من خکود
هستم ،دیگری خدا نيست ،من دار  ،دیگری ندارد« .یَا أَیَُّهَا النََّا ُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللََّهِ
وَاللََّهُ هُوَ الْغَنِيَُّ الْحَمِيدُ».2
«ابتدء ما ابتدع» ممکن است کسی ی

چيزی درست کند ،ولی شکل را از دیگری

گرفته است ،ولی نه« ،ابتدء ما ابتکدع» آنچکه را ابتکداع ککرده ،یعنکی خلکق ککرده اسکت
بدون الگو ،سابقه نداشته ،ماده اوليه را که خداوند خلق اول را خلق کرد ،سکابقه ککه
نداشته ،خدای دیگری نبوده است که خلق کند ،خودش هم خلکق نککرده بکوده ،خلکق
کرد و قبالً هم خلق نکرده بود .خدا تنها بکود« .ابتکدء مکا ابتکدع» خکودش شکروع ککرد
آنچه را آیاز کرد و نمونهای نداشت« .و أنشأ ما خلق على یيکر مثکالٍ» مثکال نداشکت،
نمونه نداشت ،نه مثال در اصل ایجاد ،نه مثال در شکل موجود ،دو مثال است.
 [سؤال] -ابتدا مطلق است ،بينهما عمو مطلق ،ممکن است کسی اول ی

کاری را بکند،

ولکن نمونههایی داشکته اسکت ،مثالًفکرض کنيکد بکال طيکاره ،چکرخ طيکاره و ...اینهکا
هست .نمیتوانند آنها را درست کنند ،ولی این شروع کرد طياره ساختن ،این ابتکداع
نيست ،چرا؟ برای اینکه ابزار بوده ،شکل به طور متفرع بوده است .ابتداع یعنی ککاری
را کرده که ...بدعت چيست؟ یعنی کاری کرده که نبوده ،این سابقه نداشته ،نه مادهاش
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و نه هيئتش .رس «ابتدء» به تنهایی کافی نيست ،این میگویکد :آیکاز ککرد بکر سکاختن
طياره .بله ،طياره را کس دیگری نساخته بود ،ولی بالش ،ررش ،باتیش ،رایينش ،همکه
اینها بودند .رس در اجزاء و در بعضی از کيفيات بود.
«و أنشأ ما خلق على یير مثال كکان سکبق» مثکال نداشکته «و ت لشکيء ممکا خلکق»
اینطور نيست که قبالً هم خلق کرده بود و آن نمونه قبلکی را داشکت و حکات از روی
آن نمونه خلق کرد ،نه ،قبالً چيزی نبود« .ربنا اللطيت بلطت ربوبيتکه» لطکت دو نکوع
است ،لطيت بودن ،باری

بودن ،نازک بودن ،ناريدا بکودن دو نکوع اسکت :یک

بودن مربوب است که قابل ريدا شدن است ،چشم ضعيت است عين

ناريکدا

میزند .آن ریکز

است ،با وسيله میبيند و الی آخر .ولکن «ربنا اللطيت بلطت ربوبيتکه» الوهيکت حکق
سبحانه و تعالی لطيت است ،ربوبيتش هم لطيت اسکت .الوهيکت لطيکت اسکت ،چکون
ذات حق مورد ادراک نيست ،ربوبيت لطيت است ،ربوبيت بُعد سو است؛ چکون ذات
است ،صفات ذات است و فعل است ،ربوبيت در صفات فعل اسکت .کسکی از ربوبيکت
حق سر درنمیآورد .چرا این کار را کرد؟ چگونه ککرد؟ خکود رسکول اهلل (ص) ککه در
باتترین قله معرفت و علم است و باتترین درجات وحی را بهتکر از همکه و بيشکتر از
همکه اصکحاب وحکی از خکدا گرفتکه ،نمیدانکد خکدا چکه ککار ککرد ککه اینطکور شککد،
نمیتواند بداند ،چون اگر بداند که او هم بیش سو از ربوبيت را دارد« .ربنا اللطيت
بلطت ربوبيته» این لطت است ،نه فالنی طياره میسازد ،من نمیدانم ،خوب من هکم
میرو یاد میگير و میساز  ،مطلبی نيست ،امکان دارد.
«و بعلم خبره فتق» این خبيریت حق ،آگاهی بهطور مطلقِ حق موج شده اسکت
که فتق کند .رتق داریم و فتکق ،فتکق بکاز ککردن اسکت ،رتکق بسکتن اسکت .تمکا بکاز و
بستهها کار حق است ،ربوبيت در رتق و ربوبيت در فتکق ،چنانککه ایکن آیکه در سکوره
انبياء است که آقای طنطاوی طور دیگری معنا کرده است« .أَ وَ لَمْ یَرَ الَّکاینَ كَفَکرُوا أَنَّ
السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتکا رَتْقکًا فَفَتَقْناهُمکا وَ جَعَلْنکا مِکنَ الْمکاءِ كُکلَّ شکَ يْءٍ حَکيٍّ أَ فَکال
یُؤْمِنُونَ» 1سوره انبياء است .در اینجا طنطاوی حرفهکایی زده اسکت ککه حکات ککاری
نداریم .مستر فالن و موسيو فالن و اینها را بر قرآن تحميل ککرده اسکت« .كانَتکا رَتْقکًا
فَفَتَقْناهُما»؛ بسته بود باز کردیم ،باز بود ،بسته کردیم .تما بازهای خلقکت ککه بسکته
میشود در بُعد ربوبيت اختصاص به حق تعالی دارد ،تما بستههایی که باز میشکود
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در بُعد ربوبيت در اختصاص به حق است .این یير از بستن و باز ککردن خلکق اسکت،
بستن و باز کردن خلق نظایر دارد.
«و بعلم خبره فتق ،و بإحكا قدرته خلق جمي ما خلق» 1قدرت دو بُعد دارد :ی
بُعکد فعکل قکدرت .إحککا قکدرت،

بُعد اصکل قکدرت ککه ایکن صکفت ذات اسکت ،یک

نمیخواهد بگوید خدا قدرتش را زیاد ککرد ،بعضکی اینطکور گمکان میکننکد .إحککا
قدرت ،خدا قدرتش را محکم کرد ،وقتی محکم کرد ،تمکا خلکق را خلکق ککرد .خيکر،
محکم هست .چون این قدرت دو بُعد دارد :ی

بُعکد ککه صکفت ذات اسکت «قبکل أن

ییلق» این محکم هست در بُعد ذاتی ،اما در بُعد فعلی هنوز کاری نشده است .فالنی
مجتهد هست ،فتوا نداده است ،ولی مجتهد است .از آقای حا حسين قمکی در حکر
اما حسين سؤال کردند ،بعد از اینکه آقا حا سيد ابوالحسن فوت کردند ،ایشان هم
مرج شدند .سؤال کردند جواب این مسئله چيست؟ گفکت :نمکیدانم .اصکرار کردنکد،
داد زد :نمیدانم! آقا شکما ککه مجتهکد هسکتيد ،گفکت :مکن در اینجکا اجتهکاد نککرد ،
مجتهد  ،ولی اجتهاد نکرد  .خداوند قادر علی ککل شکیءٍ اسکت ،ولکی قبکل از اینککه
چيزی را خلق کند ،رزق بدهد ،حيات بدهد؟
«و بإحكا قدرته» إحکا اظهار قکدرت اسکت ،اظهکار قکدرت در زمينکی ککه خلکق
میکند و نسبت به خلق باید قدرتهای ربانی مصرف بشود .إحکا به این معناسکت.
«و بنور اإلصبا فتق» نور اصبا مراحکل دارد .آن نکور اصکباحی ککه روشکن اسکت و
واضح است برای همگان که چشم دارند ،آن است که خورشيد وقتی ککه طلکوع فجکر
میشود «فتق» باز میکند ،بستهها را باز میکنکد ،از چشکم مکا بکدون نکور موجکوداتی
بسته است ،وقتی که خورشيد کمککم میآیکد ،ایکن بسکتهها بکاز میشکود« .فکال مبکدل
لیلقه و ت مغيّر لصنعه» این «ت مبکدل لیلقکه» چکه میخواهکد بگویکد؟ یعنکی مکا ککه
میرویم رایمان را عمل میکنيم و میبریم یا ریشمان را میتراشيم ،این تبکدیل خلکق
است یا نه؟ خير ،تبدیل دو نوع است :ی

تبکدیل بنيکادی و یک

تبکدیل صکوری .ایکن

تبدیل بنيادی نيست .خدا خلق کرد ،مکا بيکایيم اعکدا کنکيم ککه اصکالً تشکیء مطلکق
بشود ،نمیشود یا اینکه خدا خالق است و واحکد اسکت در خالقيکت ،ایکن وحکدت در
خالقيت تبدیل شود ،یکی دیگر هم بياید خلق کند ،یا خودش یا خدا بکه ایکن قکدرت
میدهد که خلق کند ،این تبدیل است.
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تبدیل خالقيکت حکق چنکد نکوع اسکت :یک

بُعکد تبکدیل اسکت وُحکدانيت حکق در

خالقيت ،این امکان ندارد .دو  ،این خلقی که خداوند کرده است ،کسی بيایکد اعکدا
کند .سو  ،این خلقی که خداوند کرده است ،کسی بياید ماننکد آن خلکق ایجکاد کنکد.
چهار  ،فطرتی که در انسانها هست که در یکی از آیات داریکم «وَ لَکآمُرَنََّهُمْ فَلَيُغَيَِّکرُنََّ
خَ ْلقَ اللََّهِ» 1بعضیها به این آیه تمس

میکنند برای اینککه ریشتراشکی حکرا اسکت.

آیه ربطی به موضوع ندارد .اگر ریشتراشی تغيير خلق اهلل است ،زیر بغل را تراشکيدن
چيست؟ آن رایين را تراشيدن چيست؟ سر را تراشيدن چيسکت؟ ایکن یلک اسکت ،ایکن
دتلتاندن است! نه« ،فَلَيُغَيَِّرُنََّ خَ ْلقَ اللََّکهِ» چيسکت؟ یک

بُعکد بسکيار بيّکنش ککه در آیکه

فطرت بيکان شکده اسکت ،فطکرت اسکت ،فطکرت قابکل تغييکر نيسکت .فطکرت خکداخواه
نمیتواند یير از خکدا را بیواهکد ،منتهکا یبارهکایی گرفتکه اسکت« .فَلَيُغَيَِّکرُنََّ» فليبکدلن
نيست .ما ی

تغيير داریم و ی

تبدیل .تبدیل این است که فطرت انسان که خداخواه

است ،برداشته بشود و فطرت شيطانخواه بياید .نمیشود کسی این کار را بکند .برای
اینکه «فَأَقِمْ وَجْهَ َ لِلدِّینِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِکی فَطَکرَ النکا َ عَلَيْهکا تتَبْکدِیلَ لِیَلْکقِ
اللهِ» 2کدا ؟ این را میگوید .قدر معلومش این است که این فطرت وسکيله رسکيدن بکه
دین حق است و بهترین وسيله درونی برای رسيدن به دین حق است ،این قابل تبدیل
نيست .حتی فطرت شيطان هم قابل تبدیل نيست ،ولی تغيير بله ،تغيير یيکر از تبکدیل
است .تبدیل یعنی این را بردار و این را به جایش بگکاار .تغييکر یعنکی چهکرهاش یبکار
میگيرد .ی

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

صورت دیگری بياورید ،این نمیشود .ولی صورت زیبا را گل بماليد ،کثافت بماليکد،
این تغيير میکند« .فَلَيُغَيَِّرُنََّ خَلْقَ اللََّهِ».
در اینجا میفرماید« :فال مبدل لیلقه» تبدیل نيست ،تغيير هم نيست .تبدیل نيست
به آن معنایی که عرض کرد « .و ت مغير لصنعه ،و ت معق لحكمه» معق حککم بکه
این معناست که خدا حاکم است ،ريغمبر هم حاکم باشد ،اما هم بایکد حکاکم باشکد،
مجتهد هم حاکم باشکد ،اینهکا حکاکم نيسکتند« .وَ مکا مُحَمَّکدٌ إِتَّ رَسکُ ولٌ» 3ایکن فقک
فرستاده حق است که حرف خدا را بيان کند ،نه خودش میتواند حکم کند و نه خدا
به او اجازه داده ،نه میشود اجازه بدهد .معنای تعقي حکم ایکن اسکت «و ت معقک
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لحكمه» دنبال نمیشود کرد حکم خدا را در حاکميت ،بله ،باید دنبال کرد حکم خدا
را در عمل کردن ،در بيان کردن حکم خکدا و در عمکل ککردن و نشکر دادن ،امکا «و ت
معق لحكمه» حاکم فق خداست« .إِنِ الْحُ ْكمُ إِتَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَتَّ تَعْبُکدُوا إِتَّ إِیَّکاهُ»« 1وَ مَکا
اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ» 2حکم فق الی اهلل اسکت ،الکی اهلل کتکاب اهلل
است و اگر رسول گرفتيد ،رسول هم از اهلل میگيرد .رس اینطور نيست که نماز صبح
دو رکعتی بوده ،دو رکعت را خدا درست کرد و دو رکعت هکم ريغمبکر .چنکين حرفکی
نداریم ،اصالً این دروغ است ،این ابکواب دروغ اسکت و بایکد معنکا ککرد .ريغمبکر فقک
رسول است ،رسولٌ اله نيست ،الهٌ نيست ،ی

در بيليارد و در بینهایتم هم الوهيکت

ندارد ،در هيچ بُعدی از ابعاد.
«و ت راد ألمره» این امر چه امر تکوینی باشکد و چکه امکر تشکریعی باشکد .اگکر امکر
تکوینی است ،تما عالم جم شوند نمیتوانند امر تکوینی حق را برطکرف کننکد« .یکا
نارُ كُوني» 3خداوند چنان «نارُ كُوني» به آن آتش فرمود که ابراهيم شروع کرد لرزیدن،
اگر «بَرْدًا وَ سَالمًا» نبود ،واقعًا یخ میزد ،ولی چون «بَرْدًا وَ سکَ المًا» بکود ،ایکن خيلکی
معتدل شد .این «ت راد ألمره» امر ایجابی و امر سکلبی ،اگکر امکر تککوینی باشکد ،چکون
واحد است در کل جهات الوهيت و ربوبيت ،اگر امر بکه تککوین کنکد ،زور هکيچ ککس
نمیرسد که این امر اینطرف و آنطرف بشود یا کم و زیکاد بشکود .امکر تشکریعی هکم
همينطور است ،اگر خداوند چيزی را واج کرد که من نمیتکوانم شکورای مصکلحت
درست کنم و حرامش کنم ،حرا کرد که نمیتوانم واج کنم ،موافق هم آنچنان ککه
بعد عرض خواهيم کرد ...امروز ما ی

فصل جدیدی ما در فقه داریم ،فقکه مکا سکنتی

نيست ،رویا هم نيست ،گویا است ،ناطق حق است ککه ککال اهلل اسکت و قکرآن اسکت،
تما ابعاد احتياجات کل مکلفين را الی یو الدین قرآن در بُعکد محکوری و سکنت در
بُعد حاشيهای گویاست .احتيا ندارد که آخوند و سيد و شيخ با هم إن قلکت و قلکت
کنند ،ی

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

تما جهت را قرآن و سنت بيان کرده است «و ت راد ألمره».
[ -سؤال]
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 ما حرا نمیکنيم ،ما طبق دليل میگویيم حرا است .میگویيم اهکم و مهکم درکار است ،اهم و و مهم را چه کسی به ما یاد داد؟ خدا.
 [سؤال] -حج نه ،مگر باید ی

به ی

همه را بگوید؟ اهم و مهمی ککه قکرآن بيکان ککرده

است ،ما هر جا که طبق حکم خدا اهم دیدیم و آن را طبق حککم خکدا مهکم دیکدیم،
طبق حکم خدا باید اهم را بر مهم مقد بداریم .این جعل حکم نيست ،ایکن موضکوع
است ،روی جعل حکم داریم بحث میکنيم.
 [سؤال] حرا میشود .اگر مستح من مان واجبات دیگران بشود ،این باز هم مستحاست؟ مستح نيست.
«ت مسترا عن دعوته» 1از دعوت خدا جای استراحت نيست ،دعکوت حکق دعکوت
علمی اسکت ،معرفتکی اسکت ،عبکادتی اسکت ،توقکت معنکا نکدارد .در تمکا حکاتت ،در
نشئات ثالث که نشئه اولی میصوصًا نشئه دنيا اسکت« ،ت مسکترا عکن دعوتکه» .امکر
کرد بسم اهلل ،نهی کرد بسم اهلل .هيچ حکال راحتکی ککه بلکه ،مکا دیگکر مطلکق شکدیم،
رفتيم مکه و برگشتيم ،مطلق هستيم دیگر ،نیير ،هيچ وقکت مطلکق نمیشکوید .حتکی
معصو مطلق نمیشود ،معصو ی

رکعت نماز را ترک کند از عصمت الهی و بشری

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

مکدت زمکانی و

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

خدا که عمر ندارد.
 [سؤال] -زوال مل

اسکت .یعنکی خداونکد سکلطان اسکت ،سکلطنت حکق زائکل نمیشکود،

همانطور که وجودش زائل نمیشود.
 ازلی است. بله ،ازليت و ابدیت. [سؤال] نه ،چون ممکن است شاه به تنهایی تنها باشکد و مملکتکی در ککار نباشکد ،ولکیذاتًا شاه است .ی

مرتبه او را شاه میکنند ،ی

مرتبه ذاتًا شاه است.
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 شاه بر چه باشد؟ شاه باشکد ،یککی بکر خکود حکاکم اسکت ککه خکودش از بکين نمکیرود ،از دسکتنمیرود و نفله نمیشود ،منطفی نمیشود ،یکی هم اینکه اگر مُلکی باشد .ما از «و ت
زوال لملكه» نمیتوانيم استفاده کنکيم ککه ...اوتً «ت زوال» بکرای ابکدیت اسکت ،بکرای
ازليت که نيست« .ت زوال» اشاره به ابدیت اسکت ،یعنکی ایکن مُلک
ازتً ،ازتً بوده است ،یعنی مُل
بوده است و مُل

ذات و مل

قدرت و ملک

خداونکد ککه ازتً،

علکم و ملک

مربوط به این نيست که مملوکی در کار باشکد ،آن مِلک
مملوک نمیخواهد .این مُل

مملوک میخواهد ،مُل

حيکات ککه
اسکت ککه

ازليت دارد و ابدیت هم دارد.

«و ت انقطاع لمدتکه ،و هکو الكينکون أوتً و الکدیمو أبکدًا» کينکون مبالغکه در ککون
است ،دیمو مبالغه در دوا است .کينون ،کون ازلی است و دیمو ککون ابکدی اسکت.
یعنی «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ» «المحتج بنوره دون خلقه في األفق الطامح» خدا حجاب
کرده ،منتها حجاب کرده نيست ،هميشه حجاب است .قبل از اینکه خلقی خلق کنکد،
کسی نبود که از او حجاب بکند ،بعد از اینکه خلق را خلق کرد ،اصالً ذوات خلق به
حجاباند بين خلق و بين رب ،به چه؟ «بنوره» نور چه؟ نور ذات .بنور ذات که تعبير
نور از ذات حق به این معنا درست است که ظاهر است و مظهر است ،منتها ایکن نکور
آنقدر قوی است که نمیشود دید ،نور خورشکيد ،شکما چشکم بکه خورشکيد میتوانيکد
بيندازید؟ نمیتوانيد ،البته مثال است.
«المحتج بنوره دون خلقه» کجا؟ «في األفق الطامح» ما آفاقی داریکم ،یک
ظاهری داریم روی زمين ،ی

افکق

افق ظاهری داریم در ابعکادی ککه میتکوانيم ببينکيم بکا

چشم یير مسلح ،ی

افق ظاهری داریم که با چشکم مسکلح میتکوانيم ببينکيم .اینهکا

آفاق ظاهری است .ی

افق باطنی فطری و عقلی داریم و افق علمکی داریکم در تمکا

آفاق ادراکی ،خدا از ما حجاب کرده است ،در کل ابعاد ،ابعاد ظاهری ،ابعکاد بکاطنی،
ابعاد درونی ،ابعاد برونی ،ابعاد حصولی و ابعاد تحصيلی ،ممکن نيسکت و مسکتحيل
است ذاتًا که ما هر قدر آفاق فطری و عقلی و علمی و دقی و فکری و تدبری را زیکاد
کنيم ،بتوانيم او را ادراک کنيم« .في األفق الطامح» طامح یعنی عميق و شامل ،نه افق
فق ظاهری.
«و العز الشامخ» افق طامح اینطور است ،عز شکامخ آنطکرف اسکت .دیکروز عکرض
کردیم دو حجاب است :ی

حجاب از ماست ،ی

از حجاب از حق است .حجاب از

ماست که حادث و محدود هستيم ،نمیتوانيم بر نامحدود محکي باشکيم .حجکاب از
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اوست ،عز شامخ است؛ چون ت محدود بودن و مجرد بودن ،قابل محکاط بکودن بکرای
شیصی که خودش محکاط اسکت نيسکت .رکس «فکي األفکق الطکامح» بکرای ماسکت ککه
ادراکهای ما کُند است «و العز الشامخ» بکرای اوسکت ککه عکز و عظمکت او بکه قکدری
شموخ دارد ،به قدری بات و بات و بات است که به آن بات هيچ ککس نمیتوانکد برسکد.
«و الملك الباذخ» که جم بين ازليت و ابدیت است« .فوق كل شکيءٍ عکال»« .ت فوقيکةً
مکانية و ت زمانية»« .و من كل شيء دنا» نه فی کل شیءٍ «و من كل شيء دنا فتجلکى
لیلقه» نه فی خلقه «لیلقه»« .فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ» 1فی الجبل نيست.
«فتجلى لیلقه من یير أن یكون یر » به هيچ وسيلهای از وسائل رؤیت که ادراک
است« .و هو بالمنظر األعلى» .این منظر اعلی به چه حساب است؟ ما ی

منظر دانکی

داریم ،منظر عالی داریم ،منظر اعلی داریم .منظر دانی که میشود با نظرهای دانيه که
چشم و حس و اینهاست دید ،منظر عالی داریم که با عقل و فطرت و و علم و اینهکا
درک میکنيم با مرات  .ی

منظر اعلی داریم ،حق سبحانه و تعالی ذاتش و صکفاتش

و افعالش در منظر اعلی است ،این منظر اعلی دو بیش میشود :ی
ی

منظر مستحيل و

منظر واج  ،منظر واج معرفت است ،نه در حد ادراک ،منظر مستحيل رؤیت و

ادراک اوست که احاطه باشد« .فأح اإلختصاص بالتوحيد إذا احتج بنوره ،و سما
في علوه ،و استتر عن خلقه».

2

«اللَّهُمَّ اشْرَ ْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَکارِفِ الْقُکرْآنِ الْعَظِکيمِ وَ وَفِّقْنَکا لِمَکا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَا ُ عَلَيْکُمْ».

 .1اعراف ،آیه .143
 .2الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنة ،ج  ،10ص .187
16

