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درجات توحید خداوند؛ توحید در علم
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
«ما تناسینا و لکن نسینا أنه طبقّاا مان درجاات الحوحیاد اماور عادتو الحوحیاد ای
العلمو الحوحید ی الهدایة و االضالل و ما الی ذلک ممّا طبّقاو الحوحید ی العلم» ماا
اوالً مقداری در علم خدا بحث کرده بودیمو ولیکن چون موضاوعً صاحب مایکنیمو
اوّالً علم خداوند صورت منعکسه در ذهن نیس و نه ذهن داردو نه صدر داردو نه قلب
داردو از خارج نمیآیدو خداوند همیشه مُعطِی اسا و مُعطایٰ نیسا و علمهاای ماا باه
صورت اعطاء اس و یا اعطای همراه باا تحصای اسا یاا اعطاای باا تحصاّ اسا و
تحصی از ناحیه خودمان یاا تحصای از ناحیاه دیناران و در هار صاورت حصاولی
اس و حضوری نیس و منر علام باالنفس .علام مان باه خاودو حضاوری اسا و اماا
حضور کام نیس و گاهی از خود راموش مایکنمو غا

میکنایو میخاوابم« .علام

االنسان بنفسه علمٌ حضوریٌّ طبعاً و لایس حصاولیً و لکان علام حضاوری ضاعی،و
عارضٌ علی روح االنسان علی عقلیة االنسان و لذلک احیاناً ماا عناد االنساان ححای
العلم حضوریً [ ]...و عین علم من علمو کما أنّ عین ذات من ذاتو ذات اهللو صافات
اهللو ا عال اهللو تخحل ،اخحالف الحباین الکلی مائة بالمائة ما غیاره» البحاه ایان را در
باب دینری بحث کردیم.
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«و ألن اهلل سبحانه و تعاالی هاو الخاالک لکا معلاوو یماا مضای أو یا تی أو ای
الحال» «أَ ال یَعْلَمُ مَنْ خَلَکَ وَ هُوَ اللَّطی ُ،اْلخَبیرُ» 1یک مرتبه انسان چیایی را سااخحهو
این مادّه را روی آن مادّه راو اما اص مواد را نمیداندو گذشحه آنها را نمیداندو آینده
آنها را نمیداندو به حقیق آنها واق ،نیسا و چاون خاالک آنهاا نیسا  .ولکان «أَ ال
یَعْلَمُ مَنْ خَلَکَ وَ هُوَ اللَّطی ُ،الْخَبیرُ» کسی که بنیه مواد و هیئ هیئ هاا را و ترکیاب
تراکیب را خود دانسحه و کرده و خود کردهو چون دانساحه «أَ ال یَعْلَامُ مَانْ خَلَاکَ وَ هُاوَ
اللَّطی ُ،الْخَبیرُ» «و لذلک نقول من المسححی أنّ المادّت هی الحی تخلاک تراکیبهاا .الو
ألن المادّت جاه و المادّت الجاهلة کی ،تخلک تراکیب أعلم علمااء العاالمین ال یقادر
أن یخلک هذه الحراکیب» این بحث دینری اس .
علم حک سبحانه و تعالی از نظر ادله عقلیاه بار توحیاد و بار وجاود حاکو عاارض
نیس تا قاب انفصال باشدو محدود نیس تا المحدود شودو غایاب نیسا تاا حاضار
شود« .ال یَعْیُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّتٍ ِا الساَّ ماواتِ وَ ال ِا الْا َرْضِ»« 2کیا ،یعایب و هاو
الذی خلقه و هو الذی قدّره و هو الذی صوّره قب أن یخلقه و بعد ما أ ناه و حین ما
هو موجود ی مثلث الیمان و قب الیمان» قب از زمان خدا چییی را خلک نکردهو اما
خلُوقَ»« 3عالمٌ
قبالً میدانسحه و لذا در روایات اس « :عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُووَ وَ خَالِکٌ إِذْ لَا مَ ْ
اذ ال معلوو یعنی معلوو بعد یوجد و لکن هو من الحاال یعارف و یعلامو محای یوجَاد؟
النه یوجِدو کی ،یوجد؟ النه یکیّ .،خاالک اذ ال مخلاوقو عاالم بالفعا اذ ال معلاوو و
لکن ما خالک بالفع اذ ال مخلوق؟ خالک بالقدرت الطلیقة» این قدرت در زماان خلاک
کردن مخلوق حاص نمیگردد بر خالف سایر تواناها و قادرها اس  .کسی اس کاه
قادر نیس کاری را بکندو ولی مداو انجاو میدهدو مداو کر میکناد و بااال و یاایین
میرودو تجربه میکندو اهلل بخحکی یک کاری میکند یا مقاداری روی حسااب « هاذا
من االصول الموضوعة المسلّمة القطعیة کریً طریاً عقلیاً حسایً خلبیاً و ماا إلای
ذلک أنّ ربنا سبحانه و تعالی بک شیءٍ محیط» نه اینکه صورت او بیایدو نه خاود او
بیاید .علم ما چیس ؟ علم ماا ایان نیسا کاه خاود ایان جارو میآیاد در ذهان ماا و
می همیمو صورتی از آن میآید .بعضی وق ها این صورت درس میآیادو نادرسا
میآیدو کام میآیدو ناکام میآیدو غلط میآیدو درس میآید و لذا علم ما بعضای
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اوقات با واق تطابک داردو بعضی اوقات نداردو شیئً مّا داردو شایئً مّاا نادارد .ولکان
علم خداوند این اس که صورتی از خارج بیایدو چرا از خارج بیاید؟ کسی کاه خاود
معطیِ این صورت و مادّه اس و چه چییی از خارج بیاید؟ «هو الذی یعطِیو هو الاذی
یخلکو هو الذی یکیِّ،و هو الذی یدبرو کی ،یححاج أن ت تی صورتٌ مان المادبّر ححای
یعلمهو صورت عن الکیفیة ححی یعلمهاو صاورت عان الماادّت ححای یعلمهااو صاورت عان
النفس ححی یعلمهاو صورت عن ما مضی ححی یعلمها» اینگونه نیس و لذا ک آیاات
«كانَ اللَّهُ عَلیمً» زمانی نیس  .اگر «کان» ارتباط به حاک ییادا کنادو در چییهاایی کاه
مربوط اس به اص الوهی و زمان نداردو البحه در چییهایی که مربوط به عا اسا
زمااان داردو «خلااک اهلل» ماضاای اسا و باارای اینکااه زمااان داردو صااحب
خالقی بالفع اس و صحب

عا اسا .

ع اس و این «خَلَکَ» ازلیا ناداردو محاال اسا و بار

خالف آنچه که السفه رمودندو اما «كانَ اللَّهُ بِكُ ِّ شاَ ْءٍ عَلیماً» 1ایان زماان ناداردو
چون علم خدا زمان نداردو علم خدا ازلی داردو هماانطور کاه ذات حاک سابحانه و
تعالی ازلی اس  .ع را به حساب اع باید معنا کردو مثالً «االبدیة لما تنساب الای
ربنا سبحانه و تعالی ال آخر له و لکن اذا تنسب الینا لها آخرو ححی آخر الحیات» سجن
ابدیو تا مادامی که او زنده اس  .اما ازلی دینر نسابی نیسا و ابادی نسابی اسا و
ازل نسب به مخلوق اصالً معنا نداردو منر اینکه در تعبیر گفحه شاود خیلای زمانهاا
بودهو بلهو خیلی زمانها بودهو ولی ازل نیس و ازلی واقعی [یعنی« ]:ال بدایاة لاهو ال
اول له».
این از اصول مسلّمه ما که خداوند عالم اس به ک شیء «نعمو ربنا یجها امارًو
یجه أنّ له شریکًو ال أنه یجه و ألنه لیس له شریکًو ألنه لیس له شاریک اال یعلام
أن له شریک» این «ال نعلم» نفی علم نیس و نفی معلاوو اسا  .یاک مرتباه «ال نعلام»
نفی علام اسا و هسا و نمیدانادو یاک مرتباه چاون نیسا و یاس نمیداناد شارک
وجودی را« .ال یعلم لنفسه شریکً» «أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما ال یَعْلَمُ ِا الساَّ ماواتِ وَ ال ِا
الْ َرْضِ» 2میشود چییی باشد و او نداند؟ اگر هس میداندو اگار نیسا و میداناد کاه
نیس و میداند نیس و نمیداند هس و نمیداندِ موا ک با واق و صددرصد.
[ -سؤال]
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 آن چیی دینری اس و ما در بحث علم داریم بحث میکنیم« .نحن نبحث حاولالعِلم ال العَلمو عَلم بمعنی جع العالمةو کماا نبحاث حاول اتیاات [ ]...و لکان عِلام
بمعنی المعر ة» یک تقسیم در عِلم داریم و در عَلم« .أحیانً نقول عَلِمَو یَعلَم و عِلماًو
أحیانً عَلَمَو یَعلَمو عَلمًو کالهما نقولو عَلِامَو یَعلَامو عِلماً بمعنای معر اةو عَلَامَو یَعلَامو
عَلمً یعنی جع العالمة .من هذا الذی یجع عالمة لیعرف أن هنا کذاو هنا کذاو هناا
کذا و أنحم ال تعر ونو یج عالمة ححی تعر ونو یجع علی نفسک عالمة» یس جعا
عالم مالزو اس با علم ثاب و اگر علم نباشد عالم گحره اسا « .و یَعلَامو إماا مان
العِلم أو من العَلمو عَلِمو یعلَمو عِلمً؛ عَلَمو یعلَمو عَلمً؛ ال أرید أدعی و لکن ححای اتن
ما وجدت احدً یفسر هذه اتیة الخمسة عشار الحای تقاول «لایعلم» یفسارها باالمعنی
اللغوی عَلمً ال عِلمً».
علم دو نوع اس و البحه علم و معر

رق دارد« .هناا ارق باین العلام و المعر اة.

یمکن یکون شخص عالم و لکن ال بعد جه ٍ أو بعد جه ٍ و لکان معر اة بعاد جها ٍو
علی طول الخط معر ة بعد جه ٍو «عَرِفَ» ما کان «عار ً» قرآن یدل علای هاذا .لفظاة
المعر ة لیس بالنسبة لربنا سبحانه و تعالی اطالقً ال ی القرآن و ال ی السنة» عَرِفَ
شناخ اس و نمیشناخ و ولی شناخ و علام اینطاور نیسا و آیاات را در المعجام
مالحظه کنید« .وَ لَحَعْرِ َنَّهُمْ

لَحْنِ اْلقَوْلِ»« 1أعرفو نعرفو عارف اهللو یعارف اهللو اهلل

عارفٌ» خدا عارف نیس و معروف اس و ولای عاارف نیسا  .عاارف نیسا و «یعارف»
نیس و «أعرف» نیس  .چون معر

آنطور که در این اطالقات آیات هس و در لغ

هم همینطور اس «بین العلم و المعر ة عمووٌ مطلکو ک معر ة علم و لیس ک علام
معر ةو علم اهلل لیس معر ةو ألنه لیس له سابقة جه ».
 شما می رمایید عارف نیس ؟ خدا عارف نیس و عالم اس . [سؤال] در قرآن نداریم خدا عارف باشد. -در دعای جوشن کبیر تعبیر عارف آمده اس .
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 غلط اس  .تعبیر عارف در قرآن شری ،نیس «وَ لِلَّاهِ الْ َساْ ماءا الْحُساْ نبِها» 1عارف نیس و چون معر

َاادْعُوهُ

شناخ اس و علمو دانسحن اس و دانسحن اعام اسا

از اینکه سابقه دارد یا نداردو سابقه جه دارد یا سابقه جها نادارد .هار دو هام در
قرآن شری ،اسحعمال شده اس و ولکن معر
نشدهو معر

هیچ موق در ماورد خداوناد اساحعمال

ایان اسا کاه بعادً شاناخحهو قابالً یاا میدانساحه هسا و نمیدانساحه

چیس و یا اصالً نمیدانسحه هس و نمیدانسحه چیس  .و لذا معر

در قرآن نیامده

اس .
«أما العلمو العلم علمان :علمٌ بعد جه کما بالنسبة لغیر اهلل تعالی و علم ازلی لام
یصدقه جه و ال یکثر و ال یقِ و ال یححوّل و ال ینقص و ال یییدو راکنو ماکنو ثاب و
کما أنّ ربنا سبحانه و تعالی ال یحغیر بانغیار المخلوقینو کذلک علمهو قدرته» این تغیّر
نداردو یاس علام دو حالا دارد .ایان علام کاه دو حالا داردو بااز دو حالا دینار
میشود در اسحعمالو گاه علم بسیط اس و گاه علم مرکاب اسا  .نساب باه مناا قین
رمود« :ال تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ»و 2نفرمود« :ال تعر هم نحن نعر هم» برای اینکه عر ان
نسب به ییغمبر درس اس و نسب به خدا درسا نیسا و ولاذا رماود« :ال تَعْلَمُهُامْ
نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ» هُم مفرد اس و یس علم بسیط اسا و اینهاا را نمیشناسایو آنهاا را ماا
میدانیمو نسب به ییغمبر شناخحن اس و نسب به حضرت حک دانسحن اس  .در ک
قرآن هر جا که علم بسیط اسحعمال شده اس و باه معناای دانساحن خاود شایء اسا و
مث جع «جع احیانً مرکب و احیانً بسیط» جع یا مرکب اس و یاا بسایطو اگار
جع بسیط باشد «جع اهلل تعالی الخالئک» جَعَا َ چاه ناداریم« .أو جعا اهلل تعاالی
الحراب انسانً» این مرکب اس و علم هم همینطور اس « .علم أن زیدً قائمٌ» مرکب
اس و قیاو زیدو نه قط خود زیدو «ولکن احیانً علم زیدًو یعنی عر

زیدً» کااری

نداریم چیس و علم دانسحن اس  .زید را نمیدانساحمو حااال دانساحم .ایان تقسایمات
برای این اس که وقحی وارد بحث شدیمو خیلی آگاه و روشن باشد.
آیات مقدساتی در قرآن شری ،بسیار زیاد اسا بار اینکاه «ال یَعْایُبُ عَنْاهُ»و« 3إِنَّاهُ
بِكُ ِّ شَ ْءٍ مُحیطٌ»و« 4یَعْلَمُ خائِنَةَ الْ َعْیُنِ وَ ما تُخْفِ الصُّدُورُ»« 1وَ إِنْ تَجْهَرْ بِاْلقَوْلِ َإِنَّهُ
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یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْف » 2ماا یاک «جهار» داریامو یاک «سار» و یاک «أخفای» .گاوش دارد
میشنودو چشم دارد میبیندو حس دارد حاس میکنادو جهار اسا و جهار بار یکای از
حواس اس  .یا جهر برای عق اس  .گاهی اوقات سرّ اس و در دل من چییی هس و
ابراز نکردو و شما نمیدانیدو سرّ اس  .گاهی اوقات اخفی اس و نه ظاهر چییی اس
و نه باطن چییی اس و بعدً چه خواهد شدو خدا میدانادو اخفای اسا « .أخفای مان
السرو لیس موجودًو لیس عندی هذه النیة موجودً و ال أعلم أنها سوف توجد و لکان
ربنا یعلمو هذا لیس جهرً و ال سرًّ بالفع و أخفی من السر» سر خفای اسا و هسا و
نمیدانمو اخفی دوبله اس و نمیدانم خواهد بود تا چه رسد بادانم کاه چاه هسا و
چه زمان خواهد بود .در این مثلث معر

و علم که جهر باشد و سرّ باشدو که هر دو

هسحندو اخفای من السر باشد که نیس و ینهان هم نیس و یعنی نیس که ینهان باشدو
بعدً خواهد بود یا نخواهد بودو خداوند میداند که بعدً خواهد بود یا بعادً نخواهاد
بود .این علم اس  .البحه در اینجا بحوثی اس کاه ماا اساحطرادً بحاث کاردهایمو اماا
شایسحه نیس که ما بحثی با این عظم را به اسحطراد واگذار کنیم.
در این بحث چند شک اس و شقوق بحث را عرض میکنم :اوالً «ه إنّ علام ربناا
سبحانه و تعالی بما سوف نفعله من خیرٍ او شر یضطرنا و یسیّرنا الی الخیر أو الشر أو
ال؟ و اذا ال یضطرنا الی خیر أو شر نحن مخحارون أن نحرک ما یعلمه ربناا أناه یوجَاد
او یوجِد ما یعلم ربنا أنه یحرک» .همان که حکیم عمر خیاو گفحه اس :
می خوردن من حک ز ازل میدانس

گر می نخورو علم خدا جه بود

که جواب آن را حکیم طوسی داد:
علم ازلی عل عصیان بودن

نید عقال ز غای جه بود

«اهلل یعلم أنه ییید یقح االماو الحسینو أنه شمر یقح االماو الحسینو یعلم قطعً؟
طبعً .یمکن یحخل ،معلوو عن علمه؟ الو یحخل ،علم عن معلومه؟ الو إذً شمر مجبورٌ
أن یقح االماو الحسینو لو لم یقح االماو الحسین لو کان مخحارً ی عدو قح االماو
الحسین اسحفاد من اخحیارهو لم یقح االماو الحسین علام اهلل یحبادل إلای الجها .
هذا کالو حکیم عمر الخیاو الخمّار الشرّیر و لکن یجیبیه الطوسی (رض)و یقول :علم
اهلل تعالی ال یسیّر و ال یخیّر و ال یجبر ال علی خیر و ال شار ..إنّماا ربناا یعلام أنّ شامرً
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یقح الحسین ألن هذه القضیة مکشوف لدیه تماماًو أن شامرً باخحیااره یقحا االمااو
الحسین و یخحار قطعًو بماذا؟ باخحیاره .لو أن شمرً سوف یخحار عادو قحا الحساین
لکان اهلل یعلم أنه ال یقح » علم علّ نیس و کاری ندارد .من میدانم النای باه دریاا
میرود و غرق میشودو رض کنید من نمیتوانم جلوی او را بنیروو من که میدانم او
در حال غرق شدن اس و اگر میدانمو من او را غرق کردو؟! او به اخحیار خودش ر حه
و خودش را غرق کرده اس  .این اخحیار شر و اخحیار خیر کاری به قدرت داردو کاری
به علم نداردو علم کاش ،اس و قدرت اع اس و اع اس که تسییر میکندو اع
اس که جلو میگیردو اع اس که وامیداردو علم که اع نیس و علم در ناید ماا
کاش ،اس و علم که نید خداوند ذاتی اس .
«بناءً علی ذلک یقول عمر الخیاو أنا لو لم أشرب الخمر و ربای یعلام أنّنای أشارب
الخمرو تبدل علمه إلی جهلهو نقول :الو علمه ال تبدل إلی جها و أنا باخحیاارک إماا
تشاارب أو ال تشااربو إال تشاارب نعلاام أنااه کااان ربّنااا یعلاام أنّااک تشااربو إذا ال تشاارب
باخحیارکو نعلم أن ربنا کان یعلم إنک ال تشرب» قضیه این اس و قضیه از این طر ی
اس و نه از آن طر ی! نسب به ما که واضح اس  .این یک بحث.
بحث دوو« :لو أنّ ربنا سبحانه و تعالی یعلم ک شیء لماذا نجد ی آیات خمساة
عشر ی القرآنو خمسة عشر آیة ی عدید من السور القرآنیة حساب الظااهر مان دون
معر ة لغویة طبعً من دون ت مّ و ک نها تدل علی أنّ ربنا کان یجها و ثام علام .ساورت
البقرت « :وَ كَذلِكَ جَعَلْنااكُمْ أُمَّاةً وَساَ طً لِحَكُونُاوا شاُ هَداءَ عَلَا النَّااسِ وَ یَكُاونَ الرَّساُ ولُ
عَلَیْكُمْ شَهیدً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّحا كُنْا َ عَلَیْهاا إِالَّ لِانَعْلَمَ» 1هاذه القبلاة حساب ماا
حققنا ی الحفسیر کن علیها قبلة رعیة یعنی القدسو ربنا جع القدس قبلاة لفطارت
الناسو سبعة اشهر او خمسة او عشرت او غیار ذلاکو ال ثالثاة عشار سانة «وَ ماا جَعَلْنَاا
الْقِبْلَةَ الَّح كُ ْن َ عَلَیْها إِالَّ لِنَعْلَمَ» اذا کان نعلم من العلم یعنی ما کان ربناا یعلام «مَانْ
یَحَّبِ ُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَ ْنقَلِبُ عَل عَقِبَیْهِ» 2انما جع هذه القبلة الفرعیاة ححای یعلام» «إِالَّ
لِنَعْلَمَ» بداندو این نص اس و اگر از علم اس که نص اس «هنا طریقان اثنانو الطریک
االول تطرقها العالمة الطباطبایی و مَن الیه و الطریک الثانی ما تطرقه احدٌ ححی اتنو
الطریک االول «إِالَّ لِنَعْلَمَ» اال لنخلک معلومً» ما این قبله قبلی را کاه قادس اسا قارار

 .1بقره ،آیه .143
 .2همان.
7

ندادیم که بعد از اینکه از قدس تحول ییدا میکند به کعبهو ایان قادس باین القبلحاین
اس و اول کعبه بودو بعد قدسو بعد کعبهو این وساط چارا خداوناد محعاال قبلاه را باه
قدس تغییار داد؟ «إِالَّ لِانَعْلَمَ»و البحاه اگار از عِلام باشاد .بارای اینکاه بادانیم «مَانْ یَحَّبِا ُ
الرَّسُولَ» ییغمبر که برمیگردد باه قبلاهو چاه کسای تبعیا میکناد؟ چاه کسای بار آن
تعصب قبلی نمیماند؟ «مَنْ یَحَّبِ ُ الرَّسُولَ» برای اینکه مکّیها طبعً باید قبله آنها کعبه
باشدو اما بعد از مدتی اینها را برگردانند به طرف بی المقدسو خیلی مشاک اسا و
این دو اشکال دارد« .إِالَّ لِنَعْلَمَ» در وسط قبله بی المقدّسو قب کعبهو بر حسب آنچه
ما می همیمو بحث

در تفسیر آمده اس  .بعد هم در کعباه «وَ ماا جَعَلْنَاا الْقِبْلَاةَ الَّحا

كُ ْن َ عَلَیْها إِالَّ لِنَعْلَمَ» چرا خداوند این قبله را مقرر کرد؟ «إِالَّ لِنَعْلَمَ مَانْ یَحَّبِا ُ الرَّساُ ولَ
مِمَّنْ یَ ْنقَلِبُ عَل عَقِبَیْهِ» چه کسی تبعی از رسول میکند بر خالف تعصبات عربی و
غیرهو این علم اس و اگر علم باشد که نص اس  .می رماید« :إِالَّ لِیظهر معلومنا لغیرنا»
اگر کسی بنوید من این کار را کردو که بدانمو یعنای آشاکار شاود معلاووِ گذشاحۀ ماا
برای کسانی که آشکار نیس ؟ یس چرا میگوید «إِالَّ لِنَعْلَمَ»؟ چرا میگوید «لِیَغْفِرَ لَاكَ
اللَّهُ ما تَقَدَّوَ مِنْ ذَنْبِكَ»1؟ [باید] بنوید «من ذنب امحک»« .ذَنْبِكَ» اس و «ذنب امحاک»
یعنی چه؟ خالف صاح اس  .این ضاح اس و صاح نیس ! یس این رمای
عالمه بیرگوار درس نیس و یا باید اینجا سکوت کردو منر انسان باید هر طاور شاده
جواب بدهد؟ با بیرگواری ایشان که از نظر لغوی راهی نداشحندو باید سکوت کارد یاا
نهو ما به لغ مراجعه میکنیم «نَعلَمَ إما من العِلم و إما من العَلمو اذا کاان مان العِلام
قبله جه اذا کان من العَلم قبله عِلمو «إِالَّ لِانَعْلَمَ»و عَلَامَو یعلَامو عَلماً» .منار اینجاا
دارد «إلّا لنعلم من العِلم»؟ ندارد .منر دارد «إلّا لنعلم من عَلِمَ»؟ ندارد.
 [سؤال] نسب به خاودش دارد میدهادو کااری باه علیا ناداریم .اصاالً ناه کااری باهش نی داردو نه به علی .
 [سؤال] رض کنید علم دو علم اسا  :علام ذاتای و علام علای کاه آن در بااب قادرتدرس اس و در باب علم درس نیس  .در باب علمو علم ذاتای و علای یعنای چاه؟
خداوند قب از اینکه عالم را خلک کندو میدانسحه یا ناهو جاها باوده و نمیدانساحه؟
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میدانسحهو قب از اینکه اینها تحول ییدا کنند یش رسول اهللو خادا میدانساحه «مَانْ
یَحَّبِ ُ الرَّسُولَ» را یا نمیدانساحه؟ یاس «إِالَّ لِانَعْلَمَ» چیسا ؟ «إِالَّ لِیظهار معلومناا» غلاط
اس « .اتیات یفسر بعضها بعضًو اتیات العقلیةو اتیات العلمیةو اتیات القرآنیة کلها
تدل بصورت محضا رتو بصورتٍ محواترت علی أنّ اهلل تعالی عالم بک شیء قبا الخلاک و
بعد الخلک و م الخلک» .این محکام اسا  .ماا بایاد محشاابهات را باه محکام ارجااع
بدهیمو رض کنید آیه محشابه اس «إِالَّ لِنَعْلَمَ» محشابه اس و آیا «من العِلم» تاا اینکاه
مقحضی جه باشدو آیا «من العَلم» که مقحضی علام باشاد .ماا ارجااع مایدهیم ایان
محشابهات را باه محکمااتو صادها آیاات محکماات اضاا ه بار ادلاه عقلای در بااب
الوهی و توحید و اضا ه بر ادله آیات کاه آیاات اضاا ه بار نقا و ادلاه هام دارد .ماا
میگوییم :اینجا ««إِالَّ لِنَعْلَمَ» إما مان العِلام او مان العَلامو لایس مان العِلامو [با ] مان
العَلم» «إِالَّ لِنَعْلَمَ» سازگار هم هس  .چطور؟ «إِالَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَحَّبِ ُ الرَّساُ ولَ مِمَّانْ یَ ْنقَلِابُ
عَل عَقِبَیْهِ» در نهجالبالغه هم امیرالماؤمنین (ع) می رمایاد« :تَقُولُاونَ ِا الْمَجَاالِسِ
كَیْ َ وَ كَیْ َ» 1وقحی [هنوز] بالیی به انسان نرسیده و جننی نشدهو میگوید :من مث
شیر میزنم و چنان میکنمَ « .إِذَا جَاءَ الْقِحَالُ قُلْحُمْ حِیدِي حَیَادِ» ارار میکناد .وقحای
صحب قرآن در بین علمای حوزه میشودو میگویند بله مح ثریمو چارا نیسا ؟ وقحای
وقحی بناس روی قرآن کار بشود همه رار میکنناد .وقحای صاحب یاول دادن بارای
کار خیری میشاودو میگویاد مان مایدهمو وقحای بناا اسا چکهاا را بدهنادو ارار
میکنند.
در باب اینکه آیا ماا صددرصاد اتبااع از رساول مایکنیمو قومیاات و طاعفیاات و
تعصبات مان نیس و میگوییم بلهو ما تبعی میکنیم .ولکن وقحای قبلاه عاوض شادو
عدهای با ییغمبر قبله را عوض میکنند و عدهای نهو یس این عَلم اس و عالم اسا .
«وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّح كُ ْن َ عَلَیْها إِالَّ لِنَعْلَمَ» محعلک نعلمو مَن اس «مَنْ یَحَّبِ ُ الرَّساُ ولَ
مِمَّنْ یَ ْنقَلِبُ عَل عَقِبَیْهِ» جمله نیس و مفرد اس و عَلم هم باه مفارد میخاوردو عِلام
هم به مفرد میخوردو بسیطو هم به جمله میخوردو مرکاب .اماا عَلام قاط باه مفارد
میخوردو کما اینکه معر  .این مفرد اس  .در تماو مواردی که قرآن کریم «ألعلام و
لنعلم» داردو به مفرد خوردهو به مفرد چه میزنند؟ عالما راو باه جملاه کاه عالما
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نمیزنند .به «زیدٌ قائمٌ» عالم نمیزنندو باه زیاد عالما میزننادو باه قیااو عالما
میزنند.
اینجا هم «و ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّح كُنْا َ عَلَیْهاا إِالَّ لِانَعْلَمَ مَانْ یَحَّبِا ُ الرَّساُ ولَ مِمَّانْ»
صحب علم نیس و «إلّا لنجع عالمةً عنه» کما اینکه عالمات میقاتها معایّن اسا و
تا کجا؟ از کجا میقات اسا  .اتن حادود کجاسا ؟ «اعاالو الحارو المقادس المکای
موجودت لو لم تکن اعالو ما کنا نعرفو اعالو حسب الوحیو قرّر رساول الهادی ( )
اعالو الحرو المکی و أشار ت شایرً ثام جعلاوا عالمااتو هاذه عالماات لانعلمو لانعلمو
لاانعلم »...آن کساای کااه عالم ا گذاش ا و نمیدانااد؟ خاادا کااه وحاای کااردو او چااون
میدانس و عالم گذاش  .ییغمبر به وحی عالم گذاش  .دینران عالم را ترتیب
دادند و ابقاء کردند به دانسحن بر مبنای وحیو یاس محقابا اسا « .لانعلم مان العِلام
یقاب لنعلم من العَلمو لنعلم من العِلمو علمٌ بعد جه و لنعلم من العَلم علمٌو ألنه کان
یعلم أنّ هذا یحبّ الرسول أو ال یحبّ و لکن جع عالمة االتباع علی من ساوف یحبا و
عالمة الفسوق و النشوز علی من ال یحب و صله کان معلومً عند ربنا انما جع عالمة
لماان؟ لهااوالء الااذین یاادعون» میگویااد بلااه ماان چنااین هسااحمو بعااد تااوزرد [از آب]
درمیآیدو ولکن [دینری] ادعا نمیکندو بعاد درسا درمیآیاد .ایان بارای خودشاانو
دینری برای دینرانو برای دینران کسی که زبان دارد و تشکیالت دارد و من چنیانم
و من چنانمو اما وقحی وقح

شد رار میکندو این برای دیناران هام معلاوو میشاود.

یس سه بُعد داردو این عالم دارای سه بُعد اس  :بُعاد در حاک دلیا بار علام ساابک
اس و بُعد در کسی که خداوند به او عالم میزنادو او محوجاه نباود و حااال محوجاه
شدهو نفی و اثبات .و بعد برای دینران «إِالَّ لِنَعْلَم مَنْ یَحَّبِ ُ الرَّساُ ولَ مِمَّانْ یَ ْنقَلِابُ عَلا
عَقِبَیْهِ وَ إِنْ كانَ ْ لَكَبیرَتً».
آیه ثانیه« :إِنْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ َقَدْ مَسَّ اْلقَوْوَ قَرْحٌ مِ ْثلُهُ» 1ایان در بااب جناا اسا و
جننی که خیلی اوقات رار بر قرار کثرت دارد« .إِنْ یَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ َقَدْ مَسَّ اْلقَوْوَ قَرْحٌ
مِ ْثلُهُ وَ تِلْكَ الْ َیَّاوُ نُداوِلُها بَیْنَ النَّاسِ» این ایاوو ایاو شدتو ایاو صاعوب و ایااو جنااو
«وَ تِلْكَ الْ َیَّاوُ» اصالً تماو زندگی ابحالء اس « .وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ ِحْنَةً» 2هم خیر
حنه اس هم شرو البحه نه حناه بادو هام خیار امححاان اسا و هام شار امححاان اسا .
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امححان خیر بیشحر اس و آیا یولداری بیشحر امححان اس یاا بییاولی؟ یولاداری اسا
که شهوات و هوسات و حیونات و اینها را دارد .قدرت داشحن بیشحر امححان اس یا
نداشحن؟ علم داشحن بیشحر امححان اس یا نداشحن؟ مرجعی بیشحر امححاان اسا یاا
مرج نبودن؟
مرحوو آقای حکیم در جلد اولو در باب اجحهاد و تقلیاد نوشاحه اسا کاه شارط
اس در مجحهد که عادل باشد «و لکن اذا بلا الای حاد المرجعیاة و الرئاساة اناا ماا
أدری» .خودش امححان کردهو روی خودش امححان کرده اس « .أنا ما أدری» وقحی باه
مرجعی رسیدو دینر آنقدر مصالح میآید و میآیاد کاه دانساحه و نادانساحه معاارف
الهی را له میکند .چارا در رسااله باه آنچاه خودتاان اساحدالل کردیادو حاوا ندادیاد؟
مراعات مردو را کردو .چون مردو اعحراض میکنندو بناده چیایی کاه حاالل مایدانمو
بنویم حراو اس و چییی که حراو میدانمو بنویم حالل اس  .اینها امححان اس .
انسان در تماو در آنات در حال امححان اس و در حال دارایی و نداری .و لذا در
سوره جر می رمایادَ َ « :مَّاا اْلإِنْساانُ إِذا مَاا ابْاحَالهُ رَبُّاهُ َ َكْرَمَاهُ وَ نَعَّمَاهُ َیَقُاولُ رَبِّا
أَكْرَمَنِ» 1ابحالی خیر را جلو میاندازدْ َ َ « .كرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ» به چه؟ «نعّمه علمً عقالً مااالً
قوتً اوالدً میارعو بساتینو سلطات» اینها نعم اسا َ َ « .كْرَمَاهُ وَ نَعَّمَاهُ َیَقُاولُ رَبِّا
أَكْرَمَنِ» میگوید مال خودو بوده اس و من شایساحه باودو« .وَ أَمَّاا إِذا مَاا ابْاحَالهُ َقَادَرَ
عَلَیْهِ رِ ْزقَهُ َیَقُولُ رَبِّ أَهانَنِ * كالََّ» 2هم اوّلی دروغ اس و هم دومی .هر دو امححاان
اس « .كالََّ بَ لَّا تُكْرِمُونَ الْیَحِیمَ».
در اینجا «وَ تِلْكَ الْ َیَّاوُ نُداوِلُها بَیْنَ النَّاسِ» ایاو محنا و ایااو صاعوب و از امححاان
بیرون آمدن سخ اس  .بروید در جبهه با کفار جنا کنید و حسااب ایان را نکنیاد
س
که من جانم را از دس میدهمو خدا امر کرده اس « .وَ تِلْكَ الْ َیَّاوُ نُداوِلُها بَیْنَ النَّا ِ
وَ لِیَعْلَمَ» ا حاده داردو ا حاده نداردو ماا ایان را مای همیم .بارای چاه «نُاداوِلُها»؟ «تِلْاكَ
الْ َیَّاوُ نُداوِلُها بَیْنَ النَّاسِ ابحالءً لهم ححی یرتقوا»
 -1ثاقب میشوندو راجح میشوند.
« -2وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ یَحَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ الظَّالِمینَ».

 .1فجر ،آیه .15
 .2همان ،آیات  16و .17
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«الَّذینَ آمَنُوا» برای همه عالم ندارندو برای خودشان هم خیلای عالما ندارناد.
برای اینکه کسانی که شهادتین گفحند و نماز و روزه و ...همه میگویند «الَّذینَ آمَنُوا»
ما مؤمن هسحیمو مؤمن واقعی .معلوو نیس کداو واقعً حسابی مؤمناناد و کاداو ناهو
جنا که بشاود معلاوو میشاود «عِنْادَ الِامْحِحَاانِ یُكْارَوُ الرَّجُا ُ أَوْ یُهَاانُ»ِ « 1ا تَقَلُّابِ
الْ َحْوَالِ عِ ْلمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ»« 2لَحُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَحُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَحُساَ اطُنَّ ساَ وْطَ الْقِادْرِ
حَحَّ یَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ وَ أَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ» 3ما در حال غربله هسحیمو چهارده قرن
بر اسالو میگذرد و قرآن مرده و زیر یاهاس و نه در لسفه ماو ناه در قاه مااو ناه در
عر ان ماو نه در ادبیات ماو نه در منطک ماو در هیچ جایی نماود ناداردو قارآن شاری،
حاضر نیس و این چاه ابحالئای اسا ؟ ابحالئای اسا کاه منهاا و ماهاا و بیر ترهاا
حسابی زیر سؤال میروند .شما چه حوزهای تشکی دادید کاه محاور قرآنای نادارد؟
منر کحاب اهلل اجنبی اس که اگر از شما مسائله قهای ساؤال کنناد یاا لسافیو [باه
جای اینکه] آیه بخوانیدو میگویید از کحاب مالصدرا بخوانو از کحاب شای انصااری
بخوان .این بلواس و این مهمتارین بلاوایی اسا کاه حوزههاای علمیاه باه آن مباحال
هسحند که این کحاب را که باالترین ش ن ییغمبر بیرگوار همین کحاب اسا و بارای هار
کلمهای و برای هر آیهای خونها ریخحه شدهو کشحهها داده شدهو اذی ها شدهو ییغمبر
که در شعب ابیطالب چند سال زندان بودو بعد رار کردو بعد در خود مسجد الحاراو
معده گوسفند بر سر ییغمبر ریخحند و چهها کردندو برای همین قرآن باود و اال قبا از
نیول قرآن محمد امین بودو تماو این بالها برای همین بود .و شب و روز ییغمبر دارد
به ما لعن میکند «وَ قالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هذَا الْقُارْآنَ مَهْجُاورً» 4چارا؟
«إِنَّ الَّذینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ِ الدُّنْیا وَ الْآخِرَتِ» 5آیا ما ییغمبار را اذیا
نمیکنیم که آن محور اصلی و تماومعنای رسال ییغمبر را که قرآن شری ،اس و زیر
یای خود گذاشحهایم.
در این آیه مبارکهو آیه  140ساوره آلعماران «وَ لِایَعْلَمَ اللَّاهُ الَّاذینَ آمَنُاوا» عالما
میگذارد .آن کسی که ر

جنا و کش و کشحه شد و حساب زن و رزند را نکردو

 .1غرر الحكم و درر الكلم ،ص .454
 .2نهج البالغة (للصبحی صالح) ،ص .507
 .3همان ،ص .57
 .4فرقان ،آیه .30
 .5احزاب ،آیه .57
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خود این رد عالم اس و چرا عالم اس ؟ برای اینکه خداوند گف بروو اگر ر ا
و درس هم ر و ایان خاودش عالما اسا و اگار نر ا یاا ر ا و درسا نر ا و
خودش عالم اس  .یکی عالم سقوط اس و یکی عالم نجاات« .وَ لِایَعْلَمَ اللَّاهُ
الَّذینَ آمَنُوا وَ یَحَّخِاذَ مِانْكُمْ شاُ هَداءَ»« .الَّاذینَ آمَنُاوا» شاهدا هساحند« .شاهداء اهلل علای
خلقه»و «شهداء اهلل علی خلقه» در رتبه اول نبیین هسحندو بعد ائمه معصومین هسحندو
خلفای از معصومین هسحندو بعد علمای ربانی هسحند که اینها در سرد و گرو زنادگی
و در سرد و گرو آمدها و نیامدها اسحقام دارند و عوض نمیشاوند« .وَ یَحَّخِاذَ مِانْكُمْ
ُش اهَداءَ وَ اللَّ اهُ ال یُحِ ابُّ الظَّااالِمینَ» «ماان هااو الظااالمین؟» مراح ا داردو آنهااایی کااه
مؤمناندو ولی در موق امححان رار میکنندو این ظالم اس  .به حک ایماان داردو اماا
در آنجایی که راه حک آنطرف اس و کشحن داردو تحقیر شانیدن داردو مساخره شادن
داردو ح

داردو تصادف کردن داردو اذی کردن داردو این ارد نمیآیادو ایان ظاالم

اس به حک خودش و به حک الحک.
آیه سوو« :وَ ما أَصابَكُمْ یَوْوَ الْحَقَ الْجَمْعانِ َبِإِ ْذنِ اللَّهِ» 1وقحی که دو جما ماؤمن
و کا ر با هم الحقاء کردندو مؤمنین باذن اهلل و کفار به جه شیطانیو خطاب مؤمنین
میشود« :وَ ما أَصابَكُمْ یَوْوَ الْحَقَا الْجَمْعاانِ َبِاإِ ْذنِ اللَّاهِ» چطاور باه اذن اهلل؟ دو اذن
اس  :یک اذن شرعی و تشریعی اس و یاک اذن تکاوینی .اذن تشاریعی کاه خداوناد
تشری رمود بروید جهادو یس به اذن اهلل شد .اذن تکوینی هم که اگار ر حای جهااد و
کشحه شدی «وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِالَّ بِإِ ْذنِ اللَّاهِ» 2اگار کشاحه شادی و باه اخحیاار
خودت نر حیو آن موت معلک به اخحیار اس و موتی که معلک به اخحیار نیس و اگر هم
معلک به اخحیار اس و اما خداوند امر کرده اس «ربنا امرناا أن نخاوض المعاارک ای
سبی اهلل تعالی اذا خضنا معرکة ای سابی اهلل تعاالی و قُحِلنااو قَحلُناا هاذا بااذن اهلل
تشریعًو حیث امرنا ان نخوضو باذن اهلل تکوینًو «ماا کاان لِانَفْسٍ أَنْ تَمُاوتَ إِالَّ بِاإِذْنِ
اللَّهِ كِحابً مُؤَجَّالً»».
«وَ لِیَعْلَمَ الْمُؤْمِنینَ» یعنی چه؟ یعنی «و لیجع عالمة علی المؤمنینَو أخاذ مفعاول
واحد و لیعلم المؤمنین» «عَلِمَو یَعلَمُ» نوعً مرکب اس و نمیخاواهیم بناوییم همیشاه
مرکب اس و بلکه نوعً مرکب اس  .اگار «عَلِامَو یَعلَامُ» بسایط باشادو قاط باه معناای

 .1آلعمران ،آیه .166
 .2همان ،آیه .145
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اس  .آن هم برای غیر خداو در اینجا «لکذاو لکاذاو لکاذا «و لِایَعْلَمَ اْلمُاؤْمِنینَ»

معر

یعنی عَلَم یَعلَمُو لیجع عالمة علی المؤمنین الحقیقیین باهلل حیث خاضاوا المعارکاة
ب مر اهلل تعالی و ما وهنوا و ما لّوا و ما رّوا و ما ضعفوا و ما اسحکانوا».
آیه بعدی هم« :وَ لِیَعْلَمَ الَّاذینَ ناا َقُوا» 1کساانی کاه اول میگفحناد ماؤمن هساحیمو
مؤمن راس حسینی هسحیم .ولکن وقحی جنا شدو رار کردند .یاس ایان نفااق باودو
در ظاهرش نفاق بود و در باطن هم نفاق بود« .وَ لِیَعْلَمَ الَّذینَ نا َقُوا وَ قی َ لَهُمْ تَعالَوْا
قاتِلُوا

سَبی ِ اللَّهِ أَوِ ادْ َعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَامُ قِحااالً الَتَّبَعْنااكُمْ» «علماحم قحااالً لمااذا لام

تحبعوا؟ خو ة من أنفسکم» «هُمْ لِلْكُفْرِ یَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإیمانِ یَقُولُونَ بِا َ ْواهِهِمْ ماا
لَیْسَ

قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما یَكْحُمُونَ».

 [ ]...اینجا «یَعلَمُ» از علم اس ؟ آنجا بله. -مفعول

مفرد اس .

 -مفرد میآیدو من گفحم مفرد بعضی وق ها میآید« .عَلِمَو یَعلَامُ» مفعاول

نوعاً

جمله اس که علمِ مرکب اس و احیانً بسیط اس و مث «ال تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُامْ»

2

«نعر هم» نفرمودو همانطور که قبالً عرض کردو.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ الْقُارْآنِ الْعَظِایمِ وَ وَ ِّقْنَاا لِمَاا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَاوُ عَلَیْکُمْ».
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 .2توبه ،آیه .101
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