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بسمه تعالی

مقدمه

رفان منتسب به اسالمی است. تصوف بعد از طی کردن فراز و نشیب هاي گوناگون در قرن هفتم ابن عربی مشهورترین چهره در ع

توسط این نابغه کم نظیر به اوج شکوفایی خویش رسید. هنر ابن عربی در این بود که توانست عقاید صوفیان قبل از خود را با کمـک  

ینیم رسماً تصوف علمی و نظري با ظهور ابن عربی ایجاد شد و همـو  گرفتن از فلسفه وارد عرصه علم و استدالل کند، لذاست که می ب

آن را به شکوفایی و اوج رونق خویش رسانید. این شخصیت بزرگ از معدود شخصیت هایی است در عالم اسالم کـه مواضـع کـامالً    

شیخ اکبر و محی الـدین نـام نهادنـد و در    مخالف در برابر او گرفته اند، برخی به او عالی ترین مقام شناخت و عرفان را دادند و او را 

دیدگاه برخی دیگر آنچنان مبغوض جلوه کرد که به او لقب ممیت الدین دادند. استاد شهید مطهري در این باره می نویسد:

اکبر می هیچ کس به اندازه محی الدین درباره اش متناقض اظهار نظر نشده است. بعضی او را از اولیاء اهللا و انسان کامل و قطب «

1».دانند و بعضی او را یک کافر مرتد، و گاهی ممیت الدین و ما حی الدین می خوانند

و درباره عقاید و حرف هاي وي می نویسد:

حرف هایش هم همین طور است. بعضی از حرف هایش که از او شنیده شده است، شاید از منحط ترین حرفهاست و در مقابـل  «

2».ف ها هم از او شنیده شده استعالی ترین و پر ارج ترین حر

چیزي که هست، حتی اشد مخالفان وي هم به برتري مقام و علم و فضلش اعتراف نموده اند. اما در خصوص ایمان و اعتقاد دینی 

عتـراف  او کمتر کسی را می توان یافت که زبان به قدح و سرزنش او نگشاید و تمام افکار و عقاید او را مطابق شرع بداند زیـرا بـه ا  

131ص2آشنایی با علوم اسالمی ج1
239و238ص1شرح مبسوط منظومه ج2
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دوست و دشمن در سخنان ابن عربی مطالبی است که ظاهر آن کفر و الحاد است و با ظاهر دین و شریعت سازگار نمی باشـد مگـر   

اینکه مانند بعضی از مادحانش براي آن تأویالتی بسیار بعید قائل شویم؟!

بررسی قرار گرفته، سعی شـده کـه بـا رعایـت     در این مجموعه مختصر که با نگاهی نقادانه عقاید و اندیشه هاي ابن عربی مورد

انصاف مباحث به گونه علمی و استداللی بیان شود، و هدف این است که خواننده را به این نتیجه برساند که ابن عربی هر چند دانشمند 

نان نغز و پر مایه و عالمی بزرگ در عرصه معارف است، اما اشتباهات بزرگی هم در آثار وي به وفور یافت می شود. بدون شک سخ

و پر بها در آثار ابن عربی فراوان است، اما چون عمدتاً از این شخصیت تعریف و تمجید شده متأسفانه در بیشتر مواقع اغالط علمی و 

در پاره اي انحرافات عقیدتی وي نادیده گرفته شده است، لذا در این مجموعه روي کرد مؤلف صرفاً جنبه انتقادي دارد.

بر این است که بشر به هر مرحله اي از علم و دانش برسد باز به تنهایی نمی تواند معارف ناب توحیدي را عرضه کنـد،  اعتقاد ما

بشر باید معارف ناب را از معصومان اخذ نماید.

عمده راه ابن عربی براي رسیدن به معارف، سیر و سلوك و شهودات شخصی خویش است و از منظر منتقدان، اشـتباهات بـزرگ  

وي به خاطر همین است که جهت نیل به معرفت تکیه بر قواي خویش نموده و دچار لغزش هاي بزرگ در عرصـه عقایـد و معـارف    

گردیده است.

البته برخی از طرفداران ابن عربی که شخصیت علمی وي در نظرشان درخشیده به سختی انتقاد بر وي رات مـی پذیرنـد و مـدام    

رت متهم می کنند!منتقدان را به عدم فهم و بصی

اما باید به این گروه گفت که بحمد اهللا فهم ها و شعور بسیاري از محققین و پژوهشگران عرصه معارف دینی رشد کـرده و دیگـر   

کارد آنان تیزي خود را از دست داده و با آشکار شدن بسیاري از عقاید غلط ابن عربی سخن آنان در مجامع علمی، دیگر اثر چندانی 

ندارد.

خن منتقدان این است که با فراوانی اشتباهات و انحرافات در آثار ابن عربی آیا می توان وي را پدر عرفان اسالمی نام نهاد؟!س
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متأسفانه ما راه را گم کرده ایم، به جاي اینکه دامان خاندان عصمت و طهارت را بگیریم و شخص الهـی و بزرگـی چـون امیـر     

دانیم دامان بشري را گرفته ایم و سخنان و عقاید او را محور عرفان و توحید قلمداد کرده ایم.مؤمنان را مقتداي خود در معارف ب

امیر مؤمنان به کمیل بن زیاد نخعی فرمود:

1».یا کمیل! ال تأخذ إلّا عنّا تکن منّا«

یعنی: اي کمیل! (معارف را) جز از ما فرا مگیر تا از ما باشی.

و باز موالي عارفان می فرماید:

»یلَ الْبنَا أَهنْدع و اتمالْکَل امتَم و اتدالْع امإِتْم و االتیغَ الرِّسلتَب تلِّمع لَقَد رتَاللَّهالْأَم اءیض کْمِ والْح ابوأَب 2».ت

ف الهی به مـن تعلـیم شـده و ابـواب     یعنی: به خدا قسم، رساندن پیام هاي تبلیغی و اتمام وعده ها و تمام کلمات و علوم و معار

حکمت و روشنایی هاي امر دین و دنیا نزد ما اهل بیت است.

و امام صادق(ع) می فرماید:

3».کَذَب منْ زعم أنَّه منْ شیعتنا و هو متمسک بِعروةِ غیرُنا«

غیر ما جسته و رو به سوي غیر ما نماید.یعنی: دروغ می گوید آنکه خود را شیعیان ما پنداشته و در عین حال تمسک به

حال سخن این است که با این همه سفارشات خاندان طهارت(ع) آیا سزاوار است که شیعیان دامان خاندان طهارت را رها کنند و 

دامان دیگران را بگیرند!

ج البالغه و توحید شـیخ صـدوق،   با آن اقیانوس غنی از معارف الهی اهل بیت که در بین ما موجود است همچون کتاب شریف نه

شیعه چه نیازي به توحید و عرفان ابن عربی و امثال وي دارد؟!

119تحف العقول ص1
120نهج البالغه خطبه2
84ص11وسائل الشیعه ج3
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البته منظور این نیست که آثار این بزرگان عرصه عرفان بشري مطالعه نشود، سخن این است که عقاید خود را از اینان نگیریم و 

ه شرط اینکه ما تابع خاندان عصمت و طهارت(ع) در عقاید باشیم نـه تنهـا   إلّا مطالعه و آشنا شدن به افکار و اندیشه هاي ابن عربی ب

ایرادي ندارد بلکه چه بسا در مواضعی مفید هم باشد.

برخی می گویند که اگر با دیده دقت به عرفان ابن عربی نگاه شود مشاهده می شود که بسیاري از سخنان وي قابل تطبیق با آیات 

اب باید گفت:و روایات می باشد، که در جو

اگر سخن ابن عربی و امثال وي را با توجیهات درست و علمی بتوان موجه کرد، انصاف این است که باید چنین کرد. امـا حقیقتـاً   

بسیاري از سخنان این بزرگان عرصه سیر و سلوك به هیچ عنوان قابل توجیه نمی باشد. به عنوان مثال ابن عربی در کتـاب فصـوص   

ونیه ادعا دارد که برخورد شدید موسی به برادرش هارون آنگاه که از سفر برگشت و دید قوم وي گوسـاله پرسـت   الحکم در فص هار

شده اند به خاطر این بود که هارون قلبش مانند موسی اتّساع نداشت و انکار گوساله پرستی می نمود! در دیدگاه ابن عربـی گوسـاله   

ن که کامالً مغایر با آیات قرآن است چه توجیهی دارد؟!پرستان هم خدا را پرستش کردند! حال این سخ

و یا در همین کتاب در فص موسویه با وجود نصوص قرآنی در هالکت و عاقبت به شر شدن فرعون، او را اهل نجات معرفی می 

کند!

خیمه شب بازي می داند و یا در کتاب فتوحات مکیه عقیده به جبر مطلق را مطرح می کند و مثال ما انسان ها را همان عروسک

و دهها مورد دیگر.1که هیچ حرکت و اثري از خود ندارد!

برخی از طرفداران ابن عربی ممکن است بگویند: درك معارف و اسرار عرفانی، احتیاج به ذوقی ظریف و نفسـی رقیـق و قلبـی    

ر قلب تابیده شود، به همین دلیل شما مخالفـان و  لطیف دارد و می بایست ابتدا مراحل سیر و سلوك گذرانده شود تا فهم این مطالب ب

منتقدان عاجز از فهم اوج این معارف هستید.

در این مجموعه موارد فوق مفصل بحث خواهد شد1
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بی اعتباري این ادعا روشن است. با توجه به اینکه هر مدعی در هر نحله و روش عقیدتی می تواند از این نوع ادعاها و یا شبیه 

ث و گفتگو پیرامون این عقاید و روش هـا را نخواهـد داشـت، زیـرا در     اینها داشته باشد دیگر هیچ محقق و یا جوینده حقی، حق بح

صورت نقد آنها از ابتدا متهم خواهد بود.

نکته بسیار مهمی که الزم است در این مقدمه به آن اشاره کرد این است که در عرفان متداول است که نهایتاً براي اثبـات مـدعاي   

مکاشفات خود و دیگرانم می شوند. مسلم است که نمی توان ایـن نـوع اثبـات    خود بخصوص در بحث وحدت وجود متوسل به بیان

مدعا را پذیرا شد. زیرا اوالً حتی به قول خود عرفا و متصوفه نمی توان اطمینان داشت که آیا مکاشفات و رؤیاها رحمانی است و یـا  

آنها باشند و همان اعتباري که مکاشفات مثبت مـدعا دارد  شیطانی، ثانیاً اینکه مخالفین نیز می توانند مدعی مکاشفاتی در رد نظریات

همان اعتبار هم مکاشفات مخالفین دارد، ثالثاً در هر صورت نیز مسلم است که رؤیا، خواب و مکاشفه حجت نیست.

برخی براي موجه جلوه دادن عقاید ابن عربی، نام برخی از علماي شیعه که مدافع وي بوده اند را می آورند.

واب باید گفت که اوالً: عقاید صحیح را باید با خود حق سنجید نه شخصیت ها. ثانیاً: اگر برخی از علماي شیعه مـدافع وي  در ج

بودند، همچنین می بینیم که تعداد بیشتري از علما در مقابل وي و عقایدش ایستادند. به هر حال مالك سنجش، خود حـق اسـت نـه    

شخصیت ها.

که هیچ راه توجیه ندارد را –خصوصاً در تعریف و تمجید خلفاء سه گانه –عربی برخی از سخنان وي در مواردي طرفداران ابن

یا حمل بر تقیه می کنند یا می گویند از تحریفات آثار ابن عربی است.

باید گفت:

اي دائـم از عقیـده اي سـخن    مواردي را می توان حمل بر تقیه کرد که به صورت نادر در آثار نویسنده اي باشد؛ اما اگر نویسنده

گوید و یا استدالل براي حقانیت آن اقامه کند را عقال حمل بر تقیه نمی کنند. به عنوان مثال ابن عربی در کتـاب فتوحـات مکیـه کـه     

بزرگترین و مشهورترین کتاب اوست دائم از فضائل و مناقب شیخین سخن می گوید و حتی احادیث جعلی را بـراي ایـن منظـور بـه     
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تخدام می گیرد و تا آنجا پیش می رود که خلیفه دوم را معصوم معرفی می کند. با وجود چنین مطالب گسترده اي کدام محقق می اس

تواند احتمال تقیه را بدهد؟!

و اما درباره تحریف آثار وي:

نابر ایـن اگـر مطلـب یـا     در نزد هر پژوهشگر عرصه علم و تاریخ، آنچه در این باره مالك است نسخه هاي خطی قدیمی است، ب

مطالبی در معتبر ترین نسخه هاي خطی نویسنده اي یافت شود، آن مطالب مورد پذیرش اهل علم و تحقیق خواهد بود.

با این توضیح می گوییم:

ـ   ه آن مطالبی که برخی از طرفداران ابن عربی جزو تحریفات او می دانند، در معتبر ترین نسخ خطی موجود است. به عنـوان نمون

برخی از باور کنندگان عقاید وي که سختشان است بپذیرند او شیعه نبوده، آن توهین و فحاشـی ابـن عربـی بـه شـیعه، آنجـا کـه در        

فتوحاتش نقل می کند که شیعیان در عالم کشف و شهود به صورت خوك رؤیت شده اند را جزو تحریفات آثار وي نام مـی برنـد، و   

در نسخه هاي معتبر خطی فتوحات مکیه موجود است. به هر حال باید علمی و کارشناسانه سخن این در صورتی است که این توهین 

گفت و بحث نمود نه از روي تعصبات!

اکنون باید گفت: ابن عربی که اینچنین به پیروان اهل بیت توهین و جسارت می کند، و از طرف دیگر امثال متوکل عباسی کـه در  

ام و خاص است را از اولیاي خدا معرفی می کند، آیا می توان به سـخنان او اعتمـاد کـرد و وي را از    خونریزي شیعیان علی زبانزد ع

اولیاي خدا دانست؟!

آیا کسی که در فتوحاتش شیعیان دوازده امامی را جزو منحرف ترین طوایف نام می بـرد را مـی تـوان از اکـابر عرفـاي الهـی و       

1سینه زد و با تمام توان سعی در موجه جلوه دادن عقاید وي نمود؟!صاحب کماالت دانست و دائم سنگ وي را به

مدارك خواهد آمد1
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خالصه مطالب اینکه در سخنان ابن عربی مخالفت هاي رسوایی با شرع بلکه با عقل و وجدان دیده می شود که جاي هیچ گونه 

توجیه علمی و عقلی ندارد. حال طرفداران وي بپذیرند یا نپذیرند!

ا منبع معتبر استفاده شده، مباحث بدون تعصب و با محوریت وجدان و عقل مورد بررسی قـرار گرفتـه.   در این مجموعه که از دهه

هرچند نشر این مجموعه ممکن است سبب ناراحتی برخی از طرفداران ابن متعصب ابن عربی شود، اما امید است که إن شاء اهللا سبب 

ن عزیز هم با دید عقل و وجدان به این مباحث بنگرنـد مـی بیننـد کـه ایـن      آگاهی و ارشاد جمع بسیاري هم شود. البته اگر آن برادرا

انتقادها بر ابن عربی وارد است.

الزم به یاد آوري است که منظور نویسنده اشاعه حق و حقیقت و مبارزه با خرافات و عقاید نا سالم است و منظور دیگري نـدارد  

جموعه را با دقت و بدون تعصـب بخواننـد و مؤلـف را از دعـاي خیـر خـود       و از خوانندگان عزیز درخواست می شود مطالب این م

فراموش نکنند و اگر راهنمایی و یا نقدي را بر این نوشتار می بینند به اطالع رسانند.

و من اهللا توفیق و صلی اهللا علی محمد و آله الطاهرین

سید محسن طیب نیا

1390شیراز تیر ماه 
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شرح زندگانی ابن عربی- 1

محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبد اهللا بـن  ابوبکر نام کامل شخصیت مشهور وي آن گونه که از برخی آثار مهم بر می آید،

ق در شهر مرسیه یکی از شهرهاي اندلس (اسپانیاي کنونی) متولد شد. خانواده وي از نامـداران آن  560حاتم طائی است. وي به سال

اهري و باطنی نیز به حد کفاف برخوردار بودند. او در زمان خالفت المستنجد باهللا، از خلفاي عباسی پا دیار بوده و از مکنت و جاه ظ

ابن «را برخی به عرصه وجود گذارد. بعدها ابن عربی نام کامل او را خلیفه ابو المظفر یوسف المستنجد باهللا ثبت و یاد کرده است. وي 

کـه محققـان   ترین لقب وي آنگونه مهم است. » ابن عربی«وي بیشتر به نام اند. اما اشتهارخوانده » ابن سراقه«و برخی هم » افالطون

به وي اعطـا کـرده اسـت.    » ابو مدین تلمسانی«است و گویا این لقبی است که استاد وي » شیخ اکبر«تصوف پژوه از آن یاد کرده اند 

ند.برخی نیز این لقب را از سوي تابعان و مریدان وي شایع دانسته ا

ابن عربی جزء اشخاصی است که القاب بسیار دارد. برخی که از باور مندان او بوده اند القابی خوش و عالی به او نسبت داده اند و 

دانسته اند و برخـی نیـز کـه    » محی الدین«برخی هم که با وي دشمنی داشته اند بدترین القاب را نصیب وي کرده اند. لذا برخی او را 

که به معناي از بین برنده و نابود کننده دین اسـت  » ممیت الدین«و» حی الدینما«را انحرافی می دانسته اند وي را افکار و عقایدش

نامیده اند.

پدر ابن عربی، علی بن محمد از نامداران زهد و تصوف دوران خود بوده و از نزدیکان سلطان غرب در اشبیلیه بـه حسـاب مـی    

به اشبیلیه منتقل شده است.ق از مرسیه568آمده و به سال 

ابن عربی در آثارش از پدر خود به بزرگی یاد کرده و وي را مرد خدا و صاحب کرامت و بصیرت نام می برد.
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بوده و به انصار انتساب داشته است و آن گونه که از نوشته ابن عربی در الفتوحات بر می آید » خوالن«مادر ابن عربی از قبیله 

1بوده است.» نور«نام مادرش 

ابن عربی از عرفا و متصوفه معدودي است که بیشتر عمر را در فرا گیري و آموزش سپري کرده و دانـش هـاي گونـاگونی را در    

حوزه ظاهر و باطن با هم جمع و تلفیق کرده است. او دانش فقه، وحدیت، و عرفان و تصوف را از نامـداران آن زمـان فـرا گرفتـه و     

را نموده است.شاگردي اساتید متعددي 

بر دو محور کسب ٰابن عربی فردي کثیر السفر بود و مدام به مسافرت می رفت و این سفرها که عموماً پس از ورود به تصوف بود

علم و دیدن مشایخ و پیران طریقت و تصوف بود.

ر غرب قرطبـه بـزرگ تـرین شـهر     نخستین سفر وي به همراه خانواده خود بود که از زادگاه خود، یعنی مرسیه به اشبیلیه واقع د

اندلس در سن هشت سالگی سفر کرده است.

واشبیلیه محل رشد و بالندگی ابن عربی است. بسـیاري از بزرگـان و پیـران و مشـایخ تصـوف را در آن جـا دیـده و در درس       

کالسشان شرکت کرده است.

گفته وي تأثیر شگرفی را در وجود وي گذاشته ات بهیکی از بزرگ ترین چهره هاي علمی که در آن جا مالقات نموده و آن مالق

فیلسوف مشهور آن دیار ابن رشد اندلسی است.

ق که حدود شصت سالگی 620س از سفرهاي طوالنی خود به سرزمین هایی چون مصر، عراق، قدس، حجاز در سال پابن عربی 

ست که تا آخرین لحظات زندگی در آن به سر می وي است در دمشق سکنی می گزیند. آخرین مکان سکونت شیخ در همان دمشق ا

2دفن می شود.» قاسیون«ه.ق وفات می یابد و در دامنه کوه 638و سر انجام در سال برد 

348ص2فتوحات مکیه ج1
کاظم محمدي» ابن عربی بزرگ عالم عرفان نظري«اقتباس از کتاب 2
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ابن عربی در علم تصوف و عرفان نظري سر آمد علماي عصر خود بوده است و او را می توان بزرگ ترین و برجسته ترین بنیان 

خ اسالم دانست که تا قرن ها بعد تمامی عارفان و اندیشمندان عارف مسلک تحت تأثیر اندیشـه هـاي او   گذار فلسفه عرفانی در تاری

بوده اند.

در مورد وي علما و اهل علم مواضع مختلفی داشته اند که می توان بدین گونه تقسیم کرد:

گروهی بویژه علماي دمشق مثل تفتازانی، سخاوي و... او را تکفیر کرده اند.- 1

علما و مجتهدین دانسته اند.اي مثل فیروز آبادي، نابلسی، کورانی و... او را از بزرگان اولیاء، عرفا، عده - 2

کسانی چون جالل الدین سیوطی، حصکفی و... معتقد به والیت او هستند ولی نگاه کردن به کتاب هاي او را حرام می دانند.- 3

وي را از جمله شیعیان علی(ع) و مخلصان ائمه معصومین(ع) –یعه از علماي معروف ش–کسانی چون قاضی نور اهللا شوشتري - 4

1می دانند.

وي را منحـرف دانسـته و در   –از علماي برجسته شـیعه  –کسانی چون  محدث کبیر عالمه شیخ حر عاملی و مقدس اردبیلی - 5

مذمت او کتاب نوشته اند.

مرحوم استاد مطهري او را چنین توصیف کرده اند: 

ن عربی عرفان را به صورت یک مکتب در آورد و در مقابل فالسفه عرضه داشته و آنان را تحقیر کرد. بدون شـک  محی الدین ب«

این اعجوبه روزگار است. او هم در عرفان عملی قدم راسخ داشته و هم در عرفـان  پدر عرفان نظري در اسالم، محی الدین بن عربی،

بر انگیخـت.  –از اندلس گرفته تا مصر و شام و ایران و هند –رفانی در جهان اسالم نظري بی نظیر بوده است. محی الدین غوغایی ع

مولوي بلخی، محمود شبستري، حافظ و جـامی همگـی از   صدر الدین قونوي، ابن فارض مصري، داوود قیصري، عبد الرزاق کاشانی،

2».شاگردان مکتب او هستند

اماکن زیارتی سیاحتی سوریه، دکتر اصغر قائدان1
به بعد به نقل از اماکن زیارتی سیاحتی سوریه30تماشاگه راز ص2
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اساتید ابن عربی- 2

ذ کرده که وي بسیاري از آنهـا را در کتـاب   ی محضر اساتید و مشایخ بسیاري را درك نموده و تلمهمان گونه که ذکر شد ابن عرب

نام برده و از آنها تمجید نموده است. در اینجا به برخی از اساتید مشایخ ابن عربی اشاره اي می شود:» الفتوحات المکیه«

ابو العباس عرینی

بن عربی پس از وارد شدن به طریقت تصوف او را مالقات کرده است و در آثار خود عرینی یا عریبی جزو اولین کسانی است که ا

از وي بسیار نام برده و در وصف او کماالت عالی به کار برده است. در فتوحات درباره این شیخ می نویسد:

ده ام. او داراي قدمی رهره ها باو که از منطقه علیا در غرب اندلس است نخستین کسی است که من به خدمتش رسیده ام و از او ب«

1».که خداوند در مقام خدایی شایسته نام حق استمحکم و استوار در این راه است. او در مقام بندگی چنان شایسته نام عبد است 

گفته است.» شیخنا«او را در اشبیلیه دریافته و از وجود او بهره هاي بسیار گرفته و در فتوحات او را 

ه کلمات ابن عربی در فتوحات بر می آید گاه با این شیخ بزرگ چالشی هم داشته که البته بی مورد بـوده و بـه   چنان که از خالص

سرعت پاسخ خود را به گونه اي شگرف دریافت می کرده است. هر چند معلوم نیست که آیا واقعاً همان ابو العبـاس باشـد ولـی بـه     

2احتمال قوي به نظر می آید که هم اوست.

درباره اولین استادش می گوید:» بۀ النفساسروح القدس فی مح«رساله وي در 

اولین شخصی که در ابتداي سلوك و ورد به طریق الی اهللا مالقات کردم ابو جعفر احمد عریبی بود که چون به اشبیلیه وارد شـد،  «

نوعی که جز خدا به چیزي توجه نمی کرد، او پیش از همه به دیدارش رفتم و چون بر او داخل شدم او را غرق در ذکر خدا دیدم و به

539ص3فتوحات مکیه ج1
48کاظم محمدي صٰابن عربی، بزرگ عالم عرفان نظري2
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را به نام صدا کردم متوجه شد و دانست که چه می خواهم، مرا گفت: عزم سلوك و طریق الی اهللا کرده اي؟ گفتم که آري اما از بنده 

1».عزم است و اثبات از خداست، پس مرا ارشاد نمود

لوك معنوي بوده است. و ابن عربـی بسـیاري از مسـائل را در سـلوك     وي هم مربی و هم معلم ابن عربی در مسائل عرفانی و س

عرفانی از او کسب نموده است.

ابو مدین غوث تلمسانی

ابو مدین مغربی جزو بزرگترین مشایخ روزگار ابن عربی بوده و ابن عربی نیز بیش از حد وي را می ستوده و تکـریم مـی کـرده    

ی از او یاد شده و شأن واالي او مورد ستایش واقع شده است.است. در کتاب فتوحات شاید بیش از هر شیخ

ق کـه بـه   590خوانده می شده است. ابن عربی به احتمال قوي در سـال  » شعیب«شیخ ابو مدین ساکن بجایه بوده و گویا به نام 

عربی او را چند منزل است که یکی است. در نظر ابن » رجال غیب«و در نظر او ابو مدین از بجایه رفته بود، ابو مدین را مالقات کرد 

2تلقی کرده است.» قل اهللا ثم ذرهم«است و در جاي دیگر از فتوحات او را ساکن در منزل » تبارك الذي بیده الملک«از آنها 

ـ   ن ابو مدین چنان در نظر ابن عربی آینه صاف و صیقلی است که می تواند همه اشیاء را شاید آنچنان که هستند، نمایش بدهـد. اب

می داند که مبالغه ورع است.» ورعین«اقطاب  عربی شرح این شیخ را چونان 

ابو مدین در چند جا که نام او به همراه بایزید آمده است، گاه به خاطر شأن او با پیر بسطامی می سنجدش و گـاه تشـابه افکـار    

ن است که باید از حی ازلی که زنده جاوید است گرفتـه  ایشان را براي مریدان ثبت و بیان می دارد. از جمله نظر هر دو در باب علم آ

3شود، نه از کسانی که از مردگان روایت می کنند.

ابن عربی می نویسد:

67و66شرح رساله روح القدس ص1
195ص4حات مکیه جفتو2
این یک دیدگاه کامالً باطل و انحرافی است که إن شاء اهللا در فصل هاي آینده مقداري از آن بحث می شود.3
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هر گاه به شیخ ابو مدین گفته می شد، فالنی از فالنی از فالنی روایت کرد. او می گفت: ما نمی خواهیم قدیـد (گوشـت کهنـه    «

کنید. فالن و بهمان را رها کنید. آنها گوشت تـازه خوردنـد. خداونـد    ورید. از پروردگارتان روایت خشکیده) بخوریم. گوشت تازه بیا

1».واهب نمرده است. او به شما نزدیک تر از رگ گردن است. باب فیض الهی و مبشرات هم بسته نشده است

و همچنـین او را  2او را با شکوه می خواند.ابن عربی ابو مدین را امام جماعت دانسته، کشفش را صحیح، کالمش را آزاد و سخن 

بر عرفان قلمداد می نمود.اقوي الیقین، شیخ الشیوخ و از اک

رطبیفاطمه قُ

این زن شاید تأثیر زیادي بر ابن عربی گذاشته باشد، چه ابن عربی دو سال در محضر او بوده و او را خدمت کرده است و این زن 

قه مند بوده است تا جایی که خود را مـادر  اله ابن عربی به واسطه هوش و درایت فراوانی که داشته عبا آنکه مریدان بسیار داشته اما ب

می داند. » نفَس الرحمن«معنوي و روحانی او تلقی می کرده است. فاطمه از جمله کسانی است که ابن عربی در زمره محققان در منزل 

ل از این افراد سخن گفته و حاالت و اعمال ایشان را به دقت تشریح کرده است ابن عربی در باب پنجاه و یکم فتوحات مکیه به تفصی

و برخی از زنان و مردان را بر شمرده است که در این منزل هستند.

و در عبارات وي حدود سال بوده ولی در نظر ابن عربی در غایت جمال و جوانی دیده می شده 95فاطمه قرطبی با آن که سن او 

حال شادابی، طراوت و سیماي باطنی او را ترسیم کرده، سفیدي یا سرخی چهره و حسن و جمال او را ستوده و از فرط سن و در عین 

3زیبایی در نظر او چنان دختري چهارده ساله است.

نظر این زن بنا بر سخن ابن عربی از اکابر صالحین و صاحب کرامات بوده و مایه رحمت بی حساب می آمده است و سوره او در 

1است که کارهاي شگفت و بزرگ را به واسطه آن سوره شریفه به انجام می رسانده است.» فاتحۀ الکتاب«ابن عربی 

280ص1فتوحات مکیه ج1
648ص2فتوحات مکیه ج2
347ص2فتوحات مکیه ج3
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غیر از اینها کسان بسیاري از جمله مرشدان و شیوخ ابن عربی محسوب می شدند. ابن عربی از بسیاري از این اساتید در کتاب 

ن آنان سخن گفته است.فتوحات مکیه نام برده و از مقامات و عرفا

135همان ص1
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آثار ابن عربی- 3

در عالم عرفان و تصوف اختالف فاحشی میان مشایخ درباره داشتن نوشته ها و ثبت افکار و داشته ها وجود دارد. برخی بر آنند 

اثر ریاضـت و مجاهـده بـه    که سالک باید از علم صوري و قیل و قال ها و کتابت آن فاصله بگیرد و قلب و ذهن را خالی سازد و بر 

مقامات نائل گردد و برخی هم بر آنند که آدمی دانش ظاهري را باید فرا بگیرد و حاصل ریاضت ها و سلوك خویش را ثبت کند و به 

دست دیگران برساند.

اي مدون حاصل ریاضیات و سلوك خویش را به صورت مجموعهبزرگترین کسانی است که با عالقه و اشتیاق زیاد ابن عربی از 

ثبت نموده است. می توان گفت ابن عربی تقریباً در تمام دوران زندگی و سلوك خویش و سفرهاي گوناگون تجربیات عرفانی خویش 

را به رشته تحریر در آورده است. تعداد آثار شیخ اکبر را تا حدود پانصد جلد نوشته اند که از رساله هاي کوچک و چند صفحه اي تا 

لدي را شامل می شود. هر چند که برخی از محققان تعداد آن را کمتر گفته اند. کثرت این نوشته ها نشان از دانـش  کتاب هاي چند ج

وسیع شیخ دارد. همچنین وي در بسیاري از موارد ادعا دارد که فالن نوشته اش از طریق الهام و توجه غیبی بوده است.

د و استشهاد شده می توان فهمید که قرآن عمده ترین کتاب در نظم دادن نوشته در نوشته هاي ابن عربی به وفور از آیات قرآنی یا

هاي او به حساب می آید، اما از آنجا که در بسیاري از موارد آیات قرآن را با تأویل هاي گوناگون که مخالف ظاهر بلکه نص صریح 

1اند.آن است می برد بسیاري از علما و دانشمندان به انتقاد شدید وي برخاسته 

الفتوحات المکیه

بزرگترین اثر ابن عربی که به قول طرفدارانش دائرة المعارف عظیم عرفانی است. این کتاب به پانصد و شصت باب تقسـیم شـده   

دانش هاي مخصوص اهل سلوك، مراحل و است. اصول عرفان و تصوف، معرفی شخصیت هاي عرفانی گذشته و حال غرب و شرق، 

ي بعدي مطرح می شود.برخی از تأویالت ابن عربی که با نص قرآن مخالفت دارد در بخش ها1
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بیا و سلوك عرفانی آنان، مسائل مختلف دینی اعم از فقه و حدیث، تأویل گسترده آیات قـرآن و در نهایـت   منازل سلوك، معرفی ان

تجربه ها و احوال روحانی خود را در این مجموعه ثبت کرده است. ابن عربی ادعا دارد که نوشتن این کتاب نه ارادي کـه بـه واسـطه    

الهام فرشته و با الهام او نوشته شده است.

از طرفداران وي به نام سید حسین نصر درباره این کتاب می نویسد:یکی 

فتوحات عالوه بر معتقدات تصوف، از زندگی و اقوال متصوفان قدیم تر، عقاید جهان شناختی از اصل هرمسی یا نو افالطونی که «

و در واقع از هر چیز دیگري که رنـگ  وارد الهیات تصوف شده، علوم باطنی همچون جفر، رموز و تمثیالت کیمیایی و احکام نجومی 

باطنی داشته و به صورتی در طرز تصور اسالمی نسبت به اشیاء پیدا کرده، بحث شده است. به ایـن ترتیـب کتـاب فتوحـات پیوسـته      

ن باره مرجعی براي علوم باطنی بوده و فصل آن توسط نسل هاي متوالی متصوفانه مورد مطالعه و تفسیر واقع شده و رساله هایی در آ

1».نوشته اند که در واقع تفسیرهایی است بر تار و پودهایی که با آن فرش فتوحات بافته شده است

کتاب فتوحات مکیه ابن عربی چاپ هاي متعددي دارد که از همه مهم تر در چهار مجلد بزرگ است. این کتاب شروحی نیز دارد 

شروع نگارش آن همان گونه که از نام و معنایش پیداسـت در  ه شده است. که عموماً حواشی اي است که بر برخی از مطالب آن نوشت

ق آغاز شده، یعنی هنگامی که ابن عربی سی و نه ساله بوده و این اثر به مرور ایام تا دو سال پیش از مرگش ادامه 599مکه و به سال 

فت سال زمان برده است.ق صورت گرفته است و لذا نگارش آن سی و ه636یافته است. یعنی ختم آن به سال 

ق) تلخیص نموده اسـت. ایـن کتـاب بسـیار     937کتاب فتوحات ابن عربی را امام شعرانی (از متصوفان اهل سنت متوفی به سال 

کتاب، خود خالصـه  559مفصل متضمن جمیع عقاید و معارف متصوفانه است و محتوي پانصد و شصت فصل است که شیخ در فصل 

از جمله این نکات ب را آورده است. کسانی که این کتاب را با نظر نقد نگریسته اند، نکته ها بر آن گرفته اند،اي از مندرجات تمام کتا

که حکایت از احوال نفسانی خاص ابن عربی دارد، کتاب دعاوي غریبه اوست و رؤیاهاي شگفتی است که از احوال خویش نقل دارد. 

117سه حکیم مسلمان ص1
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که از دختري شیر خوار که داشتم مسئله اي از فقه پرسیدم، شنید و جـواب آن مسـئله   مثل اینکه مکرر در این کتاب نقل کرده است

و این آواز »!یرحمک اهللا«بداد و جایی دیگر نقل می کند کودکی را که در شکم مادر بود وقتی مادر عطسه زد، از درون شکم آواز داد 

کودك چنان رسا بود که همه حاضران شنیدند.

د الحسین زرین کوب می نویسد:در این باره دکتر عب

که گویی شک را در آن راه نیست. قدر مسلم این اسـت کـه در   ابن عربی این گونه دعاوي غریب را چنان به قوت بیان می کند «

،این کتاب به اندازه اي مطالب و دعاوي غریب هست که عقول و اذهان عادي و متوسط و کسانی که بخواهند آن را بـه دیـده عـادي   

تأویل به رموز اسرار بنگرند، نمی توانند آن سخنان را تحمل کنند و گویی نوعی اریستوکراسی دارند، درك مطالـب ایـن کتـاب    ن وبد

1».آسان نیست

فصوص الحکم

–بـه قـول طرفـداران عرفـان وي     –است. کتابی مختصر ولی » فصوص الحکم«کتاب دیگر ابن عربی که بسیار مهم است کتاب 

ز آمیز که در طول زمان هاي بسیار که از فوت وي گذشته، کمتر کسی توانسته به فهم آن نائل شود. بـا ایـن حـال    بسیار پیچیده و رم

شروح بسیار زیادي که تعداد آن را یکصد می توان دانست، بر آن نوشته شده است که برخی از آنها، به مانند شرح قیصري، خوارزمی،

جزو مشهور ترین ها در این باره هستند.ي شاگرد مستقیم شیخ، صدر الدین قونوي،جامی و از همه مهمتر تعالیم و نوشته ها

فصوص ابن عربی کاري بلند در حوزه تأویل برخی از آیات آسمانی و نبوي است. این تأویل که خود «طرفداران وي می گویند:

. بدیهی است آنچه که فهمش به سختی صورت گیرد با بیان ساده ولی کامالً رمزي نوشته شده است سبب دیر فهمی مطالب آن می شود

2».شرح آن از آن هم سخت تر خواهد بود

دکتر زرین کوب که خود یکی از مدافعان صوفیه می باشد نیز می نویسد:

117ارزش میراث صوفیه ص1
63ابن عربی بزرگ عالم عرفان نظري، کاظم محمدي ص2
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آري (سخن ابن عربی) در این کتاب فهمش مشکل است و مشکل تر از آن شرح و تفسیرآن آراست، چون زبان و بیانی که بـه  «

رود پر است از اصطالحات خاصه و در غالب موارد مشحون است از تعقید و مجاز، و هر گونـه تفسـیر حرفـی معنـاي آن را     کار می 

فاسد و تباه می کند و اگر از اصطالحات آن عدول افتد، نیز فهم مطالب آن به کلی دشوار می شود و وصول به مقاصد او ممکن نیست 

شکل است و بدین ترتیب گویی مطالب تصوف در این کتاب تبدیل شده اسـت بـه فلسـفه اي    و از این روست که مطالب فوق العاده م

1».عمیق و غامض

اما نظر منتقدان وي به گونه اي دیگر است. آنان ادعا دارند آنچه که طرفداران وي به عنوان رموز و مسائل غامض در این کتـاب  

ر به رأي آیات قرآنی نمی باشد. ابن عربـی در بسـیاري از مـوارد در ایـن     ادعا دارند چیزي جز عدول از عقاید مسلم اسالمی و تفسی

فـص  «معنایی را ارائه می دهد که با نصوص صـریح قـرآن منافـات دارد. مـثالً در     ،کتاب به بهانه تفسیر عرفانی قرآن و تأویل آیات

م فرعون اهل عذاب و جهنم اسـت، و یـا در   فرعون را اهل نجات معرفی می کند، این در حالی است که طبق نص قرآن کری» موسویه

به برادرش هارون(ع) آنگـاه  گوساله پرستی را خدا پرستی می داند و بیان می دارد که علت برخورد شدید موسی(ع) » فص هارونی«

بود و قلبش که به سوي قوم خود باز گشت و دید اکثر آنان گوساله پرست شدند به این خاطر بود که او مخالف جریان گوساله پرستی

چون موسی وسعت نداشت که بداند گوساله پرستان هم درواقع خدا را می پرستند!و این سخن ابن عربی در حالی است که نص صریح 

این سخن را می گوید. و نمونه هاي متعدد دیگري که مخالفان به عنوان تأویالت بی اساس و انحرافی ابن عربی نام می برند.غیرقرآن 

است که گاهی برخی از طرفداران وي هم به آن اعتراف کرده اند.این مطلبی 

مرحوم سید جالل الدین آشتیانی که خود جزء طرفداران و شارحان آثار ابن عربی است می نویسد: 

یک عیب اساسی در کار اتباع ابن عربی آن است که چشم بسته آنچه مرشد آنها نوشته است قبول کرده اند. از جملـه آنکـه در   «

شیخ بر خالف ظواهر کتاب و سنت، بلکه نص صریح، اسحاق را ذبیح دانسته اسـت. اتبـاع او عـذر آورده انـد کـه:      » فص اسحاقی«

115و114ارزش میراث صوفیه ص1
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الشیخ(رض) معذور فیما ذهب إلیه ألنّه به مأمور. حال آنکه به حکم قواعد شرعی و عقلی، شیخ را باید مورد مؤاخذه قرار می دادند. 

1».یل شرعی و عقلی بر عصمت شیخ از اشتباه وجود نداردوجه صحیح آن است که هیچ دل

ق در شهر دمشق دیده، بر وي امال کرده است و او 627در خوابی که وي به سال ابن عربی ادعا دارد که این کتاب را پیغمبر(ص) 

فقط مترجم آن رؤیا و مکاشفه است. می نویسد:

در دمشق دیدم. به دست حضرتش(ص) کتابی بود. مـرا فرمـود: ایـن    ق در رؤیایی صادقه627رسول اهللا(ص) را در محرم سال «

کتاب فصوص الحکم است بگیر و آن را براي مردم استخراج کن تا از آن بهره مند شوند. حضرتش را اطاعت گفتم و اطاعت را براي 

2».خدا و رسولش و از براي اولی األمر دانستم، چنان که ما را فرمان داده اند

دارد کـه بـه   » فـص «وي این ادعا را به خاطر همان مسائلی که به آن اشاره شد نمی پذیرند. این کتاب بیست و هفت اما منتقدان 

معناي نگین انگشتر است. در این کتاب هر فص اختصاص به یکی از پیامبران الهی دارد.

3کتاب فصوص الحکم مهمترین اثر صوفیانه ابن عربی است.

قاشوترجمان اال

موعه اي منظوم در عشق و دلدادگی است که ابن عربی در بیان عشق و دلدادگی خود به دختر استادش سروده است.این کتاب مج

یکی از اساتید ابن عربی در مکه شخصی به نام شیخ مکین الدین ابو شجاع زاهر اإلصفهانی بود. ابن عربی از او به بزرگی یاد می کند. 

ن، ابن عربی با دیدن آن دختر آن چنان شیفته وي می شود که کتاب ترجمـان األشـواق را   ي را دختري بود بسیار زیبا و خوش سخو

می سراید.» نظام«در وصف ستایش دختر استادش به نام 

وي در مقدمه این کتاب می نویسد:

6مقدمه شرح فصوص الحکم ص1
مقدوه فصوص الحکم2
67ابن عربی بزرگ عالم عرفان نظري ص3
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که نگاه را در بند که خداوند از وي خوشنود باد، دختري بود دوشیزه، لطیف پوست، الغر شکم، باریک اندامو براي این استاد،«

می کرد و محفل و محفلیان را زینت می بخشید و نگرنده را دچار حیرت می کرد. نامش نظام بـود و لقـبش عـین الشـمس و البهـاء      

(چشمه نور و زیبایی) او از زنان عابد و عالم و زاهد و معتکف و به راستی پیشواي حرمین و پرورده بلد امین أعظم بود.

و اندامش نازك و زیبا بود. چون سخن بسیار می گفت سخن را درمانده می کرد و چـون کوتـاه مـی گفـت     گوشه چشمش فریبا 

از سخن باز می مانـد و  1»س بن ساعدهقُ«ناتوان. با این که زبان آور بود سخنش روشن و آشکار بود. چون زبان به سخن می گشود 

ان می کرد، از پرواز باز می ماند و بر زمین می افتاد.خود را پنه2»ن بن زائدهعم«چون دست به بخشش می گشود 

اگر روان هاي ناتوان و بیمار و بد اندیش و بد سگال نبود همانا من در شرح زیبایی خَلق و خُلق وي که چون بـاغ شـاداب مـی    

، واسطه گردنبنـد مرواریـد بـه    نماید داد سخن می دادم. او خورشید است میان عالمان و بوستان است میان ادیبان، حقّه لؤلؤ سر بسته

رشته کشیده، فریده دهر و کریمه عصر خود است. خوان کرمش گسترده و همتش عالی است.

اعراف معارف به وسیله آنچه او از رقـایق و  شهر مکه به وسیله او روشنایی یافته و باغ ها به واسطه مجاورتش شکوفا گشته اند. 

لطایف در خود دارد، افزون شده است.

این کتاب جزئی از خاطر اشتیاق را از آن ذخایر و اعالق به نظم آوردم و از آرزومندي نفس آرزومند پرده برداشتم. پـس در  در

این جزء هر نامی که ذکر می کنم، از وي کنایه می آورم و به هر داري که ندبه می کنم، دار او را قصد می کنم که بیماري من از عشـق  

3».مرا با یاد وي درمان کنید، عشق من به آن زیباي ناز پرورده نازك بدن به درازا انجامید...آن زیباي خمار چشم است. 

غیر از این واقعه عاشقانه شرح واقعه دختر رومی است. همان زمانی که ابن عربی در مکه بود و با تجربـه کـردن چنـین عشـق و     

دلدادگی کتاب فتوحات مکیه خویش را آغاز نمود.

نام حکیم بلیغی در عرب1
انمردي معروف در عربنام جو2
9تا7ترجمان األشواق ص3
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ه مشغول طواف بوده که ناگاه در درون خود آسایشی می یابد و در وقت خود آرامشی و بـراي اینکـه خلـوتی    شامگاهی در مک

یافته باشد، به بیرون شهر می رود و در ریگزاري به قدم زدن می پردازد. در این وقت که گویی از خود بیخود بوده است ناگهان دستی 

سر می گرداند دختري رومی را در برابر خود می بیند که تا آن زمان سیمایی بـدان  نرم تر از خز شانه هایش را لمس می کند و چون 

زیبا ندیده و بیانی بدان شیوا نشنیده و با دختري بدان نکته سنجی و خوش سخنی و شیرین زبانی دیدار نداشته است که او در ظرافت 

1اهل زمان خود بوده است.و لطافت و ادب و معرفت و زیبایی و فرهنگ سرآمد همه دختران و زنان 

و اما نام برخی دیگر از کتاب هاي وي

کتاب إشارات القرآن فی عالم اإلنسان، کتاب األعالق فی مکارم األخالق، کتاب اإلنسان الکامـل و  کتاب األحدیه، کتاب األرواح،

ب السراج الوهاج فی شرح الحالج، کتـاب السـر،   االُمم األعظم، کتاب التجلیات، کتاب التحکیم و الشطح، کتاب التلوین و التمکین، کتا

م البسطامی أبی یزید، کتاب أسرار الحروف، اإلصطالحات الصوفیه و...املمنهج السدید فی ترتیب أحوال اإلکتاب الخیال، کتاب ا

14به نقل از ترجمان األشواق ص88محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی ص1
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مشایخ بزرگ صوفیه در آثار ابن عربی- 4

بزرگان و سران صوفیه پیش از خود را نام برده و از آنها سـتایش  ابن عربی در آثار خود به ویژه کتاب فتوحات مکیه بسیاري از

نموده است و در بسیاري از موارد به نقل و شرح عقاید آنان پرداخته و نظرات آنان را در موارد فراوانی پذیرفته است. در این قسـمت  

برخی از نظرات وي را درباره چند کس از بزرگان صوفیه به اختصار بیان می شود:

یزید بسطامیبا

ـ لمنهج السدید فـی ترتیـب أحـوال اإل   ا«ابن عربی به این صوفی بزرگ نظر خاصی داشته است. چنان که گذشت کتابی به نام  م ام

نوشته و بعالوه در اغلب آثارش به کرّات و مرّات با شور و اشتیاق فراوان به ذکر احوال و مقامات و نقـل اقـوال   » البسطامی أبی یزید

ت.وي پرداخته اس

سخن می گوید، 1»ق در منزل انفاس و اسرار پس از مرگمعرفت محقّ«به عنوان نمونه در فتوحات مکیه در باب سی و پنجم در 

اگر کسی را در حال حیات به معبد و عبادت گاهش اهتمامی و عنایتی باشد و بخواهد آن مکـان همـواره محفـوظ و    «تأکید می کند: 

تی انجام نپذیرد، هر گاه بعد از مرگش شخصی وارد آنجا شود و بر خالف خواسـته صـاحبش عمـل    محترم بماند و در آن کار ناشایس

پس از آن براي نمونه داستان بایزید را نقل می کند و چنین می نویسد:» آیتی مشاهده نمایدکند،

ش همچنان محفوظ و محترم بود و در نامیده می شد و بعد از مرگ» بیت األبرار«بایزید را خانه اي بود، در آن عبادت می کرد و «

جنبی بر آن وارد شد و بیتوته کرد و ناگهان جامه اش بسوخت و او أآن عملی که شایسته مساجد نباشد انجام نمی یافت. اما اتفاقاً مرد 

217ص1فتوحات مکیه ج1
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انجام می داد، آنجا از آن خانه فرار کرد. حال همچنان بر این عنوان بود، هر گاه کسی وارد می شد و کاري که شایسته مساجد نباشد 

1».آیتی مشاهده می کرد

ال صباح لی و ال مساء إنّما الصباح و المسـاء  «پاسخ داده: » کیف أصبحت؟«ابن عربی قول بایزید را که چون از وي سئوال شده: 

23فراوان نقل کرده است.» لمن تقید بالصفۀ و أنا ال صفۀ لی

221ص1فتوحات مکیه ج1
57، 40، 13ص4و ج646ص2فتوحات مکیه ج2
ازه اي مقتبس از افکار هندي است بیشتر به دست صوفی هاي خراسان از قبیل بایزید بسطامی و ابوسعید ابو الخیر ترویج شده است.که تا اند» فناء فی اهللا«اهل خراسان بوده و عقیده 3

ا نیسـت و نیـز   جز خـد یعنی: در لباس من » لیس فی جبتی سوي اهللا«بایزید بسطامی با صراحت مخصوصی افکار مبتنی بر وحدت وجود و موجود را بیان نموده تا آنجا که گفته است: 
یعنی: نیست خدایی جز من، پس اي بندگان مرا بپرستید!» ال اله إلّا أنا فاعبدونی یا عبادي«گفته است 

بایزید می نویسد:صوفیه مقام خاص و واالیی را براي بایزید قائلند و وي را سلطان العارفین معرفی می کنند. هجویري که از بزرگان صوفیه است در شرح حال 
بود تا حدي که جنید گفت: أبو یزید فلک معرفت و ملک محبت ابو یزید طیفور بن عیسی البسطامی (رضی اهللا عنه) از جمله مشایخ بوده و حالش اکبر جمله بود و شأنش أعظم ایشان«

».منّا بمنزلۀ جبرئیل من المالئکۀ
ـ زیباخیش،یآن پخته جهان ناکامن،یآن حجۀ الخالئق أجمعن،یآن سلطان العارف،یآن دعامه نامتناه،یالهفهی: آن خلدیگویماءیعطار در تذکرة األول ـ (رحمۀ اهللا علیبسـطام دی ) اکبـر  هی

به حق بود و قطب عالم بود و مرجع اوتاد.فهیبود و خليبود، و حجت خدااءیو اعظم اولخیمشا
با دادن القابی به او مثل سلطان العارفین و تعریف و تمجید هاي بی اندازه از وي، و او را صاحب کرامات بزرگ و صوفیان از زمان خود بایزید تا کنون همه دست به دست هم داده اند تا 

ه سئوال ساده دل خود بسازند و بدین ترتیب راه هرگونعجیب دانستن و توجیه و تأویل شطحیات و سخنان کفر آمیزش از او شخصیتی بی نظیر و دست نا یافتنی در ذهن عوام و پیروان
و ایرادي را در مورد بایزید بر آنها ببندند.

براي آشنایی با افکار بایزید در اینجا بعضی از آراء و گفتار او را نقل می کنیم: 
بار گرد من گرد که حـج تـو ایـن    ت گویند مردي پیش او آمد. بایزید گفت کجا می روي؟ گفت: به حج. گفت: چه داري؟ گفت: دویست درهم. گفت: بیا به من ده که صاحب عیالم و هف

است. گفت: چنان کردم و باز گشتم.
گفت: می خواهم زودتر قیامت برخاستی تا من خیمه خود در طرف دوزخ زدي که چون دوزخ مرا ببیند نیست شدي تا من سبب راحت خلق باشم.

ي سئوال کرد که عرش چیست؟ گفت: منم. گفت: کرسی چیست: گفـت مـنم. گفـت: لـوح و قلـم      گفت: مثل من مثل دریاست که آن را نه عمق پیداست نه اول و آخر پیداست. یکی از و
چیست؟ گفت منم.... مرد خاموش شد. بایزید گفت: بلی! هر که در حق محو شود و به حقیقت هر چه هست رسید همه حق است.

گفت: از خداي به خداي رفتم تا ندا کردند از من در من که اي تو من.
. اینـک بگـویم کـه آینـه     الی سی سال آینه من بود، اکنون من آینه خودم. یعنی آنچه من بودم نماندم که من و حق شرك بود. چون من نماندم حق تعالی آینه خویش اسـت گفت: حق تع

خویشم. حق است که به زبان من سخن گوید و من در میان ناپدید.
.گویند» شطحیات«این سخنان گزاف در اصطالح اهل تصوف 

از بایزیـد بسـطامی. از دیـدگاه    » سبحانی ما أعظـم شـأنی  «گفتن حالّج و » أنا الحق«دیدگاه صوفیه شطح بر زبان راندن عبارتی است که به ظاهر گزاف، گران و سنگین باشد، مانند: از
علماي راستین اسالم شطح یعنی بر زبان راندن عبارات کفر آمیز که منع شرعی دارد.

پس در سخن صوفیان شطح مأخوذ است از حرکات دلشان... از صاحب وجد کالمی صادر شود از تلهب أحوال و ارتفـاع روح در  «از صوفیان معروف می گوید: روزبهان بقلی شیرازي 
».د به انکار و طعـن از قائـل مفتـون شـوند    علو مقامات که ظاهر آن متشابه باشد، و عبارتی باشد، آن کلمات را غریب یابند. و چون وجهش نشناسند و در رسوم ظاهر و میزان آن نبینن

57شرح شطحیات ص
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سهل بن عبد اهللا تستري

تجلیل می کند و به مناسبت هایی با نظر موافق به ذکر » امامنا«و » عالمنا«این صوفی با عناوین با شکوه ابن عربی در آثارش از

بسایط به حق تعالی نزدیک تر از نام و شرح عقایدش می پردازد. از جمله در فصوص الحکم در فص اسحاقی، آنجا که نظر می دهد: 

ه خود و متحقق در مقام احسان می شناساند و چنین می سراید:سهل را نیز صاحب این نظر، هم عقید1مرکباتند،

2»ألنّا و إیاهم بمنزل احسانبذا قال سهل و المحقق مثلنا«

یعنی سهل قائل به این قول است و همچنین هر محققی که مثل ما عارف باهللا است، که ما و ارباب تحقیق همـه مـتمکن در منـزل    

احسانیم.

همدانی دومـین کشـته معـروف آن مـی     وقتی این جریان وارد تصوف شد بحران شدیدي ایجاد کرد و کشته هم داد. حسین بن منصور حالّج اولین مقتول این جریان است، و عین القضاة 
یات است.باشد. بایزید بسطامی از جمله بزرگترین کسان در شطح

قمري) بزرگترین کتاب را در توجیه شطحیات نوشته است. این جریان تا به امـروز ادامـه   606مشایخ صوفیه به توجیه این شطحیات مبادرت ورزیده اند، از جمله روزبهان بقلی (متوفاي 
ا نشانه خودخواهی و وسوسه شیطان و تکبر می داند، ایشان می فرماید:دارد و علماي شیعه با آن مخالفت نموده اند. امام خمینی(ره) ضمن مخالفت جدي با شطحیات آن ر

تلوینات و دعوي هاي گزاف که از حب اي مدعی معرفت و جذبه و محبت و فنا تو اگر به راستی اهل اهللا و از اصحاب قلوب و اهل سابقه حسنایی هنیئاً لک، ولی این قدر شطحیات و«
تو اگر از اولیاي حق و محبین و مجذوبینی خداوند می داند به مردم ایـن  » إنّ أولیائی تحت قبائی ال یعرفهم غیري«خالفت با محبت و جذبه استنفس و وسوسه شیطان کشف می کند، م

9حدیثچهل حدیث».قدر اظهار مقام و مرتبت مکن. و این قدر قلوب ضعیفه بندگان خدا را از خالق خود به مخلوق متوجه مکن و خانه خدا را غصب مکن!
و در جاي دیگر می فرماید:

207مصباح الهدایه ص».همه شطحیات از نقص سالک و سلوك و خودي و خود خواهی است«
با توجیه بی اساس این سخنان کفر آمیز سعی در موجه کردن آن دارند.از صوفیان البته برخی 

این اشخاص را تأویل کرد، یعنی به معناي دیگري که با ظاهر شریعت تطبیق کند برگرداند، زیرا آنـان مطلـق   می فرماید که نباید سخن » اإلثنی عشریه«مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب 
روي هواي نفس بر زبان جاري مـی کنـد   این گونه سخنان را گفته اند. در ثانی چون باب تأویل بسیار گسترده است، گشوده شدن آن اساس دین را ویران می کند و هر کس کفریاتی از 

ی و شطحیات چنین است:د می گوید منظور دیگري دارم، اینجاست که اساس دین با شطحیات ویران می شود. متن سخن مرحوم عالمه شیخ حرّ عاملی در نقد بایزید بسطامبع
: پاك و منزهم من و چقـدر شـأنم بـزرگ اسـت. را     یعنی» سبحانی ما أعظم شأنی«یکی دیگر از سران فریب کار صوفی بایزید بسطامی است. بایزد در برخی از سخنان خویش جمله «

یعنی: نیست در لباسم جز خدا. اکنون به فردي که سخن و ادعایش این است و اعتقادش بزرگترین کفر و الحاد است بنگریـد کـه   » لیس فی جبتی سوي اهللا«عنوان کرده و نیز گفته است: 
ح) در سخن او وجود ندارد، بنابراین اگر منظورش از بیان این سخن خالف ظاهر آن بوده، ضـرورتی بـراي مطلـق آوردن آن    هیچگونه راهی براي تأویل (یعنی برگرداندن به معناي صحی

د امکـان نـدارد   ؟! اگر باب تأویل گشـوده شـو  نبوده است. بلکه صریح در این معناست... اي کاش می دانستم این کفر و الحاد و نظیر آن در گفتار و کردار اینان، چگونه قابل تأویل است
».ایـه هـاي دیـن مـی شـود     پتخریـب  حکم به ارتداد و یا فسق کسی شود و یا حد و مال و قصاصی برایش قابل اثبات باشد. زیرا باب تأویل گسترده است و این عمل موجب تباهی و

ترجمه جاللی250اإلثنی عشریه ص
از آن معادن، بعد از آن نبات، بعد از آن حیوان، بعد از آن انسان، البته انسان ناقص. (محی الدین ابن عربی چهره برجسـته  ابن عربی معتقد است بسایط به حق نزدیک تراز مرکباتند، بعد 1

دکتر محسن جهانگیري)137عرفان اسالمی، ص
137به نقل از ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی ص85فصوص الحکم ص2
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سخن می گوید، سهل را در مبـرّزین در  » مفاتیح خزائن جود«فتوحات مکیه که در معرفت منزل در باب سیصد و شصت و نهم

اما سهل در این مقام متوقف نمی شـد، بلکـه تبـدل    «علم برزخ می شناساند که بر احوال مردمان در عالم برزخ آگاهند، و می افزاید: 

رؤیت سهل صحیح است ولی حکم «پس از آن نظر می دهد: ». می کرداحوال و نیز بقاي آنها را به یک حالت تا روز رستاخیز رؤیت

1».تا روز بعث صحیح نیستبه دوام و بقاي آنها به یک حالت،

در باب سیصد و هفتاد و چهارم، آنجا که تأکید می کند غضب خداوند سابق بر رحمتش نباشد و او که اتساع رحمـتش را تعمـیم   

سهل ابن عبد اهللا با ابلیس «به عنوان حکایت می انگارد: د و به قیدي یا قیودي متقید نگرداند،فرموده به کسی یا کسانی تخصیص نده

کل افاده عمـوم نمایـد و   » و رحمتی وسعت کلّ شیء«مالقات کرد، ابلیس با وي به مناظره پرداخت و گفت: خداي تعالی می فرماید: 

ولی به زعم خود متوجه تقیید رحمت مید نیستم. سهل گوید من متحیر ماندم نکرات باشد، بنابر این من از رحمت خداوند نورشیء انک

مقید گردانیده است. او به مـن گفـت: اي سـهل تقیـد صـفت      » فسأکتبها«الهی شدم و بدو گفتم: اي ابلیس خداوند آن را با قول خود 

2».توست، نه صفت او و من دیگر پاسخی نیافتم

فهو (ابلیس) استاذ سهل فی هذه المسألۀ و اما نحن فما «را نقل می کند و سپس می افزاید: ابن عربی در جایی دیگر این حکایت 

».أخذناها إلّا من اهللا فما إلبلیس علینا منّۀ فی هذه المسألۀ بحمد اهللا

مـوده ایـم پـس    : ابلیس در این مسأله استاد سهل بن عبد اهللا تستري است و اما ما این جواب را بحمد اهللا از خود خدا دریافت ن

3ابلیس هیچ گونه منّتی به خاطر چنین مسأله اي بر ما ندارد!

395ص3فتوحات مکیه ج1
466ص3فتوحات مکیه ج2

طان هم نباید از رحمت خداوند متعـال نـا   البته اگر سهل بن عبد اهللا تستري پاسخ شیخ را نداد، پاسخ این است: آري، رحمت خداوند همه اشیاء را در بر گرفته است و هیچ کس حتی شی
کند و گذشته سیاهش را جبران نماید، در غیر این صورت همان خدایی که فرموده امید شود. اما این رحمت در صورتی در دنیا شامل شیطان می شود که از تکبر خویش بر گردد و توبه

هـان خـود   به شیطان و پیروان وي وعده جهنم را داده است. و این توجیهات رندانه و زیرکانه شیطان به سهل و امثال وي است براي فریب کـه متوجـه گنا  » و رحمتی وسعت کلّ شیء«
نگردند.

راي نمونه:دگاه متصوفه جایگاه ممتازي دارد. آنان در بسیاري از موارد از ابلیس به بزرگی یاد می کنند و در توحید و معرفت وي سخنها می گویند. باصوالً ابلیس در دی3
3».دایی پرستیده می شوداگر ابلیس نور خود را به خلق ظاهرکند به خ«حسن بصري که تمام سالسل معروف صوفیه خود را به وي می رسانند در این باره می گوید: 
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حسین بن منصور حالج

ابن عربی توجه و عنایات زیادي به این صوفی نامدار دارد. از مقامات و احوالش سخنها می گوید. ابن عربـی عـالوه بـر رسـاله     

نوشته در سایر آثار خود، به ویژه کتاب فتوحات مکیه » ح کالم الحلّاجالسراج الوهاج فی شر«عقاید حالج به نام مستقلی که در شرح 

نیز به کرّات از وي نام برده، تجلیل و تکریمش کرده، با لحن موافق و نظر قبول به نقل اخبار و اذواقش پرداخته است. براي نمونه:

که عالم روحانی و عـالم  –تعلق به طول عالم در باب بیستم فتوحات مکیه که در عالم عیسوي سخن می گوید، علمی را که هم م

و هـذا کـان   «علم حالج می داند و می نویسد: 1–که عالم خلق و طبیعت و اجسام است –و هم متعلق به عرض عالم –معانی است 

دربـاره حـروف   هر گاه شنیدي کسی از اهل طریقت، مانند حلّاج و جز او «پس از آن می افزاید: » علم الحسین بن منصور رحمه اهللا

تکلم می کند و می گوید: طول فالن حرف چنان است، مثاالً چندین ذراع، یا وجب و عرضش چنین، مقصود از طول، فعل آن در عالم 

2».ارواح است و از عرض، فعل آن در عالم اجسام. و هذا اإلصطالح من وضع الحالج

212تمهیدات عین القضاة صبایزید بسطامی دل بر حال ابلیس سوزانده طلب بخشش برایش می نماید.
186ص2تذکرة األولیاء چاپ منوچهري جابو العباس قصاب، سنگ انداختن بر ابلیس را دور از جوانمردي می شمارد.

277ص2تذکرة األولیاء ج».تن را باید از ابلیس بیاموزنداهل توحید راه رف«ابوبکر واسطی هم معتقد است: 
خـود بـاز نگشـت.    صاحب من و استاد من، ابلیس و فرعون است. به آتش بترسانیدند ابلیس را. از دعوي خود باز نگشت. فرعون را به دریا غرق کردند و از دعـوي «حالج می گوید: 

51طواسین ص».ي ربوبیت کردفرعون  از روي کشفی که از خدا پیدا کرده بود ادعا
97ص1نامه هاي عین القضاة جابوالقاسم گرگانی او را خواجه خواجگان و سرور مهجوران می خواند.

24لوایح ص».جاي دیگر می گوید: چندین سال است تا رونده ابلیس صفت طلب می کنم نمی یابم
106جستجو در تصوف ایران ص». نیاموزد زندیقی بیش نباشدبلیس توحیدهر کس از ا«احمد غزالی او را اسوه و الگو شناخته و می گوید: 

86تلبیس ابلیس ابن جوزي ص».کسی که ابلیس را موحد نداند کافر است«و در جاي دیگر می گوید: 
188تمهیدات ص».گیرم که خلق را اضالل ابلیس کند، ابلیس را بدین صفت که آفرید«می گوید: همدانی عین القضات 

73تمهیدات عین القضاة ص».رسول خدا مظهر جمال و ابلیس مظهر جالل حضرت حق است«ان فریفته و مجنون او می شود که می گوید: و چن
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!خوانندگان گرامی:

141به نقل از کتاب محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی ص169ص1فتوحات مکیه ج1
169ص1فتوحات مکیه ج2
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آن براي عبد در مقام تکوین به منزله کلمـه  «رسد پاسخ می دهد: می پ» بسم اهللا«در باب هفتاد و سوم که از خود راجع به قول 

پـس از آن در مقـام تأییـد بـه قـول حـالج       ». است براي خدا که برخی به وسیله آن، آنچه را که می خواهند پدیدار می سازد» کن«

1».قال الحالج بسم اهللا من العبد بمنزلۀ کن من الحق«استشهاد می کند و می نویسد: 

حکایـت شـده زلیخـا    «د و هفتاد و هشتم فتوحات مکیه که در معرفت مقام محبت سخن می گوید چنین مـی نگـارد:   در باب ص

کرد، چون خونش به زمین ریخت، یوسف یوسف نوشته شد. زیرا نام یوسف همچون خون در عروق وي جریـان مـی   (حجامت)صدف

2».خونش به زمین ریخت اهللا اهللا نوشته شدداشت. همچنین گفته شده هنگامی که اندام هاي حالج بریده شد و 

گفتند،بر سه گروه می داند و » ال إله إلّا أنا فاعبدون«و » إنّی أنا اهللا«و » أنا اهللا«در باب سیصد و سی و یک کسانی را که از قبیل 

3».ناسدحالج را از گروهی می شمارد که در حال سکران بدان تفوه کرده اند و او را نیکبخت و رستگار می ش

4اما با این همه، در مواردي هم اقوال و احوال حالج را نمی پسندد و با لحنی مخالف به نقل اقوال و ذکر احوال وي می پردازد.

126و125ص2فتوحات مکیه ج1
337ص2فتوحات مکیه ج2

د که نمونه هاي فراوانی از آن را می تـوان  این سخن به افسانه شبیه تر است تا به واقعیت. اهل تصوف براي بزرگان خود انواع و اقسام کرامات بزرگ و کوچک و متحیر العقول ساخته ان
عطار و نفحات االنس جامی مشاهده نمود.در کتاب تذکرة األولیاء

118و117ص3فتوحات مکیه ج3
142محی الدین عربی چهره برجسته عرفان اسالمی، دکتر محسن جهانگیري ص4

کرد توسط علمـاي شـیعه و سـنی    یکی از جنجالی ترین چهره هاي تصوف، حسین بن منصور حالج است. وي کسی است که اولین شطحیات را گفت و به خاطر انحرافاتی که وارد دین 
ها از جریان کشته شدن حالج نهایت بهـره  وقت تکفیر شد. متأسفانه صوفیان همیشه سعی نموده اند تا حالج را تطهیر نمایند و مخالفان وي را به نفهمی و قشري گري متهم کنند. صوفی

برداري را کردند و داستان هاي زیادي در این مورد ساخته اند.
می سـراید. حـالج بـه شـکل     » أنا الحق«حسین بن منصور حالج در طریقه وحدت وجود راه افراطی می پیماید و آشکارا «غنی در کتاب تاریخ تصوف در اسالم می نویسد: دکتر قاسم

».مدار صحبت ابن عربی و دیگران شدمنظم و مرتبی از اتحاد خدا و انسان سخن می راند و سخنان اوست که بعدها
گفتن گذاشت. و مراد او این بود که وجود و موجود یکی است و جز خدا چیزي نیست و هر انسانی که تعینات شخصی را محو کند قـائم بـه   » أنا الحق«ود را بر سر همین حالج جان خ

حق است و حق (خدا) است. یعنی همین که من و ما و تو از میان برود جز او (خدا) چیزي باقی نمی ماند.
گفت، حالج فانی شده و به حق ایصال یافته هم أنا الحق گفت و به قول شیخ محمود شبستري:» إنّنی أنا اهللا«همانطور که درخت مشتعلی به موسی صوفیه می گوید: 

چرا نبود روا از نیکبختیروا باشد أنا الحق از درختی
327تصوف در اسالم، قاسم غنی صتاریخ ید بیان نیست.این معنا به اندازه اي در کتب نثر و نظم عرفا فراوان وارد شده که احتیاج به مز

474ص2احتجاج جشیخ طبرسی نام او را در زمره افرادي می آورد که از جانب امام زمان(عج) توقیعی در جهت لعن و برائت از آنها صادر شده است.
له:طبق نقل مورخین اتّهام حالج موضوعات گوناگونی بوده که در دادگاه مطرح شده از جم

به فالن بن فالن.ادعاي خدایی: نامه اي در منطقه اي به نام دینور کرمانشاه از یکی از مریدان وي به دست آمد که حالج در آن نوشته بود: از رحمان رحیم -1
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به بعضی از مریـدان و دوسـتان خـویش نوشـته اسـت سـخنانی       اعتقاد به حلول و اتحاد: همچنین ادعا می شد که وي در اهواز و بغداد دعوي ربوبیت کرده است و در نامه هایی که-2
آمیخته به رمز وجود داشت که حاکی از دعوي ربوبیت یا اتحاد و حلول است.

طواف کنید.حج آنجا راتبدیل عبادت بویژه حج: وي براي مریدانش جایگزینی درست کرده بود که به جاي رفتن به مکه در خانه احرام کنید و در جایی نیت و به جاي -3
سحر و جادوگري: عروس حالج در دادگاه چهل مورد آنها را نقل کرده است.-4
فرعون را به دریا غـرق کردنـد از   دفاع از شیطان و فرعون: حالج می گفت: صاحب من و استاد من ابلیس و فرعون هستند. به آتش بترسانیدند ابلیس را از دعوي خود باز نگشت. -5

به بعد73، حالج شهید عشق الهی ص150تا131جستجو در تاریخ تصوف ایران ص. فرعون از روي کشفی که از خدا پیدا کرده بود ادعاي ربوبیت کرد.دعوي خود باز نگشت
در اشعار حالج عقیده حلول و اتحاد به چشم می خورد، مانند:

می گوید: » طواسین«در کتاب 
یا منیۀ المتمنیعجبت منک و منی

ظننت أنّک أنّیحتیادنیتنی منک 
چنان غایب شدم که مرا در خود فنـاء  یعنی: از تو در شگفت شدم، از خود هم در شگفت ماندم اي آرزوي هر آرزومند. مرا چنان به خود نزدیک ساختی که پنداشتم تو منی و در وجود

ساختی.
سرّ سنا الهوته الثاقبسبحان من أظهر ناسوته

رة اآلکل و الشاربفی صوثم بدأ فی خلقه ظاهراً
انمود.یعنی منزه است آنکه عالم ناسوت را پدید آورد و الوهیت خویش را بدین سان آشکار ساخت، سپس از مخلوقاتش سر بر آورد و خود را خورنده و

466تاریخ تصوف در اسالم صمی گویند حسین بن منصور حالج صاحب چهل کتاب است که نام آنها را ابن ندیم ضبط کرده است.
در طول تاریخ علماي بزرگ شیعه به مخالفت با منصور برخاسته اند از آن جمله:

شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی، سومین وکیل خاص امام زمان(ع)..1
یخ مفید، که به حق هرچه از شیعه مانده از زحمات اوست. حتّی مخالفان هنوز وي را مجدد شیعه در رأس سده چهارم دانسته اند.ش.2
ه.ق.337خ محمد أبی یعقوب معروف به ابن ندیم بغدادي متوفاي شی.3
شیخ علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، پدر شیخ صدوق..4
ه.ق که غالب علوم از طریق وي به ما رسیده است.460شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی متوفاي .5
علماي شیعه.مقدس اردبیلی، فقیه و متکلم و عارف بزرگ شیعی و بسیار دیگر از .6
محدث بزرگ شیخ حر عاملی و بسیار دیگر از علماي شیعه..7

.ه ما را کافی استبرخی از طرفداران حالج می گویند: امام خمینی(ره) که خود عارف بزرگی است از او تمجید کرده و تمجید امام خمینی(ره) در بین علماي شیع
است:مام خمینی(ره)تنها دلیلشان این بیت از غزلیات اآنها

همچو منصور خریدار سر دار شدمفارغ از خود شدم و کوس أنا الحق بزدم
جواب ما:

ور حالج در آثار وي بسیار است، براي نمونه:مخالفت امام(ره) با منص
زین طایفه من وفا ندیدم هرگزاز صوفی ها صفا ندیدم هرگز

زبا خود بینی فنا ندیدم هرگزین مدعیان که فاش أنا الحق گویند
***

با دعوي پوچ خود معلق نزنیگر نیست شوي کوس أنا الحق نزنی
بیخود بشوي که الف مطلق نزنیتا خود بینی تو مشرکی بیش نه اي

***
نادیده جمال دوست غوغا فکنیتا منصوري الف أنا الحق بزنی

تا جلوه کند جمال او بی أرنیدك کن جبل خودي خود چون موسی
***
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أبوطالب مکّی

عبارتی که در تکریم و تعظیم این شیخ آورده، با شکوه تر از سایر عبارات اوست. براي نمونه در فتوحات مکیه، آنجا که نظر می 

بهایم امتهایی هستند، مانند سایر امتها و آنها را تسبیحات و نمازهایی است مخصوص خود آنها می نویسد:«د: ده

باز آنجا که اظهار عقیده 1»و ساعدنا هذا القول شیخنا و امامنا المتقدم حجۀ اهللا علی المحققین أبوطالب مکّی صاحب قوت القلوب

و براي تأیید عقیـده  وجود شیء تکرّر نیابد، ابو طالب مکی را از مردان الهی به شمار می آورد می کند: اتّساع الهی ایجاب می کند در

یقول الشیخ أبو طالب المکی صاحب قوت القلوب و غیره من رجال اهللا عزّ و جلّ إنّ اهللا «خود به نقل قول او می پردازد و می نویسد: 

فی صورةٍ واحدةٍ مرّتین، و لهذا إختلف اآلثار فی العـالم و کنـی عنهـا بالرضـا و     سبحانه ما تجلّی قطّ فی صورةٍ واحدةٍ لشخصین و ال

2».بالغضب

. و نه به یک صورت دو بار، و لذا آثار در عالم اختالف یافته خداوند سبحان هرگز نه به یک صورت براي دو شخص تجلی کرد: 

و از آنها به رضا و غضب تعبیر شده است.

ابو حامد غزّالی

و احیاناً عقاید وي را، مثالً در اینکه عـالم  3غزالی را تدریس می کرده» احیاء العلوم الدین«ینکه ابن عربی به گفته خود کتاب با ا

و نیز از عباراتش در باب شصت و هشتم فتوحات مکیه، آنجا که باطنیـه را بـه علـت عـدم     1بهترین نظام ممکن است، درست دانسته

در سرّ هویتش تو نا آگاهیحق بزنی خودخواهیتا کوس أنا ال
با بودن آن هنوز اندر راهیبردار حجاب خویشتن از سر راه

بر گرفته از دیوان اشعار امام(ره) بخش رباعیات
زیرا منصور در ادبیات نماد مقاومت و پایداري شده اسـت.  در آن تک بیت شعر امام(ره) که ممکن است وهم تمجید از منصور شود باید گفت: امام(ره) از باب تمثیل از منصور یاد کرده، 

جود و کرم وي تعریف کرده عرا در آثارشان ازمانند حاتم طایی که در زمان پیامبر اسالم(ص) می زیسته اما با وجود سفارشات پیامبر(ص) مسلمان نشد و کافر از دنیا رفت. اما ادبا و ش
اند و این از باب تمثیل است.

488ص3مکیه جفتوحات 1
266ص1همان ج2
552و ص12ص4فتوحات مکیه ج3
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بر می آید که از انتقادات غزالی به این طایفه خشنود است، با وجود ایـن در مواضـع   2سرزنش می کند،اهتمامشان به ظواهر شریعت 

فـإنّ بعـض   «بسیاري به شدت از غزالی انتقاد می کند و عقایدش را نادرست و غلط می داند. از جمله در فصوص تصریح می کند که:

».غیر نظر فی العالم و هذا غلطٌالحکماء و أبا حامد (غزّالی) إدعوا أنّه یعرف اهللا من

باز در فتوحات مکیه در باب سیصد و هفتاد و چهارم، از غزالی خرده می گیرد که چرا وي در ذات خداوند تفکر کرده است. ابن 

شـان  عربی فرق می گذارد میان کسانی که معلم آنها خداوند است و میان کسانی که معلم آنها نظر فکري است و میـان آنهـا کـه معلم   

. به نظر وي علم الهی فقط به اعالم به اعالم الهی ممکن است و از طریق نظر فکري امکان نمی یابـد و لـذا   مخلوقی مثل خود آنهاست

پیامبر(ص) از تفکر در ذات خداوند نهی فرموده است و ابو حامد که از این طریق در ذات خداوند سخن گفته از نظر ابن عربی دچـار  

3ت.لغزش بزرگی شده اس

عبد القادر گیالنی

سخن مـی گویـد، مـی    » رجال الروائح«نام می برد و در فتوحات مکیه، آنجا که درباره 4»شیخنا«از این صوفی مشهور با عنوان 

5».عبد القادر جیلی از این جماعت بوده و اشخاص را از بویشان می شناخته است«نویسد: 

و أما عبد القادر فالظـاهر  «ده و مأمور به تصرف انگاشته و چنین نگاشته است: باز در همان کتاب او را عدل و قطب وقت شناسان

6».من حاله أنّه کان مأموراً بالتصرف

و کـان  «ولی در باب سیصد و نود و هفتم آن کتاب او را غیر معصوم اللسان می شناساند که بر اولیاء و انبیا شطح می گفته است. 

12».حاله فکان غیر معصوم اللسانو األنبیاء بصورة حق فیشطح علی األولیاء عبد القادر جیلی (رحمه اهللا) ممن 

4ص1همان ج1
334ص1فتوحات مکیه ج2
146محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی، دکتر محسن جهان گیري ص3
14ص2فتوحات مکیه ج4
392همان ص5
392همان ص6
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ابن عربی جز نام بردگان، نام، اقوال، احوال، اذواق و کرامات برخی دیگر از عارفان و صوفیان شرقی، همچـون رابعـه عدویـه،    

به ویژه فتوحـات  یگر را در کتب و آثار خود،حارث محاسبی، ذو النون مصري، جنید بغدادي، شبلی، قشیري، سهروردي و عده اي د

مکیه، مورد توجه قرار داده است.

561و560ص3فتوحات مکیه ج1
ق در روسـتاي بشـتیر   471سال شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر بن ابی صالح به روایتی در وفی پر آوازه و مؤسس فرقه صوفی قادریه می باشد. نام کامل او عبد القادر گیالنی ص2

وفات نموده است.ق 561متولد شده است و به سال 
هجده سالگی به بغداد رفت و نزد علماي آن سامان علـم حـدیث و فقـه را آموخـت. اسـتاد وي در فقـه       وي در آغاز تحصیل نزد ابو زکریاي تبریزي، علوم ادبی را فرا گرفت و در سن 

ت و عزلت نشینی روي آورد.حنبلی ابو الوفاء بن عقیل بوده و مبانی تصوف را نزد ابو الخیر حماد الدباس کسب کرده است. او در طول این مدت به ریاضیا
.محی الدین می باشد. وي سنی مذهب استاز القاب او شیخ کل، شیخ مشرق، و 

براي عبد القادر کرامت ها و داستان هاي دروغ زیادي از سوي پیروان او نقل شده که در تاریخ تصوف بی سابقه است.
عراق تنها و بی کس اقامت کردم. نه کسی را شـناختم  شیخ عبد القادر گیالنی می گفت: مدت بیست و پنج سال تمام، در بیابان هاي«شعرانی از بزرگان صوفیه در طبقات الکبري نوشته: 

عراق با مـن همراهـی و رفاقـت مـی کـرد،      و نه کسی مرا شناخت. طوایفی از مردان غیب و جن نزد من می آمدند و راه خدا شناسی را به آنها تعلیم می دادم و خضر در آغاز ورودم به 
خالفت نکنم. او به من گفت در این جا بنشین! و من سه سال در همان جا که او گفته بود نشستم. هر سال می آمد و می گفـت: در  درحالیکه من او را نمی شناختم و شرط کرد که با او م

شب که هوا خیلی هـم  می نوشیدم و از یکهمین جا باش تا من نزد تو بیایم. می گوید: یک سال در خرابه هاي مداین ماندم و در این مدت، به انواع مجاهده با نفس مشغول بودم. آب 
ین عمل در آن شب، چهل بـار تکـرار   سرد بود، در ایوان کسري خوابیدم و محتلم شدم. برخاستم و رفتم در شط غسل کردم. سپس خوابیدم و محتلم شدم و رفتم در شط غسل کردم. و ا

».شد که من غسل می کردم. سپس به باالي ایوان صعود کردم که مبادا خوابم ببرد
یگر عبد القادر گیالنی می گوید:در جاي د

تان نزدیک شوم، آتش می گیرم. خـداي  آن گاه که جدم پیامبر(ص) در شب مرصاد معراج کرد و به سدرة المنتهی رسید، جبرئیل امین عقب ماند و گفت: اي محمد! هر گاه به قدر انگش«
استفاده بکنم. من به حضور او مشرف شده و نعمت بزرگ وراثت و خالفت را نیکو داشتم. تا این کـه جـدم   ») ص«تعالی، روح مرا در آن مقام پیش او فرستاد تا مگر از سید امام (رسول

قدم ! این قدم من بر گردن تو قرار گرفته ورسول اهللا(ص) بر من سوار شد و جلو من در دست او بود تا این که به مقام قاب قوسین یا کمتر رسید. به من گفت: اي فرزند و اي نور چشمم
».هاي تو بر گردن همه اولیاي خدا قرار می گیرد

بعد می گوید:
دا نگریستم و ملکوت او بر من آشکار شد و به عرش با شکوه خدا بار یافتم و پرتو هاي آن بر من نمایان شد و خدا این مقام را به من بخشید. قبل از تخلق به اخالق الهی، به عرش خ«

».ا با نظر در احوال من بر من کرامت کرد و اوست که شرافت می دهد و مرا جامه تقرب می پوشاندخدا مرا بر کشید و تاج وصال ر
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موافقان ابن عربی- 5

برخی از موافقان و طرفداران مکتب وي از علماء سنی و شیعه نام برده می شود.قسمتدر این 

امام فخر رازي

ق در شهر ري متولد شده و در سال 543کین در سال محمد بن عمر بن حسین رازي معروف به ابن خطیب و ملقب به امام المشک

می گویند ق در شصت و سه سالگی در شهر هرات در گذشته است. تقریباً تمام عمر او به تحصیل، تدریس و تألیف گذشته است. 606

در نزد پیـر صـوفی   وي در اواخر عمر به بن بست رسیده و از قیل و قال اهل مدرسه دلزده شده و ترك این همه گفته است. یک چند 

نجم الدین کبري به ذکر خلوت رفته اما تحمل آن را نتوانسته و گریخته است. مدت ها تحت اعتراض کسانی چـون شـمس تبریـزي،    

ولد و حتی مورد نقد تند خود مولوي واقع شده است. ابن عربی نیز گویا به وي پندي داده است که شاید ایـن  بهاء سلطان العلماء بلخ 

یت کار در او مؤثر بوده است.همه در نها

امام فخر رازي فیلسوف، فقیه و متکلم بزرگی از علماي اهل سنت است که مقام معنوي و روحانی ابن عربی را ستوده تا جایی که 

1او را ولی عظیمش خوانده است.

ه اند و در آن او را پند داده است کـه  هر چند که این دو هرگز یکدیگر را ندیده اند ولی گویا با مکتوبی که از ابن عربی به وي داد

از علوم ظاهر عایدي حاصل نیست در او تأثیر بسزا کرده و از فهم آن دگرگون گشته است. بخشـی از ایـن نامـه در طبقـات کبـري      

ند.نیز نام برده ا» رازيالدین مام فخر اإلرسالۀ الی «از شعرانی ثبت شده و آنان که آثار ابن عربی را فهرست کرده اند، 

در بخشی از این نامه آمده است:

510به نقل از محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی ص15رساله1مجموعه رسائل ج1
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یکی از برادرانت و پیروانت که او را به تو حسن نیت است و مرا به وي وثوق و اعتماد، به من خبر داد، روزي تـو را دیـده کـه    

کنون مدت سی سال در مسئله اي عقیده اي داشتم و درستش می دانستم ولی ا«گریسته اي، چون از جهتش جویا شده پاسخ داده اي: 

خالف آن ظاهر شده است، لذا گریه کردم که نکند عقاید دیگري هم اکنون مورد قبول من هستند و بـرایم درسـت و آشـکارات مـی     

پس اي برادر این گفته تو است و من می گویم محال است که کسـی در مرتبـه   » نماید، مانند آن عقیده نا درست و خالف واقع باشند.

ش برسد، به ویژه در معرفت خداوند و شناخت ماهیت او. پس اي برادر چرا همچنان در این ورطه مـی  عقل و فکر به آسایش و آرام

مانی و به طریق ریاضات، مجاهدات و خلوتی که پیامبر خدا مشروع و روا دانسته است وارد نمی شوي تا به مقامی برسی که آن کس 

1».عبداً من عبادنا آتیناه رحمۀ من عندنا و علّمناه من لدنّا علماً«ت یعنی کسی که خداوند سبحانه در حقش فرموده اسرسیده است. 

شهاب الدین سهروردي

از جملـه مشـایخ بـزرگ طریقـت و پیـر سلسـله       632شیخ شهاب الدین ابو حفص عمر بن محمد سهروردي متـوفی بـه سـال    

عارف و صوفی مشهور تألیفاتی ارزنده هـم دارد،  است. این پیر صوفی در زمره شاگردان و مریدان نجم کبري است. این » سهروردیه«

».رشف النصایح اإلیمانیه و کشف الفضایح الیونانیه«و » عوارف المعارف«به مانند 

به مکه معظمه روي داده است، برخی ق مالقاتی داشته است و این برخورد در بلد امین 608شیخ شهاب الدین با ابن عربی به سال 

قی این دو دانسته اند.شهر بغداد را محل این تال

سهروردي ابن عربی را بحر حقایق ودریاي بیکران دانسته وابن عربی هم او را عبدي صالح وسراپا مملو از سنت تلقی کرده است.

از شیخ شهاب الدین در دو جاي فتوحات مکیه در جلد اول و جلد چهارم ذکري به میان آمده است.

د نجم کبري بوده و با دیگر مریدان نجم به مانند: نجم دایه و سعد الدین حموي نیز ارتباط سهروردي به علت این که شاگرد و مری

داشته، و از طرفی نیز شیخ سعد الدین خود از نزدیک با ابن عربی مالقات داشته است، بعید نیست که برخی از تعالیم نجم کبـري بـی   

65کهف1
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شد، در غیر این صورت بین برخی از آراي نجم کبري با ابن عربـی تشـابهی   آنکه نامی از وي آمده باشد، به ابن عربی انتقال یافته با

می توان گذاشت. به هر جهت نه تنها سهروردي از ابن عربی تمجید کرده که هم مسـلک  » معنويدتوار«وجود دارد که پیدایش آن را 

1نند.هاي طریقتی او نیز، به مانند شیخ سعد الدین، در این مقوله با او همراه و هم بیا

سعد الدین حمويشیخ

سعد الدین از اکابر و دانشمندان عرفان و تصوف است. وي از شاگردان و مریدان برجسته صوفی بزرگ و شهیر، نجم الدین کبري 

ق از دست نجم الدین حکم ارشاد و سجاده نشینی براي طریقت کبرویه گرفته است. سـعد الـدین داراي   617یا 616است که به سال 

فراوانی است. قلم او پیچیده و آمیخته با رمز است که بیشتر از حروف و اعداد و اشکال و دوایر بهره گرفته است و لـذا فهـم   تألیفات

آثار او براي هر کسی مقدور نیست.

سب ملقب شد. او تمام عمر را به سیر و سفر و ک» طایر«شیخ سعد الدین به واسطه کثرت سفرها در نظر شیخ نجم الدین کبري به 

علم و مالقات با عالمان و مشایخ راه تصوف گذراند. وي در این سفرها گذري هم به شهر دمشق داشته و مـدتها سـاکن محـیط کـوه     

ق اتفاق افتاده است، با شیخ محی الدین عربـی مالقـاتی داشـته و    631یا 630بوده است. در این سفر که حدود سال هاي » قاسیون«

میانشان رد و بدل شده است.» میثاق«ی درباره گویا پس از این مالقات مباحث

سعد الدین در این دیدار تا حدي هم تحت تأثیر ابن عربی واقع شد و بدون اینکه نسبت به وي همچون شیخ و مرشـد بنگـرد، در   

ري است بی پایـان و  حق وي تعظیم و ارادت بسیار نشان داد و گویا بعد از این دیدار سعد الدین درباره ابن عربی گفته بود که وي بح

2ابن عربی درباره او گفته بود، گنجی است که تمام نمی شود.

122ابن عربی بزرگ عالم عرفان نظري، کاظم محمدي ص1
217نجم کبري، کاظم محمدي، ص2
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شعرانی

از اسـت. » جالل الدین سـیوطی «ابو المواهب بن احمد بن علی انصاري معروف به شعرانی، از شاگردان دانشمند نحوي مشهور، 

سنت و نیز صوفیان و زاهدان محسوب می شده است. شعرانی بسیاري از دانش هاي زمان بهره داشته و در زمره حافظان و فقهاي اهل

ق در گذشته است. آثار بسیاري نوشته و در بیشتر کتاب هایش از ابن عربی یاد کرده و مورد تجلیل و حمایتش قرار داده 973به سال 

مدقق و از اکابر عرفا دانسته است. اثر ابن عربی را کامل، محقق از مشهورترین آثار وي است. در همان » طبقات الکبري«است. کتاب 

نیز از او در برابر مخالفان دفاع کرده و او را نسبت به دین و سنت الهی پایبند دانسته است.» الیواقیت و الجواهر«در کتاب 

ابـن  شعرانی کتاب فتوحات مکیه ابن عربی را خالصه نویسی کرده تا سبب نزدیکی و انس بیشتر خوانندگان و جویندگان اندیشه 

الکبریت األحمر فـی  «نام گذارده و پس از آن نیز کتاب » لواقح األنوار القدسیه المنتقاه من الفتوحات المکیه«عربی باشد. آن کتاب را 

را تألیف نموده است.» بیان العلوم الشیخ األکبر

شیخ صدر الدین قونوي

ح و مفسر اندیشه ها و آثار ابن عربی است. مـادر وي  ق بزرگ ترین و بهترین شار673شیخ صدر الدین قونوي، متوفاي به سال 

به زوجیت ابن عربی در آمده بود. شاید بهترین امکان براي بهره مندي از عقاید ابن عربی از این طریق فراهم شد.

پس از آن پدر صدر الدین، شیخ مجد الدین اسحاق، از مصاحبان و دوستان ابن عربی بود و لذا صدر الدین هم از آن طریق و هم 

با ابن عربی ارتباط گسترده داشت.

اندیشه هاي ابن عربی به احتمال قوي از طریق همین شیخ صدر الدین به مولوي رسیده است. عالقه شیخ صدر الدین به ابن عربی 

اوحـد الـدین   چنان است که به هنگام مرگ وصیت کرده بود وي را با خرقه ابن عربی و سجاده شـیخ که استاد و مربی اصلی او بود، 

کرمانی دفن کنند.
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شیخ صدر الدین آثار بسیاري را در شرح آراي ابن عربی نوشت و شاگردان زیادي را در این راه تعلیم و تربیت کـرد. از جملـه   

شیخ اشراق و همچنین به شیخ فخر الدین عراقی صاحب » حکمۀ اإلشراق«آنان می توان به عالمه قطب الدین شیرازي شارح معروف 

ات اشاره کرد. همه کسانی که بعدها شرحی بر آثار ابن عربی به ویژه فصوص او نوشته اند به نوشته هاي صدرالدین استناد کرده و لمع

از آن مدد گرفته اند.

شیخ فخر الدین عراقی

شـاگردان صـدر   ق که غزلیات پر شور عاشقانه دارد، از جملـه 688فخر الدین ابراهیم همدانی مشهور به عراقی، متوفاي به سال 

الدین قونوي است که به گونه ظریفی با تعالیم استادش به اندیشه هاي ابن عربی راه برده است. عراقی فهم فصوص الحکم را که زبـده  

اندیشه هاي ابن عربی در آن جاي گرفته است از صدر الدین فرا گرفت.

وعی شاید شرح افکار او نیز باشد. عراقی آخر عمر به دمشق اشعار عراقی به گونه اي رنگ و بوي آراي ابن عربی را دارد و به ن

نزدیک –صالحیه –ق در همانجا در گذشت و گویند در جبل قاسیون 688رفت، در آنجا بیماري بر وي رو کرد و سر انجام در سال 

ح هـا بـر فصـوص الحکـم     شرمشهورترینرساله لمعاتی که عراقی نوشته است در حین اختصار جزو مزار ابن عربی دفن شده است. 

است.

شاه نعمت اهللا ولی

ق یکی دیگر از کسانی است که به ابن عربی عالقه و ارادت دارد. این شخص در رسائل خود 834شاه نعمت اهللا، متوفاي به سال 

ثبت کـرده  چندین رساله را به شرح بخش هایی از فصوص الحکم اختصاص داده و برخی از شروح را به فارسی و برخی را به عربی 

است. در همین باره شرحی هم بر لمعات عراقی که به نوعی شرحی بر فصوص است نوشته. رساله اي هم دارد با نـام جـواهر کـه در    

واقع ترجمه فصوص الحکم است. در رسائل او و به ویژه در اشعارش آن استحکام بایسته، مانند لمعات عراقی یا نوشته هاي جامی و 

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



44

ت ولی در عین حال با عالقه اي که به آراي ابن عربی به ویژه به نظریه وحدت وجود او دارد، نهایـت سـعی را   صدر الدین، پیدا نیس

مبذول این نکته کرده است که در نوشته ها و اشعار خود از آن سخن بگوید و البته در این جنبه توفیق بیشتري هم داشته است.

شیخ عبد الرزاق کاشانی

ق یکی دیگر از نماینده هاي فکري مکتب ابن عربی است. ارادت او به ابن عربی و عالقه او 736به سال شیخ عبد الرزاق متوفاي 

به آراي وي به ویژه نظریه وحدت وجود وي را بر آن داشت تا با صوفی نامور معاصرش شیخ عالء الدوله سـمنانی بـه چـالش تنـد     

داشته باشد.بلندبرخیزد و در اثبات نظریات ابن عربی با او مکاتباتی 

سید حیدر آملی

وي از عالمان شیعی می باشد که تمایل به برخی از نظرات متصوفه دارد. هر چند برخی نام او را در زمره مخالفان ابن عربی ذکـر  

کرده اند اما این گونه نیست. سید حیدر آملی اعتقادي بارز به وحدت وجودي ابن عربی دارد و شرحی هم بر کتاب فصـوص الحکـم   

بن عربی نوشته و در خالل آثار خود او را با عناوین شیخ المکمل، و الشیخ األعظم یاد کرده و از جملـه مشـایخ معتبـر صـوفیه اش     ا

دانسته است. اما مخالفت او با ابن عربی در نظریه او درباره مسئله والیت است که عیسی(ع) را صاحب والیت کلیه مطلقه و خـود را  

ه است. با توجه به شیعه بودن سید حیدر و بنا بر روایاتی که او بر آنها تکیه دارد، نه عیسـی(ع) کـه امیـر    صاحب والیت مقیده خواند

مؤمنان علی(ع) عهده دار مقام خاتمیت والیت مطلقه است و والیت دوم را که والیت مقیده است، در انحصار فرزند او امام مهـدي(ع)  

خود در همین باره از ابن عربی خرده گرفته که چرا جانب اهل تسنن را گرفته و نام ابو بکر می داند. غیر از این نیز در برخی از آثار 

و و عمر را در بحث والیت به کار برده است. به هر حال وي از باور کنندگان عقاید ابن عربی خصوصاً در وحدت وجـود و موجـود   

ممدوحان وي می باشد.
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شیخ بهایی

ق که به شیخ بهایی مشهور است، یکی دیگر از بزرگان دینی و دانشـمندان شـیعی   1030ه سال محمد بن حسین عاملی، متوافاي ب

است که در بسیاري علوم، چون فقه و حدیث و قرآن و نیز در رشته هاي شعر و ادب و عرفـان و تصـوف و ریاضـیات و مهندسـی،     

از ابن عربی یاد کرده است، بزرگش دانسته و بـه دفـاعش   تبحري بسزا داشته است. وي نیز از کسانی است که در آثار خود به احترام 

پرداخته است. در کشکول خود متن نامه ابن عربی را به امام فخر رازي قید کرده و در کتاب اربعین در سه جا از شیخ محی الدین نام 

رش شـیخ العـارفین و محـی الـدین     برده و کتاب فتوحات مکیه ابن عربی مورد استناد وي بوده است. شیخ بهایی از ابن عربی در آثا

عربی را از فتوحات او نقل می کند و از ناعرابی یاد می کند. وي در بحث و شرح حدیثی که از آن من عرف اهللا یاد می شود، سخن اب

وي تمجید می نماید. شیخ بهایی در برخی از آثارش می کوشد تا تشیع ابن عربی را ثابت کند.

قاضی نور اهللا شوشتري

نور اهللا یکی از اجله دانشمندان شیعی است و دستی بلند در دانش هاي فقه، حدیث، کالم، ادبیات و تفسیر قرآن کریم داشته قاضی

و رساله ها و کتاب هاي بسیاري در رشته هاي گوناگون علوم دینی نوشته و از خود به یادگار گذاشته است، تعداد آثار مکتوب است

ر شمرده اند. از جمله آثار مشهور وي کتاب مجالس المؤمنین است. در این کتاب که آشناي اهل علم و او را برخی تا یکصد و چهل ب

یل از ابن عربی یاد و از او و آراي وي دفاع کرده و در عین حال به ایراداتی که برخی، به مانند شیخ عالء الدولـه  صتحقیق است، به تف

د، پاسخ گفته است. در نظر قاضی نور اهللا ابن عربی کسی است که از وابسـتگی هـا و دل   سمنانی بر او در تسبیح سبحانیه روا داشته ان

1بستگی هاي پست این جهانی وارسته و به اوج اطالق و شهود نائل آمده است.

گذشته از این نهایت سعی را مبذول این نکته کرده است که تشیع شیخ را اثبات کند.

67-61ص2مجالس المؤمنین ج1
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ابن عربیمخالفان- 6

در این جا برخی از دارد. هم دارد به همین میزان منتقدان و مخالفان سر سختی جديونه که طرفداران و موافقان ابن عربی همان گ

مخالفان ابن عربی را با مختصري توضیح می آوریم:

ابن تیمیه

را بیان داشته سخن هاي گوناگونیابن عربیق از فقهاي حنبلی اهل سنت است که در طعن و رد 728ابن تیمیه، متوفاي به سال 

کرده و به نکوهش وي پرداخته و بنا به حکم فقاهت خود فتوا به ابن عربیاست و در نوشته هاي خود هر جا که مقدور بوده یادي از 

کفرش نیز داده است. وي در یکی از آثارش ظاهر و باطن کالم ابن عربی را کفر دانسته و باطن سخنان او را از ظاهرش قبیح تر نموده 

نوشته است. از آنجا کـه  » الرد األقوم علی ما فی کتاب الفصوص الحکم«. ابن تیمیه در رد فصوص الحکم ابن عربی کتابی به نام است

تعلیم وحدت وجودي ابن عربی در این کتاب بیشتر و چشم گیر تر است، وي بیشتر به آن مقوله نظر داشته است. اما با این حال که ابن 

د تند و تیز او واقع شده ولی هر گاه که با دیگر وحدت وجودیان مقایسه اش می کند، وي را عالم تر، کامل تر و عربی مورد نقد و انتقا

منصف تر می یابد و حتی در احکام شریعت صائب تر می شناسدش و نسبت به آن دیگران به اسالم نزدیکترش تلقی می کند و لذا به 

1همین حد هم مورد ستایش واقع می گردد.

ء الدوله سمنانیعال

ق که از مشاهیر عرفا و از 736ابو المکارم احمد بن محمد بیابانکی مشهور به عالء الدوله سمنانی، متوفی به سال شیخ رکن الدین 

اکابر خرقه داران و سجاده نشینان مکتب کبرویه است، در تألیفات کثیر خود با توجه به برخی مسائل و نیز با عنایت به مخالفت شیخ 

و الشـرایع علـی مـا هـی     لکن ابن عربی أقربهم (اإلتحادیه) الی اإلسالم و احسن کالماً فی مواضع کثیره، فإنه یفرّق بین الظاهر و المظاهر فیقرّ األمر و النهی«عبارت ابن تیمیه این است: 1
الق و العبادات و لهذا کثیر من العباد یأخذون من کالمه سلوکهم فینتفعون بذلک و إن کانوا ال یفقهـون حقائقـه و مـن فهمهـا مـنهم      علیه و یأمر بالسلوك بکثیر مما امر به المشایخ من األخ

17ص4، ج177و176ص1مجموعۀ الرسائل و المسائل ج». وافقه تبین قوله
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د، نور الدین اسفراینی، با ابن عربی در موضعی به سختی و رد قولی از اقوال او پرداخته است. بیشتر سخن عـالء الدولـه در نقـد    خو

آنکه ظاهرکرد چیزهـا را و او  استیعنی: ستوده 1»سبحان من أظهر األشیاء کلّها و هو عینها«آراي ابن عربی آنجاست که گفته است: 

دین جهت عالء الدوله از او انتقادي تند کرده، هر چند که در کتاب فتوحات مکیه این سخن ابن عربی را که عین آن ظهورات است و ب

فهو عین کلّ شیء فی الظهور ما هو عین األشیاء فی ذواتها سبحانه و تعـالی  «در وحدت وجود گفته، مورد قبول خود قرار داده است: 

ین تمام چیزهاست در مرحله ظهور اما هرگز عین خود شیء نیست. او چنـان سـتوده و   یعنی: خداوند ع2»بل هو هو و األشیاء أشیاء

بلند مقام است که باید دانست او، اوست و أشیاء اشیاء.

ق که از شارحین و مـروجین افکـار و آراي   736اعتراضات عالء الدوله بیشتر در مکاتبات با عبد الرزاق کاشانی، متوفی به سال 

ی شده و در آن نوشته ها تندي فراوانی نشان داده و جنبه مالیمت را نادیده گرفته و حتـی از شـیخ خـود، نـور     ابن عربی است، متجل

الدین عبد الرحمان اسفراینی، که از مخالفان ابن عربی است، یاد می کند و عمل پاره کردن و دریدن کتاب فصوص را که به واسـطه او  

ود. به هر جهت یکی دیگر از مخالفان ابن عربی ال اقل در برخی مـوارد اندیشـه اي شـیخ    انجام شده بود، به عبد الرزاق متذکر می ش

عالء الدوله سمنانی است.

برهان الدین بقاعی

ق یکی دیگر از مخالفان سر سخت ابن عربی است. بقاعی در زمان خود فردي مشهور بود و در رشـته هـاي   885بقاعی، به سال 

در رد او . کار او درباره ابن عربی حتی به تکفیر کشید و او را در حکم مرتد تلقی کرد و دو کتاب حدیث، تفسیر و تاریخ دستی داشت

نوشت. بقاعی در این دو کتاب به شدت از » تحذیر العباد من اهل العناد ببدعۀ اإلتحاد«و » الی تکفیر ابن عربییتنبیه الغب«با نام هاي 

را گمراه کننده دانسته و خود او را نیز بر همین سیاق گمراه و خارج از دیـن معرفـی کـرده    ، کتاب ها و افکارشهابن عربی انتقاد کرد

است. با این همه وي نیز بسان بسیاري دیگر از مخالفان نتوانسته حیطه دانش وسیع ابن عربی را نادیده بگیرد و انکار کند و کالم او که 

459ص2فتوحات مکیه ج1
480همان ص2
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دانش هاي بسیار در و براي اوست » و له علم کثیر فی فنون کثیرة«لب دارد که: در کتاب تحذیر العباد مذکور آمده، داللت بر این مط

رشته هاي بسیار.

مقدس اردبیلی

ق یکی دیگر از مخالفان ابن عربی است. وي از فقیهان و متکلمان مشهور و صالح زمان خود 993مقدس اردبیلی، متوفاي به سال 

و در زمره طعن کنندگان ابن عربی به حساب می آمده . اردبیلی در کتابی کـه  بوده است و جزو مخالفان سر سخت تصوف و صوفیان

وي مشحون از این مطالـب اسـت.   » حدیقۀ الشیعه«نوشته به شدت مذمت اهل تصوف کرده و تا توانسته تقبیحشان نموده است. کتاب 

می و حسین بن منصور حالج که شهرت کرده اند، و باید دانست که متقدمین صوفیه مانند بایزید بسطا«وي در این کتاب نوشته است: 

بوده اند. به سبب اعتقاد فاسدي که این گروه داشته اند، اکثر علماي شیعه، ماننـد شـیخ   –حلولیه، اتحادیه –بر یکی از این دو مذهب 

اند و یقین است که ایشان اثر طایفه مفید و ابن قولویه و ابن بابویه این دو طایفه ضاله را خواه حلولیه و خواه اتحادیه از غالت شمرده

غالتند که از نواصبند، چنان که گذشت. و بعضی از متأخرین اتحادیه مثل محی الدین عربی و شیخ عزیز نسفی و عبد الرزاق کاشـانی  

ا یقـول الملحـدون   که هر موجودي خداست، تعالی اهللا عمکفر و زندقه را از ایشان گذرانیده به وحدت وجود قائل شده اند و گفته اند 

علواً کبیراً. و ایضاً باید دانست که سبب نمادي و طغیان ایشان در کفر آن بود که به مطالعه کتب فالسفه مشغول شدند و چون بـر قـول   

کسی افالطون و اتباع او اطالع یافتند از غایت ضاللت، گفتار غوایت (گمراهی و بی راهی) شعار او را اختیار کردند و از جهت آن که 

ن مقاالت و اعتقادات قبیحه فالسفه اند، این معنی را لباس دیگر پوشانیده، وحدت وجودش نام کردند و چـون  اپی نبرد که ایشان دزد

معناي آن را از ایشان پرسیدند از روي تلبیس گفتند که این معنی به بیان در نمی آید و بدون ریاضت بسیار و خدمت پیر کامل بـه آن  

و احمقان را سر گردان ساخته اند و جمعی از سفیهان در آن باب اوقات بسـیار ضـایع کردنـد و فکرهـا در آن بـاب      نمی توان رسید 

1».دوانیدند و آن کفر عظیم را تأویل کردند

566حدیقۀ الشیعه ص1
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عالمه شیخ حرّ عاملی

وي که . است» وسائل الشیعه«ق است. وي از مفاخر تشیع و صاحب کتاب گران سنگ 1104محمد بن حسن حرّ عاملی متوفاي 

عشریه فـی  ٰرسالۀ اإلثنی«هم فقیه و محدثی عالی مقام و متکلمی زبر دست و بزرگ می باشد، کتابی در رد عقاید صوفیه دارد به نام 

در این کتاب وي با دالیل گوناگون عقلی و روایی آموزه ها و عقاید اهل تصوف را مردود دانسته است. وي در این » الرد علی الصوفیه

دت به تقبیح ابن عربی پرداخته و عقاید او را فاسد دانسته است:کتاب به ش

یکی دیگر از کسانی که صوفیان فریب وي را خورده اند محی الدین بن عربی است. وضعیت او نیز مانند غزالی بلکه به مراتـب  «

از آن را بر می شمریم:زشت تر است و اکنون با توجه به سخنان زشت و نا پسندي که از وي به ما رسیده، دوازده مورد

در سخنانی طوالنی مدعی شده که نه بار به آسمان سیر داده شده و چگونگی سیر در آسمان ها » فتوحات«خود وي در کتاب - 1

در سخنش به چشم می خورد و از آن بر می آید که وي مدعی مزیت و برتري بر رسول اکرم(ص) شده که در خور توجه است.

یکی از پیامبران را مشاهده کرده و اظهار داشـته  بیان این که در مسیر رفتن به آسمان ها در هر آسمانی او در این کتاب پس از - 2

که ابو بکر را بر عرش دیده است. بدین سان رتبه و جایگاه ابو بکر به ادعاي وي باالتر از جایگاه پیامبر خداست. چگونه یـک فـرد   

مسلمان می تواند این سخنان را از او بپذیرد؟

مدعی شده که این کتاب به امالي رسول خدا(ص) است و حضـرت بـدو فرمـان داد تـا عینـاً      » فصوص الحکم«وي در کتاب - 3

عبارات آن کتاب را بنگارد. در صورتی که چنین سخنی واقعیت داشته باشد با جزم و یقین حکم به بطـالن ادعـاي وي مـی شـود و     

مفاسد فراوانی بر آن مترتب خواهد بود.

ل شده و معروف است که وي خویشتن را خاتم والیت نامید و به سبب رؤیایی که دیده بود، وي را بدین اسم نام نهادند. از او نق- 4

به گونه اي که او همواره می گفت: والیت با وجود من پایان پذیرفته است و این ادعا با جزم و یقین دروغ است و حد اقل کسانی کـه  

جزماً دروغ می گویند و این افراد را بیشتر صوفی ها تشکیل می دهند که ادعاي والیت دارند.پس از او چنین ادعایی کرده اند 
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آنها ادعاي دانستن علم و ازروایاتی نقل کرده که قطعاً دروغند و عقل و خرد آنها را محال می داند » فتوحات«وي در کتاب - 5

غیب و گستاخی بر تهمت و افترا و دروغ پدیدار است.

را فریب داده اسـت. آنـان در دوسـتی و    (دوازده امامی)ب یاد شده می گوید: شیطان همه شیعیان به ویژه شیعه امامیهاو در کتا- 6

محبت اهل بیت از حد و مرز خود پا فراتر نهاده، به گونه اي برخی از صحابه، مورد خشم آنها قرار گرفته و به این پندار که اهل بیـت  

نا سزاي این دسته از صحابه پرداخته اند.از این کار خورسندند، به سب و 

در مورد شیعه داوزده امامی گفته است: آنان از جمله کسانی اند که از راه راست منحرف گشته و دیگـران را نیـز بـه گمراهـی     - 7

کشانده اند و همین سخن در ارتباط با موضوعی که در صدد بیان آن هستیم ما را بسنده است.

ه می گوید: فردي شافعی مذهب و عادل به دو تن یکی شافعی مذهب و عادل و یکی از طرفداران کتاب یاد شد73وي در باب- 8

شما را به شکل خوك می بینم و این نشانه میان من و خداست که رافضی شیعه را در این من برخورد و به آن دو گفت:رجعت (شیعه)

توبه کرده و از مذهب رافضی (شیعه) برگشتند. آن مرد گفت: اکنـون  صورت به من نشان می دهد. آن دو با شنیدن این سخن در باطن 

که توبه کردید و برگشتید شما را به صورت انسان دیدم. آن دو نیز بدان اقرار کرده و از سخن آن مرد شگفت زده شدند.

ار نموده و پس از آن از ابن عربی نقل کرده که مدت نه ماه بی آن که غذایی بخورد خلوت گزینی اختی» فصوص«شارح کتاب - 9

دستور یافت از آن جا خارج شود و بدو مژده داده شد که خاتم والیت محمدي است. بدو گفته شد: دلیل شما این است که عالمـت و  

نشانه اي که بین دو کتف پیامبر(ص) قرار داشت، دلیل بر خاتمیت آن حضرت بوده و همان عالمت میان دو کتف شماست کـه داللـت   

1تم والیت هستی و این سخن صرفاً ادعایی بیش نبود و همان گونه که پی بردید چنین سخنی با جزم ویقین دروغ است.دارد تو خا

چاپ دار الکتب العربیه اکبري مراجعه شود8ص2فتوحات ج73باب1
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نامیده می شود، مورد توجه حق تعالی بـوده و در هـر زمـان    » غوث«از او نقل شده که گفت: قطبی که » الفواتح«در کتاب - 10

طن است و ابوبکر، عثمان، معاویه، عمر بن عبد العزیز و متوکل عباسـی را از  شخص خاصی است و نیز گفته: خالفت داراي ظاهر و با

کسانی شمرده که ظاهر و باطن خالفت را جمع کرده بودند و شافعی را از شخصیت هاي بزرگ به شمار آورده است.جمله 

تضاد است و خود به طور کامل از تحقیق و بررسی در راه و روش و کتب و آثار وي بر می آید که با مذهب شیعه امامیه در - 11

از راه و روش شیعیان بیرون است.

با تحقیق و بررسی کتب شیعه نیز به همین نتیجه می توان رسید. چنان که در مورد غزالی گذشت ولی با این همه مالحظه می - 12

1».د و از آنها پیروي می کنندن انش بیوکنید که صوفیان به سخنان این دو خ

شیخ احمد احسائی

ق نیز از سرزنش کنندگان صوفیان و انتقاد کنندگان ابن عربی است. او ابن عربی را ممیت الدین 1243خ احمد متوفاي به سال شی

خوانده و با صراحت کافرش دانسته است. بدیهی است که باید مورد لعن و نفرینش نیز قرار دهد و این همـه را وي از اصـل وحـدت    

و اتبعـوا مـا تتلـوا    «غزّالی را استاد ابن عربی معرفی کرده و شیطانش دانسته است. » وامع الکلمج«وجود شیخ گرفته است. در رساله 

2».علی ملک سلیمان–لعنهما اهللا –الشیاطین کالغزالی و تلمیذه محمد بن علی الطائی المعروف عندنا بممیت الدین ابن عربی 

236تا234ترجمه عباس جاللی ص» اإلثنی عشریه فی الرد علی الصوفیه«ترجمه کتاب 1
گـر بزرگـان صـوفیه    ابن عربی و دیبرخی می گویند شیخ حر عاملی اخباري است (یعنی کسانی که فقط به حدیث استناد می کنند و به عقل توجهی ندارند) و قضاوت هاي وي در مورد

اعتباري ندارد.
آن هم ضـعیف باشـد و عقـل را در    جواب: مرحوم شیخ حر عاملی اخباري گر نیست، بلکه اخبار گراست و فرق است بین این دو. اخباریون فقط به حدیث عمل می کنند هر چند اسناد

شان در مباحث عقیدتی اخبار معصومان یعنی تعالیم نورانی این بزرگـواران اسـت و آنـان نـه تعبـد روي      امور عقاید دخالت نمی دهند که این شیوه اي غلط است. اما اخبار گرایان مالک
مثال وي این است که در عقاید تابع خاندان احادیث دارند و نه عقل را کنار می زنند که این شیوه کامالً صحیح است. شیخ حر عاملی از جمله این کسان است. افتخار شیخ حر عاملی و ا

را مطالعه کنـد مـی بینـد کـه در     » اإلثنی عشریه...«هارت اند نه بشري که خطا در افکار و عقایدش راه دارد. اگر محققی کتاب هاي اعتقادي و کالمی شیخ حر عاملی مثل همین کتاب ط
بسیاري از موارد با دلیل عقلی استدالل می کند.

183ص9جوامع الحکم رساله2
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عالمه مجلسی

محمد تقی است با آن که پدرش از عالقه مندان تصوف بوده، در عین حال خود ق که فرزند 1111عالمه مجلسی متوفاي به سال 

را کـه در حکـم   » بحار األنوار«کتاب مشهوري به نام از مخالفان صوفیه و طعن کنندگان ایشان است. این عالم پر کار و بزرگ شیعی 

خالفان آنان بسیار کوشیده است.دریایی از روایات است، جمع کرده و در حوزه حدیث و ترویج افکار شیعی و رد م

مال محسن فیض کاشانی

فیض یکی دیگر از سرزنش کنندگان ابن عربی است. وي که یکی از برجسته ترن دانشمندان شیعی است و در بسیاري مال محسن 

عمـر خـویش از   از علوم متخصص و صاحب نظر و تألیفت است، سال ها جزو مدافعان و شارحان آثار ابن عربی بوده اما در اواخـر 

و در رد آنان کتاب می نویسد، اینک به یکی از نوشته هاي وي که در رد و طعن ابن عربـی  نادم می شودعقاید صوفیه بر می گردد و 

است توجه فرمایید:

شیخ اکبر اهل سنت محی الدین بن عربی است، او از پیشوایان صوفیه و از بزرگان اهل معرفتشان می باشـد، در فتوحـات مـی   «

»من از خدا نخواستم که امام زمانم را به من بشناساند، و اگر از خدا می خواستم به من می شناساند.«گوید: 

اي صاحبان بصیرت عبرت بگیرید و بنگرید که چگونه خود را بی نیاز از شناختن امام دید حال آنکه حدیث مشـهور بـین همـه    

را شنیده بود، پـس چگونـه خـدا او را    » ا نشناسد به مرگ جاهلیت مرده استهر کس که بمیرد و امام زمانش ر«علما که می گوید: 

مخذول و گمراه کرد و به خودش واگذاشت تا شیطان او را در زمین علوم سرگردان رهایش کرد.

پس با وجود علم فراوان و دقت نظري که داشت و برخورداریش از سیر در زمینه حقایق و فهم نسـبت بـه اسـرار و دقـایق، در    

هیچیک از علوم اسالمی راه دقیق را نپیمود و به حتم و یقین به حدود آن دست نیافت. و در سخنانش مخالفت هاي رسوایی با شرع و 

تناقضات عقلی واضحی وجود دارد آن چنان مخالفت ها و تناقض هایی که کودکان به آن می خندند و زنان آن ها را به مسـخره مـی   

که در تألیفات او خصوصاً فتوحات و باألخص ابواب اسرار عبادات تتبع کنند پنهان نمی ماند.گیرند. این حقیقت بر آنان 
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سپس با ادعاهاي گسترده اش در شناخت خدا و مشاهده معبود و همراهی با خدا با چشم شهود و اینکه به دور عرش گشته، و 

و احمقانه و بلند پروازي هاي متکبرانه و هذیان و خرافات در فناي در توحید و... او را در شرایطی می بینی که داراي سخنان سخیف 

هم و بر هم و ضد و نقیض هاي تحیر آوري که جگر را پاره پاره می کند قرار دارد. گاه سخنانی به ثبات و مستقیم می گوید و گاهی 

به خداوند منزه وجود دارد کـه هـیچ   مطالبش از آشیانه عنکبوت سست تر است. در کتاب ها و تصنیفاتش گفتارهاي بی ادبانه نسبت

مسلمانی در هیچ موقعیتی راضی نمی شود به آن سخن گوید. او در ضمن کلماتی مزخرف و دیوانه وار که قلب ها را پریشان و عقـل  

دارد و ها را وحشت زده و ذهن ها را متحیر می کند، گویا در نفسش از صور مجرده امور قبیحی را می بیند و گمان می کند حقیقـت  

تلقی به قبول کرده و تصور می کند که آنها حقیقت وصول به حق است. شاید عقلش به واسطه شدت ریاضت و گرسنگی مختل شـده،  

و آنچه به خاطرش می آمده بدون تأمل به قلمش جاري می شده است.

د: هر یک از اهل کشف را یـافتم  قطب الدین بن محی الدین الکو شکناري که از بزرگترین مشایخ صوفیه اهل سنت است می گوی

که روش عبادات و مکاشفاتش با روش صاحب شرع مخالفت داشته است می دانیم که او وضعش در هم و کشفش معیوب اسـت و...  

این روش از صاحب فصوص و صاحب نصوص در زمین منتشر گردیده و این روش به کلی هیچ شباهت و مناسبتی با روش صـاحب  

پس راه ما قتضاي این قانون براي ما علم پیدا می شود که این دو، وضعشان در هم و مکاشفاتشان معیوب است،وحی ندارد. پس به م

از صاحب فصوص محـی الـدین عربـی و از صـاحب نصـوص      از کلمات و کتاب هاي این دو نفر به دور است. مراد او (قطب الدین)

رسوا و نمونه اي از مطالب مخالف شرع مطهر نبـوي ابـن عربـی را مـی     اگردش صدر الدین قونوي است. نمونه هایی از اشتباهاتش

آوریم، براي این که آنان او را نمی شناسند به گفتارش اعتماد نکرده و گمراه نشوند و دیگران را نیز گمراه نکنند، و در حالی که طالب 

ایسه کنید... گویا مرادش (ابن عربی) از آنان که به آنها مقام خیرند در شر نیفتند. سایر نمونه هاي مشابه بی شمار را با این نمونه ها مق

تشریع داده شده است به مقام انبیاء ملحق می شوند، مشاهیر اصحاب همچون: ابوبکر و عمر و معاذ و مانند این هایندو پس از آنـان:  
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و احمد بن حنبل) و امثال آنـان، سـپس   حسن بصري و سفیان ثوري و نظایر ایشان، سپس ائمه چهارگانه (ابو حنفیه، شافعی، مالک

1»خودش و کسانی که در معرفت به او نزدیکند، چنانکه بعضی از کلماتش در فتوحات به این مطلب اشعار دارد.

إنّی لم أسـئل اهللا أن یعرّفنـی امـام زمـانی و لـو کنـت سـئلته        «ألکبر محی الدین ابن العربی و هو من أئمۀ صوفیتهم و رؤساء أهل معرفتهم یقول فی فتوحاته و هذا شیخهم(اهل سنت) ا«1
»  لعرّفنی

المشهور بین العلماء الکافۀ، کیـف خـذ لـه اهللا و ترکـه و     » تۀ الجاهلیۀمن مات و لم یعرف امام زمانه مات می«فاعتبروا یا أولی األبصار فإنّه لما استغنی عن هذه المعرفۀ مع سماعه حدیث 
قم فی شیء من علوم الشرایع و لم یعـض علـی   نفسه فاستهوته الشیطان فی أرض العلوم حیران فصار مع وفور علمه و دقّۀ نظره و سیره فی أرض الحقایق و فهمه لألسرار و الدقایق لم یست

ال سـیما  ه عن مخالفات الشرع الفاضحۀ و مناقصات العقل الواضحۀ ما یضحک منه الصبیان و یستهزء به النسوان کما ال یخفی علی مـن تتبـع تصـانیفه و    حدودها بضرس قاطع و فی کلمات
فی عین الشهود و تطوافـه بـالعرش المجیـد و فنائـه فـی      الفتوحات و خصوصاً ما ذکره فی ابواب اسرار العبادات ثم مع دعاویه الطولیۀ العریضۀ فی معرفۀ اهللا و مشاهدته المعبود و مالزمته 

و ثبوت و اُخري بما هو اوهـن مـن بیـت    التوحید تراه ذا شطح و طامات و صلف و رعونات فی تخلیط تناقضات تجمع األضداد فی حیرة محیرة تقطع األکباد و یأتی تارة بکالم ذي ثابت
سبحانه فی األقوال ما ال یرضی به مسلم بحال فی جملۀ کلمات مزخرفۀ مخبطۀ تشوش القلوب و تدهش العقول و تحیر األذهان و کأنّه العنکبوت و فی کتبه و تصانیفه من سوء ادبه مع اهللا

لعلّه ربما یختلّ عقله لشدة الریاضۀ و الجوع قۀ الوصول و کان یري فی نفسه من الصور المجرده ما یظهر للمتخلّی فی العزلۀ فیظنّ إنّ لها حقیقۀ و هی له کان یتلقّاها بالقبول و یزعم انّها حقی
بباله من غیر رجوع.فیکتب ما یأتی بقلمه مما یخطر

لوب صاحب الوحی علّمنا أنه مـدخول  قال قطب الدین بن محی الدین الکوشکناري و هو من اجلّ مشایخهم: أیما رجل من أهل الکشف وجدنا اسلوبه فی عبادته عن مکاشفاته یخالف اس
شر فی األرض مـن صـاحبی الفصـوص و    معلول و ان الحرص و العجلۀ (الذي) دعتاه الی ترکیب ما قذف فی قلبه من النور البسیط و التصرف فیه و التخلیط ثم ان هذا االسلوب انتو کشفه

العلم بأنّها مدخوالن و فی کشفهما معلوالن فیکون سبیلنا مع کالمهمـا  النصوص اسلوب هو عن المشابهۀ و المناسبۀ باسلوب صاحب الوحی بمعزل بالکلیه فیحصل لنا بمقتضی ذلک القانون 
و کتبهما الهجران اراد بصاحب الفصوص محی الدین بن العربی و بصاحب النصوص تلمیذه صدر الدین القونوي.

ئال یعتمد علی اقواله من ال معرفۀ له بحاله فیضلّ و یضلّ غیره فیقع فی الشر و هـو  و النورد انموذجا من أغالیط طامات ابن العربی و آخر عن تخلیطه و ثماقضاته فی الشرع المطهر النبوي ل
یطلب خیره و لیقس علی االنموذجین أمثالهما مما ال یحصی.

تهم    و کأنّه أراد بالّذي أعطاهم التشریع فلحقوا بمقامات األنبیاء مشاهیر الصحابه کأبی بکر و عمر و معاذ و أشباهم ثم من کان بعدهم کا أئمـ لحسن البصري و سفیان الثوري و نظائرهمـا ثـم
در پایـان  152تـا 150مطلـب فـوق از ص  155تـا 117رساله سوم بشارة الشیعه از ص»األربعۀ و أمثالهم ثم نفسه و من کان قریباً منه فی المعرفۀ کما شعر به بعض کلماته فی فتوحاته.

رساله آمده است.
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سخن برخی از رجال شیعه درباره مذهب ابن عربی- 7

فی کرده انـد. برخـی از طرفـدارانش وي را    درباره ابن عربی بین رجال سر شناس شیعه اختالف است. اکثر آنان وي را سنی معر

شیعه نام برده اند، و برخی دیگر سنی اش دانسته اند.

آنچه سبب شده برخی از علماي شیعه مدافع ابن عربی بگویند ابن عربی شیعه دوازده امامی است، مهمات آن از این قرار است:

عسگري(ع) نام بـرده و مـدعی اسـت بـه محضـر ایشـان       ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه مهدي موعود را فرزند امام حسن)1

شرفیاب شده است. عالمان شیعی مدافع وي می گویند: این اعتقاد مخصوص شیعه دوازده امامی است، پس وي شیعه است.

نقد:

به چند دلیل وجود چنین مطلبی در یکی از آثار ابن عربی نمی تواند دلیل بر تشیع وي باشد:

مکیه خود را به دو نسخه نوشته است. نسخه اول به خط یکی از پیـروان او مـی باشـد کـه در زمـان      ابن عربی کتاب فتوحات- 1

. ایـن  حیات مؤلف نوشته شده، و هم اکنون هم موجود است. نسخه دوم به قلم خود محی الدین است که در مصر موجـود مـی باشـد   

فه و امور اجتماعی شوراي عالی حمایت از فنون و ادبیات و نسخه به مناسبت هشتصدمین سال تولد ابن عربی به درخواست گروه فلس

تحقیقات در سوربن فرانسه و شـوراي عـالی   علوم اجتماعی در مصر، و با تأیید این شورا و همکاري بخش تاریخ ادیان، انجمن عالی 

سید. چنانکه محقـق کتـاب   فرهنگ مصر به شکلی فنی و با تحقیقی شایسته و فصل بندي مناسب و فهرست هایی ارزشمند به چاپ ر

گفته است، مباحث این کتاب مطابق تقسیم بندي مؤلف در نسخه دوم فتوحـات تنظـیم شـده اسـت. نسـخه دوم      » عثمان یحیی«دکتر 

1ق پایان یافته است.636فتوحات به قلم خود ابن عربی در روز چهارشنبه بیست و چهارم ربیع األول در سال

انتهی الباب بحمد اهللا بإنتهاء الکتاب علی أمکن ما یکون من اإلیجاد و اإلختصار علی یدي منشیه و هو النسخۀ الثانیه من «می نویسد: 552م فتوحات صابن عربی در پایان جلد چهار1
ست و ثالثین و ستمأته و کتب منشـیه بخـط محمـد بـن     الکتاب بخط یدي و کان الفراغ من هذا الباب الذي هو خاتمۀ الکتاب بکرة یوم األربغاء الرابع و العشرین من شهر ربیع األول سنۀ

».علی بن محمد العربی الطائی الحاتمی و فقه اهللا
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وي در نسخه اول فتوحـات حضـرت ولـی عصـر     صطالحات و حذفیاتی را انجام می دهد. ابن عربی در نسخه دوم فتوحاتش ا

سپس –آورده است » الیواقیت و الجواهر«چنانکه شعرانی در کتاب –صاحب الزمان(ع) را فرزند امام حسن عسگري(ع) معرفی کرده 

ت حضرت مهدي(ع) را از نسل امام حسن(ع) معرفی به واسطه تعصبی که داشته آن را در نسخه دوم تغییر داده و همچون سایر اهل سن

1می کند.

مسلماً وجود چنین مطلبی در بعضی از نسخ نه تنها نمی تواند شاهد بر تشیع وي باشد، بلکه شاهدي بـر سـخنان مرحـوم اسـتاد     

مطهري است که وي را سنی متعصب می داند.

امام حسن عسگري(ع) است اعتراف کرده اند، براي نمونه:برخی از علماي اهل سنت به این عقیده که مهدي منتظَر فرزند - 2

در ترجمه امام حسن عسگري(ع) به عنوان فضیلت و منقبت آن حضرت می گوید:محمد بن طلحه شافعی، 

اختصاص داده و تنها او را به آن منقبت مزین از بزرگی و مناقب واال که خداوند عزّ و جلّ به آن حضرت (امام حسن عسگري) «

ه و آن را براي وي صفت همیشگی قرار داده و هیچ گاه نو بودن آن به کهنگی نمی گراید و همیشه بر سـر زبـان هاسـت و بـه     فرمود

فراموشی سپرده نمی شود. این است که مهدي از نسل او آفریده شده خداوند از اوست و فرزندي است که به او نسبت داده می شود و 

2».آمده استپاره تن وي است که از او به وجود 

و وي در ترجمه حضرت مهدي(ع) در همان کتاب می گوید:

نیه آن حضرت ابو القاسـم و لقـبش الحجـۀ و الخلـف     پدرش حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر(ع) است و کُ«

3».الصالح می باشد

ابن صباغ مالکی می نویسد:

367ص3فتوحات مکیه ج1
148ص2مطالب السئول ج2
153همان ص3
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ري متولد گردید. نسبش از ناحیه پدر: ابو القاسم، حجۀ بن الحسن هج255حجۀ بن الحسن در سامرا در شب نیمه شعبان سال «

الخالص بن علی الهادي بن محمد الجواد بن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابـدین بـن   

و اما کنیه او ابو القاسـم و لقـب او حجـۀ،    الحسین بن علی بن أبی طالب(ع). و اما مادرش: ام ولدي است که او را نرجس می گویند.

1».مهدي، خلف صالح، قائم المنتظر و صاحب الزمان است و مشهورترین القاب وي مهدي است

ذهبی یکی از مورخان بزرگ اهل سنت می نویسد:

2».المنتظر الشریف، ابو القاسم بن الحسن العسکري... خاتمۀ األثنی عشر سیداً...«

ابن عربی را سنی متعصبی نام مـی بـرد کـه اگـر در برخـی از نسـخه هـاي        » امامت و هبري«ري در کتاب مرحوم استاد مطه- 3

فتوحاتش ادعاي رؤیت امام زمان(ع) را نموده نه از این جهت است که وي شیعه است! بلکه به خاطر مرام متصوفانه اش می باشد که 

هد بود، لذا وي در زمینه مهدویت عقیده شیعه به مذاقش خوشـایند تـر   قائل است به اینکه هرگز زمین از یک ولی و قطب خالی نخوا

آمده و آن را اختیار نموده، هر چند در نسخه دوم فتوحاتش به خاطر تعصب شدید نسبت به خلفا و مذهب اهل تسـنن آن مطلـب را   

کند.تغییر داده و همچون سایر اهل سنت حضرت مهدي(ع) را از نسل امام حسن مجتبی(ع) معرفی می 

مرحوم عالمه شهید مرتضی مطهري می نویسد:

این است که ما می بینیم متصوفه اهل تسنن با اینکه متصوف هستند، مسأله امامت را در بعضی از بیانهایشان طوري قبول کرده «...

نه تنها سنی بودند بلکه اند که یک شیعه قبول می کند. محی الدین عربی، اندلسی است و اندلس جزء سرزمین هایی است که اهالی آن 

نسبت به شیعه عناد داشتند و بویی از ناصبی گري در آنها بود. علتش این است که اندلس را ابتدا اموي ها فتح کردند و بعد هم خالفت 

ـ  اي اموي تا سال هاي زیادي در آنجا حکومت می کرد. اموي ها هم که دشمن اهل بیت بودند و لهذا در میان علماي اهل تسنن، علم

ناصبی، اندلسی هستند و شاید در اندلس شیعه نداشته باشیم و اگر داشته باشیم خیلی کم است. محی الدین، اندلسی است ولی روي آن 

292الفصول المهمه ص1
60شماره119ص13سیر اعالم النبالء ج2
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ذوق عرفانی اي که دارد و معتقد است زمین هیچگاه نمی تواند خالی از ولی و حجت باشد، نظر شیعه را قبول کرده و اسم ائمه(ع) را 

رسد به حضرت حجت و مدعی می شود که من در سال ششصد و چند محمد بن حسن عسگري(ع) را در فالن جا ذکر می کند تا می

مالقات کردم. البته بعضی از حرف هایی که زده ضد این حرف است و اصالً سنی متعصبی است ولی در عین حال چون ذوق عرفـانی  

نباشد، این مسأله را قبول کرده و حتی مدعی مشاهده هم هسـت و مـی   همیشه ایجاب می کند که زمین خالی از یک ولی به قول آنها 

گوید من به حضور محمد بن حسن عسگري(ع) که اکنون از عمرش سیصد و چند سال می گذرد و مخفی است رسیده و به زیـارتش  

1».نائل شده ام

اب فتوحات مکیه گفته است:برخی از طرفدارانش براي اثبات تشیع ابن عربی این کالم را می آورند که وي در کت)2

یعنی نزدیک ترین کس به محمد(ص) علی بن ابی طالـب  » امام العالم و سرّ األنبیاء أجمعیناقرب الناس الیه علی بن أبی طالب «

است و او امام عالم و سرّ همه انبیاء است.

معرفی نموده و همچنـین مـی   یامبر(ص)وجه استدالل این است که می گویند: ابن عربی امام علی(ع) را نزدیک ترین شخص به پ

گوید او امام عالمین است، این عقیده چون مختص  شیعه است، پس باید گفت او شیعه است.

به سه دلیل این سخن تشیع ابن عربی را نمی رساند:

این سخن در هیچ یک از نسخه هاي خطی فتوحات مکیه نیامده است. آنچه آمده این گونه است:- 1

2».الیه علی بن ابی طالب و سرّ األنبیاءو أقرب الناس«

می نویسد:181ص» کلمات مکنونه«و اما نقل سابق، نقل فیض کاشانی است. وي در کتاب 

قال صاحب الفتوحات بعد ذکر نبینا(ص) و أنّه اول ظاهر فی الوجود، قال و أقرب الناس الیه علی بن ابی طالب امام العالم و سرّ «

».األنبیاء أجمعین

163و162امامت و رهبري ص1
119ص1فتوحات مکیه ج2
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تا تشیع ابن عربـی  به صورت فوق از مال محسن فیض کاشانی نقل کرده 10ی صثرحوم الهی قمشه اي در رساله ذیل فص شیم

را ثابت کند. اما همان گونه که مطرح شد این نقل در هیچ یک از نسخه هاي خطی ابن عربی وجود ندارد. دکتر محسن جهانگیري که 

ی است در این باره می نویسد:یکی از محققان فعال عرصه عرفان ابن عرب

اما من جمیع نسخ مطبوع فتوحات را مطالعه کردم. نسخه تصحیح عثمان یحیی را هم که نسخ مختلف را در پاورقی آورده، دیدم. «

عبارت به صورتی نیست که فیض کاشانی و به واسطه وي آقا محمد رضا قمشه اي نقل کرده اند، بلکه به همان صورتی است کـه مـا   

1».کردیمنقل

ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه آنچنان از مقام ابوبکر سخن می گوید و از عصمت عمر دم می زند که یک دهم آن را درباره - 2

نمـی تـوان   » اقرب الناس الیه علی بن ابی طالب و سرّ األنبیاء«امام علی(ع) نمی گوید، بنا بر این با بیانِ فوق ابن عربی در فتوحات: 

ثبات کرد.تشیع وي را ا

3 -رف اینکه ابن عربی از علی(ع) به عنوان امام یاد می کند نمی توان با آن به فرض اینکه نقل مال محسن فیض صحیح باشد، به ص

اثبات تشیع وي نمود، زیرا ابن عربی در کتاب فتوحات خویش بسیاري از صوفیان متقدم و برخی از مشایخ و اساتید خود را با لفـظ  

و حتی شخصی چون متوکل عباسی را کسی معرفی می کند که عالوه بر خالفـت ظـاهري داراي خالفـت معنـوي و     امام یاد می کند 

باطنی که در دیدگاه صوفیه همان امامت است را داراست. می نویسد:

ـ     » غوث«قطب که او را « ت و سـرور  گویند محل نظر حق تعالی است و آن در هر زمان یـک شـخص اسـت و او از مقـربین اس

ت زمان خود می باشد. از آنها کسی است که هم خالفت ظاهري دارد و هم خالفت باطنی مانند: ابـوبکر، عمـر، عثمـان، علـی،     جماع

به نقل از کتاب داوري هـاي متضـاد دربـاره محـی     352و351، دکتر محسن جهانگیري محی الدین ابن عربی ص17ص3تصحیح عثمان یحیی ج185ص24باب1فتوحات مکیه ج1
.112الدین عربی نوشته داوود الهی ص
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حسن، معاویۀ بن یزید و عمر بن عبد العزیز و متوکل عباسی و بعضی تنها حائز مقام خالفت باطنی است ماننـد: احمـد بـن هـارون     

1».ر قطب ها این چنین هستندالرشید سبتی و ابو یزید بسطامی و اکث

بلکـه مقـام   و عمر و عثمان را ذي حق و مقدم بر علی(ع) دانسته است،در این کالم محی الدین نه تنها در خالفت ظاهري ابوبکر 

ـ  ه خالفت باطنی و قطبیت را هم که باالترین مقام والیت و درجات معنویت و معرفت و قرب به حق تعالی است می داند، براي آنان ب

ترتیب قائل بوده. وي متوکل عباسی را هم جزء اولیاي خدا می داند در حالیکه متوکل جنایتکار بیشترین دشـمنی هـا را بـا خانـدان     

را ویران نمود و مردم را از زیارت آن قبر شریف باز داشت.طهارت(ع) نموده تا آنجا که قبر حضرت امام حسین(ع)

یعقوب –ادیب زمان و معلم فرزندانش 244طهارت(ع) و شیعیان بوده است و در سال خت خاندانسآري، متوکل از دشمنان سر 

د را بیشتر دوسـت  یّرا به وضع فجیعی به قتل رسانید زیرا یعقوب در پاسخ سئوال وي که پرسیده بود فرزندانم معتزّ و مؤ–بن سکّیت 

عزیزتر است از فرزندان تو، چه رسد به حسن و حسین(ع).داري یا حسن و حسین(ع) را؟ گفته بود: قنبر غالم علی(ع) نزد من 

ق) محدث متبحر، ابن عربی در میان علماي اهل سنت بیشتر از همـه بـا   1320–1254به نظر مرحوم حاج میرزا حسین نوري (

اقطـابی قـرار   شیعه خصومت ورزیده است چرا که در فتوحاتش در جایی که از احوال اقطاب سخن گفته متوکل عباسی را در ردیـف  

که دستور داد تا قبـر امـام حسـین(ع) را    داده که هم صاحب خالفت ظاهري بود و هم باطنی، در صورتی که متوکل همان کسی است 

2ویران کنند.

مرحوم عالمه طباطبایی در این زمینه می فرماید: چگونه می توان محی الدین را اهل طریق دانسـت بـا وجودیکـه متوکـل را از     

می داند؟!اولیاي خدا

ز الخالفۀ الظاهرة کما جاز الخالفۀ الباطنیۀ من جهۀ المقام کأبی بکـر و عمـر و عمثمـان و علـی و     و هو من المقربین و سید الجماعۀ فی زمانه و منهم من یکون ظاهر الحکم و یجو«... 1
رشـید السـبتی و کـأبی یزیـد البسـطامی و أکثـر       الحسن و معاویۀ بن یزید و عمر بن عبد العزیزو المتوکل منهم من له الخالفۀ الباطنیۀ خاصۀ و ال حکم له فی الظاهر کأحمد بن هـارون ال 

6ص2فتوحات مکیه ج» قطاب ال حکم لهم فی الظاهر...األ
422ص3مستدرك الوسائل ج2
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این سخن را مرحوم سید محمد حسین حسینی طهرانی که خود از طرفداران ابن عربی است از عالمه طباطبایی نقل می کند. وي 

در کتاب روح مجرد می نویسد:

روزي بحث ما با حضرت استادنا األکرم حضرت عالمه طباطبایی قدس اهللا نفسه بر سر همین موضوع بـه درازا انجامیـد، چـون   «

ایشان می فرمودند: چطور می شود محی الدین را اهل طریق دانست با وجودیکه متوکل را از اولیاي خدا می داند؟! عرض کردم: اگـر  

چنانکه شعرانی (از صوفیان اهل سنت) مدعی است در فتوحات –ثابت شود این کالم از اوست و تحریفی در نقل به عمل نیامده است 

او مرد منصفی بوده و پس از ثبوت حق انکار نمی کرده مبا فرض آنکه می دانی1–به عمل آمده است ابن عربی تحریفات چشمگیري

است، در این صورت باید در نظیر این نوع از مطالب، او را در زمره مستضعفین به شمار آوریم! ایشان (عالمه طباطبایی) لبخند منکرانه 

2».ن است؟!اي زدند و فرمودند: آخر محی الدین از مستضعفی

مرحوم سید محمد حسین حسینی تهرانی در کتاب روح مجرد در صفحات متعددي با ادله گوناگون سعی در اثبات تشیع ابن عربی 

دارد، اما در نهایت می گوید که نمی توان گفت ابن عربی شیعه است زیرا دالیل سنی بودن وي در آثارش بیشتر و قوي تر اسـت. وي  

می گوید:3رفبعد از ذکر ادله دو ط

اگر چه از امثال این عبارات (که دال گرایش ابن عربی به تشیع است) با وجود کلمات متضافره دیگري (ادله قوي تـر و فـراوان   «

4».تر) که مرجح سنیت اوست، اثبات تشیع وي مشکل است

ثار ابن عربی است یا می گویند ابن عربـی  برخی از طرفداران ابن عربی زمانی که با این سخنان ابن عربی مواجه می شوند می خواهند به گونه اي توجیه کنند، یا می گویند تحریفات آ1
که در تمام نسخه هاي خطی ابن عربی آمده را نمی توان احتمال تحریف داد، مثل جریـان متوکـل عباسـی، امـا     ؛ اما درباره تحریف باید گفت: آنچهمستضعف بودهوي تقیه کرده است یا 

وید را نمی توان حمل بر تقیه کرد. و اما دربـاره استضـعاف   درباره تقیه: تقیه در موارد نادري صورت می گیرد. اگر نویسنده اي دائم از عقیده اي سخن گوید و براي اثبات آن استدالل ج
ابن عربی باید گفت: با آن همه سیر و سفر ابن عربی و دانش هاي گوناگون وي، کدام عاقلی می تواند او را مستضعف بداند.

436روح مجرد ص2
نندیعنی دالیل کسانی که می گویند ابن عربی شیعه است و کسانی که او را سنی می دا3
330روح مجرد ص4
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ـ –از بزرگان فالسفه و شارحان ابن عربی –مرحوم استاد سید جالل الدین آشتیانی  ابـن عربـی ماننـد بسـیاري از     «د: می گوی

طوایف اهل سنت و جماعت که در زمره مشایخ و اقطاب و اتباع ارباب تصوف اند، از ارباب سنت و جماعت است. این گفته کـه هـر   

1».صوفی شیعه است و هر شیعی نیز عارف بر اصل و اساس صحیح استوار نیست، و نباید از روي تعصب به قول نادرست معتقد شد

گونه که خوانندگان محترم مالحظه نمودند، جناب آشتیانی که از طرفداران سر سخت عرفان و عقاید ابـن عربـی اسـت بـه     همان

صراحت ابن عربی را سنی معرفی می کند و می گوید نباید به خاطر تعصب بگوییم ابن عربی شیعه است.

ایشان در جواب مال محسن فیض کاشانی که بر ارد،حسین حسینی تهرانی در کتاب روح مجرد سخن جالبی دمحمد مرحوم سید 

اما اگر او را عقاید ابن عربی ایرادهاي فراوانی گرفته می نویسد، در صورتی این انتقادات بر ابن عربی وارد است که او را شیعه بدانیم،

ماند و آن سنی بودن ابن عربی است سنی بدانیم دیگر ایرادات مال محسن فیض بر او وارد نیست و آن موقع فقط یک مشکل باقی می

که آن هم با اعتقاد به مستضعف بودن ابن عربی، ایراد و مشکل برطرف می شود!

خود که با پـنج کتـاب   » بشارة الشیعه«. وي در کتاب از جمله معترضین بر محی الدین اعرابی، مال محسن فیض کاشانی است: «

گردیده است، بطور تفصیل محی الدین را در اصول و فروع رد مـی نمایـد. تمـام    دیگرش مجموعاً طبع سنگی شده و در یکجا تجلید

به او اشکاالتی وارد است، و ایراد هاي وي در صورتی است که ما او را شیعه بدانیم، البته در این صورت چه در اصول و چه در فروع 

شد و آنگاه اشکال در عدم تشیع اوسـت کـه اگـر او را از    اما بر اصل تسنن و مالکی بودن وي، آن اشکاالت به هیچ وجه وارد نمی با

2»!مستضعفین بدانیم دیگر اشکالی بر وي نخواهد بود

جواب جناب سید محمد حسین حسینی طهرانی همان جواب مرحوم عالمه طباطبایی است: ابن عربی و استضعاف!!!

م سخن گفته است. برخی از طرفداران این سـخنان  از مناقب خاندان عصمت و طهارت علیهم السالابن عربی در برخی آثارش )3

را دلیل بر تشیع وي می دانند.

12مقدمه شرح فصوص الحکم ص1
371روح مجرد ص2
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در فتوحات مکیه آنجا که درباره معرفت منزل قطب و امامین از مناجات محمدیه سخن به میان آورده گفته است:

محمـد و ابـراهیم و اسـماعیل و اسـحاق     منه ان ممن تحقق بهذا النزل من األنبیاء صلوات اهللا علیهم أربعۀ: حإعلم أیدك اهللا برو«

1».علیهم السالم ومن األولیاء اثنان و هما: الحسن و الحسین سبطا رسول اهللا(ص)

بدان خداوند تو را یاري کند، از کسانی که در این منزل متحقق شده اند، از انبیاء چهـار کسـند: محمـد و ابـراهیم و اسـماعیل و      

و کسند: حسن و حسین دو سبط رسول خدا(ص).اسحاق(علیهم السالم) و از اولیاء د

باز در همان کتاب از جمله علماي این امت (امت اسالم) که از صحابه بوده اند و احوال رسول خدا(ص) و اسرار علومش را براي 

هریره و حذیفـه و  این امت حفظ کرده اند، علی(ع)، سلمان فارسی و ابن عباس را شمرده و از خلفاي دیگر نام نبرده است. منتهی ابو 

همچنین ابن عربی شأن نـزول ایـن   1و مالک بن دینار و امثال آنان را در ردیف آن بزرگواران قرار داده است.2از تابعین حسن بصري

571ص2فتوحات مکیه ج1
بصري در منابع معتبر روایی شیعه حسن بصري سر سلسله تصوف در حوزه اسالم می باشد، وي در زمان امام علی(ع) تا امام باقر(ع) به سر می برده، احادیث متعددي در مذمت حسن2

ارد. براي نمونه:و سنی وجود د
در و شیخ حر عاملی در اثنا عشریه از امیر مؤمنان علی(ع) نقل می کنند که امام علی(ع) حسن بصري را برادر شیطان معرفـی نمـوده اسـت. همچنـین    250ص1طبرسی در احتجاج ج

یعنی: هر قومی سامریی دارد و سامري این امت حسن بصري است.» سامري هذه االُمهإما إنّ لکلّ قوم سامریآً و هذا «همان دو کتاب آمده که امیر مؤمنان به حسن بصري فرمود: 
وي را نفـرین کـرد و تـا زنـده بـود      حسن بصري در زمان امام علی(ع) مردم را از حضور در سپاه امام(ع) منع می کرد و به امام گفت: تو در ریختن خون مردم اسراف کردي و حضرت

)95ص4ج البالغه ابن ابی الحدید معتزلی ج(شرح نهعبوس و محزون بود.
)163ص7(طبقات ابن سعد جحسن بصري مردمان را از قیام علیه حجاج بن یوسف این خونریز بزرگ تاریخ باز می داشت.

بمیرد در حالی که ابوبکر را خلیفه خود قرار نداده صراط مستقیم را همان راه خلفاي راشدین می دانست. می گوید: رسول خدا در زمان حیاتش یک ترس عمده داشت و آن این بود که 
به نقل از تاریخ شام ابن عساکر)93(مناظرات علی مردانی صباشد.

)251ص3(روضات الجنات خوانساري جحسن بصري نود سال عمر کرد و روزگار پنج تن از ائمه(ع) را درك نمود اما نزد هیچکدام از آنها نرفت.
ا درك نمود اما از یاري حضرت ابی عبد اهللا(ع) خود داري کرد.با آنکه واقعه کربال ر

(عطار نیشابوري، تذکرة األولیاء، بخش می گوید: اگر می خواهید یک مرد حقیقی واقعی را بشناسید به نزد حسن بصري بروید.–این جنایتکار بزرگ تاریخ –حجاج بن یوسف سقفی 
حسن بصري)

افراطی را پایه گذاري کرد و سپس شاگردان مکتب وي تصوف را بنا نهادند.حسن بصري یک مکتب زهد گرایانه 
حسن بصري در نگاه رجالیون شیعه:

)365ص2(منتهی المقال جابوعلی حائري صاحب منتهی المقال بیان می دارد: مذمت حسن بصري، از طریق شیعه به تواتر رسیده است.
)513ص3(اعیان الشیعه جفرقه اي با آنچه متمایل بودند برخورد می کرد و تظاهر به ریاست می کرد و رئیس قدري مسلکان بود.کشّی در رجالش می گوید: حسن بصري با اهل هر 

خویی، معجـم رجـال   (آیت اهللا ن بود.صاحب معجم رجال در مورد حسن بصري می گوید: : با اهل هر فرقه اي به آنچه متمایل بودند برخورد و تظاهر به ریاست می کرد و رئیس قدریا
)273ص4الحدیث ج
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لوجه إِنمَا نُطْعمکم)8مسکینًا و یتیما و أَسیرًا(حبهو یطْعمونَ الطَّعام على) 7(یوفُونَ بِالنَّذْرِ و یخََافُونَ یوما کاَنَ شَرُّه مستَطیرًا"آیات را: 

نکمم لَا نُرِید االلَّهلَا شُکُور و زَاءج"

و غذاى (خود) را با اینکه به آن عالقـه  )7ترسند، (کنند، و از روزى که شرّ و عذابش گسترده است مىآنها به نذر خود وفا مى: «

کنـیم، و هـیچ پـاداش و    گویند:) ما شما را بخاطر خدا اطعام مى(و مى)8دهند! (مى» اسیر«و » یتیم«و » مسکین«رند، به (و نیاز) دا

2»خواهیم!سپاسى از شما نمى

3درباره خاندان عصمت و طهارت می داند.

دشمنی و خیانت به ایشـان در واقـع   محبت به اهل بیت(ع) را برابر با محبت پیامبر(ص) دانسته و تصریح کرده است کهابن عربی 

دشمنی و خیانت به آن حضرت است، چنانکه در فتوحات نوشته است: کسانی که اهل بیت رسول خدا را دشمن می دارند و بـه آنـان   

خیانت می ورزند گویا با خود رسول خدا دشمنی کرده و به وي خیانت ورزیده اند. الزم است همان طور که باید رسول خـدا(ص) را 

دوست بداریم، اهل بیت او را نیز دوست بداریم و از عداوت و کراهت نسبت به آنان اجتناب کنیم.

27ص3(روضـات الجنـات ج  یم.خوانساري صاحب روضات الجنات می گوید: در هنگام وقوع جنگ جمل به دوستان خود گفت: بهتر است بی طرف باشیم و از این فتنه در امان بمـان 
)34و
151ص1فتوحات مکیه ج1
9تا7دهر/2
) بیمار شدند. پیامبر(ص) با جمعی از یاران به عیادتشان آمدند و به علی(ع) گفت. اي ابا الحسن! خوب بود نذري براي شفاي فرزنـدان خـود   از ابن عباس نقل شده: حسن و حسین(ع3

ین نیز گفتند ما هـم نـذر مـی کنـیم     ن و حسمی کردي. علی(ع) و فاطمه(س) و فضّه که خادمه آنها بود نذر کردند که اگر آنها شفا یابند سه روز روزه بگیرند (طبق بعضی از روایات حس
سوم آن را آرد کرد و نان پخت. هنگـام  روزه بگیریم) چیزي نگذشت که هر دو شفا یافتند. در حالی که از نظر غذایی دست خالی بودند، علی(ع) سه من جو تهیه نمود و فاطمه(س) یک 

تمندي از مستمندان مسلمین هستم. غذایی به من بدهید خداوند به شما از غذاهاي بهشـتی مرحمـت کنـد. آنهـا     افطار سائلی به در خانه آمد و گفت: السالم علیک یا اهل بیت محمد. مس
ین) که غذا آماده کرده بودند (همان نان جوهمگی مسکین را بر خود مقدم داشته و سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب ننوشیدند. روز دوم همچنان روزه گرفتند. موقع افطار وقتی 

تند. در سومین روز اسیري به هنگام غروب آفتاب بر یتیمی بر در خانه آمد. آن روز نیز ایثار کردند و غذاي خود را به او دادند و بار دیگر با آب افطار کردند و روز بعد را نیز روزه گرف
و حسین(ع) را گرفته و خدمت پیامبر(ص) آورد. هنگامی که پیامبر(ص) آنهـا را مشـاهده   در خانه آمد باز هم سهم غذاي خود را به او دادند. هنگامی که صبح شد علی(ع) دست حسن 

می که وارد خانه فاطمه(س) شد دید در کرد دید از شدت گرسنگی می لرزند! فرمود: این حالی که در شما می بینم براي من بسیار گران است. سپس برخاست و با آنها حرکت کرد. هنگا
گشـت و  ، در حالی که از شدت گرسنگی شکم او به پشت چسبیده و چشم هایش به گودي نشسته است. پیامبر(ص) ناراحت شد. در همین هنگام جبرئیـل نـازل   محراب عبادت ایستاده

را بر او خواند.» هل أتی«گفت اي محمد! این سوره را بگیر. خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می گوید، سپس سوره 
نفـر اتـز علمـاي اهـل     34به عنوان قدر مشترك میان روایات زیادي که در این باره نقل شده است، و در همان کتاب از » الغدیر«حدیثی است که با کمی اختصار در آنچه بیان شد نص 

111تا107ص3سنت نام می برد با ذکر نام کتاب و صفحه آن که این حدیث را در کتاب هاي خود آورده اند. الغدیر ج
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بعد می افزاید:

ت داشتم، شبی فاطمه(س) دختـر رسـول   ه(سادات) در مکه کراءموثقی در مکه به من خبر داد و گفت: من از اعمال شرفاشخص 

روي بر می گرداند، من بر وي سالم کردم و علت بی مهریش را جویا شـدم،  خدا(ص) را در خواب دیدم که از من اعراض می کند و

پاسخ داد: تو از شرفاء بد گویی می کنی، گفتم: اي بانوي من آیا کارهاي آنان را درباره مردم نمی بینی؟! فرمود: آیا ایشان فرزندان من

از خواب بیدا شدم.نیستند؟ پس من از کار خود توبه کردم و آن حضرت به من عنایت فرمود و

ابن عربی پس از نقل این واقعه دو بیت زیر را سرود:

فأهل البیت هم أهل السیادةفال تعدل بأهل البیت خلقاً

1حقیقی و حبهم عبادةفبغضهم من اإلنسان خسر

ند. خصومت و دشمنی یعنی: در بزرگی و سیادت احدي را با اهل بیت برابر و مساوي مدان که آنان شایسته سیادت و بزرگی هست

با آنان زیان و خسران حقیقی است و دوستیشان عبادت است.

إِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت و یطَهـرَکم "در حکم آیه مبارکهاینکه همه شرفاء(سادات)ابن عربی معتقد است بر

2"تَطْهِیرًا

"هد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملًا شما را پاك سازد.خواخداوند فقط مى": 

داخلند و مطهرند و این عنایتی است از سوي خداوند به آنان به جهت شرف و احترام رسول خدا(ص) اما حکـم ایـن شـرف در    

ببینند و بر آنها حد جاري گردد که رسول آخرت و روز جزا ظاهر می شود، نه در دنیا که اگر در دنیا مرتکب خطایی شوند، باید کیفر

139ص4مکیه جفتوحات 1
33احزاب/2
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درباره دخترش فاطمه(س) فرمود: اگر فاطمه دختر محمد دزدي کند، دستش بریده می شود. اما با وجود این، مذمت ایشان خدا(ص)

1جایز نمی باشد.

نـازل  آیه در شأن خمسه طیبـه  اما این عقیده بر خالف عقیده شیعه و بسیاري از علماي عامه است، زیرا طبق روایات فراوان این

سادات شامل این آیه نمی شوند. این روایات در کتب اهل تسنن و تشیع به قدري زیاد است که بعضـی از محققـین آن را   شده است و 

متواتر می دانند. بنا بر این برداشت ابن عربی از آیه تطهیر، برداشت نا درستی است.

ر این باره توجه فرمایید:به چند حدیث از منابع مشهور اهل سنت د

. قالـت: فأرسـل   "تَطْهِیـرًا إِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت و یطَهرَکم"عطاء بن یسار عن اُم سلمه: فی بیتی نزلت: «

2».رسول اهللا(ص) الی علی و فاطمۀ و الحسن و الحسین، فقال: هؤالء اهل بیتی

در خانـه مـن   "تَطْهِیرًاإِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت و یطَهرَکم"عطاء بن یسار به نقل از ام سلمه: آیه شریفه: : «

».هستندنازل شد. او می گوید: آنگاه پیامبر(ص) علی، فاطمه، حسن و حسین(ع) را حاضر کرد و فرمود: اینان اهل بیت من

: قالت عایشۀ: خرج النبی(ص) غداة و علیه مرط مرحل من شعر اسود، فجاء الحسن بن علی فأدخله، ثـم جـاء   هصفیۀ بنت شیب«

یت و یطَهرَکمإِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنکُم الرِّجس أَهلَ الْب"الحسین فدخل معه، ثم جاءت فاطمۀ فأدخلها، ثم جاء علی فأدخله. ثم قال: 

3»."تَطْهِیرًا

پیامبر(ص) بامداد خارج شد در حالی که پوشش پشمی نقش داري از موي سیاه بر تن داشـت.  صفیه دختر شیبه: عایشه گفت:: «

را نیـز در  پس حسن بن علی آمد و پیامبر او را در زیر آن جاي داد. سپس حسین آمد و داخل شد، در پی او فاطمه آمد که پیامبر او 

إِنَّمـا یرِیـد اللَّـه    "زیر پوشش خود جاي داد و سر انجام علی آمد که پیامبر او را نیز در زیر پوشش خود جاي داد و سپسپ فرمـود:  

رَکمطَهی و تیلَ الْبأَه سالرِّج نکُمع بذْهیتَطْهِیرًال".«

197و196ص1فتوحات مکیه ج1
470حدیث158ص3المستدرك علی الصحیحین ج2
2424حدیث1883ص4صحیح مسلم ج3
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"تَطْهِیـرًا إِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت و یطَهرَکم"ت فی بیتها: ابو سعید خدري عن ام سلمۀ: أنّ هذه اآلیۀ نزل«

قالـت: و  –قالت: و أنا جالسۀ علی باب البیت، فقلت: أنا یا رسول اهللا ألست من أهل البیت؟ قال: إنّک الی خیره أنت من أزواج النبـی  

1».ص) و علی و فاطمۀ و الحسن و الحسین رضی اهللا عنهمفی البیت رسول اهللا(

در خانه او نازل "تَطْهِیرًاإِنَّما یرِید اللَّه لیذْهب عنکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت و یطَهرَکم"ابو سعید خدري به نقل از ام  سلمه: این آیه «

ته بودم. عرض کردم: یا رسول اهللا! آیا من از اهل بیت نیستم؟ فرمود: تو بـه سـوي   شده است. ام سلمه می گوید: من بر در خانه نشس

خیر روانه اي. تو از همسران پیامبري. (یعنی همسران پیامبر شامل این آیه نمی شوند) ام سـلمه مـی گویـد: ایـن در حـالی بـود کـه        

ند.در خانه بود–رضی اهللا عنهم –پیامبر(ص) و علی و فاطمه و حسن و حسین 

شهر بن حوشب عن اُم سلمۀ: إنّ النبی(ص) جلّل علی علی و حسن و حسین و فاطمۀ کساء ثم قال: الّلهم هؤالء بیتی و خاصتی، «

».الّلهم أذهب الرجس و طهرهم تطهیراً. فقالت اُم سلمۀ: و أنا منهم؟ قال: إنّک الی خیر

ر علی، حسن، حسـین، فاطمـه (علـیهم السـالم) افکنـد و سـپس فرمـود:        شهر بن حوشب به نقل از ام سلمه: پیامبر(ص) عبایی ب

بارخدایا! اینان اهل بیت من و خواص من هستند. خدایا! هر گونه پلیدي را از آنها دور کن و کامالً پاکشان گردان. ام سلمه گفت: آیـا  

من از ایشانم؟ پیامبر فرمود: (نه، اما) تو به سوي نیکی و خیر هستی.

اهللا(ص) قال لفاطمۀ: ائتینی بزوجک و ابنیک، فجاءت بهم، فالقی علیهم کساء فدکیاً، قال: ثم وضع یده علیهم ثم قـال:  إنّ رسول«

.مجید د فاجعل صلواتک و برکاتک علی محمد و آل محمد و علی آل محمد إنّک حمیدإنّ هؤالء آل محم الّلهم

2».ه من یدي و قال: إنّک علی خیرقالت اُم سلمۀ: فرفعت الکساء ألدخل معهم، فجذب

پیامبر به فاطمه فرمود: همسر و دو پسرت را نزد من بیاور. او نیز آنها را آورد. پیامبر عباي فدکی خود را بر آنها افکند و سپس «

ندان محمد بفرست دستش را روي آنها قرار داد و فرمود: بار خدایا! اینان خاندان محمد هستند. درود و برکات خود را بر محمد و خا

22جزء12تفسیر طبري ج1
228ص10مسند احمد بن حنبل ج2
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که تو ستوده و بزرگواري. من عبا را کنار زدم تا همراه آنها در زیر آن جاي گیرم، ولی پیامبر آن را از دست من کشید و گفت: تو بر 

».خیر و نیکی هستی

و احادیث فراوان دیگري که بزرگان اهل سنت در این باره نقل کرده اند.

مخالف اجماع شیعه و بسیاري از علماي اهل سنت است.» تطهیر«سخن ابن عربی درباره آیه،بنابر این

تشیع وي باشد، زیرا بسیاري از دلیلبه هر حال تعریف و تمجید ابن عربی از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم نمی تواند 

دوزي، ابن عساکر، مسعودي، ابن اثیر اکم حسکانی نیشابوري، ابن ابی الحدید معتزلی، شیخ سلیمان حنفی قنحعلماي اهل سنت، مانند: 

و دیگران در آثارشان در مناقب خاندان عصمت و طهارت حدیث نقل کرده اند و سخن گفته اند.

ابن عربی عمل به قیاس را در دین جایز نمی داند، برخی از طرفدارانش می گویند: چون این عقیده (حرام بودن قیاس در دین) )4

ابن عربی شیعه است، زیرا فقهاي اهل سنت در استنباط احکام شرعیه قیاس را در برابـر کتـاب و   مختص تشیع است، پس باید گفت:

سنت و اجماع دلیل مستقل پنداشته اند و عمل به مقتضاي آن را واجب دانسته اند، در صورتی که ابن عربی عمل به قیاس را درسـت  

نمی داند.

ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه می گوید:

وند شارعی نیست. خداوند به پیامبرش فرمود:جز خدا«

ما قرآن را براي تو فرستادیم تا میان مردم حکم کنی به آنچه خداوند ": "ك اهللاإنّا أنزلنا علیک الکتاب لتحکم بین الناس لما أر"

."به تو نمایانده است

ه سوگند، امري را بر خود حـرام کـرده بـود    و نگفت به آنچه خودت دیده اي، بلکه خداوند وي را در قضیه عایشه و حفصه که ب

اب قرار داد و فرمود: اي پیامبر چرا براي خوشنودي زنانت بر خود آنچه را خدا حالل کرده حـرام مـی کنـی، ایـن تـازه در      تمورد ع

صواب بود که معصوم و مصون از خطا بود تا چه رسد به رأي کسی که معصوم نیست و احتمال خطایش بیش ازخصوص پیامبر(ص)
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من به آن قائل نیستم است. جایز نیست خداوند را به رأي خود که از کتاب و سنت و اجماع استنباط نشده عبادت کرد و اما قیاس، 

1».و از آن متابعت نمی کنم

پیروانش جواب: تنها شیعه امامیه نیست که عمل به قیاس را جایز نمی داند، بلکه از ائمه اهل سنت نیز محمد بن داوود ظاهري و 

که ابن عربی یکی از آنها بود، از قیاس دوري جسته اند و اگر دوري از قیاس نشانه تشیع باشد، در این صورت باید داوود ظـاهري و  

2پیروان وي را شیعه دانست و شیعه زیدیه را که مانند جمهور فقهاي اهل سنت که عمل به قیاس را پذیرفته اند، سنی نامید.

ع ابن عربی به آن استناد می کنند.اما حقیقـت ایـن   شد عمده ترین دالئلی است که طرفدارانش براي اثبات تشیاین مطالبی که ذکر 

و ادله و شواهدي که براي اثبات تشیع او آورده شده به هیچ وجه کافی نمی باشد و این مطلبی اسـت  ابن عربی شیعه نیست،است که

و کسانی که براي اثبات تشیع او تالش کرده اند تالششان بیخود و بی ثمـر  3کرده اند.که حتی بعضی از طرفدارانش هم به آن اعتراف 

است، اگر چه ابن عربی در مواردي نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) اداي احترام و اظهار محبت کرده و احیاناً سخنانی هم بر 

ز هم براي اثبات تشیع وي کافی نمی باشـد و طبـق گفتـه هـا و     آورده که کم و بیش با معتقدات شیعه هم سنخ می نماید، ولی بازبان 

که استوارترین سند عقاید و افکار اوست، او سنی صوفی وحدت وجودي اسـت کـه در فـروع،    نوشته هایش به ویژه کتاب فتوحاتش

خود به اجتهاد می پردازد و از هیچ کدام از ائمه اهل سنت تقلید نمی نماید.

ز چهره هاي سر شناس عرفان ابن عربی است، بعد از تحقیقی جامع در مذهب ابن عربـی مـی نویسـد:    دکتر جهانگیري که یکی ا

اغلب مورخان و نویسندگان شرح حال ابن عربی، وي را در جرگه علماي اهل سنت و جماعت قرار داده اند... و بعضی از بزرگان و «

نهایۀ السول69ص318باب3فتوحات مکیه ج1
139داوود الهامی ص» داوریهاي متضاد درباره محی الدین عربی«به نقل از کتاب 8ص3نهاي الرسول ج56تا53ص7احکام ابن حزم ج2
اگرچـه از امثـال   «بعد از ذکر ادله دو طرف می گوید: 330(همان گونه که قبالً ذکر شد) از طرفداران جدي ابن عربی مرحوم سید محمد حسین حسینی تهرانی در کتاب روح مجرد ص3

».یت اوست، اثبات تشیع وي مشکل استل بر تشیع اوست) با وجود کلمات متضافره دیگري که مرجح سناین گونه عبارات (که دا
ابن عربی مانند بسیاري از طوایف اهل سنت و جماعت که در زمره مشایخ و اقطاب و اتباع ارباب تصوف اند، از اربـاب  «ابن عربی می گوید:مدافعان جديمرحوم آشتیانی از همچنین 

مقدمـه شـرح   ».عتقد شدماعت است. این گفته که هر صوفی شیعی است و هر شیعی نیز عارف بر اصل و اساس صحیح استوار نیست، و نباید از روي تعصب به قول نادرست مسنت و ج
12فصوص الحکم ص
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ته اند... با اینکه احتمال شیعه بودنش بسیار ضعیف است و ظنّ غالب سر شناسان شیعه اثنا عشریه نیز وي را شیعه اثنا عشري پنداش

1».بر این است که وي سنی بوده است، نهایت سنی صوفی وحدت وجودي که احیاناً به وحدت ادیان نیز تفوه کرده است

چنین سخنانی نمی داردمسلّم است که هیچ شیعه اي ازدل روا «در جاي دیگر کتابش می نویسد:این محقق عرصه عرفان وتصوف

ولی کامل دانستن متوکّل مدح فراوان ابوبکر،(بیان عصمت عمر،تهمت به پیروان اهل بیت،را که ابن عربی بر زبان آورده بر زبان آورد،

نیتشان خـالص  اند با اینکه در اثبات تشیع ابن عربی کوشیدهباالخره آنان کهبیان احادیث متعدد جعلی در مقام شیخین و...)عباسی،

بلکه اویک متداول لفظ است ونه سنّی به معناي متعارف آن،باطل است...او نه شیعه به معنايسعیشان عاطل ووقصدشان پاك است،

2».صوفی وحدت وجودي است که هم وجود را واحد می داند وهم احیانا دین ومذهب را

482محی الدین ابن عربی، چهره برجسته عرفان اسالمی ص1
451همان ص2
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دالئل شیعه نبودن ابن عربی- 8

دالئل متعددي موجود است که مشخص می کند وي شیعه نبوده است. هر محقق منصفی آن ادله را بدون تعصب در آثار ابن عربی 

.بررسی کند به این نتیجه قطعی می رسد که وي تابع مکتب نورانی خاندان طهارت علیهم السالم در اصول و فروع نبوده است

سی قرار می دهیم:در این بخش برخی از آن ادله را در شانزده شماره مورد برر

نص و دلیل قطعی بر شیعه نبودن ابن عربی)1

ابن عربی به صراحت می گوید که پیامبر(ص) وفات نمود و هیچ کس را به عنوان جانشین بعد از خود انتخاب نکرد:

1...»و لهذا مات رسول اهللا(ص) و ما نص بخالفته عنه الی احد والعینه«

».ه خالفت احدي تصریح نکرد و براي خود خلیفه تعیین نفرمودرسول خدا(ص) رحلت کرد و ب«ترجمه: 

لعلمه أن فی عباد اهللا من یأخذ الخالفۀ عن ربه فیکون خلیفـۀ عـن اهللا مـع الموافقـۀ فـی الحکـم       «ابن عربی در ادامه می نویسد: 

گیرد (یعنی ابـوبکر) و بـه ایـن    ترجمه: چون می دانست که بین بندگان خدا کسی است که خالفت را از پروردگارش می2».المشروع

خصومت که [آنچه به او وحی می شود و از خداي می گیرد] موافق حکمی است که به وسیله پیامبر(ص) تشریع شده است.

این بیان ابن عربی مخالف اجماع قطعی شیعه است. هیچ اختالفی بین گروه ها و طوایف مختلف شیعه بر ایـن مسـأله نیسـت کـه     

اسالم(ص) در سال دهم هجري قمري در واقعه غدیر خم در نزد دهها هزار نفر از طرف خداوند متعـال امیـر مؤمنـان    پیامبر بزرگوار 

3علی(ع) را به عنوان امام و خلیفه معین نمود. این واقعه را حتی بسیاري از محدثان و مورخان اهل سنت ثبت کرده اند.

فصوص الحکم فص داوودیه1
همان2
مندان اهل تسنن نام صد و ده تـن بـه چشـم    در اهمیت این رویداد تاریخی همین اندازه کافی است که این واقعه تاریخی را صد و ده صحابی نقل کرده اند، بلکه تنها در کتاب هاي دانش3

ل این حدیث پرداخته اند و راویان حدیث غدیر در قـرن هـاي بعـدي همگـی     ) در قرن دوم اسالمی که عصر تابعان است هشتاد و نه تن از آنان به نق16تا14ص1می خورد. (الغدیر ج
)151تا62ص1علماء و دانشمندان اهل تسنن می باشند. سیصد و شصت تن از آنها این حدیث را در کتاب هاي خود بیان کرده اند. (الغدیر ج

چند نفر از بزرگان حدیث از اهل تسنن که حدیث غدیر را نقل کرده اند:
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عربی با بیانی قاطع می فرمایند:حضرت آیۀ اهللا العظمی امام خمینی(ره) در جواب ابن

الخالفۀ المعنویۀ الّتی هی عبارة عن المکاشفۀ المعنویۀ للحقایق باإلطالع علی عالم األسماء أو اإلعیان، ال یجب النص علیها. و أما «

و لهذا نـص رسـول اهللا(ص)   الخالفۀ الظاهرة الّتی هی من شئون األنبیاء و الرسالۀ الّتی هی تحت األسماء الکونیۀ، فهی واجب اظهارها.

رهـا  علی الخلفاء الظاهره. و الخالفۀ الظاهرة کالنبوة تکون تحت األسماء الکونیۀ. فکما یکون النبوة من المناصب اإلالهیۀ الّتـی مـن آثا  

ره بالتنصیص.االُولویۀ علی األنفس و األموال، فکذا الخالفۀ الظاهرة و المنصب اإللهی أمر خفّی علی الخلق البد من إظها

و لعمر الحبیب یکون التنصیص علی الخالفۀ من أعظم الفرائض علی رسول اهللا(ص) فإنّ تضییع هذا األمر الخطیـر الّـذي بتضـییعه    

یتشتّت امر االُمۀ و یختلّ أساس النبوة و یضمحلّ آثار الشریعۀ، من أقبح القبائح التی ال یرضی أحد أن ینسبها الی أوسط النـاس فضـالًٌ  

1».وذ باهللا من شرور أنفسنا. تدبر!ن نبی المکرّم و رسول معظّم. نعع

خالفت معنویه که عبارت است از مکاشفه معنویه حقائق که به واسطه اطالع پیدا کردن بر عالم اسماء یا اعیـان، واجـب   «ترجمه: 

و شئون نبوت خداوندي و رسالتی است که در نیست که براي معرفی آن تصریح و نصی به عمل آید. و اما خالفت ظاهریه که از لوازم

تحت اسماء کونیه واقع است، واجب است که آن را معرفی نمود. و بر این اصل است که رسول خـدا(ص) بـراي معرفـی و شناسـاندن     

می باشد. خلفاء ظاهریه تصریح و تنصیص به عمل می آورد. و خالفت ظاهریه همچون اصل نبوت است که در تحت اسماء کونیه واقع

بنابراین، همچنان که نبوت از مناصب الهیه است که از آثارش اولویت بر نفوس و اموال است، همینطور است خالفت ظاهریه. و منصب 

الهی امري است پنهان از افکار و اندیشه مردم، و گریز و گزیري نیست مگر آنکه با تصریح و تنصیص آن را اظهار و تعریف نمـود. و  

سند نقل کرده است.40بن حنبل شیبانی به احمد
سند نقل کرده است.25ابن حجر عسقالنی به 

سند نقل کرده است.80جزري شافعی به 
سند نقل کرده است.120ابو سعید سجستانی به 

سند نقل کرده است.250نسائی به 
سند نقل کرده است.100ابو العالء همدانی به 
)14ص1د نقل کرده است. (الغدیر جسن30ابو العرفان حبان به 

197و196تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح االنس ص1
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ن دوست که تنصیص بر خالفت از عظیم ترین فرائض و واجبات است بر رسول اکرم(ص)، به علت آنکه تضییع و اهمال سوگند به جا

در این امر خطیري که با تضییع آن، امر اُمت متشتّت و متفرّق می گردد و اساس نبوت اختالل می پذیرد و آثار شریعت مضمحل مـی  

کس راضی نیست آن را به یکی از مردمان عامی و متوسط الدرایه نسبت دهد، تا چـه  شود، از زشت ترین اعمال زشتی است که هیچ 

رسد نسبت آن را به پیامبري ذوالمجد و الکرم و رسولی بزرگ داشته شده. ما پناه می بریم به خدا از شرهایی که از نفوسمان بـر مـی   

».خیزد. در این گفتار تدبر و تأمل نما!

عربی براي توجیه این سخن بگویند: وي چون در شرایط دشواري قرار داشته تقیه کرده است.شاید برخی از طرفداران ابن 

جواب:

ه کتاب فصوص الحکم ادعا دارد که این کتاب را پیـامبر  مبه هیچ عنوان نمی توان چنین سخنی را پذیرفت، زیرا ابن عربی در مقد

ن می باشد، و ادعا دارد که بدون کوچکترین کم و زیـادي آن را بیـان   اسالم(ص) در عالم مکاشفه به وي داده است و او فقط مترجم آ

نموده است.

پس با این ادعاي ابن عربی چگونه می توان گفت که وي تقیه کرده است؟!

ممـد الهمـم در شـرح    «استاد حسن حسن زاده آملی که جزء طرفداران و شارحان آثار ابن عربی است، هر چند در مقدمه کتاب 

اما در این فراز از سخن ابن عربی به وي انتقاد می 1ادعاي ابن عربی را درباره کتاب فصوص الحکم درست می داند،»فصوص الحکم

شک نیست که رسول اهللا براي خود وصی تعیین فرمود  و آن امیر مؤمنان علی(ع) بود.... باید گفت کـه  «کند و در پاورقی می نویسد: 

من رسول خدا را در مبشره اي دیدم که در دستش کتابی بود، و به من فرمود: این کتاب فصوص الحکم اسـت. آنـرا بگیـر و بـه مـردم      «ابن عربی در مقدمه فصوص الحکم می نویسد: 1
».نفع برند. من گفتم: شنیدم و اطاعت نمودمبرسان تا از او 

جناب استاد حسن حسن زاده آملی در صادق بودن ادعاي ابن عربی می نویسد:
کردم به فرمان رسـول  می کند که اگر من اظهاراین بیان، عذر خواهی است از ابراز آنچه که یافته، زیرا عارف سالک باید امین اهللا باشد و اسرار دوست را آشکار نکند. اما عذر خواهی «

409ممد الهمم در شرح فصوص الحکم ص». مأمور بودم
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کرد که گفت من رسول و نبی نیستم ولی وارثم و حارس آخرتم و چـون صـاحب   تصریح شیخ صاحب عصمت نبود و در اول کتاب 

1».و الفت اشتباهی روي آوردعصمت و رسول و نبی نیست، کشف او که اخذ از حق تعالی است به حسب معتقد و سوابق انس

بنابر این باید گفت:

ی دانسته و موضوع وصایت آن حضرت را به کلّی انکار می کـرده  ابن عربی امیر مؤمنان علی(ع) را خلیفه بال فصل پیامبر اکرم نم

است و این دلیل روشنی است که او از شیعه امامیه نبوده و به امامت و والیت آن حضرت اعتقاد نداشته است.

وي ابو بکر را خلیفه بال فصل رسول خدا(ص) می داند)2

عظمت ابو بکر بلکه را شاهد بر 2»خلیالً التخذت ابابکر خلیالًلو کنت متخذاّ«ابن عربی در فتوحات مکیه در شش مورد حدیث 

همتایی یا تالی تلو پیامبر اکرم(ص) بودن او می داند، بلکه از این حدیث ضرورت خالفت بال فصل ابو بکر را استفاده کرده است.

در فتوحات مکیه می گوید:

لکن صاحبکم خلیل اهللا فانظروا الی ما تحت هذا من المعنی اللطیـف  و ورد فی الخبر لو کنت متخذاً خلیالً التخذت ابابکر خلیالً«

قال بعضهم:

ی الخلیل خلیالًمو بذا سو تخللت مسلک الروح منّی

3»و قال ما ثم إلّا أسماؤه و لیست سواه و ما فیها دالئل علیه بل هی عینه، و قد تخللها المتخلق الکامل فهو الخلیل.

صاحب شما خلیل اهللا اگر من خلیلی بر می گزیدم ابوبکر را به عنوان خلیل بر می گزیدم، و لکن «که ترجمه: در خبر آمده است

پس بنگر در ذیل این عبارت چه معناي لطیفی نهفته است. و برخی [در غالب شعر] گفته اند:». است

».شده استخلیل نامیده » خلیل«در من همچون روانم (تخلّل و) نفوذ کرده اي. و به همین جهت «

410ممد الهمم در شرح فصوص الحکم ص1
رد.این حدیث از جعلیات احادیث اهل سنت است. مرحوم عالمه امینی در چلد پنجم الغدیر بحث مفصلی راجع به این گونه احادیث جعلی اهل سنت دا2
404ص4فتوحات مکیه ج3

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



75

از اینجاست که خلیل نیست مگر اسمائی براي خلیلش و غیر از او نیست، و در اسماء دلیل هایی بر خلیل نیست بلکه آن اسماء 

عین خلیلند، آن اسماء در متخلق کامل نفوذ کرده پس او خلیل است.

در فتوحات می نویسد:و نیز در عظمت ابوبکر و همتایی او با پیامبر و استدالل بر خالفت بال فصل وي 

فإنه واقف ...المیم الثانیۀ محمدو المیم وجود العالم الذي بعث إلیهم و النقطۀ التی تلیه أبو بکر رضی اهللا عنه و النقطۀ التی تلی«... 

یـه و سـلم و   واقف مع الحق و لما لم یصح اجتماع صادقین معا لذلک لم یقم أبو بکر فی حال النبی صـلى اهللا عل )ع(مع صدقه و محمد

...فلو فقد النبی صلى اهللا علیه و سلم فی ذلک الموطن و حضره أبو بکر لقام فی ذلک المقام الذي أقیم فیـه رسـول اهللا  .ثبت مع صدقه

قول النبی صلى اهللا علیه و سـلم لـو کنـت متخـذا خلـیال التخـذت أبـا بکـر         المقالۀ عندنا إنما کانت ألبی بکر رضی اهللا عنه و یؤیدنا

1...»!خلیال

ترجمه: ...میم وجود عالم است که پیامبر(ص) به سوي آنان مبعوث گردیده، و نقطه اي که به دنبال میم است ابوبکر، و نقطه اي که 

به دنبال میم دوم است محمد(ص) است. ابوبکر در جایگاه صدقش قرار دارد، و محمد(ص) در جایگاه حـق اسـت، و چـون درسـت     

ا نمی خیزد و در جایگاه صدقش باقی می ماند و چون پیامبر از جایگاه پوند، ابوبکر با وجود پیامبر به نیست دو صادق با هم جمع ش

مفقود شد (رحلت نمود) و ابوبکر حضور داشت به آن مقام به پا می خیزد، و این مقامی است که ابوبکر به آن می رسد، این تفسیر بسم 

این معنا را تأیید می کند.» لو کنت متخذاً خلیالً التخذت ابابکر خلیالً...«ه پیامبر: اهللا الرحمن الرحیم مخصوص ابوبکر است و گفت

این سخن این است که اگر رسول خدا(ص) نمی بود ابوبکر حتماً پیامبر می بود، و چون پیامبر رحلت نمود ابوبکر بـه حـق   الزمه 

2»به جاي وي قرار گرفت چه این که مقامش این اقتضا را داشت.

باب معرفۀ األسرار110ص1فتوحات مکیه ج1
27دیدگاه محی الدین در مورد خلفا سید علی رضا حسینی ص2
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ن مناقب شیخینبیا)3

ابن عربی مکرر در آثار خود به ویژه فتوحات مکیه از عظمت و مقام ابوبکر و عمر سخن می گوید، و این خود گواه است کـه او  

شیعه نمی باشد.

البته برخی از پیروان ابن عربی براي تبرئه وي به دو چیز متوسل می شوند:

این ها تحریفات کتاب ابن عربی است.- 1

جواب:

ن گونه مطالب در معتبر ترین و نفیس ترین نسخه هاي خطی وي موجود است نمی توان با ادعاي تحریف سـرپوش روي  چون ای

آن گذاشت و موجه نمود.

همچنین اگر این گونه مطالب که به صورت فراوان در آثار ابن عربی موجود است را جزو تحریفات بدانیم، دیگـر هـیچ اعتبـاري    

عربی قائل شد! زیرا زمانی که نسخه هاي نفیس خطی را آمیخته با جعلیات بدانیم در نزد هر عاقلی دیگـر  نباید براي نوشته هاي ابن

مطالب منتسب به ابن عربی اعتبار ندارد.

ابن عربی در این گونه موارد تقیه کرده است.- 2

جواب:

امـا اگـر گوینـده یـا     سخن گفتن و نوشـتن،  الف: تقیه یعنی کتمان عقیده و در موارد نادري به خاطر شرایط دشوار خالف عقیده 

نویسنده اي در آثارش دائم از عقیده اي بگوید و روي آن تأکید کند حمل بر تقیه نمی شود. ابن عربی در سراسر کتاب فتوحات مکیه 

اري ندارد.از خلفا (ابوبکر و عمر) سخن گفته و احادیث جعلی در شأن آنها ذکر نموده و این گونه نوشتن با مقام تقیه سازگ

ب: آن کس که براي اثبات مطلبی استدالل هاي گوناگون می آورد هرگز آن سخن را نمی توان حمل بر تقیه کرد. ابـن عربـی در   

کتاب فتوحات مکیه عمر بن خطاب را معصوم معرفی می کند، سپس براي اثبات آن ادعا احادیث جعلی را به اسـتخدام مـی گیـرد و    

مطرح می کند و این با تقیه منافات دارد.استدالل هاي گوناگونی را 
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چند نمونه از تعریف و تمجیدهاي ابن عربی در شأن ابوبکر و عمر.

محی الدین براي برخی از رجال اهللا مقام شامخی قائل است و در بین آنان ابوبکر را صاحب باالترین مرتبه و مقام می داند.

در فتوحات مکیه می نویسد:

ا أمرهم اهللا به أن ینووه و یقصدوه و هذا غایۀ ما یقدر علیه رجال اهللا و هذه الطائفۀ فی الرجال قلیلـون فإنـه   حتى ال ینوون إال م«

مقام ضییحتاج صاحبه إلى حضور دائم و أکبر من کان فیه أبو بکر الصدیق رضی اهللا عنه و لهذا قال عمر بن الخطاب رضـی اهللا  اًق جد

إال أن رأیت أن اهللا عز و جل قد شرح صدر أبی بکر للقتال فعرفت أنه الحق لمعرفۀ عمر باشتغال أبی عنه فیه فی حرب الیمامۀ فما هو 

اي هو کالم الهی » ال«... یقولون هذا کالم ما خرج إلّا من بکر بباطنه فإذا صدرت منه حرکۀ فی ظاهره فما تصدر إال من إل و هو عزیز

1».ما هو کالم مخلوق

نیت نمی کنند مگر آنچه را خدا به آنان امر کرده باشد که قصد و نیت کنند و این مقام باالترین مقامی اسـت  ترجمه: ...تا آنجا که

ئـم  که رجال اهللا می توانند به آن راه یابند و این گروه بسیار اندکند چون هر کسی به این مقام راه نمی یابد و این مقام نیاز به حضور دا

دارد.

ن مقام دست یافته ابوبکر صدیق است. از این رو در جنگ یمامه عمر درباره ابوبکر گفت: حقانیت این بزرگترین شخصی که به ای

جنگ را نیافتم جز به اینکه دیدم خدا سینه ابوبکر را براي جنگ گشاده نموده است. پس دانستم که آن حق است.

مقام می رسند حرکتی در رفتار ظاهري آنان سر نمی زند زیرا عمر اشتغال ابوبکر را به باطنش شناخته بود. پس کسانی که به این

یعنی کالم خدایی است و سخن مخلوق نیست.» ال«و آن کمیاب است. می گویند: این سخن نیست مگر از » ال«مگر 

لکه در فکـر  از این سخنان این گونه استفاده می شود که ابوبکر در پندار محی الدین نه تنها در گفتار و کردار معصوم بوده است ب

2نیز معصوم بوده تا آن جا که کالم وي کالمی الهی است.

باب الثالث و الثالثون212ص1فتوحات مکیه ج1
20دیدگاه محی الدین درباره خلفا ص2
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به همین جهت است که ابن عربی در فتوحات آورده است که اگر بندگان خالص الهی بخواهند از هر کدام از درهاي بهشت وارد 

شوند وارد می شوند، اما ابوبکر از تمام درهاي بهشت وارد می شود:

الثمانیۀ األبواب من الجنۀ أن یـدخل مـن أیهـا    -ص-یره، ممن لیس له ذلک. و لذلک لما ذکر رسول اهللاوجوه کثیرة، فیفضل غ« 

أرجو أن تکون منهم، یا أبا ":-ص-قال رسول اهللا-"یا رسول اهللا! و ما على اإلنسان أن یدخل من األبواب کلها؟"شاء، قال أبو بکر:

1»"بکر.

دارد که موجب برتري او بر دیگرانی است که این وجوه در آنان نیست. از این رو است که ترجمه: وجوه زیادي در ابوبکر وجود 

چون پیامبر(ص) فرمود: بهشت را هشت در است که از هر دري که بخواهند وارد می شوند. ابوبکر گفت: چه می شد که انسان از همه 

.درها وارد می شد؟ پیامبر(ص) فرمود: امیدوارم تو از آنان باشی...

در بینش ابن عربی ابوبکر دانا ترین مردم به اسرار و شأن نزول آیات قرآن بود.

در فتوحات مکیه آورده است:

لما تال رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم هذه السورة بکى أبو بکر الصدیق رضی اهللا عنه و» ...إذا جاء نصر اهللا و الفتح«فأنزل علیه «

و علم أن اهللا تعالى قد نعى إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم نفسه و هو کان أعلم الناس بـه و  وحده دون من کان فی ذلک المجلس

2...»أخذ الحاضرون یتعجبون من بکائه و ال یعرفون سبب ذلک

ران نازل گردید و آن حضرت این سوره را تالوت فرمود، در میـان حاضـ  » إذا جاء نصر اهللا و الفتح«ترجمه: چون بر پیامبر(ص) 

مجلس تنها ابوبکر گریست و دانست که خداوند به این وسیله خبر رحلت پیامبر(ص) را داده است زیرا ابوبکر دانا ترین مردم به ایـن  

.امر بود. اهل مجلس همه از گریه او تعجب کردند چون سبب آن را نمی دانستند

باب الخامس و الستون318ص1فتوحات مکیه ج1
باب الثالث و العشرون181ص1فتوحات مکیه ج2
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اهل سنت را همان راه و روش حق می دانـد و دعـا   محی الدین ابوبکر را فاضل ترین شخص به خالفت می داند و راه و روش

می کند که خداوند همیشه وي را از اهل سنت قرار دهد:

علم أنّه لیس فی اُمۀ محمد(ص) من هو افضل من ابی بکر غیر عیسی(ع)... اعلم أنّ السرّ الذي وقر فی صدر ابی بکر رضـی اهللا  إ«

یوم موت رسول اهللا(ص) فکانت له کالمعجزة فی الداللۀ علی دعوي الرسالۀ، فقـوي  عنه و فضل به علی غیره هو القوة التی ظهرت فیه

حین ذهلت الجماعۀ ألنّه ال یکون صاحب المتقدم و اإلمامۀ إلّا صاحیاً غیر سکران، فکان و هو الحقیق بالتقدم و ال یقدح فـی کمالـه و   

فإذا کـان  » و هللا یسجد من فی السماوات و األرض طوعاً و کرهاً«ی: استحقاقه الخالفۀ کراهۀ بعض الناس فان ذلک مقام الهی قال تعال

بعض الناس یسجد لمن بیده ملکوت السماوات و األرض کرهاً ال طوعاً فکیف بحال ابی بکر أو غیره فعلم أنّه البد من طائع و کاره و لو 

تعالی یحفظنا مـن الفضـول و مـن المخالفـۀ أهـل السـنّۀ و       کان یدخل فی األمر علی کره ألجل شبهۀ تقوم عنده إذا کان ذا دین... فاهللا 

1».الجماعۀ آمین

که در امت محمد(ص) کسی که از ابو بکر افضل باشد غیر از عیسی (ع) نیست... و بدان که رازي که در سینه ابوبکر ترجمه: بدان 

حلت پیامبر(ص) در ابوبکر ظاهر گردید و آن نیرو جاي گرفته بود که به واسطه آن بر دیگران برتري یافت، همان نیرویی بود که روز ر

براي ابوبکر مانند معجزه اي بود که بر حقانیت ادعاي رسالت داللت داشت، پس نیرومند بود آنگاه که (به واسطه عظمت مصیبت) عقل 

همان کسی بود کـه سـزاوار   از سرها پریده بود، زیرا سزاوار امامت و تقدم نیست مگر کسی که هوشیار و غیر مست باشد، پس ابوبکر 

بود که [براي خالفت] مقدم داشته شود، و در کمال و استحقاق براي خالفتش نا خشنودي برخی از مردم اشکال وارد نمی کند، چـون  

هر کس که در آسمان ها و زمین است براي خدا سجده می کند چه بـا رغبـت و چـه بـا     «این مقام الهی است. خداوند فرموده است: 

پس هنگامی که بعضی از مردم براي خدایی که ملکوت آسمان ها و زمین به ید قدرت اوست بـا نـا خشـنودي و کراهـت     »خشنودي

329باب الثالث و ثالثمائۀ ص16ص3فتوحات مکیه ج1
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سجده می کنند پس حال ابوبکر و غیر او چگونه خواهد بود. پس دانسته شد که در هر حال نسبت به خالفـت راضـی و نـا راضـی     

اهل سنت و جماعت نگاه دارد آمین.وجود دارد.... خداوند ما را از فضولی و مخالفت با 

ابن عربی در این سخن، نا خشنودي حضرت علی(ع) و سلمان فارسی و ابوذر غفاري نسبت به خالفت ابوبکر را به نا خشـنودي  

1برخی از مخلوقات نسبت به خضوع در برابر خداوند متعال تشبیه کرده است!!

دارد، به عنوان نمونه: محی الدین معتقد است که مالئکه با عمر سخن می وي در شأن و منزلت عمر بن خطاب هم سخنان فراوانی 

او از قول پیامبر در فتوحات مکیه می گوید:گویند و به اصطالح وي، او محدث است. 

ثل فقد أثبت النبی صلى اهللا علیه و سلم أن ثم من یحدث ممن لیس بنبی و قد یحدث بمقال إن یکن فی أمتی محدثون فعمر منهم«

و اهللا یقول لمن عمل منا بما شرع اهللا له إن اهللا یعلمه و یتولى تعلیمـه بعلـوم   ... هذا فإنه خارج عن تشریع األحکام من الحالل و الحرام

و من أقطاب هذا المقـام  » جعلْ لَکُم فُرْقاناًء علیم و قال إِنْ تَتَّقُوا اهللا یو اتَّقُوا اهللا و یعلِّمکُم اهللا و اهللا بِکُلِّ شَی«أنتجتها أعماله قال تعالى 

2».عمر بن الخطاب و أحمد بن حنبل

شـند عمـر از آنـان اسـت.     ااگر در امت من محدث هایی (کسانی که مالئکه با آنان سخن می گویند) بترجمه: پیامبر(ص) فرمود:

گویند و پیامبر نیستند و این چنین سخن گفتن تشریع احکام پیامبر(ص) ثابت کرده است که حتماً کسانی هستند که با مالئکه سخن می 

از قبیل حالل و حرام کردن نیست... خدا درباره کسانی از ما که به آنچه خدا تشریع نموده عمل می کنند می گوید: خدا او را تعلیم می 

از خدا بپرهیزید «است. خدا فرموده است: دهد و خود براي وي آموزش علومی را عهده می گیرد که اعمالش را براي او انتخاب کرده 

اگر تقوا پیشه کنید خدا براي شما فرقان (وسیله شناخت «و نیز فرموده است: » و خدا به شما می آموزد و خدا به هر چیزي آگاه است

3را قرار می دهد. عمر بن خطاب و احمد بن حنبل از اقطاب این مقامند.)حق از باطل

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل1
باب الثالثون200ص1فتوحات مکیه ج2
لدین عربی قائل است که عمـر و  اما محی ااهل سنت به آن چه در منابع شیعه آمده است که حضرت فاطمه زهرا(س) و ائمه اطهار(ع) محدث بوده اند و یا علم لدنی داشته اند منتقدند، 3

احمد بن حنبل هم محدث و هم داراي علم لدنی بوده اند که خداوند به آنها افاضه فرموده، پس چگونه می توان گفت: ابن عربی سنی نیست؟
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می داند!ابن عربی عمر را معصوم )4

محی الدین عربی براي عمر بن خطاب مقام ویژه اي از تقوا و کماالت قائل شده است و آن را منشـأ عصـمت وي مـی دانـد، در     

فتوحات می گوید:

ا سلک فجـا  قال صلى اهللا علیه و سلم فی عمر بن الخطاب یذکر ما أعطاه اهللا من القوة یا عمر ما لقیک الشیطان فی فج إلّلهذا «... 

عمر بـن الخطـاب   ا إلى الباطل و هو غیر فجفدل على عصمته بشهادة المعصوم و قد علمنا إن الشیطان ما یسلک قط بنا إلّک!ر فجغی

1».ا فجاج الحق بالنص فکان ممن ال تأخذه فی اهللا لومۀ الئم فی جمیع مسالکهفما کان عمر یسلک إلّ

ویی را که خدا به عمر بن خطاب داده است به یاد آورد درباره او فرمـود: اي  ترجمه: ... به همین جهت پیامبر(ص) هنگامی که نیر

عمر! شیطان تو را در راهی مالقات نمی کند مگر اینکه راهی غیر از راه تو را می پیماید. این حدیث داللت دارد که به شهادت معصوم 

ه راهی نمی برد مگر راه باطل و آن راه غیر از راه عمـر اسـت،   (پیامبر) عمر معصوم است. زیرا ما می دانیم که شیطان هیچ گاه ما را ب

راه هاي حق را می پیماید پس او از کسانی است که در تمام روش هایش در راه خدا، از پس عمر به داللت این نص (معصوم است و)

2سرزنش هیچ سرزنش کننده اي نمی هراسد.

و احادیث موافق عمر را که اکثراً هم با هتـک پیـامبر(ص) اسـت    اگر شیعه، اهل بیت پیامبر(ص) را پس از ایشان محدث می دانند، ابن عربی عمر را در کنار پیامبر(ص) محدث می داند،
جاب فرمان دهد، که در نهایت باعث نزول آیـه  دلیل این مطلب می داند. مانند آنچه در منابع حدیث اهل سنت آمده که عمر نستجیر  باهللا پیامبر(ص) را امر می کرد که زنان خود را به ح

حجاب گردید!!
آمده است:109کتاب الوضوء، باب136ص1در صحیح بخاري ج

طویلۀ و فناداها عمر اال قـد عرفنـاك   فکان عمر یقول للنبی احجب نسائک فلم یکن رسول اهللا(ص) یفعل، فخرجت سوده بنت زمعۀ زوج النبی(ص) لیلۀ من اللیالی عشاء و کانت إمرأة«
».یا سودة، حرصاً أن ینزل الحجاب فأنزل اهللا آیۀ الحجاب

بلندي داشـت در یکـی از شـبها    طور دائم به پیامبر(ص) می گفت: زنانت را از نا محرمان بپوشان. پیامبر(ص) کسی نبود که به نصیحت عمر عمل کند. همسر پیمبر سوده که قد: عمر به 
آیه حجاب را نازل کرد.بیرون آمد. عمر فریاد بر آورد. آهاي سوده، تو را شناختم. و حال آنکه حریص بود که آیه حجاب نازل شود. پس خدا 

باب الثالثون200ص1فتوحات مکیه ج1
جوم برد و آن را به آتش کشـید و از  ابن عربی راست گفته که عمر از سرزنش هیچ سرزنش کننده اي نمی هراسد. زیرا عمر براي استحکام خالفت غاصبانه، به خانه فاطمه زهرا(س) ه2

حالیکه مقام عظیم فاطمه زهرا(س) را از لسان مبارك پیامبر(ص) بارها شنیده بود.سرزنش هیچ سرزنش کننده اي هم نهراسید در 
به عنوان نمونه:اهل سنت منکر این هجوم وحشیانه به خانه فاطمه توسط عمر هستند، اما منابع معتبر تاریخی اهل سنت این واقعه جانگداز را تأیید می کند،

می نویسد: همانـا روزي ابـوبکر از عـده اي کـه از     » اإلمامۀ و السیاسۀ«ق در کتاب خود به نام 276دینوري (معروف به ابن قتیبه) متوفاي سال الف: ابو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبه
هـا از خـارج شـدن از خانـه خـود داري      آنبیعت با او سر پیچی کرده و نزد علی(ع) جمع شده بودند سئوال کرد. پس عمر را به دنبال آنها که در خانه علی جمع شده بودند فرستاد، پس

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



82

قسم بر آن کس که جان عمر در دست اوست باید خارج شوید و إلّا خانه را با اهلش به آتـش  «نمودند. در این هنگام عمر دستور داد که: هیزم حاضر کنید و خطاب به اهل خانه گفت: 
».می کشم

)12ص1ه است؟! عمر گفت: اگر چه فاطمه باشد! (اإلمامۀ و السیاسۀ جشخصی به عمر گفت اي ابا حفص! آیا میدانی فاطمه در این خان
با ذکر سند می گوید: 13در همان کتاب ص» ابن قتیبه«همچنین 

ند متفرق شدند. لکن عمر و گریه می کرد... تا آنکه عمر و اصحابش پشت درب خانه فاطمه جمع شدند و دق الباب کردند، پس مردم صداي فریاد و گریه فاطمه را شنیدند، در حالی که 
اصحابش همانجا ماندند. پس علی را با زور از خانه خارج نموده و او را به طرف ابوبکر کشاندند و به او گفتند: بیعت کن.

علی گفت: اگر بیعت نکنم چه می کنید؟
گفت: به خدایی که جز او خدایی نیست گردنت را خواهیم زد.

ق روایت می کند: ابابکر براي بیعت گرفتن از علی به دنبال وي فرستاد، پس علی بیعت نکرد. در این هنگام عمر با شعله اي آتـش  279متوفاي » ريبالذ«ب: احمد بن یحیی معروف به 
روانه خانه علی شد. فاطمه در پشت درب با او مواجه شده و گفت: اي پسر خطاب! آیا تو را در حال آتش زدن  خانه ام می بینم؟!

)586ص1ري! و آنچنان به این عمل مسر و محکم هستم چنانکه پدرت بر دینی که آورده بود! (أنساب األشراف جعمر گفت: آ
گفت: به خدا قسم! بـراي بیعـت خـارج    ج: محمد بن جریر طبري می نویسد: زمانی که طلحه و زبیر  عده اي از مهاجرین در خانه علی جمع شده بودند، عمر بن خطاب به آنجا آمده و 

)443ص2وید و إلّا خانه را بر شما می سوزانم. (تاریخ االُمم و الملوك جش
د: مسعودي مورخ مشهور اهل سنت می نویسد: ابوبکر پانزده روز قبل از آنکه از دنیا برود مریض شد، چون به حالت احتضار رسید گفت: 

ودم...: اي کاش خانه فاطمه را مورد تفتیش و هجوم قرار نداده بودم و در این باب سخنان زیادي گفـت (مـروج   باکی بر من نیست مگر بر سه چیز که انجام دادم و اي کاش انجام نداده ب
)194ص2الذهب ج

تش کشـیدند و او را  رب خانه اش را به آه: همچنین مسعودي در جریان حکایت سقیفه می نویسد: (بعد از رحلت پیامبر) عده اي به خانه علی حمله ور شده و به آنجا هجوم آوردند و د
عنوان حکایۀ السقیفه)142به زور از خانه خارج کردند، آنان سیده زنان را پشت درب فشار سختی دادند به حدي که محسن را سقط کرد. (اثبات الوصیه ص

ند، علی و عباس و زبیر و سعد بن عباده بودند. اما علی و عباس و زبیر و: احمد بن محمد بن عبد ربه آندلسی مشهور به ابن عبد ربه می نویسد: کسانی که از بیعت با ابی بکر تخلف کرد
وانه خانه فاطمه شده تا آنجا را به آتـش بکشـد.   در خانه فاطمه نشسته بودند تا آنکه ابوبکر عمر را به سوي آنها فرستاد تا آنها را از خانه خارج سازد... پس عمر با شعله اي از آتش ر

یـد چنانچـه امـت    اطمه برخورد کرده، فاطمه به وي گفت: اي پسر خطاب! آیا براي آتش کشیدن خانه ما آمده اي؟! عمر گفت: آري! مگر آنکه با ابابکر بیعـت کن در این هنگام عمر با ف
)14و13ص5چنین کردند. (عقد الفرید ج

ق) آن بود که می گفت:231از رؤساي مذهب معتزله متوفاي ق می نویسد: از جمله عقاید نظّام (548ز: شهرستانی از نویسندگان بزرگ اهل سنت متوفاي 
)57ص1در حالی در خانه نبود مگر علی و فاطمه و حسن و حسین. (الملل و النحل ج» خانه را با اهلش به آتش بکشید«عمر به خانه فاطمه حمله ور شده و فریاد می زد: 

عده اي از مهاجرین در بیعت ابی بکر که بدون مشورت آنها انجام شد غضـبناك شـده و مسـلح در خانـه فاطمـه سـکنی       ح: ابن ابی الحدید معتزلی از سرشناسان اهل سنت می نویسد:
را به خدا دیده می شدند به خانه فاطمه حمله کردند، فاطمه فریاد کشید و آنها» سلمۀ بن سالمه«و » أسید بن حضیر«گزیدند. در این هنگام عمر با عده اي از اصحابش که در میان آنها 

)47ص6سوگند داد.... (شرح نهج البالغه ج
ق می نویسد: عمر بن خطاب (در هجوم به خانه فاطمه) به فاطمه گفت: اي دختـر  975از محدثان بزرگ اهل سنت متوفاي » متقی هندي«ط: عالء الدین علی بن حسام الدین معروف به 

د و بعد از پدرت هیچ کس دوست داشتنی تر از تو نزد ما نیست! و لکن به خدا قسم این محبت! مانع از آن نیست که اگر این رسول خدا! هیچ کس نزد ما دوست داشتنی تر از پدرت نبو
)651ص5افراد که نزد تو جمع شده اند (را خارج نکنی) دستور دهم خانه را بر آنان به آتش بکشند. (کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال ج

فاطمه از خانه خارج شد و گفت: یا آنکه از خانه ام خارج شوید یا آنکه معجر از سر برداشـته و شـما را   مهاجرین داخل خانه شدند،«... شهور اهل سنت می نویسد: ي: یعقوبی مورخ م
)126ص2نفرین خواهم کرد! (تاریخ یعقوبی ج

و بـه خـاطر جلـو گیـري از تفرقـه میـان       » به خاطر حفظ اسـالم «جوم واقع شد و صیانتش شکسته شد و خانه فاطمه مورد ه«ك: ابن ابی الحدید معتزلی می نویسد که اگر گفته شود: 
»مسلمانان، چرا که مسلمانان آن زمان از دین بر می گشتند و دست از اطاعت بر می داشتند!

در جواب گفته می شود که: 
ودج او مورد حمله قرار گرفت هتک واقع شد (چرا که عایشه بر علیه خلیفه رسمی مسلمانان قیام کرده) و همورد» هودج عایشه«م و جواب را بدهید آنجا که: در جنگ جمل همین کال

اطاعت پاره نشود و اجتماع مسلمین از هم نپاشد و خون مسلمانان به هدر نرود....که ریسمانتا آن
بود، بدون شک جایز است حمله به هودج عایشه به خاطر امري که واقع شده بود.پس وقتی که جایز باشد حمله به خانه فاطمه به خاطر امري که هنوز واقع نشده
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به احادیثی جعلی از منابع حدیثی اهل سنت تمسک کرده است که غالباً متأسفانه ابن عربی براي اثبات عصمت عمر بن خطاب 

بی احترامی و توهین به مقام مقدس رسول خدا(ص) است.متضمن 

از آن جمله:

در صحیح بخاري آمده است:- 1

بـا  عمر بن خطاب اجازه گرفت تا بر رسول خدا(ص) وارد شود در حالی که گروهی از زنان قریش خدمت آن حضرت بودند و «

آن حضرت سخن می گفتند و پر حرفی می کردند و صداهایشان باال گرفته بود. هنگامی که عمر بـن خطـاب اجـاره (ورود) گرفـت     

برخاستند و حجاب کردند. عمر وارد شد در حالی که پیامبر(ص) می خندید... پیامبر(ص) فرمود: عجب دارم از این زنانی که نزد مـن  

حجاب کردند، سپس فرمود: یا ابن خطاب! قسم به کسی که جانم در دست قدرت اوست هـیچ گـاه   بودند، چون صداي تو را شنیدند

1».شیطان تو را در راهی که می روي مالقات نکرده مگر اینکه از راهی غیر ز راه تو رفته است

در سنن ترمذي آمده:- 2

رده بودم اگر خدا شما را سالم از جبهه برگرداند، رسید و گفت: یا رسول اهللا! نذر کدختري سیاه چهره خدمت رسول خدا(ص)«... 

پیش روي شما بنوازم و آواز بخوانم. پیامبر(ص) به او فرمود: اگر نذر کرده اي بنواز و إلّا نه. دخترك شروع به نواختن کـرد، ابـوبکر   

نجام دهنـده آن بیـزاري جسـت و ایـن     چگونه هتک حرمت از هودج عایشه از گناهان کبیره، آن هم از گناهان کبیره اي که موجب ورود ابدي در آتش جهنم است می باشد، و باید از ا
ی رود! حـال  ن به شمار می رود، لکن حمله به خانه فاطمه و ورود وحشیانه در منزلش و جمع آوري هیزم و تهدید به آتش زدن، از ارکان ایمان به شمار مبیزاري از مهمترین ارکان ایما

و حال آنکه تمام مسلمانان چه آنهـا کـه فاطمـه را    آنکه حرمت هر دو زن یکی بود! اگر نگوییم که حرمت فاطمه بیشتر بود.... نه! هرگز! چگونه عایشه یا غیر او، در منزلت فاطمه باشد 
)17و16ص20دوست دارندو چه آنکه او را دوست ندارد می دانند که فاطمه [صلوات اهللا عیها] سیده زنان عالمین می باشد. (شرح نهج البالغه ج

عربی ادعا دارد که عمر معصوم است! به خاطر همین مواضع و سخنان است که برخـی از  حال با وجود این همه نقل اهل سنت در مورد هجوم عمر به خانه فاطمه و آتش کشیدن آن ابن 
علماي شیعه وي را سنی ناصبی معرفی کرده اند!

ادرن الحجاب، فـدخل عمـر و   خطاب قمن فباستأذن عمر بن الخطاب علی رسول اهللا(ص) و عنده نسوة من قریش یکلّمنّه و یستکثرنّه عالیۀ اصواتهنّ علی صوته، فلما استأذن عمر بن ال1
ـ  ن الخطـاب و الّـذي نفسـی بیـده، مـا لقیـت       رسول اهللا(ص) یضحک... فقال النبی(ص) عجبت من هؤالء الالتی کنّا عندي، فلما سمعن صوتک ابتدرن الحجاب... فقال النبی(ص) إیهاً یا اب

مناقب عمر بن خطاب)36ب فضائل اصحاب النبی، بابکتا71ص3الشیطان سالکاً فجاً قط إلّا سلک فجاً غیر فجک! (صحیح بخاري ج
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ارد شد، پس طبل را زمین آمد همچنان می نواخت، علی وارد شد همچنان می نواخت، عثمان آمد همچنان می نواخت، سپس عمر و

1».گذاشت و بر رویش نشست. پیامبر(ص) فرمود: اي عمر شیطان از تو می ترسد...

ترمذي نیز نقل می کند:

پیامبر به پا خاست مشاهده کرد زن حبشیه اي را که می رقصد و کودکان اطرافش را گرفته اند، پس فرمود: اي عایشه بیـا و  «... 

عمر پیدا شد مردم از اطراف آن زن متفرق شدند، عایشه گفت که پیامبر فرمود: شطیان انس و جن را مـی  تماشا کن... چون سر و کله

2».بینم که از عمر فرار می کنند

در این احادیث ساختگی چندین فضیلت و برتري براي عمر نسبت به پیامبر(ص) آمده است:

یز بدون نهی از منکر نسخن می گویند، می خندند و پیامبر(ص)خدمت پیامبر(ص) هستند در حالی که بلند ،زنان بدون رعایت- 1

با آنان می خندد، اما زنان از عمر می ترسند و حجاب را کامل می کنند زیرا وي بر خالف پیامبر(ص) از گناه روي گردان و به نهی از 

منکر پایبند و به تعبیر ابن عربی معصوم است.

یدا می کند و به وسواس و اغوا می پردازد، اما نه تنهـا شـیطان در مجلـس عمـر     شیطان در محضر مقدس پیامبر(ص) حضور پ- 2

ظاهر نمی شود، بلکه شیطان از راهی که عمر عبور کند عبور نمی کند.

به وي اجازه می دهد که همسرش را براي رقاصه ها به مإل عـام دعـوت کنـد، امـا عمـر      –نستجیر باهللا –غیرت پیامبر(ص) - 3

هرگز!!

به پاي کوبی و رقص و نواختن عالقه مند بود و از آن بهره می برد، اما عمر هرگز!!–نستجیر باهللا –(ص) خود پیامبر- 4

(ص): إن کنت نذرت فاضربی، و إلّا فال. فجعلـت  جاءت جاریۀ سوداء، فقالت: یا رسول اهللا، إنّی کنت نذرت إن ردك اهللا صالحاً أن أضرب بین یدیک بالدف و أتغنّی، فقال لها رسول اهللا1
دخل علی قعدت علیه، فقـال رسـول اهللا(ص):  تضرب، فدخل ابوبکر و هی تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها ثم دخل عثمان و هی تضرب، ثم إنّ الشـیطان  و هی تضرب، ثم

فی مناقب عمر)3690حدیث580ص5لیخاف منک یا عمر... (سنن ترمذي ج
فانظري... إذ طلع عمر، قال: فارفض الناس عنها. قالت: فقال رسول اهللا(ص): إنّی ألنظر الی شیاطین اإلنـس  ... فقام رسول اهللا، فإذا حبشیۀ ترقص و الصبیان حولها، فقال: یا عایشه تعالی 2

)3691و الجن قد فرّوا من عمر! (همان حدیث
الم خداوند بر او و خاندان پاك و مطهرش باد][اینجانب (مؤلف) از پیامبر عزیز و بزرگوار اسالم(ص) عذر می خواهم که این سخنان جعلی و باطل را به خاطر مقصودي نقل نمودم، س
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پیامبر اکرم(ص) و عایشه جزء –نستجیر باهللا –در این احادیث ساختگی تماشاگران به عنوان شیاطین انس معرفی شده اند و - 5

1جن و انس از او فرار می کنند!آنان به حساب آمده است اما عمر هرگز! بلکه شیطان 

این احادیث جعلی عمدتاً ساخته و پرداخته دستگاه خالفت امویان است. آنان با استخدام علماي دین به دنیا فروش این احادیـث  

2را ساختند و وارد کتب اهل سنت کردند و متأسفانه برخی از محدثان ساده لوح اهل سنت نیز این بافته ها را نقل نمودند.

43و42دیدگاه محی الدین عربی درباره خلفا، سید علی رضا حسینی ص1
انـد، در جلـد   کسانی را که از روي سوء نیت، حدیث جعل کرده یا تهمت هاي ناروا به پیروان راستین علی(ع) زده اند را معرفـی فرمـوده   » الغدیر«مرحوم عالمه امینی در کتاب نفیس 2

ا در تمـام  صفحه بحثی جالب و جامع نموده و حدود هفتصد نفر از روات اهل سنت را که کذّاب و حدیث ساز بوده اند معرفی می کند که احادیث جعلی اینه150پنجم همین کتاب حدود 
) حدیث ساخته اند، این هفتصد نفر غیر از آن کذّاب هـایی اسـت   408684و چهار(نفر از این هفتصد نفر چهارصد و هشت هزار و ششصد و هشتاد43تنها کتب اهل سنت پراکنده است،

حدیث دروغ که در خصـوص مناقـب و فضـائل خلفـاي اهـل سـنت       100که در کتب معتبر عامه از آنها به عنوان افراد موثق یاد شده است که شمارشان کم نمی باشد. عالوه بر ایشان 
حتی از یزید تجلیل شده مورد بررسی قرار گرفته.ساخته شده است و در برخی از آنها 

می نویسد:85ص4که از علماي اهل سنت است گفتار عجیبی در مورد شیعه آورده است که وي در کتاب الصرّاع ج» عبد اهللا قصیمی«
منی با حدیث و سنت و طرفدارانش زیادند، ولی علماي اهل سـنت ماهیـت   حقاً دروغ سازان در رجال شیعه و مردم هواپرست به خاطر رسیدن به دنیا و تقرب به اهل آن با کینه و دش«

»!آنها را به عالی ترین وجه آشکار نموده اند
»!در میان اهل سنت کسی که متهم به دروغ سازي باشد وجود ندارد«تا آنکه می گوید: 

جواب:  
ست و دلیل حقانیت شیعه در کتب خود اهل سنت پنهان شده است. به فرمایش مرحوم عالمـه امینـی اگـر    شیعه نیازي به جعل حدیث ندارد. حقانیت شیعه از خورشید آسمان روشن تر ا

روزي هم کتب شیعه نباشد کتب اهل سنت براي اثبات حقانیت شیعه در اصول و فروع کافی است.
الغدیر بعد از آنکه تعداد بسـیاري از حـدیث سـازان    5شیعه؟ (عالمه امینی در جلدباید به جناب قصیمی گفت: آیا حدود نیم میلیون حدیث جعلی و دروغ از جعلیات اهل سنت است یا

روزي در دادگاه تاریخ به قلم امینی که تراشـه  اهل تسنن را معرفی می کند بیان می دارد که احادیثی که این عده جعل کرده اند حدود نیم میلیون می باشد) اگر این بزهکار می دانست که 
ار علی(ع) است این گونه رسوا خواهد شد این تهمتها را به شیعه نمی زد.قلمش از ذوالفق

حدیث سازي عامل تقرب به خدا!!!
بـن  ان و عامل تقرب آنان به خداست. یحییقصیمی آن ادعا را در حالی می کند که گویی خبر از کتب اهل سنت ندارد که جعل حدیث نزد آنها منافاتی با زهد ندارد بلکه از اشعار صالح

التفاتی به آن احادیث دروغ و اخبار نـادر کـه حـدیث سـازان دربـاره      «گفته است: 155ص» التذکار«و قرطبی در » صالحان را چیزي دروغ گو تر از حدیث ندیدم«سعید قطان گوید: 
».ادندفضیلت هاي قرآن و دیگر اعمال ساخته اند نباید کرد، زیرا آنها چنین عملی را به عنوان قصد قربت انجام د

براي تقرب به خدا حدیث در شرح حال برخی از رجال حدیث خود می نویسد: شب تا صبح عبادت می کرد و صبح جلوس می کرد و براي تقرب به خدا حدیث جعل می کرد. دیگري
از دروغ «حدیث سازي چنان رایج شد که یحیی بن معین گفتـه اسـت:   در فضل معاویه و یزید جعل می کند، همینها بودند که براي بازار داغ حدیث سازي جایزه معین می کردند و بازار

کدام صاحب حدیث است کـه از  «) همین شخص می گوید: 184ص14(تاریخ خطیب بغدادي ج». گویان به قدري کتاب نوشتم که تنور را با آن بر افروختم و نان پخته از آن در آوردیم
)43ص1د ج(تاریخ بغدا». کذّابی هزار حدیث ننوشته باشد

حدیث غیر مکـرر اسـت کـه از    2761حدیث انتخاب کرده است. صحیح بخاري مشتمل بر500000حدیث آورده که آن را از میان 4800یا می نویسد: ابو داوود سجستانی در سننش 
یا بخاري می گوید: دویست هزار حدیث غیر صـحیح حفـظ   حدیث انتخاب می کند، 300000حدیث را از میان 4000حدیث انتخاب نموده است. مسلم در صحیحش 600000میان 

نموده ام.
با اینکه اینها حدود صد سال نقل حدیث را ممنوع اعالم نموده بودند این همه حدیث از کجا به وجود آمد؟

)356تا ص208از ص5تاب گرانسنگ الغدیر ججناب عبد اهللا قصیمی! این همه حدیث دروغ را علماي اهل سنت جعل نموده اند یا شیعه؟ (مطالب فوق بر گرفته از ک
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بن عربی عثمان را نفْس پیامبر(ص) و خلیفه حق از جانب وي می داند.ا)5

محی الدین در منقبت عثمان در صلح حدیبیه فضیلتی را بازگو می کند که بزرگان مفسرین اهل سنت همچون طبري، فخر رازي و 

داشته اسـت در بـاالترین مرتبـه اصـحاب     ابن کثیر و... از آن بی خبرند! او می خواهد با این فضیلت عثمان را که در حدیبیه حضور ن

بیعت رضوان قرار دهد و لذا می گوید:

و أخذ یده بیده و قال هذا عـن عثمـان و کـان    بیدهفقد بایع النبی صلى اهللا علیه و سلم فی بیعۀ الرضوان نفسه بنفسه و جعل یده «

و بین عثمان اإلنسانیۀ و هی حقیقـۀ النشـأة العبودیـۀ فجـازت     و الجامع بین النبی صلى اهللا علیه و سلم ...عثمان غائبا فی تلک البیعۀ 

1».النیابۀ و أن یقوم کل واحد مقام اآلخر

ترجمه: پیامبر(ص) در بیعت رضوان خودش با خودش بیعت کرد، دستش را بر دستش نهاد، و دستش را با دستش گرفت و فرمود 

د... و جامع بین پیامبر(ص) و عثمان انسانی است که آن منشـأ حقیقـت   این از طرف عثمان، و حال آنکه عثمان در این بیعت غائب بو

عبودیت است. پس رواست که پیامبر(ص) و عثمان از یکدیگر نیابت کرده و در مقام و جایگاه هم قرار گیرند.

کرده است:براي این فضیلت ساختگی هیچ مدرکی وجود ندارد به جز حدیث مرسلی که ابن ابی حاتم از سلمۀ بن األکوع نقل

پیامبر(ص) با عثمان بیعت کرد [بدین صورت که] دستش را بر دست دیگرش نهاد. پس مردم می گفتند خوش به حال عثمان به «

کاش چند سالی صبر می کرد و طواف نمی کـرد تـا مـن    دور خانه خدا طواف می کند در حالی که ما در اینجا هستیم، پیغمبر فرمود: 

2».طواف کنم

752ص1فتوحات مکیه ج1
لو مکث کـذا و  : «-صلى اهللا علیه و سلم-فبایع لعثمان رضی اهللا عنه إحدى یدیه على األخرى. فقال الناس: هنیئا البن عفان رضی اهللا عنه یطوف بالبیت و نحن هاهنا فقال رسول اهللا...2

18596حدیث3300ص10(تفسیر ابن ابی حاتم ج».کذا سنۀ ما طاف حتى أطوف
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سل بودن و سند نداشتن این حدیث، شواهدي هم بر جعلی بودنش وجود دارد: اوالً: همه مفسران اهل سـنت آورده  افزون بر مر

اند که عثمان طواف نکرد، همین امر موجب شد تا او را حبس کردند، تا مسلمانان تصور کردند تا او را کشته اند. پس چگونـه گفتنـد   

رمود: کاش طواف نمی کرد...؟خوش به حال عثمان...؟ و چگونه پیامبر(ص) ف

ثانیاً: در صلح حدیبیه مقرر گردید که سال بعد عمره به جا آورند، چگونه فرمود: اي کاش چند سال دیگر صبر می کرد.

در یک حدیث ساختگی را این » ي یدیه علی االُخريدفبایع لعثمان اح«ارادت محی الدین به عثمان به قدري است که یک جمله 

بایع النبی صلى اهللا علیه و سلم فی بیعۀ الرضوان نفسه بنفسه و جعل یده على یده و أخذ یده بیده و قال هذا عـن  «اند: چنان می پرور

و این مطلب را بدین گونه جلوه می دهد تا بتواند در مقابل آیه مباهله که خدا علی(ع) را نفس پیامبر(ص) معرفی کرده است، » عثمان

دست پیامبر(ص) را به منزله دست او قرار داده و با این کار خالفت او را بعد از پیامبر(ص) توجیه کنـد.  نفس عثمان را نفس پیامبر و

کاري که هیچ سنی تا کنون انجام نداده است.

ابن عربی عثمان را خلیفه به حق رسول خدا می داند، وي در کتاب فتوحات مکیه می گوید:

عنه ثوب الخالفۀ حتی قتل لعلمه بما للحق فیه فإن رسول اهللا(ص) نهاه إن یخلع عنه ثوب کعثمان رضی اهللا عنه الذي لم یخلع «... 

1».الخالفۀ

ترجمه: ...مانند عثمان که جامه خالفت را بیرون نیاورد تا کشته شد، چون می دانست حق در بقاي او در جامه خالفت است، زیرا 

در آید.رسول خدا او را نهی فرموده بود که از جامه خالفت به

آنچه که سبب شد عثمان به قتل برسد پایمال کردن بیت المال مسلمین و بی تدبیري وي در اداره کشـور بـود، امـام علـی(ع) در     

خطبه شقشقیه می فرمایند:

308ص2فتوحات مکیه ج1
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[خَضْم خضْمۀَ الْإِبِلِ نبتَۀَ الرَّبِیعِ إِلَى -بِیه یخْضَمونَ مالَ اللَّهإِلَى أَنْ قَام ثَالثُ الْقَومِ نَافجاً حضْنَیه بینَ نَثیله و معتَلَفه و قَام معه بنُو أَ«

1»أَنِ انْتَکَثَ علَیه فَتْلُه و أَجهزَ علَیه عملُه و کَبت بِه بِطْنَتُه

ه و دستشـویى سـرگردان بـود، و    تا آن که سومى به خالفت رسید، دو پهلویش از پرخورى بـاد کـرده، همـواره بـین آشـپزخان     «

اى که بجان گیاه بهارى خویشاوندان پدرى او از بنى امیه به پاخاستند و همراه او بیت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر گرسنه

»ودش ساخت.بیفتد، عثمان آنقدر اسراف کرد که ریسمان بافته او باز شد و أعمال او مردم را برانگیخت، و شکم بارگى او ناب

اکنون خوانندگان محترم قضاوت کنند، سخن امیر مؤمنان علی(ع) درباره عثمان کجا و سخن ابـن عربـی کجـا، بـه قـول حـافظ       

شیرازي: ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!

چشم پوشی ابن عربی از مناقب امام علی بن ابی طالب (صلواة اهللا علیه))6

ائل و مناقب خلفاي ثالثه سخن می گوید و احادیث جعلی را در شأن آنان، آنچنـان بـا آب و   ابن عربی در آثار خود مدام از فض

تاب نقل می کند که ممکن است هر ساده لوحی فریب سخنان وي را بخورد، اما آنگاه که نوبت به امیر مؤمنان علی(ع) می رسد مسلم 

کتب اهل سنت آن هم به صورت متواتر موجود است به کلی نادیـده  ترین فضائل و مناقب موال امیر مؤمنان(ع) را که در مشهور ترین 

می گیرد! علما و محدثان بزرگ اهل سنت همچون نسائی و ابن مغازلی و خوارزمی و محمد بن طلحه شافعی، حاکم حسکانی و... در 

زیادي از قـرآن را کـه در شـأن    فضائل و مناقب مولی الموحدین کتاب هاي مستقل و مفصلی نوشته اند. مفسران اهل سنت نیز آیات 

نازل گردیده در تفاسیر خود نقل کرده اند، اما ابن عربی از همه آنان چشم پوشی می کند.علی(ع) 

مفسرین بزرگ شیعه و سنی با استناد به احادیث فراوانی، شأن نزول آیاتی از قرآن کریم را در مورد امیر مؤمنـان علـی بـن ابـی     

ی دانند، مانند:طالب و اهل بیت پیامبر(ص) م

46نهج البالغه خطبه سوم ص1
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و أَقمنَ الصلَوةَ و ءاتینَ الزَّکَوةَ و أَطعنَ اللَّه و رسولَه  إِنَّمـا یرِیـد   و قَرْنَ فىِ بیوتکُنَّ و لَا تَبرََّجنَ تَبرَُّج الْجهِلیۀِ الْأُولى«آیه تطهیر 

لَ الْبأَه سالرِّج نکُمع بذْهیل اللَّهرَکمطَهی و ت1»تَطْهِیرًای

هاى خود بمانید، و همچون دوران جاهلیت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید، و نماز را برپـا داریـد، و زکـات را    و در خانه«

»شما را پاك سازد.خواهد پلیدى و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملًا بپردازید،وخدا و رسولش را اطاعت کنید خداوند فقط مى

»نکمرِ ملىِ الْأَمأُو ولَ وواْ الرَّسیعأَط و واْ اللَّهیعنُواْ أَطامینَ ءَا الَّذأَیهیفىِ شى تُمعنُونَ فَإِن تَنَازتُؤْم ولِ إِن کُنتُمالرَّس و اللَّه إِلى وهفَرُد ء

2».الک خَیرٌْ و أَحسنُ تَأْوِیالبِاللَّه و الْیومِ االَْخرِ  ذَ

اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو األمر [اوصـیاى پیـامبر] را! و هـر گـاه در     اى کسانى که ایمان آورده«

ز ایمان دارید! این (کار) براى چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داورى بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخی

»شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.

»اللَّه و  الَتَهرِس لَّغْتا بلْ فَمتَفْع إِن لَّم و  کبن رم کا أُنزِلَ إِلَیلِّغْ مولُ بَا الرَّسأَیهی      ى الْقَـوْـدلَـا یه ـنَ النَّـاسِ  إِنَّ اللَّـهم کمصعی م

3».الْکَافرِین

اى! اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملًا (به مردم) برسان! و اگر نکنى، رسـالت او را انجـام نـداده   «

»کند.دارد و خداوند، جمعیت کافران (لجوج) را هدایت نمىخداوند تو را از (خطرات احتمالى) مردم، نگاه مى

»کاجنْ حأَنْفَم و کُمساءن نا وساءن و کُمناءأَب نا وناءأَب عا نَدلْمِ فَقُلْ تَعالَونَ الْعم كما جاء دعنْ بم تَهِـلْ     فیهنَب ثُـم ـکُمأَنْفُس ـنا وفُس

4»فَنَجعلْ لَعنَت اللَّه علَى الْکاذبین

33احزاب/1
59نساء/2

203حدیث191و190ص1شواهد التنزیل ج
67مائده/3

و...239ص1، شواهد التنزیل ج291ص2تفسیر درر المنثور ج
و...)408ص3، طبري در جامع البیان ج83ص2وبی ج، تاریخ یعق293ص4(سنن ترمذي ج61ال عمران/4
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بیایید «سیح) به تو رسیده، (باز) کسانى با تو به محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: هر گاه بعد از علم و دانشى که (در باره م«

ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خـود را مـا از نفـوس خـود     

»را بر دروغگویان قرار دهیم.دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود آن گاه مباهله کنیم و لعنت خدا

»راک مه ؤْتُونَ الزَّکاةَ وی الةَ وونَ الصقیمنُوا الَّذینَ یالَّذینَ آم و ولُهسر و اللَّه کُمیلونإِنَّما و1»ع

دارند، و در حال رکوع، زکات ىاند همانها که نماز را برپا مسرپرست و ولى شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده«

.»دهندمى

2»لْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم و أَتمَمت علَیکُم نعمتىِ و رضیت لَکُم الْاسلَام دینًاا«

»تمامروز، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرف«

اما محی الدین که سیره اش در فتوحات مکیه کتمان مناقب امیر المؤمنین و ائمه اطهار(ع) است به احادیث متواتر در شـأن نـزول   

تفسیر می کند که مستلزم انکار فضائل اهل بیت(ع) باشد.را نزول این آیات نه تنها اشاره اي ندارد بلکه به گونه اي برخی از آنها این 

فتوحات و فصوص احادیث مسلم و صحیحی که در منابع اهل سنت که به فراوانی آمده اسـت را کتمـان مـی کنـد.     ابن عربی در

احادیثی همچون:

3»أنا مدینۀ العلم و علی بابها«

4»علّمنی رسول اهللا(ص) الف باب یفتح من کلّ باب الف باب«

55مائده/1
و...293، الدر المنثور ص18ص13کنز العمال ج

3مائده/2
و...259ص2، الدر المنثور ج43ص2، تاریخ یعقوبی ج284ص8تاریخ بغدادي ج

9، هیثمی در مجمع الزوائـد ج 55ص11، طبرانی در معجم الکبیر ج127و126ص3مستدرك جاین حدیث را بسیاري از علماي اهل سنت نقل کرده اند از جمله: حاکم نیشابوري در 3
و...22ص4، ابن اثیر در اسد الغابه ج181ص3، خطیب بغدادي در تاریخ بغداد ج16ص2، جار اهللا زمخشري در الفائق ج114ص
، متقی هندي در کنـز العمـال   26و24ص8، ذهبی در سیر اعالم النبالء ج385ص42تاریخ مدینه دمشق ججمعی از علماي اهل سنت این حدیث را آورده اند از جمله: ابن عساکر در 4

و...114ص13ج
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1»سلونی قبل أن تفقدونی...«

2»مع علی...قعلی مع الحق و الح«

3»من کنت مواله فعلی مواله«

4»إنّ علیاً منّی و أنا منه، و هو ولی کلّ مؤمن«

مرتبه از هارون برادر موسی یاد کرده است، از ذکر حـدیث متـواتر   50با وجود این که محی الدین در فتوحات و فصوص حدود 

کـه بسـیاري از علمـاي اهـل     » ا أنّه ال نبی بعديأنت منّی بمنزلۀ هارون من موسی إلّ«رسول خدا(ص) در مورد علی(ع) که فرمودند: 

5سنت آن را نقل کرده اند خود داري کرده است.

و هها حدیث مسلم دیگري که محدثان بزرگ اهل سنت در کتب خود آورده اند و ابن عربی از آنها چشم پوشی نموده اسـت. دو 

جعلی رانقل می کند تا اعلمیت دیگران بر علی را اثبات کند:به جاي آن احادیث که اعلمیت علی(ع) را می رساند،این حدیث و سخن

6»أقضاکم علی و أعلمکم بالحالل و الحرام معاذ بن جبل و أفرضکم زیدرد «

بی حرمتی به امام علی(ع) با نقل حدیث جعلی)7

براي امیر مؤمنان علی(ع) محی الدین که براي منقبت سازي هر یک از خلفاي سه گانه، به احادیثی یا مکاشفاتی استشهاد می کند

منقبتی نیافته است جز روایت ساختگی خواستگاري آن حضرت از دختر ابو جهل!!

، متقی هنـدي  397ص42و ج335ص17، ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق ج532ص2جمعی از علماي اهل سنت این حدیث را آورده اند از جمله: حاکم نیشابوري در مسترك ج1
و...193ص2، یعقوبی در تاریخش ج162ص14و ج156ص13ز العمال جدر کن
، المسـتدرك  488ص42، تـاریخ دمشـق ج  33018، کنز العمال حـدیث 297ص2جمع زیادي از علماي اهل سنت این حدیث را آورده اند: شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید معتزلی ج2

و...140حدیث177ص1ج، فرائد السمطین 4638حدیث134ص3علی الصحیحین ج
همان گونه که قبالً ذکر شد اکثر محدثان بزرگ اهل سنت این حدیث را نقل کرده اند.3
و...32938برخی از بزرگان اهل سنت این حدیث را آورده اند مانند: متقی هندي در کنز العمال حدیث4
، 857غـزوه تبـوك حـدیث   195، کتاب المغازلی بـاب 225حدیث39ح بخاري کتاب فضائل اصحاب النبی باباین حدیث بطور متواتر در منابع اهل سنت آمده است از جمله در صحی5

و...132ص3، المستدرك ج330ص1، مسند احمد ج292ص11سبل الهدي و الرشاد ج
521و 466ص3فتوحات مکیه ج6
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وي در فتوحات می گوید:

چون به پیامبر(ص) گفته شد که علی(ع) از دختر ابو جهل خواستگاري کرده است آن حضرت بـراي مـردم در مـورد علـی(ع)     «

ز من است. مرا ناراخت می کند هر چه که فاطمه را ناراحت کند، و شادمان می کند مرا آنچه که خطبه خواند و فرمود: فاطمه پاره اي ا

فاطمه را شادمان می کند. من حق ندارم آنچه را خدا حالل کرده حرام و آنچه را خدا حرام کرده حـالل کـنم... و فرمـود: اگـر علـی      

. به خدا قسم دختر دشمن خدا و دختر رسول خدا به عنوان همسر یـک  تصمیم ازدواج با دختر ابو جهل را دارد دختر مرا طالق دهد

1».نفر جمع نمی شوند...

شکی نیست که این حدیث به وسیله بعضی از نواصب و خوارج ساخته شده است. سازنده این حدیث نه تنها دشمنی خـود را بـا   

2علی(ع) ابراز کرده بلکه به پیامبر(ص) نیز توهین و هتک نموده است.

اشی به پیروان خاندان طهارت (علیهم السالم)فح)8

ابن عربی به خاطر عالقه فراوانی که به ابوبکروعمر داردبه پیروان خاندان طهارت(علیهم السالم)که آنان را غاصب و ظالم می دانند 

پیدا نمود که این گونه بی بیشترین فحاشی و توهین را می کند،شاید در بین اهل سنت و مخالفان شیعه نتوان کسی را همچون ابن عربی

ب ابنۀ أبی جهل على ابنته فاطمۀ فقال ص إن فاطمۀ بضعۀ منی یسـوءنی مـا یسـوءها و یسـرنی مـا      قال رسول اهللا ص لما خطب الناس فی حق علی بن أبی طالب إذ قیل له إنه یخط«1
3(فتوحات مکیـه ج ». قال إن أراد ذلک یطلق ابنتی فو اهللا ما تجتمع بنت عدو اهللا و بنت رسول اهللا ص تحت رجل واحد... یسرها و أنه لیس لی تحریم ما أحل اهللا و ال تحلیل ما حرم اهللا

)559ص
یکی از محققان به نام سید علی رضا حسینی درباره باطل بودن این حدیث می نویسد:2

اي اخـتالف دختـر و دامـادش خطبـه     آیا هیچ عاقلی حاضر است اختالف خانوادگی را در حضور مردم و آشکارا مطرح کند، این گونه که می گویند پیامبر(ص) مردم را جمع کرد و بـر 
خواند؟!

یر شـده اسـت بـراي    می خواهد این چنین بنمایاند که نزاع و درگیري هاي پنهان سودي نداشته و علی(ع) حاضر به پذیرش نصایح پیامبر(ص) نبوده و آن حضرت ناگزپس سازنده خبر
ایجاد فشار بر دامادش جریان نزاع را به مسجد و منبر بکشاند.

حاضر شده با دختر مشرکی ازدواج کند؟!مگر دختر ابو جهل چه ویژگی داشت که علی(ع) شیفته او شده و 
پیامبر(ص) فرمود: من نمی خواهم حالل خدا را حرام کنم؟!–به قول این منافق –مگر ازدواج با دختر مشرك حرام نبود؟ پس چرا 

ت با دختر مشرك ازدواج کند؟!علی(ع) آنقدر به فاطمه(س) عالقمند بود که تا او زنده بود با زن مؤمن دیگري نیز ازدواج نکرد پس چگونه می خواس
(در فراق فاطمه اندوه من همیشگی شد و شبهاي من به بیداري مـی  » اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسهد«شهادت و فراق فاطمه(س) براي علی(ع) به اندازه اي دشوار بود که می فرمود: 

)55و54ري کند که پیامبر بگویند دخترم را طالق بده؟! (دیدگاه ابن عربی درباره خلفا صگذرد) چگونه ممکن است همچون همسري در ازدواج دختر مشرکی آنقدر پا فشا
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تمام طوایف شیعه را اولیاي شیطان 1پروا و آشکار به شیعیان امیر مؤمنان علی(ع) فحاشی و توهین کند. وي در کتاب فتوحات مکیه

ضع از معرفی می کند و بیان می دارد که در بین طوایف شیعه منحرف ترین آنها شیعیان دوازده امامی می باشند. همچنین وي در دو مو

نقل می کند که شیعیان امیر مؤمنان علی(ع) توسط برخـی  2»محاضرة األبرار و مسامرة األخیار«کتاب فتوحات مکیه و همچنین کتاب 

در عالم کشف و شهود سیرت و باطنشان به صورت خوك رؤیت شده است.–نام می برد » رجبیون«که وي آنان را –از رجال اهللا 

را بر مبناي اهل تسنن تفسیر می کند» راولو األم«ابن عربی آیه )9

یکی از آیات امامت امیر مؤمنان و ائمه معصومین(علیهم السالم) آیه اولو األمر است. این آیه بر عصمت امامان داللت می کند، تـا  

آنجا که امام فخررازي از مفسران بزرگ اهل تسنن درتفسیر کبیرش بر داللت آیه بر عصمت اعتراف کرده است.

مورد از فتوحات و فصوص، اولو األمر را به معنـاي  16ابن عربی بر خالف اجماع شیعه آیه را تفسیر می کند، وي متجاوز از اما

حاکم دانسته هر چند جائر و ستمگر باشد و اطاعت او را اطاعت خدا و رسول خدا می داند.

وي می گوید:

بر من بر شما حکومت کرد، یا خودتان کسی را بر خود حاکم گردانید همـان  و اولی األمر منکم یعنی هر گاه خلیفه اي از پیام«... 

3»گونه که خدا براي شما تشریع کرده سخن وي را اطاعت کنید...

محی الدین بر خالف بسیاري از علماي اهل سنت که می گویند فسق موجب عزل حاکم می شود می گوید:

ظلم کرد شرعاً از حکومتش عزل می شود، ولی ما می گـوییم: تنهـا در مـورد    فقها می گویند: اگر حاکم مرتکب فسقی شد و یا «

4»فسقش عزل می شود... پس حتماً رسول خدا والیت را بر آنان ثابت گردانیده هر چند ستم کنند...

282و281ص1فتوحات مکیه ج1
246و245ص1ج2
264ص1فتوحات مکیه ج3
296ص1فتوحات مکیه ج4
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بر علیه آنان وي در مواردي با کمال تعجب ادعا دارد که اگر خلفاي مسلط بر مسلمین انسان هاي ظالمی باشند، مسلمانان نباید

سخنی گویند یا اقدامی کنند زیرا خواست الهی این بوده است که آنان بر جامعه اسالمی مسلط شوند و هـر کـس حتـی بـر علیـه آن      

1خلفاي جور سخنی هم بگوید نسبت به خدا بی ادبی نموده است!

را به گونه اي تفسـیر  مت امیر مؤمنان علی(ع) است بر این ترتیب محی الدین آیه اولی األمر را که یکی از مهم ترین ادله اثبات اما

2می کند که بتواند آن را وسیله اي براي توجیه جنایات معاویه و یزید و خاندان اموي و عباسی قرار دهد.

ابن عربی ادعا دارد که اراده خداوند بر این بوده که ابوبکر و عمر و عثمان بر علی(ع) در خالفت مقدم شوند)10

به اراده و اعطاي حق تعالی می داند و می گوید:–به ترتیبی که در خارج تحقق یافته –راي خلفا وي خالفت را ب

براي زمان است که حکم کند بر مقدم شدن در زمان، و این نشانه تقدم در رتبه نیست، مانند خالفت بعد از رسول خدا(ص) کـه  «

به عثمان و پس از او به علی عطا کند به حسب عمر هایشان، و حال آنکه حکمت اقتضا کرد که آن را به ابوبکر سپس عمر و بعد از او 

هر یک در زمان صالحیت خالفت کسی که قبل از او بود صالحیت و اهمیت خالفت را داشت و ناگزیر هر یک از آنان مـی بایسـت   

اگزیر باید [با وجود صـالحیتش] کنـار   والیت و خالفت را [در زمان مقرر] عهده دار شود و آن کس که متأخر بود اگر مقدم می شد ن

در سابق علمش بوده، پس خدا خالفت را زده می شد تا بعداً پس از او [در زمان خودش] به خالفت برسد همان گونه که در نزد خدا

به ترتیب زمان عرا ندانسـتند  ر خلفا مرتب کرده تا خلع و برکناري کسی که سزاوار بر خالفت است الزم نیاید، و اصحاب ایـن امـر  م

3».مگر بعد از مرگ خلفا

296ص1فتوحات مکیه ج1
در بخش هاي دیگر مفصل تر در این باره بحث می شود2
ارهم و کل لها أهـل فـی وقـت    التقدم ال فی المرتبۀ کالخالفۀ بعد رسول اهللا ص الذي کان من حکمۀ اهللا تعالى أنه أعطاها أبا بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علیا بحسب أعمفللزمان حکم فی 3

فی سابق علمه من الوالیۀ فرتب اهللا الخالفۀ ترتیب الزمان لألعمار حتى ال أهلیۀ الذي قبله و ال بد من والیۀ کل واحد منهم و خلع المتأخر لو تقدم ال بد منه حتى یلی من ال بد له عند اهللا
باب الثامن و الخمسون و خمسمائه)276ص4. (فتوحات مکیه جیقع خلع مع االستحقاق فی کل واحد من متقدم و متأخر و ما علم الصحابۀ ذلک إال بالموت
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کـه خالفـت آنـان را    –ابن عربی می خواهد با این گونه استدالل هم حقانیت خالفت خلفاي سه گانه را اثبات کند و هم شیعه 

را مورد هجمه خویش قرار دهد.–غصبی می داند 

باید از جناب ابن عربی پرسید:

و اهلیت است، یا اهلیت و صالحیت موجب تقدم است؟اوالً: آیا تقدم زمانی دلیل بر استحقاق 

اگر بگوید که تقدم زمانی دلیل بر حقانیت و اهلیت است باید ملتزم شود مشرکانی که قبل از پیامبر(ص) در مکه بوده اند استحقاق 

ت موجب تقدم زمانی است پس باید و اهلیت داشته اند. فرعون قبل از موسی و نمرود قبل از ابراهیم و...، و اگر بگوید استحقاق و اهلی

دلیل دیگري بر استحقاق اقامه کند و ترتیب زمانی نمی تواند دلیل بر حقانیت شود، حال آنکه ترتیب زمانی را به عنـوان برهـان ذکـر    

کرده است.

، ایـن امـر   ثانیاً: همیشه حاکم و سلطانی که بعد از مرگ حاکم قبل به حکومت می رسد عجل و مرگش بعد از حـاکم قبـل اسـت   

طبیعی چه داللتی می تواند داشته باشد. بلی اگر پیامبر اکرم(ص) این ترتیب را ذکر فرموده بود، ترتیب مرگشان را ممکن بود شاهد بر 

1حقانیت پیامبر(ص) قرار دهد، اما هیچ کس چنین ادعایی نکرده است.

را پیرو هوا و تعصب شده و به ایـن برهـان واضـح توجـه     محی الدین پس از این برهان واهی، سخت به شیعه انتقاد می کند که چ

نکرده اند، او می گوید:

خدایی، اهل اهواء (یعنی شیعیان که این ترتیب را نپذیرفته اند) سرگرم بازي گري خود هستند با این وجود که صبح با با این بیان«

انی نگاه دارد، همه آنچه گفتیم سخنان شفاهی الهـی بـود، هـر    از خدا می خواهیم ما را از هواي نفس.زبان و دو لب گویا اشاره گردید

2کس آن را به کار گیرد مرض هاي جاهلیت را از او می زداید. خدا حق می گوید و اوست که راه را نشان می دهد.

87دیدگاه ابن عربی درباره خلفا ص1
ه کلها أشفیۀ إلهیـۀ تزیـل مـن المسـتعمل لهـا      یان اإللهی فبقی أهل األهواء فی خَوضهِم یلْعبونَ مع إبانۀ الصبح لذي عینین بلسان و شفتین نسأل اهللا العصمۀ من األهواء و هذو مع هذا الب«2

)276ص4کیه ج(فتوحات م» أمراض التعصب و حمیۀ الجاهلیۀ و اهللا یقُولُ الْحقَّ و هو یهدي السبِیل
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لـی(ع) را خلیفـه   او گفتاري واهی را به عنوان برهان ذکر کرده و آن را کالمی الهی می خواند و سپس بر شیعه که امیر مؤمنان ع

بال فصل پیامبر(ص) می داند با عباراتی توهین آمیز می تازد.

طول عمر خلفاي راشدین دلیل بر حقانیت آنها)11

محی الدین بدون تحقیق در تاریخ، طول عمر خلفا را دلیل بر حقانیت آنان می گیرد و می گوید:

ل رسید تا اثبات شود که آنان در اختصـاص محمـدي قـبض    شان به شصت و سه ساهر یک از خلفاي چهار گانه نمردند تا سنّ«

روح شده اند نه به حکم قانون مشترك (طبیعی)، پس این منزلت موجب گردید که این چهار نفر تعیین شوند (براي خالفـت) نـه غیـر    

1آنان.

وبکر از حضـرت نبـی اکـرم    سال نبوده است. مسلماً سن اب63و حال آنکه غیر از امام علی(ع) سن هیچ یک از خلفاي سه گانه 

(عمـر در  » اسلم فی السنۀ السادسۀ من النبوة و له سبع و عشرون سـنه «بیشتر بوده است و سن عمر نیز طبق گفته ذهبی که می گوید: 

ساله بوده است. اما سن عثمان مسلماً بیش 55هنگام مرگ 2سال ششم از بعثت اسالم آورد در سالی که سنش بیست و هفت سال بود)

هشتاد بوده است، چنانکه مزّي می گوید:از 

سالگی کشته شـد و غیـر او   80اختالف است که سن عثمان هنگامی که کشته شد چند سال بوده است. ابن اسحاق گفته در سن «

م سال داشته و واقدي گفته است که نزد ما هیچ خالفی نیسـت کـه عثمـان در هنگـا    86و قتاده گفته است90، و گفته شده88گفته اند 

3».سال داشته و این سخن ابی یقطان است82کشته شدن 

سال داشته و عمر او با عمر پیامبر برابر بوده امام علی(ع) بوده است.63تنها کسی که هنگام شهادت 

بنابر این استداللی که ابن عربی براي اثبات حقانیت ابوبکر و عمر و عثمان مطرح می کند باطل است.

ترك فمن هذا المنـزل تعـین هـؤالء األربعـۀ مـن      إنّ کلّ واحد من الخلفا األربعۀ ما مات حتی بلغ ثالثً و ستّین سنّۀ اثباتاً أنّهم قبضوا فی اإلختصاص المحمدي ال فی حکم الشرع المش1
)199ص3غیرهم. (فتوحات مکیه ج

509ص2سیر اعالم النبالء ج2
457ص19تهذیب الکمال ج3
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ي موعود را از نسل امام حسن مجتبی(ع) معرفی می کندبر خالف عقیده شیعه مهد)12

همه مسلمانان از جمله اهل سنت به مهدي آل محمد(ص) معتقدند و احادیث فراوانی در این از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده و حتی 

ید:کتاب هایی در این زمینه نوشته اند، محی الدین نیز بدون ذکر نام حضرت مهدي(ع) در فتوحات مکیه می گو

اعلم أیدنا اهللا أن هللا خلیفۀ یخرج و قد امتألت األرض جورا و ظلما فیملؤها قسطا و عدال لو لم یبق من الدنیا إال یوم واحد طول «

اهللا ذلک الیوم حتى یلی هذا الخلیفۀ من عترة رسول اهللا ص من ولد فاطمۀ یواطئ اسمه اسم رسول اهللا ص جده الحسن بن علی بن أبی 

1»بین الرکن و المقامطالب یبایع

ترجمه: براي خداوند خلیفه اي است که چون زمین پر از جور و ظلم شد خروج می کند و آن را پر از عدل و داد می کند، اگر از 

دنیا باقی نماند جز یک روز، خدا آن روز را طوالنی می کند تا این خلیفه از عترت پیامبر(ص) از فرزندان فاطمه که نامش نام رسول

2خدا(ص) است و جدش حسن بن علی بن ابی طالب است را به حکومت برساند، او بین رکن و مقام بیعت می کند....

327ص3فتوحات مکیه ج1
سیاري از صحابه و تابعین در کتـاب  اعتقاد به مهدویت و ظهور او، اختصاص به مذهب تشیع ندارد، بلکه محدثان بزرگ اهل سنت نیز احادیث مربوط به آن حضرت را از طریق گروه ب2

ذاهب اسالمی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) نیز از روایات نبوي که درباره مهدي(ع) و ظهور او رسـیده  هاي خویش نقل کرده اند، به طوري که گذشته از کتب شیعه کتب و آثار دیگر م
سرشار است.

تألیف نفر از صحابه پیامبر(ص) در کتب خود نقل کرده اند. (نوید امن و امان 33بر اساس پژوهش برخی از محققان بزرگ، محدثان اهل سنت احادیث مربوط به حضرت مهدي(ع) را از 
)92و91لطف اهللا صافی ص

نفر از آنان مستقالً درباره حضرت مهدي(ع) کتاب نوشته اند. (نوید امـن  32نفر از مشاهیر علماي بزرگ اهل سنت، اخبار ظهور امام غایب را در کتاب هاي خود آورده اند و 106تعداد 
)99تا95و امان ص

م ایشان در کتاب ها و منابع قدیم اهل سنت به قدري زیاد است که دانشمندان علم حدیث و حافظان اهل تسنن احادیث مربوط احادیث نبوي پیرامون حضرت مهدي(ع) و صفات و عالئ
ح کـرده اند.(نویـد   نفر از دانشمندان بزرگ اهل تسنن، به متواتر بودن احادیث مهدي در کتاب هاي خود تصری17دانسته اند. بر اساس یک بررسی اجمالی تعداد » متواتر«به مهدي(ع) را 
)91امن و امان ص

که برگرفته از مشهورترین منابع اهل سنت است، توجه فرمایید:» کنز العمال«به چند حدیث درباره مهدي و ظهور وي و خصوصیات ایشان از کتاب جامع احادیث اهل سنت به نام 
)3428حدیث14اطمه که مهدي از توست. (کنز العمال جأبشري یا فاطمۀ فإنّ المهدي منک: بشارت باد تو را اي ف«رسول اهللا(ص): 
بشـارت بـاد بـه مهـدي،     أبشروا بالمهدي رجل من قریش من عترتی یخرج من إختالف من الناس و زلزال فیمأل األرض قسطاً و عدالً کما ملئت ظلماً و جوراً: شـما را «رسول اهللا(ص): 

ر اختالف و تزلزل هستند سر بر می دارد و زمین را همچنان که پر از ظلم و جور و ستم شده از عدل و داد آکنده می سازد. (کنز مردي قریشی از خاندان من در روزگاري که مردم گرفتا
)38653حدیث14العمال ج

ه هم نام من است، حکومت را به دست گیرد. (کنـز  رسول اهللا(ص) ال تقوم الساعۀ حتی یلی رجل من اهل بیتی یواطیء اسمه اسمی: قیامت بر پا نشود تا زمانی که مردي از خاندان من ک
)38692حدیث14العمال ج
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اما همان گونه که در بخش قبل گذشت بنا بر نسخه معتبر خطی فتوحات که در دست است محی الدین نه تنها بر خالف اعتقـاد  

ن مجتبی(ع) می داند بلکه آن حضرت را آن گونه که شیعه معتقـد اسـت نمـی    شیعه و تعدادي از اهل سنت مهدي را از نسل امام حس

شناسد. وي می نویسد:

ذا الدنیا فإنّی ما طلبت من اهللا تحقیـق ذلـک و ال تعیینـه و ال تعیـین     هفاعلم إنی علی شک من مدة إقامۀ هذا المهدي إماماً فی «

1»حادث من الحوادث

واهد آمد شک دارم و از خدا نخواسته ام که به آن آگاه شوم و نه ایـن کـه شخصـش را    ترجمه: بلکه در مدت امامت مهدي که خ

بشناسم و نه هیچ پدیده اي از پدیده ها را.

محی الدین بر خالف عقیده شیعه که حضرت حجۀ بن الحسن (علیه السالم) را خاتم اولیاء می دانند وي عیسی(ع) را خاتم اولیاء 

می داند و می گوید:

2».ختم الوالیۀ العامۀ الذي ال یوجد بعده ولی فهو عیسی... و ما هو بالمهدي المسمی المعروف بالمنتظَرو اما «

ترجمه: اما پایان بخش والیت عام که بعد از آن ولیی نمی باشد عیسی(ع) است... نه آن کس که مهدي نامیده شـده و بـه منتظَـر    

معروف است.

ط یک روز باقی باشد خداوند مردي از خاندان مرا بر می رسول اهللا(ص): لو لم یبق من الدهر إلّا یوم لبعث اهللا رجالً من اهل بیتی یملؤها عدالً کما ملئت ظلماً و جوراً: اگر از عمر دنیا فق
)38675حدیث14را پر از عدل می کند همچنانکه پر از ستم شده باشد. (کنز العمال جانگیزد که دنیا

من حکومت خواهد کرد که نامش با نام مـن یکـی   رسول اهللا(ص): یلی رجل من اهل بیتی یواطیء اسمه اسمی لو لم یبق من الدنیا إلّا یوم لطول اهللا ذلک الیوم حتّی یلی: مردي از خاندان
)38661حدیث14دنیا جز یک روز نمانده باشد خداوند آن روز را دراز گرداند تا او حکومت را به دست گیرد. (کنز العمال جاست. اگر از 

د. تشیع قائل اسـت  مهدویت را پذیرفته انو ده ها حدیث دیگر، بنابر این سخن ابن عربی درباره مهدي و خصوصیات وي نمی تواند دلیل بر تشیع وي باشد زیرا تمام اهل سنت هم مسأله 
که مهدي از فرزندان امام حسین(ع) است، اما اکثر قاطع اهل سنت وي را از فرزندان امام حسن مجتبی(ع) معرفی می کنند.

331ص3فتوحات مکیه ج1
49ص2فتوحات مکیه ج2
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عیسی در هنگام نماز اقتدا می کندبر خالف اجماع شیعه می گوید مهدي به )13

ابن عربی بر خالف اعتقاد تمام شیعیان که می گویند حضرت عیسی(ع) فرود می آید و به حضرت مهدي(ع) اقتدا می کند، عقیـده  

دارد و این خود دلیل آشکاري است که وي شیعه نبوده است. وي می نویسد:

فیصلّی بالناس یؤم الناس بسنّۀ محمد... و یقبض حی له اإلمام من مقامه فیتقدم ینزل علیه عیسی بن مریم... فی الصالة العصر فیتن«

1».اهللا المهدي الیه طاهراً مطهراً

ترجمه: عیسی بن مریم(ع) در هنگام نماز عصر فرود می آید، امام از مقام خود براي عیسی کناره می گیرد و او را مقدم مـی دارد  

به سنت حضرت محمد(ص) بر مردم امامت می کند... و خدا مهدي را به سوي خود پاك و پـاکیزه  و عیسی با مردم نماز می خواند و 

قبض روح می کند.

ابن عربی متوکل جنایتکار را خلیفه رسول و از اولیاي بزرگ خداوند می داند)14

عصـمت و طهـارت   بغض و کینه شدید نسبت به خانـدان  متوکل یکی از خلفاي فاسد و ستمگر عباسی است، از خصوصیات وي 

(علیهم السالم) را می توان نام برد. وي کسی بود که دستور داد مرقد مطهر سید الشـهدا(ع) را ویـران کننـد و روي آن آب ببندنـد تـا      

شیعیان نتوانند به زیارت امام حسین(ع) بروند و چه بسیار از شیعیان عاشق و دل سوخته حضرت سید الشهدا که در این راه توسط این 

اولیاي حق و اقطاب زمانه وکار به شهادت رسیدند. با این حال متوکل عباسی در دیدگاه ابن عربی منزلت بس باالیی دارد و جزجنایت

است. وي در فتوحات می گوید: 

و وز الخالفۀ الظاهرة کما حاز الخالفۀ الباطنۀ من جهۀ المقام کأبی بکر و عمر و عثمان و علـی جمنهم من یکون ظاهر الحکم و ی«

2».الحسن و معاویۀ بن یزید و عمر بن عبد العزیز و المتوکل

331ص3فتوحات مکیه ج1
6ص2فتوحات مکیه ج2
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شان ظاهر است و داراي خالفـت ظـاهري هسـتند    اقطاب زمان) کسانی هستند که حکمترجمه: و از آنان (خلفاي رسول خدا و

و عمر بن عبد العزیز و متوکل.همان گونه که خالفت باطنی را دارند. مانند: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و معاویۀ بن یزید 

در نظر ابن عربی گویا جنایات و ظلم متوکل عباسی نسبت به خاندان طهارت(علیهم السالم) و شیعیان آنان با عدالتشان منافـاتی  

نداشته، بلکه آنچه انجام داده به حق بوده است.

شناسی در آثار ابن عربی مشاهده نمی شود.هیچ خبري از معارف خاندان عصمت و طهارت (علیهم السالم) در توحید و خدا)15

با وجود اینکه عمده آثار ابن عربی در مباحث توحیدي و معارف الهی است، لیکن از تعالیم اهـل بیـت(ع) در ایـن بـاره خبـري      

د القـادر  وي در مهمترین اثرش که فتوحات مکیه می باشد مرتب از صوفیان نسل هاي گذشته مانند بایزید بسطامی، حالج، عبنیست! 

گیالنی و... تعریف می کند و سخنان نغز آنان را در توحید و مباحث عقیدتی با آب و تاب فراوانی نقـل مـی نمایـد و در بسـیاري از     

موارد قول آن صوفیان را به عنوان عقیده صحیح و قول حق می پذیرد، اما وي هیچ سخنی از سخنان ائمه اطهار در این باره نمی آورد 

لی است که عالی ترین و نغز ترین و پر بها ترین تعالیم توحیدي و عرفانی در کالم ائمه اطهار بـه ویـژه مـوالي عارفـان     و این در حا

حضرت امیر مؤمنان علی(ع) به وفور یافت می شود. عرفان بایزید بسطامی و حالج و شبلی و... در برابر عرفان امامان معصوم(علیهم 

که خود را آزاده و محقق می داند بزرگان صوفیه آنچنان در نظرش درخشیده اند که هیچ ارزشی براي السالم) صفر است، اما ابن عربی 

توحید امام معصوم قائل نمی باشد. وي فقط در چند مورد در آثارش برخی از امامان را به عنوان یکی از راویان حدیث در کنـار ابـو   

هریره و دیگران ذکر می نماید!!
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مذاهب اهل سنتبیان مسائل فقهی طبق)16

اسـرار  «در اسرار عبادات براي فروع فقهی اسراري طبق فتواي مذاهب چهار گانه اهل سنت ذکر می کند، ماننـد آنچـه در بـاب    

و... آورده. از قبیل: مسح تمام سر، مسح االُذنین و تجدید الماء لهما، مسح بر عمامه، غسل الرجلین، مسح علی الخلف و... و » الطهارة

1وضو از قبیل مس نساء، مس الذکر، الضحک فی الصالة و....ضواقدر باب ن

سخن درباره مذهب ابن عربی به درازا کشید، اما هنوز مباحث متعدد دیگري در این باره باقی است که براي جلو گیري از اطناب 

ار است که ابن عربی شـیعه نبـوده و در   به همان مقدار باال بسنده می کنیم. با توجه به مباحث پیشین براي هر محقق منصف آشککالم 

اصول و فروع دین پیرو خاندان طهارت(ع) نبوده است.

356و355و ص343و342و340رار الطهارة صباب الثامن و ستون فی اس329ص1فتوحات مکیه ج1
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دیدگاه ابن عربی درباره شیعیان- 9

از آنجا که ابن عربی محبت فراوانی نسبت به ابوبکر و عمر دارد و آن دو را خلفاي بر حق رسول خدا(ص) می داند، بیشـترین  - 1

می کند.–که آن دو خلیفه را غاصب و ستمگر می دانند –یعیان فحاشی و تهمت را نثار ش

او در سخنانی انواع و اقسام تهمتها را به شیعیان می زند و ادعا دارد که تمام طوایف شیعه منحرفنـد و مـی گویـد از همـه آنـان      

س شـیطانی مـی دانـد و در    و) را از وسـا منحرف تر، شیعیان دوازده امامی هستند. او اعتقاد شیعیان به فضائل اهل بیت(علیهم السالم

خواطر شیطانی کتاب فتوحات مکیه می نویسد:

ت إلیهم أصال صحیحا ال یشکون فیه ثم طرأت علیهم التلبیسات من عدم الفهم حتى ضلوا فینسب ذلک إلـى الشـیطان بحکـم    فأل«

هر ذلک فی الشیعۀ و ال سیما فی اإلمامیۀ منهم فدخلت األصل و لو علموا إن الشیطان فی تلک المسائل تلمیذ له یتعلم منه و أکثر ما ظ

علیهم شیاطین الجن أوال بحبفیهم و رأوا أن ذلک من أسنى القربات إلى اهللا و کذلک هو لـو وقفـوا و ال   أهل البیت و استفراغ الحب

و سبهم حیث لم یقدموهم و تخیلـوا أن  أهل البیت إلى طریقین منهم من تعدى إلى بغض الصحابۀ یزیدون علیه إال أنهم تعدوا من حب

أهل البیت أولى بهذه المناصب الدنیویۀ فکان منهم ما قد عرف و استفاض و طائفۀ زادت إلى سب الصحابۀ القدح فی رسول اهللا صلى اهللا 

ما ناس حتى أنشد بعضهمعلیه و سلم و فی جبریل علیه السالم و فی اهللا جل جالله حیث لم ینصوا على رتبتهم و تقدیمهم فی الخالفۀ لل

1».کان من بعث األمین أمینا و هذا کله واقع من أصل صحیح و هو حب أهل البیت أنتج فی نظرهم فاسدا فضلوا و أضلوا

ترجمه: شیطان آنان(شیعیان) را با اصل صحیحی که در آن هیچ شکی راه نیابد مأنوس می کند، سپس بر آنان از کج فهمی شبهاتی 

تا گمراه شوند. این گمراهی [فقط] به واسطه آن اصل به شیطان نسبت داده می شود، وگرنه شیطان در این مسائل شاگرد را القا می کند 

آن شخص گمراه است. بیشترین مصداق بر این امر، در شیعه، خصوصاً شیعه دوازده امامی ظاهر می شود. شیاطین جن نخست محبت 

می کنند، و آنان (شیعیان) معتقدند که این محبت باالترین وسیله تقرب به خداست و چنین اهل بیت و پایداري در آن را به آنان عرضه

باب الخامس و الخمسون فی معرفۀ الخواطر الشیطانیه282و281ص1فتوحات مکیه ج1
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است اگر در همین حد باقی بمانند. اما آنان به دو گونه از محبت اهل بیت فراتر می روند: [یک] برخی از آنان به دشـمنی و دشـنام   

می کنند که اهل بیت براي خالفت و این مناسب دنیایی سزاوارتر بوده صحابه می پردازند چون آنان اهل بیت را مقدم نداشتند و گمان

تر رفته به پیامبر(ص) و جبرئیل و خدا بد می گویند و انتقاد می کنند که چرا براي مـردم بـه   اند. [دو] و برخی نیز از سب صحابه باال

آن کس که جبرئیل امین «رخی از آنان چنین سروده است: برتري مقام اهل بیت و تقدم آنان در خالفت تصریح نکرده اند، تا آنجا که ب

همه اینها از یک اصل صحیح که محبت اهل بیت است نشأت گرفته است، اما در نظـر آنـان   » را فرستاده (خدا) خود امین نبوده است

نتیجه فاسد را داده و گمراه شده و گمراته کرده اند.این 

ارادت دارد که حتی از بهتان هاي بزرگ به شیعه امامیه باکی ندارد و شـیعیان را بـدون   آن قدر به ابو بکر و عمر آري! ابن عربی 

استناد، به قدح خدا و رسول خدا(ص) متهم می کند.

مرحوم استاد سید جالل الدین آشتیانی که از مدافعان و شارحان آثار ابن عربی است به وي به خاطر این سخن به شدت انتقاد می 

ا شخصی ساده لوح و شیعه ستیز معرفی می کند.کند و ابن عربی ر

ایشان می نویسد:

او گویا مطلقاً آثار شیعه را ندیده است... شیخ أعظم به طور کلی با شیعه، خصوصاً فرقه امامیه، عظّم اهللا شأنهم، سر سازش ندارد.«

به شیعه، و به قول او خصوصاً اإلمامیه من الشیعه شیخ اعظم، بر خالف شاگرد کبیر خود، شیخ کبیر صدر الدین قونوي، اقوالی را مستند

دانسته که کذب محض است و شیخ آنها را واقعی پنداشته، در حالی که او خود بدون تحقیق در سند احادیث و روایاتی را که وضاعین 

و آن مجعوالت را چندان با با کمال وقاحت از قول حضرت ختمی مقام جعل کرده اند نازل در شأن خلفا، خصوصاً خلیفه دوم دانسته،

آب و تاب نقل و با ابتهاج شرح و تفسیر می کند که شخص ساده لوح را تحت تأثیر قرار می دهد.... در همان کتاب (فتوحات) بعد از 

ذکـر  پرداخته اسـت بـه  » الغلو فی حب آل البیت«و » مداخل الشیطان فی نفوس العالم«و تقسیم شیاطین و بیان » خواطر«ذکر اقسام 

مطاعن شیعه، خصوصاً امامیه من الشیعه، و گفته است: و اکثر ما ظهر ذلک فی الشیعه و ال سیما اإلمامیۀ منهم. فدخلت علیهم شـیاطین  

الجن....

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



104

از هیچ دیوانه اي چنین کالمی شنیده نشده است. یکی از احتماالت آن است که دشمنان امیر مؤمنان، علی بن أبی طالـب علیـه   

عنی ملحدان از نواصب، که سالیان متوالی به فرمان معاویۀ بن أبی سفیان را در جمیع شهرها و قصباتی که در تصـرف فرزنـد   السالم، ی

هند جگر خوار علیه و علی آبائه و أبنائه و أذنابه لعنۀ الالعنین، بود دشنام می دادند، آنچه که شیخ اعظم بدون تحقیق از امور مسـلمه  

در زمان شیخ، اعلی اهللا قدره، بسیاري از افاضل شیعه در سوریه و خصوصـاً در حلـب مـوطن داشـتند و     ند. دانسته است جعل کرده ا

شایسته بود شیخ بزرگوار به آنها مراجعه می کرد. نسبت دادن کالمی به آن سستی به شیعه به نحو اطالق حاکی از ساده لـوحی و زود  

ب سستی را مورد توجه قرار نداده است. شیخ اعظم در مقام نقل حدیث، جملـه  احدي از ارباب علم و معرفت چنین مطلباوري است.

را ورد زبان خود قرار داده است. در حالی که ابوهریره چندان شهرت در » فی الحدیث الصحیح المنقول عن ابی هریرة عن النبی(ص)«

1».نقل حدیث ضعیف دارد که علماي مصر او را بازرگان حدیث نام داده اند

عربی آنچنان به شیخین عشق می ورزد که می کوشد به وسیله فحاشی و ناسزا گویی، حقد و کینه خود را نسبت به آنان که ابن - 2

به شیخین ارادت نمی ورزند ابراز کند. او کلمه خنزیر را که حاوي خباثت ظاهري و باطنی است به این منظور انتخاب کـرده و بـراي   

ه اي اندیشیده و آن را به عنوان یک مکاشفه از رجال اهللا مطرح می کند و در فتوحات می گوید:اینکه بهتر در نفوس مؤثر افتد حیل

و منهم (رجال اهللا) الرجبیون و هم اربعون نفساً فی کلّ زمان ال یزیدون و ال ینقصون و هم رجال حالهم القیـام بعظمـۀ اهللا و هـم    «

إنّا سنلقی علیک قوالً ثقیالً لقیت واحداً منهم... و کان هـذا الـذي رأیتـه... کشـف     و هم أرباب القول الثقیل من قوله تعالیرکن األفراد 

الروافض من اهل الشیعه... فکان یراهم خنازیر... فاذا مرّ علیه یراه فی صورة خنزیر فیستدعیه و یقول لـه تـب الـی اهللا فإنـک شـیعی      

2»رافضی...

زمان چهل نفر از آنان وجود دارند، عدد آنان نه کم می شود و نه زیاد. آنان ترجمه: رجبیون گروهی از رجال اهللا هستند که در هر

مـی  » إنا سنلقی علیک قوالً ثقـیالً... «قائم به عظمت الهی هستند. آنان رکن افرادند. آنان ارباب قول ثقیل در آیه شریفه در آیه شریفه 

46و45مقدمه به شرح فصوص الحکم قیصري، ص1
باب الثالث و السبعون8ص2فتوحات مکیه ج2
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شیعیان رافضی را کشف کرده بود، آنان را به صورت خـوك مـی   باشند. یکی از آنان را مالقات کردم، آن کس را که من دیدم باطن

او را به صورت خوك می دید و می گفت: تو شیعه رافضی هستی توبه کن.دید. هر گاه به یکی از آنان می گذشت 

وي را به شدت مورد مالمت قرار داده، می نویسد:،مرحوم سید جالل الدین آشتیانی به خاطر همین سخن ابن عربی

خ أعظم با آنکه به اهل بیت عصمت و طهارت عشق می ورزد،خصم الد شیعه امامیه (دوازده امـامی) اسـت... آنچـه در ایـن     شی«

و آن دو شاهد آثار جعـل آشـکار   » رجبیون«قسمت از فتوحات آورده بسیار سست و خالی از صحت است... در دو قضیه منقول از 

1».ن باور کرده استاست، مع هذا شیخ محقق از ناحیه عشق بر شیخی

مـی کنـد و مـی    دکتر محسن جهانگیري که از محققان عرصه عرفان ابن عربی است، به خاطر این سخن ابن عربی از وي انتقـاد  

نویسد:

این ایراد هم که گفته شده رجبیون در کشفشان روافض(شیعیان) را به صورت خنـازیر مـی بیننـد وارد اسـت کـه متأسـفانه در       «

سخن نوشته شده است، گر چه این سخن از این نقطه نظر که وي یک مسلمان سـنی و در نتیجـه مخـالف شـیعیان     فتوحات مکیه این

2غلو می کنند طبیعی است.است، که به گفته خودش درباره ابوبکر و عمر عقیده سوء دارند و در حقّ علی(ع)

ارف راستین می داند، بسیار بعید و مستعبد می نماید کـه  و اما از نقطه نظر دیگر یعنی اینکه او خود را یک صوفی صافی و یک ع

عارف راستین را، آن هم عارف وحدت وجودي که احیاناً به وحدت ادیان نیز تفوه می کند، با نوع عقیده و مذهب مردم چـه کـار؟ او   

اید که سیرت و سریرتشان را تا چگونه روا می دارد که گروهی را به واسطه داشتن عقیده و مذهب خاصی تا آن حد تحقیر و توهین نم

را مرتبه خنازیر پایین بیاورد و یا دست کم از کسانی که این گونه سخنان کوته بینانه را بر زبان رانده اند به بزرگی یاد کند و دعوایشان

3».با آب و تاب نقل نماید و خودشان را از اولیاء اهللا پندارد

44مقدمه بر شرح فصوص الحکم قیصري، ص1
سخن ابن عربی هـیچ  نگیري قابل نقد است، زیرا بسیاري از علماي اهل سنت چنین افترایی را به شیعه نبسته اند هر چند نسبت به شیعیان منتقدند، بنا بر این این سخن جناب دکتر جها2

زند!طبیعی نیست. آیا سزاوار است شخصی به صرف اینکه گروهی برخی از عقاید وي را پذیرا نیست بدترین فحش ها و تهمت ها به آنها 
562و561محی الدین چهره برجسته عرفان اسالمی ص3
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بی دندان شکن به سخنان ابن عربی نداده است، وي در کتاب تعلیقات بـر شـرح   هیچ محققی مانند حضرت امام خمینی(ره) جوا

فصوص الحکم به یاوه هاي ابن عربی این گونه جواب می دهند:

بل قد یشاهد السالک المرتاض نفسه و عینه الثابتۀ فی مرآة المشاهد لصفاء عین المشاهد، کرؤیۀ بعـض المرتاضـین مـن العامـۀ     «

بخیاله، و هذا لیس مشاهدة الرفضۀ کذا، بل لصفاء مرآة الرافضی رأى المرتاض نفسه التی هی على صورة الخنزیر الرفضۀ بصورة الخنزیر

1».فیها فتوهم انه رأى الرافضی، و ما رأى اال نفسه

بعضی از نفوس از آنجا که صفحه وجودشان در اثر صفاي باطنی هم چون آئینه مصقّل می باشد، ممکـن اسـت سـالک   «ترجمه: 

مرتاض عین ثابت نفوس خویش را در آئینه وجود او مشاهده نماید. نظیر مشاهدهشیعیان به صورت خنزیر توسط بعضـی مرتاضـین   

اهل سنت که گمان کرده اند آن صورت واقعی شیعیان بوده بلکه به واسطه صفاي آینه شیعیان، مرتاض صورت خود را کـه بـه شـکل    

موده و گمان کرده است که آن صورت رافضی (شیعه) بوده، حال آنکه فقـط صـورت خـود را    خنزیر(خوك) بوده در آینه او مشاهده ن

».دیده است

221تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح األنس ص1
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قطب در دیدگاه ابن عربی-10

مطرح نمود ابن عربی می باشد. قطب در دیدگاه صوفیه انسان کامل به معناي اصطالحی آناولین کسی که واژه قطب را در تصوف

برخی از آنان عالوه بر خالفت باطنی و معنوي داراي خالفت ظاهري هم می قط یکی وجود دارد که و ولی خداست که در هر زمان ف

باشند.

مکرر از این واژه استفاده می کند و تعدادي از سران صوفیه قبل از خود را جزء –خصوصاً فتوحات مکیه –ابن عربی در آثارش 

ز اقطاب زمان خود را مالقات نموده است. اینک به برخـی از سـخنان وي در   اقطاب معرفی می نماید و همچنین ادعا دارد که برخی ا

این باره توجه فرمایید:

در نظر ابن عربی دو نوع خلیفه (ظاهري و باطنی) و دو نوع قطب (مطلق و نسبی) وجود دارد. خلفاي باطنی کـه همـان اقطـاب    

مطلقند دوازده نفرند، وي می گوید:

1».ین کانوا بعد بعثته إلى یوم القیامۀ فهم اثنا عشر قطباأما األقطاب من أمته الذو«

ترجمه: و اما اقطاب در امت پیامبر اسالم(ص) آنان که بعد از بعثت او تا روز قیامت بوده اند دوازده قطبند.

او براي این خلفا و اقطاب مقام واالیی قائل است و می گوید:

2...»رة المثال سریرا أقعده علیهإن اهللا إذا ولی قطبا و خلیفۀ نصب له فی حض«

و را بـر آن  اترجمه: خداوند چون به کسی مقام قطب بودن و خالفت را می دهد براي او در پیشگاه مثال تختی قرار مـی دهـد و   

تخت می نشاند.

75ص4و ج136ص3فتوحات مکیه ج1
136ص3فتوحات مکیه ج2
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در 463بـاب «وي بقاي این عالم را به برکت این اقطاب می داند و بابی از فتوحات را نیز به این مطلب اختصـاص داده اسـت:   

1».که عالم زمانشان به دور آنان می گردد، اقطاب این امت دوازده قطبندقطبی 12شناسایی 

2».ال یکون فی کلّ عصر منهم إلّا واحد إنّما نذکر ذلک فی اإلثنی عشر قطباً«می گوید: 

زده گانه بیان خواهیم کرد.ترجمه: در هر زمان جز یک قطب از آن اقطاب وجود ندارد و این مطلب را در باب اقطاب دوا

در دیدگاه ابن عربی این اقطاب و خلفا ممکن است خالفت ظاهري داشته باشند و ممکن است داراي خالفت ظاهري نباشند. در 

این باره می گوید:

ه اسـت و  اقطاب اصطالحی که نام قطب بر آنان بدون اضافه اطالق می شود در هر زمان جز یکی از آنان نیست و او غوث و پنا«

او از مقربان و آقاي مردم زمانش می باشد. برخی از آنان هم خالفت ظاهري و هم خالفت باطنی را دارند مانند: ابـوبکر و عمـر و...   

3».برخی از آنان تنها خالفت باطنی را دارا هستند و در ظاهر حکومت نمی کنند، مانند: احمد بن هارون الرشید و بایزید بسطامی

عربی هر قطبی دو امام دارد که به منزله وزیر او هستند و پس از او خلیفه و قطب می شوند و می گوید:در بینش ابن 

پس دست چپ [قطب] عبد الملک و امام دست راست عبد ربه نامیده می شود و این دو وزیران قطبند، پس در زمان پیامبر(ص) «

] و چون آن حضرت رحلت فرمود [و ابو بکر قطب و خلیفه شد] ابوبکر عبد اهللا ابوبکر عبد الملک و عمر عبد ربه بود [و پیامبر عبد اهللا

4».و عمر عبد الملک و امامی که مقام عمر را به ارث برد عبد ربه نامیده شد، و این امر تا روز قیامت بر همین منوال است

)77ص4مۀ إثنا عشر قطباً. (فتوحات جالباب الثالث و الستون و اربعمائۀ فی معرفۀ اإلثنی عشر قطباً الذین یدور علیهم عالم زمانهم، اقطاب هذه اال1ُ
76ص4همان ج2
مقربین و هو سید الجماعۀ فی زمانه و منهم و لکن األقطاب المصطلح على أن یکون لهم هذا االسم مطلقا من غیر إضافۀ ال یکون منهم فی الزمان إال واحد و هو الغوث أیضا و هو من ال3

ـ    من یکون ظاهر الحکم و یحوز الخالفۀ الظ ل و اهرة کما حاز الخالفۀ الباطنۀ من جهۀ المقام کأبی بکر و عمر و عثمان و علی و الحسن و معاویۀ بن یزید و عمر بـن عبـد العزیـز و المتوک
)6ص2. (فتوحات جمنهم من له الخالفۀ الباطنۀ خاصۀ و ال حکم له فی الظاهر کأحمد بن هارون الرشید السبتی و کأبی یزید البسطامی

عبد ربه فی زمان رسول اهللا صلى اهللا علیـه و  مام األیسر عبد الملک و اإلمام األیمن عبد ربه و هما للقطب الوزیران فکان أبو بکر رضی اهللا عنه عبد الملک و کان عمر رضی اهللا عنه فاإل4
... (فتوحـات  الذي ورث مقام عمر عبد ربه و ال یزال األمر على ذلک إلى یوم القیامـۀ سلم إلى أن مات صلى اهللا علیه و سلم فسمى أبو بکر عبد اهللا و سمی عمر عبد الملک و سمی اإلمام

)571ص2مکیه ج
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خلیفه نشد، خلیفه ظاهري نایب خلیفه باطنی در دیدگاه محی الدین، در هر زمان باید امام و خلیفه ظاهري باشد، اگر قطب وقت

و قطب خواهد بود، هر چند خود غافل باشد. وي می گوید:

از اینجا روشن شد که در هر زمان باید یک امام ظاهر قائم بالسیف باشد، گاه قطب وقت همان امام است، مانند ابوبکر و غیر «... 

خالفت [همیشه] براي قطب وقت است که ظاهر نمی گردد مگر به صفت عدالت، او در زمان خودشان و گاه قطب وقت امام نیست، اما

در این صورت خلیفه ظاهري بدون اینکه خود بداند، از نائبان قطب باطنی است و در امامان ظاهري [که نواب قطبند] جـائر و عـادل   

1».وجود دارد و لکن قطب خود همیشه عادل است

دوازده گانه که در نظر وي قطب عالم امکانند را نام می برد. هشت نفر از آنان که داراي خالفت محی الدین یازده خلیفه از خلفاي 

ظاهري نیز بوده اند که عدالتشان براي محی الدین معرف خالفت باطنیشان بوده است و چنین بر می شمرد:

ونه که خالفت باطنی را دارنـد ماننـد:   و از آنان کسانی هستند که حکمشان ظاهر است و داراي خالفت ظاهري هستند همان گ«

2.متوکل عباسی.8.عمر بن عبد العزیز 7.معاویۀ بن یزید 6.حسن 5.علی 4.عثمان 3.عمر 2.ابوبکر 1

..عبد القادر جیلی11.بایزید بسطامی 10.احمد بن هارون الرشید 9و سه نفر دیگر که خالفت ظاهري نداشتند نیز عبارتند از: 

را حتماً با مکاشفه شناسایی کرده یا به ادعاي خودشان اعتماد کرده است چرا که می گوید:او خالفت باطنی آنان 

و 3».تنها خالفت باطنی داشته اند و در ظاهر حکومت نکرده اند مانند احمد بن هارون الرشید و بایزید بسطامیو برخی از آنان «

خبر عبد القادر جیلی که عادل و قطب زمانش بوده «و می گوید: 4».قتکان ابو یزید البسطامی یشیر عن نفسه أنه قطب الو«می گوید: 

1».به من رسیده است، این مقام را خود به محمد بن قائد االوانی ابراز کرده است

قد ال یکـون قطـب الوقـت فتکـون الخالفـۀ      فمن هناك ظهر اتخاذ اإلمام و أن یکون واحدا فی الزمان ظاهرا بالسیف فقد یکون قطب الوقت هو اإلمام نفسه کأبی بکر و غیره فی وقته و 1
... فی أئمۀ الظاهر و ال یکون القطب إال عدالطب الوقت الذي ال یظهر إال بصفۀ العدل و یکون هذا الخلیفۀ الظاهر من جملۀ نواب القطب فی الباطن من حیث ال یشعر فالجور و العدل یقعلق

)6ص2(فتوحات مکیه ج
6ص2فتوحات مکیه ج2
6ص2همان ج3
493ص4همان ج4
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معتقدند،محی الدین براي اقطابی که نام می برد معرفی می کند و میگوید:همان مقامی راکه شیعه براي پیامبر(ص)و ائمه اطهار(ع)

2».اعلم أنّ بالقطب تحفظ دائرة الوجود کلّه من عالم الکون و الفساد«

ترجمه: بدان که نظام هستی آنچه در عالم به وجود می آید و نابود می شود بواسطه قطب پایدار و محفوظ است.

مـی کنـد: یقـول فـی     اما خلیفه دوازدهم: شاید خود نخواسته است او را بشناسد، همان گونه که مال محسن فـیض کاشـانی نقـل    

3».إنّی لم أسئل اهللا أن یعرفنی امام زمانی و لو کنت سئلته لعرّفنی«فتوحاته: 

یعنی: من از خدا نخواستم تا امام زمانم را به من بشناساند و اگر می خواستم می شناساند.

مالقات محی الدین با قطب

شته است که از آن جمله اند:محی الدین عربی ادعا می کند که با گروهی از اقطاب مالقات دا

مالقات با احمد بن هارون الرشید:- 1

آن آمده است که خدا پس از خلقت آدم در روز شـنبه بـه پشـت    محی الدین به مناسبت نقل حدیث ساختگی و کفر آمیزي که در

می گوید:» أنا الملک«خوابید و پا روي پا انداخت و گفت 

ارد مطاف شدم، مرد خوش اندامی را دیدم که داراي وقار و هیبتی بود، پیشاپیش مـن  در روز جمعه پس از نماز جمعه در مکه و«

طواف می کرد،... چون طوافش تمام شد و می خواست خارج شود او را نگه داشتم و سالم کردم... به او گفتم: من مـی دانـم کـه تـو     

رحمت کند کیستی؟ گفت: سبتی بن هارون الرشـید...  سم در آمده اي. گفت: راست می گویی. گفتم: خدا تو را جروحی که به صورت 

گفتم: شنیده ام تو را سبتی نامیده اند چون روز شنبه کار می کردي آن قدر که در طول هفته بخوري. گفت: درست اسـت. گفـتم: روز   

شـد، پـس روز   شنبه چه خصوصیتی داشت؟ گفت: شنیده ام خدا روز یکشنبه شروع به آفرینش جهان کرد و روز جمعه کارش تمـام 

201ص1همان ج1
520ص3وحات مکیه جفت2
150رساله سوم بشارة الشیعه ص3
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گفتم: قطب زمن تو که بود؟ گفت: خودم. گفتم: »... أنا الملک«شنبه به پشت خوابید و پایش را روي پاي دیگرش انداخت و فرمود: 

1».می دانستم...

593مالقات با قطب زمان در سال- 2

ت او با مکاشفه می گوید:محی الدین پس از نقل مالقاتش با قطب زمانش به نام عبد اهللا بن االستاذ الموروري و شناخ

در شهر فاس با قطب زمان هم مجلس شدم... در آن مجلس با ما گروهی از مشایخ اهل اهللا(صوفیه) که 593همین طور در سال«

! اي برادران مـن در این سلک از اعتبار برخوردار بودند حضور داشتند. از آن جمله ابو العباس حصار و مانند او بودند... به آنان گفتم:

آن مردي که خدا او را در خواب به من نشان داده بود، که او قطب زمان طب زمان یاد آور می شوم. پسبراي شما مطلبی عجیب از ق

است و مدتی بود که با ما زیاد ارتباط داشت و ما را دوست می داشت به من رو کرد و گفت:...، چون جمعیت متفرق شدند آن قطـب  

ي خیر دهد، خوب عمل کردي که شخصی را که خدا تو را بر آن مطلع کرده بود نام بردي...، از آن به بعـد  آمد و گفت: خدا تو را جزا

2».تا امروز او را در شهر ندیده ام

که این قطب و خلیفه و امام دوازدهم ابن عربی که در خواب به او معرفی شده و او را دوست داشته و با او زیاد رفت و روشن است

و در مجلس شیوخ صوفیه حضور داشته، شخصی همچون بایزید بسطامی و عبد القادر جیلی(گیالنی) است. این نیـز پـر   آمد می کرده 

عتقاد به وجود قطب، عقیده اي فاسد می باشد.اواضح است که در زمان امامت حضرت حجۀ بن الحسن المهدي(ع)

فلما أکمل أسـبوعه و أراد الخـروج   ... مامیالمؤمنین و ذلک أنی کنت یوم الجمعۀ بعد صالة الجمعۀ بمکۀ قد دخلت الطواف فرأیت رجال حسن الهیئۀ له هیبۀ و وقار و هو یطوف بالبیت أ1
قلت بلغنی أنـک مـا سـمیت السـبتی إال     ... ک روح متجسد فقال لی صدقت فقلت له فمن أنت یرحمک اهللا فقال أنا السبتی بن هارون الرشیدفقلت له إنی أعلم أن... مسکته و سلمت علیه

ام األسبوع فقـال نعـم مـا    ن األیام أیلکونک کنت تحترف کل سبت بقدر ما تأکله فی بقیۀ األسبوع فقال الذي بلغک صحیح کذلک کان األمر فقلت له فلم خصصت یوم السبت دون غیره م
ألخرى و قال أنا الملک هذا بلغنی فی األخبـار و  سألت ثم قال لی بلغنی أن اهللا ابتدأ خلق العالم یوم األحد و فرغ منه یوم الجمعۀ فلما کان یوم السبت استلقى و وضع إحدى رجلیه على ا

ء إال بعبادته تعالى و أقول إنه تعالى کما اعتنـى بنـا فـی هـذه األیـام      هللا من یوم األحد إلى آخر الستۀ األیام ال أشتغل بشیأنا فی الحیاة الدنیا فقلت و اهللا ألعملن على هذا فتفرغت لعبادة ا
اء إحـدى رجلیـه علـى األخـرى و     ما روینا من إلقالستۀ فإنی أتفرغ إلى عبادته فیها و ال أمزجها بشغل نفسی فإذا کان یوم السبت أتفرغ لنفسی و أتحصل لها ما یقوتها فی باقی األسبوع ک

)12ص4(فتو.حات مکیه جفقلت له من کان قطب الزمان فی وقتک فقال أنا و ال فخر قلت له کذلک وقع لی التعریف... قوله أنا الملک
فقلـت  ... تبرون فی طریق اهللا منهم أبو العباس الحصار و أمثالـه و کان فی المجلس معنا شیوخ من أهل اهللا مع... کذلک اجتمعت بقطب الزمان سنۀ ثالث و تسعین و خمسمائۀ بمدینۀ فاس2

فلما انفضت الجماعـۀ جـاء ذلـک    ... ثیرا و یحبنالهم یا إخوانی إنی أذکر لکم فی قطب زمانکم عجبا فالتفت إلى ذلک الرجل الذي أرانی اهللا فی منامی أنه قطب الوقت و کان یختلف إلینا ک
)76ص4. (فتوحات مکیه جفما رأیته بعد ذلک فی المدینۀ إلى اآلن... ا أحسن ما فعلت حیث لم تسم الشخص الذي أطلعک اهللا علیهالقطب و قال جزاك اهللا خیرا م
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اختن عالی ترین مقامات الهی براي آنان، رسماً والیتـی را  در واقع می توان گفت که ابن عربی با مطرح کردن موضوع قطب و س

در برابر والیت و امامت ائمه اطهار (علیهم السالم) عرضه نموده است.
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از دیدگاه ابن عربی» اولو األمر«-11

ء فَرُدوه إِلى اللَّه و الرَّسولِ إِن کُنتُم تُؤْمنُونَ فَإِن تَنَازعتُم فىِ شىالْأَمرِ منکمیأَیهَا الَّذینَ ءامنُواْ أَطیعواْ اللَّه و أَطیعواْ الرَّسولَ و أُولىِ «

1».بِاللَّه و الْیومِ االَْخرِ  ذَالک خَیرٌْ و أَحسنُ تَأْوِیال

ر خدا و اولو األمر [اوصـیاى پیـامبر] را! و هـر گـاه در     اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامباى کسانى که ایمان آورده«

راى چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داورى بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این (کار) ب

»شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.

بدون هیچ قید و شرط در کنار خدا و رسول قرار گرفته و واجب شمرده شده است.در این آیه شریفه اطاعت از صاحبان امر

د. اما اهـل تسـنن نظرهـاي مختلفـی را در     نمی باش(علیهم السالم)امامان» اولو األمر«که منظور از جماعت شیعه اتفاق نظر دارند 

بیان می دارند:» اولو األمر«معناي 

زمام داران و حکامند، در هر زمان و هـر محـیط و هـیچ گونـه     » اولو األمر«نظور از جمعی از مفسرن اهل سنت معتقدند که م- 1

استثنائی براي آنا قائل نشده اند و می گویند طبق این آیه مسلمانان باید از هر حکومتی پیروي کنند.

که پیروي از هر حکومتی شک نیست که این تفسیر به هیچ وجه با مفهوم آیه و روح تعلیمات اسالم سازگار نیست و ممکن نیست

بدون قید و شرط در ردیف اطاعت خدا و پیامبر(ص) باشد و به همین دلیل عالوه بر مفسران شیعه، مفسران بزرگ اهل تسنن نیز آن را 

نفی کرده اند.

ت، حکـام،  نماینـدگان عمـوم طبقـا   » اولـو األمـر  «معتقدند که منظور از » المنار«بعضی دیگر از مفسران مانند نویسنده تفسیر - 2

علما و صاحب منصبان در تمام شئون زندگی مردم هستند اما نه به طور مطلق و بـدون قیـد و شـرط بلکـه اطاعـت آنهـا       زمامداران،

59نساء/1
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مشروط به این است که بر خالف احکام و مقررات اسالم نبوده باشد. اما این تفسیر با اطالق آیه سازگار نیست زیرا آیه اطاعت اولو 

ید و شرط واجب شمرده است.األمر را بدون ق

به عقیده بعضی دیگر منظور از اولو األمر علما و دانشمندانی هستند که عادل باشند و به کتاب و سنت آگاهی کامل داشته باشند.- 3

ـ   الف این تفسیر هم با اطالق آیه سازگار نیست، زیرا پیروي از علما و دانشمندان شرایطی را دارد از جمله اینکه گفتار آنها بـر خ

کتاب و سنت نباشد. بنا بر این اگر آنها مرتکب اشتباهی شوند یا به هر علت دیگر از حق منحرف شوند اطاعت آنهـا الزم نیسـت در   

همانند اطاعت پیامبر الزم شمرده است.صورتی که آیه اطاعت اولو األمر را به طور مطلق 

هارگانه نخستینند و غیر آنها را شامل نمی شود.بعضی از مفسران اهل سنت معتقدند که منظور منحصراً خلفاي چ- 4

منحصر ساختن اولو األمر به خلفاي چهار گانه نخستین مفهومش این است که امروز مصداقی براي اولو األمر در میـان مسـلمانان   

وجود نداشته باشد؛ اما هیچ گونه دلیلی براي این تخصیص در دست نیست.

ق نظر دارند که منظور از اولو األمر امامان معصوم می باشند که رهبري مادي و معنوي جامعه همه مفسران شیعه در این زمینه اتفا

اسالمی در تمام شئون زندگی از طرف خداوند و پیامبر به آنها سپرده شده است. در حقیقت تنها تفسیري که از اشکاالت گذشته سالم 

م است زیرا این تفسیر با اطالق وجوب اطاعت که از آیه فوق اسـتفاده مـی   می ماند همین تفسیر اولو األمر به رهبران و امامان معصو

ن او هماننـد فرمـان   امفرشود کامالً سازگار است چون مقام عصمت امام او را از هر گونه اشتباه و گناه حفظ می کند و به این ترتیب 

پیامبر(ص) بدون هیچ قید و شرطی واجب اإلطاعه است.

به غیر از معصوم تفسیر کرد زیرا گاهی رفتار و کردار غیر معصوم مخـالف حکـم خـدا و رسـول اسـت و      نمی شود اولو األمر را 

اطاعت از او مخالف حکم خدا و رسول می باشد.

در آغاز سخنش در ذیل این آیه به » فخر رازي«جالب توجه اینکه بعضی از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف 

کرده و می گوید:این حقیقت اعتراف 
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کسى که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا الزم بشمرد حتما باید معصوم باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد «

شود خداوند اطاعت او را الزم شمرده، و پیروى از او را در انجام خطا الزم دانسته، و این خود یک به هنگامى که مرتکب اشتباهى مى

الزم "اولـوا االمـر  "کند، زیرا از یک طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف دیگر پیـروى از اد در حکم الهى ایجاد مىنوع تض

شود.مى"نهى"و"امر"است، و این موجب اجتماع

رف دیگر اگر اولوا بینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا االمر را بدون هیچ قید و شرط الزم دانسته و از طبنا بر این از یک طرف مى

کنیم که اولوا االمر که در آیه فوق به آنها اشاره االمر معصوم از خطا نباشند چنین فرمانى صحیح نیست، از این مقدمه چنین استفاده مى

1».شده حتما باید معصوم بوده باشند

اسالم. احتمال دوم قابل قبول نیست فخر رازي سپس چنین ادامه می دهد که این معصوم یا مجموع امت است و یا بعضی از امت 

زیرا ما باید این بعض را بشناسیم و به او دسترسی داشته باشیم در حالی که چنین نیست و چون ایـن احتمـال از بـین مـی رود تنهـا      

ـ  ل قبـول  احتمال اول باقی می ماند که معصوم مجموع این امت است و این خود دلیلی است بر اینکه اجماع و اتفاق امت حجت و قاب

است و از دالئل معتبر محسوب می شود.

همانطور که می بینیم فخر رازي داللت آیه را بر اینکه او لو األمر باید از افراد معصومی باشند پذیرفته است ولـی از آنجـایی کـه    

گرفته است و ناچار شده بگوید آشنایی با مکتب اهل بیت نداشته این احتمال را که اولو األمر اشخاص معینی از امت بوده باشند نادیده 

اولو األمر مجموع امت است در صورتی که این احتمال به این دالئل ذیل قابل قبول نمی باشد:

ن معصوما عن الخطأ، إذ لو لم یکن معصوما عن الخطـأ  إنّ اللّه تعالى أمر بطاعۀ أولی األمر على سبیل الجزم فی هذه اآلیۀ، و من أمر اللّه بإطاعته على سبیل الجزم و القطع ال بد أن یکو«1
اجتماع األمر و النهی فی الفعل الواحـد، فثبـت أن اللّـه    کان بتقدیر إقدامه على الخطأ قد أمر اللّه بمتابعته، فیکون ذلک أمرا بفعل ذلک الخطأ، و الخطأ لکونه خطأ منهی عنه، فهذا یفضی إلى 

فثبت قطعاً أنّ أولی األمر المذکور فـی اآلیـۀ البـد أن    سبیل الجزم، و ثبت إن کل من أمر اللّه بطاعته على سبیل الجزم وجب أن یکون معصوما عن الخطأتعالى أمر بطاعۀ أولی األمر على 
)144ص10(تفسیر کبیر فخر رازي ج». یکون معصوماً
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اوالً: اتفاق نظر در مسائل اجتماعی در موارد بسیار کمی روي می دهد و بنا بر این یک بال تکلیفی و نابسامانی در غالب شـئون  

هد داشت و اگر آنها نظریه اکثریت را بپذیرند این اشکال پیش می آید که اکثریـت هـیچ گـاه معصـوم     مسلمین به طور دائم وجود خوا

اطاعت از آن به طور مطلق الزم نمی باشد.نیستند و بنابر این 

ثانیاً: این که می گویند مجموع امت معصومند سخنی است نادرست و ما هیچ دلیلی بر معصوم بودن مجموع امـت منهـاي وجـود    

1و چنین نیست که اگر مجموع امت بر سر مسأله اي اتفاق نظر کنند حتماً حکم خداست.م،بري الهی در دست نداریره

اکنون دیدگاه ابن عربی را در معناي اولو األمر مالحظه فرمایید:

لو األمر را به امامان و اهل بیت (علیهم السالم) تایید می کند، براي نمونه:نیز احادیثی وارد شده که تفسیر او–چه شیعه و چه سنی –در منابع اسالمی 1
که یکی از کتاب هاي حدیثی اهل سنت است آمده: 494در کتاب ینابیع الموده ص

بٍ ع    فْنَا اللَّه و رسولَه فَمنْ أُولی الْأَمرِ قَالَ هم خُلَفَائی یا جابِرُ و أَئمۀُ الْمسلمینَ بعدي أَوسأَلْت النَّبِی ص عنْ قَوله یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسولَ عرَ« نُ أَبِـی طَالـ بـ یلع ملُه
یلنُ عب دمحم نِ ثُمیسنُ الْحب یلع نُ ثُمیسالْح نُ ثُمسالْح ثُمثُم لَامنِّی السم فَأَقْرِئْه یتَهابِرُ فَإِذَا لَقا جی رِکُهتُدس رِ واقاةِ بِالْبری التَّوف رُوفعالْم    فَـرٍ ثُـمعنُ ج ى بـوسم ثُم دمحنُ مفَرُ بعقُ جادالص

یلع ثُم یلنُ عب دمحم ى ثُموسنُ مب یلعادبی عف تُهیقب و هضی أَرف ۀُ اللَّهجی حیکَن ی ویمس ثُم یلنُ عنُ بسالْح ثُم دمحنُ میبلنِ عنِ بسنُ الْحاب ه«...
آنان خلفـاي  «از پیامبر پرسید: أولی األمر (صاحبان امر) چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود: نازل شد، جابر» یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اهللا و أطیعوا الرسول و أولی األمر منکم«وقتی آیه «

ی و او را می بینی پـس زمـانی   من و امامان مسلمینند، که اول آنان علی بن ابی طالب سپس حسن، سپس حسین، سپس علی بن حسین، سپس محمد بن علی که تو اي جابر عمر می کن
هم  ن را به او برسان، سپس جعفر بن محمد، سپس موسی بن جعفر، سپس علی بن موسی، سپس محمد بن علی، سپس علی بن محمد، سپس حسن بن علی، سپس که او را دیدي سالم م

»نام و هم کنیه من حجت خدا در زمین و باقی مانده خدا در بندگانش فرزند حسن بن علی...
نیز روایت شده است. طبق پیش گویی پیامبر اکرم(ص) جابر تا امامت حضرت بـاقر(ع) زنـده مانـد و سـالم     123ص3الهداة جو اثبات267ص10حدیث فوق در کتاب غایۀ المرام ج

رسول خدا(ص) را به ایشان ابالغ کرد.
لی بن ابی طالب و حسن و حسین و نـه نفـر از فرزنـدان    از ابو بصیر نقل شده که گفت: درباره آیه الو األمر از صادق(ع) سئوال کردم فرمود: در شأن ع265ص3در کتاب غایۀ المرام ج

ن بگوي آیه نماز که نـازل شـد اسـمی از    حسین(علیهم السالم) نازل شده است.عرض کردم مردم می گویند چرا قرآن کریم علی و اهل بیتش را به نام معرفی نکرده است؟ فرمود: به ایشا
ن را براي مردم تفسیر کرد و همچنین آیات زکات و حج و... این آیه را هم می بایست پیامبر براي مردم تفسیر کند و ایـن چنـین   سه رکعت و چهار رکعت نبرد و این رسول خدا بود که آ

ی ذلک: شما را سفارش می کنم علی الحوض فأعطانفرمود: من کنت مواله فعلی مواله و نیز فرمود: اوصیکم بکتاب اهللا و اهل بیتی. فإنّی سألت عزّوجلّ أن ال یفرّق بینهما حتی یوردهما 
را بـر مـن وارد سـازد و خـداي متعـال      به مالزمت کتاب خدا و اهل بیتم. همانا از خداي عزّوجلّ درخواست کردم که میان قرآن و اهل بیتم جدایی نیندازد تا در حـوض کـوثر ایشـان    

درخواست من را اجابت کرد.
می نویسد که این آیه در حق علی و ائمه اهل بیت(ع) نازل گردیده است.278ص3در تفسیر البحر المحیط ج756ي مفسر مشهور اهل تسنن ابو حیان اندلسی مغربی متوفا

نـه بـه جـاي    او را (هنگام غزوه تبوك) در مدیدانشمند اهل تسنن ابوبکر بن مؤمن شیرازي در رساله اعتقاد از ابن عباس نقل می کند که آیه فوق درباره علی نازل شد هنگامی که پیامبر 
نزلۀ هارون من موسی حین قال اخلفنـی فـی   خود گذارد. علی(ع) عرض کرد: اي پیامبر آیا مرا همانند زنان و کودکان در شهر قرار می دهی که پیامبر فرمود: اما ترضی أن تکون منی بم

سبت به موسی بوده باشی آن زمان که موسی به او گفت در میان بنی اسرائیل جانشین مـن  قومی و أصلح فقال عزّوجلّ و اولی األمر منکم: آیا دوست نداري نسبت به من همانند هارون ن
)425ص3باش و اصالح کن. سپس خداوند عزّوجلّ فرمود و اولی األمر منکم. (احقاق الحق ج

و...
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ر و سـتمگر باشـد و   ابن عربی متجاوز از شانزده مورد از فتوحات و فصوص، اولو األمر را به معناي حاکم دانسته هر چند جـائ 

او را اطاعت خدا و رسول خدا می داند.اطاعت 

ابن عربی می گوید:

ا و أُولی الْأَمرِ منْکُم أي إذا ولی علیکم خلیفۀ عن رسولی أو ولیتموه من عندکم کما شرع لکم فاسمعوا له و أطیعوا و لو کان عبـد «

1».(ص)حبشیا مجدع األطراف فإن فی طاعتکم إیاه طاعۀ رسول اهللا

ترجمه: ... و اولی األمر منکم یعنی هر گاه خلیفه اي از پیامبر من بر شما حکومت کـرد، یـا خودتـان کسـی را بـر خـود حـاکم        

گردانیدید همان گونه که خدا براي شما تشریع کرده سخن وي را گوش کنید و از او اطاعت کنید هر چند برده حبشی گوش بریده اي 

او، اطاعت از رسول خداست.باشد، زیرا اطاعت تو از 

و در جاي دیگر می گوید:

علیـک طاعتـه فـی ذلـک و حرمـت      إذا أمرك اإلمام المقدم علیک الذي بایعته على السمع و الطاعۀ بأمر من المباحات وجبت«

2».و صار حکم ذلک الذي کان مباحا واجباتهمخالف

که سخنش را بشنوي و اطاعتش کنی به تو در مورد یکی از مباحـات  تاده و با او بیعت کرده اي فترجمه: هر گاه امامی که پیش ا

امري کرد، متابعت او واجب است و مخالفتش حرام است و حکم آن مباح واجب می شود.

و در جاي دیگر می گوید:

3».السلطان بمنزلۀ أمر اهللا المشروع من أطاعه نجا و من عصاه هلکإمر کانت طاعۀ السلطان واجبۀ فإن «

: طاعت سلطان واجب است زیرا امر سلطان به منزله امر خدا در شرع است، هر کس فرمانش را ببرد نجات می یابد و هر ترجمه

کس نا فرمانیش کند هالك می شود.

264ص1فتوحات مکیه ج1
139ص3فتوحات مکیه ج2
446ص1فتوحات مکیه ج3
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و أنه لـیس  «رسول خدا فرمود: ساختگی که از پیامبر اکرم(ص) نقل می کند می گوید:يعجیب است که محی الدین در خطبه ا

یعنی من حکم به تحریم چیزي که خدا حالل کرده نمی کنم اما حکم جائر فاسق ظالم می تواند آن چه را خدا » أحل اهللالی تحریم ما 

حالل کرده حرام کند و بر مؤمنان هم اطاعتش واجب است!!

أي و م و إن جار،أطیعوا امیرک«محی الدین بر این وجوب اطاعت، به دروغی تمسک می کند که به پیامبر(ص) بسته اند که فرمود:

1»إن ظلم

محی الدین بر خالف بسیاري از علماي اهل سنت که می گویند: فسق موجب عزل حاکم می شود می گوید:

اگر حاکم مرتکب فسقی شد و یا ظلم کرد شرعاً از حکومتش عزل می شود، ولی ما می گـوییم: تنهـا در مـورد    فقها می گویند:«

راي او جایز بوده که حکم کند حکم نکرده است، پس حتماً رسول خدا والیت را بـر آنـان ثابـت    فسقش عزل می شود زیرا به آنچه ب

گردانیده هر چند ستم کنند [پس به افترایی که از سوي ستمگران و هواداران آنان به پیامبر(ص) بسته شده استشـهاد مـی کنـد و مـی     

یشه کنند به سود ما و خودشان است و اگر ستمگري کنند به سود ما و گوید:] رسول خدا گفت درباره ما و آنان (حاکمان) اگر عدالت پ

داده نشـده و شـامل همـه    زیان خودشان می باشد و نهی فرموده از اینکه از اطاعتشان خارج شویم؛ و این حکم به حاکمی اختصاص

2».رددحاکمان می گ

ممنوعیت انتقاد به خلفاي جور

هموار کند و زبان اعتراض را بر حکام جور ببندد می گوید:محی الدین براي اینکه راه ستمگران را 

1141شرح فصوص قیصري ص1
م به فقد أثبتهم رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه و    و یقول الفقهاء إن الحاکم إذا فسق أو جار فقد انعزل شرعا و لکن عندنا انعزل شرعا فیما فسق فیه خاصۀ ألنه ما حکم بما شرع له أن یحک«2

1(فتوحـات مکیـه ج  ...» هم و نهى أن نخرج یدا من طاعۀ و ما خص بذلک والیا من والسلم والة مع جورهم فقال علیه السالم فینا و فیهم فإن عدلوا فلکم و لهم و إن جاروا فلکم و علی
)296ص
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پس اگر در مورد ظلم و ستم سالطین و حکام جور خود سخن بگوییم ثوابی که از ستم آنها به ما می رسد از دست داده ایم و «

ن بهره ما از ستم آنان وشته ایم چنسبت به خدا بی ادبی کرده ایم زیرا نظر خود را بر خدا که ستمگر را بر ما مسلط کرده است مقدم دا

1».بدون شک اجر اخروي است که خود را از آن محروم کرده ایم و هر کس خود را از پاداش اخروي محروم کند از زیان کاران است

جواز قتل مخالفان حکام جور

ستمگر باشند، حکم جواز مقاتله و قتل محی الدین با تأکید بر اینکه اولی األمر در آیه شریفه خلفا و حکام هستند اگر چه ظالم و 

مخالفان این خلفا را صادر می کند. او دشمنان خلفا را همچون دشمنان خدا معرفی می کند و می گوید:

ونه که خدا براي خود دشمنانی قرار داده که در الوهیتش با او در ستیزند براي خلفا هم کسانی را گاولی األمر خلفایند... و همان «

آنان بجنگند و بر هر یک ازآنان پیروز شد او را بکشد، با ه که با مقام آنان می ستیزند و خدا براي خلیفه مقرر فرموده است که قرار داد

2».همان گونه که خدا با مشرکان می کند

ـ             ه بر این ترتیب محی الدین عربی آیه اولی األمـر کـه یکـی از مهمتـرین ادلـه امامـت حضـرت علـی بـن ابـی طالـب(ع) و ائم

معصومین(علیهم السالم) است را به گونه اي تفسیر می کند که بتواند آن را وسیله توجیه جنایات یزید و سایر خلفاي بنی امیـه و بنـی   

عباس در قتل و ظلم به خاندان پیامبر اکرم(ص) قرار دهد.

ک ألن لنا الذي هو فی جـورهم هـو نصـیب    إن تکلمنا فی والتنا و ملوکنا بما هم علیه من الجور سقط ما هو لنا فی جورهم و أسأنا األدب مع اهللا حیث رجحنا نظرنا على فعله فی ذل«1
)751ص1(فتوحات مکیه ج...» ک فقد حرمناه نفوسنا و من حرم نفسه أجر اآلخرة فهو من الخاسرینأخروي بال ش

ذا ظفـر  لهم إثم إن اهللا جعل له أعداء ینازعونه فی ألوهیته کفرعون و أمثاله کذلک جعل اهللا للخلفاء منازعین فی رتبتهم و جعل له أن یقـاتلهم و یقـت  و اولی األمر منکم و هم الخلفا و... «2
)285ص2و ج759ص1و ج475ص3(فتوحات مکیه ج...» بمن ظفر منهم کما یفعل سبحانه مع المشرکین
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دیدگاه ابن عربی درباره پدر حضرت علی(ع)-12

) همین بس که وي چهل و دو سال تمام پیامبر(ص) را یاري نمود و خصوصـاً در ده  درباره شخصیت باالي ابو طالب پدر علی(ع

سال آخر زندگانی خود که مصادف با بعثت و دعوت آن حضرت بود، جانبازي و فداکاري بـیش از حـد در راه پیـامبر(ص) از خـود     

او را نسـبت بـه سـاحت    نیروي ایمان و عقیده خالص نشان داد. یگانه عاملی که او را تا این حد استوار و پا بر جا ساخته بود، همین 

مقدس پیامبر(ص) بوده است.

ابو طالب از معدود کسانی بود که قبل از اسالم بر آیین یگانه پرستی و بر دین حضرت ابراهیم(ع) بود و در زمانی که مردم بت می 

پرستیدند او هرگز سر به سوي بتها خم نکرد و موحد و خدا پرست بود.

آنـان اصـناف مختلفـی بودنـد، گروهـی      «ی الحدید معتزلی در شرح نهج البالغه در مورد عقاید دوران جاهلیت می گویـد:  ابن اب

رستاخیز و آفریدگار را انکار می کردند و گروهی به آفریدگار معتقد بودند اما رستاخیز را انکار می کردند.

د داشتند ولی رسالت و نبوت را منکر بودند و بت مـی پرسـتیدند و   دسته اي دیگر به آفریدگار و نوعی زندگی پس از مرگ اعتقا

آنها را شافعان خویش نزد خدا می دانستند. گروهی معتقد به تناسخ ارواح بودند و در مورد بتها نیز عقاید عجیـب و غریبـی داشـتند.    

شمردند... اما خدا پرستان و موحدان عـرب  بعضی آنها را شریک خدا می دانستند و بعضی دیگر آنها را وسیله میان خود و خالق می 

1».گروه کمی بودند که عبد المطلب و ابو طالب و عبد اهللا از آنان بودند

ابن ابی الحدید درباره شخصیت پدر علی(ع) دراشعارش می گوید:

لما مثل الدین شخصاً و قاماًو لو ال ابو طالب و ابنه

اماس الحمجو هذات بیثرب اك بمکۀ آوي و حامیذف

120تا117ص1اقتباس از شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج1
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ترجمه: هر گاه ابو طالب و فرزند او نبود، دین هرگز قد راست نمی کرد. وي در مکه پناه داد و حمایت کـرد (پیـامبر(ص) را) و   

1».فرزند او در یثرب در گرداب هاي مرگ فرو رفت

ابی طالب را، به وي در راه حفظ پیامبر(ص) از پاي ننشست، و سه سال در بدري و زندگی در شکاف کوه و اعماق دره در شعب

ریاست و سیادت مکه ترجیح داد تا آن جا که این آوارگی سه ساله، او را فرسوده ساخت و مزاج خـود را از دسـت داد و چنـد روز    

پس از نقض محاصره اقتصادي که به خانه و زندگی برگشت، بدرود زندگی گفت.

ندان گرامی وي کشته شـوند ولـی او زنـده بمانـد. علـی را در      ایمان او به رسول خدا به قدري محکم بود که راضی بود تمام فرز

رختخواب وي می خوابانید، تا اگر سوء قصدي در کار باشد به وي اصابت نکند. باالتر از آن روزي حاضر شد تمام سران قریش بـه  

2ند.دشمی عنوان انتقام کشته شوند، و طبعاً تمام قبیله بنی هاشم نیز کشته 

ص و ایمان ابوطالب، گروهی از مغرضین در تاریخ پیوسته بر ضد ابوطالب کار کردند و تمام فضیلت هاي وي اما با این همه اخال

را انکار کردند زیرا می دیدند که وي پدر علی(ع) است و ایمان پدر وي فضیلت بارزي درباره او حسب می شود در حالی که کفـر و  

وهی به تکفیر وي برخاسته و ادعا کرده اند که آیاتی درباره ابوطالب که حـاکی  شرك پدران خلفا، موجب کسر شأن آنها بود. حتی گر

3از کفر اوست نازل شده است؛ که در رأس آنها دستگاه تبلیغاتی اموي و عباسی قرار داشت.

اشعاري از ابو طالب که ایمان راسخ وي را می رساند:

خالص او می دهد. از میان قصائد طوالنی وي، قطعاتی چند براي روشن اشعار و سروده هاي ابو طالب، کامالً گواهی بر ایمان و ا

شدن مطلب آورده می شود:

نبی کموسی و المسیح بن مریملیعلم خیار الناس أنّ محمداً

طالب نوشته بود و آن را پـیش مـن آورد کـه مـن تقریظـی بـر آن       می نویسد: یک نفر از علماي شیعه کتابی درباره ایمان ابو84ص12ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البالغه ج1
بنویسم. من به جاي تقریظ این اشعار را که شماره آن به هفت می رسد بر پشت آن کتاب نوشتم.

165فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم(ص) تالیف استاد آیت اهللا جعفر سبحانی ص2
164همان ص3
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1فکلّ بأمر اهللا یهدي و یعصمأتانا بهدي مثل ما أتیا به

پیامبر است، همان نـور آسـمانی را کـه آن دو نفـر در     مسیحوترجمه: اشخاص شریف و فهمیده بدانند که، محمد به سان موسی 

اختیار داشتند، او نیز دارد. و تمام پیامبران به فرمان خداوند، مردم را راهنمایی و از گناه باز می دارند.

امانیکم هذي کأحالم نائمتمنیتم أن تقتلوه و إنما

2و من قال ال یقرع بها سن نادمنبی أتاه الوحی من عند ربه

جمه: سران قریش! تصور کرده اید که می توانید بر او دست بیابید در صورتی که آرزویی در سر می پرورانید؛ که کمتر از خواب تر

انگشت پشـیمانی بـه دنـدان خواهـد     هاي آشفته نیست! او پیامبر است، وحی از ناحیه خدا بر او نازل می گردد و کسی که بگوید نه، 

گرفت.

رسوالً کموسی خط اول الکتابمحمداألم تعلموا أنّا وجدنا

3و ال حیف فیمن خصه اهللا بالحبو إنّ علیه فی العباد محبۀ

ترجمه: قریش! آیا نمی دانید که ما او را مانند موسی پیامبر یافته ایم و نام و نشان او در کتاب هاي آسمانی قید گردیده اسـت، و  

رباره کسی که خدا محبت او را در دل هایی به ودیعت گذارده ستم کرد.بندگان خدا محبت مخصوصی به وي دارند، و نباید د

حتی اوسد فی التراب دفیناواهللا لن یصلوا الیک بجمعهم

و أبشر بذاك وقر منک عیونامرك ما علیک غضاضۀفاصدع با

و لقد دعوت و کنت ثم امیناو دعوتنی و علمت أنک ناصحی

4ان البریۀ دنیامن خیر ادیو لقد علمت أن دین محمد(ص)

163به نقل از فرازهایی از تاریخ پیامبراسالم(ص) ص623ص2حاکم جو مستدرك 37ص7مجمع البیان ج1
163به نقل از فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ص373ص1، سیره ابن هشام ج32دیوان ابوطالب ص2
همان3
163به نقل از فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم(ص) ص42ص2تاریخ ابن کثیر ج4
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برادر زاده ام! هرگز قریش به تو دست نخواهد یافت، و تا آن روزي که لحد را بستر کنم و در میان خاك بخوابم، دست ترجمه: 

از یاري تو بر نخواهم داشت. به آنچه مأموري آشکار کن، از هیچ مترس و بشارت ده و چشمانی را روشن ساز. مرا بـه آیـین خـود    

نم تو پند ده من هستی، و در دعوت خود امین و درستکاري، حقاً که کیش محمد(ص) از بهترین آیین هاست.خواندي و می دا

هر یک از این اشعار در اثبات ایمان و اخالص گوینده آنها کافی است و اگر گوینده این ابیات یک فرد خارج از محیط اغراض و 

ولی از آنجا که سـراینده آن ابـو طالـب اسـت و دسـتگاه      ده آن حکم می کردیم؛تعصبات بود، همگی باإلتفاق به ایمان و اسالم سراین

تبلیغاتی سازمان هاي سیاسی اموي و عباسی پیوسته بر ضد آل ابو طالب کار می کرد، از این نظر گروهی نخواسـته انـد یـک چنـین     

فضیلت و مزیت را براي ابوطالب اثبات کنند.

محقق می داند تحت تأثیر دستگاه تبلیغاتی خاندان اموي و عباسی قرار گرفته و با آن همـه  متأسفانه ابن عربی که خود را عارفی

و آیه اي هم در مذمت وي نازل شده است، وي هبودادله روشن و گویا بر ایمان ابو طالب، ادعا دارد که پدر امیر مؤمنان علی(ع) کافر

در کتاب فصوص الحکم می نویسد:

و لو کان ». إِنَّک ال تَهدي من أَحببت و لکنَّ اهللا یهدي من یشاء«رسل و أعلم الخلق و أصدقهم فی الحال کما قال فی حق أکمل ال«

لب للهمۀ أثر و ال بد، لم یکن أحد أکمل من رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم و ال أعلى و ال أقوى همۀ منه، و ما أثَّرت فی إسالم أبی طا

لَیس علَیک هداهم و لکـنَّ اهللا یهـدي مـن    «و لذلک قال فی الرسول إنه ما علیه إال البالغ، و قال لت اآلیۀ التی ذکرناها:عمه، و فیه نز

شاء1.»ی

چنانکه خداوند در حق اکمل رسل و اعلم خلق و اصدقشان در حال فرمود: اي پیامبر تو نمـی تـوانی آنکـه را دوسـت داري     «:

لیکن خداوند هر که را بخواهد هدایت می کند. و اگر براي همت اثري بود کسی اکمل از رسول اهللا و اعلی و اقوي همت هدایت کنی و

فصوص الحکم فص لوطیه1
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تر از او نبود و حال اینکه همت او در اسالم ابوطالب عموي او اثر نکرد و درباره اسالم ابوطالب آیه فوق نـازل شـد. لـذا خداونـد     

ت مگر ابالغ.درباره رسول فرمود: وظیفه تو نیس

ابن عربی که با سخاوت فراوان احادیث جعلی ابو هریره را در منقبت شیخین با آب و تاب فراوان ذکر می نماید، آنگاه که نوبـت  

امیر مؤمنان علی(ع) می رسد از مسلم ترین فضائل وي که در منابع اهل سنت به وفور آمده چشم پوشی می کند و با آن همـه دالئـل   

ن و اخالص ابوطالب، وي را کافر معرفی می نماید.آشکار بر ایما
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دیدگاه حضرت امام خمینی(سالم اهللا علیه) در مورد ابن عربی-13

این بخش را از این جهت به دیدگاه حضرت امام روح اهللا(ره) اختصاص نمودیم تا ثابت نماییم آن گونه که برخی از طرفداران ابن 

م خمینی(ره) جزو طرفداران و مدافعان ابن عربی است در اشتباهند.عربی می پندارند حضرت اما

امام خمینی رهبري کبیر و عالمی واال مقام و ربانی است که خداوند متعال مردم ایران و مسلمانان جهان را بـه برکـت وي عـزت    

شمار می آمد. اما باید توجه داشـت کـه   بخشید. امام خمینی عالوه بر اینکه مرجعی برجسته و رهبري آگاه بود، عارفی وارسته هم به

عرفان امام خمینی همان عرفان خاندان طهارت(ع) می باشد. بدون شک عرفان عملی و سیره ایشان تماماً برگرفته از تعـالیم خانـدان   

عصمت و طهارت است.

در اشتباهند. روح عظیم ایـن مـرد   آن کسانی که می خواهند امام خمینی را مقلد عرفان ابن عربی و تابعان وي معرفی کنند کامالً

بزرگ عرفان هاي اصطالحی و ساخته شده بشر را شکسته و دور ریخته و آنچه براي آن رهبر فقید اهمیت داشت همانا کالم خـدا و  

بود.علیهم السالمتعالیم خاندان طهارت

یق بود، به این علت بسیاري از علوم را امام خمینی به خاطر آن روح حق جویش از همان ابتداي جوانی در مسیر پژوهش و تحق

خواند و به عمق آن رسید و صاحب نظر گشت؛ اما روح بلند وي هرگز از این علوم اقناع و راضی نگردید. بنابر این اگـر مـی بینـیم    

ه باشد.ایشان برخی از کتب فالسفه و عرفا را شرح نموده، هرگز به این معنا نیست که وي عقاید عرفا و فالسفه را پذیرفت

مثالً امام که خود استاد علم فلسفه بود در اشعارش در مذمت آن می گوید:

با چشم علیل کوي او نتوان یافتبا فلسفه ره به سوي او نتوان یافت

1اشراق جمیل روي او نتوان یافتاین فلسفه را بهل که با شهپر عشق

***

202وان اشعار صدی1
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ازدبر علم دگر به آشکارا تفاطی که به علم فلسفه می نازد

1غافل شود و هستی خود را بازدترسم که در این حجاب اکبر آخر

***

از فلسفه فاء و الم و سین می داندفاطی که فنون فلسفه می خواند

خود را ز حجاب فلسفه برهاندامید من آن است که با نور خدا

***

بر علم دگر به آشکارا تازندآنانکه به علم فلسفه می نازند

2سرگرم شوند و خویشتن را بازندن حجاب اکبر آخرترسم که در ای

***

شش بسی بیشتر استدر فلسفه کوشفاطی که به قول خویش اهل نظر است

3داند که چراغ فطرانش در خطر استباشد که به خود آید و بیدار شود

***

جز تیرگی و حجاب چیزي نفرودعلمی که جز اصطالح و الفاظ نبود

4راهی به سوي کعبه عاشق ننمودخوانیشهر چند تو حکمت الهی 

را راهی سالم براي کسب –که به عرفان نظري مشهور است و ابن عربی در رأس آن قرار دارد –امام عرفان اصطالحی همچنین 

معرفت خداوند نمی داند، وي در دیوان اشعارش می فرماید:

204دیوان اشعار، ص1
209دیوان اشعار، ص2
194همان ص3
212همان ص4
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غواص به دریاي معارف باشدآن کس که به زعم خویش عارف باشد

1بیند که به الك خویش واقف باشدروزي اگر از حجاب آزاد شود

***

تا دیدگهت کتاب عرفان باشدتا تکیه گهت عصاي برهان باشد

2قلب تو دگرگون و پریشان باشددر هجر جمال دوست تا آخر عمر

***

زین طایفه من وفا ندیدم هرگزاز صوفی ها صفا ندیدم هرگز

3با خود بینی فنا ندیدم هرگزگویندزین مدعیان که فاش أنا الحق

علمی، مشهورترین کتـاب هـاي فالسـفه و عرفـا را دام ابلـیس      و پژوهش در عرصه هاي گوناگون امام بعد از یک عمر مجاهده 

معرفی می کند و می فرماید:

ات(تـألیف ابـن عربـی)    اسفار اربعه (کتاب مشهور مال صدرا) با طول و عرضش از سفر به سوي دوست بازم داشت، نه از فتوح«

فتحی حاصل و نه از فصوص الحکم(کتاب دیگر ابن عربی) حکمتی دست داد.... پس از این پیر بینوا بشنو که این بار را به دوش دارد 

4».و زیر آن خم شده است؛ به این اصطالحات که دام بزرگ ابلیس است بسنده مکن و در جستجوي او جلّ و عال باش

رفان ابن عربی جهت تأیید عقاید وي از نام مقدس امام خمینی(ره) استفاده ابزاري نموده و می گویند ایشان از طرفداران عبرخی 

ابن عربی و عقایدش را تأیید کرده است. آنان مهمترین دلیلشان نامه تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به رهبر شوروي سـابق جنـاب   

که در اواخر عمر مبارکشان به رهبر کمونیست هاي جهان نوشت بعد از معرفی خـدا  گورباچف مطرح می نمایند. امام در این نامه مهم

206همان ص1
207همان ص2
317دیوان اشعار ص3
165ص20صحیفه نور ج4
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به گورباچف و نصیحت دلسوزانه به وي، از چند شخصیت بزرگ علمی اسالمی نام برد و از ایشان تمجید نمود. در قسمت پایانی این 

کند؛ اما نمی توان گفت که تعریف و تمجید حضرت امام نامه حضرت امام(ره) از ابن عربی به عنوان عارف و دانشمندي بزرگ یاد می 

خمینی از نبوغ و علم ابن عربی نشانه تأیید مطلق عقاید وي می باشد. آیا زمانی که ما از دانشـمندان غربـی مثـل اینشـتین و نیـوتن      

تعریف می کنیم عقاید آنان را هم تأیید می کنیم؟

رهبر کمونیست هاي جهان که عقیده اي به معارف الهی نـدارد بـود. گوربـاچف کـه     در ثانی باید توجه داشت که نامه امام(ره) به 

عقیده اي به ادیان الهی و خدا ندارد و آنچه که براي وي قابل پذیرش است علوم صـرفاً بشـري اسـت نـه علـوم      انسان زندیقی است 

اسـت و سـلوك او بـا توجـه بـه قـواي وي و       وحیانی؛ و از آنجا که ابن عربی یکی از نابغه ها و چهره هاي شاخص عرفان بشـري  

قابل تطبیق است و لذا حضرت امام خمینی(ره) در نامـه تـاریخی خـویش از    کمی استعدادهاي خویش است با مالك هاي گورباچف 

علوم تفسیري، قرآنی و فقهی اسالم سخنی به میان نمی آورد و از فالسفه و برخی از عرفاي منتسب به اسالم کهمفاخر علمی حدیثی،

آنها صرفاً از علوم بشري است تعریف و تمجید می نماید. دلیل واضح این استدالل انتقادهاي شدیدي است که امام(ره) نسبت بـه ابـن   

عربی دارد، به عنوان نمونه:

ابن عربی می گوید:

1...»و لهذا مات رسول اهللا(ص) و ما نص بخالفته عنه الی احد والعینه«

».رحلت کرد و به خالفت احدي تصریح نکرد و براي خود خلیفه تعیین نفرمودرسول خدا(ص)«ترجمه: 

امام خمینی(ره) در جواب ابن عربی با تندي می فرماید:

ـ خهذا من اقبح القبایح. خالفت ظاهري و منصب الهی امري است که بر مردم پوشیده و م« ن آن یفی است و این باید به نص و تعی

یرا امر خالفت از اعظم فرائض است براي رسول اهللا(ص) و تضییع ایـن امـر خطیـر موجـب تشـتّت امـر       از جانب وحی اظهار شود ز

فصوص الحکم فص داوودیه1
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ترین قبائح است که هـیچ کـس حاضـر نیسـت     خالفت و مختل شدن اساس نبوت و اضمحالل آثار شریعت می شود و این از قبیح

1».رسول معظمچنین کاري را به انسان هاي معمولی نسبت بدهد چه رسد به پیغمبر مکرم و

ابن عربی در فتوحات مکیه می گوید: از جمله رجال اهللا رجبیون هستند، آنان در عالم مکاشفه شیعیان را به صورت خـوك مـی   

2بینند. ابن عربی مدعی است که شکل خوك عالمتی است که خداوند براي پیروان این مذهب قرار داده است.

ابن عربی به شیعیان می نویسد:در جواب این اهانت بزرگ امام خمینی(ره)

بعضی از نفوس از آنجا که صفحه وجودشان در اثر صفاي باطنی هم چون آئینه مصقّل می باشد، ممکن است سالک مرتاض عین «

ثابت نفوس خویش را در آئینه وجود او مشاهده نماید. نظیر مشاهدهشیعیان به صورت خنزیر توسط بعضی مرتاضین اهل سـنت کـه   

اند آن صورت واقعی شیعیان بوده بلکه به واسطه صفاي آینه شیعیان، مرتاض صورت خود را که به شـکل خنزیر(خـوك)   گمان کرده

3».بوده در آینه او مشاهده نموده و گمان کرده است که آن صورت رافضی (شیعه) بوده، حال آنکه فقط صورت خود را دیده است

ت امام خمینی(ره) را پیش می کشند:و همچنین براي دفاع از ابن عربی این سخن حضر

باید معارف را از ادعیه فهمید... باید معارف را از ادعیه آنها آموخت، چون طرف خطاب در ادعیه حق سبحانه اسـت، لـذا مـی    «

و (ع) متأدب بوده و توانسته حـق بیـان را ادا نمایـد    ربینیم جمالت صاحب فصوص در معنی با ادعیه موافق است. منتهی حضرت امی

4».صاحب فصوص متأدب نبوده و نتوانسته حق را ایفا کند

در جواب کسانی که می خواهند از سخن عالم ربانی و عزیزي چون امام خمینی(ره) استفاده ابزاري کنند می گوییم:

196تعلیقات بر شرح فصوص الحکم ص1
ابن عربی که خود را جزو علماي شیعه می دانند، سعی می کنند به گونه اي ابن عربی را تبرئه نمایند. مثالً می گوینـد:  متأسفانه برخی از دلدادگان و طرفداران8ص2فتوحات مکیه ج2

ریفات آثـار  این سخن وي نمی تواند جزء تح-1این سخن جزء تحریفات کتاب ابن عربی است. یا می گویند: منظور ابن عربی از شیعیان رافضی خوارج می باشد. در جواب می گوییم: 
اگر کسی قبل و بعد از این جمله فوق را مطالعه کند به وضوح می یابد که منظور ابـن عربـی از شـیعیان    -2ابن عربی باشد، زیرا در تمام نسخه هاي خطی معتبر ابن عربی موجود است 

تمام فرقه هاي شیعه را گمراه می داند و ادعا دارد که گمـراه  282و281ص1کیه جابن عربی در کتاب فتوحات م-3رافضی پیروان خاندان عصمت و طهارت(علیهم السالم) می باشد. 
به ابن عربی می تازد و جوابی دندان شکن به وي می دهد.–بدون توجیه سخن وي –ترین آنان شیعیان دوازده امامی می باشند اما حضرت امام خمینی(س) با صراحت هر چه تمام تر 

221حکم صتعلیقات بر شرح فصوص ال3
183ص2تقریرات فلسفه امام خمینی ج4
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فرمایش امام منظور حضرت امام که فرمود: ابن عربی نتوانسته حق را ایفا کند این است که وي تفوه به سخنی نموده است که در

به همان عارفان علی(ع) نمی باشد بلکه خالف آن است و از این جهت ادب را رعایت نکرده است؛ چون ادب اقتضا می کرد که ایشان 

گونه سخن بگوید که امیر مؤمنان(ع) فرموده است؛ نه بیان و کالمی که سبب تحیر یا احیاناً گمراهی اشخاص از مسیر توحید شـود. و  

وافقت هم موافقت برخی از سخنان ابن عربی با سخنان امیر مؤمنان علی(ع) است آن هم در ظاهر معنا نـه در اصـل معنـا،    منظور از م

چنانکه خود حضرت امام در یکی از بیاناتشان بین عرفان اصطالحی (عرفان نظري ابن عربی و دیگر بزرگان این میدان) و اهل معرفت 

طهارت(علیهم السالم) و خواص ایشان) تفاوت گذاشته اند، وي می فرماید:به حسب حقیقت و معنا (یعنی خاندان 

یعنی یک زبانی دارد که این زبان هم زبان عامه مـردم  ،در آن (قرآن) یک سفره اي است که انداخته شده است براي همه طبقات«

1».اقعاست و هم زبان فالسفه است و هم زبان عرفاي اصطالحی و هم زبان اهل معرفت به حسب و

منظور از عرفاي اصطالحی آن کسانی هستند که می خواهند با الفاظ و اصطالحات و مباحث علمی به شناخت خداونـد برسـند،   

این گروه چون تکیه بر قواي خود دارند در مسیر شناخت عموماً دچار لغزشها و خطاهایی کوچک و بزرگ شده اند که در رأس ایـن  

بین این طایفه که اسم عارف را یدك می کشند با اهل معرفت به حسب قرار دارد. امام خمینی(ره) عرفان اصطالحی و نظري ابن عربی

واقع فرق می گذارد. عرفاي واقعی کسانی هستند که خود خداوند تعالی معرفت خویش را در قلب آنان جاي داده است. و با توجه به 

ز خاندان طهارت(ع) و خواص ایشان نمی باشد. ابن عربی هرگز عارف به این گروه کسی جگوناگون، سخنان دیگر امام(ره) در مواضع 

معناي حقیقی نیست؛ زیرا کسی که عمر بن خطاب را معصوم می داند و زشت ترین فحاشی را به پیروان خاندان طهارت(ع) دارد کجا 

رف نیست، بلکه عارف نماست و از این جهت می توان وي را عارف نامید! بنابر این در دیدگاه حضرت امام خمینی ابن عربی اصالً عا

که حضرت امام خمینی(س) در اواخر عمر مبارکشان مهمترین کتابهاي ابن عربی، یعنی فتوحات مکیه و فصـوص الحکـم را دام   است 

ابلیس معرفی میکند، چنان که گذشت.

409و 408ص20صحیفه امام ج1
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می گوییم:پیشینبا توجه به مباحث 

باالتر از وي نبود، بلکه حضرت امام مرید کامل خاندان عصمت و طهارت(ع) بود، امام خمینی(ره) هرگز مرید عرفان ابن عربی و

ظهور نموده است.خمینی(ره) و مهمترین دلیل آن همانا اصل مترقی و نورانی والیت فقیه است که در افکار و سیره حضرت امام 

این است که:–لمی ربانی معرفی کنند که سعی دارند وي را عارفی وارسته و عا–حال سخن ما به طرفداران ابن عربی 

آیا کسی که از یک طرف توهین ها و جسارت ها به پیروان اهل بیت(ع) دارد، و از طرف دیگر اولو األمر را هر حاکمی می دانـد  

در افکـار  و حتی جنایتکاري چون متوکل عباسی را ولی کامل خدا معرفی می کند، عقیده اي به آنچه هر چند ظالم و دیکتاتور باشد، 

در تشکیل حکومت اسالمی تبلور یافته دارد؟!نورانی حضرت امام خمینی(ره)
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وحدت وجود در عرفان ابن عربی-14

مهمترین بحث عرفانی ابن عربی بحث وحدت وجود و موجود است. در تصوف و عرفان اسالمی، ابن عربی بـه قبلـه قـائالن بـه     

از مباحث عرفان ابن عربی با توجه به همین عقیده قابل تشریح و توجیه است. البته به ایـن  وحدت وجود شهرت یافته است. بسیاري 

شرط که محقق یا خواننده آثار وي این مبنا و عقیده ابن عربی را در وحدت وجود بپذیرد و إلّا عقاید وي به جـد داراي اشـکال مـی    

شود.

تر متوجه شوند، ابتدا تعریفی از وحدت وجود و موجود از منظـر عرفـا و   براي اینکه خوانندگان محترم این بحث بسیار مهم را به

اهل تصوف ارائه می دهیم و بعد از آن سابقه این عقیده را در مذاهب و مکتب هاي پیش از اسالم مورد بررسـی قـرار مـی دهـیم، و     

سپس سخنان ابن عربی را نقل و مورد نقد قرار می دهیم.

تعریف وحدت وجود و موجود

تصوف می گویند: وجود و موجود یکی بیش نیست و آن خداست و ما سوي اهللا تعالی هیچ موجودي نیست و تمام پدیده ها اهل

. می گویند: زمین و آسمان و ستاره و انسان و حیوان و گیاه و... همه و همه، چیزي جز ظهـور آن موجـود   مظاهر آن موجود واحدند

که به اطوار و صورت هاي گوناگون مثل زمین، کوه، ستاره، انسان، دریا و... در آمده است. یعنی خدا نمی باشد. پس این ذات خداست 

.ظاهر پدیده ها را جدا از ذات خدا می دانند در صورتی که حقیقت این است که تمام موجودات یک حقیقتندلمی گویند: اه

وج و دریاست. می گویند: دریا داراي موج است و موج عین بهترین مثالی که میزنند تا دقیق و گویا مقصودشان را برساند، مثال م

دریاست. مثال ما و تمام موجودات با خدا همان مثال موج و دریاست. یعنی تمام پدیده ها عین ذات خدا هستند و از او جدا نیسـتند  

بلکه طوري از اطوار و جلوه اي از جلوات خدا می باشند.
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ن و شکل پذیري و خروج از حالت اطالق، به صورت مخلوقـات در  ود صرف است با تعیبا بیانی علمی تر: ذات خداوند که وج

آمده است؛ در نتیجه موجودات نیستند مگر همان ذات باري تعالی، و ظهور او بدین صورتهاست و تفاوت بین خالق و مخلوق نیسـت  

د است؛ در حالی که همین وجود در اشیاء به صورت مگر به اطالق و تقیید (محدود و نامحدود) یعنی ذات خدا عین وجود و نا محدو

مقید و محدود می باشد.

با این تعریف ناگزیر هر صفت و خصوصیتی که بر ذات باري یعنی وجود مطلق استوار است عیناً در اشیاء یافت می شود ولی بـه  

بهره و خبري نباشد.نه اشیاء را از آه هیچ صفت یا خصوصیتی نمی تواند در خداوند وجود داشته باشد کصورت ناقص و در نتیج

یثربی که از محققین عرصه عرفان و تصوف است در تعریف وحدت وجود و موجود از دیدگاه اهل تصـوف مـی   دکتر سید یحیی

نویسد:

هستی حقیقت واحدي است که در باطن با وحدت کامل خویش از هر گونه تفرقه و کثرتی منزه است و ظاهري دارد کـه منشـأ   «

یش کثرت است و این کثرت ها ظاهري و خیالی هستند نه واقعی و حقیقی که:نما

در آن حضرت من و ما و تویی نیستجناب حضرت حق را دویی نیست

1که در وحدت نباشد هیچ تمییزمن و ما و تو و او هست یک چیز

سطحی حباب و امواج حقایق جداگانه بـه  حقیقت به منزله آب دریا و پدیده ها و حوادث، همچون امواج و حبابند که در نگرش 

هر چه هست آب است و بس و بقیه جلـوه هـا و مظـاهر آن آبنـد و     در آنجا نظر می رسند اما با یک نظر عمیق، روشن می شود که 

داراي تحقق و ذات جداگانه و مستقلی نیستند و در حقیقت نیستی هاي هستی نما می باشند.

ه مر آب را حباب بودجملموج هایی، که بحر هستی راست

در حقیقت حباب، آب بودگرچه آب و حباب باشد دو

گلشن راز شیخ محمود شبستري1
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1راست چون هستی سراب بودپس از این روي هستی اشیاء

عالم ربانی مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی که از محققین و منتقدین عرصه تصوف و عرفان نظري است در باب وحدت وجود مـی  

نویسد:

در دار تحقیق یک وجود و موجود بیش نیست که فقط از جهت تقید و تعـین بـه قیـود اعتباریـه،     جماعتی از صوفیه می گویند:«

متکثر به نظر می آید پس هر چه هست در واقع اوست که خدایش می گویند و آنچه کثرت و غیریت بـه نظـر مـی رسـد اعتبـاري و      

موهوم است.

وجود و موجود بیش نیست ولی همان وجود و موجود واحـد، در  محققین از صوفیه و عرفا می گویند: گر چه در دار تحقیق یک

ذات و حقیقت خود متکثر به مراتب و درجات متفاوته به شدت و ضعف و کمال و نقص و نحو ذلک مـی باشـد و چنـین کثرتـی بـا      

2».منافی نیستیدت حقیقحو

و در جاي دیگر می نویسد:

یک وجود و موجود بیش نیست اعم از اینکه ایـن موجـود واحـد در ذاتـش     در دار تحقیققدر جامع این کلمات و اقوال اینکه «

اختالف درجاتی داشته باشد یا نه، و نیز اعم از اینکه وجودش منحصر به وجود مجالی یا اکمل از این باشد که او براي مقام کثرت در 

مثیالت و تقریبات و تفسیرات بی شمار گفته انـد  وحدت نیز اعتبار شود. براي اداي مقصود و بیان مدعی، اعتبارات و اصطالحات و ت

که اشخاص غیر وارد، در تعیین و تشخیص مراد آنان دچار مشکالت و نا فهمی هاي زیاد می گردند و عمده دلیل آنان بـراي اثبـات   

3».هدف و مدعاي خود طریق مکاشفه می باشد ولی بسیاري از طریق بحث برهانی و قرآن و حدیث وارد گشته اند

یخ محمد الهیجی از بزرگان صوفیه در تعریف وحدت وجود می نویسد:ش

39و38عرفان نظري، تحقیقی در سیر تکاملی و اصول و مسائل تصوف ص1
114عارف و صوفی چه می گویند ص2
116همان ص3
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اگر توفیق الهی رهبر گردد و به عین انصاف نظر کنی و تطورات ظهورات او را در مراتب مشاهده نمایی یقـین بـدانی کـه هـر     «

هست و هر کس را نظـر بـر مرتبـه اي    ند و اعتقاد نموده اند همه را جهت راستیطائفه از طوائف مختلفه هر چه در معرفت اهللا گفته ا

بر آنچه مشهود هر یک شده است و از حقیقت حـال کـه   ب مشاهده نموده اند و منحصر جهت که او را به جمیع مراتنافتاده، فأما از آ

و قیـاس  سریان آن حضرت (یعنی خدا) است در همه اشیاء غافلند منع الزم آمده و ذات حق از آن اعلی است که عقل و فکر و دلیل 

ـ     له ظـاهر و  یاحاطه او توانند نمود چو آنچه تو وسیله معرفت آن حضرت خواهی ساخت به حقیقت هم اوست کـه بـه وسـیله آن وس

1».متجلی گشته است و غیر او چون هیچ موجودي نیست ال جرم دلیل او جز آن نتوان بود

ریشه هاي تاریخی وحدت وجود در اندیشه هاي خارج از اسالم

و تحوالت مربوط به آن، آشنایی با شخصیت هـایی کـه حامـل و وارث آن علـم     ت هر علمی توجه به تاریخ آن علم براي شناخ

مبتکر در آن علم بوده اند الزم و ضروري است. در این قسمت به بعضی از ریشه هاي تاریخی وحدت وجود در اندیشه هاي خارج از 

اسالم به صورت مختصر اشاره می شود:

ود در فلسفه هندالف: وحدت وج

ویسم توسط عده اي از روحـانیون هنـدو در   دقدیم و سنتی آغاز می شود و با تکامل هن» هندویسم«در عمده مکاتب هند که از 

(حدود قرن هفتم ق.م) که تمام اوقات آنان صـرف کارهـاي   » برهمنان«(حدود قرن هشتم ق.م) و پس از آن در ظهور » وداها«عصر 

شد ادامه می یابد، اندك اندك بارقه عقیده به اصالت وحدت در کل اشیاء در نهاد ایشان تابش می کند.بامیمذهبی و تحقیقات علمی

یا اینکه گفته » خدا همه چیز است«یعنی » خدا روح جهان است و جهان پیکر خداست«این اندیشه صوفیانه بر این مبنا است که 

».ردهر چه در جهان است حقیقتی جز وجود خدا ندا«اند 

63شرح گلشن راز ص1
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عقیده به وحدت وجود و فنا شـدن در آن واحـد حقیقـی    » برهمنان«با پدید آمدن فکر اصالت وحدت در کل اشیاء در اندیشه 

غایت این اندیشه ها گردید.» برهما«یعنی 

گروهی دیگر از صاحب نظران برهمایی (در حـدود قـرن چهـارم ق.م) مقـاالت و تعلیمـات جدیـدي را ارائـه دادنـد و بـه نـام           

که با این نظرات یکی از بزرگترین ادوار تفکر و اندیشه در تاریخ تفکر بشري در هندوستان به ظهور رسید.» وپانیشادهاا«

به طور کلی در یک قضیه اصلی ثابت است و آن عبارت از این که کل اشیاء خواه مادي و خواه معنوي همه و همه » اوپانیشادها«

تعبیر کرده اند.» برهما«ه غالباً از آن حقیقت به در دریاي حقیقت وحدت مستغرق هستند ک

مرد عارف به مرحله اي در سیر و سلوك می رسد که همه را داراي یک وجود می بیند و بس.» اوپانیشادها«در فلسفه 

1ب: وحدت وجود در فلسفه رواق

جسم وجودي قائل نیستند و معتقدند که فلسفه رواقیان نوعی از وحدت وجود است، اما جسمانی نه روحانی. به این معنا که: جز

یعنی قوه (به معنی قدرت نه به اصطالح ارسطو) آن است کـه در انسـان روح یـا نفـس و در کلیـه عـالم       » فاعل«آن فاعل یا منفعل، 

ده یا روح و بدن آن است که در انسان بدن، و در عالم ماده می نامند و این دو امر یعنی قوه و ما» منفعل«پروردگار خوانده می شود و 

و یا خدا و ما سوي که حقیقت آنها واحد است و با یکدیگر مزج کلی دارند چنانکه وجود یکی در تمام وجود دیگري ساري اسـت و  

انسان عالم صغیر است و جهان عالم کبیر و در باب حقیقت عالم از رأي هرقلیطوس پیروي می کنند که: اصـل وجـود را آتـش مـی     

و دمی الهی در آن دمیده شده و بنا بر این هر فردي از موجـودات از دم الهـی   به هوا و آب و خاك تبدیل یافته دانست و آتش بدوي 

بهره اي دارند و آن به قوه اي که در آن موجود است اجزاء عالم را نگاه می دارد. مدار امر عالم بر ادوار است و عاقبت متالشـی مـی   

کند، پس از آن دور دیگر آغاز کرده و کامالً مانند دور سابق جریان می یابد و آن نیز سر گردد و رجوع به اصل یعنی آتش بدوي می

2انجام متالشی می شود و همچنین بی نهایت.

ارم ق.م و بعدها در یونان ظهور کردنداین فلسفه (رواقیان) در قرن چه1
، محمد علی فروغی57ص1سیر حکمت در اروپا ج2
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خالصه اینکه در نظر جهان شناسی رواق:

1».همه چیز اجزاء یک کل شگفت انگیز است که جسمش طبیعت و روحش خداست«

ونیانج: وحدت وجود در فلسفه نو افالط

از مردم مصر می دانند که در پایان قرن دوم پیش از میالد در اسـکندریه مـی زیسـته    » آمونیوس ساکاس«مؤسس این سلسله را 

است که » فلوطین«است. اما کلیه فلسفه اي که به نو افالطونیان منتسب است و در واقع باید حکمت اشراقی و عرفان نامید مربوط به 

است.» کاسآمونیوس سا«از شاگردان 

است یعنی حقیقت را واحد می داند و أحدیت را اصل و منشأ کل وجـود مـی شـمارد. موجـودات را     » وحدت جودي«فلوطین 

جمیعاً تراوش و فیوضاتی از مبدأ نخستین و مصدر کل می انگارد و غایت وجود را هم بازگشت به سوي همان مبدأ می پندارد که در 

ی را ادراك می کند و در قوس صعود به حس و تعقل و اشراق و کشف و شهود نایل می شود. بـه  قوس نزول عوالم روحانی و جسمان

عقیده فلوطین، مبدأ نخستین که موجد موجودات است، صورت مطلق و فعل تام می باشد و قوه فعاله است (قوه به معنـی قـدرت نـه    

ل و غیر لحاظ و نا محدود می باشد. نمی توان گفت: صـورت  مقابل فعل) احدیتش بهري از تعداد و شماره و تقسیم است. محیط بر ک

دارد یا زیباست یا عاقل است چه، او وراي علم و ادراك است، به عبارت دیگر، نسبت دادن علم و ادراك به او منافی توحیـد اسـت.   

ما هیچ یک از اشیاء نیست.یعنی سواي او چیزي نیست که معلوم او تواند شد. مرید نیست تا طالب چیزي باشد. کل اشیاء است ا

از مبدأ و مصدر کل گاهی تعبیر به واحد می کند و زمانی به خیر و وقتی به فکر مجرد، یا فعل تام، اما هیچ یک از این » فلوطین«

. حتـی  تعبیرها را هم تمام نمی داند و هر تعبیر و توضیحی را مایه تحدید و تصغیر او می خواند که او برتر از وصف و هم قیاس است

اینکه او را وجود نمی گوید، و برتر از وجود و منشأ وجود می شمارد و می گوید براي وصول به او باید از حس و عقل تجاوز نمود و 

به سیر معنوي و کشف و شهود متوسل شد. 

، فردریک کاپلستون445ص1تاریخ فلسفه یونان و روم ج1
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عقل آنهـا را بـی   ... خالصه این عالم نور و صفاست و معقوالت با وجود کثرت واحدند. هر یک همه اند و همه یکی هستند، و

1واسطه یعنی به اشراق و شهود در می یابد. به عبارت دیگر نخستین آینه أحدیت عقل است و معقوالت نخستین مظهر او می باشند.

د: تأثیر افکار فلوطین در تصوف و عرفان اسالمی

و فلسفه نو افالطونی مطلبـی دارد  در کتاب تاریخ تصوف راجع به تأثیر فلوطین–که از مدافعان تصوف است –دکتر قاسم غنی 

که به قسمتی از آن اشاره می شود:

در تصوف و عرفان مؤثر بوده اسـت. بـه   يزیاز هر چشیبنیمسلمنیدر بیشدن فلسفه نو افالطوندایو پنیانتشار آراء فلوط«

یصوفيکه برامینیبیممیدقت کنیونو چون در آراء نو افالطافتیيبود اساس نظریکه تصوف که تا آن وقت زهد عملیمعننیا

ندیخوشااریبسنیاست دل سپرده فلسفه فلوطیاست، دل کنده و به آنچه باقیبه حکم آنکه فانستو هرچه در اوایکه از دنيزاهد

.ابدییخود را در آراء او ميآرزوياست. بلکه منتها

نـه یرا آایوحدت وجود همه دنرایرا جلب کرده است زهیصوفنظرزیاز هر چشیبیموضوع وحدت وجود در فلسفه نو افالطون

همـه ظـاهر و نمـود اسـت و     ایمرانیایاست که خدا در آن جلوه گر شده وليانهیدر حکم آيو هر موجود2.ندیبیقدرت حق م

مال حـق قـرار دهـد و بـه     بکوشد تا پرده ها را بدرد و خود را مورد جلوه کمال جدیخداست. انسان بایقیمطلق و وجود حقیهست

برسد.يسعادت ابد

آزاد کند و ستینشیبيخود که نمودیهستدیو خود را از قدیبا پر و بال شوق و عشق به طرف خدا به پرواز در آدیسالک با

سازد.یاست محو و فانیقیدر خدا که وجود حق

68ص1سیر حکمت در اروپا، ج1
البته صحیحش این است که وحدت وجودي ها دنیا را آئینه ذات حق می بینند2
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نیايو مثنووانیعرفا است. هر کس در دینو افالطونو فلسفهنیمترجم و معرف افکار فلوطنیبهتریرومنیجالل الدموالنا

1.»افتیرا در آن خواهد یتمام مسائل فلسفه نو افالطونباًیتقردیالمعارف عرفاست تتبع کرده باشرةیعارف بزرگ که در حکم دا

اما مثنوي مالي رومی از همان بیت اول که:«

کنداز جدایی ها شکایت میبشنو از نی چون حکایت می کند

تا پایان دفتر ششم که:

ختم شد واهللا اعلم بالصوابچون فتاد از روزن دل آفتاب

که قریب بیست و شش هزار بیت است همه کتاب مملو از نکات و اشارات حکمت نو افالطونی است که موالنا رومی رنگ قرآن 

2».ه استو حدیث به آن زده، و به مذاق مسلمین در آورده و با بهترین اسلوب بیان کرد

وي درباره فناي انسان در ذات خدا و خدا شدن که نهایت سیر عرفانی عرفا است می نویسد:

صوفی می خواهد با پر عشق، به خدا برسد، بنا بر این مطمع نظر تصوف از فلسفه باالتر و برتر است زیرا غایت قصواي فلسفه و «

ل خیر و کمال و جمال است بشود در صورتی که تصوف مـی خواهـد کـه    که انسان شبیه به خدا که مثاکمال مطلوب حکمت، آن بود 

انسان در ذات الهی محو و فانی شود و با این فنا خدا شود.

پیدا شدن این گونه افکار در تصوف که بعضی از آنها صریحاً مخالف با عقیده توحید اسـالمی اسـت، صـوفیه را مـورد تکفیـر و      

زندگی را بر آنها دشوار کرد. صوفیه که نمی خواستند از اسالم خارج باشـند یـا خـارج شـمرده     مزاحمت فقها و متشرّعین قرار داد و

به تأویل و تفسیر عارفانه قرآن زده، تصوف را با اسالم توفیق دادند بطوري که در مبحث کتب و نویسندگان شوند از یک طرف دست 

از طرف دیگر متوسل به رمز و سر شده و خود را در بیان حقـایق  صوفیه خواهیم گفت. مخصوصاً در قرن چهارم و پنجم رایج شد و 

111و110ص2تاریخ تصوف در اسالم، ج1
118همان ص2
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عرفانی به تعبیرات مخصوص مقید ساختند به این معنی که در پرده حرف می زنند و کلمات را در معانی مجازي و گاهی مجاز بسیار 

دور به کار می برند و پیروان تصوف را به کتمان سر و لب فرو بسته توصیف نموده:

مهر کردند و دهانش دوختنداسرار حق آموختندهر که را 

1».تعلیم می دادند

و در ادامه می نویسد:

تصـوف بـه شـکلی در    2،که قریباً گفته خواهد شددر نتیجه تأثیر عمیق فلسفه نو افالطونی و یک سلسله مؤثرات خارجی دیگر«

د و بعضی به قتل رسیدند و ایـن پیشـامدها سـبب شـد کـه      آمد که مورد تکفیر واقع شد و جماعتی از بزرگان صوفیه به زحمت افتادن

صوفیان اسرار خود را از نامحرمان مکتوم بدارند و کلمات خود را ذو وجـوه و مرمـوز ادا کننـد، ظـواهر شـرع را رعایـت نماینـد و        

ن است که از عهـده ایـن   مخصوصاً در صدد بر آمدند که عرفان و تصوف را به وسیله تأویل با قرآن و حدیث تطبیق کنند و انصاف ای

تأویل کننده تورات هم به آن نخواهد رسـید و از آن بـه   » فلوطین«مهم به خوبی بر آمدند و پایه تأویل را به جایی گذاشتند که دست 

3».بعد تصوف و عرفان را اسالم حقیقی ودیانت واقعی جلوه دادند و گفتند: ما ز قرآن مغز را برداشتیم

»آگوستین«و » فلوطین«، »فیلون«در دیانت یهود و مسیح و در افکار ه: ریشه یابی وحدت وجود

که از مدافعان و پژوهشگران عرصه تصوف و عرفان است می نویسد:دکتر قاسم غنی 

تنها کسی که از آن قوم (یهود) در قدیم به سمت حکیم نسبتاً شهرت یافته بود فیلون نامی است که در اواخر مائـه اول پـیش از   «

را که عیسویان بنیـاد اصـول   » تثلیث«در اسکندریه ظهور نمود و خواست محتویات تورات را با فلسفه یونان وفق دهد. مذهب میالد 

شده باشد، از این گذشـته  » اقالیم سه گانه«عقاید خود قرار داده اند، فیلون بیان نموده و شاید که فلوطین هم از تحقیقات او متوجه به 

133تا130همان، ص1
مراد نویسنده عقاید هندي و بودایی است2
150همان، ص3
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یونانیان مناسبتی نیست و در باب توحید هم که به نظر می آید با هم اشتراك داشته اند اختالفـی بـزرگ در   عقاید یهود را با معارف

میان هست، چه حکماي یونان هیچ گاه به خالق و صانعی که عالم را از عدم بوجود آورده باشد قائل نبوده اند، بلکه هر یک به وجهی 

ت عالم و مصدر و مربی آن انگاشته اند و این فرض را نکرده اند که وقتی بوده است کـه  و بیانی، ذات احدیت و مقام ربوبیت را حقیق

جهان به کلی معدوم بوده و حتی ماده بی صورت هم وجود نداشته و همه معتقد به وجود ماده اي بودند کـه همیشـه موجـود بـوده و     

ه است. هر بحث و اختالفی بوده در چگونگی آن مـاده  متصرف عالم آن را به صورت هاي مختلف در آورده و موجودات را خلق کرد

بوده و مذاهب متعدد در این خصوص پیدا شد. به عبارت دیگر: مذاهب حکماي یونان، بلکه کلیه اقـوام آریـایی هـر یـک نـوعی از      

وحدت وجود است.

ه خداوند، جهان را از عـدم مطلـق بـه    و اما یهود و کسانی که عقاید فلسفی خود را از تورات در آورده اند حکم کرده اند به اینک

1پنداشته اند.» صانع و مصنوع«وجود آورده است و آفرینش را وجودي جدا از آفریننده دانسته اند و نسبت آنها را به یکدیگر نسبت 

ام دیگر انتشار عیسویان در اوایل امر... به حکمت و فلسفه نمی پرداختند... اما همین که عیسویت از یهود تجاوز کرد و میان اقو«

یافت و جمعیت مسیحیان فراوان شد و براي مدافعه از حقانیت دین مسیح در مقابـل منکـران و مخالفـان کرفتـار مناقشـه و مجادلـه       

گردیدند و خود را به محاجه و مباحثه نیازمند دیدند، ناچار به کلمات حکما پرداختند و کم کم به بلندي مقام ایشان برخوردند، چنان 

ی گمان بردند آنان معرفت را از کتب مقدس دریافته اند و برخی معتقد شدند که حکما خود ملهم بوده و از همان منبع که انبیاء که بعض

درك معرفت نموده استفاضه کرده اند، حاصل اینکه: اذهان اولیاء دین مسیح هم به غور در مسائل مبدأ و معاد متوجه شد و با قید بـه  

علـم  «یا » حکمت الهی مسیحی«از حکمت افالطون و فیلون و فلوطین و اخالقیات رواقیان اقتباس کردند، و و توراتمتابعت انجیل 

را وضع نمودند: که اصول عقاید مسیحیان را تقریباً به بیان علمی باز می نماید و نظیر علم کالم است نزد مسلمین و خالصه » معرفۀ اهللا

ت او، یعنی اینکه بدون ضرورت و اجبار از راه محبت و از روي اختیار عالم را از عدم بـه  اصول مزبور یگانگی خداوند است و خالقی

مخلوقات را جلوه اي از ذات خداونـد مـی   البته این فقط عقیده تورات نیست، بلکه تمام ادیان الهی خالق را غیر از مخلوق معرفی نموده اند، اما در توحید وحدت وجودي پدیده ها و1
نند، یعنی این ذات الهی است که در مرتبه تنزل به صورت اشیاء ظهور نموده است و این دیدگاه کامالً مغایر با دیدگاه انبیاء الهی است.دا
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...و لـیکن  1که اقالیم سه گانـه مـی باشـند   » روح القدس«و » پسر«و » پدر«وجود آورده است. و در عین یگانگی سه وجود است، 

د چنان که میان خورشید و آفتاب کـه زاده اوسـت جـدایی و    ون به یکدیگر می داننقررا در عرض هم و م» اقالیم سه گانه«مسیحیان 

دوئی نیست، و در هر حال این عقیده را منافی توحید نمی پندارند و از اسرار الهی می شمارند....

چون اولیاي دین مسیح اهل نظر شدند و بناي تحقیق در معارف گذاشتند ناچار بنا بر اختالف فهم و ذوق و سـلیقه اخـتالف آراء   

و »... ارتـوس «دا کردند و مذاهب چند در میان ایشان ظهور نمود... از مذاهب مهم که در آغاز عهد عیسویت ظاهر شد یکی مذهب پی

ایرانی که تلفیقی از کیش زرتشتی و مسیحیت بود و زرتشت و بودا و مسیح را فرسـتادگان خـدا مـی دانسـت و     » مانی«دیگر مذهب 

گر قرار می داد و بر خالف تعلیمات زرتشت ترك دنیا و قطع عالئق و پرهیز از تأهل و تناسـل را  اهورا مزدا و اهریمن را قرین یکدی

سفارش می کرد.

این هر دو مذاهب سالها بلکه قرنها در مغرب و مشرق معتقدان داشته، ... همین قدر گوییم، چون اختالف آراء در میان اولیاء دین 

طریقه واحد مجالس کردند و اصول دین را مطابق آنچه اشاره کردیم به اکثریـت تثبیـت   مسیح شدت یافت براي حل مسائل و اختیار 

نمودند، و رأي هاي دیگر را مذهب باطل خواندند. حکمت الهی مسیحی موافق اصول، در ظرف چهار پنج مائـه اول مـیالدي تحقـق    

..: همین قدر گوییم معتبر ترین و بـزرگ تـرین آنهـا    خوانده می شوند.» آباء دین مسیح«یافت، و کسانی که این کار ار صورت دادند 

گرائیـد. بعـد   » مـانی «است که از ادباي روم بود (معاصر بهرام گور پادشاه ساسانی) در آغاز جوانی به مذهب » آگوستین«معروف با 

ـ    واعظ بعضـی از آبـاء   متوجه حکمت افالطون و فلوطین گردید و نسبت به آن تعلیمات عشق مفرط پیدا کرد. سر انجـام از شـنیدن م

از اولیاء د... مسیحیان کاتولیک مدر آمسیحی به مذهب مادري برگشت و چنان شور در سر داشت که هم در جوانی به حلقه کشیشان

2».محسوبش داشته لقب پاك به او دادند... تحقیقات او (آگوستین) همه از افالطون گرفته شده است

این عقیده که در مسیحیت به نام تثلیث مشهور است از لحاظ دیدگاه توحیدي اسالم عقیده اي فاسد می باشد.1
81تا77ص1تاریخ تصوف در اسالم ج2
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عربیو: ریشه یابی وحدت وجود در عقاید ابن

در تعلیقات خود بر فصوص الحکم ابن عربی، به دفعات از تأثیر پذیري ابن عربـی از فلسـفه یونـان بـه     » ابو العالء عفیفی«دکتر 

خصوص افالطون و همچنین فیلون، اریژن و تا حدودي حکمت نو افالطونیان بخصوص فلـوطین، نـام مـی بـرد. وي در قسـمتی از      

الدین بر آیات و احادیث و تطبیق و توجیه آنها با مذهب وحدت وجود می گوید:تعلیقات خود راجع به تفسیر محی 

هکذا اقتضی مذهب وحدة الوجودان یغیر ابن عربی مفاهیم اإلصطالحات الدینیۀ و یستبدل بها مفاهیم اخري فلسفیه صوفیۀ تتفق «

1».و روح مذهبه

مستشرق انگلیسی چنین نقل می کند:» نیکلسون«و نامبرده در همان کتاب از قول دانشمند معروف، 

یقول العالمۀ نیکلسون فی وصف اسلوب ابن عربی فی الفصوص: إنّه یأخذ نصاً من القرآن او الحدیث و یؤوله بالطریقۀ الّتی نعرفها «

آلیـات القرآنیـۀ و   فی کتابات فیلون الیهودي و اریجن اإلسکندري... یستند کلّ فص من الفصوص السبعۀ و العشرین الـی طائفـۀ مـن ا   

ها داألحادیث النبویۀ المتصلۀ بالکلمۀ الخاصۀ الذي تنسب الحکمۀ الفص الیه... یعمد ابن عربی فی کلّ ذلک الی تخریج المعانی التی یری

و التجسیم مهما کانت داللتها علی التشبیه–کان فی ظاهر اآلیۀ ما یؤید مذهبه من اآلیات و األحادیث بطریقۀ خاصۀ فی التأویل. فإن 

»أخذ بها و إلّا صرّفها الی غیر معناها الظاهر...–

و ال تخلو طریقۀ تأویله لآلیات من تعسف و شطط إحیاناً... و عماده فی کلّ ذلک إنّه یـتکلم بلسـان البـاطن،    «تا اینکه می گوید: 

2».الذي هو فی الحقیقۀ لسان مذهبه، و یترك الظاهر الذي یعبر عن عقیدة العوام...

سون، در توصیف روش ابن عربی در فصوص می گوید: او همواره، نص آیات و احادیث را گرفته و آنها را بـه  لترجمه: عالمه نیک

روشی که در نوشته هاي فیلون یهودي و اریژن اسکندري شناخته ایم تأویل می کند... او هر فصی از فصوص بیست و هفت گانه را به 

نبوي مستند می کند (به این ترتیب که) در ابتداي هر فص، آیات و احادیث را به کلمـه خاصـی کـه    تعدادي از آیات قرآن و احادیث 

42تعلیقات بر فصوص الحکم، مقدمه ابو العالء عفیفی ص1
14تا12همان ص2
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متناسب حکمت آن فص می باشد ارتباط می دهد... هدف ابن عربی در همه این موارد این است که بر اساس روش خاص خـود در  

یعنـی  –ا بیان می کند. پس اگر ظاهر آیه، روش فکري او را تأویل، معانی و مفاهیمی از آیات و احادیث که مورد نظرش بوده است ر

ایـن آیـه را در معنـاي غیـر     همان معناي ظاهري آیه را می گیرد و در غیر این صورتتأیید کند،–اندیشه تشبیه و تجسیم (خداوند) 

معانی باطنی، و خارج شدن از حدود ظاهري خود تغییر می دهد (تا اینکه می گوید) روش تإویل او در آیات با تکیه بر برداشت هاي 

ظاهري بوده... و شالوده روش ابن عربی در همه این موارد بیان مسائل به زبان اهل باطن بوده و در حقیقت، زبان مـذهب و روش او  

1همین زبان بوده است و معانی ظاهري که مردم عامی با آن سخن می گویند را، کنار می گذارد.

عربیوحدت وجود در عرفان ابن

2».و لیس وجود، إال وجود الحق، بصور أحوال ما هی علیه الممکنات فی أنفسها و أعیانها«- 1

ترجمه: در عالم جز وجود حق متعال وجودي نیست، و هم اوست که به صورت ها و احوال گوناگون (کـه بـه آنهـا) ممکنـات و     

مخلوقات (گفته می شود) متعین و ظهور یافته است.

ت چیزي جز تعینات و شئونات ذات حق متعال نمی باشند، پس این خداست که با شئونات گوناگون به صورت یعنی تمام موجودا

3مخلوقات جلوه گر شده است.

در مورد تأثیر پذیري ابن عربی از فلسفه یونان بخصوص افالطون و همچنین از فیلون، اریژن و تا حدودي فلوطینیه مقدمه و تعلیقـات  10مقدمه ابو العالء عفیفی بر فصوص الحکم، ص1
و بسیاري موارد دیگر از تعلیقات وي.178، 162، 151مقدمه و صفحات 18و12بر کتاب فصوص الحکم ابن عربی مراجعه شود از جمله به صدکتر ابو العالء عفیفی 

96فصوص الحکم فص یعقوبی ص2
یده قائل شدن به سنخیت و عینیت خدا بـا پدیـده هـاي خـویش     نا صحیح است، زیرا الزمه پذیرفتن این عق–که خواهد آمد –این عقیده با توجه به مبانی دینی و عقیدتی ما مسلمین 3

او مغایر با مخلوقات خویش است. عرفا و صوفیه از چنین عقیده و وحدتی فراوان دم زده اند، براي نمونه:» هو بائن من خلقه«است که طبق آموزه هاي دینی ما 
مولوي در دیوان شمس تبریزي می گوید:

هر دم به لباس دگر آن یار بر آمد گه پیر و جوان شدآمد دل برد و نهان شدهر لحظه به شکلی بت عیار بر
عیسی شد و بر گنبد دوار بر آمد تسبیح کنان شدمی گشت دمی چند بر این روي زمین از بهر تفرّج

از دیده یعقوب چون انوار بر آمد تا دیده عیان شدیوسف شد واز مصر فرستاد قمیصی روشن کن عالم
گه چوب شد وبر صفت مار بر آمد زان بحر کفان شدبود که می کرد شبانی اندر ید بیضاحقّا همو

ناقه شد و از دل کهسار برآمد فی الحال عیان شدصالح شد و دعوت همه زان کرد به خلقان از بهر صالحی
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تا اینکه گوید:
ار برآمد بر طور روان شدموسی شد و خواهنده دیدیونس شد و در بطن سمک بود به دریا از بهر طهارت

از معجز او نخل پر از بار بر آمد زان روح روان شدعیسی شد و در مهد داد گواهی زان روح مقدس
منصور نبود آنکه بر آن دار برآمد نادان به گمان شدباهللا همو بود که می گفت أنا الحق در صورت ألهی

کافر شد آنکس که به انکار بر آمد از دوزخیان شددشرومی (مولوي) سخن کفر نگفته است و نگوید، منکر نشوی
187غزلیات شور انگیز شمس تبریزي ص

همچنین مولوي در شعري می گوید:
بیرون ز شما نیست شمایید شماییدآنها که طلبکار خدایید، خدایید

واندر طلب گم نشده بهر چراییدچیزي که نکردید گم از بهر چه جویید
جبریل امینید و رسوالن سمائیدمید و کتابیداسمید و حروفید و کال

هم عیسی و رهبان سماوات عالییدهم موسی و هم معجزه و هم ید بیضاء
د چو تنزیل خداییدییتأویل شماهم مهدي و هادي و نهانید و عیانید

گاهی شده در روي و گهی عین صفاییدگه مظهر الهوت و گهی مخبر ناسوت
زیرا که شما خانه و هم خانه خداییدهر سويدر خانه نشینید مگردید به

پاکید و قیومید ز تغییر، خداییدآنکس که نزایید و نزاید ز شما کس
177غزلیات شور انگیز شمس تبریزي ص

همچنین می گوید:
هیچ مجو غیر که آن هیچ نیستغیر خدا در دو جهان هیچ نیست

هیچ نیستجمله معانیست بیان گنج حقیقت که تو را داده اند
جمله عیان است، نهان هیچ نیستعلم بدیهی که در این نسخه است
نیک نظر کن که روان هیچ نیستآنکه دوان است پی اش هر طرف

گر بگشایی به میان هیچ نیستاین کمر هستی موهوم را
خود بنگر کون و مکان هیچ نیستکون رها کن بگذر از مکان

در این باغ جهان هیچ نیستغیر اوست گل و الله و باغ و بهار
150غزلیات شور انگیز شمس تبریزي ص

می گوید:» جوهر ذات«عطار در کتاب 
دید کلی ذات پاك اصفیامن محمد را یقین دانم خدا

راز خود هرگز نگفت او اندکیاو خدا بود و خدا او، بی شکی
، به نقل از کتاب جوهر ذات عطار174و173تحفۀ األخیارص

گوید:میهمچنین
منم اهللا، در عین وصالممنم اهللا، در عین کمالم

به خود گفتم، کالم و خود شنیدممنم اهللا، خود در خود، بدیدم
174تحفۀ األخیار ص

شیخ محمود شبستري می گوید:
یقین داند که هستی جز یکی نیستهر آن کس را که که اندر دل شکی نیست

ویسد:شیخ محمد الهیجی در شرح بیت فوق می ن
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علم الیقین و عین الیقینند که خالصه افراد یعنی جماعتی که از مرتبه وهم و گمان به دالیل یقینی پا به کشف حقیقی گذاشته اند و در دل ایشان آثار شک و شبهه نمانده است که صاحب «
عبارت از تجلی وجود واجب است به صورت ایشان چون غیر از وجـود  وجود اشیاء،انسانی اند یقین و جزم می دانند که هستی که وجود است جز یکی نیست یعنی جز واجب نیست و 

واجب موجودي نیست فرمود که:
در آن حضرت من و ما و تویی نیستحضرت حق را دویی نیستجناب 

و همچنین شیخ محمود شبستري می گوید:
نماند غیر حق در دار دیارخیال از پیش برخیز به یک بار

هیجی در شرح بیت فوق می نویسد:شیخ محمود ال
ردد و یک باره برخیزد و نابود شود و بـه  یعنی به تجلی ذاتی حق که مقتضی فناي مظاهر است، هستی و وجود ممکنات مطلقاً که فی الحقیقه خیال و نمود بی بود بودند، مرتفع و محو گ«

ق در دار و سراي وجود دیار نماند، یعنی هیچ نماند و هستی حقیقتی بـر صـرافت اطـالق ظهـور نمایـد و تمـایز       غیر ح» کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و اإلکرام«حکم 
343شرح گلشن راز ص». کثرات و تعینات بر طرف شود

مال صدرا در اسفار اربعه می نویسد:
نحصراً فی حقیقۀ واحدة... و لیس فی دار الوجود غیره دیار، و کلما یترآي فی عالم الوجـود أنـه   کذلک هدانی ربی بالبرهان النیر عرشی الی صراط مستقیم من کون الموجود و الوجود م«

292ص2اسفار اربعه ج».لممکناتغیر الواجب المعبود إنّما هو من ظهور ذاته و تجلّیات صفاته التی هی فی الحقیقۀ عین ذاته... فکل ما تدرکه فهو وجود الحق فی أعیان ا
در دار حقیقـت  پروردگارم با برهان آسمانی به سوي صراط مستقیم هدایت فرمود که وجود و موجود و آنچه که هست منحصـر در یـک حقیقـت (یعنـی خـدا) اسـت... و       اینچنین مرا:«

پـس هـر چـه را درك مـی کنـی آن وجـود       موجودي جز خدا نیست و دیگران نیز فقط عبارت از تجلی و ظهور ذات و صفات او می باشند که در حقیقت، آنها عـین ذات او هسـتند...  
».خداوندي است به صورت ممکنات

چنانکه کثرات در عین ذات واحد وي در جاي دیگر همان کتاب در بیان اینکه در دار تحقیق یک وجود و موجود بیش نیست جز اینکه همان موجود واحد در عین وحدت متکثر است، 
از گفتار وي چنین است:مستهلکند، بیانات مفصلی دارد که خالصه بخشی

یاً سواء کان حضوریاً أو حصولیاً و التحقیق فـی   حیث أنّ التحقیق فی اإلدراك هو أنّ المدرك بالذات من کلّ شیء لیس إلّا نحو وجود ذلک الشیء سواء کان األدراك حسیاً خیالیاً أو عقل«
الله و جماله فکلّ من إدراك شیئاً من األشیاء بأي ادراك کان فقد أدرك الباري و إن غفل عن هذا اإلدراك إلّـا الخـواص   الهویات الوجودیۀ أنّها من مراتب تجلیات ذاته تعالی و لمعات ج

)117و116ص1(اسفار اربعه ج». من إولیاء اهللا تعالی
لی یا عقلی و یا علم حضوري یا حصـولی باشـد. و قـول تحقیقـی در بـاب      ترجمه:قول تحقیق در باب ادراك این است که مدرك بالذات از هر چیزي نیست مگر اینکه یکی از انواع خیا

ز اشیاء را به هر نـوع ادراکـی کـه    حقایق وجودي این است که آنها از مرتبه هاي تجلی ذات خداوند و از درخشش هاي جالل و جمال او می باشند. پس هر یک که ادراك کند چیزي ا
گر چه از این ادراك غافل هستند مگر خاصان از اولیاء خدا.باشد، به تحقیق خداوند را درك کرده است ا

و در جاي دیگر می گوید:
.  »اءیمن االشءیعنه شخرجیال اءیفواجب الوجود کل األشاء،یکذلک فهو کل األشقۀیالحقطیالبساطه و کل بسۀیغاقۀیالحقطیإعلم أن واجب الوجود بس«
ـ اءیاست، پس خداوند همه اشاءیباشد او همه اشطیبسنیچننیاقتشیکه حقيزیبساطت و هر چتیو نهاتیغااست و درقهیالحقطیبدان که خداوند بس:« اءیکـدام از اشـ  چیاست، ه

.»ستیخارج از آن ن
)110ص6(اسفار اربعه ج». و کلّ الموجوداتاءیإنّ واجب الوجود تمام األش«
».و کل موجودات استاءیهمانا خداوند تمام اش:«

:عی استدمسپس
»من أتاه اهللا من لدنه علماً و حکمۀًیإدراکه إلّا علستصعبییالتۀیمن الغوامض اإلالههذا«
».علم و حکمت داده استيکه خداوند به ویکسيمشکل است مگر برااریاست که درك آن بسیاز مسائل مشکل حکمت الهنیا:«

ه می شناسند، در حقیقت در باب وحدت وجود چیز جدیدي مطرح نمی کند، بلکه وي سخن صوفیه را تکرار مـی کنـد. در واقـع    مال صدرا که وي را به عنوان شاخص ترین چهره فلسف
مکتب فلسفی مال صدرا چیزي جز انعکاس عقاید ابن عربی در تعابیر فلسفی نیست.

آن در باال اشاره شد. در اینجا نیز تنها عناوین چند مورد دیگر از بحث وحـدت وجـود در کتـاب    کتاب اسفار اربعه مال صدرا مملو است از بیان نظریه وحدت وجود که به چند نمونه از 
اسفار را ذکر میکنیم:

433ص1اسفار اربعه ج» کالم فی وحدة الحقیقۀ الوجود«-1
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291ص2ج» بیان فی وحدة الوجود«-2
300ص2ج» فی وحدة الوجود«-3
318ص2ج» منهافی وحدة حقیقۀ الوجود عند العرفا و بیان مرادهم-4
339ص2ج» الوجود حقیقۀ واحدة و هی عین الحق«-5

عبد الرحمان جامی که از شارحان عرفان ابن عربی است در وحدت وجود می گوید:
گاهی نموده ظاهر و گه مظهر آمدهاي جاودان به صورت اعیان بر آمده

هگر آمدن دیدر حکم عقل این دگر آاز روي ذات ظاهر و مظهر یکی است دل
در چشم منکران چه غم ار منکر آمدهمعروف عارفان است به هر صورتی که هست

با داغ عاشقان بال پرور آمدهگاهش کشیده جاذبه عاشقی عنان
بر شکل دلبران پري پیکر آمدهگاهی گرفته جلوه معشوقی آستین

وز جمله سروران جهان بر سر آمدهیکجا نشسته بر سر صدر جالل و جاه
محتاج وار حلقه زنان بر در آمدهه خرقه فقر و فنا به دوشیکجا فکند

پیغام خود رسانده و پیغامبر آمدههمراه وحی گشته و روح القدس شده
1340دیوان جامی غزل شماره

***
کدام غیر که ال شیء فی الوجود سواهشهود یار در اغیار مشرب جامی است

1346جامی، غزل شماره
بـه صـورت   يبه صورت عابد، در مرتبـه ا يبه صورت عبد و در مرتبه ايخداست که در مرتبه انیداند. ایرا ظهور ذات خدا ماءیتمام اشنیمتصوفریمانند ساهم یشاه نعمت اهللا ول
ظاهر شده است:اءیاشریبه صورت فرعون و سايدر مرتبه ا،یبه صورت موسيبه صورت خاتم، در مرتبه ايآدم، در مرتبه ا

معبوديعابد در مرتبه ايدر مرتبه امسجوديساجد در مرتبه ايبه امرتدر
محموديحامد در مرتبه ايدر مرتبه ارب استيعبد است در مرتبه ايمرتبه ادر
موجوديمعدوم در مرتبه ايدر مرتبه ایباقيدر مرتبه ایفانيمرتبه ادر
مقصودياصد در مرتبه اقيدر مرتبه امطلوبيطالب در مرتبه ايمرتبه ادر
داووديدر مرتبه ایسیعيدر مرتبه اخاتميآدم در مرتبه ايمرتبه ادر
معدوديمحدود در مرتبه ايدر مرتبه اعدیبيحد در مرتبه ایبيمرتبه ادر
مفقوديموجود در مرتبه ايدر مرتبه اباطن يظاهر در مرتبه ايمرتبه ادر
مردوديمقبول در مرتبه ايدر مرتبه افرعونيبه ادر مرتیموسيمرتبه ادر

309دیوان شاه نعمت اهللا ولی غزل
نعمت اهللا ولی در این باره می گوید:اهل تصوف در مثالی خدا را مانند دریا می دانند و تمام پدیده ها را موج دریا می گویند. موج از دریا جدا نیست بلکه عین دریاست. شاه 

مامییما جونیما از عنیعماستنیعایو درمییایدرنیع
ما میتا ابد خود را به خود پوئما را ابتدا و انتهاستین
:دیگویاشعارش موانیدر دگریدیدر غزلو

بود بر مایکیهر چار ایاست و حباب و آب و درموج
ماقتیداند حقایدرمییآب و حباب و موج ماهم

ایو درلیقطره و جو سهمستینیکیکه جز نیقیبه بنگر
ما را نبود حجاب جز مادان که حجاب ما هم از ماستیم

11غزل شماره
مرحوم سید محمد حسین حسینی طهرانی در اثبات عقیده وحدت وجود می گوید:
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ذا هیچ یک از مخلوقات، وجود استقاللی ندارند، بلکه همگی آیـات  جمیع موجودات ما سوي اهللا، آیات خدا هستند، خواه در جهان خارج از نفس بنی آدم، و خواه در نفوس بنی آدم. ل«
ه شان خدا نما هستند، بنا بر این در هر یک یـک  و نشانه ها و آئینه ها و مرائی جمال نماي ذات اقدس حق می باشند، و چون این آیه ها و آیینه ها ابداً جنبه خود نمایی ندارند بلکه هم

موج، عـین  ا آیه بما هی آیه فقط جهت ارائه صاحب آیه می باشد و خدا را به هیچ وجه من الوجوه نشان نمی دهد. آئینه صاف بدون رنگ و زنگار و بدونآنها می توان خدا را دید. زیر
صورت انسان را نشان می دهد؛ اگر چیزي را در آن تغییر دهد، آئینه خراب است و عنوان حکایت ندارد و قیمت ندارد.

موجـودي وجـود نـدارد. در عـالم     » حـق «و » اهللا«و » نا«داست و غیر از حق چیزي وجود ندارد. تمام آفاق و انس آیاتی هستند که در وراي آنها غیر از وجود هر چه هست خود خ«
بارت، آفاق و انفس است. پس آفاق و انفـس حـق   وجودي نیست. همه آیه او هستند، یعنی هیچ. و اوست ذو اآلیه، یعنی همه چیز و ذو اآلیه که حق است در این ع» اهللا«وجود غیر از 

اق و انفس ظهور نموده و تجلی پیدا در عوالم وجود غیر از خدا موجودي نیست. تعینات و إنّیات و ماهیات امور عدمیه و باطله می باشند، وجود اقدس حق واحد است که در آف«است. 
)83و82ص1(اهللا شناسی ج». کرده است

طبـق ایـن سـخن، وي    » چیزها بسیارند و خدا یکی اسـت «این سخن مرحوم تهرانی دقت کنند در آن ضد و نقیض هاي فراوانی می بینند. وي از یک طرف می گوید: اگر خوانندگان به
بیان می کند و می نویسد:» ال إله إلّا اهللا«براي کثرات هویتی قائل شده اما در ادامه تفسیر غلطی را از کلمه طیبه 

می باشد که رفع هر گونه تعینـی را از ذات حـق تعـالی مـی     » ال موجود سوي اهللا«له إلّا اهللا که کلمه توحید و به معنی وحدت دادن و وحدت بخشیدن است، مرجعش به کلمه کلمه ال إ«
».نماید

که خـالق هسـتی اسـت سـزاوار     » اهللا«وید: در میان تمام موجودات فقط در حالی که طبق وجدان و عقل و نقل، این کلمه شریفه هرگز وجود سایر موجودات را نفی نمی کند، بلکه می گ
عبودیت و پرستش است.

جناب حسن حسن زاده آملی که از طرفداران عرفان صوفیانه است در دفاع از وحدت وجود و موجود می نویسد:
طالق که تعین در مراتب ممکنات است ازعقل اول تا هیوالي اولـی و إطـالق بـراي جنـاب     ذوات ما به حسب وجود، عین ذات اوست و مغایرتی بین این دو نیست مگر به تعین و ا«... 

)66(رساله فارسی أنه الحق ص». وجود است
و می نویسد:

)107(ممد الهمم ص». چون به دقت بنگري آنچه در دار وجود است، وجوب است و بحث در امکان براي سرگرمی است«
جود اعتقاد دارد که ذات حق و جمیع صفات وي در تمام موجودات سریان دارد:وي بر اساس عقیده وحدت وجود و مو

».ر و غیرها، کلّیها و جزئیهاإنّ سریان الهویۀ اإلالهیۀ فی الموجودات کلّها أوجب سریان جمیع الصفات اإلالهیۀ فیها من الحیوة و العلم و القدرة و السمع و البص«
ب الهی نامه نوشته اند:این استاد ارجمند در فرازي از کتا

)  66(الهی نامه ص». سنۀ و ال نومیمرا هم ال تأخذننمیبیگفتم ال تأخذه سنۀ و ال نوم، اآلن میتا به حال میاله«
شاگرد برجسته وي جناب صمدي آملی نیز در وحدت وجود می گوید:

)115ص1(شرح نهایۀ الحکمه ج». ل استو وجود آسمان با وجود حق متعانیوجود زمتینیما از وحدت وجود، عمراد«
يوجـود اسـت کـه در قوالـب و انـدازه هـا      کیبلکه هر چه هست م،یما دو وجود نداریعنیو انسان ها است، واناتیحق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حوجود«و می گوید: 

)124ص1(شرح نهایۀ الحکمه ج».از وجود حق متعال بوده استریآسمان غاز وجود آسمان، و وجودریغنیکه وجود زمنیگوناگون ظهور کرده است، نه ا
را ظهور ذات خدا اءیبه وحدت وجود تمام اشنیقائلدینشود. همان گونه که مالحظه کردیتا کالم طوالنمیکنیموارد بسنده منیاست. به همادیزاریباره بسنیسخنان اهل تصوف در ا

است که به صورت موجودات گوناگون ظاهر شده است!یذات الهنیاندیگویمدانند و یذات خدا منیو ع
حجـت  گـر یمسائل دیو حتیدتیمهم عقاریمسأله بسنیتواند در ایمکاشفات است، پر واضح است که هرگز مکاشفات نمانیاثبات وحدت وجود و موجود بيآنان برالیدلنیمهمتر

توانـد باشـد و حـد    ینمدهیبر آن عقیقطعلینزد خودشان هم دلردیها حتنیاز اکیچیکنند که هیجهت اثبات وحدت وجود استناد ماتیرواو اتیهم به آيباشد. البته در موارد
بـاره عـالم   نیندارد. در ایتیونه حجگچیهیدتیاحتمال در مباحث عقنیکنند احتمال معناست و ایوحدت وجود به آن استناد مدهیاثبات عقيکه آنان برایاتیو روااتیاکثر داللت آ

:دیگویمیآقا تهرانادجورزایاهللا حاج متیمرحوم آیربان
از جهت داللت، از مقصود آنها به اتیو روااتیندارد و بعض آيحجت سندثیکه بعض آن احادندیجویتمسک ميگریدادیزثیو احاداتیبه وحدت وجود و موجود به آنیقائل«
خالق از مخلوق و تنزّه ذات مقـدس خـالق   تیریهمه بر اساس غاتبه محکمات رد گردد که آن محکمدیاست که بایآنها متشابه و منتها داللتش فقط احتمالنیت و بهتراسیاجنبیکل
خود به اطوار کائنات متطور شده باشد.تیبه وجود و واقعنکهیبا مخلوق است فضالً از ایاز مشابهت و هم سنخیحت
ـ اافتـه یدست نمی(وحدت وجود) قرار دههیصوفدیبر توحیخود و خداوند حجت قطعنیآن را بمیالسند و الداللۀ که بتوانیقطعثیحدایالدالله و یقطعهیآکیبر یا کنون حتتو . می

ـ دارد با ازینگریدياساس وحدت موجود باشد چنانکه احتمال مقصود و معنارود که بریاز رد به محکمات، فقط احتمال آن میادله آنها با چشم پوشنیدر بهترمییگویو تکراراً م نی
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ـ پدیو از آنها نباستینلیحجت و دلیمدارك احتمالات،یدر اعتقادمیاست. و چنانکه در سابق اشاره نموده امیفرق که احتمال اول بر خالف فطرت سل نمـود. بعـالوه بـا نظـر و     يروی
)270و269(عارف و صوفی چه می گوید ص».شودیمیمنتفزیآن احتمال نن،یدماتسلّارجاع به محکمات و م

زیشود بلکه خالف آن نینه تنها موضوع وحدت وجود از آنها اثبات نممیبنگريبه رألیو تأوریو تفسیقبلتیگونه ذهنچیکتاب و سنت در باب معرفت خدا بدون هاتیاگر به محتو
رسد.یبه اثبات م

ـ گـاه از ا چیآنان در کمال معرفت قرار داشتند هنکهیمعارف است و با توجه به انی(ع) که اوج انیائمه معصومهیکتاب و سنت و بخصوص ادعيدیت نظر در معارف توحدقبا ـ ادعنی هی
ـ  ریعارفان  اميز سخنان و مناجات موالایمتگردد. حال قسیأنت با هم مخلوط و ممزوج نمایضمائر هو و أنا چگاهیشود. هیوحدت وجود استشمام نميبو ـ  یمؤمنـان عل یبـن اب

طالب(ع) را مالحظه نمایید:
.یالعبد إالّ المولرحمیوأنا العبد و هل ی! أنت الموليموالایيموال
المملوك إالّ المالک.رحمی! أنت المالک و أنا المملوك و هل يموالایيموال
.زیإالّ العزلیالذلرحمیو هل لیو أنا الذلزی! أنت العزيموالایيموال
المخلوق إالّ الخالق.رحمی! أنت الخالق و أنا المخلوق و هل يموالایيموال
.میإالّ العظریالحقرحمیو هل ریو أنا الحقمی! أنت العظيموالایيموال
يإال القوفیالضعرحمیو هل فیو أنا الضعي! أنت القويموالایيموال
.  یإالّ الغنریالفقرحمیو هل ریو أنا الفقی! أنت الغنيموالایيموال

ترحم خواهد کرد؟شیجز موالیدر حق بنده چه کسایو من بنده توام و آییمن! تو مواليآقايمن ايآقاي: اترجمه
واهد کرد؟در حق مملوك جز مالکش که ترحم خایمالک وجود من و من مملوك توام و آییمن! تويآقايمن ايآقايا
جز ذات با عزت و اقتدار که ترحم خواهد کرد؟لیدر حق شخص ذلایتوام و آلیبا عزت و اقتدا و من بنده ذلییمن! تويآقايمن ايآقايا
ترحم خواهد کرد؟یاو چه کسنندهیدر حق مخلوق جز آفرایو من مخلوق توام و آنندهیآفرییمن! تويآقايمن ايآقايا
بزرگ ترحم خواهد کرد؟يجز خدايزیدر حق بنده ناچیچه کسایو آزیناچریبزرگ و من بنده حقيخداییمن! تويآقايامن يآقايا
توانا که ترحم خواهد کرد؟يناتوان جز شخص قویفیدر حق ضعایو ناتوانم وآفیو توانا و من ضعيقوییمن!تويآقايمن ايآقايا
که ترحم خواهدکرد؟ازینیبیمحتاج جز غنيریدرحق فقایالذاتم وآریالذات و من فقیوغنازینیبییمن!تويآقايمن ايآقايا

ـ بـر اسـاس توح  رایاز موجودات است زریاست و خداوند خالق همه ممکنات است و وجود او غ» وجود«خالق گریدریو به تعبیمتعال مبدع، خالق و جاعل همه عالم هستخداوند دی
گـر ید» خـود خداونـد  يجـز مراتـب وجـود   ستندینموجوداتبه صورت موجودات در آمده است و يریپذتیو شخصنییخداوند متعال است که با تع: «ندیگویکه معرفا و متصوفه

خـالق،  يمعنـا گریجلوه و ظهور دارد دیبه شکلخود اوست که هر دم یوقترایمحتوا خواهد بود زیمعنا و بیتماماً بریتعابنیو امیبدهتیکه ما به خداوند نسبت خالقستیدرست ن
معنا خواهد بود.بی–است دهکه در سراسر قرآن درباره خداوند آم–يمبدع، بار

ـ عالم چگونـه توج نیانسان در ااریو اختفیشود که تکلیسئوال جلوه گر منیاست اشیاز او هر چه هست سراب و نماریو غستیدر عالم جز او نيریکه غدگاهیدنیاساس ابر هی
.دیآیتناقض به وجود مفیجبر و تکلانیمدگاهیدنیبر اساس امییدر جواب بگودیچه؟ بایعنیایدننیاست و مکلف ساختن انسان در اریپذ

شر.نیاست و عدم عریخنیو وجود هم عستینيگریدزیچچیه» وجود«جز یهسترهیدر دادگاهیدنیبر اساس انیهمچن
است ریآن ز غياست در وياگر شراسترینجا که باشد محض خآوجود

است که:نینسبت به جهان خلقت ایدگاهیدنیچنجهیو نتستینيلهذا اساساً در عالم وجود شرستینیوجود هم جز ذات مقدس ربوبقتیگردد و حقیوجود باز مقتیبه حقریخ
کوستینشیخويجابهيزیکه هر چچون خط و خال و چشم و ابروستجهان

محض است.ریخنشیدر عالم آفرطانیو باالتر وجود شدیزیه،یابن ملجم، معاوان،یوجود ابولهب، ابو جهل، ابو سفلهذا
و خلقت را نشیبودن جهان آفرچهیزآن لغو و باجهیکه نتدیخواهد انجامفیسئوال رفتن اصل تکلریو زیآسمانعیعقاب و ثواب و لغو بودن شرایبه نفیدگاهیدنیچنجهینتنیهمچن

ـ مخلوقات اسـت الع نیاست. پس خدا عیکیو عذاب شونده دهاست. عذاب کننیکیاست. ثواب کننده و جواب دهنده یکیسائل و مسئول گریدرایبه همراه خواهد داشت. ز بـاهللا،  اذی
از خودش.ریغستینیکسیعنیشود تعرض کرد ینمیبد را خودش کرده و به کسيتمام کارها

کند چون همه او یهم صدق نمياز جانب او آمد. مؤمن و کافرامبریپمییباشد که بگویو مخلوقییخدادیکند. بایصدق نميامبریهم باطل است چراکه پاءینبوت انبدگاهیدنیاطبق
هستند.

نمونه:ياست. براهیقابل توجریند و معنا کامالً واضح و غکیبه وحدت وجود و موجود را ابطال مدهیاست که عقیفراواناتیآمیقرآن کردر
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بودنـد  يو مظهـر و یذات الهنیاگر مخلوقات عرایبا ذات او هستند، زریخداوند مغايهادهیکند پدیاثبات میبه خوبینهنینموده، که ایخود نهریکه خداوند از پرستش غیاتیآ. 1
. به عنوان مثال:داز پرستش موجودات نبویالهینهيبرایلیدلگریگشت و دیمیقطعاً پرستش آن ها به پرستش خدا منته

»ونإِنَّکُمارِدا ولَه أَنتُم نَّمهج بصح ونِ اللَّهن دونَ مدبا تَعم 98(انبیاء/» و(
».دشویپرستید، هیزم جهنّم خواهید بود و همگى در آن وارد مىشما و آنچه غیر خدا مى: «
)76(مائده/» أَ تَعبدونَ من دونِ اللَّه ما لَا یملک لَکُم ضرَا و لَا نَفْعا  و اللَّه هو السمیع الْعلیمقُلْ«
»»پرستید که مالک سود و زیان شما نیست؟! و خداوند، شنوا و داناست.آیا جز خدا چیزى را مى«بگو: :«
)104(یونس/» رْت أَنْ أَکُونَ منَ الْمؤْمنینمن دینىِ فَلَا أَعبد الَّذینَ تَعبدونَ من دونِ اللَّه و لَاکنْ أَعبد اللَّه الَّذى یتَوفَّئکُم  و أُماس إِن کُنتُم فىِ شَکیأَیهَا النَّقُلْ«
»میراند! و من مأمورم که از مؤمنان باشم!کنم که شما را مىپرستم! تنها خداوندى را پرستش مىپرستید، نمىرا که جز خدا مىاى مردم! اگر در عقیده من شک دارید، من آنهایى «بگو: :«
»أُفلُونلَّکمقأَفَلَا تَع  ونِ اللَّهن دونَ مدبا تَعمل 67(انبیاء/» و(
»کنید (و عقل ندارید)؟!ه نمىپرستید! آیا اندیشاف بر شما و بر آنچه جز خدا مى:«
یسـت یخداوند خالق همه موجودات است و طبق حکم عقل مخلوقات کـه سـابقه عـدم و ن   ریتعابنیبرد. طبق اینام م» جاعل«،»يبار«، »خالق«، »مبدع«که خداوند خود را یاتیآ. 2

مثال:يآورنده هستند. برادیخالق و پدریدارند و سپس خلق شدند غ
ه علـى        یرَواْ کَیف یبدئُ اللَّه الْخَلْقَ ثُم یعیده  إِنَّ ذَالک على اللَّه یسیرٌ* قُلْ سیرُواْ فىِ الْأَرضِ و لَمأَ« رَةَ  إِنَّ اللـَّ ئُ النَّشْـأَةَ االَْخـ نشـی ه » ء قَـدیر شـى کُـلّ فَانظُرُواْ کَیف بدأَ الْخَلْـقَ  ثُـم اللـَّ
)20و19عنکبوت/(

گرداند؟! این کار براى خدا آسان است!* بگو: در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفـرینش را آغـاز کـرده    کند، سپس بازمىآیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز مى:«
»توانا است!کند یقیناً خدا بر هر چیز است؟ سپس خداوند (به همین گونه) جهان آخرت را ایجاد مى

»یعدکُونبکُن فَی قُولُ لَها یرًا فَإِنَّمأَم إِذَا قَضى ضِ  والْأَر و اتاوم117(بقره/» الس(
»شود.و آن، فورى موجود مى» موجود باش!«گوید: هستى بخش آسمانها و زمین اوست! و هنگامى که فرمان وجود چیزى را صادر کند، تنها مى:«
»َمالحدی ِمینَ کَفَرُواْ بِرَبهالَّذ ثُم  النُّور و اتلَ الظُّلُمعج و ضالْأَر و اتاومى خَلَقَ السالَّذ لَّهلُونلد1(انعام/» ع(
دهند (با اینکه دالیل توحید و یگـانگى  خود، شریک و شبیه قرار مىستایش براى خداوندى است که آسمانها و زمین را آفرید، و ظلمتها و نور را پدید آورد اما کافران براى پروردگار :«

»او، در آفرینش جهان آشکار است)!
ا   هممن ذَالک و لَا أَکْثرََ إِلَّا هو معخَمسۀٍ إِلَّا هو سادسهم و لَا أَدنىثَلَاثَۀٍ إِلَّا هو رابِعهم و لَا أَ لَم تَرَ أَنَّ اللَّه یعلَم ما فىِ السماوات و ما فىِ الْأَرضِ  ما یکُونُ من نجْوى« مبارکه هیآ. 3 نَ مـ أَیـ

بِکلُکاَنُواْ  ثم ۀِ  إِنَّ اللَّهامیالْق مولُواْ یما عم بِمئُهنَبییمشىلع ء «
کنند مگر اینکه خداوند چهارمین آنهاست، و هیچ گاه پنج نفر بـا هـم نجـوا    داند هیچ گاه سه نفر با هم نجوا نمىنها و آنچه را در زمین است مىدانى که خداوند آنچه را در آسمانمىآیا«

سـازد، چـرا   یامت آنها را از اعمالشان آگاه مىکنند مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست، و نه تعدادى کمتر و نه بیشتر از آن مگر اینکه او همراه آنهاست هر جا که باشند، سپس روز قنمى
»که خداوند به هر چیزى داناست!

با آنان.تینیاست که خداوند خود را از سنخ مخلوقات ندانسته و در عداد آنان نشمرده است تا چه رسد به عفینکته لطنیاانگریب
.دینمایمیاز موجودات معرفریدر سراسر قرآن خداوند خود را غرایکند، زیوجود و موجود را باطل مبه وحدت دهیخداوند متعال عقمیقرآن کرياز ابتدا تا انتهاقتاًیحق
ـ حیصحاتیرواانیو صوفیعارفانِ اصطالحدهیعقنیگفت که در ابطال ادیبانیمعصوماتیو رواثیدرباره احاداما فیکتـاب شـر  یالداللـه موجـود اسـت، اگـر کسـ     یمتواتر و قطع
باشد.یمخلوقاتش مری: خداوند غدیفرمایشنود که می(ع) را ورق بزند، مکرر از معصوم متیاست از معارف اهل بیانوسیصدوق که اقخیمرحوم شفیألت»دیتوح«

:دیتوجه کنعهیاز کتب شیثینمونه به احاديبراحال
(ع) فرمودند:یعلامام

»یلُهلدعم و اتُهإِثْب هودجو و اتُههآینْ خَلْقم یِیزُهتَم هیدحتَو و هیدحتَو 435ص1احتجاج طبرسی، ج(». رِفَتُه(
».اوستدگانیساختن خداوند از آفرزیمتماد،یدانستن اوست و توحگانهیآشکار اوست و وجودش بودن اوست و معرفتش يخدا نشانه هالی: دلترجمه

(ع):یعلامام
)32توحید صدوق، ص(». کمثلهءیبان من الخلق فال شيالذ«

.»ستیمانند او نزیچچیاز مخلوقات خودش است و هریو غنیاست که مبایخداوند کس: «ترجمه
صادق(ع) فرمودند:امام
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أنت لما تخلقه جامعیا خالق األشیاء فی نفسه«- 2

1»فیک فأنت الضیق الواسعتخلق ما ال ینتهی کونه

ترجمه و توضیح:

ز تجلی وجود حق متعال است، پس همه اشیاء در اوست، یعنی در علم او که عین ذات اوست هر چه ظهور یافته و پدیدار گشته ا

و او در ذات خود جامع جمیع مخلوقات نا متناهی و محیط بر همه آنهاست، و مخلوقات در ذات او ماننـد امـواجی هسـتند بـر روي     

تش ضیق است که در آن مرتبه هرگز مجال ثنویت و تعـدد  دریایی بسیار پر آب. پس در حالی که ذات حق متعال به اعتبار احدیت ذا

، متجلی در کل و محیط و واسع بر کل است و در هر جایی و هر »الواسع«نمی باشد، به اعتبار تجلی اسمائی، به ویژه تجلی او به اسم 

2که هویدا و ظاهر است.چیزي موجود است، یعنی 

».الوجود حقیقۀ واحدة و الشیء ال یضاد نفسهفما فی الوجود مثلٌ، فما فی الوجود ضد. فإنّ- 3

فما ثم موصول و ما ثم بائنفلم یبق إلّا الحق لم یبق کائن

)123ص2اصول کافی ج(». خلقهیو ال هو فهیخلقه فال«
از مخلوقات خودش است).ریغیذات الهیعنینه مخلوقاتش در او باشند و نه او در مخلوقاتش. (: «ترجمه

صادق(ع):امام
)148ص3بحار األنوار ج(. »یسبحانه و تعالءیعن کلّ شاًیمتعالءیلکل شناًیمباکونیإلّا أن ء،یهو خالق کل شيبالذقیلیال ألنّه«

».مخلوقاتش باشدریو غاءیبا اشنیمگر آنکه مباستیخالق موجودات را سزاوار ن: «ترجمه
:باقر(ع)امام

)322ص3بحار األنوار ج(». خلّو من خلقه و خلقه خلّو منهیاهللا تبارك و تعالإنّ«
.»ندیاواتیاز خصوصیباشد و مخلوقات خدا خالیاز خلق خود میخالیخداوند تبارك و تعال: «ترجمه

رضا(ع):امام
)230ص4حار األنوار جب(». صانعهیفمتنعیهیفمکنیخالقه و کلّ ما یفوجدیالخلق ال یما ففکلّ«

».شود، و آنچه در مخلوقات است ممتنع و محال است که در خدا باشدینمدایدر خداوند پاتیپس هر چه در مخلوقات است آن خصوص: «ترجمه
صادق(ع):امام

)333ص3بحار األنوار ج(». بما خلق علماً و قدرةً و إحاطۀ و سلطاناًطیبائن من خلقه محهو«
».با مخلوقاتش است و احاطه تام از هر جهت قدرت، علم و سلطنت بر مخلوقاتش داردنیوند متعال مخالف و مباخدا: «ترجمه

88فصوص الحکم فص اسحاقی ص1
267محی الدین ابن عربی، چهره برجسته عرفان اسالمی ص2
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1بعینی إلّا عینه أذا عاینبذا جاء برهان العیان فما أري

ترجمه با توضیح:

مبدأ بینونت و منشأ کثرت است این کون امکانی وجود حقیقت واحد است، آن را نه مثلی است و نه ضدي، پس در شهود عارف،

ناپدید می گردد و جز ذات حق که عین وحدت است چیزي نمی ماند، بنا بر این آنجا دیگر نه واصلی باشد و نه موصولی، نه مباینی و 

نه مفارقی که همه در عین وحدت حقیقی حق مستهلک گردند و عارف که به دو عین بصر و بصیرت می نگرد، جز عین حق چیزي را 

2نمی بیند.

ختلفت حدودها. فهو محدود بحد کل محدود فما یحد شیء إلّا و او باألخبار الصحیح إنّه عین األشیاء و األشیاء محدودة و إن «- 4

هو حد للحق فهو الساري فی مسمی المخلوقات و المبدعات و لو لم یکن األمر کذلک ما صح الوجود فهو عین الوجود فهو علـی کـلّ   

3»شیء حفیظ

مه با توضیح:ترج

خداوند عین اشیاء است و اشیاء محدود است با حدود مختلف، پس او با حد هر محدودي، محدود یعنی که متعین است. چرا کـه  

او عین هر محدودي است. بنا بر این در هر محدودي حد متعین حق است و او به صورت آن محدود متجلی. پس او در صور و حقایق 

هر است، و اگر حق در موجودات سریان و ظهور نمی یافت هرگز موجودي وجود نمی یافت کـه وجـود   جمیع موجودات ساري و ظا

هر موجودي از ناحیه اوست. بنا بر این تنها حق تعالی است که عین وجود محض است و بـه ذات خـود محـیط بـر اشـیاء و حـافظ       

4آنهاست.

93فصوص الحکم فص اسماعیلی ص1
267محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی ص2
111فصوص الحکم، فص هودي ص3
274ممد الهمم در شرح فصوص الحکم ص4
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ختلفت حقائقها و کثرت، إنها عین واحدة ااألسماء اإلالهیۀ و إن و صاحب التحقیق یري الکثرة فی الواحد کما یعلم أنّ مدلول«- 5

».فهذه کثرة معقولۀ فی واحد العین فیکون فی التجلی کثرة مشهودة فی عین واحدة

ترجمه با توضیح:

ه همـان  ک–پژوهندگان معرفت حق و جویندگان عرفان راستین می بینند و در می یابند که کثرت واقع در عالم، در واحد حقیقی 

موجود است، مانند وجود قطرات در دریا، میـوه در درخـت و درخـت در    –وجود مطلق است که به صورت کثرت ظاهر شده است 

هسته. همچنان که می دانند که مدلول اسماء و صفات الهی از قبیل: قادر و عالم و خالق و رازق، با وجود اختالف معانی واحد است و 

اجع، پس اختالف معانی و کثرت اسماء در ذات واحد حقیقی درست و معقول است که چـون آن ذات بـه   به همان ذات واحد حقیقی ر

1صور اسماء متجلی شود آن کثرت در ذات و عین واحد مشهود خواهد بود.

م صورته و هویته فإنّ للحقّ فی کلّ خلق ظهوراً فهو الظاهر فی کلّ مفهوم، و هو الباطن عن کلّ فهم إلّا عن فهم من قال أنّ العال«- 6

2».أنّه بالمعنی روح ما ظهر فهو الباطن... و صور العالم ال یمکن زوال الحق عنها أصالًو هو اإلسم الظاهر، کما 

ترجمه با توضیح:

مقصود این است که حق تعالی در هر یک از مخلوقاتش به گونه اي ظهور می یابد و در مفهوم مدرکی ظاهر و متجلی می گـردد،  

نجا که فهم همه تجلیات و ظهورات او را در مجالی و مظاهرش در نمی یابند، او از فهم ها مخفی و پنهان اسـت، مگـر از فهـم    اما از آ

کسانی که می دانند عالم صورت و مظهر هویت یعنی حقیقت حق است که این کسان حق را در جمیع مظاهرش مشاهده می کنند. عالم 

عنی که عالم هویت و حقیقت اوست که ظاهر گشته است و حق از حیث معنی و حقیقت روح سراسر عبارت است از اسم ظاهر حق، ی

لم اسم ظاهر حق است و باطن آن اسم باطن حق.عاو باطن عالم است، پس ظاهري 

به نقل از محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی دکتـر محسـن جهـانگیري    286، شرح فصوص قیصري ص152، شرح فصوص کاشانی ص465شرح فصوص جندي ص1
270ص
68فصوص الحکم فص نوحی ص2
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اسم ظاهر مقتضی ظهور عالم و اسم باطن مقتضی بطون حقایق آن است، با این که مقتضی (به صیغه اسم فاعل) به اعتباري غیـر 

مقتضا (به صیغه اسم مفعول) است که ربوبیت غیر مربوبیت است، لکن به اعتباري دیگر عین آن اسـت و او احـدیت حقیقـت حقـایق     

م عین اسم ظاهر و روح آن عین اسم باطن است. ممکن نیست حق از عالم از این حیث که موجود است. بنا بر این درست آمد که عال

1یابد که عالم بدون حق عدم محض خواهد بود.اك انفکناست زائل گردد و از صور آ

کغیره من رجال اهللا » سبحانی«کأبی یزید و » أنا اهللا«و من هذه الحقیقۀ قال من قال إلّا اهللا فما فی الوجود إلّا اهللا و ال یعرف اهللا «- 7

2».المتقدمین

شناسد و ناظر بـه ایـن حقیقـت اسـت     ترجمه: پس در دار هستی جز خدا چیزي نیست و خدا را جز خودش کسی و چیزي نمی

3گفت و غیر او از متقدمان که سبحانی گفته است.» أنا اهللا«کسی مثل بایزید بسطامی 

4».هو المعبود فی کلّ معبود و فی کلّ شیء و هو وجود کلّ شیءو فإنّ اهللا هو الوجود و الموجود «- 8

5هر معبودي و در هر چیزي پرستیده شده است.ترجمه: همان خداوند است که وجود و موجود است و اوست که در 

6».تنبیهاً علی أنّه الوجود کلّه» هو األول واآلخر و الظاهر و الباطن«قال اهللا تعالی: «- 9

ترجمه: این که خداوند می فرماید: اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، اشاره به این دارد که هر چیزي که لبـاس هسـتی پوشـیده    

است خود اوست.

ن و إن کنّا موجودین فإنّما کان وجودنا به فمن کان وجوده بغیره فهو فـی  نحثبت عند المحققین ما فی الوجود إلّا اهللا و و قد«- 10

1».حکم العدم

132تا130، شرح فصوص قیصري ص48و47، شرح فصوص کاشانی ص283، تا277شرح فصوص جندي ص1
272ص1فتوحات مکیه ج2
بر اساس وحدت وجود ابن عربی هستی و وجود فقط از آن خداست.زیرا \تأیید می کند» أنا اهللا«ابن عربی سخن بایزید را که گفت: 3
475ص1فتوحات مکیه ج4
ر کس هر چیزي را می پرستد مثل بت، ستاره، و... در حقیقت خود خدا را می پرستد زیرا خداوند به صورت این اشیاء ظهور نموده اسـت. در  طبق این سخن ابن عربی و تابعان وي، ه5

بخش هاي بعدي در این زمینه بحث خواهیم نمود.
7ص4فتوحات ج6
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ترجمه: در نزد محققان ثابت شده است که در دار هستی جز خداوند چیزي موجود نیست و ما گر چه موجودیم، ولی وجود مـا  

ودش به سبب غیرش باشد در حکم عدم است.به سبب اوست و کسی که وج

را بیان می » اهل نظر«و » اهل اهللا«آنجا که درباره رجال حیرت و عجز سخن می گوید و فرق میان در کتاب فتوحات مکیه - 11

کند، می نویسد:

صاحب عقل می گوید:

»تدلّ علی أنّه واحدو فی کل شیء له آیه«

و صاحب تجلی می سراید:

»تدلّ علی أنّه عینهآیهو فی کلّ شیء له«

2».و مسمی العالم هو بالنسبۀ الی الحق کالظلّ للشخص، و هو ظلّ اهللا» سوي الحق«إعلم إنّ المقول علیه - 12

ترجمه: بدان که هرچیزي که گفته شود بر او که غیر از حق است به آنچه به آن عالم گویند همه نسبت به ذات خداوند مانند سایه 

پس همه اینها سایه خداوند می باشد.است نسبت به شخص،

در فص هودي از کتاب فصوص الحکم می گوید:- 13

»إلّا عینه حقو ما خلق تراه العین«

عین او حق است.ترجمه: و چشم نمی بیند خلقی را مگر اینکه 

و قیصري در شرح این شعر می گوید:

363ص1فتوحات ج1
101فصوص الحکم، نص یوسفی ص2
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فالحق هو المشهود و الخلق موهومحق الظاهر فی تلک الصورةي لیس خلق فی الوجود تشاهده العین إلّا و عینه و ذاته عین الا«

ي إفک و تقدیر من عندکم ما أنزل اهللا بها من اإن هذا إلّا إختالق، «ی به فإنّ الخلق فی اللغۀ اإلفک و التقدیر، و قال تعالی: ملذلک یس

».سلطان

ات او همان ذات خداوند است که در این صـورت هـاي   ترجمه: خلقی در وجود نیست که چشم او را ببیند مگر اینکه عین او و ذ

مختلفه ظاهر شده است. پس حق (خداوند) همان چیزي است که مشاهده می شود و خلق امري موهوم است و از همین جهت اسـت  

إنّ «مایـد  آمده است. خداوند تعالی می فر» حد گذاري«و تحدید » إفک«که خلق را خلق نامیدند زیرا خلق در لغت به معناي دروغ 

1یعنی نیست مگر خالف واقع و حد گذاري که از ناحیه خودتان انجام داده اید که خداوند نازل نکرده است.» هذا إلّا إختالق

مع إسمه الخاص بحجر أو شجر أو إنسان د فیه و لذلک سموه کلّهم إلهاًبو العارف المکمل من رأي کلّ معبود متجلی للحق یع«- 14

2»أو کوکب إو ملک...

ترجمه: عارف مکمل کسی است که هر معبود را (خواه مشروع باشد و خواه غیر مشروع) مجالي حق مـی بینـد کـه حـق در آن     

مجلی پرستش می شود. از این رو معبود را إله نامیدند. با اینکه او را اسم خاص است که مسمی به حجر یا شجر یا حیوان یا انسان یا 

3قت کلیه به اعتبار تعیناتش به اسم این شخصیتها مرسوم شده است.کوکب یا ملک یا فلک است که حقی

فص پانزدهم گوید:» فص عیسوي«در - 15

از این جهت کافر نشدند که خدا را با عیسی متحد شمردند بلکه کفر آنها براي این بـود  » اهللا هو المسیح بن مریم«نصاري با گفتن 

زیرا خداوند هم عیسی است و هم هر چیز دیگري که ما در این عـالم مـی   خطا بود؛که قائل به الوهیت عیسی به تنهایی بودند، و این 

1بینیم.

134نقل از عارف و صوفی چه می گوید؟ صشرح فصوص قیصري، فص هودي، به 1
195فصوص الحکم ص2
، حسن زاده آملی. (یعنی این ذات خداست که به صورت اشیاء گوناگون متعین و ظاهر شده از این جهت سنگ و درخت و انسـان و سـتاره   521ممد الهمم در شرح فصوص الحکم ص3

و... سزاوار پرستش هستند!)

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



157

و من أي وجه کفر الذین قـالوا إنّ اهللا هـو   «... دکتر ابو العالء عفیفی در شرح این فص همین مطلب را چنین توضیح داده است: 

یح، و ال بقولهم إنّ المسیح هو عیسی بن مریم، و لکنهم کفروا بالقولین معاً: المسیح بن مریم؟ یقول إنّهم لم یکفروا بقولهم إنّ اهللا هو المس

2».أي بقولهم إنّ اهللا هو المسیح بن مریم وحده دون غیره

در فص ابراهیمی در مورد حضرت ابراهیم آورده است:- 16

تّصف به الذات األلهیۀ.اإنّما سمی الخلیل، خلیالً لتخلّله و حصره جمیع ما «

لشاعر:قال ا

3».و به سمی الخلیل خلیالًقد تخلّلت مسالک الروح منّی

ترجمه: ابراهیم را براي این خلیل نامیدند که خدا در خالل وجود او سریان داشت.

شاعر گفته است:

خلیل نامیده شده است.» خلیل«در من همچون روانم (تخلل و) نفوذ کرده اي و به همین جهت 

گوید:» و نحن أقرب إلیه من حبل الورید«در فص هودي در معنی آیه - 17

4».فال قرب أقرب من أن یکون هویته عین أعضاء العبد و قواه«

یعنی: نزدیکی خدا به بندگان این است که خدا را با عضو عضو بندگان، یکی بدانیم.

شده عبارت ذیـل و ابیـات   باألخره صریح ترین عبارت ابن عربی در وحدت وجود که مورد نقد و انتقاد و قیل و قال بسیار- 18

پاك است آن کس که اشیاء را ظاهر کـرد  »: فسبحان من أظهر األشیاء و هو عینها«متعاقب آن است که در فتوحات مکیه آورده است: 

و او عین آنهاست.

141فص پانزدهم ص1
185ات ابو العالء عفیفی بر فصوص الحکم، فص پانزدهم صتعلیق2
80فصوص الحکم فص پنجم ص3
108فصوص الحکم فص دهم ص4
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و ما سمعت اُذنی خالف کالمیفما نظرت عینی إلی غیر وجهه«

1»نامهو کلّ شخیص لم یزل فی مفکلّ وجود کان فیه وجوده

یعنی: چشمم جز روي او به چیزي ننگریسته و گوشم جز سخن او سخنی نشنیده است. پس وجود هر چیـزي در اوسـت و هـر    

در مکان آرامش او آرمیده است.کسی همواره 

در شرح و توضیح وحدت وجود و موجود ابن عربی، مشهور ترین شارح وي قیصري می گوید:

2»ته فی منازل األکوانهو المسمی بالمحدثات بحسب تنزال«- 19

ترجمه: اوست (یعنی خداست) که به نام حوادث و پیشامدها نامیده می شود و به جهت ترتیـب نـزول و پـایین آمـدنش از مقـام      

خدایی و قرار گرفتنش در جایگاه موجودات و مخلوقات.

زلی وجود الحق بصور العالم الثابت األغیر فإنّ الوجود منه ازلی و منه غیر ازلی و هو الحادث، فاألزلی وجود الحق لنفسه، و «- 20

3».فیسمی حدوثاً ألنّه بعضه لبضه و ظهر لنفسه بصور العالم فکمل الوجود و کانت حرکۀ العالم حبۀ للکمال

و بخشی از آن غیر ازلی و غیر قدیم که این قسمت ثانی از وجود است که ترجمه: وجود دو قسم است: قسمتی از آن ازلی و قدیم 

ث نام دارد. پس وجود ازلی و قدیم همان وجود خداست و براي خودش، و وجود غیر ازلی و غیر قدیم نیز وجود خداوند اسـت  حاد

به صورت هاي عالم ثابت که این گونه صورت ها و وجود آنها حادث نامیده می شوند. چون وجود ظاهر می شود قسمتی از آن براي 

است و حرکت ي خودش به صورت عالم و در نتیجه این ظهور است که وجود تکامل یافته قسمت دیگر و خداوند ظاهر شده است برا

خداوند است، به دلیل محبت به سوي کمال است.و خود عالم، که همان ظهور الهی 

نه مرآة ذواتنـا.  (فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا) ألن ذواتنا عین ذاته ال مغایرة بینهما إال بالتعین و اإلطالق.أو شهدنا نفوسنا فیه أل«- 21

1.»(و إذا شهدنا) أي الحق. (شهد نفسه) أي، ذاته التی تعینت و ظهرت فی صورتنا

459ص2فتوحات مکیه ج1
159شرح فصوص الحکم قیصري ص2
457همان ص3
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ترجمه: وقتی که خدا را مشاهده می کنیم، در حقیقت خود را می بینیم. زیرا ذات ما، عین ذات اوسـت و تفـاوتی بـین مـا و او     

ند ما را دید، در حقیقت خود را دیده است چون ذات اوست که با تعـین  نیست مگر از  نظر تعین و محدودیت و اطالق، وقتی که خداو

و شخصیت پذیري به صورت ما در آمده است.

2».فکلّ ما تدرکه فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات، فالعالم متوهم ما له وجود حقیقی و هذا معنی الخیال«- 22

ست پس عالم موهوم است و وجود حقیقی ندارد و معناي خیال ممکنات درك می کنی، وجود حق اترجمه: آنچه را که در اعیان

همین است.

هو الذي یظهر بصور البسائط، ثم بصور المرکبات، فیظن المحجوب أنها مغایرة لحقائقها، و ما یعلم أنهـا أمـور متوهمـۀ، و ال    «- 23

3»موجودة إال هو.

س به صورت مرکبات و ترکیب یافتـه هـا، و شـخص    ترجمه: اوست که به صورت اشیاء بسیط و غیر مرکب ظاهر می شود، و سپ

غافل و در پرده گمان می کند که حقایق اشیاء مغایرت با یکدیگر دارند و نمی داند که اشیاء امور خیالی هستند و موجودي نیست مگر 

او.

4»أن الذات اإللهیۀ هی التی تظهر بصور العالم، و أن أصل تلک الحقائق و صورها، تلک الذات«- 24

: این ذات الهی است که به صورت جهان ظاهر می شود و اصل این حقائق و صورتها آن ذات است.ترجمه

بل هو عینها ال غیرها أعنی الموجودات العینیۀ ألنّ الحقیقۀ الواحدة الّتی هی حقیقۀ الحقایق کلّها هی الذات اإلالهیۀ و بإعتبار «- 25

5».و تصیر حقائق مختلفۀ جوهریۀ متبوعۀ و عرضیۀ تابعۀتعیناتها و تجلّیاتها فی مراتبها المتکثّرة تنکثر 

85شرح فصوص قیصري ص1
234همان ص2
163همان ص3
70شرح قیصري ص4
80همان ص5
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حقیقت جمیع ترجمه: بلکه آن ذات الهی عین آن حقیقت ها و صورت هاست و نه غیر آن موجودات، زیرا حقیقت واحدي که او 

ون از مرتبه یکتایی حقائق است، همانا ذات الهی است و به اعتبار تعینات و شخصیت پذیري هایش و ظهور در مراتب متکثره و گوناگ

خارج شده و زیاد می شود و به صورت حقایق مختلف در می آید، چه حقایق جوهري متبوعه و یا حقائق عرضی تابعه.

ء، جماداً کان أو حیواناً، حیاة و علماً و نطقاً و إرادة، و غیرها مما یلزم الذات اإللهیۀ، ألنها هـی الظـاهرة بصـور    لکل شینّإ«- 26

1»انالجماد و الحیو

د آن باشد که آن صفات از خصـائص ذات  حیات، علم و نطق و اراده و صفاتی مانن، ترجمه: براي هر چیزي چه جماد، چه حیوان

است، پس خداوند است که به صورت االغ و حیوان ظاهر شده است.الهی

باز قیصري می گوید:- 27

أیضاً مغایر لها، ألن الهویۀ اإللهیۀ هی التی ظهرت فی هذه الصور ء من الموجودات نفس العارف لیست مغایرة لهویۀ الحق، فال شى«

2»کلها

ترجمه: نفس عارف و سایر موجودات دیگر هیچ مغایرتی با ذات خدا ندارند، زیرا این خود خداوند است که به این صورتها ظاهر 

شده است.

»صورة العالم کله.هی التی تعینت و ظهرت بالصورة العیسویۀ، کما ظهرت بإنّ هویۀ الحق «- 28

ترجمه: هویت و شخصیت خود خداوندي است که به صورت عیسی(ع) تعین یافته و ظاهر شده است همچنان که به صورت تمام 

عالم در آمده است.

تقریر و نقد وحدت وجود ابن عربی

دکتر محسن جهانگیري می نویسد:

252شرح فصوص قیصري ص1
280همان ص2
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ارد و هم حکایت از کثرت آن می کند. گاهی حق و خلق چنان که مشاهده شد، عبارات مذکور هم صراحت در وحدت وجود د«

را عین هم می شناساند، گاهی غیر هم، گاهی تعالی حق را از خلق تأکید می کند، گاهی به تنزّل او به مرتبه خلق اشـاره مـی نمایـد.    

اصل وحدت مواجه است و هـم بـا   خالصه، از این عبارات و نظایر آنها که کتب ابن عربی پر از آنهاست چنین بر می آید که او هم با

آن شهادت مشکل کثرت، وحدتی که ذوق صوفی آن را در می یابد و در کشف و شهود با آن رویاروي می گردد، کثرتی که حواس بر

تیجه می دهند و عقل به آن اقرار می نماید، لذا چنان که دیدیم و گفتیم او هم از وحدت دم می زند و هم از کثرت سخن می گوید، در ن

سخنانش، ولو به ظاهر، متضاد می نمایند، مشکالتی به بار می آورند و خلقی را به حیرت و شک و تردید و بد گمان وا می دارند، بـه  

طوري که آنان نیز درباره اش عقاید متضاد اظهار می دارند. بعضی مانند عبد الوهاب شعرانی عقیده به وحدت وجود را از وي نفی می 

اي از اعالم علم و حکمت و سرشناسان فرهنگ اسالمی وي را متهم می دارند که منکر ادیان و شرایع اسـت و حـق و   کند و یا، عده

دچار بهت و حیرت می گردند و درباره خلق را یکی می داند و لذا به کفر و الحادش فتوا می دهند. و باألخره گروهی هم درباره وي 

و به اصطالح توقف می کنند.وي از اظهار عقیده خود داري می نمایند 

به نظر می آید توجیه و توفیق عبارات متضاد وي و در نتیجه رفع این مشکالت به این صورت امکان می یابد که این نکته همواره 

مورد نظر و توجه باشد که در عرفان وي حق به دو معنی به کار رفته است:

و خالص و بحت است، که مطلـق از جمیـع قیـود و ال بشـرط از     که وجود مطلق، مطلق الوجود، وجود صرف» حق فی ذاته«- 1

یـت، و متعـالی از عـالم یعنـی     لحتی از قید و شرط اطالق، و منزه از همه اعتبارات و اضافات حتی از اعتبار و نسبت عجمیع شروط 

است، لذا برتـر از خیـال و   –رجی اعم از ذهنی و خا–جمیع مخلوقات است. و از آنجا که بري و برکنار از همه اعتبارات و اضافات 

قیاس و وهم و اندیشه ماست و در نتیجه معرفتش نا ممکن است و او را با عالم مشابهتی و مناسبتی موجود نیست، و در واقع اثبـات  

عین کـلّ  فهو«قدر مشترك و وجه جامع میان او و عالم محال است. او، اوست و اشیاء اشیائند. چنان که تصریح و تأکید می کند که: 

فالرب رب و «و » فالحقّ حقّ و اإلنسان و العالم عالم«و » شیء فی الظهور، و ما هو عین األشیاء فی ذواتها بل هو هو و األشیاء أشیاء

».العبد عبد
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حق متجلی که حق مخلوق به، وجود عام منبسط، ظاهر الحق، نفس الرحمان، اصل جوهر، فلک حیات، فلک محیط معقـول،  - 2

عماء و حق وجودي نیز نامیده شده است. گاهی به حق به این معنی هم مانند حق فی ذاته، وجود مطلق اطالق شده و در نتیجه هباء و 

مرادف با خلق و باعث اشتباه عده اي گشته است. حق متجلی بر خالف حق فی ذاته، متجلی در جمیع مجالی و ظاهر در همه مظاهر، 

و » سبحان من أظهر األشیاء و هو عینها«و » عین الکون حقّ«و عین اشیاست و عباراتی از قبیل: متصف به اوصاف آن، بلکه عین کون 

1».امثال آن ناظر به آن هستند

دکتر جهانگیري با چنین برداشتی از وحدت وجود ابن عربی وي را از تمام اتهامات در این زمینه تبرئه می نماید و می گوید:

ادات و اعتراضات متوجه این اصل بود که أس اساس و بنیان و بنیـاد و بـه عبـارت رسـاتر، اصـل      چنان که اشاره شد اکثر انتق«

است که اگر مقصودش از آنچنان که این عده فهمیده اند وحدت مطلق باشد، یعنی که او به نحوي از انحاو به االصول تصوف ابن عربی

ر، فرقی نگذارد و تعالیِ حق متعال را انکار نماید و چنین پنـدارد کـه   طوري از اطوار میان حق و خلق، مطلق و مقید و ظاهر و مظاه

حق به مرتبه خلق تدنّی و تنزل کرده  و از جمیع جهات عین خلق گشته است، در این صورت این اصل مغایر با توحید انبیا و مخالف 

منان و معتقدان با این اصول حق خواهنـد داشـت کـه    با تعلیم اولیاء و منافی با اصول دین و شرایع آسمانی خواهد بود و در نتیجه مؤ

مستحق هر نوع تکفیر و تلعین بدانند؛ ولی چنان که اشد مخالفانش ابن تیمیه اشاره کرد او از این اصل وحـدت،  معتقد و قائل به آن را 

لی و تنـزه ذات حـق را انکـار    وحدت مطلق را اراده نکرده است که میان ظاهر و مظاهر، مطلق و مقید و حق و خلق فرق نهاده و تعا

ما هو عین األشیاء فی ذواتها بـل  «نکرده و به تدنّی و تنزل آن ذات متعال به مرتبه خلق قائل نشده است، که خود تصریح کرده است: 

خالصه براي روشن شدن مقصودش از وحدت حق و خلق در گذشته توجه دادیم که حق در اصطالح وي به ». هو هو و األشیاء أشیاء

دو معنی به کار رفته است: حق فی ذاته که چنان که عبارت فوق صراحت داشت غیر اشیاء و متعـالی از اشیاسـت و حـق متجلـی و     

276تا273محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی ص1
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که حربه قـاطع  » سبحان من أظهر األشیاء و هو عینها«مخلوق به که منعوت و به نعوت اشیاء و عین آنهاست و در عبارت معروفش 

1»اخیر است. بنابراین می بینیم که انتقادات قابل دفع و اعتراضات قابل جواب است.منتقدانش گشته، مرادش حق به معناي 

نقد سخنان جناب جهانگیري:

اگر کسی با عقل فطري و بدون تعصب به مجموع سخنان ابن عربی نظر کند، مشکالت فراوانی در عقیده وي مشاهده مـی نمایـد.   

وحدت را بپذیرد و هم کثرت، اشیاء را عین خدا می داند تا خود را صوفی وحدت طبق سخنان فراوان ابن عربی، وي براي این که هم 

آشکار است در سخن وي. آري! ضی اشیاء را غیر خداوند می گوید تا عالم کثرات را انکار ننماید، و این تناقهموجودي معرفی کند و 

ند. یعنی هر یک از اشیاء واجـب الوجودنـد و سـبب    وید در و دیوار و درخت و آسمان و جن و انس خود خدا هستگابن عربی نمی 

پیدایش عالم! نه ابن عربی بلکه هیچ صوفی و عاقلی این سخن را نمی گوید؛ زیرا خدا مطلـق اسـت و در و دیـوار و آسـمان مقیـد،      

نسـانی اشـیاء خـدا    همچنین خداوند ازلی است اما آسمان و زمین و ماه و ستاره و انسان، سابقه نیستی دارند. پس طبق وجدان هـر ا 

و یا می گوید: اشیاء اشیاء اسـت و خداونـد   » فالحق حق و اإلنسان و العالم عالم«نیست و از این جهت است که ابن عربی می گوید: 

اشیاء را چیزي جز ظهور حق تعالی نمی داند، یعنی این ذات احدیت است –که قبالً بیان شد –خداوند است. ابن عربی در سخنانش 

ابن عربی بـه  رتبه تنزل به مقام واحدیت و سپس الوهیت و تجلی در ممکنات به صورت کل اشیاء ظاهر شده است. بنا بر این که در م

این مطلبی است که شارحان بزرگ ابن عربی مانند وتدنّی و تنزل آن ذات متعال در مقام الوهیت و تجلی در ممکنات قائل شده است

امی و آن را تأیید و شرح نموده اند.قیصري و کاشانی و عبد الرحمان ج

ابن عربی تمام وجود را همان حق می داند می گوید:

2»قال اهللا تعالی: هو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن، تنبیهاً علی أنّه الوجود کلّه«

1»فما فی الوجود إلّا اهللا و ال یعرف اهللا إلّا اهللا«و نیز می گوید: 

548همان ص1
70ص4فتوحات مکیه ج2
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»تدلّ علی أنّه عینهیء له آیۀو فی کلّ ش«و می سراید: 

قیصري که از بزرگترین و مشهورترین شارحان آثار ابن عربی است می گوید:

2».هو المسمی بالمحدثات بحسب تنزالته فی منازل األکوان

یعنی: همان ذات حق است که مخلوقات نامیده می شود به خاطر تنزل وي از مقام احدیت و تجلی در ممکنات.

فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا، ألنّ ذواتنا عین ذاته ال مغایرة بینهما إلّا بالتعین و اإلطالق و إذا شـهدنا، أي الحـق، شـهد    «و می گوید:

3».تعینت و ظهرت فی صورتنانفسه، أي ذاته الّتی

لذات اإلالهیۀ ألنّها هی الظاهرة بصـور  لکلّ شیء جماداً کان أو حیواناً و علماً و نطقاً و إرادتاً و غیرها مما یلزم اإنّ«و می گوید: 

4».الحمار والحیوان

سخن از تنزل ذات اقدس الهی و جلـوه گـر شـدن آن ذات    وي، انابن عربی و شارحو سخنان متعدد دیگر، در تمام این سخنان 

ین طور گفت که ابـن  مقدس به صورت تمام اشیاء است. حال چگونه می توان با آن همه صراحت سخنان ابن عربی و شارحان وي، ا

عربی عقیده اي به تنزّل ذات الهی به صورت اشیاء ندارد، سخنی که هیچ یک از شارحان بزرگ آثار وي نگفته اند.

همچنین سخن دیگر استاد ارجمند جناب دکتر جهانگیري که می فرمایند: حق در عرفان ابن عربی به دو معنی به کار رفته اسـت.  

اگر ابـن  وجود مطلق است و معناي دوم حق متجلی که مرادف با خلق و غیر خدا است، صحیح نمی باشد. معناي اول حق فی ذاته که 

سئوال اینجاست که آیا مخالفان نظر وي در تاریخ که جزو بزرگان حکما و علما بودند این را جاي،عربی واقعاً چنین دیدگاهی داشته

273ص1همان ج1
152شرح قیصري ص2
85شرح قیصري ص3
252همان ص4
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علوم مختلف و اهل دقت در مباحث نظري بودند. آیا می شود همه آنان را متهم از آنان جامع بهمتوجه نشدند؟! در حالی که بسیاري

1به نفهمی کرد!

ر و    متأسفانه صوفیان و پیروان آنان در مقابل مخالفان عقیده وحدت وجود، همواره آنان را متهم به قصو1 ر فهم و ادراك متهم می نمایند، در حالی که بسیاري از آنـان از علمـاي متبحـ
برجسته و با تقواي زمان خود بودند.

ن مـی  نان بنـا بـر تکلیـف دینیشـا    جناب کاظم محمدي که از مدافعان و نویسندگان فعال عرصه تصوف است، علماي بزرگ شیعه را که مخالف عقاید وحدت وجودي بودند و در برابر آ
اسالم است یعنی عالمه مجلسـی را مـتهم   ایستادند را متهم به نفهمی می کند. وي در کتاب ابن عربی بزرگ عالم عرفان نظري، دانشمند جامع بزرگ شیعی که یکی از مفاخر بزرگ جهان 

به قصور فهم می کند و می نویسد:
ول، اتحاد و به ویژه وحدت وجود اشاره کرده و این نکته را سبب کفرشان تلقی کرده است، هر چند که بسـیاري از  مجلسی نیز به سان بسیاري دیگر از مخالفان تصوف به نکته هاي حل«

قضاوت و آن را خود نسبت به مطالب و آراي ایشانایشان به فهم آنچه که عارفان خاص و بویژه بایزید، حالج، تستري، خرقانی و ابن عربی و موالنا گفته اند، راه نبرده اند و با این فهم 
(ابن عربی بزرگ عـالم عرفـان   » ر و ارتدادنداصل تلقی کرده اند. و لذا کسانی به مانند ابن عربی و پیشگامان اندیشه هاي او، چون بایزید و حالج، در حکم خارج از دین و داخل در کف

)134و133نظري ص
می گوییم:در جواب وي و امثال وي که با قلم و بیان از صوفیه دفاع می کنند

ی کرده اند.طبق سخنان شما باید نعوذ باهللا خاندان طهارت(ع) هم اهل درك و بینش نبوده اند؛ زیرا آنان در سخنان متعددي تمام صوفیه را منحرف معرف
منّا و أنـا  سیفلهمیأقوالهم إالّ فمن مال الأولونیانفسهم بلقبهم و لقّبونیبهم و تشبهونیو همیاللونیمیحبنا و دعونیاقوام کونیمعهم و سحشریفهو منهم و همیإنّهم أعدائنا فمن مال ال«

».رسول اهللا(ص)يدینیکان کمن جاهد الکفار بهمیمنهم براء و من انکرهم و رد عل
شـان یکننـد و بـه ا  یمحبت ما را ميشوند که ادعایمدایپیکسانيکند از آنان است و با آنان محشور خواهد شد و به زودلی) دشمنان ما هستند، پس هرکس به آنها مانیآنها (صوف:«
و ما از ستینشان دهد از ما نلیتماشانیکنند. بدان که هر کس به ایملیگذارند و گفتارشان را تأوینموده و لقب آنان را بر خود مهیتشبشانیدهند و خود را به اینشان ملیتمازین

)304ص6، شرح نهج البالغه خویی ج57ص2(سفینۀ البحار ج». (ص) با کفار جهاد کرده استامبریاست که در حضور پید و انکار کند مانند کسو هر کس آنان را رمیزاریاو ب
امام رضا(ع) فرمودند:

)».رسول اهللا(صيدینیمنّا و من أنکرهم فکأنّما جاهد الکفّار بسیبلسانه و قلبه فلنکرهمیو لم هیذکر عنده الصوفمن«
در راه خدا در حضور رسـول خـدا(ص) بـا کفـار     نکهیاایگودیرا انکار نماهیو هر کس صوفستینکند از ما نشانیو به زبان و دل انکار ادیآانیسخن به مهیهر کس نزد او از صوف:«

)304ص6ی ج. شرح نهج البالغه خوی57ص2. سفینۀ البحار ج562(حدیقۀ الشیعه، مقدس اردبیلی ص».جهاد کرده است
امام رضا(ع) در حدیث دیگري فرمودند:

»أحد بالتصوف إلّا لخدعۀ أو ضاللۀ أو حماقۀقولیال :«
)31و أثنی عشریه شیخ حر عاملی ص58ص2(سفینۀ البحار ج».حماقتایجهالت ایخدعه و مکر يشود مگر از روینمهیقائل به صوفیکس:« 

امام هادي(ع) فرمودند:
».وره و لو کره الکافرونم من مخالفینا و طریقتهم مغایر لطریقتنا و أنّهم إلّا نصاري و مجوس هذه االمۀ اولئک الذین یجهدون فی اطفاء نور اهللا و اهللا یتم نالصوفیۀ کلّه«
نان سعی در خاموش کردن نور خدا (اسالم) می کنند و خدا تمام صوفیه مخالف ما هستند و طریقه آنان باطل و بر خالف طریقه ماست و این گروه، نصاري و مجوس این امت هستند. آ«

)58ص2، سفینۀ البحار ج603نور خود را تمام می کند اگر چه کافران خوش ندارند. (حدیقۀ الشیعه ص
و احادیث فراوان دیگري که امامان معصوم(ع) صوفیه را به خاطر انحرافاتشان به شدت مورد مذمت قرار داده اند.

ایشان ایستادند. وحدت وجـودي  ات فراوانی را وارد اسالم نمودند و در طول تاریخ اسالم علماي وارسته شیعه امثال مقدس اردبیلی ها، مجلسی ها، صدوق ها و... در برابرصوفیه انحراف
و عرفان شرق می باشد. مدافعان صوفیه که با مارك نفهمـی زدن بـه   که صوفیه از آن دم می زند همان گونه که دالئل آن ذکر شد هیچ سابقه اي در اسالم ندارد و اقتباس از فلسفه غرب

ذهنشان آمیختـه بـا معـارف شـرقی و غربـی      مخالفان می خواهند راه حقیقت را سد کنند بدانند که علماي وارسته شیعه امثال عالمه مجلسی که در مکتب امامان معصوم رشد یافته اند و 
سیده اند و چون مغایر با عقل سلیم و تعالیم قرآن و خاندان طهارت دیده اند در مقابل این عقاید ایستاده اند.مکاتب بشري نیست به عمق سخنان صوفیه ر
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در عرفان وي ارائه ننموده اند. دلیل آن هـم  » حق«و در ثانی هیچ یک از شارحان برجسته مکتب ابن عربی چنین معنایی را از 

معناي دومی است که جناب جهان گیري ارائه می دهـد، پـس   همان» حق«کامالً مشخص است. اگر کسی بگوید منظور ابن عربی از 

ابن عربی دیگر صوفی ووحدت وجودي نیست، زیرا حق به معناي دوم مرادف است با مخلوقات خداوند که غیر ذات او می باشـند و  

معرفی می کند.این در حالی است که جناب جهان گیري در همین اثر مشهور و ارزمندش مدام ابن عربی را صوفی وحدت وجودي

همان معناي اولی که جناب جهانگیري ارائـه دادنـد را اراده کـرده    » حق«با توجه به جمالت ابن عربی در وحدت وجود، وي از 

است. اما این حق در مرتبه اي به صورت مطلق است و غیر اشیاء و در مرتبه اي به صورت اشیاء تنزل یافته و تجلی نموده است. پس 

همان معناي مشهور یعنی ذات الهی را می دهد اما در مراتب گوناگون.» حق«ربی در عرفان ابن ع

آنان که د که تابع عقاید فاسد نشوند وآنان که می گویند: امثال مرحوم عالمه مجلسی انکار تصوف نموده چون بصیرت نداشته، در جواب می گوییم: بصیرت و آگاهی آنان باعث شده بو
عقاید باطل صوفیه را گرفتند بی بصیرت هستند.

جناب کاظم محمدي از صوفیه تعریف می کند و عالمه بزرگوار را زیر سئوال می برد، حال به برخی از عقاید صوفیه توجه کنید:
عالی، ابن ملجم ملعون را تبرئه می کند تا آنجا که دست و آستین و شمشـیر ایـن   مولوي در دفتر دوم مثنوي در جریان نقل داستان شهادت امام علی(ع) به علت برداشت غلط از توحید اف

عقیده باطل صوفیه در توحیـد افعـالی یـک    ملعون را دست و آستین و شمشیر خدا نام می برد. و در نهایت می گوید که با شفاعت امیر مؤمنان آن ملعونِ ابد، وارد بهشت می شود. طبق 
ندارد و فاعل حقیقی خداست. می گویند: انسان ها فقط ابزاري هستند. طبق این دیدگاه باطل، مولوي ابن ملجم ملعون را تبرئه می کند.فاعل بیشتر در عالم وجود

واصل شده به حقیقت (فناي فی ی انسان وي در مقدمه دفتر پنجم مثنوي می گوید: إذا وصلت الحقایق بطلت الشرایع: یعنی هر کس که به حقیقت رسد شریعت براي او باطل می شود. یعن
اهللا) دیگر تکلیفی براي وي نیست. این سخن مولوي در صورتی است که تمام فقهاي اسالم چه شیعه و چه سنی این دیدگاه را باطل می دانند.

و ما الکلب و الخنزیر إلّا إلهنا و ما اهللا إلّا راهب فـی  «است محمد بیطار صوفی در نفحات قدسیه می گوید: سگ و خوك نیستند مگر خداي ما و خدا نیست مگر آن راهبی که در کنیسه 
».کنیسه

ره اي از شیطان به تصویر می کشند که دلربایی و پاکی وي همه را به شگفتی وا می دارد. در ابتداي این مجموعه در پاورقی برخی و آن چنان چهدیس نموده اند اکثر صوفیه شیطان را تق
از آن سخنان را آوردیم.

ناد، حضرت ولی عصـر(ع) تـوقیعی توسـط    منصور حالج کسی بود که مدام از اتحاد خود با خدا سخن می گفت و انحرافات فراوانی را به اسم عرفان وارد اسالم نمود. طبق روایات و اس
ان با ذات خدا در کتاب (طواسین) می گوید:نایب خود حسین بن روح نوبختی صادر نمودند و او را لعنت کرد. وي در یکی از اشعار خود در مقام اتحاد انس

یامنیۀ المتمنّیعجبت منک و منّی
ظننت إنّک أنّیأدنیتنی منک حتی

د فنـا  د چنان غائب شدم که مرا در خویعنی: از تو در شگفت شدم، از خودم هم در شگفت ماندم اي آرزوي هر آرزومند. مرا چنان به خود نزدیک ساختی که پنداشتم تو منی و در وجو
ساختی.

له پرست، حتی گفتند مثـل برخـی از   آقایان صوفیه خرافات را تا جایی پیش بردند که گفتند: هر کس هر چه را می پرستد خدا را می پرستد بت پرست، ستاره پرست، جن پرست، گوسا
هندوها که آلت تناسلی را می پرستند در حقیقت دارند خدا را می پرستند.

ظهور خداست و یلی از وي دم می زنند جسارتی عظیم به خداوند نموده است. وي در کتاب فصوص الحکم در فص محمدیه ادعا دارد که زن کاملترین مجال براي ابن عربی که آقایان خ
)زمانی که مرد دارد با زن نزدیکی می کند در حقیقت دارد با خدا نزدیکی می کند و مفعول خداست. (پناه بر خدا از این عقاید فاسد

حال آقایان می گویند: مخالفان به کُنه سخن صوفیان نرسیده اند!!
بسیاري از سخنان صوفیه نیست مگر انحراف و ضاللت و بزرگان علماي شیعه طبق وظیفه الهی شان در برابر این انحرافات ایستادند.
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براي اثبات این معنا به دو دلیل اختصاراً اشاره می شود:

اشیاء را معبود و سزاوار پرستش معرفی می کند. حال باید پرسـید:  –که برخی از آنها بیان شد –ابن عربی در موارد متعددي - 1

سزاوار پرستش است یا به معناي دوم. قطعاً جواب این است که معناي اول، پس ابن عربی که مخلوقات را ظهور حق به معناي نخست 

حق می داند همان معناي نخست را از حق اراده کرده است؛ زیرا فقط خداست که سزاوار پرستش است.

یجاد عالم هستی می داند. حال با توجه بـه  اابن عربی با توجه به سخنان صریحی که از وي گذشت، سریان ذات الهی را سبب - 2

که مرادف است با مخلوقات که غیـر ذات حـق   –عا داشت که مراد ابن عربی از حق همان معناي دومی داین سخن چگونه می توان ا

است که جناب استاد جهانگیري مطرح نمودند.–تعالی می باشند 

دکتر زرین کوب درباره وحدت وجود ابن عربی می گوید:

و حقیقت وجود ازلی، ابدي و عاري » کثیر«است و در مظاهر و صفات و اسماء » واحد«از دیدگاه ابن عربی وجود در ذات خود 

از تغییر و تحول است اگر چه صورت ها و مظاهر آن در حال تغییر و تحول باشند. حال چون به این وجود از ناحیه ذات بنگرنـد آن  

عالم نامند و تفاوت میان خالق و » خلق«اسماء یعنی ظهورات آن در اعیان ممکنات بنگرند آن را و چون از ناحیه صفات و » حق«را 

قائل نمی شود، بلکه آن را » بودي«خلق اعتباري است و این حاق حقیقت مذهب وحدت وجودي وي است. وي اصالً براي ما سوي 

1می داند.» وهم و خیال«و » نمود«صرفاً 

م با تمام اشکال و صورت هاي کائنات، چیزي جز مظاهر گوناگون آن حقیقت واحد ازلی نیست. از ایـن  در دیدگاه ابن عربی عال

رو نمی توان به دو وجود جداگانه به نام حق و خلق قائل بود بلکه باید به وجود واحدي قائل بود که آن را چـون از وجهـی بنگرنـد    

تغایر ذاتی نیست چراکه خلق سایه و صورت حق است.حق است و از وجهی دیگر خلق و بین این دو وجه تباین و

می نویسد:در بیان وحدت وجود ابن عربی» داوریهاي متضاد درباره ابن عربی«داوود الهامی در کتاب 

119ارزش میراث صوفیه، عبد الحسین زرین کوب ص1
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اساس تعلیم عرفانی ابن عربی بر این فکر است که وجود حقیقتی است واحد و ازلی. این وجود واحد ازلی هم البته خداست و «

نه عالم خود وجود مستقل حقیقی ندارد، بلکه وهم و خیال صرف است و وجود حقیقی یک چیـز بـیش نیسـت إلّـا مظـاهر      بدین گو

گوناگون حقیقتی واحد که همان وجود الهی است. بنابر این نمی توان قائل بود به دو وجود جداگانه که یکی خـالق باشـد و دیگـري    

ود به نحوي از انحاء و به طوري از اطوار، میان حق و خلق، مطلق و مقیـد و ظـاهر و   ي بدمخلوق. بلکه فقط باید قائل به وجود واح

مظاهر فرقی نیست. که حق به مرتبه خلق تدنی و تنزل کرده و از جمیع جهات عین خلق گشته است. به این معنی همـه چیـز را خـدا    

معنی مغایر با توحید انبیاء و منافی با اصول ادیـان و  دانستن و هستی را فقط به او منحصر ساختن است. مسلماً وحدت وجود به این

و در نتیجه مؤمنان و معتقدان به این اصول حق دارند که معتقد و قائل به آن را مسـتحق تکفیـر و تلعـین بداننـد.     شرایع آسمانی است 

اساس یکتا پرستی و نفی هـر گونـه شـرك    تمام تعالیم قرآن بر» لّا اهللا تفلحواإقولوا ال إله «حضرت رسول از روز نخست ندا در داد: 

1».است. مسلمانان بر این عقیده متفق بوده و توحید را اساس ایمان و بنیان اسالم شناخته اند

جناب دکتر سید یحیی یثربی از پژوهشگران فعال عرصه عرفان و فلسفه که خود جزو شارحان و مدافعان عقاید عرفا و صوفیه و 

در تبیین و نقد وحدت وجود ابن عربی و متصوفه در کتاب فلسفه عرفان می نویسد:به ویژه وحدت وجود بوده،

چنانکه پیداست توحید در نظر علماي دین، یعنی نفی خدایان و معبودهاي مختلف و متعدد و قبول یک خدا یعنی ال إلـه إال اهللا.  «

دقت و تأمل فوق العاده ندارد. اما توحید عرفان به معنـی  و این مطلبی است روشن و آشکار که نیازي به هیچ گونه تفسیر و توضیح و 

وحدت وجود و موجود مقوله دیگري است که بر اساس آن تنها یک حقیقت وجود واقعی دارد و پدیـده هـاي دیگـر همـه مظـاهر و      

ه با متـون شـرعی قابـل    تعینات آن حقیقتند و با این حساب باید همه چیز خدا و خدا همه چیز بوده باشد. و این هم چیزي است که ن

تألیف برهان » مصرع التصوف«تطبیق است و نه با مبانی عقاید دینی سازگار و ما از یکی از آثار مربوط به رد عرفان و تصوف، به نام 

) نمونه هایی در این باره نقل می کنیم.885-809الدین بقاعی(

198بی صداوري هاي متضاد درباره ابن عر1
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لقب شیخ شیوخ، امام قدوه و شیخ اإلسالم و حـافظ عصـرش   شیخ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی، که بقاعی وي را به 

خوانده درباره ابن عربی می گوید: پس، این مخالف خدا و رسول خدا و همه مؤمنان آمد و کار صوفیه را تصـویب نمـوده، و آنـان را    

عین همه چیز مـی دانـد. و   جزء خدا شناسان دانسته و گفت: در حقیقت عارف کسی است که حق را در همه چیز می بیند بلکه آن را 

بی تردید شرك گوینده این سخن از شرك یهود و نصارا بدتر است؛ چه یهود و نصارا بنده اي از بندگان مقرب الهی را پرستش نمودند 

و این ابن عربی پرستش گوساله و بت را، عین پرستش خدا می داند بلکه سخن وي بدانجا می انجامد که خدا را عین سگ و خـوك  

بدانند و عین کثافات! و یکی از فاضالن اهل علم و راستگو به من نقل کرد که حدود اسکندریه یکی از پیروان این مرام را دیدم که و...

به من اظهار داشت خداي تعالی عین همه چیز است و خري از آنجا می گذشت. از او پرسیدم: این خر هم؟! پاسخ داد که: بلی و ایـن  

».!! گفتم: این مدفوع؟! گفت: بلی، و این مدفوع هم!!خر هم! و مدفوع آن هم

در طول تاریخ این بزرگترین پایه حمله به عرفا و صوفیه بوده و حتی در مغرب زمین هم اساس اشکال ها همین است.

واقعاً جزئی به نظر من همه انواع وحدت وجود باید مطرود شود؛ زیرا چنانچه انسان «می گوید: » بیرمنگهام«دکتر بارنس، کشیش 

».از خالق باشد بدي و خباثت که در طینت انسان است باید جزو خداوند باشد

ود مـی  ظاهراً سه علت عمده براي بد بینی مؤمنان و موحدان نسبت به وحـدت وجـ  «و در این باره استیس هم چنین می نویسد: 

مطلـق نـا   «که وحدت وجود از نظـر متفکـران غربـی    توان پیدا کرد. نخست اینکه، یکتا پرستی قائل به خداي مشخص است، حال آن

است که بنده در دعا و نیـایش، بـا خـدا    –و همچنین یهودي و اسالمی –است. این از ذاتیات و ضروریات اعتقاد مسیحی » مشخص

آمرزش و عنایت » مطلق«خطاب می کند و از او آمرزش و اعانت و عنایت می طلبد. ولی آیا می تواند به درگاه جهان دعا کند یا از 

بخواهد ؟

نیـز  » شـر «باشـد، در آن صـورت   » الوهی«دوم اینکه ایراد می کنند که اگر طبق مشرب وحدت وجود، جهان و آنچه در اوست 

پـس  الوهی خواهد بود. یا همین سئوال را به صورت دیگر می توان مطرح کرد، اگر خدا فراتر از هر گونه فرق و ترجیح نهادن باشـد، 

از نیک و بد هم باشد. در هر صورت، تمایزات و ترجیحات اخالقی، مخدوش و یا موهوم می گردد.باید فراتر 
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سوم اینکه در همه ادیان سامی، احساس و اعتقاد شدیدي به جالل و جبروت خدا وجود دارد. این احساس درست برابر با همان 

چ نیست. ذره اي و غباري بیش نیست. موجودي اسـت گنـه   دارد. بشر در جنب خدا هی» سرّ مهیب«تصوري است که رودلف اوتو از 

است. با این صفت، ناسزا » ظلوم و جهول«کار و محجوب از خداي خویش که در حالت آالیش و آمرزش نیافته اش، سزاوار خطاب 

بینـونیتی در میـان   بین خدا و انسان و بـین خـدا و جهـان   و کفران محض است که داعیه اتحاد به معناي یکسانی با خدا داشته باشد. 

1».است

همان گونه که به وضوح مشخص شد در وحدت وجود ابن عربی تمام موجودات ظهور خداوند می باشند. یعنی این خداوند است 

که در مرتبه تنزل از مقام احدیت به صورت تمام اشیاء متجلی و ظهور یافته است. و این عقیده اي است که نه وجدان بیدار آن را مـی  

و نه عقل سلیم و نه عقاید دینی. وجدان انسان به سهولت اقرار دارد که ما از هر جهت غیر خداییم. اشیاء از هر جهت مغایر بـا  پذیرد

خداوندند. زیرا ما نبودیم و بود شدیم، پس غیر او هستیم که همیشه بوده و خواهد بود.

زیرا مخلوقات خداوند هر لحظه در حال دگرگونی و تغییـر و  و عقل سلیم هم به راحتی می پذیرد که ما مخلوقات غیر او هستیم؛

تبدیل هستند در حالی که هیچ گونه تبدیلی در ذات الهی راه ندارد. بنابر این عقل می گوید: پدیده ها همان ذات الهی نمی باشد که در 

قوالب گوناگون ریخته شده است. از قائلین به وحدت وجود سئوال می کنیم:

، همان ذاتا در اسماء و صفاتش معطی، جواد، غفور، رزاق و... توصیف کرده است، اگر همه چیز خداست یا ظهور خداوند خود ر

آیا خداوند خود به خودش انعام کرده است؟

دعا کننده نیازمند است و اجابت کننده غنی است. چگونه خداوند هم محتاج است و هم غنی؟

ا با عقیده به وحدت وجود می توان گفت خداوند ازلی است؟ آیا می توان گفت خداوند در از آنجا که تمام پدیده ها حادث اند، آی

حادث هم هست؟عین ازلی بودن 

فلسفه عرفان، دکتر سید یحیی یثربی1
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باید گفت که عقیده به وحدت ذاتی بین خالق و مخلوق این نتایج را در بر دارد: انکار خالقیت، انکار ازلیت، مرکب بودن خالق، 

بدیل گرفتن خالق و...محتاج بودن خالق، در معرض تغییر و ت

خلق یعنـی ایجـاد شـیء از    ابداع و خداوند متعال در آیات متعددي از قرآن کریم، خود را خالق و مبدع اشیاء نام می برد. چون 

ـ عدم، بنابر این قول اهل تصوف که می گویند خداوند از ذات خویش اشیاء را ایجاد نموده باطل اسـت. را  ب اصـفهانی در مفـردات   غ

1».یستعمل فی إبداع الشیء من غیر اصل و ال إحتذاء«می نویسد: » خلق«ن درباره کلمه الفاظ قرآ

: کلمه خلق استعمال می شود در ایجاد چیزي بدون سابقه و مواد اولیه.

چند آیه براي نمونه:

قُلْ سیرُواْ فىِ الْأَرضِ فَانظُرُواْ کَیف بدأَ الْخَلْقَ  ثُم اللَّه ینشئُ *اللَّه یسیرٌذَالک علىأَ و لَم یرَواْ کَیف یبدئُ اللَّه الْخَلْقَ ثُم یعیده  إِنَّ«

لىع رَةَ  إِنَّ اللَّهکُلّالنَّشْأَةَ االَْخیرشىقَد 2»ء

در زمین «بگو: * !براى خدا آسان استگرداند؟! این کارکند، سپس بازمىآیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز مى: «

کند یقیناً خدا بر بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس خداوند (به همین گونه) جهان آخرت را ایجاد مى

»!هر چیز توانا است

»قُولُ لَها یرًا فَإِنَّمأَم إِذَا قَضى ضِ  والْأَر و اتاومالس یعدکُونب3»کُن فَی

و آن، » موجـود بـاش!  «گویـد:  هستى بخش آسمانها و زمین اوست! و هنگامى که فرمان وجود چیزى را صادر کند، تنها مـى : «

»شود.فورى موجود مى

4»کَفَرُواْ بِرَبهِم یعدلُونالحَمد للَّه الَّذى خَلَقَ السماوات و الْأَرض و جعلَ الظُّلُمات و النُّور  ثُم الَّذینَ«

ذیل واژه خلق296مفردات راغب، ص1
20و19عنکبوت/2
117بقره/3
1انعام/4
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ستایش براى خداوندى است که آسمانها و زمین را آفرید، و ظلمتها و نور را پدید آورد اما کـافران بـراى پروردگـار خـود،     : «

»)!دهند (با اینکه دالیل توحید و یگانگى او، در آفرینش جهان آشکار استشریک و شبیه قرار مى

1»إِنَّ فىِ ذَالک الََیۀً لِّلْمؤْمنینسماوات و الْأَرض بِالْحقّخَلَقَ اللَّه ال«

».خداوند، آسمانها و زمین را بحق آفرید و در این آیتى است براى مؤمنان: «

تند و قـول ابـن   ایجاد شده اند، پس اشیاء ظهور ذات خداوند نیس» ال من شیء«یعنی اشیاء از بنابر این خداوند خالق اشیاء است 

عربی و تابعان وي در وحدت وجود نا صحیح است.

خداوند متعال در آیات متعددي از پرستش غیر خود نهی نموده، که این نهی به خوبی اثبات می کند پدیده ها عـین ذات و مظهـر   

ستش آنها به پرستش خدا منتهی مـی  پر–همان گونه که ابن عربی می گوید –خداوند نیستند. زیرا اگر آنها مظهر ذات خداوند بودند 

را پرستش –حتی بت –شد و دیگر دلیلی براي نهی الهی از پرستش موجودات نبود. البته ابن عربی و تابعان وي پرستش هر چیزي 

2خداوند می داند.

به چند آیه در این باره توجه فرمایید:

و لَا أَنـتُم  *و لَا أَنَا عابِد ما عبدتم*و لَا أَنتُم عبِدونَ ما أَعبد*لَا أَعبد ما تَعبدونَ*الْکَفرُونَقُلْ یأَیهَا * بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ«

دبا أَعونَ مابِدع*لىِلَکم و ینُکُمینِد3»د

پرسـتم  و نه شما آنچه را من مى* !پرستمپرستید من نمىا مىآنچه را شم* !بگو: اى کافران* به نام خداوند بخشنده مهربان: «

(حـال کـه   * دکنیپرستم پرستش مىو نه شما آنچه را که من مى* پرستماید مىو نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده* پرستیدمى

»!چنین است) آیین شما براى خودتان، و آیین من براى خودم

»أَنْ أَقُلْ إِنى ِیتنههنَ الْما أَنَا مم إِذًا و ضَلَلْت قَد  کُماءوأَه قُل لَّا أَتَّبِع  ونِ اللَّهن دونَ معینَ تَدالَّذ دبینع1»تَد

44عنکبوت/1
در بخش هاي بعدي بحث خواهد شد.2
سوره کافرون3
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کنم اگـر  من از هوى و هوسهاى شما، پیروى نمى«بگو: » ام!خوانید، نهى شدهمن از پرستش کسانى که غیر از خدا مى«بگو: : «

»یافتگان نخواهم بود!ام و از هدایت، گمراه شدهچنین کنم

2»إِنَّکُم و ما تَعبدونَ من دونِ اللَّه حصب جهنَّم أَنتُم لَها وارِدون«

».شویدپرستید، هیزم جهنّم خواهید بود و همگى در آن وارد مىشما و آنچه غیر خدا مى: «

رْت أَنْ أَکُـونَ  من دینىِ فَلَا أَعبد الَّذینَ تَعبدونَ من دونِ اللَّه و لَاکنْ أَعبد اللَّه الَّذى یتَوفَّئکُم  و أُمم فىِ شَکقُلْ یأَیهَا النَّاس إِن کُنتُ«

3»منَ الْمؤْمنین

کنم پرستم! تنها خداوندى را پرستش مىد، نمىپرستیاى مردم! اگر در عقیده من شک دارید، من آنهایى را که جز خدا مى«بگو: : «

»میراند! و من مأمورم که از مؤمنان باشم!که شما را مى

ا إِلَاه إِلَّـا هـو  سـبحنَه عمـا     لیعبدواْ إِلَها واحدا  لَّاتخََّذُواْ أَحبارهم و رهبنَهم أَربابا من دونِ اللَّه و الْمسیح ابنَ مرْیم و ما أُمرُواْ إِلَّا «

4»یشْرِکُون

(آنها) دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایى در برابر خدا قرار دادند، و (همچنین) مسیح فرزند مریم را در حالى که دستور : «

»دهند!نچه همتایش قرار مىنداشتند جز خداوند یکتایى را که معبودى جز او نیست، بپرستند، او پاك و منزه است از آ

همچنین آیه مبارکه:

ثَلَاثَۀٍ إِلَّا هو رابِعهم و لَا خَمسۀٍ إِلَّا هو سادسهم و لَا أَدنىأَ لَم تَرَ أَنَّ اللَّه یعلَم ما فىِ السماوات و ما فىِ الْأَرضِ  ما یکُونُ من نجْوى«

و کن ذَالما کاَنُواْ  ثمنَ مأَی مهعم وبِکلُلَا أَکْثرََ إِلَّا ه ۀِ  إِنَّ اللَّهامیالْق مولُواْ یما عم بِمئُهنَبییمشىلع 5»ء

56انعام/1
98انبیاء/2
104یونس/3
31توبه/4
7مجادله/5
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کنند مگر اینکـه  مىداند هیچ گاه سه نفر با هم نجوا ندانى که خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است مىآیا نمى: «

کنند مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست، و نه تعدادى کمتر و نه بیشتر از خداوند چهارمین آنهاست، و هیچ گاه پنج نفر با هم نجوا نمى

ـ   آن مگر اینکه او همراه آنهاست هر جا که باشند، سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه مى زى سازد، چرا که خداوند بـه هـر چی

»داناست!

بیانگر این نکته لطیف است که اگر وحدت وجود بود دیگر سه نفر یعنی چه؟ این مطلب خود بیانگر این می باشد که هـر یـک از   

اینها غیر از دیگري است که چهارم غیر از سوم است و ششم غیر از پنجم است.

می داننـد. در تعـالیم   » عینیت«اء با ذات الهی را رابطه ابن عربی و تابعان وي بر اساس عقیده وحدت وجود و موجود، رابطه اشی

خاندان طهارت به صراحت بیان شده که خداوند با اشیاء مباین است و اشیاء از هر جهت غیر خداونـد متعالنـد. ایـن بیانـات امامـان      

معصوم که به حد تواتر است اساس وحدت وجود ابن عربی را ویران می کند.

براي نمونه:

ع) می فرماید:امام باقر(

»شَی ماس هلَیع قَعا وکُلُّ م و نْهم لْوخ خَلْقَه و هنْ خَلْقم لْوخ ا خَلَا اللَّهإِنَّ اللَّهخْلُوقٌ مم وفَه 1».ء

زى مخلوق ذات خداوند از ذات خلق تهى و خالى است. ذات خلق هم از ذات خداوند تهى و خالى است. هر شیئى، یعنى هر چی«

.»است جز خداوند که خالق چیزها است

امام صادق(ع) می فرماید:

»هی خَلقف وال ه و یهف ه2».ال خَلق

مخلوقاتش در او نیست (یعنی مخلوقاتش خصوصیات او را ندارند) و او در مخلوقاتش نیست.«

240ص1اصول کافی ج1
266ص1همان ج2
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امام علی(ع) می فرماید:

1».نَزَّه عن مجانسۀِ مخلُوقاته...یا من دلَّ علی ذاته بِذاته و تُ«...

».اي کسی که ذاتش به ذاتش داللت می کند و از هم جنس و هم سنخ بودن با مخلوقاتش منزه است«

امام صادق(ع):

2».من زعم أنّ اهللا من شیء أو فی شیء أو علی شیء فقد کفر«

».است کافر شده استهر که پندارد که خدا از چیزي است یا در چیزي است یا بر چیزي: «

3»و کُنْهه تَفْرِیقٌ بینَه و بینَ خَلْقه و غُیوره تَحدید لما سواه«

کنه او تفاوت است میان او و مخلوقاتش و اینکه خداوند غیر از مخلوقاتش است او را حد نمی زند بلکه دیگر اشیاء حـد مـی   «

».خورند

امام صادق(ع) می فرماید:

4».ئن من خَلقه...با«

خداوند مباین(غیر) خلقش است. یعنی خداوند غیریت تام با خلقش دارد.«

می فرماید: امام علی(ع) 

خلوق، ما و معرِفَتُه توحیده و توحیده تَمییزُه من خَلقه و حکم التمییز، بینونۀ الصفۀ ال بینونۀ عزله، إنّه رب خالق، غیر مربوب م«... 

5».بخالفه...تصور فهو 

دعاي صباح1
368ص1اصول کافی ج2
227ص4بحار األنوار ج3
346ص1اصول کافی ج4
253ص4بحار األنوار ج5
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شناخت او توحید است و توحید او، جدا کردن اوست از مخلوقاتش، و حکم کردن در مورد جدا بودن او در مباینـت صـفات   «

».است نه در کناره گیري از خلقش. او پروردگاري آفریننده است. پرورش یافته و مخلوق نیست. آنچه تصور شود، او غیر آن است

1»ن الخلق فال شیء کمثلهالذي بان م«امام علی(ع): 

»خداوند کسی است که از آفریدگانش جداست و هیچ چیز مانند او نیست:«

امام رضا(ع):

2».فکلّ ما فی الخلق ال یوجد فی خالقه و کلّ ما یمکن فیه یمتنع فی صانعه«

».محال است که در خدا باشدپس هر چه که در مخلوقات است آن در خدا پیدا نمی شود و آنچه که در مخلوقات است ممتنع و «

امام صادق(ع):

3».ألنّه ال یلیق بالّذي هو خالق کلّ شیء إالّ أن یکون مبایناً لکلّ شیء متعالیاً عن کلّ شیء سبحانه و تعالی«

».خالق موجودات را سزاوار نیست مگر اینکه مباین با اشیاء و واالتر از آنها باشد«

4یم، وگرنه احادیث در این زمینه بسیارند.به همین مقدار احادیث اکتفا می کن

نتیجه مباحث:

وحدت وجود و موجودي که ابن عربی آن را مبناي عرفان خود قرار داده یک عقیده باطل می باشد؛ زیرا پذیرفتن آن مستلزم این 

و تعالیم ادیان الهی است.موجودات بدانیم و این عقیده کامالً مخالف وجدان سالم و عقل فطريبلکه عین است که خدا را همسنخ 

مرحوم عالمه محمد تقی جعفري در این باره می گوید:

32توحید صدوق، ص1
230ص4بحار األنوار ج2
148ص3بحار األنوار ج3
89تا35مراجعه شود به کتاب توحید شیخ صدوق، باب توحید و نفی تشبیه از ص4
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مکتب وحدت وجود و موجود، با روش انبیاء و سفراء حقیقی مبدأ اعلی تقریباً دو جاده مخالف بـوده و بـه همـدیگر مربـوط     «

دي و صوري تبلیغ و دعوت کردند و معبود را غیـر از  نیستند، زیرا انبیاء همگی و دائماً بر خداي واحد، ما وراء سنخ این موجودات ما

1».عابد تشخیص و خالق را غیر از مخلوق بیان کرده اند

قولی که به صـوفیه  «و همچنین جناب استاد محمد تقی مصباح یزدي در تقریر و نقد عقیده به وحدت وجود و موجود می گوید: 

می کند و آن این است که وجود واحد شخصی است و حقیقت وجود همان ذات نسبت داده اند و ظواهر کلماتشان بر این مطلب داللت 

مقدس حق تعالی است. موجود به معناي حقیقی هم اوست و غیر از او هیچ موجودي حقیقتاً موجود نیست و وجـودي کـه بـه اشـیاء     

2».عالی استپس وجود منحصر به واجب ت». لیس فی الدار غیره دیار«دیگر نسبت داده می شود مجازي است: 

سپس در نقد این سخن عرفا و صوفیه می نویسد:

بدون شک چنین نظري به حسب آنچه از ظاهر عبارات به دست می آید قابل قبول عقل نیسـت. مـا همـه درك مـی کنـیم کـه       «

ـ  ایر موجـودات  موجودیم، همه درك می کنیم که وجود هر فرد غیر از وجود دیگري است. کما اینکه وجود انسان ها غیر از وجود س

است و وجود همه مخلوقات غیر از وجود خداست. بنابر این قائل شدن به اینکه هیچ چیز غیر از خدا موجود نیست به سفسطه شـبیه  

تر است تا به یک کالم فیلسوفانه. البته خود آنها هم می گویند این مطلب را عقل درك نمی کند، چیزي است که باید با شهود یافت و 

ت.فوق عقل اس

خوب، اگر کسی ادعا کند ما چیزي را می پذیریم که عقل نمی پذیرد، با او در سطح فلسفه نمی توان بحث کـرد چـون در فلسـفه    

فقط بحث از چیزهایی است که عقل درك می کند. حال آیا می شود چیزي را عقل نفی کند و چیز دیگري آن را اثبات کند؟

74مبدأ أعلی ص1
120دروس فلسفه ص2
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نیم بپذیریم که حقیقتی را عقل نفی کند و از راه دیگري اثبات شود و إلّـا بایـد بـاب    چنین چیزي قابل قبول نیست و ما نمی توا

تعقل را بست و گفت عقل حق درك حقایق را ندارد. این چیزي خالف وجدان و بداهت عقل است. پس این قول چنانچه از ظاهرش 

1».به دست می آید قابل قبول نیست

120همان ص1
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فقط خدا را می پرستندانسان ها و سایر موجودات-15

ابن عربی عقیده دارد که چون خداوند در عالم، تکویناً حکم نموده که جز او پرستش نشود،و از آنجا که آنچه خداونـد اراده کنـد   

قطعاً واقع می شود پس هرز موجودي،چه انس و چه جن و چه غیر این هر چه را پرستش کنند در واقع امر خدا را پرستش نموده اند.

ق این عقیده انسان بت پرست، ستاره پرست، آتش پرست، جن پرست و... هر چند در ظاهر غیر خدا را پرستش می کند، امـا  طب

واقع امر این است که او فقط خدا را می پرستد.

متعال در به خاطر تفسیر نا صحیحی است که از یکی از آیات قرآنی ارائه می دهد، خداوند ابن عربی این دیدگاه غلط و انحرافی 

یعنی خداوند حکم کرده که جز او پرستش نشود.1»و قضی ربک ألّا تعبدوا إلّا إیاه«قرآن می فرماید: 

را در عالم تکوین تفسیر نموده و می گوید: خداوند تکویناً حکم نموده که فقط او پرستیده شود و از آنجـا کـه   » قضی«ابن عربی 

2س هر چه که پرستیده می شود چیزي جز پرستش خود خداوند نمی باشد.حکم تکوینی خدا ال یتغیر و حتمی است، پ

را در عالم تکوین بداند قطعاً دچار چنین خطاي بزرگی در عقیده می شود. اما طبق دیدگاه تمام مفسـران  » قضی«البته اگر کسی 

کرده که جز او پرستیده نشود، یعنی: خداوند این آیه بیانگر قضاي تشریعی است، به این معنا: خداوند تشریعاً حکمبزرگ جهان اسالم، 

از طریق پیامبران به مردم امر کرده و دستور داده که فقط او را بپرستند. حال برخی از مردم حکم و امر خدا را اطاعت می کنند و او را 

می پرستند و برخی دیگر زیر بار دستورات الهی نمی روند و بت و امثال آن را می پرستند.

این تفسیر بت پرست خدا را نمی پرستد بلکه فقط یک موجود بی جان را می پرستد و در پس بت پرستی هرگز خدا پرستی بنا بر 

کـریم بارهـا از   نیري است که صد در صد با روح تعالیم ادیان الهی سازگار اسـت. خداونـد در قـرآ   پنهان نمی باشد. این تفسیر، تفس

ی بیانگر این است که بت پرستی یا ستاره پرستی یا هر چیز دیگر، خدا پرستی نیست.و این نهپرستش غیر خود نهی نموده است

23اسراء/1
فصوص الحکم فص هارونیه2
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ابن عربی براي توجیه عقیده وحدت وجود و موجود قرآن را گونه اي تفسیر می کند که هیچ مفسر بزرگی تفسیر نکرده است، و 

الیم انبیاء الهی در تغایر می باشد.با آن تفسیر غلط و صوفیانه خویش، ثمره اي را خارج می کند که آن با روح تع

مرحوم طبرسی که از جمله بزرگترین مفسران عالم تشیع است و او را امام المفسرین می دانند در شرح آیه فوق می نویسد:

1».فقال سبحانه (و قضی ربک) أي: أمر ربک (أن ال تعبدوا إلّا إیاه) معناه أن تعبدوه و ال تعبدوا غیره«

نویسد:خداوند اراده نموده،یعنی امر کرده که از روي اخالص پرستیده شود و کراهت داشته که غیر او پرستیده شود.و در ادامه می

طبق این تفسیر پرستش اشیاء پرستش خداوند نمی باشد.

دارد کـه معنـاي   با استناد به حدیثی از امیر مؤمنان بیان می » نور الثقلین«مفسر و دانشمند بزرگ شیعه مرحوم حویزي در تفسیر 

2در آیه فوق امر و دستور خداوند است که فرموده جز او را نپرستند.» قضی«

در شرح آیه فوق می نویسد:» الصافی«مرحوم مال محسن فیض کاشانی که جزو اکابر علماي شیعه می باشد در تفسیر 

3».إلّا إیاه ألنّ غایۀ التعظیم ال یحقّ إلّا لمن له غایۀ العظمهال تعبدوابأنو قضی ربک ألّا تعبدوا إلّا إیاه و امر، امراً مقطوعاً به «

یعنی خداوند امر مؤکد نموده که جز او را نپرستند، زیرا پرستش که غایت تعظیم است فقط سزاوار خداوند است که او را » قضی: «

نهایت و غایت بزرگی است.

را در عالم تشریع تفسـیر نمـوده   » قضی«لماي بزرگ شیعه معناي مفسر بزرگ عصر ما مرحوم عالمه طباطبایی هم چون سایر ع

است:

و این جمله چه برگشت به دو جمله کند و چه به یک جمله، در هر حال چیزي است که قضاي الهی متعلق بدان شده اسـت،  «... 

4».به احکام و مسائل تشریعی می شود...البته قضاي تشریعی خدا که متعلق 

630ص6مجمع البیان، ج1
148ص3نور الثقلین ج2
963ص1تفسیر صافی ج3
107ص13تفسیر المیزان ج4
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ابن عربی براي موجه جلوه دادن سخن وي این گونه استدالل می کنند: تمام اشیاء طبق والیت تکوینی رفان از تابعان عبسیاري

عالم موجودات را به عالم تکوین و تشریع تقسیم می سپسخداوند همیشه عبد محض خدا بوده و دائم در تسبیح و تقدیس او هستند. 

کنند و می گویند:

گر چه در ظاهر موجودي مثل ق والیت تکوینی عبد خدا هستند و فقط او را پرستش می کنند، در عالم تکوین تمام موجودات طب

بت را بپرستند. اما همین پرستش در عالم تشریع که عالم امر و نهی است ممنوع شده است. آنان تصریح دارند که بت پرسـت، سـتاره   

دیدگاه آنان همه موجودات در سراسر عالم همیشه عبد محض خـدا  پرست، گوساله پرست و... تکویناً خدا را عبادت می کنند. از این

بوده و به سوي او در حرکت می باشند، همه مخلوقات از جماد و نبات و انسان، چه کافر و چه مسلمان، همگـی طوعـاً و کرهـاً بـه     

انسان ها، مؤمن و کافر براي خـدا  عبادت و بندگی وي مشغول می باشند. آنان می گویند: از دیدگاه قرآن کریم همه موجودات و همه

و همه مشغول تسبیح وي می باشند و همه مشغول عبادت و قنوت براي او می باشند و روي نیاز و درخواست به وي سجده می کنند 

دارند.

آنان براي اینکه ثابت کنند پرستش هر موجودي همان پرستش خداست به این آیه قرآن کریم متوسل می شوند:

1»من فىِ السماوات و الْأَرضِ إِلَّا ءاتىِ الرَّحمانِ عبداإِن کُلُّ«

».تمام کسانى که در آسمانها و زمین هستند، بنده اویند!: «

خود، مسلم و کافر و مؤمن و منافق همه را در بر می گیرد و مقتضاي ظهور و قرینه سـیاق،  مو توجیه می کنند که این آیه به عمو

نیز به روز قیامت ندارد، همه در حال توجه و رو آوردن به خداونـد مـی باشـند و مملوکیـت و عبودیـت الزمـه ذات       آیه اختصاصی

آنهاست.

2»هم بِالْغُدو و االَْصالِو للَّه یسجد من فىِ السماوات و الْأَرضِ طَوعا و کَرْها و ظلَالُ«

93مریم/1
15رعد/2
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هایشان، هر صبح و عصـر بـراى خـدا    و همچنین سایه-از روى اطاعت یا اکراه-زمین هستندتمام کسانى که در آسمانها و : «

».کنندسجده مى

1»یومٍ هو فىِ شَأْنیسَلُه من فىِ السماوات و الْأَرضِ  کلُ«

».کارى است!کنند، و او هر روز در شأن و تمام کسانى که در آسمانها و زمین هستند از او تقاضا مى: «

»ن شىإِن م یهِنَّ  ون فم و ضالْأَر و عبالس اتاومالس لَه حباتُسا غَفُوریملکاَنَ ح إِنَّه  مهبِیحونَ تَسن لَّا تَفْقَهلَاک و هدَمبح حبسإِلَّا ی 2»ء

گوید ولـى  گویند و هر موجودى، تسبیح و حمد او مىد، همه تسبیح او مىآسمانهاى هفتگانه و زمین و کسانى که در آنها هستن: «

»فهمید او بردبار و آمرزنده است.شما تسبیح آنها را نمى

جواب:

آري، تمام موجودات در عالم تکوین عبد محض خدا بوده و به سوي او در حرکت می باشند ام صوفیه و طرفداران آنان با استناد 

مطلب غیر صحیحی را بیان می کنند. درست است که تمام موجودات تکویناً حق متعال را سجده می کنند اما هرگز به این آیات قرآنی 

این سخن به آن معنا نیست که بت پرست، ستاره پرست و گوساله پرست تکویناً در عالم خدا را با این فعل اختیاریشان عبـادت مـی   

به عالم تشریع است و نه تکوین. تفسیر و معناي صحیح آیات فوق طبق وجدان و کنند. پرستش بت یک فعل اختیاري است و مربوط 

عقل سلیم و تعالیم خاندان عصمت و طهارت(ع) چنین است:

ند، بنـده  تمام کسانى که در آسمانها و زمـین هسـت  : «3»إِن کُلُّ من فىِ السماوات و الْأَرضِ إِلَّا ءاتىِ الرَّحمانِ عبدا«در آیه شریفه: 

».اویند!

29الرحمان/1
44اسراء/2
93مریم/3
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عبودیت و پرستش خداوند نیست، بلکه مـراد از عبـد   » عبد«با توجه به آیات قبل و بعد به وضوح مشخص است که منظور از 

است یعنی تمام موجودات خداوند مملوك او می باشند و همه طبق نظام تکوین به سوي مالک خود در حرکت هسـتند. در  » مملوك«

به معناي مملوك می باشد از جمله: » عبد«یم تعدادي از آیات قرآن کر

»لىع رقْدلُوکاً لَّا یما مدبثَالً عم اللَّه ضَرَبـلْ شىب  لَّهل دَمنَ  الحتَوسلْ یرًا  ههج ا ورس نْهقُ منفی ونًا فَهسقًا حنَّا رِزم قْنَهزن رم و ء

1»یعلَمونأَکْثرَُهم لَا 

خداوند مثالى زده: برده مملوکى را که قادر بر هیچ چیز نیست و انسان (با ایمانى) را که از جانـب خـود، رزقـى نیکـو بـه او      : «

کند آیا این دو نفر یکسانند؟! شکر مخصوص خداست، ولى اکثر آنها ایم، و او پنهان و آشکار از آنچه خدا به او داده، انفاق مىبخشیده

»دانند!نمى

ه به سیاق آیه و آیات قبل و بعد کامالً معلوم است که منظور عبادت کـردن خداونـد نمـی    جبا توو2با این تفسیر عبد در آیه فوق

باشد، لذا استدالل پیروان ابن عربی بر این آیه غلط است و عمل اختیاري گوساله پرستان و بت پرستان و... هیچ رابطه اي با این آیـه  

ندارد.

3»و للَّه یسجد من فىِ السماوات و الْأَرضِ طَوعا و کَرْها و ظلَالُهم بِالْغُدو و االَْصالِ«آیه شریفه: در

هایشان، هر صـبح و عصـر بـراى خـدا     و همچنین سایه-از روى اطاعت یا اکراه-تمام کسانى که در آسمانها و زمین هستند: «

».کنندسجده مى

که تابعان ابن عربی بیان داشته اند. معناي لغوي و اصلی سجده که بزرگان علم لغت به آن تصریح داشته اند نا غیر از آن چیزي مع

و از آنجا کـه یکـی از   4–همان گونه که راغب در مفردات خود بیان می کند –یعنی ذلیل و خاشع بودن می باشد » تذلّل«به معناي 

75نحل/1
93مریم/2
15رعد/3
396مفردات راغب ص4
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پیشگاه الهی پیشانی را بر زمین گذاشتن است به آن اصطالحاً سجده می گویند. بنا بـر ایـن معنـاي آیـه     مصادیق تذلّل و خشوع در

چنین است: تمام موجودات که در آسمانها و زمینند طبق نظام تکوین ذلیل و خاشع درگاه الهی اند. خشوع و تذلل آنان به این است که 

می باشند.وجودشان از خودشان نیست و محکوم قوانین الهی 

آري! کافر، گوساله پرست، بت پرست، ستاره پرست و... محکوم قوانین الهی می باشند زیرا حیات و مماتشان به اختیار خود نمی 

باشد و همان زمانی که با اراده خویش غیر خدا را سجده می کنند تمام اعضا و جوارحشان بلکه تمام سلول هـاي بدنشـان سـاجد و    

ند.محکوم قوانین الهی ا

ء إِلَّا یسبح بحَمده و لَاکن لَّا تَفْقَهونَ تَسبِیحهم  إِنَّه کاَنَ تُسبح لَه السماوات السبع و الْأَرض و من فیهِنَّ  و إِن من شى«در آیه شریفه: 

1»حلیما غَفُورا

گوید ولـى  گویند و هر موجودى، تسبیح و حمد او مىا هستند، همه تسبیح او مىآسمانهاى هفتگانه و زمین و کسانى که در آنه: «

»فهمید او بردبار و آمرزنده است.شما تسبیح آنها را نمى

درست است که طبق این آیه شریفه تمام موجودات تسبیح حق تعالی می کنند، اما معناي عمیق این آیه سـخنان اهـل تصـوف و    

نمی کند.تابعان ابن عربی را تأکید

آري! بت، گوساله، ستاره، درخت و تمام پدیده هاي واقع در آسمان و مو به موي بدن کافر گوساله پرست دائم در حـال تسـبیح   

به این معنا که بت که از سنگ یا چوب یا فلز یا هر مخلوق دیگر خدا ساخته شده است تمام مولکول هاي آن طبق خداوند می باشند. 

شبانه روز مشغول تسبیح خداوند متعال است. تمام تار و پود کافر و تمام سلول هاي بـدن او کـه مخلـوق خـدا و     نظام تکوین دائم و 

وابسته به اعطاي الهی و فقیر مطلق درگاه اویند لحظه اي از تنزیه و تقدیس حق تعالی خاموش نمی شوند، حتـی آن زمـانی کـه بـت     

44اسراء/1
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تمام سلول هاي بدن وي طبق نظام تکوین در حال سجده و تقـدیس خداونـد   پرست به اختیار کامل خود در حال بت پرستی است،

متعال می باشند.

پس باید گفت آنچه که از افعال انسان مثل بت پرستی و گوساله پرستی انجام می گیرد، هیچ ارتباطی به عالم تکوین ندارد، زیـرا  

می زند فقط گستره اي در عالم تشریع دارد.چیزي که به عنوان فعل اختیاري انسان و با اراده خویش از او سر 

یکی از نویسندگان فعال عرصه تصوف در توجیه سخن ابن عربی می نویسد:

ممکن است پرسیده شود: پس این همه کفار و ملحدین و بت پرستان و شیطان پرستان و دیگران چه می شود؟ آیا اینها نیـز بـه   «

بر دو قسم است: عبادت تکوینی و عبادت تشریعی. در نظام عالم تکوین همه فقط و عبادت خدا مشغولند؟ جواب این است که عبادت 

فقط خداوند را می پرستند و براي وي سجده می کنند و بنده وي می باشند... ولی از دیـدگاه عـالم تشـریع و نظـام علـم و اراده، در      

ناً طالب خداوند است و به دنبال کمال مطلق می گردد در هیاهوي داراي اراده و اختیار گاه انسانی که واقعاً و فطرتاً و تکویموجودات

این عالم گم شده و مخلوقی محدود را با آن جمال و کمال مطلق اشتباه می گیرد... ولی نکته بسیار دقیق اینجاست که این موجود گر 

» هللا یسجد مـن فـی السـماوات و األرض   «چه از صراط مستقیم خارج شده و نسبت به خود راه خطا می پیماید ولی باز هم از عموم 

1».خارج نگشته است. باز هم تحت اراده ازلی الهی بوده و عبد محض وي و مطیع و منقاد وي است

با توضیحاتی که در مطلب قبل مطرح شد باطل بون این ادعا که بت پرست در عبادت تکوینی عبد محض خدا و مطیع بی چون و 

با بصیرت و بی تعصب آشکار است.چراي اوست کامالً براي اشخاص 

آیا کسی که با اراده خود بت می پرستد عبد محض خداوند و مطیع بی چون و چراي اوست؟!

عجبا! با آن همه آیات و محکمات قرآنی در مذمت بت پرستان و جهنمی بودن آنان و اینکه بت هیزم جهـنم بـراي بـت پرسـتان     

چه جایی براي توجیه دارد؟است، این سخنان به اصطالح عارفانه آقایان

50و49صکتابچه تحریف هاي تفکیکیان، پیرامون حکمت و عرفان، دفتر اول گوساله پرستی در کالم حسن زاده آملی 1
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هر چند امثال بت پرست تمام وجودش طبق نظام تکوین ساجد و خاضع خداست اما عمل اختیاري وي در پرستش بـت هـیچ   

ارتباطی به عالم تکوین ندارد و اگر تابعان عرفان ابن عربی در کنار عالم تکوین و تشریع هزار عالم دیگر هم بسازند باز هم باید گفت: 

جدان و عقل و قرآن بت پرستی در همه حال بت پرستی است نه خدا پرستی.طبق و

همان نویسنده در ادامه سخنان خویش می نویسد:

انسان موحد وقتی کسی را می بیند که مشغول بت پرستی است، بر اساس شفقت و رحمتی کـه در وجـود او متجلـی اسـت، از     «

می کند که اگر این شخص ایمان نیاورد حتماً در نظام عالم خلقـت، حکمتـی در   انحراف و کج روي او افسوس می خورد... و تصدیق 

پس آن بوده است و چون به آیات قرآن کریم ایمان دارد می داند که در مسیر عالم تکوین همه عبد و قانت و ساجد خداوند می باشند 

به این تعلق گرفته است که او در مسیر عبودیت تکوینی می فهمد که عبادت تکوینی مخلوق به همین نحو بوده است و اراده ازلی الهی 

1».به این شکل سیر نماید و به نهایت سیر خود برسد

جواب: بت پرستی بت پرستان که از سوء اختیار آنهاست طبق وجدان بیدار هر انسانی داراي هیچ حکمتـی در نظـام عـالم نمـی     

بیدار هرگز کار بت پرستان را باور ندارند که پس پرده آن رضایت حق تعالی باشد، بلکه فساد آن در نظام عالم آشکار است و مؤمنان

است، و طبق آیات فراوان قرآن کریم هرگز اراده الهی به این تعلق نگرفته است که خدا در عالم تکوین در قالب بت پرسـتی عبـادت   

ست.سقوط اوشود و هرگز سیر و رشد انسان منحرف با بت پرستی صورت نمی پذیرد بلکه نهایت

صوفیه و تابعان ابن عربی با چنین دیدگاه باطلی به مرحله اي رسیدند که گفتند: بت پرست هم موحد است. شیخ محمود شبستري 

از تابعان عرفان ابن عربی در مقام بت می گوید:

شود توحید عین بت پرستیچو کفر و دین بود قائم به هستی

2کردي که دین در بت پرستی استیقین مسلمان گر بدانستی که بت چیست

54و53همان ص1
گلشن راز شیخ محمود شبستري2
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بت پرستی در کالم ابن عربی و تابعان وي-16

در عرفان ابن عربی و تابعان وي دو چیز سبب شده که بگویند: پرستش هر چیز پرستش خداوند است:

عقیده به وحدت وجود و موجود:-1

ی باشد، یعنی این خود خداست که در مقـام  تمام اشیاء تجلی و ظهور ذات خداوند م–همان گونه که مطرح شد –در این دیدگاه 

    تنزل به صورت اشیاء گوناگون ظاهر شده است. بنا بر این تمام اشیاء قابلیت معبود واقع شدن را دارا می باشند. ابـن عربـی در فـص

هارونیه می گوید:

ه الخاص بحجر أو شجر أو حیوان أو إنسان مجلی للحقّ فیه و لذلک سموه کلّهم إلهاً مع إسمکلّ معبود ٰو العارف المکمل من رأي«

1»أو کوکب أو فلک هذا أسم الشخصیۀ فیه

ي حق می بیند کـه حـق در آن مجلـی    عارف مکمل کسی است که هر معبود را (خواه مشروع باشد و خواه غیر مشروع) مجال: «

مسمی به حجر یا شجر یا حیوان یا انسان یا کوکب رستش می شود. از این رو معبود را إله نامیدند. با اینکه او را اسم خاص است که پ

».یا ملک یا فلک است که حقیقت کلمه به اعتبار تعیناتش به اسم این شخصیتها موسوم شده است

شیخ محمود شبستري بر اساس همین عقیده در عظمت بت پرستی در گلشن راز می گوید:

متبود زنّار بستن عقد خدبت اینجا مظهر عشق است و وحدت

شود توحید عین بت پرستیچو کفر و دین بود قائم به هستی

از آن جمله یکی بت باشد آخرچو اشیاء هست هستی را مظاهر

که بت از روي هستی نیست باطلنکو اندیشه کن اي مرد عاقل

521ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، حسن زاده آملی ص1
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ز نیکو هرچه ظاهر گشت، نیکوستبدان کإیزد تعالی خالق اوست

که دین در بت پرستی استبدانستیمسلمان گر بدانستی که بت چیست

شیخ محمد الهیجی که خود صوفی وحدت وجودي است در شرح ابیات فوق می نویسد:

یعنی اگر مسلمان که قائل به توحید است و انکار بت می نماید، بدانستی و آگاه شدي که فی الحقیقۀ بت چیست و مظهر کیسـت  «

حق در بت پرستی است، زیرا که بت مظهر هستی مطلق است که حق است و ظاهر به صورت بت چه کسی است بدانستی که البته دین 

پس بت من حیث الحقیقه حق باشد و دین و عادت مسلمانی حق پرستی است و بت پرستی عین حق پرستی، پس هر آینه دین در بت 

.پرستی باشد

هست از بت روي تو محبوب جانبت پرستان را تویی مطلوب جان

سبب عدم اطالع است بر حقیقت بت می فرماید که:چون کفر بت پرستان به

کجا در دین حق گمراه گشتیاگر مشرك ز بت آگاه گشتی

یعنی اگر مشرك که عبادت بت می کند از بت و حقیقت وي آگاه گشتی و بدانستی که بت مظهر حق است و حـق بـه صـورت او    

جا در دین و ملت خود کـه دارد گمـراه گشـتی و باطـل بـودي؟      ظهور نموده است از این جهت مسجود و معبود و متوجه إلیه است ک

1»استفهام بر سبیل انکار است یعنی هرگز نبودي بلکه موحد حق پرست بودي و در دین اسالم منکر نبودي.

نظر دیگر شارحان گلشن راز در شرح ابیات فوق:

مطلق و وجودند، و هستی مطلق، حق تعالی است، یعنی چون کفر و دین که به حسب صورت از امور متضاده اند، قائم به هستی«

پس هر آینه که توحید و یگانه گردانیدن حق عین بت پرستی باشد، چون اگر کفر و بت را من حیث الحقیقه غیر دانی، شرك باشـد و  

2».قائل به توحید حقیقی نباشی

539و538شرح گلشن راز، شمس الدین محمد الهیجی ص1
494رح گلشن راز، دکتر کاظم دزفولیان صش2
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1آن کس که برد سجده بر سنگ و گل و چوبدر بت کده ها غیر تو را می نپرستند

الهی اردبیلی می گوید:

بود آن شرك محض بت پرستینباشد کفر و بت گر عین هستی

2شهود حق بود در جمله اشیاءکه توحید حقیقی نزد دانا

بابا نعمت اهللا نخجوانی می گوید:

می کنند، و کفر صفت جالل است و دین صفت جمال، و هر دو قائم به وجود حقند. یک صفت را کفار و یک صفت را زهاد تتبع «

3».چون هر دو یک صفت است، توحید عبارت از این است که التوحید اسقاط اإلضافات

مغربی در دیوان اشعارش می گوید:

شد بت پرست عابد اصنام سومناتز اصنام سومنات ز حسن تو جلوه کرد

4کافر چو دید حسن تو را از منات و التالت و منات را ز سر شوق سجده کرد

یلی می نویسد:الهی اردب

که عین بت پرستی حق پرستی استبدانستی اگر بت مظهر کیست

5که دارد حق پرستی دین و عادتبکردي در بت او حق را عبادت

ن الدین می نویسد:یصا

کفر بر سه نوع است: لغوي، باطل، حقیقی.

73دیوان مغربی ص1
331شرح گلشن راز اردبیلی ص2
شرح گلشن راز، بابا نعمت اهللا نخجوانی3
75دیوان مغربی ص4
332شرح گلشن راز اردبیلی ص5
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چون گندم و جو و غیر اینها را در زیر ویند،الف: کفر لغوي، پوشیدن چیزي است به چیز دیگر. از این جهت دهقان را کافر می گ

زمین پنهان می سازد.

ب: کفر باطل: براي خود وجودي قائل شدن است، که در این صورت به فناء فی اهللا نمی توان رسید، و این خود یک نوع شریک 

قائل شدن است.

وحدانیت مطلق است، که الزمه آن سلب وجود کردن ج: کفر حقیقی: کفري است که از ایمان زائیده می شود و آن اقرار و تدیق بر 

1از خود و ما سوي اهللا است، و اثبات وجود حق تعالی.

در این دیدگاه متصوفه، خداوند مظهر اشیاء است. یعنی این ذات خداست که به صورت موجودات در آمده است. آنان طبـق ایـن   

و تقیید. یعنی ذات الهی که مطلق است در مرتبه تنزل بـه صـورت اشـیاء و    نمی دانند مگر در اطالقعقیده هیچ فرقی بین خدا و اشیاء

مقید در آمده است.

قیصري که از بزرگترین مفسران کالم ابن عربی است در این باره می گوید:

لحق شـهد نفسـه أي ذاتـه    فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا ألنّ ذواتنا عین ذاته ال مغایرة بینهما إالّ بالتعین و اإلطالق و إذا شهدنا، أي ا«

2»التی تعینت و ظهرت فی صورتنا

با مشاهده خداوند خود را می بینم،چون ذات ما عین اوست و جدایی و تفاوتی بین ما و او نیست،مگر از نظر تعین و محدودیت «

».ما ظاهر شده استو اطالق.و خداوند با مشاهده ما خود را می بیند، چون ذات اوست که با تعین و شخصیت پذیري به صورت 

و درباره تنزل ذات خدا به صورت اشیاء می گوید:

3».هو المسمی بالمحدثات بحسب تنزّالته فی منازل األکوان«

217شرح صاین الدین علی ترکه اصفهانی ص1
389شرح فصوص قیصري ص2
159شرح قیصري ص3
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یعنی: خداست که به نام حوادث و پیشامدها نامیده می شود، به جهت ترتیب نـزول و پـایین آمـدنش از مقـام خـدایی و قـرار       

قات.گرفتنش در جایگاه موجودات و مخلو

بر این اساس هر صفت و خصوصیتی که در خداوند است را می توان به پدیده ها حقیقتاً نسبت داد. یکی از ایـن خصوصـیت هـا    

معبود واقع شدن است. طبق این دیدگاه تمام اشیاء سزاوار آنند.

سید جالل الدین آشتیانی که از شارحان ابن عربی است در این باره می گوید:

1».ي که ظهور کند معبود به حق و شایسته بندگی است. نه آنکه هر مظهري اله و معبود استحق در هر مظهر«

2است.» ال تأخذه سنۀ و ال نوم«از خصوصیات باري تعالی 

این خصوصیات مخصوص ذات اقدس الهی است اما صوفیه با توجه به عقیده وحدت وجود و موجود آن را به پدیده ها هم نسبت 

ن زاده آملی می گوید:می دهد. جناب حس

3».و ال نومتا حال می گفتم ال تأخذه سنۀ و ال نوم، حال می گویم ال تأخذنی سنۀ«

و چون نه تنها انسان، بلکه تمام اشیاء مظهر ذات الهی اند، در جایی دیگر این خصوصیات الهی را به تمام موجودات نسـبت مـی   

دهد:

4».نوم اآلن می بینم مظهرش را هم ال تأخذه سنۀ و ال نومالهی تا به حال می گفتم ال تأخذه سنۀ و ال«

عقیده به اینکه: قضاي الهی این گونه رقم خورده شده که جز او پرستش نشود-2

انسان هر چه را پرستش کند با خواست و اراده الهی بـوده و خـود   –همان گونه که در فصل گذشته مطرح شد –طبق این عقیده 

ها و قالب هاي گوناگون پرستش شود.خدا خواسته که در صورت

325به نقل از عرفان نظري، تألیف سید یحیی یثربی ص114تیانی بر رسائل قیصري، صتعلیق آش1
یعنی خداوند متعال ذاتی است که نه او را کسالت در بر می گیرد و نه خواب.255برگرفته از آیۀ الکرسی، بقره/2
الهی نامه چاپ اول3
مؤسسه بوستان کتاب32ویرایش چهارم چاپ68و67الهی نامه ص4
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ابن عربی در فص هارونیه در بیان داستان موسی و هارون ادعا دارد: زمانی که موسی به سوي قوم خود برگشت و قوم خـویش  

قلـب او  را گوساله پرست دید و برادر خود را مورد مؤاخذه قرار داد، به این علت بود که وي انکار عبادت گوساله (بت) را می کرد و 

مانند موسی وسعت نداشت تا بداند که گوساله پرستی هم خدا پرستی است زیرا خدا حکم کرده که جز او پرستش نشود. متن:

و کان موسی اعلم باألمر من هارون ألنّه علم ما عبده أصحاب العجل، لعلمه بأنّ اهللا قد قضی أالّ یعبـد إالّ إیـاه، و مـا حکـم اهللا     «

ن عتب موسی أخاه هارون لما وقع األمر فی إنکاره و عدم إتّساعه فإنّ العارف من یر الحق فی کلّ شیء، بـل یـراه   بشیء إالّ وقع. فکا

.»عین کلّ شیء

استاد حسن زاده آملی در ترجمه و شرح سخن ابن عربی می نویسد:

اصحاب عجل(گوسـاله) چـه کسـی را    موسی(ع) به واقع و نفس األمر و به امر توحید اعلم از هارون بود. چه اینکه می دانست «

می دانست که گوساله پرستان در واقع خدا را می پرستیدند) زیرا او عالم بود که خداونـد حکـم   » ع«پرستش می کردند (یعنی موسی

فرموده که جز او پرستش نشود و آنچه را حکم فرموده، غیر آن نخواهد شد. پس جمیع عبادت ها (حتی گوساله پرستی) عبادت حق 

بنابر این عتاب موسی به برادرش هارون از این جهت بود کـه هـارون انکـار    ». اي بسا کس را که صورت راه زد«الی است و لکن تع

عین هر چیـزي  عبادت عجل می نمود و قلب او چون موسی اتساع نداشت. چه اینکه عارف، حق را در هر چیزي می بیند بلکه او را 

1می بیند.

خ در این گونه مسائل در فصوص و فتوحات و دیگر زبر و رسائلشان بیان اسـرار والیـت و بـاطن    و سپس می افزاید: غرض شی

است براي کسانی که اهل سرّند. هر چند به حسب نبوت تشریع مقر است که باید توده مـردم را از عبـادت اصـنام(بتها) بـاز داشـت.      

چنانکه انبیاء عبادت اصنام را انکار و می فرمودند.

514ممد الهمم در شرح فصوص الحکم ص1
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)گوسـاله بت(حمد حسن وکیلی یکی از نویسندگان عرصه عرفان و تصوف در توجیه سخنان ابـن عربـی دربـاره    جناب شیخ م

پرستی می نویسد:

یکی از مشکالت آیات کریمه قرآن، داستان حضرت موسی و حضرت هارون علیهما السالم و اختالف نظر بـین ایـن دو پیـامبر    «

1».الهی در جریان گوساله پرستی بنی اسرائیل است

،يبه رأریبا تفسهیو صوفیاصطالحيعرفاانیو معنا کامالً مشخص و واضح است. آقاستینهیآنیاریدر تفسیجواب: مشکل

مشکل ساز شدند.گرانیخود و ديبرا

در ادامه نویسنده می نویسد:

سیر عبادت تکوینی وي گوساله اینجاست که جناب محی الدین می فرماید: در حقیقت خود خداوند می خواست که عده اي در م«

را به عبادت تشریعی عبادت کنند و چون هر خواست و اراده اي از خداوند حکمتی دارد، حتماً در این امر نیز حکمتی بـوده اسـت و   

کـه در  خداوند بر اساس علم ال یتناهی خود حکمت آن را دانسته و آن را اراده فرموده است. یعنی اراده تکوینی وي تعلق گرفته بود 

2».پرستش گوساله نیز سیر عبودي تکوینی عده اي طی شود و خداوند را به عبادت تکوینی در این قالب بپرستند

جواب: با توجه به آیات قرآن کریم پیرامون این داستان هرگز نمی توان گفت که خواست و اراده خداوند متعال بر این تعلق گرفته 

صورت هم سیر عبودي تکوینی عده اي طی شود.بود که گوساله پرستیده شود تا در آن

خداوند گوساله پرستان را ظالم نام می برد:

»اتخََّذْتم لَۀً ثُمینَ لَیعبأَر وسىنَا مداعإِذْ و ونومظَال أَنتُم و هدعن بلَ مج3»الْع

م (و او، براى گرفتن فرمانهاى الهى، به میعادگاه آمـد) سـپس   و (به یاد آورید) هنگامى را که با موسى چهل شب وعده گذاردی: «

»شما گوساله را بعد از او (معبود خود) انتخاب نمودید در حالى که ستمکار بودید.

56کتابچه تحریف تفکیکیان، پیرامون حکمت و عرفان، دفتر اول گوساله پرستی در کالم استاد حسن زاده آملی ص1
59همان ص2
51بقره/3
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»وسىم ماتخََّذَ قَو کلَِّولَا ی اْ أَنَّهرَوی أَ لَم  ارخُو ا لَّهدسلًا ججع هِمیلنْ حم هدعن بینممکَانُواْ ظَل و بِیالً  اتخََّذُوهس یهِمْدلَا یه و مه1»م

جانى که صداى گوسـاله داشـت!   اى ساختند جسد بىقوم موسى بعد (از رفتن) او (به میعادگاه خدا)، از زیورهاى خود گوساله: «

»کند؟! آن را (خداى خود) انتخاب کردند، و ظالم بودند!مىگوید، و به راه (راست) هدایتشان ندیدند که با آنان سخن نمىآیا آنها نمى

خداوند گوساله پرستان را گمراه نام می برد: 

2»یننَا لَنَکُونَنَّ منَ الْخَاسرِو لمَّا سقطَ فىِ أَیدیهِم و رأَواْ أَنَّهم قَد ضَلُّواْ قَالُواْ لَئنِ لَّم یرْحمنَا ربنَا و یغْفرْ لَ«

اگر پروردگارمان به ما رحم نکند، و ما را نیامرزد، بطور «اند، گفتند: و هنگامى که حقیقت به دستشان افتاد، و دیدند گمراه شده: «

»قطع از زیانکاران خواهیم بود!

خداوند غضب خود را شامل حال آنان می کند:

3»ب من ربهِم و ذلَّۀٌ فىِ الحَیوةِ الدنْیا  و کَذَالک نجْزِى الْمفْترَِینإِنَّ الَّذینَ اتخََّذُواْ الْعجلَ سینَالهُم غَضَ«

رسـد و اینچنـین،   کسانى که گوساله را (معبود خود) قرار دادند، بزودى خشم پروردگارشان، و ذلّت در زندگى دنیا به آنها مـى : «

»دهیم!بندند، کیفر مى کسانى را که (بر خدا) افترا مى

خداوند شرط پذیرفتن توبه گوساله پرستان را کشتن یکدیگر بیان می کند:

»وسىإِذْ قَالَ م وواْ إِلىلَ فَتُوبجالْع کُمکُم بِاتخَِّاذأَنفُس تُمظَلَم مِ إِنَّکُماقَوی همقَولع خَیرٌْ لَّکُم کُمذَال کُمفَاقْتُلُواْ أَنفُس ارِئکُمب   ـارِئکُمب نـد

4»فَتَاب علَیکُم  إِنَّه هو التَّواب الرَّحیم

148اعراف/1
149اعراف/2
152اعراف/3
54بقره/4
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اى قوم من! شما با انتخاب گوساله (براى پرستش) به خود ستم کردید! پـس توبـه   «و زمانى را که موسى به قوم خود گفت: : «

» ن کار، براى شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است.کنید و به سوى خالق خود باز گردید! و خود را [یکدیگر را] به قتل برسانید! ای

»پذیر و رحیم است.سپس خداوند توبه شما را پذیرفت زیرا که او توبه

آیا با توجه به این محکمات قرآنی باز هم می توان گفت که در پس گوساله پرستی حکمتی بوده و اراده تکوینی خداوند بـر ایـن   

له پرستی پرستش شود؟تعلق گرفته بود که در قالب گوسا

آیا از آنجا که جریمه گوساله پرستان کشتن یکدیگر شد، می توان گفت عده اي در آن قالب پرستش، جهت سیر و تکامل را طی 

کردند؟

اگر اراده خداوند بر پرستش گوساله تعلق گرفته بود آیا آن ظلم نیست که بنی اسرائیل چنین جریمه سنگینی تحمل کنند؟

م و وجدان بیداري این تفسیر صوفیانه را نمی پذیرد. بنی اسرائیل جریمه سختی شد، زیرا آنان آنچـه را کـه مـورد    سلیعقلهیچ 

ی مطلق را در بر داشت مرتکب شدند.رضاي الهی نبود و ظاللت و گمراه

خود ابن عربی ادعا دارد: جسورتر از استاد –مؤسس فرقه صوفیه گنابادیه –یکی دیگر از تابعان ابن عربی، مال محسن گنابادي 

چون عالم مظهر تجلی ذات خداوند است، انسان زمانی که از روي اختیار شیطان را می پرستد یا جن یا هر چیـز دیگـر مثـل مـاه و     

ستاره یا مالئکه یا حتی آلت تناسلی، مثل برخی از هندي ها که آلت تناسلی زن و مـرد را پرسـتش مـی کننـد، در حقیقـت خـدا را       

متن جمله فوق چنین است:رده و خود نمی دانند. پرستش ک

لما کان أجزاء العالم مظاهر هللا الواحد األحد القهار بحسب أسمائه اللطفیۀ و القهریۀ کان عبادة اإلنسان ألي معبود کانت عبـادة اهللا «

الجن و للعناصر کالزردشتیه و عابدي الماء و الهواء إختیاراً.... فاإلنسان فی عبادتها إختیاراً للشیطان کاإلبلیسیه و للجن کالکهنه و تابعی 

و األرض و للموالید کالوثنیۀ و عابدي األحجار و األشجار و النباتات کالسامریه و بعـض الهنـود الـذین یعبـدون سـائر الحیوانـات،و       

کأکثر الهنود و للـذکر و الفـرج کـبعض    کالجمشیدیۀ و الفرعونیه الذین یعبدون اإلنسان و یقرون بآلهته و للکواکب کالصائبه و للمالئکۀ
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هـم  الهنود القائلین بعبادة ذکر اإلنسان و فرجه و کالبعض اآلخر القائلین بعبادة ذکر مها دیو ملکاً عظیماً من المالئکۀ و فرج إمرأتـه کل 

1».عابدون هللا من حیث ال یشعرون

سپس این بیت شیخ محمود شبستري را می آورد:

یقین کردي که دین در بت پرستی استبت چیستمسلمان گر بدانستی که

به نظر من این انتقاد وارد است، یعنی او گفته است که: حق تعالی هارون را بر گوساله پرستان مسلط نگردانیـد، آنچنـان کـه    «... 

شده باشد، خواه عبادت تألّه، موسی را گردانید، تا آن که در جمیع صور پرستیده شود. و لهذا هیچ نوعی از انواع عالم نماند که معبود ن

یعنی که او را اله دانسته و عبادتش نمایند، چنان که بت پرستان و ستاره پرستان به عبادت اصنام و کواکب مـی پردازنـد، و خـواه بـه     

فرأیت من أ«عبادت تسخیر، یعنی به سبب جاه و مال گراییده اند. و بزرگترین مجالیی که حق در آن پرستیده شده هواست که فرمود: 

البته این گونه سخنان گرچه با وحدت وجود ابن عربی سازگار است، ولی با ظواهر دین مبین و عقاید عامه مسلمانان 2»اتّخذ إلهه هواه

3»هرگز سازگار نیست.

437ص2تفسیر بیان السعاده ج1
23جاثیه/2
569و568بن عربی، چهره برجسته عرفان اسالمی صمحی الدین ا3
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حقانیت تمام ادیان-17

اسالم با بت پرستی یکسان است و در نظر عارف کامل ادیان و مذاهب یکسانند و براي هیچ یک ترجیحی قائل نیست. یعنی دین 

کعبه و بتخانه، صمد و صنم یکی است و صوفی پخته هیچ وقت ناظر به این نیست که انسان پیرو چه مذهبی است یا صورت عبادت او 

1چیست؟ و این الزمه مذهب وحدت وجود است.

دکتر احمد تاج بخش در این باره می گوید:

ت و همین آزاد منشی است! که در نظر اهل تصوف گبر، ترسا، یهود و مسـلمان و بـت   تصوف داراي آزاد منشی خاصی بوده اس«

پرست یکسانند... نزد ایشان قاعده الطریق الی اهللا بعدد أنفس الخالیق اصلی محکم بوده است، زیرا حقیقت واحد یکتاست و معتقدنـد  

2».که از هر دلی به سوي خداوند دري است

و در جاي دیگر می نویسد:

ه عقیده صوفیه اهل ظاهر، کلمات قرآن را می بینند و تفسیر می کنند در حالی که عارف معنی و باطن آن را هدف اصلی وصول ب«

موالنا در داستان موسی و به حقیقت می داند و راه رسیدن به آن بی شمار و هر کس در هر مذهبی باشد می تواند به حق واصل گردد. 

کند:شبان به این موضوع اشاره می 

3».هر چه می خواهد دل تنگت بگويهیچ آدابی و ترتیبی مجوي

و در جایی دیگر درباره رهایی اهل تصوف از قید شریعت می نویسد:

بنابر عقیده صوفیه، رعایت قوانین شرعی وسیله اي می باشد براي ورود در راه حق،وقتی عارف به حق و حقیقت رسـید دیگـر   «

احتیاجی به این ظواهر ندارد.

202داوریهاي متضاد درباره ابن عربی ص1
29تاریخ صفویه ص2
30همان ص3
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موالنا (مولوي) در این باره، داستان عاشقی را نقل می کند که چون به معشوق رسید به خواندن عشق نامه پرداخت و اشعاري را 

که در روزهاي هجران ساخته بود بر زبان براند، معشوق چنین گفت:

این عمر ضایع کردن است،گاه وصلگفت معشوق، این اگر بهر من است

1»نیست این باري نشان عاشقاننامه خوانمن به پیشت حاضر و تو

صوفیه عقیده دارد در مراحل باالي سلوك عرفانی باید شریعت را رها کرد، زیرا در آن مرحله شریعت چیزي جز قید و بند نمـی  

اي بهتـر  باشد. مولوي در مثنوي ادعا دارد  آنگاه که انسان به حقیقت رسد شریعت از وي باطل می شود و سـپس مثـال هـایی را بـر    

روشن کردن مقصود خود بیان می دارد:

این مجلّد پنجم است از دفترهاي مثنوي و تبیان معنوي در بیان آنکه شریعت همچو شمع است ره می نماید و بی آنکه شمع بـه  «

ین جهـت  دست آوري راه رفته نشود و چون در راه آمدي آن رفتن تو طریقت است و چون رسیدي به مقصود آن حقیقت است و به ا

گفته اند: لو ظهرت الحقایق بطلت الشرایع همچنان که مس زر شود و یا خود از اصل زر بود او را نه علم کیمیا حاجت اسـت کـه آن   

شریعت است و نه خود را در کیمیا مالیدن که آن طریقت است چنان که گفته اند طلب الدلیل بعد الوصول الی المـدلول قبـیح و تـرك    

آموختن است از استاد یا از کتاب، و طریقت اسـتعمال  الی المدلول مذموم، حاصل آنکه شریعت همچون علم کیمیا الدلیل قبل الوصول

الیدن است و حقیقت زر شدن مس، کیمیا دانان به علم کیمیا شادند که ما علم این می دانیم و کیمیـا  مکردن داروها و مس را در کیمیا 

کارها می کنیم و حقیقت یافتگان به حقیقت شادند که ما زر شدیم و از علم و عمـل کیمیـا آزاد   دانان به علم کیمیا شادند که ما چنین

2».شدیم

ابن عربی می نویسد:

31همان ص1
755مقدمه دفتر پنجم مثنوي ص2
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مبادا که تنها به عقیده اي خاص پایبند بوده و عقاید دیگران را کفر بدانی، که در این صورت زیان می بـري و بلکـه علـم بـه     «

د. پس باطن خود را، هیوال و ماده تمامی صورت هاي اعتقادي بگردان، از آن جهـت کـه خـداي    حقیقت مسأله را از دست خواهی دا

پـس تـو را   1»أینما تولّوا فـثم وجـه اهللا  «تعالی برتر و واالتر از آن است که در انحصار عقیده خاصی واقع شود چه خود می فرماید: 

جز عقاید گوناگون نیست، پس همه بر صوابند و هر که بـر صـواب   روشن گشت که خدا قبله گاه هر رویکردي است و منظور از این،

باشد به پاداش خود می رسد و هر کس پاداش یابد، سعید و خوشبخت است و هر سعیدي مورد رضایت و خوشنودي است اگر چـه  

هل حق بودنشـان یقـین   با این که ما بر خوشبختی و ا–در جهان آخرت، مدتی در شقاوت و بد بختی باشد چنان که اهل عنایت حق 

2».در این جهان گرفتار رنج و بیماري می گردند–داریم 

می نویسد:» تاریخ فلسفه در اسالم«میر محمد شریف در تبیین عقیده ابن عربی درباره وحدت ادیان در کتاب 

و خـداي شخصـی و اخالقـی    خداي او (ابن عربی) به معناي دقیق دینی، به اسالم یا آیین دیگري محدود نمی شود. خـداي ا «... 

ابن عربی آیه فوق را بدین گونه تفسیر می ». و قضی ربک ألّا تعبدوا إلّا إیاه«همه ادیان است: ادیان نیست، بلکه ذات معبود و معشوق 

بـادت اسـت،   کند که قضاي الهی بر آن رفته که محققاً هیچ معبودي جز وي نباشد. این امر، نوعی اذعان و اقرار صریح به همه انواع ع

مادامی که پرستندگان در وراي مظاهر و صور خداي خویش، معبود حقیقی، یعنی خداوند را تصدیق کنند... بنا بر این ما نباید خداوند 

یا معبود حقیقی را در شکل عقیده خاصی که مانع اشکال دیگر باشد محدود کنیم، بلکه باید در همه صـورت هـا [مثـل بـت و سـایر      

کفر اسـت، و اقـرار و   –چنان که مسیحیان کرده اند –بشناسیم و به او اذعان کنیم. محدود کردن او در یک صورت موجودات] او را

3».اذعان او در همه صورت ها، لب لباب دین است

در جاي دیگر می نویسد:

115بقره/1
202به نقل از داوریهاي متضاد درباره محی الدین عربی ص113فصوص الحکم ص2
581و580ص1تاریخ فلسفه در اسالم ج3
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بهره اي از عشق گر اینکه عبادت کردن همان عشق ورزیدن در باالترین حد ممکن است. هیچ شیئی معبود واقع نمی شود، م«... 

داشته باشد. زیرا عشق اصلی است الهی که اشیاء را به یکدیگر پیوند می دهد و در کل موجودات سریان دارد. پس عالی ترین مظهري 

که خداوند در آن پرستیده می شود همان عشق است. عارفی که خداوند را در همه چیز مشاهده کرد، او را در هر چیزي عبـادت مـی   

د. لب مطلب در شعر زیر به بهترین وجهی بیان شده است:کن

1و لو ال الهوي فی القلب ما عبد الهويو حق الهوي أنّ الهوي سبب الهوي

: به حق عشق سوگند که عشق سبب عشق است و اگر عشق در قلب نبود، عشق پرستیده نمی شد.

نفسه معبود واقع می شود. اشیاي دیگر لذاته معبود نیست، بلکه زیرا عشق بزرگترین متعلق عبادت است و تنها چیزي است که فی 

2».به واسطه عشق عبادت می شود

ق و نظر در نفـس خـود در   وابن عربی عقیده دارد هر بنده اي درباره خداي خویش، اعتقاد خاص یافته است و آن را به اندازه ذ

یان، مختلف و گوناگون است ولی همه این اعتقادات صورت هایی از یک یافته است و از این رو، اعتقاد درباره خدایان مانند خود خدا

اعتقاد است و آن اعتقاد به خداست.

وي می گوید:

3».عتقدت جمیع ما عقدوهاو أنا عقد الخالئق فی اإلله عقایداً«

یعنی: خالیق درباره خداوند عقایدي ورزیده اند و من به هر چه عقیده کرده اند، اعتقاد دارم.

در این صراطند. می گوید:ن عربی عقیده دارد همه راهها، صراط مستقیمی است که به خداوند می انجامد، حتی بت پرستان هم اب

فمرعی لغزالن و دیر لرهبانلقد صار قلبی قبالً کلّ صورة«

و ألواح توراة و مصحف قرآنو بیت ألوثان و کعبۀ طائف

194فصوص الحکم ص1
582ص1تاریخ فلسفه در اسالم ج2
175ص3فتوحات مکیه ج3
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1»ب دینی و ایمانیرکائبه فالحأدین بدین الحب أنّی توجهت

یعنی: قلب من پذیراي هر صورتی گشته است، چرا گاهی براي آهوان است و دیري براي راهبان و خانـه اي بـراي بتهـا و کعبـه     

طواف کنندگان و الواح تورات و مصحف قرآن، دین من عشق است هر آنجا که راهوارش روي آورد، پس عشـق دیـن و ایمـان مـن     

است.

در تبیین باور ابن عربی در حقانیت تمام راهها و عقاید می نویسد:» تعالی شناسی«جالل الدین فارسی در کتاب 

عارف یا ذهـن او و  به هنگام طرح نظریه اش در باب تجلیات الهی می بینیم از تجلی در جهان بیرونی و تجلی در جهان درونی«

گوید: چون تجلی حق در صورتها متنوع می شود پـس نـاگزیر قلـب بـه حسـب      از خداي ساخته در اعتقادات، سخن می گوید، می 

روي مـی دهـد   ندر آصورتی که تجلی الهی در آن روي می دهد سعه و ضیق می یابد، بدان سان که هیچ چیزي از صورتی که تجلی 

بلکه به انـدازه و شـکل آن   نمی آید،زیرا قلب عارف یا انسان کامل به منطله جاي نگین در انگشتري است که زیادي زیادي نمی آید

است. در هر حال، جاي نگین در انگشتري مانند آن است و نه جز آن. و این عکس آن است که طایفه عرفا بدان اشاره می کننـد کـه   

تجلی می کنـد  حق به اندازه استعداد بنده، تجلی می کند. این مانند آن نیست، زیرا بنده به خدا به اندازه صورتی که حق در آن بر وي

ظاهر می شود. بیان مسئله این است که حق داراي دو تجلـی اسـت: تجلـی نهان(غیـب) و تجلـی آشکار(شـهادت). از تجلـی غیـب         

ذاتی است که غیب، حقیقت آن اسـت و همانـا هـویتی اسـت کـه وي را      است و این تجلی نلب داراي آاستعدادي داده می شود که ق

همواره و همیشه از آن اوست. چون ایـن اسـتعدادها بـراي او، یعنـی     » او«(هو). این » او«بگوید شایسته می سازد که درباره خودش

بر او تجلی کرده است رت آنچه وصقلب، دست می دهد، به تجلی شهودي، در عالم شهادت، بر او تجلی می کند و وي را می بیند و به 

ی شود و حق را در صورت باور داشته (معتقد) خودش می بیند [خـواه  پدیدار می شود. سپس پرده از میان حق و بنده اش برداشته م

بت باشد خواه انسان باشد یا هر موجود دیگر] و او عین اعتقاد بنده است. قلب و چشم هرگز جز صورت اعتقادشان را در حق نمـی  

40و30ترجمان األشواق ص1
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ان است که بر وي تجلی می کنـد  بینند. پس حقی که در معتقد بنده است همان است که قلب، صورت آن در خود گسترده است و هم

و قلب، او را می شناسد. چشم جز خداي اعتقادي را نمی بیند، و در تنوع اعتقادات هم پوشیدگی نیست.

هر که او را مقید کند وي را در غیر آنچه او را به آن مقید کرده است انکار می کند و چون به آنچه او را مقید ساخته است تجلـی  

اقرار دارد [طبـق ایـن   در آن متحول شود کس که حق را از تقیید آزاد سازد منکر او نمی شود و در هر صورتی کهکند اقرار دارد. هر

عقیده، حتی شیطان پرستان هم خدا را می پرستند] حق از خودش به بنده به اندازه صورتی که در آن بر وي تجلی کرده است تـا بـی   

. پس خدا، خلق است به نسبتی و حق است بـه نسـبتی   باز ایستندنآانی نیست که در پایان می بخشد، زیرا صورت هاي تجلی را پای

دیگر، هر چند عین، یگانه است. عین صورت آنچه تجلی کرده است عین صورت کسی است که آن تجلی را پذیرفته است. پس حـق،  

(من » أنا الحق«گاه هر انسانی می تواند نداي [طبق این دید1»هم تجلی کننده است، هم آن کس [یا چیزي] که بر او تجلی شده است.

خدایم) را سر دهد]

بدانند، همـان عقیـده و بـاور غلـط     » حق«چیزي که سبب شده ابن عربی و سایر صوفیه، هر چیز و هر صراط و هر عقیده اي را 

ت حق می باشند، نمی تـوان  وحدت وجود و موجود است. زیرا در این دیدگاه چون تمام هستی و کل اشیاء ظرف و ظهور و تجلی ذا

ن صراط هاي گوناگون، عقاید مختلف هم ظهور همان حق است، همگی آنها بهره اي از حق دارند و گفت جداي از حقند. بنابر این چو

غلط و باطلند!!صراط ها و عقایدننمی توان گفت آ

ي است در تبیین وحدت وجود ابن عربی می نویسد:دکتر ابو الحسن تنهایی که از مدافعان تصوف و از تئوریسینهاي صوفیه گناباد

از مفهوم ظاهر هستی دریافتیم که صور و اشکال گوناگون، یا جهان کثیر، ظاهري از یک حقیقت باطنی اسـت، کـه آن حقیقـت    «

ـ     ن باطنی، حقیقت وجودي حضرت خداوندي بود. پس هرگاه صورت ها و اشکال جدیدي در جهان هستی پدیدار یـا نـابود شـود، ای

به نقل از فصوص الحکم ابن عربی364و363ص2تعالی شناسی ج1
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که همان وجه سیماي خداوندي است در حالت باطن خـویش پـا بـر    ظاهر متجلی است که تغییر می یابد، ولی هستی و بود جهان،

1».جاست

ظاهر جهان کثیر، بلکه باطن واحد جهان وحدت نیز، اوست، که:پس همان گونه که دریافتیم نه تنها «

هوإلّاوحده ال إله یکی هست و هیچ نیست جز او

و بـه  » او«پس معناي باطن بودن، خود اشاره به این نکته دارد که همه چیزها، به لحاظ بـاطنی،  » لیس فی الدار غیره دیار«یا و 

2».لحاظ ظاهري، مخلوقات او هستند

ین ظهور بنابر این مخلوق او، به تعبیر فوق، که ظهور اوست، ظهور اوست و نه از او، و نه جداي از او در ماهیتی مستقل، بلکه ع«

اوست، و به قول مولوي رحمۀ اهللا علیه: 

تو وجود مطلق و هستی ماما عدم هاییم هستی نما

شود] هیچ نیست مگر اضافه و تجلی نور خداوندي ... میپس آنچه که هست، [که این سخن شامل تمام عقاید، ادیان، صراط ها و

3».هستی مستقلو نه

نقل می کند:–از اقطاب فرقه گنابادیه –سپس از سلطان حسین تابنده گنابادي 

پس همه آنها (مخلوقات) همانا افاضه و تجلی همان حقیقت است و او (یعنی ذات و هویت خداوند) در همه(اشیاء) متجلی است. «

اآلخـر و الظـاهر و   هو األول و «، »فأینما تولّوا فثم وجه اهللا«نمی باشد] که: متجلیخداوندخود[بنا بر این، صراط ها هم چیزي جز 

یعنی هر چیزي هالک و فانی است، جز وجه خدایی که همان فیض و تجلی او باشد » کلّ شیء هالک إلّا وجهه«و می فرماید » الباطن

4».نیز همین است» ال إله إلّا اهللا«که معنی 

38جامعه شناسی نظري اسالم ص1
همان2
39همان ص3
همان4
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ابن عربی در کتاب فصوص الحکم در فص هارونیه می گوید:

».لی للحق یعبد فیهجعبود مو العارف المکمل من رأي کلّ م«

یکی از فروعات وحدت وجود و موجـود ابـن عربـی    –همان گونه که بیان شد –عقیده به وحدت ادیان و حق بودن تمام راهها 

است.

از یک چراغ کعبه و بت خانه روشن استدر حیرتم که دشمنی کفر و دین چراست

سائل اعتقادي اش، حقانیت دین و مذهب خـود و بطـالن مـذاهب و    در صورتی که اهل هر دین و مذهب یکی از اساسی ترین م

ادیان دیگر است و هر که رو به قبله اي دیگر داشته و پیرو آیین دیگري می باشد، از نظر وي گمراه می باشد.

یر قابل قبول اعـالم  می بینم اسالم رسماً کلیه افکار و ایده هاي دینی موجود قبل از خود را منسوخ و متابعت از آنها را باطل و غ

نموده است و فرموده:

1»و من یبتَغِ غَیرَْ الْاسلَمِ دینًا فَلَن یقْبلَ منْه و هو فىِ االَْخرَةِ منَ الْخَاسرِین«

»و هر کس جز اسالم آیینى براى خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت، از زیانکاران است.: «

ن شد از مهمترین دالئل قرآنی است که صوفیه براي اثبات وحدت وجود و موجود به آن استناد می کنند. اما این آیات با توجه به قرائن خـود آیاتی که در سخن سلطان حسین تابنده بیا
آیه و همچنین تفاسیري که از سخنان امامان معصوم(ع) به دست ما رسیده هرگز سخن اهل تصوف و مدافعان آنان را تأیید نمی کند.

بال اول می باشد، یعنی: خداوند اولی است که قبل از او اولـی نیسـت کـه همـان معنـاي ازلـی بـودن        » هو األول«طبق احادیث متعدد اهل سنت منظور از » ول و اآلخر...هو األ«در آیه 
، یعنی: آخري بعد از او نیست، به ایـن معنـا کـه او بـاقی     بال آخر می باشد» هو اآلخر«خداست که از ازل خداوند بوده و هیچ موجودي با او نبوده و سپس خلق کرده است. و منظور از 

او بر هر چیز بـا آیـات و نشـانه هـایش آشـکار      -2او بر هر چیز چیره و پیروز است. -1دو معنی در سخنان امامان(ع) در این باره آمده: » و الظاهر«است و فنایی ندارد. و منظور از 
او در عین ظاهر بودن با آیات و نشانه ها (یعنی انسان با نظر کردن به آیات -2خداوند عالم است به باطن هر چیز -1ان معصومان آمده: دو معنا در سخن» و الباطن«است. و منظور از 

وي ندارد.ت مقدسو نشانه هاي وي متوجه می شود خالقی عالم، حکیم و قدرتمند دارد) از تمام مدرکات بشر پنهان است. یعنی عقل و شهود بشر هیچ راهی به ذا
طبق معارف خاندان طهارت وجه خدا غیر خداست و آن اسماء و صفات و آیات و نشانه هاي اوست. یعنی انسان هر جا نظر کند آیات و نشانه هـاي » فأینما تولّوا فثم وجه اهللا«اما آیه 

الهی را می بیند.
ت و جهت رضاي الهی داشته باشد به بقاي الهی باقی است. یعنی انسان با نیت خالص که عمل نیـک انجـام مـی    معنا این است که هر چیزي که سم» کلّ شیء هالک إلّا وجهه«و اما آیه 

دهد چون در جهت وجه خدا یعنی رضاي الهی است آن کار خیر باقی است و در قیامت براي همیشه با اوست.
تفسیر غلط آیات قرآنی، خود را در مهلکه انداختند.صوفیه و عرفاي آنان به خاطر رها کردن تعالیم خاندان طهارت این گونه با 

85آل عمران/1
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جود اینکه ابن عربی بر اساس وحدت وجود و موجود تمام راهها و عقاید را حق مـی دانـد، امـا در مـوارد بسـیار نـادري       با و

اشخاصی را به خاطر داشتن عقایدي خاص به شدت مورد مالمت و سرزنش قرار می دهد، و از آنـان مـی تـوان شـیعیان و پیـروان      

خاندان طهارت علیهم السالم را نام برد.

تمام طوایف شیعه را گمراه معرفی می کنـد و ادعـا دارد از میـان فرقـه هـاي      –چنان که گذشت –کتاب فتوحات مکیه وي در 

و حتی براي تحقیر کردن این گروه تا آنجا پیش می رود کـه سـیرت و   1گوناگون شیعه، منحرف ترینشان شیعیان دوازده امامی هستند

2باطن آنها را شکل خوك نقل می کند.

حسن جهانگیري که از پژوهش گران عرصه عرفان و تصوف است در این باره به ابن عربی به شدت خورده می گیرد و می دکتر م

نویسد:

اینکه او(ابن عربی) خود را یک صوفی صافی و یک عارف راستین می داند، بسیار بعید و مستعبد می نماید که عارف راستین را، «

به وحدت ادیان نیز تفوه می کند، با نوع عقیده و مذهب مردم چه کار؟ و او چگونـه روا مـی   آن هم عارف وحدت وجودي که احیاناً 

دارد که گروهی را به واسطه داشتن عقیده و مذهب خاصی تا آن حد تحقیر و توهین نماید که سیرت و سریرتشان را تا مرتبه خنازیر 

بینانه را بر زبان رانده اند به بزرگی یاد کند و دعاویشـان را بـا آب و   پایین بیاورد، و یا دست کم از کسانی که این گونه سخنان کوته

3».تاب نقل نماید و خودشان را از اولیاء اهللا پندارد

282و281ص1فتوحات مکیه ج1
8ص2همان ج2
562و561محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی ص3
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عقیده به جبر مطلق در عرفان ابن عربی-18

ابن عربی که باالترین مقام بسیاري از عرفا و متصوفین عقیده به جبر دارند و انسان را موجودي آزاد و مختار و با اراده نمی دانند. 

ابن عربی ضمن تقسیم احکام خدا در حق بندگان به را در بین متصوفین و عرفا دارد در باب جبر و اختیار گرایش به جبر مطلق دارد.

ـ     م حکم ارادي و حکم تکلیفی تصریح می کند که: خداوند به بنده فرمان می دهد که چنین و چنان کند، یا چنـین و چنـان نکنـد و ه

اوست که اراده می فرماید که برخی از مردم از اوامر و نواهی الهی پیروي کنند و طاعت ورزند و برخی از مردم از اوامر و نواهی سـر  

باز زنند و مرتکب معصیت گردند و به گناه دست یازند. این سخن بدان معناست که خداوند انجام گرفتن گناه را هم خود اراده می کند 

ام کردار هاي خود، اعم از نیک و بد، فرمان بردار فرمان الهی است و چنین است که هر گناه و بدي نیز به مقتضاي اراده و انسان در تم

1خدا و علم ازلی او به ظهور می رسد و انجام می گیرد.

ی معین سیر می کند که از به نظر ابن عربی نه تنها انسان که سراسر هستی به حکم استعداد و اقتضاي ذاتی و ال یتغیر خود در طریق

ازل تعیین شده است و به هیچ روي دگرگون نمی شود. وي از این مسیر به صراط مستقیم تعبیر می کند. صراط مستقیم راهی است که 

ـ   ل کل هستی به ناگزیر در آن سیر می کند و جمله راهها بدان باز می گردد. راهی که کردارهاي ارادي انسان نیز به عنوان جزئـی از ک

2هستی به سیر در آن می پردازد و بدین سان جبر به عنوان واقعیتی انکار نا پذیر چهره می نماید.

3تصریح ابن عربی بدین معناست که: اثبات هرگونه قدرت براي انسان دعوي بی دلیل و برهان است.

4نه از خود، که از خیمه شب باز است.و تأکید وي بر این معنا که انسان به عروسک خیمه شب بازي می ماند که حرکاتش جمله 

98به نقل از فصوص الحکم ص298ص5دایرة المعارف تشیع، ج1
106همان، به نقل از فصوص الحکم ص2
42ص1ه نقل از فتوحات مکیه جهمان، ب3
68ص3همان، به نقل از فتوحات مکیه ج4
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نیز 1جبري که ابن عربی به آن اعتقاد دارد، جبري است خالص تر از جبر اشاعره و جبر جهمیه. ابن عربی از یک سو منکر کسب

آن است هست و از سوي دیگر همانند جهمیه، جبر را به کردارهاي خلق محدود نمی سازد بلکه آن را مقتضاي هر ذاتی می بیند و بر 

که سراسر هستی را در بر می گیرد.

جناب استاد محسن جهانگیري در این باره می نویسد:

وادار ساختن موجود به آن توجه دارد، عبارت است از جبر در عرفان ابن عربی دو معنا دارد: معناي اول که در کتاب فتوحاتش «

2»ممکن به فعل به شرط امتناع او از آن.

و 3»فمـا مشـوا بنفوسـهم و إنّمـا مشـوا بحکـم الجبـر       «اب فصوصش به آن نظر دارد آن جا که می نویسـد:  معناي دوم که در کت

4شارحانش نظرش را شرح می دهند، عبارت است از استعداد و اقتضاي ذاتی و ال یتغیر اعیان.

عل بنده منافات می بیند. شایسته او جبر به معناي اول را در خصوص انسان انکار می کند، زیرا میان جبر به این معنی و صحت ف

توجه است که او این گونه جبر را نه تنها در انسان، بلکه در هیچ موجود ممکنی اعم از انسان و غیر انسان قبول نمی کند، چون برابـر  

تعریفی که از آن کرده تحقق مفهوم آن را مشروط به دو شرط دانسته است:

امکان تصور فعل از ذات فاعل- 1

ر او، عقلی که به وسیله آن از پذیرفتن فعل خود داري نماید تا مفهوم امتناع که در تعریف جبر ملحوظ شده تحقق وجود عقل د- 2

یابد.

5در صورتی که به عقیده وي در هیچ یک از ممکنات نه فعلی متصور است و نه عقلی به معناي مذکور.

انسان تعلق دارد، کسب و اکتساب است نـه  اشاعره معتقدند بر اینکه افعال اختیاري انسان، از جمله کفر و ایمان و طاعت و عصیان وابسته به قدرت خداوند و مخلوق اوست و آنچه به 1
فقط مکتسب افعال خود هستند و قدرت آنها را در ابداع و احداث افعالشان اثري نیست که فاعل حقیقی خداوند است.خلق و ایجاد، یعنی که مردمان

42ص1فتوحات مکیه ج2
فصوص الحکم فص هودي3
248، شرح فصوص قیصري ص127شرح فصوص کاشانی ص4
42ص1فتوحات مکیه ج5
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هده می شود که او در مقام نفی جبر از انسان بـه سـلب هـر    پس هیچ ممکنی از جمله انسان به این معنی مجبور نمی باشد. مشا

غیر قابل تصور می داند که او را فعلی باشد، پس سلب جبر از انسان، سلب بـه انتفـاي موضـوع    گونه فعلی از او می پردازد و اصوالً 

وي سازگار است، زیرا چنـان کـه   خواهد بود. البته سلب فعل از انسان و انکار جبر به معناي مذکور در خصوص او، با اصول تصوف 

گذشت او انسان را مانند جمادات، آلتی بیش نپنداشته و اعطاي وجود را به موجودات به اقتضاي احوال و به حکم استعدادات و برابر 

سؤاالتشان دانست نه چیزي بر خالف آن، ولی از دو جهت می توان بر وي انتقاد کرد:

ور افتاد، بـراي نفـی جبـر از    کنماید که در صدر عبارتش، چنان که در فوق مذتناقض میاوالً: سخنانش آن هم در یک عبارت م

انسان استدالل کرد که جبر با صحت فعل بنده منافات دارد، و در ذیل عبارتش، چنان که دیدیم، وجود فعل را براي بنـده غیـر قابـل    

تصور پنداشت.

اصالً او را فعلی نیست و یا اگر هست اقتضاي ذات است و و جماد، آلت است نفی جبر از انسان، به این صورت که او مانندثانیاً: 

بر وي تحمیل نکرده است، و در مقابل، اثبات نـوعی اختیـار و آزادي   ول خود اوست و کسی چیزي را بر خالف خواسته ذاتیش ؤمس

ه و آلت قتل واقع شده است نکوهش کرد؟ و براي او چه فایده و ارزش عملی و اخالقی خواهد داشت، آیا می توان سنگ را که وسیل

آیا معقول است که آتش را که به اقتضاي ذاتیش می سوزاند مجرم شناخت؟

امور وي نه تنها جبر به این معنی را قبول می داند، بلکه این جبر، اصلی از اصول بنیادي تصوف اوست که به حکم آن، جریان «... 

ع آدم را به مقتضاي استعداد آنها و حکم جبري ازلی می داند که ال یتغیر است و از ازل تـا ابـد،   عالم و از جمله اعمال و افعال بنی نو

».همچنان جاري و ساري است، و هیچ موجودي را اعم از انسان و غیر انسان و حتی خدا را از آن گریزي و گزیري نمی باشد

ست که می توان آن را اصطالحاً جبر ذاتی نامید.یاشجبر مورد قبول ابن عربی مقتضی بر اقتضا و استعداد ذوات ا«

باید به این نکته توجه داشت اگر چه ابن عربی در خصوص خلق افعال با اشاعره و بلکه با جهمیه هم عقیده است، ولی جبـر وي  

د این بـراي ایشـان قـدرتی و    با جبر دینی آنها کامالً فرق دارد. زیرا اشاعره با اینکه افعال عباد را مخلوق خالق می دانند ولی با وجو

براي قدرتشان اثري ولو در اکتساب قائلند، یعنی اگرچه وجود قدرت محدثه را در انسان منکرند به وجود قدرت کاسبه معترفند، ولی 
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ابن عربی علی رغم اینکه گاهی از قدرت و تمکن انسان سخن گفته، گویی براي آن اثري قائل نشده که چنان که گذشت، انسـان را  

1چون جماد آلتی بیش ندانسته و حتی گاهی هم اثبات قدرت را براي انسان دوي بدون دلیل و برهان پنداشته است.

جبري که به مقتضاي اصول عرفان اوست جبري است ذاتی، یعنی مقتضاي ذات هر موجودي و نیز اصـلی اسـت شـامل، یعنـی     «

2».ت اعم از حق و خلقاختصاص به خلق ندارد، بلکه فرا گیرنده سر تا سر هستی اس

گونه که اشاره شد ابن عربی خلق را مانند عروسکان خیمه شب بازي می داند که هیچ حرکتی متعلق به خود آنهـا نیسـت،   همان 

وي در فتوحات می نویسد:

نـد کـه   نین می پندارچهمان طور که در نمایش خیمه شب بازي، چون عروسکان جنبان و گویان ظاهر می شوند، کودکان نادان «

این جنبش و گویش از خود آنها ست. لذا سرگرم تماشا می شوند و از آن حرکت و اصوات لذت می برند، در صورتی که امر از ایـن  

قرار نیست و عاقالن و دانایان به نیکی در می یابند که این بازي بیش نیست و عروسکان آلتی بیش نیسـتند و فاعـل و نـاطق همـان     

پرده از چشم تماشاگران پنهان است، همین طور فاعل افعال و محرك حقیقی بندگان همان خداوند است و بازیگري است که در پشت 

ایشان آلتی بیش نیستند، اگر چه غافالن به مانند آن کودکان مردمان را فاعل و محرك می پندارند ولی عالمان به حق به خـوبی درك  

آالت فعل او هستند، بعالوه ایشان می دانند که خداوند این بازي (خیمه شب می کنند که فاعل و محرك در واقع خداوند است و خلق

بازي) را براي این قرار داده است تا مردمان به این نکته متوجه گردند که نسبت این عالم به خداوند مانند نسـبت حرکـت عروسـکان    

3».است به محرك آنها

ة المثبتین لها مع ح أن یکون قادرا و ال فعل له فال قدرة له فإثبات القدرة للممکن دعوى بال برهان و کالمنا فی هذا الفصل مع األشاعرلو صح الفعل من الممکن لصدر فتوحات می گوید: 1
)42ص1. (فتوحات جنفی الفعل عنه

423تا419محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی از ص2
68ص317باب3فتوحات مکیه ج3
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عال را از خدا می داند، زیرا وي وجود مطلق را ذات خدا می داند و ابن عربی بر اساس عقیده وحدت وجود و موجود، جمیع اف

ما سواي ذات خدا را عدم می پندارد. الزمه این اعتقاد آن است که رب و مربوب و خالق و مخلوقی در کار نباشند و در این صـورت  

تشریع و تکلیف و ثواب و عقاب و حالل و حرام هم در کار نخواهد بود.

ق) 720گ دیگري که در باب جبر دیدگاه خود را بیان نموده است می توان به شیخ محمـود شبسـتري (متوفـاي   از متصوفین بزر

اشاره نمود. وي در اثر معروف خود بنام گلشن راز می گوید:

کسی کاو را بود بالذات باطلکدامین اختیار اي مرد جاهل

به ذات خویش نیک و بد نباشدکسی کاو را وجود از خود نباشد

ز حد خویشتن بیرون منه پاياثر از حق شناس اندر همه جاي

***

نبی فرمود کاو مانند گبر استهر آن کس را که مذهب غیر جبر است

نسب خود در حقیقت لهو و بازي استبه ما افعال را نسبت مجازي است

تو را از بهر کاري برگزیدندنبودي تو که فعلت آفریدند

***

ولیکن بندگی در جبر و قهر استهر استسزاوار خدایی لطف و ق

نه آن کاو را نصیب از اختیار استکرامت آدمی را اضطرار است

پس آنگه پرسدش از نیک و از بدنبوده هیچ چیزش هرگز از خود

زهی مسکین شده مختار مجبورندارد اختیار و گشته مأمور
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1ن لطف و فضل استنه جور است آن که عینه ظلم است این که عین علم و عدل است

اما سراسر قرآن کریم و تعالیم خاندان طهارت(ع) و وجدان انسان، اراده و اختیار آدمـی را تصـدیق مـی کنـد. قـرآن و روایـات       

معصومین(ع) به صراحت یا به اشارت از مختار بودن انسان و نقش آفرینی او در اعمال خویش حکایت می کنند. براي مثال،قرآن بـر  

کفر و ایمان که هر دو از افعال باطنی انسانند، تأکید کرده است:اختیاري بودن 

»کمبن رقُّ مقُلِ الْح کْفُروفَلْی ن شَاءم ن وؤْمفَلْی ن شَاء2»فَم

هـد  خواهد ایمان بیاورد (و این حقیقت را پذیرا شود)، و هر کس میخوااین حقّ است از سوى پروردگارتان! هر کس مى«بگو: :«

».کافر گردد!

الزم به ذکر است که مختار بودن انسان به این معنا نیست که او قادر به انجام هر کاري است و یا همه کارهایی که او انجـام مـی   

دهد، و یا حوادثی که در زندگی او و در ارتباط با وي اتفاق می افتد همگی ناشی از اختیار اوست و به عبارت دیگر او کامالً به خود 

انهاده شده است. با این وصف مسئولیت انسان نیز تنها در برابر اعمال اختیاري اوست و مختار بودن انسان مهمترین شرط الزم براي و

.رسیدن او به کمال است

براي نشان دادن اختیار انسان شواهد روشنی وجود دارد که به برخی از موارد آن اشاره می کنیم:

الف: بدیهی بودن اختیار:

د اختیار در انسان یکی از بدیهی ترین واقعیتهاست و انسان براي آگاه شدن از آن، نیاز به هیچ واسـطه اي نـدارد بلکـه ایـن     وجو

واقعیت را در درون خود به صورت مستقیم و بال واسطه می یابد. این معلومات مستقیم و تردید ناپذیر را در اصطالح وجـدانیات مـی   

ما می ترسید و یا خوشحال می شوید یا احساس درد می کنید، چگونه به وجود ترس، خوشی و یـا درد  نامند. به عنوان مثال وقتی ش

پی می برید؟ آیا بعد از آنکه ترس، غم، شادي، محبت یا کینه و امثال آن را احساس می کنید، کوچک ترین تردیدي در وجود هر یک 

65ن راز صدیوان گلش1
29کهف/2
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پرسد که به چه دلیل وجود شادي یا غم را در خود اثبات می کنید، چه از آنها به شما دست می دهد؟ اگر کسی در آن حال از شما ب

جوابی به او می دهید؟ مسلّماً اگر هیچ دلیلی براي او نداشته باشید ولی در درون خودتان آنها را به حقیقت ثابت شده می بینید.

ر است.یکی از واقعیت هایی که انسان به طور روشن و بدیهی در درون خود می یابد، اختیا

به عنوان مثال، کسی که مرض رعشه در دست دارد، دست او بی اختیار حرکت می کند، در این حال حرکـت دسـت او جبـري و    

غیر ارادي است اما همین شخص براي انجام کاري از روي اراده و اختیار دست خود را حرکت می دهد. مثالً چیزي را از جایی بر می 

در اینجا او به خوبی این دو حرکت را که یکی غیر اختیاري و دیگري اختیاري است از یکدیگر باز دارد و در جاي دیگر می گذارد.

می شناسد.

و آن دگر را که تو لرزانی ز جاشدستی کو لرزان بود از ارتعاش

لیک نتوان کرد این با آن قیاسهر دو جنبش آفریده حق شناس

ب: تفکر و تأمل:

ناگون حالت تردید به شما دست می دهد و شما را وادار به تفکر، سنجش،  سبک و سنگین کـردن  این که در برابر صحنه هاي گو

امور می کند، دلیل این است که یقین دارید می توانید این یا آن را انتخاب کنید و در این انتخاب آزاد هستید.

خود دلیل اختیار است اي صنماین که گویی این کنم یا آن کنم

1این تردد کی بود بی اختیارایم اندر دو کاردر تردد مانده

ج: احساس شرم و پشیمانی:

اگر انسان خود را مختار نمی دانست، هرگز بعد از انجام کارهایی غلط و اشتباه دچار شرم یا پشیمانی نمی شد، زیرا اگـر مـا در   

یا جایی براي خجلت و افسوس باقی می ماند؟انجام کاري واقعاً خود را فاقد اختیار و آزادي اراده بدانیم، در این صورت آ

مثنوي معنوي1
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خجلت ما شد دلیل اضطرارزاري ما شد دلیل اختیار

این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟گر نبودي اختیار این شرم چیست؟

د: نظام جزا و پاداش:

د دارد؛ پذیرفتن نظام جزا یکی دیگر از شواهدي که نشان می دهد انسان در ژرفاي ضمیر به وجود اختیار در خود و دیگران اعتقا

و پاداش در مناسبات اجتماعی از سوي همگان است. واضح است که جزا و پاداش تکلیف و وظیفه، تنها در صورت وجود اختیار معنا 

دارد و هیچ عاقلی، تنبیه و مجازات کسی را که در دست زدن به جرم، مجبور و بی اختیار بوده است،روا نمی دارد.

آن ادب سنگ سیه را کی کنند؟ن را می زننداوستادان کودکا

ور نیایی، من دهم بد را سزاهیچ گویی سنگ را،فردا بیا

ه: نظام تعلیم و تربیت

از جمله شواهد دیگر وجود نظام تعلیم و تربیت در جوامع انسانی است. تردیدي نیست که امر و نهی کردن براي یکدیگر تنهـا در  

به عنوان موجودي مختار شناخته شود وگرنه امر و نهی کردن کسی کـه هـیچ قـدرت و اراده اي از    صورتی قابل قبول است که انسان

خود ندارد، امري معقول و منطقی نیست.

و: اختیار و ارسال انبیاء

عت یا مبناي تمام ادیان آسمانی بر این اصل استوار است که انسان موجودي آزاد است و توانایی انتخاب دارد و مقهور عوامل طبی

ماوراء طبیعت نیست، یعنی وجود ادیان و بلکه هر گونه دستگاه تعلیم و تربیت نشانه پذیرفتن اصل اختیار در مورد انسان است. این که 

پیامبران مردم را یه ایمان و عمل صالح دعوت می کنند و آن را پایه سعادت ابدي معرفی می نمایند خود دلیل روشنی است بر اینکـه  
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ی، انسان به عنوان موجودي صاحب اختیار شناخته شده است، زیرا در غیر این صورت دعوت انبیاءکاري لغو و بیهوده در مکتب وح

تلقی می شود.

مفاهیمی همچون تعهد و مسئولیت، ابتالء و آزمایش، شکر و ناسپاسی، هدایت و ضاللت و... که در تعالیم دینی وجود دارند، بدون 

خود را از دست می دهند.فرض اختیار کامالً مفهوم 

اهل تصوف با دیدگاه جبري خویش در افعال انسان، ناچارند گناه بندگان را نیز به خدا نسبت دهند. با این دیدگاه، عدل الهی نیز 

ت کند زیر سئوال می رود، زیرا زمانیکه خداوند بندگان را به گناه مجبور کند و سپس به خاطر گناهان اجباري بندگان، آنان را مجازا

باید گفت که خداوند ظالم است(نعوذ باهللا).

بنابراین کسانی که به جبر عقیده دارند خواسته یا نا خواسته عدالت خدا را انکار می کنند در حالیکه خداوند متعال از این نسـبت  

هاي ناروا پاك و منزه است.

ناهان را خود انسان نام می برند، هرچند انسـان بـا   خداوند متعال در قرآن کریم و خاندان طهارت(ع) در سخنان خویش فاعل گ

نیرو و قدرت الهی گناهان را مرتکب می شود اما فاعل گناهان، انسان است. براي نمونه:

1»ظَهرَ الْفَساد فىِ الْبرَِّ و الْبحرِ بِما کَسبت أَیدى النَّاس«

».اند آشکار شده استدادهفساد، در خشکى و دریا بخاطر کارهایى که مردم انجام:«

»أْملَا ی رَنَا بهَِا  قُلْ إِنَّ اللَّهأَم اللَّه نَا واءابلَیها ءنَا عدجشَۀً قَالُواْ ولُواْ فَاحإِذَا فَع ونولَما لَا تَعم اللَّه لىأَ تَقُولُونَ ع  شَاء2»رُ بِالْفَح

» پدران خود را بر این عمل یافتیم و خداوند ما را به آن دسـتور داده اسـت!  «گویند: ند مىدهو هنگامى که کار زشتى انجام مى:«

».دانید؟!دهید که نمىدهد! آیا چیزى به خدا نسبت مىخداوند (هرگز) به کار زشت فرمان نمى«بگو: 

امام موسی کاظم(ع) در پاسخ به اینکه معصیت از جانب کیست (ممن المعصیه؟) فرمودند:

41روم/1
28اعراف/2
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تخلوا من ثالثۀ: إما أن تکون من اهللا عزّ و جلّ و لیست منه فال ینبغی للکریم أن یعذّب عبده بما لم یکتسبه، و إما أن تکـون  ال«

من اهللا عزّ و جلّ و من العبد فال ینبغی للشریک القوي أن یظلم الشریک الضّعیف، و أما أن تکون من العبد و هـی منـه فـإن عاقبـه اهللا     

1».فی فبکرمه وجودهفبذنبه فإن ع

از سه حالت خارج نیست: یا از جانب خداست و این دور از موالي کریم است که بنده را بخاطر گناهی که مرتکب نشده است :«

عذاب نماید. و اگر این گناه به شراکت خداوند و بنده صورت پذیرد، باز هم پسندیده نیست که شریک قوي به شریک ضعیف ظلم کند. 

اه فقط از جانب عبد می باشد و خود اوست که بدون دخالت خداوند گناه می کند. حال اگر خداوند او را عذاب کند بخاطر بنابراین گن

».گناه اوست و اگر او را عفو کند به بخشش و کرم عمل نموده است

براي اهالی اهواز مکتوب می امام هادي(ع) در رد جبر و تفویض و اثبات عدل و رفع شبهاتی پیرامون جبر و اختیار نامه مفصلی

فرمایند. در قسمتی از این رساله آمده است:

2..».لسنا ندین بجبر و ال تفویض لکنّا نقول بمنزلۀ بین المنزلتین و هو اإلمتحان و اإلختیار باإلستطاعۀ التی ملّکنا اهللا و تعبدنا بها.«

اعتقاد داریم که عبارت است از امتحـان و آزمـایش خداونـد بـه     به جبر و تفویض معتقد نیستم، بلکه به چیزي بین آن دو چیز:«

».وسیله توانی که خداوند به ما داده است و به آن ما را به عبادت گماشته است...

یکی از مهمترین ادله اي که اهل تصوف و عرفان براي اثبات نسبت دادن افعال انسان به خدا می آورند، آیه شریفه ذیل است:

»ما رم ىومر نَّ اللَّهلَاک و تیمإِذْ ر ت3»ی

!»و این تو نبودى (اى پیامبر که خاك و سنگ به صورت آنها) انداختى بلکه خدا انداخت«

براي آنکه معناي این آیه واضح شود باید بگوییم در روایات اسالمی آمده است که در روز بدر پیامبر(ص) بـه علـی(ع) فرمـود:    

نگ ریزه را از زمین بردار و به من بده. علی(ع) چنین کرد و پیامبر آنها را به سوي مشرکان پرتاب کـرد و فرمـود   مشتی از خاك و س

6ص5بحار األنوار ج1
481تحف العقول ص2
17انفال/3
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رویتان زشت و سیاه باد و نوشته اند که این کار اثر معجزه آسایی داشت و از آن گردو غبار و سنگ ریزه در چشم » شاهت الوجوه«

دست داد. تأثیر معجزه آساي این عمل پیامبر باعث تقویت روحیـه مجاهـدان و موجـب    دشمنان فرو ریخت و وحشتی از آن به همه 

پیامبر به خـدا نسـبت داده شـده بـه     » رمی«شکست روحیه دشمنان شد. مسلّم است تأثیر این عمل از ناحیه پروردگار عالم بود لهذا 

1».اعتبار تأثیر آن، نه آنکه فعل اختیاري رسول اهللا(ص) فعل خدا باشد

116ص7تفسیر نمونه، ج1
آینده چه کاري را انجام مـی دهـد و   ی در یکی از شبهاتی که طرفداران عقیده به جبر مطرح می کنند شبهه علم سابق الهی است. چکیده این شبهه این است: خدا از پیش می داند که آدم

اوند بداند که شخص خاصـی در زمـان   چه کاري را ترك می کند. از سوي دیگر، عدم مطابقت علم الهی با واقعیت خارجی مستلزم تبدل علم الهی به جهل است. به عبارت دیگر اگر خد
ترك گوید، علم خدا تبدیل به جهل می شود. آنچه در علم الهی بوده است با واقعیت مطابقت نداشته خاصی عمل خاصی را انجام می دهد اما همان شخص در همان زمان، همان عمل را

است در حالی که علم الهی اقتضا دارد که به هر حادثه و پدیده اي از جمله افعال انسان آنچنان که هست علم داشته باشد.
ضرورتاً همان کاري را انجام بدهند که خداوند از ازل می داند و کسی هم قدرت تخلف از این علم را نخواهـد داشـت. ایـن    علم ازلی خداوند به افعال بشر سبب می شود که افراد انسان 

همان شبهه اي است که به زبان شعر منسوب به خیام آمده است:
می خوردن من به نزد او سهل بودمن می خورم و هر که چو من اهل بود
گر می نخورم علم خدا جهل بودمی خوردن من حق ز ازل می دانست

پاسخ:
نه از روي جبر و تحمیل. توضـیح اینکـه،   درست است که خداوند متعال به افعال ما از ازل آگاه است؛ ولی از همان ازل می داند که ما با اختیار خود این فعل را انجام خواهیم داد-1

نچه در علم خداوند ثبت و ضبط است، فعل انسان همراه با همه خصوصیات و قیود آن است نه بدون آنهـا. برخـی از   شکی نیست که خداوند از پیش بر اعمال آدمیان آگاهی دارد، ولی آ
نش ت که از سر اختیار و بر پایه گـزی این خصوصیات به ویژگی هاي زمانی و مکانی باز می گردد و پاره اي نیز به فاعل آن مربوط می شود و یکی از خصوصیات افعال اختیاري آن اس

ند شخص خاص در زمان و مکان معینی بـا بهـره   آزادانه افعال انجام شود. بنا بر این، معناي اینکه خدا از پیش آگاهی دارد که فعل اختیاري از انسان سر می زند، آن است که خدا می دا
اختیاري فعلی خاص تعلق گیرد، آن فعل به حتم از سر اختیار انجام خواهد گرفت.اگر علم خدا به وقوع کار را انجام می دهد. یعنی نت جبري، آگیري از اختیار خویش و نه به صور

علم  سابق الهی علت صدور فعل از انسان نیست. به مثال زیر توجه کنید:-2
واهد گرفت و یـا مـثالً در درس مربوطـه رفـوزه     معلمی نسبت به وضعیت درسی دانش آموزان خود به خوبی آگاه است و می داند که مثالً فالن دانش آموز در پایان سال نمره خوبی نخ

علم معلم به وضـعیت درس دانـش   خواهد شد. حال سئوال اینجاست که آیا علم معلم به وضعیت این دانش آموز خاص، موجب موفقیت یا عدم موفقیت آن دانش آموز خواهد بود؟ آیا
آموز موجب مردود شدن وي بوده است؟ یا درس نخواندن خودش و یا...؟

ود و این یک موضـوع بسـیار واضـح    این یک مسأله بسیار روشن و بدیهی است که هر کس با مراجعه به وجدان خویش می یابد که علم ازلی خداوند موجب جبر در اعمال او نخواهد ب
است که اصوالً علم خداوند علت صدور فعل اختیاري انسان نمی باشد.

به وقوع فعلی که در زمان حال در حال وقوع است نه موجب ایجاد آن و نه دخالتی در عدم انجام آن فعل مـی شـود. مـثالً فـرض     پاسخ دیگر به این شبهه این است که علم کسی-3
شما بر سقوط سـنگ  دارید. ولی این علمکنید  اآلن سنگی در حال سقوط از قله کوه به پایین کوه می باشد و شما نیز نظاره گر آن هستید. یعنی در حال حاضر به سقوط این سنگ علم

موجب سقوط آن نیست. یعنی علم به فعلی که در زمان حال انجام می شود تأثیري در انجام آن فعل ندارد.
زمان آن سـپري  به آینده باشد و چه حال به موضوع بحث توجه فرمایید: می دانیم که خداوند محصور در زمان و مکان نمی باشد، یعنی همه چیز در نزد خداوند حاضر است چه مربوط

تاد هم اینک نزد خداوند حاضر است. بنا بر شده و مربوط به گذشته باشد. یعنی گذشته، حال و آینده همه در حال حاضر براي خداوند معلوم است و وقایعی که در آینده اتفاق خواهند اف
حضور خداوند در حال اتفاق افتادن است. زیرا همانطور که گفتـیم گذشـته و حـال و آینـده بـراي      این فعلی که قرار است مثالً صدها سال بعد اتفاق بیفتد مثل این است که هم اینک در 

ی ندارد و این علم ما بر انجام یا عـدم وقـوع آن   خداوند یکی است. از طرف دیگر نیز بیان شد که انجام گرفتن فعلی در زمان حال، و اینکه ما به اتفاق افتادن این فعل علم داریم، ارتباط
ثیري نداشته و موجب انجام فعل نمی شود. به همین ترتیب هم علم سابق الهی به افعال ما نیز موجب صدور فعل از ما نمی شود.تأ
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با ذکر مثالی مطلب را روشن تر بیان می کنیم:
هم صرفاً بتواند از این روزنه محدود به بیرون نظـر کنـد و از طـرف    اگر فرض کنید که ناظري در یک اتاق محبوس باشد و این اتاق فقط روزنه کوچکی به خارج داشته باشد و آن ناظر

بخش کوچکی از قطار را در جلوي چشـمان  دیگر قطاري با واگن هاي متصل به یکدیگر از برابر این اتاق و روزنه آن عبور کند، واضح است که این ناظر در هنگام دیدن از روزنه، فقط
قادر نیست که همه قطار را یکجا در پیش روي خود داشته باشد. در این صورت باید منتظر شود که واگن هـاي قطـار یکـی پـس از دیگـري از      خود خواهد داشت (مثالً یک واگن) و 

حال و واگن هایی را که عبـور  یش حکم زمانجلوي چشمان او عبور کنند تا او آنها را ببیند و از خصوصیاتشان مطلع گردد. در چنین وضعیتی واگنی که در برابر چشم او قرار دارد، برا
ه جاي قرار گرفتن در آن اتـاق محـدود سـوار    کرده و رد شده اند، زمان گذشته و واگن هایی را که هنوز به منظر دید او نرسیده اند، زمان آینده محسوب می شود. اما اگر ناظر دیگري ب

را یک جا در پیش روي خود خواهد داشت و بر خالف آن ناظر اول، واگن هاي گذشته و آینده بـراي او مفهـومی   هوا پیما شود و از باال به قطار نگاه کند، واضح است که همه واگن ها
به وضع هر یـک آشـنا شـود، بلکـه در آن    نداشته و همه واگن ها را در حال حاضر نظاره خواهد کرد. یعنی او دیگر نیاز ندارد که واگن ها یکی یکی از جلوي چشمان او عبور کنند تا

واحد می تواند اوضاع همه واگن ها را زیر نظر داشته باشد.
ده معنی و مفهوم دارد و در نتیجه وقایعی براي ما که در چهار دیوار زمان و مکان محبوسیم و فقط از طریق روزنه کوچکی (حواس پنج گانه) به حوادث جهان نظر می کنیم، گذشته و آین

تعـال کـه در   ي ما حکم گذشته و آنهایی را که هنوز نیامده اند حکم آینده را دارند و طبیعتاً قبل و بعد در مورد ما مصداق می یابد، اما پروردگار مکه از جلو چشمان ما عبور کرده اند برا
هستی را از ازل تا ابد یکجا در پش روي خود دایره زمان و مکان محصور نیست و خود خالق آنها و مشرف بر کلّ عالم هستی است دیگر براي او گذشته و آینده بی معناست. او تمامی 

یجه، قبل و بعد به هـیچ معنـا در مـورد    دارد و به عبارت دیگر تمام حوادثی که براي ما به عنوان گذشته و آینده مطرح است، براي خداوند در حکم زمان حال محسوب می شود و در نت
در حال حاضر است. بنا بر این علم ازلی خداوند به افعال انسان دقیقاً مانند این است که او در حال حاضر، آگـاه و نـاظر   علم او صادق نیست. لذا آگاهی و علم ازلی خدا عین آگاهی او

ن فعـل نمـی   ار شـخص و یـا ایجـاد آ   بر اعمال بشر است و همان طور که دیدیم، علم یک موجود در زمان حال به اعمال و رفتار کسی و یا وقوع فعلی به هیچ وجه موجب جبر در رفت
گردد، علم خداوند نیز موجب جبر نخواهد شد.

و علم سابق الهی را بهانه می کنند، کامالً با توضیحات و دالئل فوق کامالً مشخص است افرادي که براي توجیه افعال بخصوص گناه و معصیت خود، متمایل به عقاید جبر گرایانه گردیده 
دان قعیات و افعال اختیاري می یابد سرپوش می گذارند. ما واقعاً و بدور از هر گونه توجیهی وقتی به درون خود نظر می کنیم، می یابیم و وجـ به خطا رفته و بر آنچه که وجدان ما از وا

ست.امی کنیم که گناهی که از ما سر زده است، کامالً با اختیار و انتخاب خود ما بوده است و علم سابق الهی هیچ دخالتی در تصمیم ما نداشته
حافظ می گوید:

تو در طریق ادب باش و گو، گناه من استگناه اگر چه نبود اختیار ما، حافظ
)76ص53(دیوان حافظ، غزل

که با توجه به توضیحات فوق، غلط بودن این عقیده مشخص گردید.
نظر فالسفه در مورد اراده و اختیار خداوند:

ها از آن تعریف، چیزي جز مجبور بودن انسان استنباط نمی شود و با دقت در تعابیر آنها از اختیار و حریت انسان به خوبی بوي جبر به از تعریف فالسفه از اختیار انسان و تفسیر آن
مشام می رسد.

و مضطر را به تصویر می کشد.فراتر از آن، نه تنها تعریفی که ایشان از اراده و حریت خداوند ارائه می کنند حریت خداوند را اثبات نمی کند، بلکه خدایی مجبور
"یفعللم م شاء فعل و إن لم یشاءإن ل"ست: تعریف فالسفه از اختیار چنین ا

می کند. سپس می گویند که خداوند واجب المشیه است. یعنی خواستنش واجب است پس انجام دادنش هم گر بخواهد ا–إن شاء فعل –اول: تعریف باال شامل دو جمله شرطی است: 
ش را اگر نخواهد انجام نمی دهد و بعد در توضیح این جمله می افزایند که نخواستن خداوند ممتنع است یعنی غیر ممکن است که خداوند انجام فعل–إن لم یشاء لم یفعل –دوم: واجب.

نخواهد و این امر ممتنع است.
لمشیه) و احتمال خواستن او در انجام ندادن فعل صفر (ممتنع) است. یعنی امکان ندارد که خلق نکند.با توجه به توضیح باال خواستن خداوند در انجام فعل صد در صد است (واجب ا

دي اختیار به عنوان نمونه یعنی تقریباً آزانکته ظریف و قابل توجه در نقد نظریه فوق این است که چگونه از اراده اي که صد در صد است یا صفر در صد، اختیار استنباط می شود. زیرا
و در حقیقت خداي فلسفه خدایی است پنجاه پنجاه در انجام کاري. اگر انجام فعل صد در صد واجب باشد و یا بر عکس انجام ندادنش غیر ممکن باشد، دیگر اختیار معنی نمی دهد 

ه ارائه می کنند تنها ظاهري آراسته دارد وگرنه با دقت در اصطالحات فلسفی و مجبور و مضطر که حتماً باید فعلش را انجام دهد. بنابر این تعریفی که فالسفه از حریت و اختیار و اراد
می شود.تعاریفی که از واژه هایی نظیر مشیت، اصل علیت، علت تام و وجوب و امتناع دارند به وضوح به جبر و اضطرار خداوند در افعال وي استنباط

معنا ندارد و جمالت شرطی فوق نادرست و بی معنی است.در حقیقت با توجه به واجب بودن مشیت خداوند دیگر شرط
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یان ثابته و مقامات خدا در عرفان ابن عربیاع-19

1یکی از مهم ترین مباحث عرفان ابن عربی، بحث اعیان ثابته و همچنین مقامات ذات الهی می باشد.

اعیان ثابته در کلمات ابن عربی و تابعان وي به معناي حقایق ممکنات است در علم حق تعالی و به عبارت دیگر صور ممکنات «

ته، ثبوتشان در علم الهی است نه در خارج، زیرا که وجودشان مستقل از وجود الهی نیست. بلکه مجالی ذات حق است اعیان ثابیعنی 

که ذات در آنها ظاهر می شود، همانطور که صور مرئی در آینه ظاهر می شود.

دویم آنکه وجود حق مرآت آنها براي اعیان ثابته دو اعتبار است: اول آنکه مرایاي وجود حق و صفات حق و اسماء حق باشند،«

باشد. پس به اعتبار اول ظاهر نمی شود در خارج مگر به وجودي که متعین است در مرایاي اعیان و متعدد است به تعدد آن، پس بـه  

، می بایست معلول بدون درنگ و از سوي دیگر اصل علیت فلسفی نیز مجبور بودن خداوند در خلق و افعال خود استنباط می شود زیرا طبق اصل علیت، چون خداوند علت تامه است
مکان بر طبق نظام شریف ربانی یعنی علم خداوند است و این علم علت صدور فعل است، بنابر این همه چیز در عالم هستی تراخی از او صادر شود. و چون خلقت خداوند یعنی عالم ا

ر است و هم انسان.بر اساس نظام مشخص علمی در جاي مخصوص خود میخکوب شده است و تغییر بردار نیست یعنی در این نظام که بر اساس علیت است هم خداوند مجبو
323تا307ص6اربعه جاسفار 

دکتر جهانگیري می نویسد:1
گشـوده اسـت. پـس از وي، تابعـان و     گویا ابن عربی، نخستین اندیشمند اسالمی است که اصطالح اعیان ثابته را وضع کرده و در تفکر فلسفی و تصوفش براي بحث در آن، بابی وسیع«

»حاث گرفته، به شرح و بسط بیشتري پرداخته اندشارحان افکارش دنباله کارش را در این بحث مانند سایر اب
زال در علم حق ثابت بوده و تا ابد آبـاد  اعیان ثابته، در عرفان ابن عربی و پیروانش حقایق و ذوات و ماهیات اشیاست در علم حق. و به بیان دیگر، صورت علمی اشیاست که از ازل آ«

)371چهره برجسته عرفان اسالمی ص(محی الدین ابن عربی» نیز همچنان ثابت خواهند ماند
ی نمی شد، اعیان ثابته ظهور و وجـود  عرفان ابن عربی عرفان تجلی، و جهان بینی وي جهان بینی تجلی الهی است که در نظر وي اگر حق تعالی در اطالق و اختفایش می ماند و متجل«

در علم و وجود احکام آنها در خارج است. بنابر این در صورت عدم تجلی حق و عدم ظهور و سـریان او بـه   نمی یافتند و عالم به وجود نمی آمد. خالصه تجلی حق باعث ظهور اعیان
)373(محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی ص» اشیا یعنی در صورت غیب او، جهان تمام معناي خود را از دست می داد

تجلی ذاتی حبی نیز خوانده شده و به فیض اقدس تعبیر گشته است. آن عبارت است از ظهور حـق در صـورت اعیـان ثابتـه در     تجلی حق به دو گونه است: اول تجلی علمی غیبی که «
. تجلـی  ین عالم خارج وجود می یابدحضرت علم. دوم تجلی شهودي وجودي که فیض مقدس نامیده شده و در این تجلی، حق به احکام و آثار اعیان ثابته ظاهر می شود و در نتیجه، ا

عالی نخست به تجلی ذاتی و به حسب فـیض  ثانی مترتب بر تجلی اول و مظهر کماالتی است که با تجلی اول در قابلیات و استعدادات اعیان مندرج شده است. به بیان دیگر، اینکه حق ت
ت و به این ترتیب از حضرت احدیت به حضرت واحدیت نزول فرمود، پـس از آن  اقدس به صورت استعدادات و قابلیات تجلی یافت و خود را در مرتبه علم به رنگ اعیان نمایان ساخ

وست: فیض اقدس، و هـم مقبـول از فـیض    به حسب فیض مقدس، به احکام و آثار اعیان برابر استعدادات و قابلیات آنها هستی بخشید و این عالم را پدید آورد. پس هم قابل از فیض ا
قدس تجلی ذاتی حق است که باعث ظهور اعیان است و فیض مقدس تجلی وجودي اوست که باعث وجود احکـام و آثـار اعیـان اسـت. خالصـه      اوست: فیض مقدس. بنابر این فیض ا

)374و373(محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی ص». وجود عالم، اثر تجلی حق و از برکت فیض اوست
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مقتضاي این اعتبار غیر از وجود حق در خارج هیچ نیست... و به اعتبار دویم در وجود، غیر اعیان هیچ نیسـت و وجـود حـق کـه     

1».مرآت اعیان است در غیب است و متجلّی و ظاهر نیست مگر از وراي تتق(پرده) غیب و سرادقات جمال و جالل

شرح و تفصیل عرفا از اعتبار اول چنین است:

حق تعالی از مقامات ذات که حقیقت و غیب مطلق است دو گونه تجلی و ظهور می کند: تجلی اول که آن را فیض اقـدس مـی   «

نیز خوانده شده اسـت، عبارتسـت از ظهـور حـق     » تجلی ذاتی«2موجب حدیث قدسی: کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرفنامند و به 

تعالی به صور اعیان ثابته و استعدادهاي آن در حضرت علمیه. با این تجلّی، اعیان ثابته در علم حق تعالی حاصل می شود. در تجلـی  

همراه با لوازم و توابعشان در خارج حاصل می شوند و به این ترتیب عالم مخلوق پدیـد مـی   دوم که ترتّب بر تجلّی اول است، اعیان 

آید. با این تفصیل اعیان ثابته صور و تعینات اسماء و صفات حق است که در حضرت علمیه ظهور مـی یابـد. اسـماء و صـفات هـم      

ذات الهی و غیب الغیوبی است. عین وجود حق و به وجـود  تعینات و مظاهر ذات حقند که در مقام احدیت وجود دارد که پس از مقام 

3».ذات موجودند و در مقام واحدیت که پس از مقام احدیت و در حقیقت حضرت علمیه است، ظاهر می شوند

بنا بر این حق تعالی در کسوت اعیان ثابته که تجلیات و ظهور اسماء الهیند، تجلی می کند و به واسـطه همـین تجلیـات وجـود     «

لق که تعدد و تکثر به هیچ وجه راه ندارد، متکثر می گردد، ولی از غیب مطلق تا آخرین مظاهر حق یک وجود است که به حسـب  مط

4».اختالف تجلیات و تعینات مسمی به مراتب گذشته و این تعینات اعتباري محض است

ن ثابته در خارج و نحوه تکثر موجودات و اینکه در باب کیفیت ظهور حق و نسبت آن با اعیان ثابته و چگونگی ظهور احکام اعیا

و اکثر تابعان و شارحان وي براي تقریب این معنا » ابن عربی«نهایتاً همه موجودات ظهورات و تجلیات حق هستند و جز اویی نیست، 

می شود. از جمله:و سایر آثار عرفانی تابعه مشاهده» فصوص الحکم«به ذهن، متوسل به امثال و تشبیهات گردیده اند که در 

38نقل از مال محسن فیض کاشانی، کلمات مکنونه ص280ص2لمعارف تشیع جاحمد صدر حاج سید جوادي و دیگران، دایرة ا1
این حدیث بی سند و مخدوش است2
280ص2دائرة المعارف تشیع، ج3
37دایرة المعارف تشیع، به نقل از کلمات المکنونه ص4
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مثال تابش نور بر آینه ها، که در این امثال اعیان همچون آینه هایی است که با رنگها و مقـادیر و اوضـاع مختلـف در برابـر     - 1

آفتاب وجود حق قرار می گیرد و نور واحد منشأ ظهور تمامی آن الوان و مقادیر و اوضاع می گـردد و در هـر شیشـه بنـابر اوضـاع      

1شید در آن به همان شکل می نماید.خاص خویش، خور

مثال شراب و جام که از کمال شفافیت و لطافت جام و صفاي می، رنگ جام و می یکی می شود و دیگر نمی توان فهمید کدام - 2

2جام است و کدام می.

ار داده و در هر یک مثال ظهور چهره در آینه ها، که معشوقه یکی است و در مقابل خویش آینه هاي گوناگون اعیان ثابته را قر- 3

3از آن آینه ها صورت خویش را نموده است.

مثال ظهور دریا به صورت امواج، که موج هاي دریاي هستی و به عبارت دیگر احکام و آثار اعیان ثابته، جملگی مانند حبابی - 4

4براي دریاست و همان حق است که به صورت آثار اعیان در آمده است.

منشأ پیدایش همه حروف است، با اینکه حروف در صور مختلفند، همه در ذات الف » الف«ف، که مثال ظهور الف در صور حرو- 5

5مؤتلفند.

ظهور واحد به صورت اعداد، بدین نحو که همه اعداد در اثر تکرار واحد تحقق می یابند، در صورتی که واحد در مقـام ذات از  - 6

6وجودات خارجی نیز به منزله اعداد و وجود حق به مثابه واحد است.وجود اعداد غنی است، آثار و احکام اعیان ثابته یعنی م

دکتر سید یحیی یثربی می نویسد:

أشعه اللمعات، جامی1
371لمعات، عراقی، ص2
41کلمات مکنونه ص3
67صنقد النصوص، جامی،4
261شرح رباعیات، جامی، ص5
192جامع األسرار ص6
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در ارائه یک جهان بینی عرفانی و تأسیس بینشی به نام عرفان نظري، محی الدین ابن عربی براي نخسـتین بـار ایـن اصـطالح     

و شارحان مکتب وي کالً به عنوان یک اصل اساسی در تبیین عرفانی جهان (اعیان ثابته) را به کار برده، پس از او نیز از طرف پیروان

پذیرفته شده است. در بیان حقیقت اعیان ثابته می گویند که اعیان، عبارتند از حقایق ممکنات در علم حق و صور علمـی اشـیاء کـه    

حقایق عالم امکان مطابق آن اعیان به وجود آمده اند.

صورت هاي مختلف علمی چگونه بوجود آمده اند؟ عرفا در توجیه پیدایش اعیان می گویند که اعیان اما خود این کثرت علمی و 

الزمه اسماء و صفات حق اند. در مقام واحدیت، بر اساس تجلی حق در کسوت اسماء و صفات، نوعی کثرت پدید می آید که همـان  

یت مناسبی با آن اسم است که همین مفاهیم کـه الزمـه اسـماء و    کثرت ناشی از اسماء و صفات است و الزمه هر اسمی، مفهوم و ماه

1».صفاتند، و به تعبیر دیگر صور اسماء الهی اند در علم حق، در اصطالح عرفا به نام اعیان ثابته نامیده می شوند

مرحوم سید جالل الدین آشتیانی می نویسد:

للذات است. و این تکثر، همان حضور و ظهور ذات للـذات، و  اولین تکثر حاصل در وجود، تکثر حاصل از تجلی و ظهور ذات «

تعبیر » علم اجمالی در عین کشف تفصیلی«حضور و ظهور کلیه تعینات به عین حضور ذات للذات می باشد که ارباب تحقیق از آن به 

ل مشهود حقند، که ناشی از فیض اقدس است نموده اند. در تعین ثانی، کأنّه اسماء الهیه و صور اسمائیه، یعنی اعیان ثابته، به نحو تفصی

با آن اجمال که تعین اول باشد، به وجودي واحد مبرّا و معرّا از ترکیب، موجودند.

سرّ مطلب در این مقام از این جا معلوم می شود که بنابر این مسلک، حقیقت وجود در مقام تجلّی و تنزّل بـین اجمـال و تفصـیل    

جمعی و اجمالی مقام واحدیت و مقام احدیت، مقام جمع و اجمال عالم خلق، و مـوطن و مرتبـه اعیـان    قرار دارد. مقام احدیت مرتبه

ثابته و عالم خارجی و مراتب کونیه مقام تفصیل مرتبه واحدیت است.

326عرفان نظري ص1
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ه، از عقل در سلسله طولیه، عقل اول مقام جمعی و قرآنی و عقل ثانی مقام تفصیل و مقام فرق عقل اول است. کلیه مظاهر وجودی

حق در هر مظهري که ظهور کند معبود به حق و شایسته بندگی است. نـه  اول تا عالم ماده و عنصر، مظاهر اسماء غیر متناهیه حقند. 

1».آنکه هر مظهري اله و معبود است

مقامات خدا در دیدگاه عرفا و متصوفه

ندارند بلکه اول و دوم عقلی هستند.متصوفه براي خدا مراتب و مقاماتی قائلند. این مراتب ترتّب زمانی

خداست که در این مقام حق متعال نه اسم دارد، نه رسم و نه صفت، نه فعل » کنز مکنون«و » هویت غیبیه«مقام اعالي حق متعال 

چ وجـه عقـل   و نه هیچ نشان دیگر در اینجا مقام اعیان ثابته مستجن در ذات خداوندند. این مقام، مقام هویت غیبیه خداست و به هـی 

که خود گنگ و مبهم است. مثالً گاهی شیخی را با صفات و نشـانه  » هو«بدان راه ندارد و به هیچ اسمی هم نمی توان آن را نامید جز 

، هیچ جلوه اي را نشان نمی دهد و خودش ابهام دارد »او«هایی از قبیل دانشمند، سخی، قوي و... معرفی می کنیم و گاهی می گوییم 

ره اي است به مقام ال تعینی و ال اسمی و ال رسمی خداوند (در لسان بعضی از عرفا از این مقام به نام مقام احدیت خدا نام و فقط اشا

این همان مقامی است که عرفا ذکر خفی و قویشان به آن مربوط مـی  2برده شده است) از این مقام هیچ کس نمی تواند گزارش بدهد.

به نفس آن ذکر را می کشند و باالتر وقتی که به دل و فؤاد می کشند. ذکر خفی وقتی بـه فـؤاد مـی    شود. همان ذکري که گاهی حتی 

است که تکرار می کنند.» او«راه می اندازند و همان اشباع » هو«رسد طوري است که گاهی 

است که اعیـان ثابتـه در   که تجلی و ظهور اسماء و صفات ذات حق تعالی براي خود ذات » مقام واحدیت«مقام دیگر حق متعال 

این مقام به وجود علمی خداوند موجود می شوند.

مقـام  «مقام دیگر حق متعال که پایین تر از مقام اعالي حق است و عقل کمی به آن راه دارد و از ابهام تا حـدودي در مـی آیـد    

خداست.» الوهیت

114و113تعلیق آشتیانی بر رسائل قیصري ص1
عرفا این سخن را می گویند و لیکن جالب اینجاست که در رساله هایشان مطالب زیادي درباره این مقام نوشته اند.2
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وجود کَونی خدا موجود می شوند. در حقیقت اعیان ثابته در این مقام که تجلی نوري خداست در اعیان ممکنات، اعیان ثابته به

مظاهر اسماء و صفات خداوند هستند که خداوند با تجلی در اعیان ثابته که در مقام واحدیت خداوند قرار دارند موجب ظهور و بروز 

داست.موجودات می شوند. و تمام چیزهایی که در این دنیا می بینیم جلوه هاي مختلف و اطوار مختلف خ

یعنی: پاك و منزه است خدایی که اشیاء را ظـاهر  » سبحان الذي أظهر األشیاء و هو عینها«ابن عربی در فتوحات مکیه می گوید: 

ساخت و خودش عین آن اشیاء است.

براي فهم بهتر مطلب باال به این مثال توجه کنید:

روي پرده تصاویر مشاهده می شود و بـه نظـر واقعـی مـی     یک حلقه فیلم سینمایی را فرض کنید. نوري که به فیلم می خورد و

رسند، در حقیقت عکس هایی است که روي حلقه فیلم در اتاق فیلم موجود است. این عکس هاي حلقه فیلم حکم همان اعیان ثابتـه  

ـ    ی شـود همـان مقـام    را دارد که در مقام واحدیت است و نوري که از پشت به فیلم می تابد و موجب ظهور تصاویر بـر روي پـرده م

احدیت خداست. بر روي صفحه سینما وقتی فیلم به نمایش در می آید چه چیز مشاهده می شود:

انسان هایی که حرکت می کنند، می روند، می ایستند، می خوابند، کشته می شوند و... حیوانـات و درختـان و اشـجار و مظـاهر     

گوناگون طبیعی سنگها، کوه ها، دریا و....

حنه نمایش همه چیز حالت طبیعی و عادي دارند. اما واقعیت و حقیقت چیست؟ حقیقت این است که تمام آنچه مشاهده در این ص

می شود، غیر واقعی است. نمود بی بود است. انسان، درخت، حیوان، دریا، سنگ و بقیه چیزها در این فیلم واقعیت ندارند. یعنی اصالً 

که زد و خورد می شود یکی کارد می زند دیگري می افتد غرق در خون مـی شـود و مـی میـرد     وجود خارجی ندارند. مثالً در آنجا 

همگی نمود بی بود است. یعنی نه افتادنی است، نه خونی است و نه کشته شدنی. آنچه که وجود دارد همان نوري اسـت کـه از اتـاق    

ند، تنها یک نمود و یک اعتبار است. نمودي بدون بـود.  نمایش بر روي صفحه نمایش می تابد و همه این مظاهري که مشاهده می شو

نمودي بدون هستی و واقعیت.
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تصاویر  مختلفی روي پرده دیده می شود در حالیکه آن طرف همه –اعیان ثابته –آنجا یک نور است اما وقتی به فیلم می تابد 

چیز یکی است و این فیلم هم غیر از اسماء و صفات خداوند چیزي نیست.

مختلـف تابیـده،   –اعیـان ثابتـه   –تصاویر بر روي پرده جز نوري که بر فیلم تابیده نیست و به علت اینکه این نور از مجـالی  آن

تصاویر با هم متفاوت به نظر می رسند. مولوي می گوید:

بی سر و بی پا بدیم آن سر همهمنبسط بودیم و یک گوهر همه

و صافی همچو آببی گره بودیم یک گهر بودیم همچون آفتاب

شد عدد چون سایه هاي کنگرهچون به سر آمد آن نور سره

موسی اي با موسی اي در جنگ شدچونکه بی رنگی اسیر رنگ شد

1موسی و فرعون دارند آشتی!چون به بی رنگی رسی کان داشتی

فرعون) تابیده است به نظر می رسـد  یعنی در حقیقت چون آن نور ذات حق متعال به اعیان ممکنات (از جمله عین ثابته موسی و 

که موسی(ع) و فرعون در حال جنگ هستند اما اگر به نور صرف نظر از عین ثابت نگاه شود همه چیز یک نور واحد اسـت و اصـالً   

موسی و فرعونی در کار نیست و دوئیتی وجود ندارد و همه چیز خود خداست.

زند که از شیشه هاي رنگین و به اشکال مختلف (مثلث، مربع، مسـدس و...)  در جاي دیگر مولوي مثال پنجره هاي قدیمی را می 

ساخته شده بود و وقتی نور سفید خورشید به آنها می خورد هم رنگ شیشه همان پنجره می شد. و همچنین شکل خاص آن پنجره را 

دس شکل بود؛ نوري که از این پنجره عبور می گرفت و آن نور واحد کثیر و مختلف می شد. مثالً اگر شیشه پنجره اي زرد رنگ و مس

می کرد به رنگ زرد و به صورت شش ضلعی دیده می شد، وگرنه نور همان نور است و اختالف کثـرات در مجـال ایـن نـور واحـد      

2است.

مثنوي، دفتر اول1
61، حسن حسن زاده آملی. وحدت از دیدگاه عارف و حکیم ص57تا12ص6. اسفار اربعه ج19ص411بابفتوحات مکیه جزء چهارم2
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بنابراین می توان مقامات خدا را در عرفان به شکل زیر بیان نمود:

مقام الوهیت←مقام واحدیت←مقام أحدیت

سخنان فوق باید گفت که تمام سخنان متصوفه در این مقام به این کالم بر مـی گـردد: تمـام موجـودات ظهـورات ذات و      در نقد

تجلیات حق هستند و جز اویی نیست. یعنی موسی، عیسی، فرعون، محمد،ابوجهل، یزید، حسین، درخت، دریا، کوه و... در فکر و وهم 

الیکه واقعیت تمام اشیاء یک چیز است و آن ظهور و تجلیات ذات الهی است. ایـن دیـدگاه   ما متکثر و گوناگون به نظر می آیند در ح

انکار تمام واقعیت هاي موجود است، زیرا طبق این دیدگاه نه فرعونی و نه موسائی است و نه یزیدي و حسینی و کوه و دشت و دریا 

فقط خداست!و... همه این امور از خیال و وهم ماست. آنچه هست و حقیقت دارد 

و همچنین هر عقل دخداوند متعال براي مخلوقاتش وجود حقیقی و وابسته قائل است نه نمودي بدون بوکریم سراسر قرآن در اما 

سلیم و وجدان بیدار، اعتراف می کنند که اشیاء هستند و وجود حقیقی دارند.

از مثال و ذهن، در ورطه هالکت همه چیز خدایی و انکار صوفیه با این گونه مثال هاي طبیعی و ذهنی و حمل آن بر خداي برتر 

واقعیت هاي افتادند.

عمده انحراف عرفا و صوفیه در این است که می خواهند از مثال هایی که توسط ذهن با توجه به پدیده هاي مـادي سـاخته مـی    

داوند برتر از ساخته ها و بافته هاي ذهنـی و  شود خداوند متعال را بشناسند و به این علت دچار تشبیه حق با مخلوقات می شوند. خ

ذوقی ما است. و همچنین آنان گونه اي درباره ذات خداوند سخن می گویند که گویا آن ذات مقدس را با چشم خود دیـده انـد و بـا    

ست، زیرا انسان حواس آن را درك کرده اند! در حالیکه در معارف خاندان طهارت به شدت از بحث کردن درباره ذات خدا نهی شده ا

در تحیر می ماند و به جایی نمی رسد و چه بسا به انحرافاتی در زمینه توحید و عقاید دچار گردد.

این مقامات ذات و اعیان ثابته که در کالم ابن عربی و شارحین عرفان وي به وفور یافت می شود بر اساس چـه میـزان و مـالك    

قامات را درك کند و به بیان بیاورد یا نه، این سخنان فقـط بافتـه هـاي ذهـن اوسـت و      هایی است؟ آیا ذهن ابن عربی توانسته این م
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خداوند از این توصیفات برتر است. در حقیقت ساخته هاي ابن عربی در مقامات خداوند و اعیان ثابته که هیچ سابقه اي در کتاب و 

سنت ندارد، براي موجه جلوه دادن عقیده وحدت وجود و موجود می باشد.

به هر حال راه انبیاء الهی و خاندان طهارت(ع) در جهت خدا شناسی و بیان معارف توحیدي با راهی که عرفا و متصوفه بیان می 

دارند نه تنها یکی نمی باشد، بلکه دو جاده مخالف هم اند.
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تشبیه و تنزیه خداوند در عرفان ابن عربی-20

با موضوع تشبیه و تنزیه خداوند سبحان ارتباط تنگاتنگ دارد.نظریه وحدت وجود و موجود ابن عربی

می گویند: هر کس خدا را منزه از اشیاء کند، یعنی بگوید او غیر اشیاء است، ذات خداوند را محصور و مقید کرده است و هر کس 

ه کامل مخلوقات بداند او را محـدود  زبان به تشبیه خدا باز کند یعنی بگوید یک شیء یا دو شیء یا چند شیء خداست و خدا را شبی

کرده است و هر کس هر دو را بگوید، یعنی تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه او موحد است.

سید محمد حسین حسینی طهرانی می گوید:

عنـی اگـر کسـی    تنزیه صرف خدا از عالم وجود، جدا کردن و منعزل نمودن است که عین تقیید است و الزمه اش تعطیل است (ی«

بگوید خداوند متعال هیچ گونه شباهتی با اشیاء ندارد، ارتباط وي را از مخلوقات خویش قطع کرده است). تشـبیه نیـز مـرجعش بـه     

د، و مقید ساختن اوست در آن موردي که تشبیه بدان شده است... تنزیه صرف شرك اسـت و تعطیـل و تشـبیه شـرك اسـت و      یتحد

1».تحدید

ز محققین عرصه عرفان و تصوف می نویسد:دکتر جهانگیري ا

ابن عربی و پیروان وي نه مانند مشبهه، مشبه محضند و نه مانند جمهور (جمیع علماي اسالمی) منزه محض، بلکه میان تشـبیه و  «

ق است و هـم  تنزیه جمع می کنند و توحید راستین را عبارت از این جمع می دانند... به عقیده وي هم تشبیه محض تحدید و تقیید ح

است و هم مشبه، زیرا مشبه که حق تعالی را مثالً به » ناقص المعرفه«تنزیه صرف، هم منزِّه، که با تنزیه عقلی به تنزیه حق می پردازد 

2».جسم همانند می نماید، در جسم محصور و محدودش می کند. منزِّه هم که او را از جسمیت تنزیه می کند باز به تقییدش می پردازد

ابن عربی در کتاب فصوص الحکم در فص نوحیه چنین می سراید:

300و299ص1نور ملکوت قرآن ج1
283تا281محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی ص2
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و إن کنت بالتشبیه کنت محدوداًفإن قلت بالتنزیه کنت مقیداً

و کنت إماماً فی المعارف سیداًو إن قلت باألمرین کنت مسدداً

و من قال باالفراد کان موحداًفمن قال باألشفاع کان مشرکاً

و إیاك و التنزیه إن کنت مفرّداًنت ثانیاًو ایاك و التشبیه إن ک

عین االمور مسرّحاً و مقیداًفما أنت هو، بل أنت هو و تراه فی

اینک ترجمه و توضیح این اشعار را از سید محمد حسین حسینی طهرانی مالحظه فرمایید:

یاء را عین ذات الهی ندانی) در این صورت او را اگر تو قائل به تنزیه شوي یعنی خدا را از عالم وجود، جدا بدانی (یعنی تمام اش- 1

مقید کرده اي به موجودي خارج از موجودات و این غلط است. و اگر قائل به تشبیه شوي، یعنی خدا را فقط در عالم موجودات بدانی 

در این صورت ذات او را محدود به حدود این وجود نموده اي و این هم غلط است.

و شوي هم تنزیه و هم تشبیه، یعنی خداوند را به اعتبار ذات بسیط و منزه از جمیـع اسـماء و صـفات و    و اما اگر قائل به هر د- 2

موجودات و تعینات(مخلوقات) بدانی و به اعتبار ظهور و واحدیت در همه موجودات بدانی در ایـن صـورت کـار اسـتوار و درسـتی      

نمودي و در معارف الهیه سرور و ساالر گردیده اي.

ین کسی که قائل شود، خداوند قابلیت جدایی از موجودات را دارد و به تنزیه صرف بگراید و یا وي را فقط در موجودات بنابر ا- 3

بنگرد و از مقام احدیت ذات صرف نظر کند و به تشبیه محض مقید شود، به خداوند شرك آورده است و غیر او را که موجودات باشند 

شریک او قرار داده است.

باش از تشبیه قرار دادن خداوند را به چیزي اگر تو قائل به دوئیت و إثنینیت هستی که مبادا غیر او را که حـادث  پس بر حذر - 4

است و فائض از ناحیه اوست با خود او در صفات الزمه وجود شبیه قرار دهی و ظالل مستعار کالسراب را وجود حقیقی وي پنداري 

و از عالم آثار و تعینات اگر قائل به وحدانیت او می باشی زیرا که توحید وي بـا انعـزال   و بر حذر باش از تنزیه صرف و جدا کردن ا

حقیقت او و ذات او، از عالم آثار و تعینات خارجی و از عالم اسماء و صفات او مباینت دارد.
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مـی باشـی و از طرفـی هـم     بنابر این تو آن ذات متعالی نیستی؛ زیرا که داراي تقیید و تعین هستی و ممکن الوجود و محتاج - 5

همان ذات هستی زیرا که در حقیقت عین او و هویت ظاهره او در صفات او، و در مرتبه اي از مراتب وجود او می باشـی و ذاتـت و   

صفاتت بازگشت به او دارد و در این صورت تو حق را در عین اشیاء می یابی وقتی که وجود او در عین تعینات مطلق بگـذاري و در  

1ظهورات مقید نموده باشی.مراتب 

مرحوم سید جالل الدین آشتیانی از پیروان عقاید ابن عربی در توجیه سخنان وي می گوید:

پیداست که حکم تنزیه در آن غالب است، ولـی نـزد هوشـمندان    ») ع«صحیح است که از ظاهر کلمات نوح (و سایر پیامبران«... 

است که در کثیري از موارد تنزیه ظاهر و تشبیه پنهان است. و ارباب معرفت بزودي به این وارد به اسالیب کالم انبیاء(ع)، از واضحات 

مهم پی خواهند برد. طریقه انبیاء دعوت به تنزیه حق است، اما تشبیه (شباهت داشتن خدا به مخلوقات) مستور است در حجـب. ایـن   

ی و ولی کامل تنزیهی صرف نبوده و نیست، و قـول بـه تنزیـه صـرف     لطیفه را ارباب تحقیق از جمله عرفا درك توانند کرد.... هیچ نب

(یعنی گفته شود خدا خصوصیات مخلوقات را ندارد) و تشبیه محض (یعنی گفته شود خداوند شباهت تام دارد با مخلوقاتش) باطل و 

2».اولیاستمنافی شئون موحدان از 

در جواب وي و امثال ایشان باید گفت:

ه خداوند متعال از مخلوقاتش سخن می گوید. خاندان طهارت(ع) از تباین ذاتی خدا با اشیاء سخن می گوینـد.  قرآن کریم از تنزی

و آن گونه که آقایان می پندارند هرگز تنزیه خداوند متعال، مقید کردن ذات وي نمی باشد. زیرا آن ذات مقدس هیچ گونه سنخیتی بـا  

ذات الهی نیست، آن ذات مقدس را محدود سازیم.مخلوقاتش ندارد که اگر بگوییم فالن شیءعین

جناب جالل الدین آشتیانی که با بی توجهی به تعالیم خاندان طهارت(ع) افکار صوفیه را تأیید می کنـد و آنـان را هوشـمندان و    

هار نام می برد!موحدان اولیاء معرفی می نماید، در سخنی تلویحاً معارف صوفیه را برتر از معارف انبیاء الهی حتی ائمه اط

302ترجمه از نور ملکوت قرآن ص1
39مقدمه بر شرح فصوص الحکم قیصري، ص2
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وي می نویسد:

کلمات عرفا (بزرگان صوفیه مانند ابن عربی و قیصري و...) در اسرار راجعه به مبدأ و معاد، دلپذیرتر از مبانی کلمات حکمـاء و  «

1».طریقه انبیاء عظام و ائمه کرام است

ین باره نوشته است:که از پژوهش گران و منتقدان عرصه عرفان و تصوف بود در امرحوم داوود الهامی 

نظریه وحدت وجود با موضوع تنزیه و تشبیه ارتباط دارد. پیروان وحدت وجود یک روش فرا عقلی را مطرح مـی سـازند کـه    «

هدف آن گنجاندن امور متضاد در چهارچوب وحدت است. از اینجاست که اعتقاد به امکان پذیري جمع ضدین را به آنان نسبت مـی  

ز می گردد؟ پس بر اجتماع همه حقایق نا سازگار و سازگار در چهار چـوب  اه چیز سر انجام به وجود مطلق بدهند مگر نه اینکه هم

وجود مطلق (ال بشرط) ایرادي نمی توان گرفت. پیروان وحدت وجود ادعا می کنند: این منطق شامل خداوند نیز می شود زیرا او اگر 

2».یگر چون کلّ اشیاء است، پس همه چیز به او شبیه استچه از یک سو از هر نقصی مبرّاست، اما از سوي د

وي در ادامه می نویسد:

حق منـزه  «چیست؟ می گوید: » لیس کمثله شیء«ابن عربی درباره تشبیه و تنزیه که چگونه در خدا وحدت می یابند؟ و تفسیر «

حق یا ماند حق باشد، زیرا وجود چیزي جـز  یعنی در وجود چیزي نیست که همانند «و سپس می گوید: » همان خلق مشبه می باشد

عین حق نیست، زیرا در وجود چیزي جز او نیست تا مانند یا خالف وي باشد، چنین چیزي به تصور در نمی آید اگر بگویی. پس این 

زي جز او کثرت آشکار چیست؟ می گوییم: اینها نسبتها و احکام استعدادهاي ممکنات در عین وجود حق است، پس اگر در وجود چی

نباشد، آنگاه چیزي مانند او نیست زیرا او چیزي است که مانند ندارد بنابر این آنچه را که بدان اشاره کردم، دریاب و نسبت به آن یقین

3».کن زیرا اعیان ممکنات جز وجود کسب نمی کنند. وجود چیزي جز عین حق نیست

وي در ادامه می نویسد:

74یصري صشرح مقدمه ق1
205و 204داوریهاي متضاد درباره ابن عربی ص2
206به نقل از داوریهاي متضاد درباره محی الدین ابن عربی ص516ص2فتوحات ج3
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این دلیل همانا خلط مقام خالق با مقام مخلوق است که اسالم آن را به شدت نفی کـرده اسـت و   زمینههمان گونه که می بینیم «

هدف از تسبیح و تکبیر و تقدیس که در قرآن مجید صدها نمونه از آنها هست، به روشنی باز می گویند که خدا غیر از آفریدگانش می 

روشن می سازند که چیزي شبیه او نیست و از وصف گوینـدگان برتـر   باشد و میان او و مخلوقات همانندي نیست. آیات به صراحت 

1».است. و چشم ها او را در نمی یابند و همتایی ندارد و زنده است و بی انباز و خدایی جز او نیست

برخی از آیاتی که ذات خدا را به کلی منزه از پدیده ها معرفی می کند:

»لىتَع و انَهحبقُولُوسا یما کَبِیرًاعلُونَ ع *ن شىإِن م یهِنَّ  ون فم و ضالْأَر و عبالس اتاومالس لَه حبن لَّا تُسلَاک و هدَمبح حبسإِلَّا ی ء

2»تَفْقَهونَ تَسبِیحهم  إِنَّه کاَنَ حلیما غَفُورا

آسمانهاى هفتگانه و زمین و کسانى که در آنها هستند، همـه  * !ترد، بسیار برتر و منزهگویناو پاك و برتر است از آنچه آنها مى: «

»فهمید او بردبار و آمرزنده استگوید ولى شما تسبیح آنها را نمىگویند و هر موجودى، تسبیح و حمد او مىتسبیح او مى

3»ه تُرْجعونء و إِلَیشىفَسبحانَ الَّذى بِیده ملَکُوت کلُ«

»گردانند!پس منزّه است خداوندى که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست و شما را به سوى او بازمى: «

»بر انَ اللَّهحبتَا  فَسدلَفَس الهَِۀٌ إِلَّا اللَّها ءیهِمکاَنَ ف فُونلَوصا یمرْشِ ع4»الْع

خـورد)! منـزه اسـت خداونـد     شدند (و نظام جهان به هم مـى خدایان دیگرى بود، فاسد مى» اللَّه«جز اگر در آسمان و زمین، : «

»کنند!پروردگار عرش، از توصیفى که آنها مى

5»ه و تَسبِیحه  و اللَّه علیم  بِما یفْعلُونقَد علم صلَاتَأَ لَم تَرَ أَنَّ اللَّه یسبح لَه من فىِ السماوات و الْأَرضِ و الطَّیرُْ صفَّات  کلُ«

27داوریهاي متضاد درباره ابن عربی ص1
44و43اسرا/2
83یس/3
22انبیاء/4
41نور/5

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



232

کنند، و همچنین پرندگان به هنگامى که بر فراز آسمان بـال  آیا ندیدى تمام آنان که در آسمانها و زمینند براى خدا تسبیح مى: «

»میدهند داناست!داند و خداوند به آنچه انجام اند؟! هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را مىگسترده

1»یسبح للَّه ما فىِ السماوات و ما فىِ الْأَرضِ المَلک الْقُدوسِ الْعزِیزِ الحَکیم«

گویند، خداوندى که مالک و حاکم است و از هر عیب و نقصـى  آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همواره تسبیح خدا مى: «

»!ستمبرا، و عزیز و حکیم ا

2»الْعالَمینو قیلَ الحَمد للَّه رببینهُم بِالحَقّتَرَى الْملَئکَۀَ حافِّینَ منْ حولِ الْعرْشِ یسبحونَ بحَمد ربهِم  و قُضىِو «

گوینـد و در میـان   گارشان تسـبیح مـى  اند و با ستایش پروردبینى که بر گرد عرش خدا حلقه زده(در آن روز) فرشتگان را مى: «

»» حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است!«شود و (سرانجام) گفته خواهد شد: بندگان بحق داورى مى

3»قُلْ نَعم و أَنتُم داخرُون«

»شوید در حالى که خوار و کوچک خواهید بود!آرى، همه شما زنده مى«بگو: : «

4»عما یشْرِکُونا تَستَعجِلُوه  سبحانَه و تَعالىأَتى أَمرُ اللَّه فَلَ«

فرمان خدا (براى مجازات مشرکان و مجرمان،) فرا رسیده است براى آن عجله نکنید! منزّه و برتر است خداوند از آنچه همتاى : «

»دهند!او قرار مى

»نَ الْغَمم نَاهَّینج و نَا لَهبتَجفَاس ینونؤْمنُجِى الْم ک5»کَذَال

»دهیم!ما دعاى او را به اجابت رساندیم و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم و این گونه مؤمنان را نجات مى: «

می نویسد:» تسبیح«راغب اصفهانی در معناي 

1جمعه/1
75زمر/2
18صافات/3
1نحل/4
87انبیاء/5
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تسبیح خداوند یعنی او را منزه دانستن از مخلوقات خویش.1»التسبیح: تنزیه اهللا تعالی«

بر این با آن همه نصوص قرآنی، نمی توان سخن ابن عربی را در تنزیه و تشبیه خداوند متعال پذیرفت.بنا

392مفردات راغب ص1
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زن و عشق از دیدگاه ابن عربی-21

ابن عربی در فصوص الحکم می نویسد: وقتی مرد زنی را دوست می دارد، خواستار جماع کردن با او که کامل ترین نـوع ممکـن   

میزش در عشق است، از طریق آمیزش جنسی، شهوت همه اجزاء بدن را فرا می گیرد و به همـین دلیـل شـرع مقـدس     جمع آمدن و آ

اسالم، غسل کردن بدن را پس از مجامعت حکم فرموده است، طهارت باید کامل و تمام باشد. همچنان که فناي مرد در زن به هنگـام  

خداوند غیور است نمی خواهد که مرد جز از خالق خویش لذت ببرد و کام گیرد، انزال و تمتع جنسی، کامل و تمام بوده است و چون 

در حقیقت زن که وجود او کامل ترین مجالي الهی است خداوند در او اقرار دارد و در مجامعت جنسی مرد از خداي خود لـذت مـی   

در خداي خود فانی شده است.برد. و در اوج لذت بردن مرد از زن که خود را فانی در شهوت می بیند در واقع وي

1»گداختن و ذوب شدن در زن یا پسر بچه أمرد«بعضی به استناد این نوشته فنا و بقاي صوفیه را چنین تعبیر کرده اند: 

در عشق اهللا، همه اجزاء از اجزاي من مسـت  «چنانکه پدر مولوي (بهاء ولد) در شرح مزه محبت و عشق و جمال خدا می گوید: 

2».وش می شوند چنانکه در وقت راندن شهوت، همه اجزاء خوش می شوندمی شوند و خ

ابن عربی خود آشکارا می گوید:

زن بهترین مجال و مظهر پروردگار است و وصلت با وي همتراز اتحاد با خداست. چون مرد زن را همان گونه دوست می دارد که 

عکس.خداوند انسان را بدین جهت که کل عاشق جزء خود اوست و بال

به اعتقاد ابن عربی، عشق عالی ترین صورت نیایش و عبادت خداست و رؤیت خدا در زن، کامل ترین رؤیت حـق اسـت زیـرا    

3خداوند به صورت غیر مادي مشاهده نمی شود.

222داوریهاي متضاد درباره محی الدین ص1
222به نقل از داوریهاي متضاد درباره محی الدین ص89و29ص1معارف بهاء ولد، ج2
222داوریهاي متضاد درباره ابن عربی ص3
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نامـل را بـه آ  چون زن در اصل از دنده کوچک آدم آفریده شده است، نزد مرد همان مرتبه صورتی را دارد که خـدا انسـان ک  «

لوه گاهی براي مرد قرار داده است، چون اگرچیزي جلوه گاهی بـراي  خدا زن را جآفریده است که همان صورت حق است. همچنین 

بیننده باشد، در آن صورت جز خودش را نمی بیند. از این رو چون مرد در این زن خویشتن را می بیند، عشق و گرایش به افزونی می 

پس مرد، جز خدا را در زن نمی بیند، اما همراه با شهوت عشق و لـذت بـردن از وصـال. مـرد بـه      گیرد؛ زیرا آن زن صورت اوست.

درستی و با عشقی راستین، در او فنا می شود و جزئی در وي نیست مگر آن جزء در زن است و عشق در همه اجزائش راه می یابد و 

1».کامالً فنا می شودهمه وجود او به زن تعلق می گیرد و از این رو در همانند خویش،

می نویسد:»ابن عربی بزرگ عالم عرفان نظري«کاظم محمدي در کتاب 

ابن عربی زن را موجودي خاص و به واقع مظهر و محل ظهور و تجلی حق می داند. نگاه او به زن و سیر و سلوك او و تمـاس  «

ابن عربی این معنا را می شکافد و یده است تا مخلوقات دیگر.... از این باور دارد. در زن خدا را بیشتر متجلی می داو با ایشان نشان

و وصلت با وي همتراز با اتحاد می پرورد و بسط می دهد و به فرجام و آشکارا می گوید که زن بهترین مجال و مظهر پروردگار است 

کل عاشق جزء خود اوست و بالعکس. از مرد زن را همان گونه دوست می دارد که خداوند انسان را. بدین جهت که ، چونبا خداست

این رو شیخ اکبر(ابن عربی) باور دارد که عشق عالی ترین صورت نیایش و عبادت خداست و رؤیت خدا در زن، کامل تـرین رؤیـت   

حق است؛ زیرا خداوند به صورت غیر مادي، یعنی مجرد مشاهده نمی شود و این مطالب به نوعی گسترده در کتـاب فتوحـات مکیـه    

2»بت شده است.ث

می نویسد:» هاشم المعروف الحسنی«کار را محی الدین به جایی رسانده که آقاي 

طرفداران وحدت وجود، به این بسنده نکرده (که تمام اشیاء مظهر ذات خدایند) بلکه محی الدین عربی مدعی شده هنگامی که مرد 

ه به محبت پیامبر(ص) نسبت به زنان استدالل کرده و گفته است:با زن مباشرت می کند، خداوند در زن قرار دارد و در این بار

223و222فتوحات مکیه به نقل از داوریهاي متضاد درباره محی الدین عربی ص1
103گ عالم عرفان نظري صابن عربی بزر2
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هنگامیکه مرد به زن عشق می ورزد خواستار پیوند با اوست و در این حیات عنصري برتر از زناشویی وجود ندارد، از این رو «

است و طهارت در هنگام حصول شهوت سرتاسر وجود او را فرا می گیرد و به همین مناسبت دستور شستشو یا غسل از آن داده شده 

شهوت مانند فنا در آن تعمیم یافته است. چه خداوند غیور است و رشک می برد از اینکه بنده اش معتقد باشد به اینکه مـی توانـد از   

و دیگري جز او لذت ببرد و زمانی که مرد حسن و جمال را در زن مشاهده می کند، حق را در کسی که پذیراي فعل است مـی بینـد،   

هنگامی که آن را در وجود دیگري بنگرد، حق را در کسی که به جا آورنده است مشاهده می کند. لکن حق در زنان به طور تمام تر و 

1».کامل تر مشهود است

در اینجا براي روشن شدن بهتر مطلب، متن سخن ابن عربی در فصوص الحکم را با ترجمه و توضیح جناب حسن زاده آملی مـی  

آوریم:

:میآوریرا م» شرح فصوص الحکمیهمم فال

أعظم وصلۀ من ۀیصورة النشأة العنصریفکنیالمحبۀ، فلم یتکون فیالوصلۀ التۀیغايلما احب الرجل المرأة طلب الوصلۀ أو«

»عند حصول الشهوةاهیالنکاح، و لهذا تعم الشهوة أجزاءه کلّها، و لذلک اُمر باإلغتسال منه، فعمت الطهارة کما عم الفناء ف

یوصـلت يوصلت که در محبت است طلب کرده است و در نشئه عنصرتیچون رجل محب مرئه(زن) است، وصلت را به غاو«

و لـذا مـأمور بـه اغتسـال از     ردیگیآن که جماع است) لهذا شهوت همه اجزاءمرد را فرا ميلغوی(نکاح به معنستیأعظم از نکاح ن

محب در محبوب شد. مرء و مرأه (زن و ریفراگيچنانکه شهوت و محبت موجب فنارد،یگیاجزاء را فرا منکاح شد که طهارت همه 

».مرد) که هر دو از نکاح مأمور به اغتسال شدند

»کإالّ ذلکونیإذ ال ه،یفیفنمنیفهیالعبد بالنظر الرجعیفطهره بالغسل ره،یبغلتذیأنّه عتقدیعبده أن یعلوریالحق غفإنّ«

176نقل از سیري کوتاه در مرام صوفی گري، محمد مردانی ص1
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برد. پس یاو سبحانه لذت مریاست بر بنده خود که اعتقاد کند که به غوریغیعنیاست. وریبر عبد خود غیحق تعالنکهیاچه«

شده یزن) که عبد در او فانیعنی(یعبد برگردد و به حق بنگرد. پس حق را در آن کسریتطهنینمود تا از اریاو را به غسل کردن تطه

».حقریدر واقع و نفس األمر التذاذ به حق است نه به غنکهیاه. چکندیبود مشاهده م

فاعل. و إذا یظهور المرأة عنه شاهده فثینفسه من حیمنفعل، و إذا شاهده فیالمرأة کان شهوده فیشاهد الرجل الحقّ ففإذا«

قّ بال واسطۀ.منفعل عن الحیاستحضار صورة ما تکون عنه کان شهوده فری] نفسه من غیشاهده من[ف

».هو منفعل خاصۀثیهو فاعل و منفعل، و من نفسه من حثیالحقّ من حشاهدیالمرأة أتم و أکمل، ألنّه یشهوده للحقّ فو

زن که محل فعل مرد است) و چون رجل حق یعنیپس چون رجل خدا را درمرأه(زن) مشاهده کرد، شهود در منفعل کرده است(:«

از رجل، حق را در فاعل(که مرد است) مشاهده کرده است.یعنیند از جهت ظهور مرأه از او را در نفس خود مشاهده ک

از مرد) متکون شده است(شهود کنـد). شـهود   یعنیزن) که از اول(یعنی(یچون حق را از نفس خود بدون استحضار صورت آنو

ـ حق منفعل است، نفس رجل است به اکه به دون واسطه ازیحق از در منفعل از حق بدون واسطه است. مراد از کس ـ نی کـه از  یمعن

است.یمجعوالت و مخلوقات حق تعال

ـ  رای) أتم و أکمل است؛ زیجنسزشیآمنیدر حیعنیرا در مرأه(یشهود رجل، حق تعالپس یرجل، حق را در مرأه مشـاهده م

که فاعل و منفعل است.ثیکند از آن ح

ـ تمـام پد یعنی(استیوجود منظور در مظاهر و مراهیبر وحدت شخصیمبتنکتاب نیمطالب اگریمثل دخیسخن شنیا يهـا دهی

اسـت کـه مشـهود    نیشهودات اگریشهود از دنیکند و أتم و أکمل بودن ایمییاست) خداست که دارد خدایخداوند ظهور ذات اله

ـ ریتعبهیو تنزهیدو طرف تشببههیاست که از آن دو در حضرات الهالرجل که مرأه است حائز دو طرف فعل و انفع ـ یشـود.  یم یعن

که مشاهده در مرأه هم میکه مرأه است و هر دو مظهر حقند و در باال گفتندیبیکه خود رجل است و هم منفعل را مندیبیفاعل را م
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فـس خـود از آن   کند از نیاز رجل.وحق را مشاهده مرأهظهور مثیشهود حق است در منفعل و هم شهود حق است در فاعل از ح

1نفس رجل منفعل است.یعنیکه فقط نفس او ثیح

است، عرفا در تعریف و تحدید آن، اظهار ناتوانی می کنند. ابن عربی که عشق را دین و ایمان با آنکه عشق از مسائل مهم تصوف 

خود می داند، می گوید:

2».أدین بدین الحب إنّی توجهت رکائبه، فالحب دینی و ایمانی«

ند، آن را نشناخته و کسی که از جام آن جرعه اي نچشیده باشد، آن را نشناخته و هر کس که عشق را تعریف ک«یز می گوید: و ن

3».کسی که می گوید: من از آن سیراب شدم، آن را نشناخته، که عشق شرابی است که کسی را سیراب نکند

و عشق است: هر عشقی که عاشق، عقلی یا تعقلی باقی گذارد که جز در نظریه عشق ابن عربی، اشاره او به ناسازگاري میان عقل 

4به محبوبش بیندیشد، عشق ناب نیست و حدیث نفس است که گفته اند: خیري در عشق نیست که با عقل تدبیر کند.

آن روست کـه  ابن عربی ناسازگاري میان عشق و عقل را چنین تحلیل می کند که عشق بر نفوس چیره تر از عقل است و این از 

خود را مقید می سازد، در حالی که از اوصاف عشق گمراهی و سرگشتگی (حیرت) است و حیرت هـم بـا عقـل هـا نـا      هعقل، دارند

5سازگار است زیرا عقل موجب جمع انسان و حیرت موجب پراکندگی وي است.

گزیر، حکم عشق با حکم عقل در تنـاقض  انابن عربی سر انجام نتیجه می گیرد که عشق با عقل در یک محل گرد نمی آید، پس 

6است. عقل سخن می گوید؛ اما مجنون عشق الل است.

608تا606شرح فصوص الحکم صدرممد الهمم 1
30ترجمان األشواق ص2
221نقل از داوریهاي متضاد درباره ابن عربی ص3
223به نقل از داوریهاي متضاد درباره ابن عربی ص326ص2فتوحات مکیه ج4
224به نقل از داوریهاي متضاد درباره ابن عربی ص338ص2توات جف5
224به نقل از داوریهاي متضاد درباره ابن عربی ص112همان ص6
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این گونه تعالیم موجود است که به برخی از آنها اشاره اي می شود:هم –صوفی ال مذهب هندي –» اُشو«در تعالیم عرفانی 

عشق نیلوفري پنهـان در گـل اسـت.    «می گردد: شو عقیده دارد عشق از کشش جنسی زاده می شود و سپس سبب رشد انساناُ

تو این گُل را کثیف و گل آلـود نمـی   ل را تحقیق نمی کنی که چرا از گل زاده شده اي؟! نه، نیلوفر از گل زاده می شود. ولی تو این گُ

ش سـوي تـو مـی    خوانی! عشق از کشش جنسی زاده می شود، سپس نیایش از عشق زاده می شود و سپس خدا و سپس خدا با نیای

1».آید. بال می گشایی و اوج می گیري، باالتر و باالتر و باالتر

عشق شوق وافر درونی بـراي یکـی   «اشو عشق را ابزاري می داند که انسان را به سوي فنا و یکی شدن در مبدأ هستی می داند: 

از منشأ خود جدا شده ایم. این جـدایی باعـث   است. میل باطنی براي فنا شدن در وحدانیت. منشأ عشق جدایی است؛ ماکلبودن با

2».پیرایش میل و اشتیاق در ما براي بازگشت به کل و یکی شدن به آن می شود

عشق شما را می پذیرد و ناگهان شروع می کنید به رها کردن ایده آل هایتان؛ بایدها و نبایدها. پوست قدسی خود را می اندازید «

3».یدو دوباره همانند کودکان می شو

4».عشق یعنی رها شدن از مرزها«

5».در پیوند عاشقانه، باید به مالکیت در آیی، نباید تالش کنی که مالک شوي«

نباشید. عشق فقط یک چشم انداز است، آغاز سفر است. اگر می خواهید خدا را پیدا کنید، باید در معرض انرژي وحشی زندگی «

می آید و شما را ریشه کن می کند. شما را تسخیر می کند. شما را قطعه قطعه می کند، می خدا اوج این سفر است. خدا چون گردبادي 

6».کشد و از نوحیات می بخشد

187در هواي اشراق ص1
51عشق، رقص زندگی ص2
306در هواي اشراق ص3
329همان ص4
234پیوند ص5
187در هواي اشراق ص6

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



240

1».عشق بهترین شیوه است. عشق شیوه روح است«

اشو خود را مبلغ دین عشق و شادي و جشن می داند و عقیده دارد تنها از این طریق می توان به خدا رسید:

که به رقص در نیایی و آواز نخوانی، تا زمانی که زندگی را جشن نگیري، آماده پذیرش خدا نخواهی بود. خدا جشن و تا زمانی «

2».شادي است، خدا رقص و پایکوبی و آواز و ترانه است. خدا بر کسانی که غمگین و جدي هستند، ظاهر نمی شود

3همیشه می تواند انسان را فریب دهد.اشو از مخالفان سر سخت عقل و منطق است. از نظر اشو منطق

ازنظر اشو، هستی یک راز است و راه ورود به آن منطق نیست، بلکه عشق است. عشق هم کاري با فکر و اندیشه ندارد. بنابر این 

ر کنید و منطقی اشو به مخطبان خود یاد آوري می کند که با قلبتان زندگی کنید و بیشتر به حس ها و احساستان توجه نمایید، کمتر فک

باعث مـی شـود   باشید چرا که در این صورت زندگی تان سروري خالص خواهد شد. توجه به قلب و روي گردانی از عقل و اندیشه 

4زندگی چهره جدیدي به خود بگیرد و سرشار از معنا، هدف، زیبایی، رایحه، نور عشق شود.

می تازند می گوییم:در جواب کسانی که جریان عشق را پیش می کشند و بر عقل 

امام عارفان علی(ع) فرمودند:

5».من عشق شیئاً أعمی بصره و أمرض قلبه«

»کسی که (بدون هدایت عقل) به چیزي عشق بورزد، چشمش را معیوب و دلش را مریض می کند.: «

به روش خودش بازتاب می دهد؛ در نظر اشو خدا به میلیون ها روش و یا میلیون ها آینه انعکاس داده می شود و هر آینه آن را 

اما یاد آور می شود هیچ گاه نباید تصور کنیم یک روش درست و دیگري غلط است، چرا که هر نظامی در ذات خودش کامل است و 

1کارایی خود را دارد. بنابر این اشو به مخاطبان خود تذکر می دهد که درباره هیچ چیز قضاوت نکنند و چیزي را محکوم ننمایند.

241همان ص1
30صپرواز در تنهایی 2
212اشو از واقعیت تا خلسه ص3
214همان ص4
به نقل از جلوه حق175نهج البالغه خطبه5
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شو با صراحت ادعا دارد که تمام راه ها صحیح است:ا

2».هر راهی که شما را به هدف برساند، راه درستی است«

3اشو معتقد است: واقعیت می تواند به تعداد انسان هاي روي زمین متکثر باشد.

ابن عربی هم می گوید:

4عتقدت جمیع ما عقدوهاو أنا عقد الخالئق فی اإلله عقایداً

ئق درباره خداوند عقایدي ورزیده اند و من به هر چه عقیده کرده اند، اعتقاد دارمیعنی: خال

و نیز می گوید:

فمرعی لغزالن و دیر لرهبانقابالً کلّ صورةلقد صار قلبی 

5و ألواح توراة و مصحف قرآنو بیت ألوثان و کعبۀ طائف

ست و دیري براي راهبان و خانه اي براي بت ها و کعبه طواف : قلب من پذیراي هر صورتی گشته است. چرا گاهی براي آهوان ا

کنندگان و الواح تورات و مصحف قرآن.

228اشو از واقعیت تا خلسه ص1
229همان ص2
227همان ص3
175ص3فتوحات ج4
40ترجمان األشواق ص5
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فرعون از دیدگاه ابن عربی-22

نجات مـی دانـد. وي در فـص    کشف و شهود و ابن عربی در کتاب فصوص الحکم از فرعون تعریف می کند و حتی او را از اهل 

می گوید سئوال فرعون از روي جهل نبوده 1»و ما رب العالمین«از موسی درباره خداي موسی: بیست و پنجم در مورد سئوال فرعون

أنا ربکـم  «این سئوال آزمایش موسی بوده است، زیرا فرعون به رتبه شهود خدا رسیده چرا که گفته است: از طرح بلکه هدف فرعون 

»األعلی

فلم یکن عن جهل و إنّما کان عن أخبار حتّی یري جوابه مع دعواه الرسالۀ عن هیۀ لماهیۀ اإللاعن و اما حکمۀ سئوال فرعون «... 

»ربه و قد علم فرعون مرتبۀ المرسلین فی العلم فیستدلّ بجوابه علی صدق دعواه...

و این می پردازد » أنا ربکم األعلی«وي پس از طرح و تفسیر احتجاجات موسی و فرعون در این زمینه به ادعاي فرعون مبنی بر 

در این باره در فص موسویه چنین ادامه می دهد:2را ادعاي درستی می انگارد.

أَنَا ربکُم «لذلک قال -و إن جار فی العرف الناموسی-و لما کان فرعون فی منصب التحکم صاحب الوقت، و أنه خلیفۀ بالسیف«...

یته فی الظاهر من التحکم فیکم. و لما علمت السـحرة صـدقه فـی    ى منهم بما أعطبنسبۀ ما فأنا األعلأي و إن کان الکل أرباباً »: الْأَعلى

» أنا ربکم األعلی«فالدولۀ لک، فصح قوله 3فاقض ما أنت قاض،مقاله لم ینکروه و أقروا له بذلک فقالوا له: إنما تقضی هذه الحیاة الدنیا

».و إن کان عین الحق فالصورة لفرعون

گفت: من پروردگار برتر –اگر چه در ظاهر ظلم و جور می کرد –فرعون به سبب آنکه خلیفه وقت بود و آن هنگان کهترجمه: 

شما هستم. منظورش آن بود که همه افراد، به طور نسبی رب و پروردگار هستند و من (فرعون) برترین آنها می باشم به سبب آنچه که 

که ساحران درستی گفتار فرعون را فهمیدند او را انکار نکردند و به این مقام از نظر حکومت ظاهري به من داده شده است. و هنگامی

23شعرا/1
ت دارد.این ادعابا مبانی فکري ابن عربی در مبحث وحدت وجود و اعیان ثابته مطابق2
)75(طه/» فاقض ما أنت قاض إنّما تقضی هذه الحیاة الدنیا«اآلیۀ معکوسۀ و أصلها 3
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او اقرار نموده و گفتند: پس حکم کن به آنچه حکم کننده هستی، جز این نیست که تو در این دنیـا حکـم مـی کنـی و دولـت از آن      

اما در ظاهر فرعون بود.رچه او عین حق بودپس درستی گفتار فرعون روشن شد که گفت: من پروردگار برتر شما هستم. گتوست. 

می گوید: در فصوص الحکمابن عربی فرعون را اهل ایمان و نجات می داند و

»ایمانهدفقبضه طاهراً مطهراً لیس فیه شیء من الخبث ألنّه قبضه عن«

».ام ایمان وي، جانش را گرفتخداوند جان او(فرعون) را گرفت در حالی که چیز از پلیدي در او نبود چرا که به هنگ: «

ابن عربی در کتاب فصوص الحکم در فص موسویه، فرعون را اهل نجات معرفی کرده است. زمانی که موسـی(ع) بـا یـارانش از    

دریا گذشتند و فرعون و یارانش وارد دریا شدند و به اذن خداوند دریا دوباره به هم آمد و فرعون در حال جان دادن بود فرعون بـه  

آالن و قـد  «امـا خداونـد در جـوابش فرمـود:     1»ایمان آوردم به همان خدایی که بنی اسرائیل ایمان آورده است«سی خطاب کرد: مو

».حاال که داري غرق می شوي! در حالی که تو از قبل انسان فاسدي بودي«2»عصیت قبل و کنت من المفسدین

آن منافات دارد. وي می گوید:اما ابن عربی تفسیر جالبی دارد که کامالً با نصوص قر

اهللا من عذاب اآلخرة هفآمن الذي آمنت به بنو اسرائیل علی التیقّن بالنجاة، فکان کما تیقّن، لکن علی غیر الصورة التی أراد، فنجا«

».فی نفسه و نجی بدنه...

نجات براي او حاصل شد لکـن بـه غیـر    پس فرعون ایمان آورد بدانکه بنی اسرائیل به آن ایمان آوردند بر یقین به نجات، پس «

»صورتی که اراده کرد (چه او نجات در حیات دنیا را اراده کرد) و خداوند او را از عذاب آخرت نجات داد

».و األمر فیه الی اهللا، لما استقر فی نفوس عامۀ الخلق من شقائه، و ما لهم نص فی ذلک یستندون الیه«... سپس می گوید: 

عون موکول به خداوند است چه اینکه در نفوس عامه خلق مستقر است که فرعون در آخر شقی مرد و حال اینکـه  امر درباره فر«

».آنان را در شقاء او نصی(دلیلی) نیست که بدان استناد جویند

90یونس/1
91یونس/2
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تعجب اینجاست که این عالم بزرگ می گوید: هیچ دلیلی بر اینکه فرعون عاقبت به شر شد نیست.

: دالیل متعددي در قرآن درباره عدم نجات فرعون و دوزخی شدن وي است. از جمله:در جواب باید گفت

فرعون نداي خدایی سر «1»فقال أنا ربکم األعلی فأخذه اهللا نکال اآلخرة و األولی«در سوره مبارکه نازعات خداوند می فرماید: 

».داد و خداوند او را در آخرت و دنیا مورد عقوبت قرار داد

و لَیست التَّوبۀُ للَّذینَ یعملُونَ السیَات حتى إِذَا حضرََ أَحدهم الْمـوت  «عدم پذیرش توبه انسان هنگام مرگ می فرماید: و در مورد

قَالَ إِنىذَابع منَا لَهتَدأَع لَئکأُو  کُفَّار مه وتُونَ ومینَ یلَا الَّذ الَْانَ و تاتُبیم2»ا أَل

توبه نیست » االن توبه کردم!«گوید: رسد مىدهند، و هنگامى که مرگ یکى از آنها فرا مىبراى کسانى که کارهاى بد را انجام مى«

».ایمروند اینها کسانى هستند که عذاب دردناکى برایشان فراهم کردهو نه براى کسانى که در حال کفر از دنیا مى

که نص بر جهنمی شدن فرعون است خداوند می فرماید:و در آیه دیگر قرآن

»وسىلْنَا مسأَر لَقَد بِینٍولْطَنٍ مس نَا واتبَِای *إِلىیدنَ بِرَشورْعرُ فا أَمم نَ  وورْعرَ فواْ أَمعفَاتَّب هلَایم نَ وورْعۀِ * فمیالْق موی همقَو مقْدی

فَأَوودروالْم دالْوِر بِئْس و  النَّار مهد3»ر

بسوى فرعون و اطرافیانش اما آنها از فرمان فرعون پیروى کردند در * ما، موسى را با آیات خود و دلیل آشکارى فرستادیم ...«

هاى زالل بهشت) (به جاى چشمهروز قیامت، او در پیشاپیش قومش خواهد بود و* حالى که فرمان فرعون، مایه رشد و نجات نبود!

»شوند!کند! و چه بد آبشخورى است (آتش)، که بر آن وارد مىآنها را وارد آتش مى

با کمال تعجب بعد از آنکه سخن ابن عربی را در نجات فرعون می پذیرد، می » ممد الهمم در شرح فصوص الحکم«صاحب کتاب 

گوید:

25و24نازعات/1
18نساء/2
98الی96هود/3
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ه آمده است سند محکم رأي شیخ است و می دانیم که روایات مرتبه نازله آیات قرآنـی  روایاتی که از فریقین در باب قبول توب«

1»است

با وجود نصوص قرآنی در هالکت فرعون و جهنمی شدن وي تابعان ابن عربی این گونه چشم بسته مطیع شـیخ خـود شـده انـد.    

ی را تأیید می کند و ایشان هیچ روایتی را در این زمینه صاحب ممد الهمم می گوید روایاتی که شیعه و سنی نقل کرده اند قول ابن عرب

اما منابع روایی معتبر خالف سخن ایشان را ثابت می کند، براي مثال چند مـورد را  نقل نمی کند و صرفاً سخن ایشان یک ادعا است. 

:ذکر می کنیم

مرحوم حویزي از امام صادق(ع) نقل می کند:» نور الثقلین«در تفسیر 

»2».الناس عذاباً یوم القیامۀ سبعۀ نفر أولهم ابن آدم الّذي قتل أخاه، الی قوله: و فرعون الذي قال أنا ربکم األعلیإنّ أشد

همانا سخت ترین عذاب در روز قیامت براي هفت نفر است. اولین آنها فرزند آدم(ع) که برادرش را به قتـل رسـاند و همچنـین    «

».شما هستم...فرعون که می گفت: من پروردگار بزرگ 

نقل نموده:» فأخذه اهللا نکال اآلخرة و األولی«همچنین در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه شریفه 

»بأن أغرقه فی الدنیا و یعذبه فی اآلخرة«

ـ «امام رضا(ع) در حدیثی صحیح درباره علت قبول نشدن توبه فرعون می فرماید:  د فی عیون األخبار باسناده الی ابراهیم بن محم

و همدانی قال: قلت ألبی الحسن الرضا(ع): ألي علّۀ غرق اهللا تعالی فرعون و قد آمن به و أقرّ بتوحیده؟ قال: ألنّه آمن عند رؤیۀ البأس

فلما رأو بأسنا قـالوا آمنّـا بـاهللا   «اإلیمان عند رؤیۀ البأس غیر مقبول. و ذلک حکم اهللا تعالی ذکره فی السلف و الخلف، قال اهللا تعالی: 

یوم یأتی بعض آیات ربـک ال ینفـع نفسـاً    «و قال عزّ و جلّ: » وحده و کفرنا بما کنّا به مشرکین فلم یک ینفعهم إیمانهم لما رأوا بأسنا

586ممد الهمم ص1
500ص5تفسیر نور الثقلین ج2

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



246

و هکذا فرعون لما أدرکه الغرق قال: آمنت أنّه ال إله إالّ الّذي آمنت بـه بنـو   » ایمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی ایمانها خیراً

1».إسرائیل و أنا من المسلمین. فقیل: آآلن و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین

ابراهیم بن محمد همدانی نقل می کند از امام رضا(ع) پرسیدم: چرا خداوند فرعون را در حالی که اقرار به توحید کرد غرق نمود؟ «

مشاهده نمود و در این حالت توبه انسان مقبول نمی باشد. و فرمود: زیرا فرعون زمانی به خدا ایمان آورد که مرگ را با چشمان خود 

زمانیکه کافران عذاب ما را دیدند، گفتند به خدا «این است حکم خداوند تعالی براي گذشتگان و آیندگان که در کالم خویش فرموده: 

و همچنین » رد زمانی که عذاب ما را می بینندایمان آوردیم و کافر شدیم به آنچه شرك می ورزیدیم. اما ایمان آنها نفعی به حالشان ندا

زمانی که بعضی از وعده هاي الهی (در عذاب مجرمان) فرا رسد ایمان کسی سود نمی دهد مگر اینکـه از قبـل   «سخن خداوند متعال: 

».و وضعیت فرعون هم این گونه بود که غرق شد». ایمان آورده و خیري کسب کرده باشد

بن جعفر(ع) می فرماید: در حدیث دیگر حضرت موسی 

حتّـی إذا أدرکـه   «قد علم اهللا عزّ و جلّ إنّ فرعون ال یتذکر و ال یخشی إالّ عند رؤیۀ البأس. أال تسمع اهللا عزّ و جـلّ یقـول:   «... 

و قد عصیت قبل و کنت آآلن«فلم یقبل اهللا إیمانه و قال: » الغرق قال آمنت أنّه ال إله إالّ الّذي آمنت به بنو إسرائیل و أنا من المسلمین

2»من المفسدین

خداوند عزّ و جلّ می دانست که فرعون هرگز متذکر نمی شود و نمی ترسد مگر هنگان دیدن مرگ. آیا نشنیده اي کـه خداونـد   «

» شدگانمتا اینکه غرق شدن فرعون را فرا گرفت و گفت ایمان آوردم به خداي بنی اسرائیل و از تسلیم«متعال درباره وي می فرماید: 

».ولیکن خداوند ایمان او را نپذیرفت و فرمود: اکنون (که در حال جان دادنی؟) در صورتی که تو از قبل مفسد و تبه کار بودي

و احادیث متعدد دیگري که فقط براي نمونه چند مورد ذکر شد، هر چند با وجود نصوص قرآن در هالکت و جهنمی شدن فرعون 

گونه احادیث نمی باشد.دیگر نیازي به آوردن این 

316ص2تفسر نور الثقلین ج1
317همان ص2
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به راستی اگر فرعون کافر جنایت کار، که خون هزاران طفل بی گناه بنی اسرائیل را روي زمین ریخت و ادعاي خدایی نمود و تا 

توان داشت با خدا نبرد کرد با توبه دم مرگ و از روي اجبار نجات یابد، آیا دیگر دوزخ یارانی خواهد داشت؟!.

ن گیري در نقد این سخن ابن عربی می نویسد:جناب دکتر محسن جها

این انتقاد هم وارد است، زیرا با این که او گاهی از معصیت فرعون و خلودش در آتش جهنم سخن گفته، مثالً در فتوحات مکیه «

، طایفه نخست ایـن  هستند1»و امتازوا الیوم أیها المجرمون«آنجا که درباره جماعت مجرمینی سخن می گوید که مخاطب آیه مبارکه: 

جماعت را فرعون و امثال وي قلمداد و تصریح می کند که آنها در آتشند و از آن بیرون نمی آیند، ولی با وجود این، بر خالف عقیـده  

کافه مسلمانان، اکثر عبارات ابن عربی صراحت در صحت ایمان فرعون و نجاتش از عذاب آخرت دارد. از جمله در کتاب فصوصش 

فقبضه طاهراً مطهراً لیس فی شیء من الخبث ألنّه قبضه عند ایمانه قبل أن یکتسب شیئاً «ترین اثر اوست تصریح کرده است: که محکم 

من اآلثام. و اإلسالم یجحاصل اینکه چون فرعون، پیش از ظهور آثار دار آخرت از ثواب و عذاب و نعیم و جحیم، ایمان ». ما قبلهب

ذیرفت و از خبث اعتقادي یعنی شرك و ادعاي ربوبیت پاکش گردانید و پیش از آنکه مرتکب گناهی شود او آورد خداوند ایمانش را پ

را طاهر و مطهر از دنیا برد و او از عذاب آخرت نجات یافت. در فتوحات مکیه نیز در مواردي از صحت ایمان فرعون و اجابت انابت 

2».م...وي سخن می گوید، از جمله در باب صد و شصت و هفت

عقیده وحدت وجـود و موجـود   ، فرعون را اهل نجات بداند همان آنچه سبب شده ابن عربی این گونه بر خالف نص شریف قرآن

یعنـی  » عین الحق«زیرا در این عقیده تمام اشیاء، از جمله فرعون مظهر ذات الهی می باشند. از این روست که او فرعون را وي است، 

معرفی می کند.خود خدا 

36یس/1
571و570ربی چهره برجسته عرفان اسالمی صمحی الدین ابن ع2
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خداوند متعال است، همان گونه که رسول خدا را مظهر اسم » یا مضلّ«مچنین طبق دیدگاه عرفانی ابن عربی، فرعون مظهر اسم ه

می داند، پس بنابر این دیدگاه نه تنها وجود فرعون یک وجود بد و منفی نمی باشد بلکه وي به عالم معنا می دهـد زیـرا   » یا هادي«

ت.خداوند اس» یا مضل«مظهر اسم 

همان گونه که مطرح شد این عقاید کامالً با تعالیم اسالم مغایر است.
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نوح نبی علیه السالم از دیدگاه ابن عربی-23

همان گونه که در مباحث پیشین مطرح شد یکی از فروعات عقیده به وحدت وجود و موجود ابن عربی، عقیده به تشبیه و تنزیـه  

بی و تابعان وي عقیده دارند موحد کسی است که نه به تشبیه صرف عقیده داشته باشد و نه به تنزیه صرف، خداوند متعال است. ابن عر

بلکه چیزي ما بین این دو. به این معنی که هم خداوند منزه از اشیاء است و هم نیست. و یا هم شبیه اشیاء است و هم نیست. بنابر این 

در اشتباه است، و اگر بگوید خداوند همان اشیاء است هـم در  هیچ شباهتی با خدا ندارند دیدگاه، کسی که به طور مطلق بگوید اشیاء

اشتباه است. پس بت هم منزه از خداست، ازاین جهت که مقید است و مسبوق به نیستی است، پس نمی تواند بـت خـدا باشـد و هـم     

ر شده است.خداست، از این جهت که ذات الهی در مرحله تنزل به صورت این بت جلوه گ

از این رو ابن عربی نوح علیه السالم را اهل تفرقه و دعوتش را ناقص معرفی می کند. زیرا نوح(ع) به خاطر عدم بینش قوي، فقط 

از تنزیه سخن می گفت و از این جهت قوم او که به مسأله تشبیه (یعنی می گفتند که بت خداست) قائل بودند، تبلیغ وي را نپذیرفتند و 

تبلیغ خود هم از تنزیه و هم از تشبیه سخن می گفت، حتمـاً قـوم او   شیوهه مخالفت برخاستند. ابن عربی ادعا دارد اگر نوح دربا او ب

دعوتش را می پذیرفتند.

محسن جهانگیري در این باره می گوید:دکتر استاد 

قه) و دعوتش ناقص بوده است، زیرا به نظـر  ابن عربی نوح را رسول و پیامبري می شناسد که مقامش مقام فرقان(اختالف و تفر«

دعوت کرده که متنزه از جمیع شوائب اجسام و وي او منزه محض و اهل فرقان و تفرقه بوده و قومش را به تنزیه محض یعنی خدایی 

موجود نیست، و از متعالی از تمام مراتب اکوان است. و میان او و مخلوقاتش به نحوي از انحاء و وجهی از وجوه مشابهتی و مناسبتی

تشبیه یعنی تناسب او با خلقش به هیچ وجه سخنی به میان نیاورده است. لذا قوم او که مشبه محض بودند، یعنی که آنها هم بـه گونـه   

اي دیگر به فرقان و تفرقه گرایش داشتند، سخنش را نفهمیدند و دعوتش را نپذیرفتند که میـان معتقـد خـود و دعـوت وي مناسـبتی      
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یعنی که میان تنزیه و تشبیه جمع می کرد، دعوتش کامل مـی شـد و در   1د. و اما اگر او مانند نبی ما محمد(ص) اهل قرآن بود،نیافتن

2نتیجه قوم دعوتش را می پذیرفتند.

ابن عربی در این خصوص اصرار ورزیده و در آثارش، به ویژه کتاب فصوص الحکم، به تفصیل آن پرداخته، از جمله این عبارت 

ما بـا اسـتفاده از   » جمع لقومه بین الدعوتین ألجابوه: فدعاهم جهاراً ثم دعاهم اسراراً...–علیه السالم –لو أنّ نوحاً «را آورده است: 

شروح شارحان معتبر او به شرح و بیان عبارت مزبور می پردازیم:

جمع مـی  –صلّی اهللا علیه و آله و سلّم –که محمد بین دعوت تنزیه و تشبیه جمع می کرد، همان طور –علیه السالم –اگر نوح 

کرد، دعوتش را اجابت می کردند، اما او قومش را فقط به تنزیه دعوت کرد و قوم که فقط به تشبیه معتقد بودند، که بت می پرستیدند و 

و شفیع خود پیش او می دانستند، وسیله تقرب به خداوبتان خود را متصف به صفات کمال می پنداشتند، به عبادتشان می پرداختند،

لذا چون میان دعوت او که تنزیه محض بود و عقیده خویش که تشبیه محض بود، وجه مناسبتی نیافتند دعوتش را نپذیرفتند. ولی اگر 

هی تنزل او قومش را همان طور که به تنزیه دعوت می کرد، به تشبیه هم دعوت می نمود، (یعنی می گفت بت هم خداست: زیرا ذات ال

تنزیـه  جلوه گر شده، و هم خدا نیست: زیرا خداوند مطلق است اما بت مقید است) قوم دعوتش را هم در مورد نصورت آیافته و به 

بلکـه آنـان را در   مورد تشبیه که مناسبتی میان دعوت او و معتقد خویش در می یافتند. اما او این کار را نکرد، می پذیرفتند و هم در

دت ظاهر مطلق، و در باطن به عبادت باطن مطلق دعوت نمود، لذا قوم که در محبت مظاهر جزئـی راسـخ و در عبـادت    ظاهر به عبا

معبودات حسی ثابت بودند و توجه به کثرت و غفلت از وحدت بر آنها غالب و باالخره احکام بر تعینات مم بر آنها مسـتولی بـود،   ظل

ختند و از اجابت دعوتش سر باز زدند و نوح چون چنـین دیـد فرمـود: از پروردگارتـان     سخنانش را درك نکردند، به مخالفتش پردا

چنان که مالحظه می شود ابن عربی با زیرکی واژه قرآن را در مقابل فرقان (یعنی تفرقه و اختالف) آورده است.1
البته این ادعاي غلط و بی منطق ابن عربی است و إلّا همه پیامبران هدفی واحد دارند.2
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بخواهید تا به نور خودش این پرده هاي تاریک، یعنی وجود، ذات و صفات خودتان و نیز گناهانتان را بپوشاند، کـه او غفـار یعنـی    

1پوشاننده و ستار است.

و گریزان گشت که استعداد قبول دعوتش را نداشتند. نوح این نفور و گریز را از آنان اما با این وجود باز هم باطنشان از وي بیزار 

عرض کرد: با اینکه من قوم را در ظاهر و باطن و آشکار و نهان به سـوي  یت به پروردگارش امشاهده کرد، در مقام شکایت و یا حک

ت کثرت ظاهر شده است، امتناع ورزیدند، و دعـوت مـن   ول وحدت و شهود حق مطلق که به صوربتو خواندم ولی آنان همچنان از ق

جز مزید نفرت حاصلی به بار نیاورد. و زمانی که دانستند اجابت دعوت نوح برایشان واجب است، گوش هایشان را بستند و خـود را  

د، آنچه را که او به زبان ولی راسخان در علم و اصحاب کشف و شهود به خوبی می داننبه کري زدند و لذا نوح آنان را مذمت فرمود. 

، زیرا نوح خـود بـه   سرزنش درباره قومش فرمود تنها از حیث ظاهر شریعت مزمت و سرزنش بود، اما در حقیقت مدح و ستایش بود

خوبی آگاه بود که آنان به این جهت دعوتش را نپذیرفتند که او به فرق بین حق و خلق و تشبیه و تنزیه دعوت می کرد و این فرقان و 

میعنی جمع میان حق و خلق و تنزیه و تشبیه است. البته مقام قـرآن مقـا  2ناقص بود، در صورتی که کمال تام و تمام و امر الهی قرآن،

بر وي واجب بود. آنان که مانند نبی ما محمد(ص) در مقام قرآن، یعنی نوح نبود مگرنه آوردن قرآن که جامع میان تشبیه و تنزیه است

ن تنزیه و تشبیه، حق و خلق و وحدت و کثرت استوارند، نه به قول منزّهان محض، مانند نوح گوش می دهند و نه بـه  در مقام جمع بی

گفتار مشبهان محض مانند قوم نوح. با اینکه قرآن متضمن فرقان است که آن مقام جمع است، فرقان متضمن قرآن نیست کـه آن مقـام   

م تنزیه و تشبیه، حق و خلق، وحدت و کثرت و در نتیجه مقام اکمل و اتم است، لذا آن مقام فرق است. و چون مقام قرآنی که جامع مقا

است که جامع جمیع اسماست. پس مقام جمع از آن او و به تبعیـت او از  مختص نبی ما محمد(ص) شد که او خاتم و مظهر اسم اعظم 

لـیس کمثلـه   «او به حکم مقام قرآنی و جمعی در آیـه مبارکـه   آن امتش می باشد که در قرآن مجید بهترین امت معرفی شده است، و

اي متداول یعنی آمرزنده به معناي ستار یعنی پوشاننده برگردانیده است.را از معن» غفار«ابن عربی کلمه 1
، به ترتیب به معناي جمع و فرق بـه کـار   ابن عربی با زبردستی خاص خود باز به تأویل الفاظ پرداخته و کلمات قرآن و فرقان را که به معناي کتاب منزل بر پیامبر ما محمد(ص) است2

عوت کند او قرآنی باشد، و تنزیه و فرق میان آنها. بنابر این، به عقیده وي اگر کسی مانند نبی ما محمد(ص) میان آنها جمع کند، یعنی به تنزیه و تشبیه هر دو دبرد، یعنی جمع میان تشبیه 
نی باشد.ولی اگر میان آنها فرق بگذارد، یعنی به یکی از آنها دعوت نماید، همان طور که نوح به تشبیه محض دعوت کرد، او فرقا
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میان مقام تنزیه و تشبیه جمع کرده و فرق در جمع و جمع در فرق را اثبات فرموده و در معنی این نکته را اظهار داشته است 1،»شیء

آورد و به این وسیله بین تنزیه و تشبیه جمع که: واحد کثیر است باإلعتبار و کثیر واحد است بالحقیقه. و اگر نوح هم چنین آیه اي می 

می نمود، قوم سخنش را گوش می دادند و دعوتش را می پذیرفتند. ولی چنان که گفته شد، نوح به تنزیه محض دعوت کرد و قوم که 

2اهل تشبیه محض بودند از دعوتش گریختند، همان طور که ضد از ضر می گریزد.

مهارت خاصی که مخصوص خود اوست ولو با تأویل بعیدي از آیات قرآن کوشـید تـا عقیـده    چنان که مشاهده شد، ابن عربی با

به ثبوت برساند. البته این تالش و کوشـش بـراي یـک صـوفی وحـدت      –که دعوت نوح ناقص بود و عذر قومش موجه –خود را 

از لوازم و نتایج منطقی آن به شمار می آیـد،  به وحدت وجودش سازگاري نماید، بلکهوجودي، مانند ابن عربی، الزم است که با قول 

اگر چه با ظاهر شریعت و یا با شریعت آن طور که غیر ابن عربی و پیروانش از اهل اسالم فهمیده اند، مخالف و ناسازگار باشد. لـذا،  

رش پرداخته اند، معتقد شده عده اي از عالمان دین و حامیان شریعت به این جهت به مخالفتش برخاسته انتقادش کرده و حتی به تکفی

3».اند ابن عربی با این عقیده اش نوح را تکفیر کرده است

همان گونه که خوانندگان محترم مالحظه نمودند، ابن عربی با توجه به عقیده وحدت وجودش معنایی را از آیات قرآن ارائـه مـی   

دعوت نوح ناقص و وي اهل اختالف است. این در حالی است که دهد که کامالً با ظاهر بلکه با نص قرآن مغایرت دارد. در این معنی

خداوند متعال به خاطر زحمت هاي طاقت فرساي حضرت نوح(ع) در قرآن از او به بزرگی یاد کرده و بر وي سالم می فرستد:

* و تَرَکْنَا علَیه فـىِ االَْخـرِینَ  * و جعلْنَا ذُریتَه هم الْباقینَ* بِ الْعظیمِو لَقَد نَادئنَا نُوح فَلَنعم الْمجِیبونَ* و نجَّینَاه و أَهلَه منَ الْکَرْ«

لىع لَامینَسالَمینَ* نُوحٍ فىِ الْعنسحْزِى الْمنج کینَ* إِنَّا کَذَالنؤْمنَا الْمادبنْ عم إِنَّه *4»أَغْرَقْنَا االَْخَرِینثم

کند که عقاید خـویش را در جمـع تنزیـه و    آیه فوق نص در این معناست که خداوند کامالً منزه از پدیده هاي خود است. اما ابن عربی در تأویل آیه فوق معنا را به گونه اي مطرح می1
تشبیه ثابت کند.

.181تا176، شرح فصوص خوارزمی ص138تا136شرح فصوص قیصري ص، 51تا42، شرح فصوص کاشانیص294تا287برگرفته از از شرح فصوص جندي ص2
293تا290محی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی ص3
82تا75صافات/4
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و او و خاندانش را از اندوه بـزرگ  * اى هستیم!نوح، ما را خواند (و ما دعاى او را اجابت کردیم) و چه خوب اجابت کنندهو«

* و نام نیک او را در میان امتهاى بعـد بـاقى نهـادیم.   * و فرزندانش را همان بازماندگان (روى زمین) قرار دادیم،* رهایى بخشیدیم،

سپس دیگـران  * چرا که او از بندگان باایمان ما بود!* دهیم!ما این گونه نیکوکاران را پاداش مى* یان باد!سالم بر نوح در میان جهان

»[دشمنان او] را غرق کردیم!

آري! ابن عربی براي توجیه عقاید خود تا آنجا پیش می رود که پیامبران بزرگ الهی را متهم به نقص معرفت یا اهـل اخـتالف و   

1د.تفرقه معرفی می کن

عقاید خویش می گوید که پیامبر بزرگوار اسالم(ص) اهل قرآن یعنی اتحاد و جمع بوده، زیرا هم دعوت به ابن عربی براي توجیه 

تنزیه می کرده و هم دعوت به تشبیه. اما با توجه به تعالیم قرآن کریم و سخنان نورانی پیامبر بزرگوار اسالم(ص) و خانـدان طهـارت   

این باور قطعی می رسیم که تعالیم این بزرگواران بر این مبنا بوده که خداوند متعال مطلقاً مباین و مغایر با مخلوقات (علیهم السالم) به 

» او مباین با مخلوقات خویش اسـت » :«هو البائن من خلقه«خویش است. در کلمات نورانی آن بزرگواران مرتب و فراوان این جمله 

ن عربی هرگز صحیح نمی باشد. در ثانی طبق آموزه هاي قرآن کریم تمام پیامبران الهـی از آدم(ع)  مشاهده می شود. بنابر این سخن اب

تا خاتم(ع) همه اصول واحدي را تبلیغ می کردند، یعنی همه دعوت به خداي یگانه اي که هیچ سنخیتی با مخلوقـات خـویش نـدارد    

یعنی تمام پیامبران که دین آنها یکتا پرستی بوده همگـی بـه خـداي    » سالمین عند اهللا اإلإنّ الد«نمودند. قرآن می فرماید: دعوت می 

واحد دعوت می نمودند. بنابر این سخن ابن عربی که برخی از پیامبران را به نقص معرفت و اهل تفرقه معرفی می کند مغایرت کامل با 

نص قرآن کریم دارد.

نوح به صراحت می فرماید: سئوالی اینجا مطرح می شود: با اینکه قرآن درباره قوم 

»یا خَطمائامارأَنص ونِ اللَّهن دُم مواْ لهِدیج ا فَلَملُواْ نَارخأُغْرِقُواْ فَأُد 1»تهِِم

اتساع نداشت تا بداند بت پرستان همان گونه که گذشت وي در فص هارونیه از کتاب فصوص الحکم هارون نبی(ع) را به نقص معرفت متهم می کند، چراکه قلب وي مانند قلب موسی 1
هم در واقع خدا را می پرستند.
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»(آرى، سرانجام) همگى بخاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند، و جز خدا یاورانى براى خود نیافتند!:«

ابن عربی قوم نوح را تبرئه می نماید، در حالی که آیه فوق صراحت در این معنـا دارد کـه آنـان بـه خـاطر کفـر و       بر چه اساس 

طغیانشان به هالکت رسیدند؟

جواب:

ابن عربی براي توجیه عقاید خویش از آیه فوق معنایی را ارائه می دهد که صد در صد با نص قرآن کریم منافـات دارد، وي واژه  

یعنی قدم می گیرد و سپس چنین تفسیر می کند: قوم نوح به خاطر قـدم هـاي   » خطوه«ه از خطا گرفته شده را از واژه ک» خطیئات«

در دریاي علم که همان حیرت و بیخودي و عرفان باشد غرق شدند. سپس در تفسـیر  2خالصانه شان در مسیر عبودیت و خدا پرستی

قوم نوح در آتش، چشمه زالل علم اصحاب پیامبر(ص) است!ورود قوم نوح در آتش می گوید: منظور از ورود

متن سخن وي از کتاب فصوص الحکم فص نوحیه چنین است:

»»هِمیئاتا خَطملُوا ناراً«فهی التی خطت بهم فغرقوا فی بحار العلم باللَّه، و هو الحیرة، » مخفی عین الماء فی المحمدیین.» فَأُد.«

ح که طبق نص قرآن جزو منحرف ترین اقوام تاریخ بشریت معرفی شده اند، تبدیل به عابـد تـرین و عـارف    با این تأویل، قوم نو

ترین و موحدترین اقوام تاریخ بشر می شوند.

25نوح/1
در دیدگاه وحدت وجودي ابن عربی بت پرستی همان خدا پرستی است2
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نسبت دادن عدم آگاهی به ابراهیم(علیه السالم)-24

همچنین بر خـالف نصـوص اسـالمی کـه     فرزندش را ذبح می کند خطا می داند وابن عربی رؤیاي ابراهیم(ع) که در خواب دید 

) ذبیح معرفی می نماید.2آیه22اسماعیل را ذبیح نام برده اند وي اسحاق را (طبق کتاب تورات سفر تکوین، باب

دکتر محسن جهانگیري در این باره می نویسد:

بلی بـه نظـر ابـن    » را ذبح نمایدابراهیم(ع) خطا کرد در خواب خود و خواست اسحاق(ع) «انتقاد شدید که ابن عربی گفته است: 

کـه هـر دو   مناسبتعربی، بر خالف مشهور [بلکه اجماع مسلمین] گوسفند در خواب ابراهیم(ع) به صورت اسحاق ظاهر شده، به این 

منقاد او امر الهی هستند. یعنی درست است که ابراهیم(ع) در خواب دید پسرش اسحاق را ذبح می کند، ولی در واقـع مقصـود همـان    

خیال و مثال مقید است و آنچه در این حضرت مشاهده می شود احتیاج به تعبیر دارد، تا مـراد از  گوسفند بود. چون خواب، حضرت

زیرا آن گاهی مطابق واقع باشد و گاهی نباشد. اما ابراهیم(ع) عنایت نفرمود و به تعبیـر آن نپرداخـت. زیـرا    صورت مرئیه معلوم آید. 

ا در عالم مثال مطلق مشاهده کرده است که احتیاج به تعبیر ندارد، چون هر چه در این مشـهد مشـاهده شـود    چنین انگاشت که امر ر

إِبراهیم الخلیل علیه السالم اعلم أیدنا اهللا و إِیاك أنّ«همواره مطابق واقع باشد و نیازمند تعبیر نباشد. در فصوص الحکم آورده است: 

و المنام حضرة الخیال فلم یعبرها. و کان کبش ظهر فی صورة ابـن إِبـراهیم فـی المنـام     1»نامِ أَنِّی أَذْبحکفی الْمإِنِّی أَرى«قال البنه: 

3».مال حظه شد که ابن عربی نوعی عدم عنایت و نا آگاهی به ابراهیم(ع) نسبت داد». و هو ال یشعر2...فصدق إِبراهیم الرؤیا

عربی است می نویسد:مرحوم آشتیانی که از شارحین آثار ابن

و آنچه را کـه در خـواب دیـدي صـادق     » ؤیاأنّ یا ابراهیم قد صدقت الر«یعنی ابراهیم آنچه را که در رؤیاي خود دید صادق شمرد. ابن عربی می گوید: خدا خطاب به ابراهیم فرمود: 1
ي خـود را گرفـت و آن را تعبیـر نکـرد، در     شمردي، و نفرمود: صدقت فی الرؤیا أنّه ابنک (صادق بودي در رؤیا و آنچه دیدي ذبح می کردي عین فرزند تو بود) زیرا ابراهیم ظاهر رؤیا

85حالی که رؤیا احتیاج به تعبیر دارد. فصوص الحکم فص اسحاقی ص
241ص4، فتوحات مکیه ج190، شرح فصوص قیصري ص84، شرح فصوص کاشانی ص365شرح فصوص جندي ص2
570و569محی الدین ابن عربی، چهره برجسته عرفان اسالمی ص3
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یک عیب اساسی در کار اتباع ابن عربی آن است که چشم بسته آنچه مرشد آنها نوشته است قبول کرده اند. از جمله آنچـه در  «

(از کتاب فصوص الحکم) شیخ بر خالف ظواهر کتاب و سنت، بلکه نص صریح اسحاق را ذبیح دانسته است. اتباع او » فص اسحاقی«

مورد مؤاخذه قرار می شیخ را که: الشیخ معذور فیما ذهب الیه ألنه مأمور. حال آنکه به حکم قواعد شرعی و عقلی باید عذر آورده اند

1».دادند. وجه صحیح آن است که هیچ دلیل شرعی و عقلی بر عصمت شیخ از اشتباه وجود ندارد

6مقدمه شرح فصوص الحکم، ص1
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نجات تمام ملل از عذاب جهنم-25

وي شده است، این است که وي همه گناه کاران حتی ملحدان و کـافران را بـاألخره نـاجی و رسـتگار     از جمله اعتراضاتی که بر 

و به انقطاع عذاب به معنی درد و رنج حتی از کفار قائل شده و گفته است که کفار هم اگر چه در آتش دوزخ مخلدند و هرگـز  دانسته 

م عادت می کنند و در نتیجه دوران عذاب پایان می پذیرد و زمان نعمت و از آن بیرون نمی آیند، ولی پس از مدتی آنان به آتش جهن

می نامنـد کـه عـذاب در    » عذاب«سعادت فرا می رسد و عذاب، گوارا می گردد و در این حالت عذاب را به واسطه عذوبت طعمش 

اصل به معنی شیرینی گرفته شده است.

وي در کتاب فصوص الحکم می نویسد:

فما لهم الی النعیم، و لکن فی النار إذ ال بد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن تکون برداً و سالماً علی من فیهـا  و أما اهل النار«

1».و هذا نعیمهم

اما اهل نار مآلشان (عاقبتشان) به نعیم است لکن در نار، زیرا صورت نار بعد از انتهاي مدت عقاب ناچار است بر هر کس کـه  :«

».برد و سالم شود و این نعیمشان استدر آن است

وي در فتوحات مکیه می نویسد:

فهم یتلذذون بما هم فیه من نار و زمهریر و ما فیها من لدغ الحیات و العقارب کما یلتذّ أهل الجنّۀ بالظالل و النور و ولثم الحسان «

».من الحور

لذّت می برند همان گونه که اهل بهشـت از سـایه هـا و نـور و     جهنمیان در جهنم از آتش و زمهریر و نیش مارها و عقرب ها:«

».همسران بهشتی لذت می برند!

دکتر محسن جهانگیري در نقد این عقیده ابن عربی می نویسد:

430ممد الهمم در شرح فصوص الحکم ص1
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مخالفان ابن عربی) باز بر وي اعتراض داشتند که وي همه عاصیان و گناه کاران حتی ملحدان و کافران را بـاألخره نـاجی و   «(

دانسته و به انقطاع عذاب به معناي درد حتی از کفار قائل شده و گفته است که کفار هم اگر چـه در آتـش دوزخ مخلّدنـد و    رستگار

هرگز از آن بیرون نمی آیند، ولی پس از مدتی آنان را به آتش عادتی و الفتی پیدا می شود و در نتیجه دوران عذاب به معنـاي درد و  

ن نعمت و سعادت فرا می رسد و عذاب گوارا می گردد و در این حالت عـذاب را بـه واسـطه عـذوبت     شکنجه پایان می پذیرد و زما

طعمش عذاب می نامند که عذاب در اصل از عذب گرفته شده است....

قـول  این انتقاد (به ابن عربی) وارد است که او به انقطاع عذاب به معناي درد از جمیع عاصیان از جمله کفـار قائـل بـوده و ایـن     

مخالف اجماع اهل اسالم است که جمیع مسلمانان اعم از شیعیان و سنّیان اتفاق کلمه دارند، همان طور که اهل بهشت در بهشت مخلد 

می باشند، کفار نیز براي همیشه در جهنم باقی می مانند و درد و شکنجه می بینند. اما ابن عربی، چنان که گفته شد، با اینکه در ظاهر 

اع مخالفتی نکرده، که او هم به ظاهر به خلود کفار در آتش دوزخ قائل شده و عذابشان را دائمی دانسته است، اما در واقـع  با این اجم

خرق اجماع کرده است، زیرا این عقیده هولناك و در عین حال غریب و نو ظهور را اظهار کرده است که کفار پـس از مـدتی کـه در    

عادتی و الفتی پیدا می شود و در نتیجه آتش برایشان شیرین و گوارا می گردد و عذاب، عذب می آتش جهنم ماندند آنان را به آتش 

شود، همان طور که براي ابراهیم برد و سالمت گردید که رحمت خداوند بر غضبش سابق است.

ي آن معنـاي غیـر   مالحظه شد که او بسیار زیرکانه عذاب را از معناي اصطالحیش که درد و شـکنجه اسـت خـارج کـرد و بـرا     

اصطالحی قائل شد و به این وسیله هم با ظاهر اقوال مسلمانان به خلود کفار در آتش و عذاب الهی آشکارا از خـود مخـالفتی نشـان    

نداد و هم عقیده خود را که با مقصود اهل اسالم از خلود کفار در عذاب مخالف است، به گونه اي موافق با آنان نمایاند، به این صورت 

قائل شد در دوزخ در خصوص همه عاصیان از جمله کافران، هم عذاب به معناي درد و شکنجه متحقق است و هم عذاب به معناي که
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عذب وگوارا که گفت گناهکاران مدتی از آتش رنج می برند و درد و شکنجه می بینند، اما این درد و شکنجه دائمی نیست و پایـان  

1».نعمت و خوشی خواهد بودکار همه عاصیان در همان آتش جهنم

وعـده  این عقیده مغایر با تعالیم انبیاي الهی و اجماع سلمین است. خداوند متعال در قرآن کریم درآیات فراوانی بـه گـروه هـایی    

عذاب دائمی داده و آنان را مشمول لعن خود در دنیا و آخرت ساخته است که براي نمونه به چند آیه اشاره می شود:

و )76و ما ظَلَمنَاهم و لَاکن کاَنُواْ هـم الظَّـالمینَ(  )75لَا یفَترَُّ عنْهم و هم فیه مبلسونَ()74مجرِمینَ فىِ عذَابِ جهنَّم خَالدونَ(إِنَّ الْ«

2»نَادواْ یامالک لیقْضِ علَینَا ربک  قَالَ إِنَّکم مکثُونَ

)75یابد، و در آنجا از همه چیز مأیوسند. (هرگز عذاب آنان تخفیف نمى)74مانند. (ان در عذاب دوزخ جاودانه مى(ولى) مجرم«

اى مالک دوزخ! (اى کاش) پروردگارت ما را بمیراند (تا «کشند: آنها فریاد مى)76ما به آنها ستم نکردیم، آنان خود ستمکار بودند! (

»)77» (در این جا ماندنى هستید!شما «گوید: مى» آسوده شویم)!

3»و من یعصِ اللَّه و رسولَه و یتَعد حدوده یدخلْه نَارا خَلدا فیها و لَه عذَاب مهِینٌ«

در آن خواهد کند که جاودانهو آن کس که نافرمانى خدا و پیامبرش را کند و از مرزهاى او تجاوز نماید، او را در آتشى وارد مى«

»اى است.ماند و براى او مجازات خوارکننده

»ا غَیرَْهلُودج ملْنَاهدم بهلُودج تجا نَضا کلَُّمنَار یهِملنُص فونَا ساتینَ کَفَرُواْ بَِایاإِنَّ الَّذیمکزِیزًا حکاَنَ ع إِنَّ اللَّه  ذَابذُوقُواْ الْعی4»ا ل

کنیم که هـر گـاه پوسـتهاى تنشـان (در آن) بریـان گـردد (و       ه به آیات ما کافر شدند، بزودى آنها را در آتشى وارد مىکسانى ک«

دهیم، تا کیفر (الهى) را بچشند. خداوند، توانـا و حکـیم اسـت (و روى حسـاب، کیفـر      بسوزد)، پوستهاى دیگرى به جاى آن قرار مى

»دهد).مى

564تا ص562صمحی الدین ابن عربی، چهره برجسته عرفان اسالمی از 1
77تا74زخرف/2
14نساء/3
56نساء/4
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»قَو ى اللَّهدهی فـ کَی أُولَئـک  )86وم الظَّـالمینَ( ما کَفَرُواْ بعد إِیمانهِِم و شَهِدواْ أَنَّ الرَّسولَ حقٌّ و جاءهم الْبینَات  و اللَّه لَا یهدى الْقَ

1»ینَ فیها لَا یخَُفَّف عنْهم الْعذَاب و لَا هم ینظَرُونَخَالد)87جزَاؤُهم أَنَّ علَیهِم لَعنَۀَ اللَّه و الْملَئکَۀِ و النَّاسِ أَجمعینَ(

هاى روشن براى آنهـا، کـافر   کند که بعد از ایمان و گواهى به حقّانیت رسول و آمدن نشانهچگونه خداوند جمعیتى را هدایت مى«

ین است که لعن (و طرد) خداوند و فرشتگان و مردم همگى کیفر آنها، ا)86شدند؟! و خدا، جمعیت ستمکاران را هدایت نخواهد کرد! (

»شود.یابد و به آنها مهلت داده نمىمانند مجازاتشان تخفیف نمىهمواره در این لعن (و طرد و نفرین) مى)87بر آنهاست. (

2»ه علَیه و لَعنَه و أَعد لَه عذَابا عظیماو من یقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزَاؤُه جهنَّم خَلدا فیها و غَضب اللَّ«

ماند و خداوند بر و هر کس، فرد باایمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است در حالى که جاودانه در آن مى«

»ستسازد و عذاب عظیمى براى او آماده ساخته اکند و او را از رحمتش دور مىاو غضب مى

بنابر این نصوص قرآن کریم، پندار ابن عربی با هیچ یک از آیات خلود و جاودانگی عذاب سازگار نیست. این گونه تفسیر درباره 

دلیل بر این است که ابن عربی نه تنها بررسی دقیق روي آیات قرآن نداشته، حتی بررسی اجمالی هم ننموده است. بعالوه باید » خلود«

ت کردن انسان به ناراحتی ها حد و مرزي دارد. پاره اي از نارحتی ها جزئی است که انسان با گذشت زمان به آن توجه داشت که عاد

عادت می کند، ولی ناراحتی هاي شدید همیشه شخص را رنج می دهد و محال است کسی چنان عادت کند که نه تنهـا احسـاس درد   

نکند، بلکه احساس لذت هم بکند!!

88تا86آل عمران/1
93نساء/2
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تم والیتابن عربی و خ-26

عبارات ابن عربی در موضوع ختم والیت به شدت مضطرب و متضاد است. از پاره اي عباراتش چنین استفاده مـی شـود کـه او    

خود مدعی ختم والیت بوده است. مثالً این بیت که می گوید:

1لورث الهاشمی مع المسیحأنا ختم الوالیۀ دون شک

در مکـه  599والیت و خاتمیت وي دارد. و در گزارش این رؤیا آمده بود که: در سالکه داللت بر و نیز از وي رؤیایی نقل شده 

خواب دیدم که کعبه از خشت طال و خشت نقره بنا شده و پایان پذیرفته و در آن نقصی به چشم نمی خورد. من بـه آن و زیبـایی آن   

طالبه رکن شامی نزدیکتر بود، جاي دو خشت یک خشت خیره شده بودم که ناگهان دریافتم که در میان رکن یمانی و رکن شامی که 

، از دیوار خالی است. در رده باال یک خشت طال کم بود و در رده پایین آن یک خشت نقره؛ در این حال، مشاهده نقرهو یک خشت 

در کعبه چیزي کم کردم که نفس من، در جاي آن دو خشت منطبع گشت و من عین آن دو خشت بودم. به این صورت دیوار کامل شد. 

نماند، در می یافتم که عین آن دو خشتم و آنها عین ذات من است و در آن شک نداشتم و چون بیدار شدم، خداوند متعال را سـپاس  

گفتم و این رؤیا را پیش خود تأویل کردم که من در میان صنف خود، مانند رسول اهللا باشم در میان انیباء و شاید این بشارتی باشد به 

م والیت من. در این حال آن حدیث نبوي را به یاد آوردم که رسول خدا(ص) در آن، نبوت را به دیوار و انبیاء را به خشت هـایی  خت

همانند کرده، که دیوار از آنها ساخته شده و خود را آخرین خشتی دانسته که دیوار نبوت به واسطه آن به نحو کامل پایان پذیرفته است 

نه رسولی خواهد بود و نه نبیی.که دیگر بعد از وي 

رؤیاي مذکور را در مکه براي کسی که علم تعبیر رؤیا می دانست، نقل کردم ولی از بیننده آن نام نبردم او هم رؤیاي مرا آنچنـان  

2تعبیر کرد که به خاطر من خطور کرده بود.

244ص43باب1فتوحات ج1
319و318ص65باب1فتوحات ج2
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و نیز می گوید:

مشاهده کردم و خداوند تمام مؤمنین از گذشتگان و آیندگان تاروز قیامت من در عالم مکاشفه تمام انبیاء را از آدم تا محمد(ص) «

و مراتب و اقدار آنها را به من نشان داد و همچنین مرا بر تمام آنچه به طور اجمال ایمان آورده بودم، از عوالم علوي آگـاه سـاخت و   

».ایمانم نشد و جمع نمودم بین ایمان و عیان راتمام اینها را در عالم مکاشفه مشاهده نمودم ولی این مکاشفه مرا مانع از

1».خداوند مرا به خاتمیت امري(والیت) اختصاص داد که هرگز به خاطر من نمی گذشت«و سپس اضافه می کند که: 

و در کتاب فصوص و فتوحات نوشته که:

ایشان متکلم نشد، سواي هود کـه مـردي   و گفته که: جمیع پیامبران نزد من حاضر شدند و هیچ کدام از». ختم والیت به من شد«

چرا حاضر شده اند؟ به تهنیت ختم والیت تـو  است ضخیم الجثّه و خوش صورت و خوش محاوره، به من گفت که می دانی پیغمبران 

یاء اقتباس علم می می کنند و خاتم األنبیاء از مشکاة خاتم األولمآمده اند و گفته که جمیع پیغمبران از مشکاة خاتم األنبیاء اقتباس عل

2».کنت ولیاً و آدم بین الماء و الطین«نمایدو گفته که 

بعضی عباراتش داللت دارد او حضرت مهدي موعود(عج) را خاتم اولیاء می دانسته است چنانکه در فتوحـات در بـاب معرفـت    

وزراي مهدي ظاهر در آخر الزمان می نویسد:

می گردد و ظهورش در زمانی اتفاق می افتد که دنیا پر از جور و ستم باشد و او دنیا خداوند را خلیفه اي است موجود که ظاهر «

را پر از عدل و قسط می فرماید و اگر از عمر دنیا نماند مگر یک روز خداوند آن روز را طوالنی می گرداند تا آن خلیفه والیت کند. 

.»او از عترت رسول اهللا(ص) و جدش حسن بن علی بن ابی طالب است

او به دنبال این عبارت، پس از بیان شمائل و فضائل مهدي(ع) و اوصاف یاران و شرح آغاز و سرانجام کارش، می گوید:

و عین امام العالمین فقیدأال أنّ ختم األولیاء شهید

249جامی، نفحات االنس ص1
244ص1فتوحات ج2
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هو الصارم الهندي حین یبیدهو السید المهدي من آل محمد

1حین یجودهو الوابل الوسمیهو الشمس یجلو کلّ غم و ظلمۀ

وي در جایی مقام قطبیت و خاتمیت را براي خود ادعا کرده و راجع به مهدي گفته است:

و الختم لیس بالمهدي المسمی المعروف بالمنتظر، فإنّ ذلک من ساللته و عترته و الختم لیس من ساللته الحسیۀ و لکنه من ساللۀ «

2».اعرافه و اخالقه

نامیده شده و معروف به منتظر است، نمی باشد زیرا او از نسل و عترت پیامبر است و ختم والیت ختم والیت به وسیله مهدي که«

».از نسل حسی او نیست و لکن از نسل اخالق و روش اوست، بلکه من قطب و خاتم اولیاء هستم

رم این قوم اسـت چنانکـه مـی    از بعضی عبارات دیگر وي استفاده می شود که ختم والیت را از آن مردي از عرب می داند که اک

نویسد:

و اما ختم الوالیۀ المحمدیۀ فهی لرجل من العرب من اکرمها اصالًو یداً و هو فی زماننا الیوم موجـود عرفـت بـه سـنۀ خمـس و      «

ـ  ه و هـو  تسعین و خمسمائۀ و رأیت العالمۀ التی قد اخفاها الحق عن عیون عباده و کشفها لی بمدینۀ فاس حتی رأیت خاتم الوالیۀ من

3».الخاتم النبوة المطلقۀ ال یعلمها کثیر من الناس

و اما ختم والیت محمدي آن براي مردي از عرب است که اصالً و یداً اکرم این قوم است و امروز در زمان ما موجود است. مـن  «

و نشانه خود را بـراي مـن در شـهر    شناختم و نشانه او را که حق از دیدگان بندگانش پنهان نموده، مشاهده کردم595او را در سال 

».فاس آشکار ساخت تا اینکه ختم والیت را در او دیدم، او خاتم نبوت مطلق است. بسیاري از مردم آن را نمی دانند

باز در همان کتاب گفته است که: براي والیت محمدي که مخصوص به این شرع است، ختم خاصی است که در رتبه پایین تـر از  

که عیسی عالوه بر مقام والیت مقام رسالت نیز دارد، این خاتم در زمان ما متولد شده من او را در مغرب دیـدم و بـا   عیسی(ع) است 

328و327ص366باب3فتوحات ج1
174و173ص2فتوحات مکیه ج2
49ص2فتوحات ج3
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وي اجتماع کردم، عالمت ختمیت را نیز در وي مشاهده نمودم، هیچ ولیی بعد از وي نمی آید مگر اینکه راجع به او باشد. همان طور 

1به او راجع بود.که پس از محمد(ص) هر پیامبري آمد

ولی اکثر عبارات وي صراحت دارد که عیسی(ع) داراي مقام والیت مطلق است از جمله در کتاب فتوحات می نویسد:

چاره اي نیست از نزول عیسی(ع) و حکم او در میان ما به شریعت محمد، خداوند شریعت محمد را به او وحی می کند و او بـه  «

حکم می کرد. با نزول او اجتهـاد مجتهـدین   –اگر حاضر بود –کند، مگر آن طوري که محمد(ص) تحلیل و تحریم چیزي حکم نمی 

مرتفع می گردد، پس او به شرعی که در وقت رسالتش بوده حکم نمی کند، بلکه چنان که گفته شد، به شریعت محمد(ص) حکـم مـی   

که از طریق کشف شرع وي را اخذ می نماید، پس عیسی(ع) به واسطه اطالع به روح محمد(ص) استکند که احیاناً اطالع وي به آن 

از این وجه صاحب و تابع محمد(ص) و خاتم اولیاست و این از شرف نبی ماست که ختم اولیا در امت وي با نبـی و رسـول مکرمـی    

یه کرده و به فضـیلت  بدین نکته تنب» ختم األولیاء«در کتاب 2چون عیسی(ع) است و او افضل این امت محمدي است و ترمذي حکیم

در نفس األمر نبی و رسول است وي بر ابوبکر صدیق و غیر او شهادت داده است زیرا اگر چه او در این امت محمدي ولی است، ولی

و لذا در روز قیامت وي را دو حشر است: حشري در زمره انبیا و رسل که با لواي نبوت و رسالت محشور می شود و اصحابش تـابع  

و مانند سایر رسل متبوع است و حشري هم با ما و در میان جماعت اولیاي این امت دارد که تحت لواي محمد محشور مـی  اویند و ا

گردد و تابع وي می باشد و او مقدم است بر جمیع اولیا از عهد آدم تا آخرین ولی، که در عالم وجود می یابد. پس خداوند بـراي وي  

و در روز قیامت از رسل کسی نیست که رسولی تابع وي باشد مگر محمد(ص) که در این روز میان نبوت و والیت جمع فرموده است

3در جمع اتباع او عیسی و الیاس(ع) محشور می گردند.

514ص3فتوحات ج1
ابو عبد اهللا محمد بن علی بن حسن معروف به حکیم ترمذي از اعالم قرن سوم هجري است.2
185تا183ص24اب1فتوحات ج3
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باز در همان کتاب آورده است که: وقتی که عیسی(ع) نازل شد، حکم نمی کند مگر با شریعت محمد(ص) و او خاتم اولیاست و 

خداوند والیت امتش و والیت مطلقه را با نبی رسول مکرمی ختم فرموده است پس وي را در روز قیامت دو از شرف محمد است که

1تابع محمد(ص).وحشر است که با رسل به عنوان رسول محشور می شود و با ما به عنوان ولی

2باز تصریح کرده است که ختم والیت علی اإلطالق عیسی(ع) است.

روح محمدي سخن می گوید: می نویسد: این روح محمدي را در عالم مظاهري است که مظهر اکملش در باز در جایی که درباره

3قطب زمان، در افراد در ختم والیت محمدي و ختم والیت عامه است که او عیسی(ع) است.

، گرچه بعضی از تابعان چنانکه می بینیم، عبارات محی الدین درباره ختم والیت مضطرب و پریشان، بلکه متضاد و متناقض است

و شارحان آثارش کوشیده اند این تضاد و تناقض را برطرف نمایند، ولی کاري از پیش نبرده و سعیشان بی فایـده مانـده اسـت زیـرا     

تضاد موجود در عبارات ابن عربی شدیدتر از آن است که بتوان رفع نمود.

مله موافقان و ممدوحان ابن عربی است که در مسأله ختم والیت از ج–همان گونه که در مباحث قبل گذشت –سید حیدر آملی 

تصوف می نویسد:عرصه به شدت از وي انتقاد نموده است، در این باره کاظم محمدي از از نویسندگان 

سید حیدر، خود از جمله صوفیان و عارفان است و به مشرب ابن عربی که وحدت وجودي است نیز اعتقاد دارد و شاید بتـوان  «

بـا  گفت که خود از جمله پیروان و دنباله روان اوست. شرحی هم بر کتاب فصوص الحکم ابن عربی نوشته و در خالل آثار خود او را 

عناوین شیخ المکمل و شیخ األعظم یاد کرده و از جمله مشایخ معتبر صوفیه اش دانسته اما مخالفت او با ابن عربی در نظریه او درباره 

خود را صاحب والیت مقیده خوانده است. با توجه به شیعه بودن سید وه عیسی(ع) را صاحب والیت کلیه مطلقه مسأله والیت است ک

حیدر و بنا بر روایاتی که او بر آن تکیه دارد، نه عیسی(ع) که امیر المؤمنین علی(ع) عهده دار مقام خاتمیت والیت مطلقه است و غیر 

150ص14همان باب1
49ص73باب2همان ج2
151ص14باب1همان ج3
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مین باره از ابن عربی خرده گرفته که چرا جانب تسنن را رعایت کرده و نام ابوبکر و عمـر را  از این نیز در برخی از آثار خود در ه

1».در بحث والیت به کار برده است

از جمله طرفداران و شارحان آثار ابن عربی مرحوم سید جالل الدین آشتیانی است. وي که از بسیاري از عقایـد ابـن عربـی در    

در بحث خاتم والیت ابن عربی از وي انتقاد می کند و می نویسد:مباحث معرفتی دفاع می کند اما

بنابر تحقیق و اصول و قواعد اسالمی، خاتم والیت مطلقه محمدیه، علی(ع) است. [اما] محی الدین در فتوحات مکیه در این باب «

پاره اي از کلمـات خـود افضـل از    مختلف بلکه متناقض سخن گفته است.... محی الدین، حضرت عیسی را خاتم والیت مطلقه، و در

2».ائمه اثنا عشر(علیهم السالم) می داند

ب اهل سنت می داند، در این بحـث  صهمان گونه که در صفات پیشین مطرح شد جناب استاد آشتیانی ابن عربی را از علماي متع

هم می نویسد:

یت عصمت و طهارت یکی را بتراشند، آن شخص حسن علماي سنت از جمله برخی عارفان آنان سعی داشته اند در مقابل اهل ب«

در مسلک عرفان این همه رطب و بصري باشد یا یکی دیگر از ذوي األذناب. وجود ولی مطلق بعد از پیغمبر اسالم از مسلمات است. 

م شد و رفت به عـالم  افتن راجع به عیسی(ع) براي آن است که خالفت مطلقه را ازائمه بگیرند، وگرنه عیسی دوران نبوتش تمابیابس 

3».دیگر، والسالم

استاد سید جالل آشتیانی که از مدافعان سر سخت عرفان ابن عربی است در انتقاد از وي لحن خود را شدیدتر می کند و ابن عربی 

را به بیهوده گویی و عدم علم و آگاهی از تاریخ متهم می سازد و می نویسد:

ات و فصوص، خود را خاتم والیت مقیده محمدیه می داند، گمانم اشتباه کرده است. کسی محی الدین در پاره اي از کلمات فتوح«

خذ علم اولیاء محمدیین باشد، باید بـه  که خاتم والیت مقیده باشد، و به حسب باطن وجود، تابع ختم والیت مطلقه و مأخذ علم او مأ

132ابن عربی بزرگ عالم عرفان نظري ص1
912شرح مقدمه قیصري ص2
197همان ص3
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ی الدین با اینکه در بین متصدیان حقـایق از علمـاي اسـالم نظیـر     مقام عصمت نائل گردد و سهو و اشتباه در بیان حقایق ننماید. مح

ولی کلمات متناقض، زیاد از او صادر شده است، بلکه دچار هفواتی شده اسـت کـه   1ندارد، بدون شک صاحب مقامات مکاشفه است،

واسطه عدم اطالع از تاریخ و ذکر هفوات و تناقض گویی هاي او در این رساله، موجب هتک مقام علمی و مرتبه کشفی اوست. وي به

یاء را از اولیاء می داند و با وجود روایات کثیره متواتره ازرسول خدا(ص)، قعدم احاطه به اخبار واراده از حضرت ختمی، برخی از اش

تمـی  ت خود را به اهل عصمت و نصوص و آثار فراوانی راجع به اتحاد حقیقت خما،راجع به مقامات عترت، و ارجاع حضرت ختمی

مرتبت با حضرت قطب العارفین علی(علیه السالم) می باشد، خاتم والیت مطلقه را عیسی(ع) می داند، در حالتی که راجع به این امـر  

2».خبر و اثري در کتاب و سنت نمی باشد

عنوان مثال جناب محمد ان وي را در این باب توجیه کنند. به البته برخی از طرفداران ابن عربی به گونه اي سعی کرده اند که سخن

» ی فصـوص الحکـم  ثذیل فص شی«رضا قمشه اي که از اساتید عرفان ابن عربی است در مقام رفع تضاد عبارات ابن عربی در رساله 

مطالبی نوشته که حاصل آن چنین است:

مل است و آن را مراتب و والیت بر دو قسم است: والیت مطلقه یا عامه و والیت خاصه. والیت مطلقه و عامه همه مؤمنان را شا

درجاتی واقع است به حسب مراتب و درجات ایمان، خاتم این قسم والیت عیسی(ع) است. والیت خاصه مخصوص اهل دل، اهل اهللا 

این قسم والیت مختص محمد و محمدیین است و بر دو 3رائض است که در ذات حق فانی و به صفات او باقی اند.فو صاحبان قرب ال

طلقه و مقیده.نوع است: م

صفات حـق و واجـد انحـاي تجلیـات ذات او     دود و قیود، جامع ظهور جمیع اسماءمطلقه در صورتی است که عاري از جمیع ح

باشد.

از مکاشفات ابن عربی سخن خواهیم گفت.در قسمت بعد1
921و920همان ص2
بـا توحیـد اسـالم نـدارد و عقیـده      مبحث فناي در ذات خداوند از مباحثی است که صوفیه در حوزه اسالم مطرح نمودند و طبق سخن منتقدان عرفان صوفیانه این عقیده هیچ سنخیتی3

رش عینیت اشیاء با ذات الهی است که البته عرفاي صوفیه این عینیت را پذیرفته اند، اما احادیث متواتر خانـدان طهـارت ذات الهـی را    فاسدي می باشد که الزمه پذیرفتن این عقاید، پذی
مباین با مخلوقات خود معرفی می کند.
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مقیده در صورتی است که اسمی از اسماء و حدي از حدود و نحوي از تجلیات محدود باشد هر یک از دو نوع را خالقی موجود 

است.

حمدي علی بن ابی طالب و مهدي موعود(ع) است. مقصود اینکه خاتمیت این نوع والیت گاهی به صـورت  خاتم والیت مطلقه م

و گاهی نیز به صورت مهدي موعود ظهور می یابد. والیت مطلقه به این معنی از والیت مطلقه عامه به معنـاي اول  علی بن ابی طالب 

یسی(ع) افضل است. اما خاتم والیت مقیده محمدي ممکن اسـت هـم ابـن    برتر و خاتم آن یعنی علی و مهدي(ع) از خاتم آن یعنی ع

وي را دیده و شناخته اسـت. زیـرا بـراي ایـن نـوع والیـت       595عربی باشد و هم آن مردي از عرب که گفته شد ابن عربی در سال 

1درجات و مراتبی برقرار است و ممکن است هر درجه و مرتبه را خالقی موجود باشد.

استاد عرفان باید گفت:در جواب این

که بیشتر به استحسـان شـبیه   –تضاد موجود در سخن ابن عربی در بحث خاتم والیت شدیدتر از آن است که با چنین توجیهاتی 

بر طرف شود.–است تا استدالل 

22، 21، 8، 3، 2، 1رساله ذیل فص شیثی ص1
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کاشفات ابن عربیم-27

با حصر نفس و ریاضات سخت در ایـن  که هللا از مهمترین مباحث عرفان و تصوف مکاشفه است. صوفیه ادعا دارد که سالک الی ا

راه با راهنمایی هاي پیر قدم نهاده در اواخر این مسیر به مقام کشف و شهود می رسد، یعنی پرده ها کنـار مـی رود و صـوفی سـالک     

رشـار اسـت از   عوالم غیب را می بیند و به بسیاري از حقایق که از چشم مردم پنهان مانده است آگاه می شود. کتاب هاي صـوفیه س 

داستان ها و بیان حکایات از کشف و شهود بزرگان این مرام. به عنوان نمونه کتاب تذکرة األولیاء عطار نیشـابوري و نفحـات االنـس    

تر به افسانه شبیه شکه در شأن و منزلت بزرگان صوفیه نگاشته شده، پر است از نقل این گونه حکایات، که البته بیعبد الرحمان جامی 

ا واقعیت.است ت

و امکان دارد که یک مؤمن بر اثر شدت تقوا و معرفت، خدا عنایتی به وي کند و پرده البته اصل کشف و شهود مورد پذیرش است

ها را از مقابل دیدگان او کنار زند و نادیده ها را به وي نشان دهد، همان گونه که در سیره علماي وارسته شیعه چنـین مـواردي نقـل    

بان علم آن را تأیید نموده اند.شده است و صاح

ابن عربی که باالترین مقام در بین عرفاي صوفیه دارد در کتب خویش مکرر از شهودات خود سخن می گوید. قبل از اینکـه وارد  

نقد برخی از کشف و شهودات ابن عربی شویم سخنانی را از یکی از طرفدارانش در تمجید شهودات ابن عربی نقل می کنیم:

ربی در ابتداي سلوك آن چنان که خود گفته است به شدت متأثر از روحانیت حضرت عیسی(ع) بـود، لـذا او را نخسـتین    ابن ع«

و هو شیخنا األول الذي رجعنا علی یدیه و له بنا عنایۀ عظیمۀ ال یغفل عنّا ساعۀ واحدة و أرجو أن «شیخ و پیر خود تلقی کرده است: 

این مطلبی است که در چند جاي فتوحات به آن اشاره کرده و او را شیخ قطعـی و نخسـتین خـود    و1».ندرك زمان نزوله إن شاء اهللا

و قد وجدنا هـذا المقـام مـن نفوسـنا و     «و نیز 2».کان له نظر الینا فی دخولنا فی هذه الطریق التی نحن الیوم علیها«تلقی نموده است، 

341ص3فتوحات مکیه ج1
155ص1فتوحات ج2
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ابن عربی گذشته از روحانیت عیسی(ع) به نقل خود در اثر نزدیکی به 1».السالمأخذناه ذوقاً فی اول سلوکنا مع روحانیۀ عیسی علیه 

قرآن به کشف رمز حروف مقطعه از طریق ارشاد مالئکه نیز نائل شده است و لذا بر این باور است که مالئکه نیز به نوعی او را مـورد  

2».تعلیم قرار داده اند

در ادامه می نویسد:

که سلوك خود را با بسیاري از وقایع و مبشرات نزدیک و قرین می داند و راهبر او در سلوك بیشـتر  ابن عربی از کسانی است«

3».کشف و شهودي است که به وي دست می داده و او را به طور نهانی ارشاد می کرده است

و در جاي دیگر این کتاب در تأیید شهودات ابن عربی می نویسد:

ي او در عوالم غیر جسمانی و غیر حسی مادي که در آثارش ثبت شده، به ویژه مالقات مکرر ذکر مبشرات و مالقات هاي معنو«

4».او با رسول خدا(ص) از او فردي استثنائی ساخته که کمتر می توان مشابه او را دید

وي در ادامه می نویسد:

غیر از احکام نیز حضرتش شنیده است. در بخشی از این رؤیاها احکام شرعی را از رسول خدا(ص) پرسیده و جواب مکفی از «

دانش هایی از رسول خدا(ص) وام گرفته که در این کتاب ثبت شده است. در بخشی از خواب ها هم که به دیدار مالئکه نائل شـده و  

6».ثبت شده است5به ایشان سخن گفته در همین مجموعه

وي، بسیاري از کشفیات او را به دلیل مخالفت آنها بـا عقـل و   با این همه تعریف و تمجید از کشف و شهودات ابن عربی، منتقدان

نصوص دینی نمی پذیرند.

43ص3همان ج1
، کاظم محمدي74ربی بزرگ عالم عرفان نظري صابن ع2
75همان ص3
94همان ص4
نوشته محمود محمود الغراب است که در بخشی از این کتاب از رؤیاها و شهودات ابن عربی سخن به میان آمده است.» الخیال عالم البرزخ و المثال«منظور نویسنده کتاب 5
97همان ص6
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در این قسمت برخی از کشف و شهودات ابن عربی مورد بررسی و نقد قرار می گیرد:

با کشف و شهودو عمر آشکار شدن مقام ابوبکر )1

گوید: ...در هنگام ایراد ایراد این خطبه در عالم حقایق ابن عربی در خطبه اول کتاب فتوحات مکیه ادعاي مکاشفه می کند و می

عـالم،  مثال در پیشگاه خداوند ذو الجالل براي من مکاشفه اي رخ داد که عالم غیب بر من منکشف گردید چون پیامبر(ص) را در آن 

1در طرف چپ او عمر فاروق بود.آقا و دست یافته به همه خواسته هایش دیدم و مشاهده کردم که در طرف راست او ابوبکر صدیق و 

در این مکاشفه نه تنها در عالم حقایق ابوبکر را در سمت راست پیامبر و عمر را در سمت چپ پیامبر مشاهده کرده، بلکه کرامتی 

: باالتر از آن را براي خود دیده است و می گوید

در حالیکه به من اشاره 2در حکم وجه اشتراکی هست،پیامبر به من توجهی کرد مرا پشت سر عیسی(ع) یافت زیرا بین من و او «

3».می کرد، خطاب به عیسی(ع) فرمود: این همتاي تو و فرزند تو و خلیل تو است. پیش روي من براي وي منبر بلندي نصب کن

نقد و بررسی این کشف ابن عربی:

اراي عالی ترین مقام در نزد خداوند می باشند در این کشف ابن عربی نمی تواند صحیح باشد، زیرا طبق این کشف ابوبکر و عمر د

حالی که از دیدگاه ما شیعیان آنان غاصبان خالفتند و آنان با غصب خالفت بیشترین ضربه را به دین اسالم وارد نمودنـد. بنـابر ایـن    

است در حالی که حقانیت تشیع از روز هم روشن تر است.پذیرش این شهود، انکار حقانیت تشیع 

الصـدیق علـی   لخطبۀ فی عالم حقائق المثال فی حضرة الجالل مکاشفۀ قلبیه فی حضرة غیبیه و لما شاهدته(ص) فی ذلک العالم سیداً معصوم المقاصـد... و  شاهدته عند انشائی هذه ا«...1
خطبه کتاب2ص1فتوحات مکیه ج».یمینه األنفس و الفاروق علی یساره األقدس

ت است که وي عیسی(ع) و خود را خاتم اولیاء معرفی می کند!در دیدگاه ابن عربی اشتراك او و عیسی(ع) از این جه2
الشتراك بینی و بینه فی الحکم فقال لـه السـید هـذا عـدیلک و ابنـک و      ») ع«فالتفت السید األعلی و المورد العذب االحلی و النور االکشف االجلی فرآنی وراء الختم (حضرت عیسی«3

همان مدرك.»خلیلک انصب له المنبر الطرفاء بین یدي...
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با احمد بن هارون الرشید با مکاشفهمالقات)2

احمد بن هارون الرشید را از اقطاب و اولیاي بزرگ می داند و مدعی است که در عـالم کشـف و شـهود او را مالقـات     ابن عربی 

نموده است:

پیشـاپیش مـن   در روز جمعه پس از نماز جمعه در مکه وارد مطاف شدم، مرد خوش اندامی را دیدم که داراي وقار و هیبتی بود، 

طولف می کرد، ...چون طوافش تمام شد و می خواست خارج شود او را نگه داشتم و سالم کردم، ...به او گفتم: من می دانـم کـه تـو    

روحی که به صورت جسم در آمده اي. گفت: راست می گویی. گفتم: خدا تو را رحمت کند کیستی؟ گفت: سبتی بن هـارون الرشـید،   

را سبتی نامیده اند چون روز شنبه کار می کردي آن قدر که در طول هفته بخوري. گفت: درست است. گفتم: روز ...گفتم: شنیده ام تو

؟ گفت: شنیده ام خدا روز یک شنبه شروع به آفرینش کرد و روز جمعه کارش تمام شد، پس روز شنبه به شنبه چه خصوصیتی داشت

گفتم: قطب زمان تو که بود؟ گفـت: خـودم. گفـتم: مـی     ».... أنا الملک«مود: پشت خوابید و پایش را روي پاي دیگرش انداخت و فر

1دانستم....

این کشف و شهود ابن عربی به دو دلیل صحیح نمی باشد.

در دیدگاه ابن عربی مقام قطب همان مقام امامت و خالفت تامه الهیه می باشد. همچنین وي عقیده دارد در یک زمان نمی تواند - 1

به عنوان قطب عالم امکان، کشف ابن عربی غیر قابل پذیرش است.امام معصوماشته باشد، پس با وجود دو قطب وجود د

کفر آمیز است. زیرا در این سخن خداوند مانند بشري معرفی شده که پس از خلقت عـالم در روز شـنبه بـه    سخن مضمون این - 2

».أنا الملک«پشت خوابید و پا روي پا انداخت و گفت: 

فلما أکمل أسبوعه و أراد الخروج مسکته و سـلمت  ، ...أنی کنت یوم الجمعۀ بعد صالة الجمعۀ بمکۀ قد دخلت الطواف فرأیت رجال حسن الهیئۀ له هیبۀ و وقار و هو یطوف بالبیت أمامی1
قلت بلغنی أنـک مـا سـمیت السـبتی إال لکونـک کنـت       ، ...هللا فقال أنا السبتی بن هارون الرشیدفقلت له إنی أعلم أنک روح متجسد فقال لی صدقت فقلت له فمن أنت یرحمک ا، ...علیه

یام األسبوع فقال نعم ما سألت ثم قال لی تحترف کل سبت بقدر ما تأکله فی بقیۀ األسبوع فقال الذي بلغک صحیح کذلک کان األمر فقلت له فلم خصصت یوم السبت دون غیره من األیام أ
فقلت لـه مـن کـان قطـب الزمـان فـی       ... اهللا ابتدأ خلق العالم یوم األحد و فرغ منه یوم الجمعۀ فلما کان یوم السبت استلقى و وضع إحدى رجلیه على األخرى و قال أنا الملکبلغنی أن 

)12ص4. (فتوحات جفقال أنا و ال فخر قلت له کذلک وقع لی التعریف؟وقتک
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گونه احادیث جعلی که خداوند را جسمانی مانند بشر معرفی می کند در کتب معتبر حدیثی اهل سنت به وفور یافت می البته این

شود، همان گونه که در کتب تورات و انجیل که تحریف شده هم این گونه سخنان کفر آمیز فراوان وجود دارد. یقیناً دشمنان اسالم کـه  

ند با الهام گرفتن از تورات و انجیل تحریف شده این گونه سخنان را وارد حوزه اسالم نمودند و به در رأس آنان خاندان اموي قرار دار

باور کرده و در کتـب خـویش ثبـت    پیامبر بزرگوار اسالم(ص) نسبت دادند و محدثان ساده لوح اهل سنت هم بدون تحقیق و بررسی 

نمودند.

بوده و بعد با آشنا شدن به مکتب نورانی اهل بیت، به تشـیع مشـرف مـی    ان اهل سنتمدکتر محمد تیجانی که خود روزي از عال

شود در مورد رؤیت و جسم بودن خداوند که در منابع مهم اهل سنت آمده می نویسد:

و هنگامی که حضرت موسی درخواست دیدن 2»لیس کمثله شیء«1»ال تدرکه األبصار«خداي سبحان در قرآن کریم می فرماید: 

پس چگونه (وجدان بیدار) می پذیرد احادیثی را که صحیح بخاري و صـحیح  3»لن ترانی«ند می کند، به او می فرماید: و رؤیت خداو

چنانکه مـاه را در شـب چهـاردهم مـی     به اینکه خداي سبحان در برابر بندگانش نمایان می شود و او را می بینند مسلم نقل کرده اند 

4بینند.

5ا فرود می آید.و خداوند هر شب به آسمان دنی

6و پایش را در جهنم می گذارد، پس جهنم پر می شود.

7و پایش را نمایش می دهد تا مؤمنین او را بشناسند.

103انعام/1
11شوري/2
143اعراف/3
56ص1به نقل از کتاب از آگاهان بپرسید ج112ص1و صحیح مسلم ج205ص7صحیح بخاري ج4
به نقل از همان کتاب47ص2صحیح بخاري ج5
به نقل از همان کتاب187و178ص8صحیح بخاري ج6
به نقل از همان کتاب115ص1و صحیح مسلم ج182ص8صحیح بخاري ج7
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و خداوند می خندد و تعجب می کند، و مانند آن از روایت هایی که خدا را به شکل جسمی و متحرك و قابل تحول در می آورد 

ج انگشت دارد که آسمان ها را بر انگشت اول می گذارد و زمین را بر پنج انگشت دوم و درختـان  و پنکه مثالً دو دست و دو پا دارد 

1را بر سوم و آب و خاك را بر چهارم و سایر آفریدگان را بر انگشت پنجم می گذارد!!

2رد!!و داراي منزلی است که در آن سکونت دارد و محمد(ص) براي دخول بر او، در منزلش سه بار اجازه می گی

3».خداوند برتر است از این تشبیهات. اي پروردگار عزت و جالل، تو منزه و مقدسی و به تو پناه می بریم از این گونه توصیف ها

فکر و ذهن ابن عربی در دامن چنین احادیث جعلی و عقاید نا صحیح پرورش یافته و سپس این گونه عقایـد باطـل را در   !آري

.استو گمان کرده که کشف و شهود قواي روحی خود تجسم نموده

بایزیـد  همچون اما مکتب خاندان طهارت از این گونه اباطیل کامالً پاك است و اگر ابن عربی دامان خاندان طهارت را گرفته بود 

بسطامی و عبد القادر گیالنی، دچار چنین توهماتی نمی گشت.

یکی از منابع شیعه حدیثی را می آوریم تا همه بدانند کـه راه هـدایت   از منابع معتبر اهل سنت چند سخن باطل نقل شد، اکنون از 

منحصر در خاندان طهارت(ع) است.

خداوند تبارك و تعالی از هر نوع مجانسه، مشاکله، تصویر، ،در دیدگاه خاندان طهارت(علیهم السالم) این ستارگان پر فروغ الهی

تجسیم، تشبیه و محدودیت کامالً منزه است.

ارفان امیر مؤمنان علی(ع) در خطبه اول نهج البالغه می فرماید:امام ع

سپاس مخصوص خدایی است که ستایشگران نمی توانند حق سپاسش را اداء کنند و حسابگران از شمارش نعمت هاي بی پایانش 

عاجز باشند و تالشگران در ادا کردن حقش فرو مانند.

د و افراد ژرف نگر به ذاتش پی نبرند.خدایی که افکار بلند به قله عظمتش دست نیاب

181ص9و ج33ص6صحیح بخاري ج1
183ص8صحیح بخاري ج2
دکتر محمد تیجانی56و55ص1از آگاهان بپرسید ج3
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خدایی که نشانه هایش محدود نیست، نه کالم گنجایش تعریفش را دارد و نه وقت فرصت شماره می دهد و نه این کار در وقت 

ریشه دار هر چند طوالنی باشد می گنجد. با قدرتش موجودات را آفرید. از لطف خود بادها را در اختیار همه قرار داد و با کوه هاي 

سرزمین هاي گوناگون را استوار و میخکوب ساخت....

کسی که خدا را نشناخته به او اشاره می کند و کسی که به خدا اشاره کند او را محدود کرده و کسی که خدا را محدود کنـد، او را  

شمارش کرده است.

بگوید روي چه چیزي قرار گرفته اسـت، بطـور   کسی که بگوید خدا در چیست او را در جاي معینی تصور کرده است و کسی که 

حتم جایی را بدون خدا تصور کرده است.

خدا موجودي است که آغازي ندارد و با عدم سازگار نیست. در عین اینکه با تمام موجودات همراه است، از آنان جداست. خـدا  

.نیست...که کارگردان جهان است کارش نیازي به وسیله ندارد و کارش شبیه به کار بشر 

1خدا که جهان را آغاز کرد نه براي آن فکر کرد و نه تجربه اي داشت و نه به خود حرکتی داد و نه لحظه اي ناراحت گردید....

بیان احکام از طریق مکاشفه که مخالف با اجماع مذهب تشیع است.)3

را در عالم مکاشفه از رسول خدا(ص) دریافت ابن عربی در موارد متعددي ضمن بیان احکام و دستورات شرعی ادعا دارد که آنها 

نموده است.

اهللا «مرحوم سید محمد حسین حسینی طهرانی که از طرفداران جدي عرفاي صوفی اسـت و در کتـب خـویش بـه ویـژه کتـاب       

هودات ابـن  بعد از تعریف و تمجیدهاي فراوان از ابن عربی درباره یکی از شـ » روح مجرد«اشتباهات بزرگی دارد. در کتاب » شناسی

عربی اعتراف دارد:

قسمتی از خطبه اول نهج البالغه، ترجمه مرحوم مصطفی زمانی1
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کسی که بر فتوحات محی الدین وارد باشد، در عین آنکه آن را حاوي نکات دقیق و عمیـق و اسـرار عجیبـه و علـوم بدیعـه      «

متنوعه می یابد، می بیند که حاوي بعضی از مکاشفات او نیز هست که با متن واقع و معتقد شیعه تطبیق نـدارد. مثـل آنکـه در اواخـر     

وصایاي خود که از کتب زیبا و مفید آن است، و آخرین باب از فتوحات را تشکیل می دهد، در دعاي وقت خاتمه مجلس مـی  کتاب

گوید:

ربنـا ال  حب و یرضـی!  یو أطلعنا خیراً! و رزقنا اهللا العافیۀ و أدامها لنا، و جمع اهللا قلوبنا علی التقوي و وفّقنا لما اللهم أسمعنا خیراً 

ناتُؤاخبنا رلینَ من قَبلَى الَّذع لْتَهمراً کَما حنا إِصلَیلْ عمال تَح نا وبأَخْطَأْنا ر ینا أَوذْنا إِنْ نَس  نَّـا وع فاع لْنا ما ال طاقَۀَ لَنا به ومال تُح و

1کافرِیناغْفرْ لَنا و ارحمنا أَنْت موالنا فَانْصرْنا علَى الْقَومِ الْ

» صـحیح بخـاري  «سپس می گوید: من این دعا را در خواب از رسول اهللا(ص) شنیدم، هنگامی که مردي قاري، از قرائت کتـاب  

براي آن حضرت فارغ شد.

و من در آن رؤیا از حضرت پرسیدم از حکم زن مطلقه اي که با صیغه واحده او را سه طالقه کرده اند بدین گونه که شوهرش بـه  

بگوید: أنت طالق ثالثاً!وي 

رسول خدا(ص) فرمود: هی ثالث کما قال: ال تحلّ له [من بعد] حتی تنکح غیره. آن طالق سه طالق است همان طور که خدا می 

فرماید: دیگر بر این مرد حالل نیست مگر آنکه شوهري دیگر او را به نکاح خویشتن در آورد.

اعتی از اهل علم آن طالق را یک طالق محسوب می نمایند.من به رسول خدا گفتم: یا رسول اهللا! جم

رسول خدا(ص) فرمود: آن جماعت این طور حکم کرده اند طبق آنچه به ایشان رسیده است، و درست رفته اند.

سوره بقره286قسمتی از آیه1
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من از این کالم رسول خدا فهمیدم تقریر و امضاي حکم هر مجتهدي را و این را که هر مجتهدي مصیب اسـت. (یعنـی حکمـش    

در اینجا پرسیدم: یا رسول اهللا! من در این مسأله نمی خواهم حکمی را مگر آن حکمی که تو بر آن حکم مـی کنـی در   1است)درست

صورتی که از تو استفتاء شود، و اینکه اگر درباره خودت واقع می شد چه می کردي؟!

2».رهرسول خدا فرمود: هی ثالث کما قال: ال تحلّ له [من بعد] حتی تنکح زوجاً غی

نقد و بررسی این مکاشفه:

تأیید کتاب صحیح بخاري از جانب رسول خدا.- 1

هر چند اهل سنت صحیح بخاري را اصح کتب می دانند، اما بسیاري از احادیث آن ضعیف بلکه جعلی است. همان گونه که مطرح

موده است، بنابر این پذیرش ایـن مکاشـفه،   شد در این کتاب احادیثی وارد شده که خدا را به صورت جسم و شبیه انسان ها توصیف ن

صحه گذاشتن روي عقاید باطل است.

حکم سه طالقه کردن زن در یک مجلس مخالف اجماع قطعی شیعه می باشد. تمام علماي شیعه بدون استثنا ایـن حکـم اهـل    - 2

ین حکم را به اجتهاد رسول خدا(ص) سنت  که مرد می تواند در یک مجلس زنش را سه طالقه کند را باطل می دانند. اما ابن عربی ا

با ادعاي مکاشفه اش نسبت می دهد، پذیرش این کشف و شهود ابن عربی رد کردن خاندان طهارت و مذهب تشیع است.

ابن عربی ادعا دارد که فصوص الحکم را در عالم شهود از حضرت رسول خدا(ص) گرفته است.)4

ابن عربی در مقدمه کتاب فصوص الحکم می نویسد:

کم کنند هر چند مخالف یکدیگر همه آن احکـام حکـم خداسـت، امـا     این عقیده فقهاي اهل سنت است که علماي شیعه اجماعاً آن را رد می کنند. اهل سنت می گویند فقها هر چه ح1
هد مطابق آن باشد یا مطابق آن نباشـد.  شیعه با توجه به تعالیم خاندان طهارت عقیده دارد حکم خداوند در یک موضوع، متعدد نمی باشد بلکه واقع یکی است که ممکن است فتواي مجت

ند هر چه فقیه حکم کند آن درست است.اما همان گونه که بیان شد اهل سنت می گوی
354و353روح مجرد ص2
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فإنّی رأیت رسول اهللا(ص) فی مبشّرة اریتها فی العشر اآلخر من المحرم، محرم سنۀ سبع و عشرین و ستمائۀ بمحروسۀ دمشق و «

و اولـی  سمع و الطاعۀ هللا و لرسولهلخرج به الی الناس ینتفعون به، فقلت: اابیده(ص) کتاب. فقال لی: هذا کتاب فصوص الحکم خذه و 

».األمر منّا کما امرنا

من رسول اهللا را در مبشره اي دیدم. و این واقعه در محرم سال ششصد و بیست و هفت در شهر دمشق بود و دیدم که در دست :«

رسول اهللا کتابی بود. به من فرمود: این کتاب فصوص الحکم است. آن را بگیر و به مردم برسان تا از او نفع برند. من گفـتم: شـنیدم و   

».و اولی األمر رارسولش اطاعت نمودم مر خداي و 

این کشف و شهود ابن عربی به دالئل گوناگون نمی تواند صحیح باشد، از جمله:

تحریف واقعیات:- 1

ابن عربی در فص هارونیه می گوید: پیامبر اسالم مرد و هیچ جانشینی انتخاب نکرد و به احدي وصیت براي جانشینی ننمود.

امبر بزرگوار اسالم علی(ع) را به عنوان جانشین خود به مردم معرفی نمود.در حالی که از قطعیات تاریخ است که پی

در حالی که ایمان ابو طالب از مسلمات تاریخ است.، می کندهمچنین وي در فص لوطیه ابوطالب پدر امیر مؤمنان را کافر معرفی

تشیع می باشد.پذیرش این مکاشفه و ادعاي ابن عربی در واقع رد کردن حقانیت مذهب، بنابر این

وجود عقاید فاسد در این کتاب:- 2

براي نمونه:

.ابن عربی گوساله پرستی را در فص هارونیه خدا پرستی می داند

.بر خالف نص صریح قرآن در فص موسویه فرعون را اهل نجات می داند

.بر خالف نص صریح قرآن ادعاي ربوبیت فرعون را درست می داند

به نقص معرفت متهم می سازد.در فص نوحیه، حضرت نوح را

.بر خالف نصوص اسالمی، در فص اسحاقی، اسحاق را ذبیح معرفی می کند
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.در فص هارونیه بر خالف توحید اسالمی اشیاء را عین ذات خدا می داند

.در فص موسوي فرعون را عین حق(ذات خدا) معرفی می کند

زیه معرفی می کند.بر خالف توحید اسالمی، توحید را جمع بین تشبیه و تن

 در فص نوحیه ادعا دارد که منظور از غرق شدن قوم نوح، غرق شدن در دریاي علم پیامبر اسالم(ص) می باشد و منظور از

نص صریح قرآن است.ورود آن قوم در آتش، آتش محبت الهی است و این بر خالف 

 1است که نصوص اسالمی این سخن را رد می کند.و این در حالیدر این کتاب مدعی است که خدا را در خواب دیده است

و موارد بسیار دیگري که براي اهل تحقیق به وضوح ثابت می کند ادعاي ابن عربی در اخذ کتاب فصوص الحکم از جانب رسول 

اهللا(ص) صحیح نمی باشد.

از طریق مکاشفه و الهـام الهـی نوشـته    همچنین ابن عربی درباره مشهورترین کتابش یعنی فتوحات مکیه نیز ادعا دارد که آنان را 

است.

و مکاشفات متعدد دیگر وي از قبیل سیر در آسمان هاي هفت گانه، سیر در عرش الهی، دیدن ارواح بزرگان، دیدن پیامبران الهی، 

دیدن باطن و سریر انسان ها و....

سئوال:

عربی دروغ گفته و خواسته که مردم را بفریبد؟!اکنون که ثابت شد این مکاشفات غیر صحیح است، آیا می توان گفت ابن 

جواب: این سخن را نمی توان پذیرفت، به هر حال ابن عربی دانشمندي است منتسب به عالم اسالم که سال ها در عرفان بشـري  

نیست:سیر و سلوك نموده و نمی توان او را متهم به به دروغ نمود، اما باید گفت که شهودات غیر صحیح از دو حال خارج

:خداوند را دو بار در خواب دیدم که به من فرمود بندگان مرا نصیحت کن. (فتوحات مکیـه  » رأیت الحق فی النوم مرتین و هو یقول لی انصح عبادي«ابن عربی در فتوحات می نویسد: 1
چاپ دار صادر بیروت).234ص1ج

)183:انسان در خواب حق را می بیند به صورتی از صور و در آن شک ندارد. (فصوص الحکم ص» مثل من یري الحق فی النوم و ال ینکر هذا«فصوص می نویسد: همچنین در
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ات شیطان است که وي در وجود اشخاصی که می توانند در تاریخ صاحب اثر شوند نفوذ می کند و خود را به صورت ءیا القا- 1

مکاشفه به آنان نشان می دهد و سالک گمان می کند که حقایق بر او آشکار شده است.

نی قواي ذهن او مختل شده و دچار توهمات سالک مرتاض بر اثر فشار شدید بر روح و جسم و تحمل گرسنگی هاي طوالیا - 2

می گردد. آنگاه توهمات در نظرش حقایق و واقعت ها جلوه می کند.

مرحوم مال محسن فیض کاشانی کـه خـود روزي از   کهچنانهمشاید در کشف و شهودات ابن عربی بیشتر این را می توان گفت، 

یسد:طرفداران جدي ابن عربی بوده این گونه درباره وي می نو

در سخنان ابن عربی مخالفت هاي رسوایی با شرع و تناقضات عقلی واضحی وجود دارد آن چنان مخالفت ها و تناقض هایی که «

کودکان به آن می خندند و زنان آن ها را به مسخره می گیرند....

اینکه به دور عرش گشته... او سپس با ادعاهاي گسترده اش در شناخت خدا و مشاهده معبود و همراهی با خدا با چشم شهود و

را در شرایطی می بینی که داراي سخنان سخیف و احمقانه و بلند پروازي هاي متکبرانه و هذیان و خرافات در هم و بر هم و ضـد و  

شـیانه  نقیض هاي تحیر آوري که جگر را پاره پاره می کند قرار دارد. گاه سخنانی به ثبات و مستقیم می گوید و گاهی مطـالبش از آ 

عنکبوت سست تر است. در کتاب ها و تصنیفاتش گفتارهاي بی ادبانه نسبت به خداوند منزه وجود دارد که هـیچ مسـلمانی در هـیچ    

گویا در نفسش از صور مجرده امور قبیحی را می بیند و گمان می کند حقیقت دارد و تلقی ....تفوه کندموقعیتی راضی نمی شود به آن 

شاید عقلش به واسطه شدت ریاضت و گرسـنگی مختـل شـده، و    می کند که آنها حقیقت وصول به حق است. به قبول کرده و تصور

1».آنچه به خاطرش می آمده بدون تأمل به قلمش جاري می شده است

155تاص150رساله سوم بشارة الشیعه از ص1
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بی نیازي از معرفت امام زمان-28

ن سخن سبب شده که مورد انتقاد شدید ابن عربی در کتاب فتوحاتش خود را بی نیاز از شناخت و معرفت امام زمان می داند و ای

از طرف مخالفان خویش و بلکه برخی از موافقان قرار گیرد.

مال محسن فیض کاشانی به خاطر همین سخن به شدت ابن عربی را به باد انتقاد می گیرد و می نویسد:

إنّی لـم  «أهل معرفتهم یقول فی فتوحاته و هذا شیخهم(اهل سنت) األکبر محی الدین ابن العربی و هو من أئمۀ صوفیتهم و رؤساء«

فاعتبروا یا أولی األبصار فإنّه لما استغنی عن هذه المعرفۀ مع سماعه حـدیث  ». أسئل اهللا أن یعرّفنی امام زمانی و لو کنت سئلته لعرّفنی

و ترکه و نفسه فاستهوته الشیطان فـی  المشهور بین العلماء الکافۀ، کیف خذ له اهللا» من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتۀ الجاهلیۀ«

أرض العلوم حیران فصار مع وفور علمه و دقّۀ نظره و سیره فی أرض الحقایق و فهمه لألسرار و الدقایق لم یستقم فی شیء من علـوم  

1»الشرایع و لم یعض علی حدودها بضرس قاطع

صوفیه و از بزرگان اهل معرفتشان می باشد، در فتوحات شیخ اکبر اهل سنت محی الدین بن عربی است، او از پیشوایان «ترجمه: 

اي صاحبان بصیرت » من از خدا نخواستم که امام زمانم را به من بشناساند، و اگر از خدا می خواستم به من می شناساند.«می گوید: 

هر کس «همه علما که می گوید: عبرت بگیرید و بنگرید که چگونه خود را بی نیاز از شناختن امام دید حال آنکه حدیث مشهور بین

را شنیده بود، پس چگونه خدا او را مخذول و گمراه کرد و به خودش » که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است

ز واگذاشت تا شیطان او را در زمین علوم سرگردان رهایش کرد. پس با وجود علم فراوان و دقت نظري که داشـت و برخـورداریش ا  

سیر در زمینه حقایق و فهم نسبت به اسرار و دقایق، در هیچیک از علوم اسالمی راه دقیق را نپیمود و به حتم و یقـین بـه حـدود آن    

دست نیافت.

نیز بر ابن عربی وارد ساخته است:–که خود از بزرگان حکما می باشد –و نظیر این ایراد مولی اسماعیل خاجویی 

152تا150رساله سوم بشاراة الشیعه ص1
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فانظر کیف خذ له اهللا و ترکه و نفسه، فإنّّه مع » م أسأل اهللا أن یعرّفنی امام زمانی، و لو کنت سألته لعرّفنیانی ل«قال فی فتوحاته «

عن هذه المعرفـۀ و  المشهور بین العلماء الکافۀ کیف یسعه اإلستغناء» من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتۀ الجاهلیۀ«سماعه حدیث 

1»ال عنها؟!ؤدم السعکیف یسوغه 

جناب سید محمد حسین حسینی طهرانی در نقد سخن این دو حکیم و همچنین توجیه کالم ابن عربی می نویسد:

این ایراد بر محی الدین از این دو بزرگوار که خود اهل حکمت و معقول بوده اند، بسیار عجیب است. زیرا محی الدین به کرّات و «

راتب خواهش و طلب عبور کرده ام؛ در من تقاضا و طلبی وجود ندارد، هر چه بگویم مرّات در فتوحات تصریح دارد بر آنکه: من از م

و انجام دهم خواست خداوند است عزّ شأنه. بنابر این من در برابر عظمت حق نابود می باشم و از خـود بـودي و وجـودي و اراده و    

2».و مشیت در میانه نیستآنچه خداوند بخواهد همان خواست من است و دو گونه ارادهانتخابی ندارم. 

و در ادامه می نویسد:

از اینجا دستگیر می شود که: نه مرحوم مال محسن فیض که خود شاگرد و داماد مـال صـدرا بـوده اسـت و نـه مـال اسـماعیل        «

3».خواجویی، به روح و معانی کلمات محی الدین پی نبرده اند

به خاطر دلبستگی هاي شدید به –را هیچ گونه انتقادي به ابن عربی جناب سید محمد حسین حسینی طهرانی گویا تحمل شنیدن 

ندارد.–وي 

اما جواب وي:

بق سخن ابن عربی، ایشان امام عصر(ع) را نشناخته، حال سئوال می شود چگونه انسان می تواند بدون شناخت امام زمان از ط- 1

خواست و اراده خدا از بین ببرد؟مرحله تقاضا و طلب عبور کند و خواست و اراده خود را در برابر 

آري! هرگز امکان پذیر نیست. زیرا راه رسیدن به مقامات عالی الهی شناخت و معرفت امام زمان است.

371نقل از روح مجرد ص1
371روح مجرد ص2
373همان ص3
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اینکه عرفا می گویند باالترین مقام در عرفان این است که انسان از مرحله طلب عبور کند و هیچ خواسته و خواهشی نداشته - 2

پیامبران عالی ترین مقام را دارا می باشـند، خداونـد در قـرآن کـریم     :ه خدا یکی گردد، قابل پذیرش نمی باشدباشد و اراده او با اراد

ست آنها سخن به میان آورده است، براي نمونه:مکرر از طلب و درخوا

.داستان حضرت زکریا که در اواخر عمر درخواست فرزند از خدا می کند

 درخواست پادشاهی و اقتدار می نماید.داستان حضرت سلیمان که از خداوند

.حضرت موسی که از خداوند درخواست می کند که برادرش وزیر و جانشین وي گردد

.حضرت ابراهیم(ع) از خداوند درخواست می کند که دل هاي عالمیان را متجه زن و فرزندانش بگرداند

.حضرت یعقوب از خداوند درخواست رسیدن به یوسف را می کند

اسالم(ص) طلب شفاعت براي امت خود می کند.پیامبر

همچنین امامان معصوم(ع) در ادعیه خویش مکرر از خداوند درخواست و طلب می کنند.

و همچنین در آیات فراوانی از قرآن کریم خداوند متعال انسان ها را دعوت به طلب و دعا نموده است.

براي نمونه:

»لَو لَا دعاؤُکُم  فَقَد کَذَّبتُم فَسوف یکُونُ لزَاماربىقُلْ ما یعبؤُاْ بِکم: «می فرماید77خداوند در سوره فرقان آیه

پروردگارم براى شما ارجى قائل نیست اگر دعاى شما نباشد شما (آیات خدا و پیامبران را) تکذیب کردید، و (این عمل) «بگو: «

.»ا نخواهد شد!دامان شما را خواهد گرفت و از شما جد

قَرِیب  أُجِیب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ  فَلْیستَجِیبواْ لىِ و لْیؤْمنُواْ بىِ فَإِنىو إِذَا سأَلَک عبادى عنى«می فرماید: 186در سوره بقره آیه

»لَعلَّهم یرْشُدون

خواند، پاسخ کنند، (بگو:) من نزدیکم! دعاى دعا کننده را، به هنگامى که مرا مىو هنگامى که بندگان من، از تو در باره من سؤال«

».گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند (و به مقصد برسند)!مى
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ف السوء و یجعلُکُم خُلَفَاء الْأَرضِ  أَ ءلَـه مـع اللَّـه     أَمن یجِیب الْمضْطَرَّ إِذَا دعاه و یکْش«می فرماید: 62در سوره مبارکه نمل آیه

»قَلیلًا ما تَذَکَّرُون

دهـد آیـا معبـودى بـا     سازد، و شما را خلفاى زمین قرار مىکند و گرفتارى را برطرف مىیا کسى که دعاى مضطرّ را اجابت مى«

».شوید!خداست؟! کمتر متذکّر مى

1»إِنَّ الَّذینَ یستَکْبرُِونَ عنْ عبادتىِ سیدخُلُونَ جهنَّم داخرِینو قَالَ ربکُم ادعونىِ أَستَجِب لَکم«ماید: و نیز می فر

ارد ورزند به زودى با ذلّـت و مرا بخوانید تا (دعاى) شما را بپذیرم! کسانى که از عبادت من تکبر مى«پروردگار شما گفته است: «

.»شوند!دوزخ مى

طبق روایات در ذیل آیه فوق مستکبرین کسانی هستند که خود را از دعا و طلب به پیشگاه الهی بی نیاز می بینند.

با توجه به این توضیحات آنچه عرفاي صوفی می گویند که باالترین مقام ترك طلب و خواسته است نمی توانـد صـحیح باشـد.    

وج معرفت طلب و درخواست مدام از خداوند تبارك و تعالی است و این درخواست فقر ذاتی انسـان  خالف این سخن است. اواقعیت 

را به یاد می آورد و سبب می شود که انسان در برابر ذات اقدس الهی چیزي براي خود قائل نباشد و بداند که او ذاتی فقیر بیش نیست 

صوفیه با این بینش غلط که ما مشیت و اراده خود را از بین برده ایـم و در مـا   و اگر از آن ذات بی نیاز روي بگرداند نابود می شود. 

لیس فی «و » ال إله إلّا أنا«و » أنا الحق«وجود و موجود انداختند و نداي وحدتفقط مشیت و اراده الهی قرار دارد، خود را به مهلکه

سیر و سلوك با ذات خداوند یکی می شود! (نعوذ باهللا)را سر دادند و گفتند ذات انسان در مقام باالي » جبتی سوي اهللا

محمد حسین حسینی طهرانی در روح مجرد می نویسد:

60غافر/1

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



285

نهایت سیر هر موجودي فناي در موجود برتر و باالتر از خود است، یعنی فناي هر ظهوري در مظهر خـود و هـر معلـولی در    «

ي خود را به فعلیت رسانیده است، فناي در ذات احدیت است و فناي در علت خود. و نهایت سیر انسان کامل که همه قوا و استعدادها

1».ذات اهللا است و فناي در هو

می نویسد:» امام شناسی«در کتاب 

2».همه مردم ممکنند و غایت و سیر آنها فناء و اندکاك در ذات واجب الوجود است«

مرحله طلب و درخواست عبور کرده صحیح نمـی باشـد؛   اینکه جناب محمد حسین حسینی طهرانی ادعا دارد که ابن عربی از- 3

زیرا در آثار وي درخواست و طلب هاي او فراوان دیده می شود!

براي نمونه:

که در طلب و عشق دختر استادش داد سخن سر داده و به سرایش پرداخته می نویسد:» ترجمان األشواق«ابن عربی در کتاب 

که خداوند از وي خوشنود بـاد دختـري بـود دوشـیزه، لطیـف      )ابو شجاع زاهر اإلصفهانیشیخ مکین الدین (و براي این استاد «

پوست، الغر شکم، باریک اندام، نگاه را در بند می کرد... گوشه چشمش فریبا و اندامش نازك و زیبا بود... اگر روان هاي نا تمـام و  

اداب می نماید داد سخن می دادم... بیماري من از عشق آن زیباي بیمار و بد اندیش نبود همانا من در شرح زیبایی وي که چون باغ ش

3».خمار چشم است، مرا با یاد وي درمان کنید، عشق من به آن زیباي ناز پرورده نازك بدن به درازا انجامید...

د توجه داشت او به امامـت  خود را از شناختن امام زمان بی نیاز پنداشته است، بایکه البته در پایان این بحث باید گفت ابن عربی 

نوعی قائل بوده، بنابر این امام زمانی که ابن عربی خود را از شناختن وي مستغنی دانسته معلوم نیست آن امام زمانی باشد کـه مـورد   

قبول مال محسن فیض کاشانی و سایر شیعیان اثنا عشري است.

194روح مجرد ص1
178ص5امام شناسی ج2
9تا7ترجمان األشواق ص3
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گرفتن علوم مستقیم از خدا-29

مشـهورترین و عظـیم تـرین    علوم را در شهودات خویش مستقیماً از خدا دریافت نموده است. ابن عربی ادعا دارد که بسیاري از

کتاب وي فتوحات مکیه می باشد که مدعی است با الهام الهی آن را نگارش نموده و همچنین وي در آثارش می نویسد که خدا را در 

خواب دیده و از وي معارف را دریافت نموده است.

صوفیه این است که سالک باید علوم و مکتوبات را رها کند و خود محل وحی شود و از معارف الهی مستقیم بهره اصوالً از عقاید 

مند گردد.

یکی از اساتید ابن عربی که در کتاب فتوحات مکیه بسیار از وي تمجید می کند و او را در زمره اقطاب روزگار نام می بـرد، ابـو   

در چند جاي فتوحات نام او را همراه بایزید بسطامی می آورد، گاه به خـاطر شـأن او بـا پیـر     مدین غوث تلمسانی است. ابن عربی 

بسطامی و گاه تشابه افکار ایشان را براي مریدان ثبت و بیان می دارد. از جمله نظر هر دو در باب علم آن است که باید از حی ازلـی  

روایت می کنند. در فتوحات می نویسد:انمردگکه زنده جاوید است گرفته شود، نه از کسانی که از 

هر گاه به شیخ ابو مدین گفته می شد، فالنی از فالنی روایت کرد، او می گفت: ما نمی خـواهیم قدید(گوشـت کهنـه خشـکیده)     «

نمرده اسـت.  بخوریم، گوشت تازه بیاورید، از پروردگارتان روایت کنید، فالن و بهمان را رها سازید، آنها گوشت تازه خوردند، واهب

1».او به شما نزدیک تر از رگ گردن است. باب فیض الهی و مبشرات هم بسته نشده است

نقد این دیدگاه:

ال یموت یقول أمثالنا حـدثنی قلبـی عـن    قال أبو یزید البسطامی رضی اهللا عنه فی هذا المقام و صحته یخاطب علماء الرسوم أخذتم علمکم میتا عن میت و أخذنا علمنا عن الحی الذي1
فالن یقول ما نرید نأکل قدیدا هـاتوا  قولون حدثنی فالن و أین هو قالوا مات عن فالن و أین هو قالوا مات و کان الشیخ أبو مدین رحمه اهللا إذا قیل له قال فالن عن فالن عن ربی و أنتم ت

لدنی أي حدثوا عن ربکم و اترکوا فالنا و فالنا فإن أولئک أکلوه لحما طریـا  ء قلت أنت ما خصک اهللا به من عطایاه من علمه الائتونی بلحم طري یرفع همم أصحابه هذا قول فالن أي شی
)280ص1و الفیض اإلالهی و المبشرات ما سد بابها. (فتوحات مکیه جو الواهب لم یمت و هو أقرب إلیکم من حبلِ الْورِید
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و همچنین افتادن انسان در مهلکه توهمات و ،پذیرش این عقیده انکار احادیث پیامبر(ص) و امامان معصوم(علیهم السالم) است

مان را رها کند و جهت رسیدن به معارف الهی سیر و سلوك و کشـف و شـهود خـویش را    عقاید فاسده، زیرا انسان اگر معارف معصو

مالك قرار دهد، قطعاً دچار انحرافات بزرگ عقیدتی خواهد شد، آنگاه سالک که بدون راهنماي معصوم پیش رفته بـر اثـر ریاضـات    

حقایق و مکاشفات جلوه می کند و سالک می شدید دچار توهماتی می شود و آن توهمات و تخیالت در ذهن و روح وي به صورت 

پندارد که حقایق از مصدر الهی بر او منکشف شده، در حالی که چنین نیست. او فقط دچار توهمات گشته است.

اینکه ابن عربی می گوید خدا را در خواب دیدم، آیا چیزي جز توهمات ذهنی او می تواند باشد؟!
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یدگاه ابن عربیآفرینش جهان هستی از د-30

جناب کاظم محمدي از نویسندگان عرصه عرفان و تصوف در این باره می گوید:

در نظر عارفان، آفرینش جهان مبتنی بر نظریه عشق است. جهان خلقت با عشق آفریده می شود و با عشق جریان پیدا می کند و «

ی شود.عشق در حقیقت به منزله جان جهان و جهان به منزله جسم آن محسوب م

که من گنج نهانی بودم، دوست داشتم شناخته » کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق کل أعرف«حدیث قدسی شریف 

شوم، پس جهان را خلق کردم تا مرا بشناسند، اسباب آفرینش را تبیین می کند. خداوند به منزله کنج نهانی که میل به شـناخته شـدن   

ند تا مردم به شناخت وي نائل آیند. پس فلسفه آفرینش طبق این نظریه که ابن عربی نیز آن را بـاور دارد و  ق می کلدارد، جهان را خ

بسیار هم تکرار می کند، مبتنی بر نظریه معرفت، آن روي دیگر سکه عشق است.

بی نیز در تأویل این کالم می صورت می گیرد و ابن عر» کن«بدیهی است که آفرینش جهان با امر الهی و آن هم با کلمه راز آمیز 

گوید. جهان چونان اصوات ملفوظی است که از دهان آدمی خارج می گردد. چنان که اصوات ملفوظ از نَفَس آدمی سـر چشـمه مـی    

د ایجاد شده است و شکل بایسته خود را می گیرد. اما در این نفس الرحمان کلماتی نیز وجـود دار » س الرحمانفَنَ«گیرد، عالم نیز با 

که هر یک حاوي رمزي است، نشانه آن محسوب می شود.

حروف الفبا که در حقیقت رمزي از تعداد فلک هاست، با نظام عالم و ایجاد عالم هماهنگ و هم آواست که گویی با هـر یـک از   

ـ  اب الفتوحـات بـه آن   این حروف نوعی از حقایق اشیاء شکل می گیرد و آفریده می شود. و این از مقوالتی است که ابن عربی در کت

بسیار توجه کرده است.

از این گذشته، بدان سان که نفس آدمی دوره قبض و بسطی دارد، جهان نیز از چنین دو مرحله متممی می گـذرد. در هـر لحظـه    

حله قـبض  فانی و در لحظه پس از آن تجدید آفرینش می یابد. بی آنکه میان این دو مرحله جدایی زمان پدید آید. هنگامی که در مر
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به این ترتیب، جهان تجلی ذات پروردگار است است، به ذات الهی باز می گردد و در مرحله بسط دوباره تجلی و بروز پیدا می کند. 

1».که هر لحظه تجدید می شود

نقد:

ـ       ود مغز این دیدگاه این است که جهان همان ظهور و تجلی ذات خداوند است. همان گونـه کـه در بحـث وحـدت وجـود و موج

گذشت، ابن عربی عقیده دارد خداوند در تنزل ذات خویش از مرحله احدیت به مرحله الوهیت و تجلی در ممکنات جهـان را ایجـاد   

نموده است. این دیدگاه کامالً مغایر با تعالیم اسالمی است. در تعالیم خاندان طهارت به وضوح آمده که آفرینش خداوند ابداعی است و 

. یعنی خداوند جهان را آفرید بدون ماده و نقشه پیشین. اما ابن عربی و عرفا قائلند که خداوند با تجلـی ذاتـی   است» ال من شیء«از 

جهان را خلق نمود، یعنی از ذات خود جهان را ایجاد کرد.

نـد و بـا   را ذکر مـی ک » کنت کنزاً مخفیاً...«و در فصوص الحکم در فص موسویه حدیث 2ابن عربی در ده جاي فتوحات خویش

طبق این احادیث جریان آفرینش بر مبناي عشق توجیـه مـی شـود، زیـرا خداونـد      استدالل به آن عقاید خویش را مطرح می نماید. 

دوست داشت که شناخته شود پس جهان را ایجاد کرد.

مه گرفته و چون بـر  صوفیه عقیده دارند که حرکت حبی و تجلی خداوند جهان را ایجاد نمود، پس جهان از ذات خداوند سر چش

اثر حرکت حبی خداوند ایجاد شده، خدا به مخلوقاتش عشق می ورزد.

اما از دو جهت بر این حدیث قدسی نقد وارد است:

این حدیث قدسی که صوفیه مرتب براي ابراز عقاید خود بدان استناد می کند هیچ گونه سندي ندارد. در برخی از کتب حدیثی - 1

است و غیر قابل استناد و احتمال قریب به یقین از جعلیات صوفیه می باشد.موجود سند شیعه و سنی این حدیث بی

135و134، سه حکیم مسلمان ص106تا104ابن عربی بزرگ عالم عرفان نظري ص1
310و112و132ص2از جمله ج2
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عالوه بر بی سند بودن این حدیث، مضمون آن هم با متون دینی و دالئل عقلی سازش ندارد. طبق مضمون این حـدیث بایـد   - 2

جهان را خلق کند تا شناخته شود؛ پس باید گفت نیازمندي را به خداوند نسبت دهیم، زیرا حدیث می گوید که خداوند دوست داشت 

که خداوند نیاز به شناخته شدن دارد، بنابر این مخلوقات را آفرید. این عقیده هیچ گونه سازشی با براهین عقل و متون شرعی ندارد.

ندارد. هدف ابن عربی و سایر س الرحمان می دانند نیز با متون شرعی و برهان عقل سازگاري فَو اینکه ابن عربی و عرفا عالم را نَ

عرفا از معرفی کردن عالم به نفس الرحمان این است که بگویند عالم از ذات خداوند نشأت گرفته و آن عین ذات اوسـت در مرحلـه   

طبق محکمات معـارف توحیـد   تنزل، همان گونه که نفس انسان هم از ذات او نشأت گرفته و مرحله اي از تنزل ذات انسان است. اما 

م و خداوند مباینت می باشد.سالمی، عالم مخلوق خداست و خداوند آن را ابداع کرده یعنی از چیزي نیافریده است و بین ذات عالَا

س الرحمان آمده و عرفا ایـن معـارف را از   فَنَ، واژهوفیانه بگویند که در احادیثصالبته ممکن است طرفداران ابن عربی و عرفان 

احادیث اخذ کرده اند.

واب:ج

».کشف الغمه«و دیگري در کتاب » عوالی اللئالی«در منابع حدیثی شیعه فقط دو مرتبه واژه نفس رحمان آمده، یکی در کتاب 

به باد دشـنام ندهیـد کـه از    «ابن ابی جمهور احسائی در کتاب عوالی اللئالی بدون ذکر سند از رسول خدا نقل می کند که فرمود: 

1».نفس رحمان است

حدیث به خاطر عدم ذکر سند اعتبار ندارد باید توجه داشت که خود کتاب عوالی هم نزد علماء اعتبـار چنـدانی   کهر اینعالوه ب

ندارد. در این باره عالمه مجلسی می نویسد:

ب را (یعنی احادیـث صصاحب این کتاب پوست و مغز (احادیث صحیح و غیر صحیح) را از هم جدا نکرده و اخبار مخالفین متع«

2».اهل سنت) در بین روایات اصحاب (یعنی شیعیان) وارد کرده است

51ص1عوالی اللئالی ج1
30ص1بحار األنوار ج2
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».من از این کتاب احادیث اندکی نقل می کنم«و در ادامه مرحوم عالمه مجلسی می گوید: 

آمده:» کشف الغمه«و اما آن حدیثی که در کتاب 

علی بن عیسی اربلی بدون سند از پیامبر نقل می کند که فرمود:

که منظورش اویس قرنی است. بنابر این، نقل کشف الغمه هم به خاطر عدم ذکر سند بی 1»را از طرف یمن یافتممن نفس رحمان«

اعتبار است. و حتی اگر از روي تسامح حدیث را هم بپذیریم، مضمون حدیث ارتباطی با سخنان و عقاید صوفیه ندارد، زیرا در حدیث 

جهان هستی!نفس رحمان باد است اما در عقاید صوفیه کل 

نتیجه بحث:

ی ذات خداوند نمی باشد، بلکه ابداع الهی است که خداوند آن را بدون ماده اولیه و نقشه و طرح ایجاد نموده اسـت. و  جلّتجهات 

آن علیهم السالم می باشد. اما ابن عربی و عرفاي صوفی عقایدشان در تقابـل این دیدگاه کامالً مطابق با قرآن کریم و توحید اهل بیت

قرار دارد.

اما نه اینکه خداوند تجلی ذاتی نموده و این تجلی دائـم در  است،و این که جهان دائم در حال تغییر و شدن و ایجاد است درست 

شدن و تجدید می باشد، بلکه جهان تجلی فعل و قدرت الهی است که دائم در حال شدن و تحول و دگرگونی است و این است واهللا نو

ه اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السالم) مروج آن می باشند.دیدگاه حق ک

پایان

و صلّی اهللا علی محمد و آله الطاهرین

261ص1کشف الغمه ج1
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سید علی رضا حسینی، انتشارات دلیل ما، چاپ دومدیدگاه محی الدین ابن عربی درباره خلفا- 56

1363محمد تقی مصباح یزدي، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، دروس فلسفه- 57

چاپ اول

1380نور الدین عبد الرحمان جامی، مؤسسه انتشارات نگاه، تهران عاردیوان اش- 58

34چاپ1377شمس الدین محمد حافظ شیرازي، انتشارات صفی علیشاه، دیوان اشعار- 59
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مثنوي معنوي جالل الدین محمد بلخی (مولـوي)، نشـر محمـد، چـاپ دوم     دیوان اشعار- 60

1381

الل الدین محمد، به انتخاب فریدون کار، غزلیات شور انگیز شمس تبریزي، جدیوان اشعار - 61

چاپ دوم، نشر کتابخانه فروغی

نور الدین نعمت اهللا بن عبد اهللا، مشهور به شاه نعمت اهللا ولیدیوان اشعار- 62

فرید الدین عطار نیشابوريدیوان اشعار- 63

1375امام خمینی(ره) مؤسسه تنظیم و نشر آثار، چاپ بیست و نهم، دیوان اشعار- 64

اُشو، ترجمه فرشید قهرمانی، نشر کتاب آوند، چاپ دومشراقدر هواي ا- 65

، لنتشارات مکتب اسالم، چاپ اولداوود الهامیداوري هاي متضاد درباره ابن عربی- 66

1366احمد حاج سید جوادي و دیگران، انتشارات بنیاد اسالمی، تهراندایرة المعارف تشیع- 67

1354ین محمد رضا قمشه اي، قزوذیل فص شیثی فصوص الحکم- 68

روتشمس الدین محمد بن عثمان الذهبی، مؤسسۀ الرساله، بیسیر اعالم النبالء- 69

ن نصر، ترجمه احمد آرام، شرکت سهامی کتاب هاي جیبـی، چـاپ   یسید حسسه حکیم مسلمان- 70

سوم

1372محمد علی فروغی، چاپ سوم، انتشارات زوار، سیر حکمت در اروپا- 71

شیخ عباس قمیسفینۀ البحار- 72

محمد مردانی، چاپ سوم، چاپخانه سپهرتاه در مرام صوفی گريسیري کو- 73

أبی عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي، دار إحیاء التراث، بیروتسنن ترمذي- 74

1372سید جالل الدین آشتیانی، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ سوم شرح مقدمه قیصري- 75
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1374انتشارات زوار، شمس الدین محمد الهیجی، چاپ دوم،شرح گلشن راز- 76

1376الهی اردبیلی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، شرح گلشن راز- 77

1375صائن الدین علی ترکه اصفهانی، انتشارات آفرینش، تهران شرح گلشن راز- 78

بابا نعمت اهللا نخجوانی، به اهتمام کاظم دزفولیان، انتشارات طالیهشرح گلشن راز- 79

1382طالیه، چاپ اول نتشاراتکاظم دزفولیان، اشرح گلشن راز- 80

1360مرتضی مطهري، انتشارات حکمت، شرح مبسوط منظومه- 81

ق1321عزّ الدین محمود کاشانی، مصر، شرح فصوص الحکم- 82

1299داوود قیصري، تهران شرح فصوص الحکم- 83

1368کمال الدین حسین خوارزمی، تهرانشرح فصوص الحکم- 84

1360مؤید الدین جندي، مشهد شرح فصوص الحکم- 85

داوود قیصري، با تصحیح و مقدمه و تعلیق سید جالل الدین آشتیانی، شـرکت  شرح فصوص الحکم- 86

1375انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران

صمدي آملیشرح نهایۀ الحکمه- 87

من کالم الشیخ محی الدین ابن عربـی، محمـود محمـود الغـراب، المطبعـۀ دار     شرح رساله روح القدس فی محاسبۀ النفس- 88

ق1414اإلیمان، دمشق 

روزبهان بقلی شیرازيشرح شطحیات- 89

عبد اهللا بن عبد اهللا بن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی، مؤسسۀ الطبع و النشر شواهد التنزیل- 90

التعابۀ لوزارة الثقافۀ و اإلرشاد اإلسالمی

ابو عبد اهللا محمد بن اسماعیل، دار القلم، بیروتصحیح بخاري- 91
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بن حجاج نیشابوري، مؤسسۀ عزّ الدین، بیروتمسلم صحیح مسلم- 92

حسین بن منصور حالجطواسین- 93

تحقیقی در سیر تکامل و اصول و مسائل تصوف، سـید یحیـی یثربـی، مرکـز     عرفان نظري- 94

1372انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ اول 

جمهور احسائی، انتشارات سید الشهداء، قم، چاپ اولابی ابن عوالی اللئالی- 95

1352میرزا جواد آقا طهرانی، چاپ چهارم، انتشارات کتابخانه بزرگ اسالمی ف و صوفی چه می گوید؟عار- 96

ق1404احمد بن محمد بن عبد ربه آندلسی، چاپ بیروت، عقد الفرید- 97

ق1365، بیروت »ابن عربی«محمد بن علی فصوص الحکم- 98

نتشارات الزهراء، ا1370تعلیقات ابو العالء عفیفی، چاپ دوم، تهرانفصوص الحکم- 99

1377سید یحیی یثربی، دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ چهارم فلسفه عرفان-100

1381علی بن عیسی اربلی، انتشارات مکتبۀ هاشمی، تبریزکشف الغمه-101

1360مال محسن فیض کاشانی، انتشارات فراهانی، تهرانکلمات مکنونه-102

، »متقـی هنـدي  «ن حسام الدین عبد الملک بن قاضی خان عالء الدین علی بکنز العمال فی سنن األقوال و األفعال-103

ق1390چاپ حلب، 

1381شیخ محمود شبستري، انتشارات عطار، تهرانگلشن راز-104

حسن حسن زاده آملی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد،   ممد الهمم فی شرح فصوص الحکم-105

چاپ اول

محسن جهانگیري، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجممحی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی-106

علی بن محمد بن احمد المالکی مشهور به ابن صباغ، مطبعۀ العدل فی النجففصول المهمه-107
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محمد بن طلحۀ بن الحسن القرشی الشافعیمطالب السئول-108

ق1372برهان الدین البقاعی، مصر مصرع التصوف-109

شیخ عباس قمیمفاتیح الجنان-110

ق1426راغب اصفهانی، انتشارات طلیعه نور، چاپ اول، الفاظ القرآنمفردات -111

1337محمد تقی جعفري، چاپخانه حیدري مبدأ اعلی-112

ق، چاپ مصر346ابو الحسن علی بن حسین بن علی مسعودي، متوفايمروج الذهب-113

1354قاضی سید نور اهللا شوشتري، کتابفروشی اسالمیه تهران مجالس المؤمنین-114

1360امام خمینی(ره)، انتشارات پیام آزادي، تهرانیه الی الخالفۀ و الوالیهمصباح الهدا-115

1380کاظم محمدي، انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهراننجم کبري-116

1356محمد باقر خوانساري، کتابفروشی اسالمیهروضات الجنات-117

حسن حرّ عاملی، ترجمه رساله اإلثنی عشریه فی الرد علی الصوفیه، محمد بن نقدي جامع بر تصوف-118

ترجمه عباس جاللی، انتشارات انصاریان، چاپ دوم

1410سید محمد حسین حسینی طهرانی، انتشارات عالمه طباطبایی، مشهدنور ملکوت قرآن-119

حسن حسن زاده آملی، تهران، انتشارات میقاتوحدت وجود از دیدگاه عارف و حکیم-120

ق1414لفکر، بیروت، چاپ دوم احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی، دار امسند احمد-121
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