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ــترده در  ــاهد تحوالتی ناگهانی و گس ــت ش در فصلی که گذش
ــمال آفريقا و منطقه خاورميانه بوديم. آتشفشان خشم فروخورده  ش
ــده ملتهای مسلمان در کشورهای تونس، مصر،  و عزت لگد مال ش
ــوران نمود و در  ــروع به ف ــتان ش يمن، ليبی، بحرين، اردن و عربس
مقابل ديدگان همه، چند رژيم مقتدر و با ثبات وابسته به نظام سلطه 

مدرن را به زانو در آورد.
ــوی اين تحوالت و حوادث چيست و در فرجام خود  ــمت و س س
ــکل و نيازمند گذر  ــخ به اين سئوال مش ــيد؟ پاس به کجا خواهد رس
ــلم و قطعی است، اوال سهم عظيم  ــتر زمان است اما آنچه مس بيش
ــالمی با محوريت  ــردی نظام جمهوری اس ــالمی و پايم انقالب اس
ــالمی  ــه در دوره زعامت بنيانگذار جمهوری اس ــهـ  چ ــت فقي والي
ــان  ــی (رحمه اهللا) و چه در دوره رهبری درخش ــرت امام خمين حض
ــی خامنه ای (مد ظله  ــرت آيت اهللا العظم ــام معظم رهبری حض مق
العالی) ـ در بروز اين تحوالت است و ثانيا شنيده شدن صدای خرد 

شدن استخوان های نظام سلطه مدرن غربی است. 
ــم غربی پس از شکل گيری و بسط مبانی نظری اش در  مدرنيس
ــپس  ــتيابی به علوم مدرن و واس ــانس و به دنبال آن دس عهد رنس
ــتيابی به تکنولوژی مدرن، آتش ميل به سلطه و استعمار و  آن، دس
ــيطان زده دول غربی و اروپايی شعله ور کرد  ــتثمار را در جان ش اس
ــلح به سالحهای آتشين مدرن روانه اين سو و آن  و ارتش های مس
سوی عالم شدند. آفريقا، آسيا و بويژه کشورهای اسالمی مورد طمع 
ــلطه جويی دول مدرن غربی و مخصوصا دولت انگلستان قرار  و س
ــول امپراتوری انگليس و  ــال جنگ جهانی دوم و اف ــد. به دنب گرفتن
ــر بر آوردن آمريکا عصر استعمار وارد مراحل تازه ای شد. در اين  س
مرحله، راهبرد حمله با کشتی های توپدار و سواره و پياده نظام مسلح 
ــالحهای مدرن که در اواخر امپراتوری انگليس رو به تضعيف  به س
ــد و راهبردهايی چون استحاله فرهنگ های  نهاده بود، ضعيف تر ش
ــا فرهنگ الحادی و  ــويی ب ــورها در همس دينی و ملی و قومی کش
مدرن غربی برای درهم شکستن مقاومت های ملت ها و تداوم نظام 
ــلطه اولويت يافت؛ اگر چه هر جا که الزم و ضروری بود، مجددا  س
ــتی ها و هواپيماهای جنگی به کار گرفته می شد و  توپخانه ها و کش
ــتار و خونريزی برای حفظ حکومتی دست نشانده و يا سرکوب  کش

قيامی دينی و يا ملی به جريان می افتاد.
قابل انکار نيست که مدرنيسم غربی به خصوص ظرف يک قرن 
ــاختارهای فرهنگی و سياسی  ــت تغييرات شگرفی در س اخير توانس
ــان ايجاد کند و ارزش های خويش را يا  و اقتصادی و اجتماعی جه
ــر ارزش های ديگر فرهنگ ها فائق و غالب و آن ها را تخريب و يا  ب
کامال منفعل کند و يا آن که آن ها را وادار به پذيرش التقاط و امتزاج 
ــی ای چون ايران،  ــا عمق دينی و مذهب ــوری ب نمايد. حتی در کش
ــته و مدرن پهلوی توانست با اتکا به نظام تعليم و تربيت  رژيم وابس
ــاز و کارهای بر آمده از مدرنيته، زخم های  مدرن و ديگر ابزارها و س
ــی  ايران را در گرداب انگاره ها و  ــی را ايجاد کند و جامعه دين عميق

ساختارهای مدرن به سختی گرفتار نمايد. 

ــلطه سياسی مدرنيسم  ــالمی اگر چه س حادثه عظيم انقالب اس
ــتقل و قدرتمند جمهوری اسالمی  بر ايران را از بين برد و نظام مس
ــأ تحوالت عظيمی در سطوح مختلف  را بر ايران حاکم نمود و منش
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شد، اما اين همه دستاورد به معنای 
محو همه آثار به جا مانده از رژيم  مدرن پهلوی نبود. يکی از بهترين 
ــانی پس از  ــه اين امر، طرح مبحث ضرورت تحول در علوم انس ادل
ــال از پيروزی انقالب است. البته اين واقعيت دليلی  گذشت سی س
ــم داخلی و خارجی  ــتاوردهای عظي ــتن دس بر تحقير و ناچيز انگاش
ــت که تاثيرات  ــا ياد آوری اين نکته اس ــت، بلکه صرف انقالب نيس
ــم غربی از چنان عمقی برخوردار بوده است که استقرار سی  مدرنيس
ــالمی و مستقل برای محو اين تاثيرات کافی نبوده  ساله نظامی اس
است و همچنان نيازمند تکاپويی جدی در مسير مقابله با انگاره ها و 

ساختارهای مدرن هستيم.
اکنون بحث بر سر تاثيرات مدرنيسم بر جامعه ايران نيست بلکه 
ــخن از غلبه عالمگير نظام سلطه مدرن غربی است که تحوالت  س
ــت رفتن  ــی از افول اين نظام و از دس ــانه هاي ــر در منطقه، نش اخي
ــت. اگر چه  ــاس خاورميانه اس ــای مهم آن در منطقه حس پايگاه ه
ــابقه اقتصادی آمريکا و غرب،  ــی ديگر همچون رکود بی س تحوالت
ــانی از اين افول بود اما سقوط سريع رژيم های بن علی و مبارک  نش
ــش را برای همگان  ــی آمريکا و هم پيمانان ــکنندگی اقتدار جهان ش

آشکار نمود.
ــی غرب مدرن اهميت  ــا آنچه بيش از افول اقتصادی و سياس ام
ــال ها پيش از افول  ــت که س ــول نظری و فرهنگی آن اس دارد، اف
اقتصادی و سياسی آن برای برخی از صاحب نظران ژرف انديش و 
ــده بود. افول، سرنوشت محتوم تمدنی است  غرب شناس آشکار ش
ــود و حقيقت عالم و هستی را به  که غيب و ربوبيت الهی را منکر ش
ــانيت را تا مرز «اولئک کاالنعام بل  ــات کاهش دهد و انس محسوس

هم اضل» منحط کند. 
ــن تمدن های تاريخ  ــرب يکی از مقتدرتري ــک تمدن غ بدون ش
ــت و برق علوم و تکنولوژی مدرن چشم ها را خيره  ــری بوده اس بش
ــم با اتکا به همين  ــا مدرنيس ــت. اساس و عقل ها را مبهوت کرده اس
ــا همه اعصار و  ــم و آدمی نو و متفاوت ب ــت عال ــته اس اقتدار توانس
ــين بسازد، اما نکته استهزاء آميز اين است که عالم و آدم  قرون پيش
ــاب زيرکی و عقالنيت و حقانيت خويش  مدرن اين اقتدار را  به حس
ــياری از متدينان نيز تا حد زيادی  ــف بار اين که بس می گذارد و تاس
ــدرن موافقند و حداقل آن را  ــا اين تحليل از چرايی اقتدار غربِ م ب
ــاختارهای معيشتی و اداره و تدبير دنيا سر آمد و قابل الگو  در امر س
ــه هر گاه خداوند و يا ربوبيت و  ــرداری می دانند۱ اما غافل از آن ک ب
هدايت های او انکار شود، دنيای بشر نيز در باطن و حقيقت امر تباه 
ــده و جهنمی بيش نخواهد بود و البته  ای بسا اين جهنم  و ويران ش
در پوششی از زيور و زينت و چشم گيری و اقتدار جلوه کند. بسياری 
ــنت  ــالم بيانگر اين س از آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم الس
الهی است. در قرآن کريم از هالکت اقوام متعددی به دليل سرکشی 
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و فساد  سخن گفته شده است اما جالب اينکه تقريبا همه اين اقوام  
در اوج اقتدار و ثروت و توانمندی های مادی بودند:   

ان عاقبةُ الَّذين من  ــف كَ ي روا كَ ــی اْألَرضِ فَينظُ وا فــير سي لَمأَو
ثَر مما عمروها  وةً وأَثَاروا اْألَرضَ وعمروها أَكْ د منْهم قُ انُوا أَشَ م كَ بلهِ قَ
 مهس انُوا أَنفُ لمهم ولَكن كَ ُ ليظْ ان اهللاَّ وجاءتْهم رسلُهم بِالْبينَات فَما كَ

 ۲ونمل يظْ
ــانى كه پيش از آنان  آيا در زمين نگرديده اند تا ببينند فرجام كس
بودند چگونه بوده است. آنها بس نيرومندتر از ايشان بودند و زمين را 
زير و رو كردند و بيش از آنچه آنها آبادش كردند آن را آباد ساختند 
و پيامبرانشان داليل آشكار برايشان آوردند. بنابراين خدا بر آن نبود 

كه بر ايشان ستم كند ليكن خودشان بر خود ستم مى كردند.
ــنت شگفت الهی  اما  دو آيه،  بيش  از ديگر آيات گويای اين س

است:
 ونرقَاد ما أَنَّهلُهأَه ن ينَتْ وظَ رفَها وازَّ خْ ت اَألرضُ زُ ذَ ا أَخَ حتَّى إِذَ
أَن لَّم تَغْن بِاَألمسِ  ــآ أَتَاها أَمرنَا لَيالً أَو نَهارا فَجعلْنَاها حصيدا كَ هلَيع

  ۳ونر كَّ ومٍ يتَفَ لُ اآليات لقَ لك نُفَصِّ ذَ كَ
آنگاه كه زمين پيرايه خود را برگرفت و آراسته گرديد و اهل آن 
ــتند كه آنان بر آن قدرت دارند شبى يا روزى فرمان [ويرانى]  پنداش
ــته  ــا آمد و آن را چنان درويده كرديم كه گويى ديروز وجود نداش م
است اين گونه نشانه ها[ى خود] را براى مردمى كه انديشه مى كنند 

به روشنى بيان مى كنيم. 
آيه فوق تزيين زمين که نتيجه ثروت و رفاه و اقتدار تمدنی يک 
قوم  و يا اقوام متعدد است و نيز حس غلبه بر زمين و طبيعت را که 
ــاخص ترين حس تمدنی انسان مدرن است، مقدمه  از قضا امروز ش
عذاب الهی می داند و اين عذاب را مايه تفکر و عبرت گيری ديگران  
اعالم می کند. اما عجيب تر و صريح تر آيه  ۴۴ سوره انعام است که 
اساسا مجازات نسيان خداوند و ايستادگی در مقابل تعاليم و تذکرات 
ــمانی و يا زمينی می داند و نه  انبياء را در گام اول نه نزول عذاب آس
ــودن همه درهای  ــت  از نعمتهای مادی و دنيوی بلکه گش محرومي
ــکاران خداوند و انبياء می داند که  ــدرت به روی منکران و فراموش ق
البته در فرجام خود به عذابی هولناک و غافلگيرانه  منجر خواهد شد:
ا  ــیٍء حتَّى إِذَ لِّ شَ م أَب  واب كُ ــرواْ بِه فَتَحنَا علَيهِ كِّ ــواْ ما ذُ ا نَسلَم فَ

  ۴ونسلبم ما ه إِذَ نَاهم بغْتَةً فَ ذْ حواْ بِما أُوتُواْ أَخَ فَرِ
ــده بودند فراموش كردند  پس چون آنچه را كه بدان پند داده ش
ــوديم تا هنگامى كه به  درهاى هر چيزى [از نعمتها] را بر آنان گش
آنچه داده شده بودند شاد گرديدند، ناگهان [گريبان] آنان را گرفتيم 

و يكباره نوميد شدند.
ــالم  ــيری، اهل بيت عليهم الس ــگفت اين که در روايات تفس ش
تاويل نهايی اين دو آيه را در آخرالزمان دانسته اند که پس از اقتدار 
گمراهان و کافران، با حادثه ظهور، بساط اين اقتدار برچيده می شود.

ــه فهم عميق تمدن  ــه و روايت ديگری که ما را ب ــر دهها آي اگ

ــم و فقط همين دو آيه  ــدرن غرب رهنمون می کنند، کنار بگذاري م
ــا به باطن و  ــای م ــت که  راهگش ــد نظر قرار دهيم، کافی اس را م
ــد اما افسوس  ــلطه بر آمده از آن باش حاق مدرنيته غربی و نظام س
ــالم در بسياری از عرصه ها  که معارف قرآن و اهل بيت عليهم الس
مهجور و متروک مانده اند و ما با منظومه فکری ای ملتقط و ممزوج 
با انگاره های شرقی و غربی به  تحليل و فهم  حوادث می نشينيم که 

نتيجه ای جز گمراه شدن و عدم فهم  درست امور ندارد.
ــت محتوم غرب مدرن که خداوند را انکار می کند و  آری سرنوش
هر امر غيبی و غير محسوس را افسانه می پندارد و خويش را بی نياز 
از هر گونه هدايت آسمانی می بيند، چيزی جز افول و سقوط نيست 
ــود  ــانه های اين افول يکی پس از ديگری ظاهر می ش و اکنون نش
ــقوط  ــم س ــرقی مبتنی بر مارکسيس و البته پيش از غرب، تمدن ش
ــم بود و اکنون صدای خرد شدن  ــاخه ای از مدرنيس کرد که خود ش
ــم به گوش می رسد.  ــتخوان های تمدن غربی مبتنی بر ليبراليس اس
ــم نفس اماره جمعی و ليبراليسم و  ــم و سوسياليسم تجس مارکسيس
ــر مدرن و بعد از رنسانس  ــم تجسم نفس اماره فردی بش کاپيتاليس

بود . 
ــقوط رقيب شرقی خود دست افشانی و پايکوبی کرد  غرب در س
اما غافل از اين که همه عوامل سقوط مارکسيسم و سوسياليسم در 
ليبراليسم و کاپيتاليسم نيز فراهم است و تنها  تفاوت در تقدم و تاخر 
ــت کردن به خداوند و انکار  ــت؛ چه آن که هر دو در پش ــقوط اس س
ــه اصلی ترين عامل  ــتی ک هدايت های الهی و خودبنيادی اومانيس

سقوط  است، مشترک هستند.  
ــول مدرنيته و تمدن غرب، خأل  ــانه های اف يکی از مهمترين نش
ــت با شعارهايی  ــت. اين تمدن اگر چه توانس فکری و نظری آن اس
ــان و ... برای  ــی و رفاه و مدارا و حقوق انس چون آزادی و دموکراس
ــانی را شيفته  بيش از يک قرن جذابيتی برای خود ايجاد کند و کس
ــعارها رنگ باخته اند و  و فريفته خويش نمايد اما اکنون همه اين ش
ماهيت سراب گونه خويش را نشان داده اند. امروز غرب با محوريت 
ــم تزوير و غارتگری و خشونت و بحران زدگی است و  آمريکا، تجس
ــچ ايده و طرح جذابی برای توجه افکار و انظار برای داخل و نيز  هي

خارج از خود برای ديگر ملت ها ندارد. 
ــقوط رژيم های وابسته و  ــلمان منطقه و س خيزش ملت های مس
ــلطه مدرن، آغازی بر يک پايان بزرگ است.  ــت نشانده نظام س دس
ــی  ــک به بيداری و خيزش ــن بيداری و خيزش منطقه ای بدون ش اي
ــد و بساط سلطه غربی ها و آمريکايی ها را بر  جهانی منجر خواهد ش
خواهد چيد و وضعيت و شرايط و آرايشی نوين را در صحنه سياست 
ــته خواهد بود،  ــرايط جديد برجس جهانی رقم خواهد زد. آنچه در ش
ــک دگرگونی عميق در  ــای تمايالت دينی و معنوی و نياز به ي احي
همه سطوح سياسی و اقتصادی و اجتماعی خواهد بود، اگر چه نمی 
ــفتگی ها و به هم ريختگی ها و احيانا جنگ ها  توان از عدم بروز آش
ــيع مطمئن بود. آمريکا و غرب  ــی در مقياس هايی وس و برخوردهاي
با محوريت يهود و صهيونيسم اگر در لبه پرتگاه بودن خود را حس 
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ــت  ــوند، ممکن اس ــازی و نجات خويش مايوس ش کنند و از بازس
ــه اين احتمال نيز  ــوند؛ اگر چ ــل ش به هر اقدام جنون آميزی متوس
ــت که خيزش های مردمی به سرعت به آمريکا و  دور از تحقق نيس
ــرايت کرده و  آنها را  تا مرز فروپاشی و  ــورهای اروپايی نيز س کش

فشل شدن پيش ببرد. 
ــر نگارنده، آنچه در اين ميان بيش از هر چيز ديگر در  اما به نظ
ــدن نشانه های يک آمادگی  ــت، پديدار ش خور تامل و ابتهاج آور اس
ــی نو  برای اداره  ــی بنيادين و در انداختن طرح ــی برای تحول جهان
انسان و جهان است. طرحی که از هيچ ايدئولوژی انسانی و از هيچ 
ــد و تنها در صالحيت  ــت موجود بر نمی آي ــزب و گروه و  جمعي ح
ــريت، حضرت بقية اهللا االعظم عجل  ــن ذخيره الهی برای بش آخري
ــت و البته نظام جمهوری اسالمی که  ــريف  اس اهللا تعالی فرجه الش
ــت و همان  ــه داری اين حادثه عظيم از آرمان هايش بوده اس طليع
ــی عظيم  گونه که گفتيم در بروز تحوالت و خيزش های کنونی نقش
ــريع در اين امر و آماده سازی  ــت، می تواند در جهت تس ــته اس داش
جوامع در سطح جهانی و آدرس دادن درست به بشريت سرخورده از 

ضاللت های کهنه و مدرن، نقشی بس بزرگ ايفا کند. 
ــمندان جمهوری اسالمی بايد در اين مسير، به  متفکران و انديش
اين نکته مهم توجه داشته باشند که در عرصه نظری و فرهنگی آنچه 
بديل و جايگزين شايسته وضع موجود است، معارف ناب اسالمی و 
شيعی است و نه معارف آميخته و ممزوج با آموزه های شرق و غرب 
ــم، تداوم  ــياری از صاحب نظران مدرنيس قديم و جديد. به گفته بس
منطقی فلسفه های بشری يونانی و ايده های ارسطويی و  افالطونی 
ــا غرب قديم با محوريت يونان، و غرب مدرن با  ــت و اساس بوده اس
محوريت اروپا و آمريکا، در خود بنيادی معرفتی و عقيدتی و عملی، 
ــکار دارند اگر چه  ــترکی آش و انکار وحی و ربوبيت الهی، نقطه مش

ممکن است در اليه هايی نيز دچار تعارضاتی باشند.
 بنا بر اين آنچه می تواند در شرايط کنونی دنيا حرف و طرحی نو 
قلمداد شود و الهام بخش بشريت باشد و او را برای پذيرش تحولی 
ــی و جهانی آماده نمايد، آموزه ها و معارف خالص قرآن و اهل  اساس

ــالم، پيراسته از انديشه های ساخته و پرداخته آزمون  بيت عليهم الس
ــری است. اما آيا حوزه های علميه ما برای ارائه جهانی  پس داده بش
ــی  ــا آنچه امروز در نظام آموزش اين معارف آمادگی دارند و آيا اساس
حوزه جريان دارد، با محوريت تعليم و تعلم معارف ناب قرآن و اهل 

بيت عليهم السالم است؟
و الحمد هللا رب العالمين

پى نوشت ها:  
۱ . همان گونه که بارها گفته ام نفی علوم و تکنولوژی و ساز و کارهای معيشتی مدرن به 
معنای نفی پذيرش اضطراری اين علوم و ابزارها و ساز و کارها در شرايط کنونی که هيچ 
ــت که در بستر ضرورتهای  ــت و بلکه اين از وظايف ما اس ــد، نيس گريزی از آنها نمی باش

کنونی  در همه زمينه ها مقتدر و مسلح به همه ابزارهای اقتدار و استقالل باشيم.
۲ . روم/۹

۳ . يونس/ ۲۴
۴ . انعام/۴۴

آنچه در اين ميان بيش از هر چيز ديگر در 
خور تامل و ابتهاج آور است، پديدار شدن 
نشانه های يک آمادگی جهانی برای تحولی 
بنيادين و در انداختن طرحی نو  برای اداره 
هيچ  از  که  طرحی  است.  جهان  و  انسان 
گروه  و  حزب  هيچ  از  و  انسانی  ايدئولوژی 
در  تنها  و  نمی آيد  بر  موجود  جمعيت  و  
صالحيت آخرين ذخيره الهی برای بشريت، 
تعالی  اهللا  عجل  االعظم  اهللا  بقية  حضرت 

فرجه الشريف  است.
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 اوهـام پيرامـون اصالت وجـود و اصالت ماهيت/ 
حسن ميالنى

 الميزان و رؤيت خداوند/م- خراسانى
 فلسفه و نبوت/ مهدى نصيرى

تفسـيرى/مهدى  روايـات  ضـرورت  و  اعتبـار   
حسينيان
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مقاله
1

حسن ميالنی
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          معناى حقيقى اصالت وجود فلسفى
(1)                                

ــفی اصالت وجود  جمع فراوانی از اهل بحث در مورد معنای فلس
چنين تصوری دارند:

ــی ـ نه در خارج ـ  ــی و خارجی، در تحليل عقل ــر موجود واقع ه
ــت و ماهيت. از اين دو، تنها يكی دارای واقعيت  مركب از وجود اس
خارجی و عينی است و ديگری به نحو مجازی و به تبع اولی موجود 
ــت که اگر يک کله قند موجود باشد، به  ــت. (مثال تبعيت اين اس اس
تبع وجود آن، طول و عرض و عمق آن هم موجود است، نه اين که 
ــند، و به تبع آنها کله قند  طول و عرض عمق آن اصالتا موجود باش
ــد) حال بايد ديد آيا اشيای خارجی و واقعيات عينی،  هم موجود باش
مصداق حقيقی وجودند و صدق عنوان ماهيت بر آن ها به تبع وجود 
است، يا بر عكس هر چيزی به طور حقيقی مصداقِ ماهيت است، و 

مصداق وجود بودن آن به تبع ماهيت می باشد.
معتقدين به اصالت وجود در اينجا می گويند واقعيات و موجودات 
ــند و هم  ــان هم مصداق وجود باش ــی نمی توانند به طور يکس عين
ــد. نيز  ــداق ماهيت، وگرنه الزم می آيد که يک چيز دو چيز باش مص

نمی شود که اشيای واقعی مصداق واقعی و بالواسطه ماهيت باشند 
ــت و نه معدوم (الماهية من  زيرا ماهيت به خودی خود نه موجود اس
حيث هی ليست إال هی، ال موجودة وال معدومة) بنابر اين اصالت از 

آن وجود است نه ماهيت.
اين سخنان کامال باطل است زيرا:

ــير باطل بوده و هرگز محل بحث و رد و اثبات  ۱ . اصل اين تفس
بين پيروان مکتب عقل و برهان و معتقدين به مخلوقيت واقعی عالم 
ــفه و عرفان معنای  ــيا، با اهل فلس و حدوث و مجعوليت حقيقی اش
ــات را غير از ماهيت  ــت. هيچ عاقلی وجود حقيقی مخلوق فوق نيس
ــث از اصالت يا اعتباريت  ــا نمی داند تا اين که برای بح ــی آن ه عين
ــته باشد. بلکه کامال توضيح خواهيم داد  وجود يا ماهيت جايی داش
که معنای حقيقی اصالت وجود و اعتباريت ماهيت فلسفی اين است 
ــی و غير قابل جعل و رفع بوده، و  ــه متن عينيت، حقيقتی نامتناه ک
مساوی با وجود خداست، و ماهيات و مخلوقات، حدود وجود يا اوهام 

و خياالت می باشند و بس.
۲. درست است که يک چيزـ  مثال سيبـ  ممکن نيست مصداق 
چند عنوان مانند سيب، گالبی، چوب، انسان، صندلی و... باشد وگرنه 
ــا تمامی مفاهيم چنين  ــد، ام الزم می آيد که يک چيز چند چيز باش
ــان  ــيبی که مثال زديم به نحو يکس ــتند چنانکه مثال همان س نيس
مصداق واقعی مفاهيمی مانند سيب، کره، موجود، شیء (چيز)، ميوه، 
ــم الزم نمی آيد که يک چيز چند چيز  ــد و هرگز ه واحد و... می باش

باشد. در مورد وجود و 
ــم امر کامال  ماهيت ه
همين طور است و هر 
واقعيت خارجی به نحو 
واقعی  مصداق  يکسان 
و  ــيئيت  ش و  ــود  وج
ــد و  ماهيت و... می باش
الزم  هم  اشکالی  هيچ 

نمی آيد.
آنچه  ــالف  خ ــر  ب
ــد در  ــی می پندارن برخ
فرقی  هيچ  ــورد  م اين 
ــن  اي ــه  ک ــد  نمی کن
ــوالت  ــم از معق مفاهي
ــند يا نباشند.  ثانيه باش
ــن که باز  ــالوه بر اي ع
ــالف پندار  ــر خ هم ب
ــور، مراد از  ــراد مذک اف
وجود و عدم و شيئيت 
ــث معنای  ــن بح در اي
معقول ثانی آنها نيست 
بلکه مراد از آنها نفس 

اگـر مـراد از اصالت وجـود اين 
اسـت كه وجود جز ثبوت چيزى 
نبـوده و در تحقـق خـود نياز به 
وجـود و ثبـوت و تحقق ديگرى 
ندارد، اين سـخن كامال درست 
اسـت و خواجه طوسـى و حتى 
شيخ اشـراق (البته شيخ اشراق 
هـم با توجـه به معناى فلسـفى 
اصالـت وجـود فلسـفى، ماننـد 
معنـاى  منكـر  فالسـفه  سـاير 
حقيقى خلقت و آفرينش و جعل 
حقيقى اشيا مى باشـد، و از نظر 
فلسـفى اصالت وجودى است و 
نسـبت اصالـت الماهـوى بودن 
بـه او نادرسـت اسـت) و بلكـه 
تمامـى عقال هميـن را مى گويند 
و چنانچه كسـى غير اين مطلب 
را به ايشان نسبت داده و بر آن 
اساس ايشان را قائل به اصالت 
ماهيت بداند به كنه كالم و مراد 

ايشان نرسيده است.

ــن ميالنی در سال ۱۳۳۸ در  ــلمين حس ــالم و المس حجت االس
ــابور متولد شد. قبل از انقالب  ــتان نيش خانواده ای مذهبی در شهرس
ــديد به علوم اهل البيت  ــتان به خاطر عالقه ش ــال آخر دبيرس در س
ــد. پس از طی دوره مقدمات،  ــالم وارد حوزه علميه قم ش عليهم الس
دوره سطح را از محضر آقايان آيات پايانی، اعتمادی، ستوده، مدرس 
افغانی، اشتهاردی، حجتی زاده، کافی اصفهانی، مروج الشريعه، سبط 
الشيخ و... استفاده نمود و در دوره  خارج از محضر آيات عظام وحيد 

خراسانی، بهجت، شيخ هاشم آملی و اسماعيل زاده  بهره برد.
ــول و کالم، اهتمام جدی و  ــی عالوه بر دروس فقه و اص ميالن
ــب عقايد و معارف و متون  ــه تدريس و  تدرس و مباحثه کت دائمی ب
مکتب وحی، و مطالعه و تحقيق در قرآن و روايات اهل البيت عليهم 
السالم تحت اشراف مستقيم حضرت آيت اهللا بهجت و برخی اساتيد 

ديگر داشته است.
 حجت االسالم و المسلمين ميالنی هم اکنون به تدريس سطح 
ــير  ــفه و عرفان و مبانی س ــد و معارف و کالم و فلس ــارج عقاي و خ
ــد مرحوم صدوق، و  ــير قرآن کريم و توحي ــلوک، و تدريس تفس و س
تدريس مباحث فرق و اديان، و نقد تصوف و شيخيه، در حوزه علميه 

قم اشتغال دارد. 
وی صاحب آثار متعدد چاپ شده ای است که از جمله آنها عبارت 

است از:
فراتر از عرفان، وحدت يا توحيد، سراب عرفان و چرا مرا آفريدند؟
ميالنی دارای آثار چاپ نشده نيز می باشد که از جمله آن است:

ــی)، اصول فقه المعارف  ــة اهللا تعالی باهللا ال باالوهام (عرب معرف
ــه (عربی)، کدامين تفکيک؟! (در معرفی و نقد مکتب تفکيک)،  االلهي
ــفه و عرفا چه  ــی)، فالس ــات توحيد و بطالن وحدت وجود (فارس اثب
ــد مبانی نهاية الحکمة و  ــی)، کفاية الحکمة در نق می گويند؟! (فارس

بداية الحکمة (فارسی)، شناخت مولوی و شمس تبريزی (فارسی)
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هويات عينی خارجی (ماهيات) است.
ــز مخالفين اصالت وجود نمی گويند که ماهيت من حيث  ۳. هرگ
ــت و نه معدوم، در خارج اصالت و عينيت دارد  هی که نه موجود اس
ــيار مضحک و غير معقول و خارج از محل  ــخنی بس بلکه چنين س

نزاع است.
ــود و ماهيت در خارج  ــراف خود اصالت وجوديان، وج ۴. به اعت
اصال انفکاک ندارند و عينا يک چيز می باشند. بنابر اين بسيار عجيب 
ــی از آن دو را دارای  ــی از حيث واقع و خارجيت يک ــت که کس اس

حکمی بداند که ديگری آن حکم را نداشته باشد.
ــت که وجود جز ثبوت چيزی  ۵. اگر مراد از اصالت وجود اين اس
ــوده و در تحقق خود نياز به وجود و ثبوت و تحقق ديگری ندارد،  نب
ــخن کامال درست است و خواجه طوسی و حتی شيخ اشراق  اين س
ــفی اصالت وجود  ــه معنای فلس ــراق هم با توجه ب ــيخ اش (البته ش
ــفه منکر معنای حقيقی خلقت و آفرينش  ــفی، مانند ساير فالس فلس
ــيا می باشد، و از نظر فلسفی اصالت وجودی است  و جعل حقيقی اش
ــبت اصالت الماهوی بودن به او نادرست است) و بلکه تمامی  و نس
عقال همين را می گويند و چنانچه کسی غير اين مطلب را به ايشان 
نسبت داده و بر آن اساس ايشان را قائل به اصالت ماهيت بداند به 

کنه کالم و مراد ايشان نرسيده است.
ــت که وجود اشيا که همان  و اگر منظور از اصالت وجود اين اس
ثبوت و تحقق ماهيات است به امری ورای ثبوت و وجود آن هاست 
ــت، بطالن اين پندار نيازی به توضيح  و نام آن امر حقيقت وجود اس

ندارد.
ــيا حقيقتی  ــت که وجود اش و اگر منظور از اصالت وجود اين اس
ــت و آفرينش  ــوده، و امر جعل و خلق ــی ب ــدی و نامتناه ــی و اب ازل
ــت، بطالن اين سخن را ثبوتا و اثباتا در موارد متعدد بيان  محال اس
ــته ايم. در واقع اين تفسير چنان که خواهد آمد در مقابل عقيده  داش
مکتب عقل و برهان و وحی می باشد که اصل اولی در مورد اشيا را 
عدم و مخلوقيت، و نيازمندی آنها به خالق متعال می داند و خداوند را 

مساوی با مجموعه اشيا نمی شمارد.
در مورد ماهيت نيز:

اگر مراد از اصالت ماهيت، اين است که 
ــی و مجرد از وجود و  ــت من حيث ه ماهي
ــت،  عدم دارای واقعيت عينی و خارجی اس
ــت که هيچ عاقلی چنين سخنی  بايد دانس
نگفته و نسبت آن به منکران اصالت وجود 
اتهامی بی مورد است. و اگر مراد از اصالت 
ماهيت اين است که متن واقعيت و عينيت 
ــت از ماهيات اشيا نه وجود آنها،  عبارت اس
ــخنی  منکران اصالت وجود هرگز چنين س

نيز نمی گويند.
الزم به ذکر است که:

۱) منظور از ماهيت در اين مباحث، حد 
ــیء نيست چه اينکه ماهيت به  و تعريف ش

ــت و بس، لذا تعريف ماهيت به  اين معنا مربوط به بحث تعاريف اس
تلقی اذهان از واقعيات، نيز خروج از محل بحث است.

ــود در اين مباحث معنای بودن در مقابل نبودن  ۲) منظور از وج
ــت نه  ــت چه اينکه اين معنا از احکام عقلی و معقوالت ثانی اس نيس
ــز ديگر، بلکه منظور از وجود و بلکه ماهيت، در اين بحث همان  چي
ــد. و از  ــت که دارای آثار واقعی می باش واقعيت و هويت خارجی اس
اينجا معلوم می شود که سخن از اصالت يکی و عدم اصالت ديگری 
ــت، چرا که وجود و ماهيت به معنايی که گفته  ــاس اس کامال بی اس
شد يک چيزند نه دو چيز، و از هر جهت يک حکم دارند نه دو حکم.

       معناى حقيقى اصالت وجود فلسفى
(2)                              

ــه قائل به وحدت  ــی ك ــوه نگاه به موجودات، از ديدگاه كس نح
ــت و واقعيت عينی را حقيقت وجود ازلی و ابدی متطور به  وجود اس
ــاوی با واجب الوجود) می بيند، با نگاه كسی كه  ــته (مس اطوار پيوس
ديدگاهی توحيدی و الهی دارد، و اشيا را به نفسِ هويت واقعی آنها 
ــيت خداوند متعال می داند  ــوق و موجود و باقی به ايجاد و مش مخل

کامال متفاوت است.
ــال متفاوت  ــاس دو ديدگاه فوق كام ــت نيز بر اس ــای ماهي معن
می باشد، چه اينكه شخص موحد و الهی ماهيت اشيا را عين واقعيت 
ــت قابل وجود و عدم حقيقی آن ها می داند كه به ايجاد خالق  و هوي
ــده، و بر اساس آفرينش حق متعال، به نحو يکسان  متعال موجود ش
ــم مصداق واقعی وجود و موجودند، و هم مصداق واقعی ماهيت و  ه
شيئيت؛ بلكه مصداق واقعی عناوين ديگری مانند: حادث، مقداری، 
ــه خداوند متعال آن ها را  ــند، و البته چنانچ متجزی، و... نيز می باش
ــت فرمايد (که فلسفه و اصالت وجود اين امر را محال  معدوم و نيس

می داند!) مصداق عينی هيچ كدام از اين عناوين نخواهند بود.
ــت که اصال سخن از اصالت  در اين مقام بايد کامال در نظر داش
ــت  ماهيت چيزی كه به خودی خود غير از خودش هيچ چيزی نيس
ــت،  ــت من حيث هی)، در ميان نيس (ماهي
ــخن از واقعيت  داشتن ماهيتی در  بلكه س
ــدن آن، هم  ــا آفريده  ش ــت كه ب ميان اس
ــت و هم  مصداق واقعی وجود و موجود اس

مصداق واقعی شيئيت و ماهيت.
ــير الهيين از معنای خلقت و  بنابر تفس
ــود و ماهيت، حتی  ــش و جعل و وج آفرين
ــانی كه قائل به اصالت وجود می باشند  كس
ــل و رفع می دانند  ــی وجود را قابل جع ول
ــند در  ــان متوجه باش ــدون اينكه خودش ب
ــنی  واقع عقيده اصالت ماهويان را به روش
پذيرفته اند و با آنان هيچ اختالفی ندارند. اما 
در ديدگاه فلسفی و عرفانی که امر خلقت و 
ــمرده می شود، و در نظر  آفرينش محال ش
ــان تنها ذات خداست که هر لحظه به  ايش

اگر مـراد از اصالت ماهيت، اين 
اسـت كه ماهيت مـن حيث هى 
و مجـرد از وجود و عـدم داراى 
واقعيـت عينى و خارجى اسـت، 
بايـد دانسـت كـه هيـچ عاقلى 
چنين سخنى نگفته و نسبت آن 
به منكران اصالت وجود اتهامى 
بى مـورد اسـت. و اگـر مـراد از 
اصالـت ماهيـت اين اسـت كه 
متـن واقعيـت و عينيـت عبارت 
اسـت از ماهيات اشـيا نه وجود 
آنها، منكران اصالت وجود هرگز 

چنين سخنى نيز نمى گويند.
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صورتی در می آيد، به ناچار واقعيت اشيای 
خارجی، عين حقيقت وجود محضی شمرده 
ــت، لذا بر  ــود كه ذاتا قابل عدم نيس می ش
اساس ديدگاه ايشان هرگز نمی توان گفت: 
«اشيا بدون آفرينش و ايجاد خداوند متعال 
ــه: «چنانچه  ــد»، و يا اينك ــود نبوده ان موج
خداوند اراده فرمايد، همه موجودات نيست 
و معدوم و نابود می شوند». لذا می گويند:

  هر لحظه به شكلی بت عيار درآمد.
معنای ”علّت بودن“ و افاضه خداوند به 
اين باز می  گردد كه خود او به صورت های 

مختلف و گوناگون درمی آيد.۱
ــراد»  ــف الم ــات كش ــب «تعليق صاح

می  نويسد:
وجود به هيچ عنوان قابل جعل نيست، 
ــدم و عدم پذير نيز  ــان طور كه اصالً ع هم

نمی باشد.۲
ــارف و  ــدت از ديدگاه ع ــاله «وح رس

حكيم» می  نويسد:
ــت، و  ــت واجب لذاته اس ــود و عدم نيس ــون قابل وج ــود چ وج
ــه و قيوم همه و همه  ــود» اصل همه موجودات و قائم بر هم «وج

قائم به او هستند.۳
نيز در «تعليقات كشف المراد» آمده است:

وجود از حيث ذات خودش همان حق سبحانه است.۴
«ممد الهمم» می  نويسد:

ــت، و  ــت وجوب اس چون به دقت بنگری آنچه در دار وجود اس
بحث در امكان برای سرگرمی است.۵

ــا امری بديهی جلوه  ــن، می  بينيد اصالت وجودی که غالب بنابراي
ــت  ــود عينًا همان عقيده واضح البطالن وحدت وجود  اس داده می ش
که با ابهامات فراوان ـ چه در مقام تقرير محل بحث، و چه در مقام 

اقامه ادله و براهين ـ ارائه می  شود.
ــود  در حقيقت همان عقيده  ــارت ديگر، عقيده اصالت وج به عب
انکار خلقت است که با اين عنوان غلط انداز به ميدان آمده است چرا 
ــتی، پايه را بر نيستی پيشين  که تمامی موحدان، در مورد جهان هس
ــته اند، لذا از خالق آن جست  و  جو می کنند و وجود خالق را  آن گذاش
ــتی قائل به اصالت  اثبات می  نمايند؛ اما دهريان در مورد جهان هس
ــند، و هرگز از آفريننده آن جست  و جو نمی كنند، بلکه  وجود می  باش
خود آن را حقيقتی ازلی و ابدی و ضروری الوجود می  شمارند، و اگر 
ــان از واجب  ــم گاهی از اثبات واجب الوجود دم می زنند، منظورش ه
ــه هر لحظه به  ــت ک ــود همان حقيقت ازلی و ابدی وجود اس الوج

صورتی در می آيد، نه اثبات خالق و آفريننده جهان!
ــد، وحدت وجوديان  ــير ماهيت می رس هنگامی كه نوبت به تفس
ــی تعاريف) می گويند: «ماهيات  ــی (با صرف نظر از تداخل برخ گاه
ــت وجود چيزی در کار  ــواب و خيال و اوهامند و جز حقيق ــا خ صرف

ــد: «ماهيات  ــی می گوين ــت». و گاه نيس
ــورات مختلف همان حقيقت  جلوه ها و تط
واحد ازلی و ابدی اند». ديگرگاه می گويند: 
ــه از مراتب  ــدود وجوداتند ك ــات ح «ماهي

مختلف حقيقت وجود گرفته می شوند».
ــات را ازال و  ــان گاهی ديگر ماهي ايش
ــت در ذات خداوند و قائم به  ابدا اعيان ثاب
ــان  ــت وجودـ  که آن هم در نظر ايش حقيق
ــت ـ می شمارند.  جز خدا چيز ديگری نيس
و ديگرگاه آن ها را ماهياتی می شمارند كه 
ــوده، و ازال و  ــان هيچ چيزی نب جز خودش
ــود نبرده اند، بلکه هر گونه  ابدا بويی از وج
ــود، به  ــرای آن ها فرض ش ــودی که ب وج

حقيقت وجود بوده نه غير آن و...
ــدگاه برخی «تعدد و تكثر در  در اين دي
مراتب طولی» را منكرند، و ديگرانی كه آن 
ــير تعدد و تكثر اشيای  را پذيرفته، در تفس
ــده اند. و حقيقت اين  هم  عرض درمانده ش
ــير و تعاريف فوق اصالت وجود به عنوان  ــت که در تمامی تفاس اس

پيش فرض بوده و به نحو مصادره پذيرفته و اثبات شده است.
ــت كه عقيده  ــن اس ــه به نظرگاه وحدت وجوديان، روش با توج
«اصالت وجود» با «عقيده وحدت وجود» عينا يكی بوده، و در مورد 
اعتقاد به «اصالت ماهيت» و تعريف و تفسير آن نيز اصالت و وحدت 
ــه ای در نظر گرفته  ــورت پيش فرض و مصادره به گون ــود به ص وج
ــده است كه در نتيجه، اعتقاد به غير اصالت وجود فلسفی بديهی  ش
ــليم نظريه باطل  ــی به طور ناخود آگاه تس  البطالن بوده، و هر كس
ــاس ديدگاه  ــت و وحدت وجود» گردد. ولی بر اس ــن به «اصال قائلي
ــود و ماهيت» موضوعا  ــث «اصالت وج ــن چنانكه گفتيم بح الهيي
منتفی می باشد، بلكه بنابر مبنای اعتقاد ايشان، قائل به اصالت وجود 
که دم از حقيقت معنای خلقت و جعل و آفرينش می زند، بدون اينكه 

خودش بفهمد اعتقادی جز عقيده قائلين به اصالت ماهيت ندارد.
        معناى حقيقى اصالت وجود فلسفى

(3)                               
ــاس مکتب  ــر تا به حال، اس از ابتدای خلقت حضرت آدم ابوالبش
ــاير عقالی عالم بر دعوت  ــالم و س تمامی انبيای الهی عليهم الس
ــيا، و موجود  ــتی، و اصالت عدم اش ــوی مخلوقيت جهان هس به س
ــدن آن ها در پی آفرينش و ايجاد آفريدگار متعال بوده است. افراد  ش
ــان، پيوسته معتقد به ازليت و اصالت وجود و هستی اشيا  مقابل ايش
ــوده، معنای خلقت و آفرينش را انکار کرده، و وجود عالم را ازلی و  ب
هميشگی و غير مخلوق شمرده اند. در اين ميان چنان که اشاره شد 

اهل فلسفه و عرفان معتقدند كه:
 ــه در خارج، واقعيت و عينيت و اصالت دارد نفسِ حقيقت ۱. آنچ
ــد، نه اشيايی كه قابل وجود و  ــت که حقيقتی لذاته می باش وجود اس

منظـور از وجـود در اين مباحث 
معنـاى بـودن در مقابـل نبودن 
نيسـت چـه اينكـه ايـن معنا از 
احكام عقلـى و معقـوالت ثانى 
اسـت نه چيز ديگر، بلكه منظور 
از وجـود و بلكـه ماهيت، در اين 
بحـث همـان واقعيـت و هويت 
خارجـى اسـت كـه داراى آثـار 
واقعـى مـى باشـد. و از اينجـا 
از  سـخن  كـه  ميشـود  معلـوم 
اصالـت يكـى و عـدم اصالـت 
ديگرى كامال بى اسـاس است، 
چرا كه وجود و ماهيت به معنايى 
كه گفته شـد يك چيزنـد نه دو 
چيـز، و از هـر جهـت يك حكم 

دارند نه دو حكم.
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عدم حقيقی باشند.
ــای  جلوه ه و  ــورات  ظه ــات،  ماهي  .۲
ــا و  ــه از دگرگونی ه ــتند ك ــی هس مختلف
ــورات همان حقيقت ازلی و ابدی و غير  تط
ــوند، و در  ــل وجود و عدم حاصل می ش قاب
ــارج از تلقی ذهن يا وهم و خيال، دارای  خ

هيچ گونه وجود واقعی و عينی نيستند.
ــت: يكی وجود  ۳. وجود بر دو گونه اس
مطلق و نامتناهی، و ديگری وجود محدود 
ــز جز مراتب  ــی که البته دومی ني و متناه
ــفی)، يا حصــص (به تعبير  ــه تعبير فلس (ب
عرفانی)، يا اجزای اولی (بر اساس حقيقت 

مطلب) چيز ديگری نمی باشد.
ــت  ــتن، محدوديت اس ۴. ماهيت داش
ــت و انيتی غير از  ــذا خداوند متعال ماهي ل
ــت وجود نامتناهی كه متطور به صور  حقيق

گوناگون موجودات است ندارد.
ــل آفرينش و از بين  ــی، نه از جهت وجود قاب ــات خارج ۵. واقعي
بردن می باشند، و نه از جهت ماهيت. دليل اينكه هيچ واقعيتی قابل 
ــده، و حتی  ــتی پديد نش آفرينش و ايجاد نبوده، و پس از عدم و نيس
خداوند هم نمی تواند هيچ موجودی خلق کند اين است كه واقعيت 
ــت و از فرض ايجاد آنها  ــيا، نفس حقيقت وجود ازلی و ابدی اس اش
ــلب شیء از خودش و تحصيل حاصل الزم می آيد. و دليل اينكه  س
ــدن اشيا محال است و حتی خداوند هم نمی تواند چيزی را  فانی ش
معدوم و نيست کند نيز همين است كه آنها نفس حقيقت وجود ازلی 
و ابدی می باشند و از فرض عدم و رفع وجود آنها سلب شی ء از خود 
ــيا قابل وجود و عدم نيست  آن الزم می آيد. و علت اينكه ماهيت اش
ــز خودش هيچ چيز ديگری  ــت كه ماهيت به خودی خود ج اين اس
نيست و اصال صالحيت اتصاف به وجود و عدم را ندارد. نيز، ماهيت 

تعين و تطور وجود است نه چيزی در عرض آن.
ــكيل  ــی و عينيت حقيقی را تش ــه واقعيت خارج ــن آنچ بنابراي
ــت كه تنها صورت ها و  می دهد، حقيقتی ازلی و ابدی و نامتناهی اس
ــت. اين وجود نامتناهی، همان  جلوه های آن در تغير و دگرگونی اس
ــامل همه اشيا می باشد و جز آن  ــت كه جامع و ش وجود خداوند اس
ــد يا بتواند  هيچ چيز ديگری وجود ندارد كه خداوند آن را آفريده باش

آن را معدوم نمايد.
مبناى بحث اصالت يا اعتباريت وجود و ماهيت

ــود» و عقيده «وحدت  ــه عقيده «اصالت وج ــی مدعی اند ك برخ
ــت كه به كمك  ــود» دو چيزند، و «اصالت وجود» مقدمه ای اس وج
ــد. اين عقيده  ــده «وحدت وجود» می انجام ــی ديگر به عقي مقدمات
ــت واگر در معنای «اصالت وجود» فلسفی به خوبی تأمل  اشتباه اس
شود كامال روشن می شود كه عقيده اصالت وجود فلسفی بدون نياز 

به هيچ مقدمه ديگری عينا همان وحدت وجود است.
ــدرا برای اثبات  ــبزواری در مورد برهانی كه مالص ــان که س چن

ــع جز برهان  ــفی ـ كه در واق ــب فلس واج
ــت  ــدت وجود چيز ديگری نيس اثبات وح
ــت، به اين مطلب اعتراف می كند  آورده اس

و می گويد:
ــذه الحجة  ــات المأخوذة فی ه المقدم
ــا مطالب عالية إال  ــامخة فيه و إن كان ش
ــاف عنها فی أول األمر ليس  أن االستكش
بالزم اذ يصير به كثيرة الدقة عسرة النيل، 
وإن كان الزما فی مقام آخر كمقام البحث 
عن فياضيته. فاألسد األخسر [األخصر] أن 
ــود: إن حقيقة  ــال بعد ثبوت أصالة الوج يق
الوجود التی هی عين األعيان وحاق الواقع 
ــا العدم، إذ كل  ــلة يمتنع عليه حقيقة مرس
ــلة  مقابل غير قابل لمقابل والحقيقة المرس
التی يمتنع عليها العدم واجبة الوجود بالذات، 
ــة الوجود الكذائية واجبة بالذات وهو  فحقيق

المطلوب. (پاورقی اسفار، ۱۶/۶ ـ ۱۷).
ــرح بداية الحکمة در همين مورد و در توضيح کالمی که از  و ش

سبزواری نقل کرديم می نويسد:
ــت که برهان او از برهان صدر المتألهين  ــبزواری... مدعی اس س
استوارتر، و در عين حال کوتاهتر است، و تنها بر يک مقدمه فلسفی 
مبتنی است و آن اصالت وجود است. اشکال ياد شده [در کتاب بداية 
ــت که: «تنها با اتکا به اصالت  ــة] در صدد ابطال اين مدعاس الحکم
ــود نمی توان وجود واجب را اثبات کرد بلکه به مقدمات ديگری  وج
نيز نياز است»... پس اصالت وجود، عقل ما را مستقيما به ذات حق 

رهبری می کند نه چيز ديگر.۶
ــد معلوم می شود بحث اصالت  با توجه به توضيحاتی که داده ش
ــانی بنا شده است كه  ــه كس ــاس انديش وجود يا ماهيت، تنها بر اس
ــت وجود را  ــه ، و در واقع اصال ــود را پذيرفت ــدت وج ــاپيش وح پيش
ــی  توضيحی برای تبيين عقيده وحدت وجود قرار داده اند. و هر كس
ــه اين بحث با مبانی مكتب عقل و وحیـ   ــا اندک تأمل می يابد ك ب
ــاس خالقيت خداوند و مخلوقيت و قابل وجود و عدم بودن  كه بر اس
حقيقی اشيا وتباين ذاتی بين آن دو سخن می گويد ـ در تضاد آشكار 

است. با اين حال در نقد نكات فلسفی فوق تذكر می دهيم كه:
ــته باشد، بلكه  ــت وجود، به نفس خود واقعيت داش ۱. محال اس
ــت و بس. مخفی نماند كه خود اهل  ــت شی ء موجود اس آنچه هس
ــداق حقيقت وجود  ــای خود، مص ــير مدع ــفه و عرفان در تفس فلس
ــير كرده و مجموعه نامتناهی  بودن را، به عدم  تناهی در وجود تفس
ــود می انگارند، و اين خود  ــودات را حقيقت وجود و واجب  الوج موج
ــت بر اينكه ممكن نيست حقيقت وجود به نفس  اعترافی آشكار اس
خود مصداق داشته باشد چه اينكه مجموعه اشيای موجود هم، شی ء 

موجود است نه نفس وجود.
فلسفه برای اثبات عينيت حقيقت وجود می گويد:

ــیء هی خصوصية وجوده التی يثبت له،  لما كانت حقيقة كل ش

از ابتـداى خلقـت حضـرت آدم 
ابوالبشـر تـا بـه حال، اسـاس 
مكتب تمامى انبياى الهى عليهم 
السـالم و سـاير عقالى عالم بر 
دعوت به سوى مخلوقيت جهان 
هسـتى، و اصالـت عدم اشـيا، 
و موجـود شـدن آن هـا در پـى 
آفرينش و ايجاد آفريدگار متعال 
بوده اسـت. افراد مقابل ايشان، 
پيوسته معتقد به ازليت و اصالت 
وجود و هستى اشيا بوده، معناى 
خلقـت و آفرينش را انكار كرده، 
و وجود عالم را ازلى و هميشگى 

و غير مخلوق شمرده اند. 
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فالوجود أولى من ذلك الشیء بل کل شیء بأن يكون ذا حقيقة، كما 
ــاض أولى بكونه أبيض مما ليس ببياض وعرض له البياض.  أن البي
ــت بذواتها  ــياء غير الوجود ليس ــائر االش ــود بذاته موجود وس فالوج

موجودة، بل الوجودات العارضة لها.۷
ــفيد بودن به  ــفيدی»، از نسبت س ــفيد بودن به «س ــبت س نس
چيزهايی كه سفيد نيستند و سفيدی بر آنها عارض می شود سزاوارتر 
ــت  ــت، و چون حقيقت هر چيزی همان خصوصيت وجود آن اس اس
كه برايش ثابت می باشد، پس «وجود» از آن چيز، بلكه از هر چيزی 
ــت كه دارای حقيقت باشد. پس وجود خودش  ــزاوارتر به اين اس س
ــت، اما ساير اشيا که غير وجودند خودشان موجود نيستند  موجود اس

بلکه وجودهای عارض بر آنها موجود است.
وجـود  اصالـت  نظريـه  توضيـح 

صدرايى
ــز  ني و  ــدرا  مالص كالم  در  ــر  تدب ــا  ب
تصريحات وی و اتباعش در موارد مختلف، 
ــار و نتايجى كه او  ــا توجه به لوازم و آث و ب
ــفه بر عقيده «اصالت و  ــاير اهل فلس و س
ــب مى دانند  ــت وجود» مترت عينيت حقيق
ــق و عدم بودن واقعی  (مانند غير قابل خل
ــدن ذات احديت به  موجودات، و متطور ش
اطوار و صورتهای مختلف و...) مراد ايشان 

از امثال سخن فوق اين است که:
ــى را وجودى  ــى و خارج ــت عين واقعي
ــكيل مى دهد، و  ــت تش ــق و بى نهاي مطل
ــود به  ــى كه موج ــيا و ماهيات ــى اش تمام
ــارى و  ــورى اعتب ــد صرفا ام ــر مى آين نظ
ــه از دگرگونى هاى همان  غير واقعى اند ك
حقيقت مطلق و بى نهايت حاصل مى شوند. 
ــر حقيقتى به طفيل همان  حقيقت بودن ه
حقيقت وجود مطلق و بى نهايت است، پس 
خود آن حقيقت از هر حقيقتى سزاوارتر به 
اين است كه داراى حقيقت و واقعيت باشد 
ــز ديگری غير وجود آن حقيقت  و هيچ چي

بينهايت دارای واقعيت و عينيت نيست.
نقد اساس نظريه اصالت وجود صدرايى

استدالل مالصدرا در مورد اثبات اصالت و عينيت حقيقت وجود 
ــه های فلسفی و عرفانی صدر  ــت اساس افكار و انديش كه قرن هاس
ــكيل می دهد دارای اشكاالت آشكاری  ــفه و پيروان او را تش الفالس

است كه به برخی از آن ها اشاره می كنيم:
ــيا به نفس وجود آن ها  ــكی نيست كه حقيقت  بودن اش الف) ش
است و بدون وجود، جز عدم و بطالن و نيستی هيچ چيزی نيستند، 
اما سخن در اين است كه آيا اين وجود، حقيقتی مخلوق و قابل عدم 
ــت كه داللت بر وجود خالقی متعالی از قابليت وجود و  و نيستی اس

عدم، و فراتر از داشتن  جزء و كل می كند (نظريه خلق، و اعتقاد به 
آفرينش الهی)؛ يا اينكه وجود اشيا حقيقتی ازلی و ابدی و غير قابل 
ــت كه پيوسته در صور گوناگون جلوه می كند (نظريه  عدم بالذات اس
«اصالت وجود»و «وحدت وجود»)، روشن است كه با بيان فوق جز 
از راه مصادره نمی توان مطلب دوم را ـ كه مدعای اصالت وجودی ها 

است ـ نتيجه گرفت.
ــت كه  به بيان ديگر، حقيقت هر چيزی، نفس وجود آن چيز اس
ــود، نه اينكه  ــيط و آفرينش خداوند متعال موجود می ش به جعل بس
ــد و هر لحظه تنها صورتی خاص  اصل وجود آنها حقيقتی ازلی باش
و خصوصيتی جديد بپذيرد. اصوال اشيا حقيقتی ورای وجود مجعول 
ــت وجود برای آن  ــی خود ندارند كه حكم به اولوي ــوقِ حقيق و مخل
ــبت به اصل وجود اشيا امكان  حقيقت نس
ــد، مگر اين كه ما در مرحله ای  داشته باش
ــيا را ازلی و ابدی و  پيش تر اصلِ وجود اش
غير قابل وجود و عدم بدانيم، يعنی اصالت 
ــال پذيرفته  ــت وجود را قب ــت حقيق و عيني
باشيم، و شی ء بودن اشيا را حدود و صوری 
ــماريم كه از تطورات و تجليات مختلف  بش
ــده  همان حقيقت عينی و اصيل حاصل ش
ــند. روشن است كه در اين صورت اين  باش
ــت و جز با فرض  دليل وضوحا مصادره اس
ــت وجود در مرحله  ــت و عينيت حقيق اصال
ــت حقيقت آن را  ــت و عيني پيش تر، اصال

اثبات نخواهد كرد.
ــت وجود»،  ــم به «موجودي ب) در حك
ــت كه حكم به  ــال دو چيز در كار نيس اص
اولويت يكی از آن دو نسبت به ديگری به 

نحوی از انحا ممكن باشد.
ــفی مذكور درباره اثبات  ــتدالل فلس اس
ــت كه  اصالت و عينيت وجود مانند اين اس

گفته شود:
ــه خصوصيت  ــر چيز، ب ــودن ه گرم  ب
ــس حقيقت  ــت، پ ــرارت و گرمی آن اس ح
ــزاوارتر به  حرارت و گرمی از هر چيزی س

اين است كه گرم باشد!
شيرين  بودن هر چيز، به شيرينی آن است، پس حقيقت شيرينی 

اولی به اين است كه شيرين باشد!
ــت، پس حقيقت زوجيت  زوج  بودن هر عددی، به زوجيت آن اس

اولی به زوج  بودن است!
سنگين  بودن هر چيز به اين است كه سنگين باشد، پس حقيقت 

سنگينی اولی به اين است كه سنگين باشد!
ــت كه دارای حقيقت عجيب  عجيب  بودن اين مثال ها به اين اس
و غريب  بودن است، پس حقيقت عجيب و غريب بودن، اولی به اين 

است كه عجيب و غريب باشد!

واقعيـات خارجـى، نـه از جهت 
وجـود قابـل آفرينـش و از بين 
بردن مى باشـند، و نـه از جهت 
ماهيت. دليل اينكه هيچ واقعيتى 
قابـل آفرينـش و ايجـاد نبوده، 
و پـس از عـدم و نيسـتى پديد 
نشـده، و حتى خداونـد هم نمى 
توانـد هيـچ موجـودى خلق كند 
اين است كه واقعيت اشيا نفس 
حقيقت وجود ازلى و ابدى است 
و از فرض ايجاد آنها سلب شىء 
از خودش و تحصيل حاصل الزم 
مى آيد. و دليل اينكه فانى شدن 
اشيا محال است و حتى خداوند 
هم نمى تواند چيـزى را معدوم 
و نيست كند نيز همين است كه 
آنها نفس حقيقـت وجود ازلى و 
ابدى مى باشـند و از فرض عدم 
و رفع وجود آنها سـلب شى ء از 

خود آن الزم مى آيد.
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ــت و هرگز ممكن  ــفيدی محال ذاتی اس ــق حقيقت س ج) تحق
ــد. و اگر گفته  ــداق باش ــفيدی دارای مص ــت نفس حقيقت س نيس
ــت». معنای آن اين نيست که  ــود: «فرض محال، محال نيس می ش

ــت! و البته  ــاالت هم ممکن اس وقوع مح
ــت كه چنين فرضی را  به همين جهت اس
فرض محال می گوييم. حكمی كه از فرض 
ــی آن محال  ــزی كه وجود واقع وجود چي
ــد ربطی به امكان  ــت استنتاج شده باش اس
ــته، بلكه تنها  ــی آن چيز نداش وقوع حقيق
ــه عقلی مقدم و تالی را بيان می كند  مالزم
ــود: «اگر عدد  و بس. مثال چنانچه گفته ش
ــيم بر دو است»؛  ــه زوج باشد قابل تقس س
تنها مالزمه مقدم و تالی بنابر همان فرض 
محال را بيان داشته ايم و نبايد از آن نتيجه 
ــه ای كه قابل تقسيم  بگيريم كه: «عدد س
بر دو است واقعا در خارج موجود می باشد»، 
چه اينكه حكم مذكور در واقع مناقض اين 
حكم است كه: «اگر آن عدد واقعا سه باشد 

ديگر زوج نخواهد بود».
ــتيم بديهی  در مثال هايی كه بيان داش

ــر هر تقديری  ــق موضوعات مذكور را بناب ــت عقل، فرض تحق اس
ــوع اولويت های مذكور را موهوماتی می بيند  محال می داند، و موض

كه فرض وجود آنها محال ذاتی است.
ــتحاله وجود موضوع مثال های  ــود: حكم عقل به اس اگر گفته ش
ــت كه موضوعات ياد شده دارای وجود عرضی  فوق از اين جهت اس
و وصفی می باشند، و عرض و وصف محال است كه بدون جوهر و 

موصوف وجود داشته باشند.
 موضوعِ حقيقت پاسخ اين است كه حكم عقل به استحاله وجود
ــت چه اينكه فرض  ــيار بديهی تر از مثال های مذكور اس ــود، بس وج
ــيار  دوئيت بين جوهر و عرض و صفت و موصوف در نظر عقل بس
ــان تر از فرض غيريت وجود و ماهيت در عينيت و واقعيت است،  آس
ــوعِ حقيقت وجود،  ــتحاله وجود موض ــن حكم عقل درباره اس بنابراي
ــنتر از حكم آن درباره استحاله وجود موضوعات مثال های بيان  روش

شده است.
ــيئيت و  اتفاقا خود همين امر (يعنی محال بودن تفكيك بين ش
ــی ء با وجود آن بنابر هر تقديری) موجب شده است  هويت واقعی ش
ــأله اصالت وجود و ماهيت، در  ــفه به هنگام طرح مس كه اهل فلس
ــت»، خلط های فراوان  ــورد معنای «وجود» و «ماهيت» و «اصال م
داشته باشند تا آنجا كه ناچار شده اند معنای ماهيت را از حقيقت خود 
تحريف كرده، و به معنای «حدود وجود شی ء»، و «قالب های ذهنی 
ــيا»، و «ظهورات مختلف حقيقت ازلی و ابدی وجود» ـ  شناخت اش
ــود در مرحله پيش تر  ــرش آن مبتنی بر پذيرش اصالت وج ــه پذي ك

است معرفی كنند.
ــفی می بينيد اهل فلسفه پيوسته يكديگر  (با رجوع به متون فلس

ــأله اصالت وجود مورد تهاجم قرار  ــور و كاربرد صحيح مس را در تص
داده، و حتی خود مالصدرا را هم در اين مورد از قاصرين دانسته اند!! 
ــم، پاورقی های مقاله  ــفه و روش رئاليس (رجوع كنيد به: اصول فلس
ــی: تعليقة علی  ــتم؛ مصباح، محمد تق هش

نهاية الحكمة، ۲۰).
ــفيدی از حقيقت سفيدی  ــلب س د. س
ــتلزم سلب شی ء از خود  محال است و مس
آن می باشد. سلب وجود از حقيقت وجود نيز 
بنابر اعتراف خود اهل فلسفه محال بوده و 
مستلزم سلب شی ء از خود آن می باشد، لذا 
ــيای خارجی نفس حقيقت  اگر واقعيت اش
ــد تصور عدم و فرض مخلوقيت  وجود باش

واقعی برای همه اشيا محال خواهد بود.
اگر چه اهل فلسفه به اين نتيجه عقيده 
ــت و ابديت عالم، و انكار  خود ـ يعنی ازلي
ــيا ـ به صراحت ملتزم  مخلوقيت واقعی اش

می باشند و می گويند:
عالم قديم است.۸

ــد التزام به آن بر خالف  اما بدون تردي
ــی و  ــول عقل ــن اص ــی از بديهی تري يك

قطعی ترين پايه های معارف توحيدی الهيين است.
۲. ماهيت اشيا، همان حقيقت واقعی آنها (ما به الشیء هو نفسه) 
می باشد. و در اتصاف به اين معنا تفاوتی بين خالق و مخلوق نيست، 
ــت كه همه آنها موجوداتی  جز اينكه هويت واقعی مخلوقات اين اس
ــرای وجود و عدم  ــل زياده و نقصان و پذي ــداری و عددی و قاب مق
می باشند، ولی هويت خالق تبارك و تعالی اين است كه او موجودی 
ــتن جزء و كل و مقدار و  ــيا، و فراتر از داش ــت بر خالف همه اش اس
ــت وجود و عدم و  ــبح و صورت و قابلي ــكل و ش زمان و مكان و ش

پذيرش زياده و نقصان.
ــه از تجليات و  ــدود وجود ك ــير ماهيت به معنای ح ــا تفس و ام
ــد، چيزی است كه  ــته حقيقت وجود به ظهور می رس تطورات پيوس
ــاس نظريات فلسفی و عرفانی انجام می گيرد تا اينكه راه  تنها بر اس
ــرای نظريه اصالت و وحدت وجود، كه ذات خالق تبارك و تعالی  را ب
ــودی، و يا مجموعه موجودات  ــه مراتب يا حصه های وج را مجموع

محدود می داند هموار كند. چنانکه می گويند:
او همان يگانه ای است كه همه اشيا می باشد.۹

ــمای حقند. هر چند  ــم از اس هر يك از ممكنات، مظهر يك اس
ــت ولی حقيقت اين است كه  ــنيدن اين سخن دشوار اس گفتن و ش

» است.۱۰ شيطان  هم مظهر اسم «يا مضلّ
ــت نگذاش ــان  جه در  ــر  غي ــش  غيرت
ــيــا شــــد. ۱۱ ال جـرم عـين جمـله اش

ال يخلو منه شی ء، وال يشذّ منه مثقال عشر عشر أعشار ذرة.۱۲
چون يک وجود هست و بود واجب و صمد     

از ممکن اين همه سخنان فسانه چيست؟۱۳ 

عقيـده  كـه  مدعى انـد  برخـى 
«اصالت وجود» و عقيده «وحدت 
وجـود» دو چيزنـد، و «اصالـت 
وجـود» مقدمـه اى اسـت كه به 
كمـك مقدماتى ديگـر به عقيده 
«وحدت وجـود» مى انجامد. اين 
عقيـده اشـتباه اسـت واگـر در 
معنـاى «اصالت وجود» فلسـفى 
به خوبى تأمل شود كامال روشن 
مى شـود كه عقيده اصالت وجود 
فلسفى بدون نياز به هيچ مقدمه 
ديگرى عينا همان وحدت وجود 

است.
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ــد، نه اينکه شيئی  ــت تا با او معيت داشته باش ــيئی نيس اصال ش
هست و با او معيت ندارد.۱۴

تو همه ای!۱۵
ــت و خلق موهوم... زيرا جز يکی بيش نيست و  حق مشهود اس

جز او عدم است.۱۶
نظر مكتب وحى و برهان

حق اين است كه در تبيين مسأله وجود بر اساس عقل و برهان، 
ــدت وجود، چنين  ــنِ عقيده اصالت و وح ــدون پيش فرض گرفت و ب

گفته شود:
حقيقت شی ء بر دو قسم است:

ــداری و دارای اجزا و قابل وجود و عدم حقيقی  الف) حقيقت مق
(مخلوق و حادث)، كه واقعا مخلوق وآفريده خداوند متعال است، نه 

حقيقتی ازلی و ابدی و غير قابل عدم.
ــزء و كل و مقدار و اجزا (خالق  ــتن ج ب) حقيقت متعالی از داش
ــت و ابديت  ــت اتصاف به ازلي ــه فراتر از قابلي ــی)، ك ــارك و تعال تب
ــكان پذيرش تغير و تبدل و تجلی در  ــدادی بوده، و متعالی از ام امت

صور مختلف و گوناگون است.
ــيئيت واقعی  لذا در مكتب معرفت الهی، هم مخلوقات دارای ش
ــند که به ايجاد و مشيت باری تعالی موجود و باقی اند، و هم  می باش
خداوند متعال «شيئی» است كه مورد تصديق قرار گرفته و حكم به 
ــود، نه اينكه مصداق حقيقت وجود نامتناهی موهوم  وجود آن می ش
بوده، و ماهيت و انيت او نيز نفس همان وجود خيالی، و عين اعيان 
ــت به حقيقت شيئيت،  ــی ء اس ــد. او تبارك و تعالی ش ممكنات باش

ــت دارد، و به نفس  ــا ماهيت و اني و حقيقت
ــتنِ مقدار و اجزا و  ــی ذاتی خود از داش تعال
ــدم  تناهی،  ــاف به تناهی و ع قابليت اتص
منزه بوده و خارج از هر گونه تصور و توهم 
و وصول و ادراك و وصف و بيان می باشد.

ــت كه معرفت بشری در  جالب اين اس
ــه «واجب و  ــی، موجود را ب ــل ابتداي مراح
ممكن» تقسيم می نمايد، سپس «ممكن» 
ــم می داند،  ــه «جوهر و عرض» منقس را ب
ــامی  ــرض» را دارای اقس ــس از آن «ع پ
می شمارد كه يكی از آنها «كميت و مقدار» 
ــد، و وصف تناهی و عدم تناهی را  می باش
هم از اوصاف اختصاصی اعراض و کميات 
ــيمات را از  می داند.۱۷ آنگاه همه اين تقس
ياد برده، وجود خداوند را به طور نامتناهی 
ــان و مكان ـ كه جز به كميت  در پهنه زم
ــبت داده نمی شودـ  گسترانيده،  و مقدار نس
ــود او را مزاحم وجود همه چيز می داند  وج
و «وحدت وجود» را از آن نتيجه می گيرد.

ــت و وحدت  ــری و اصال ــت بش معرف
وجودی، تنها از عينكی به واقعيت می نگرد 

ــوق را نمی نماياند، لذا وجود را  ــه جز زمان و مكان و مقدار و مخل ك
ــه تناهی و عدم  تناهی می بيند، و  ــر به موجود قابل اتصاف ب منحص
ــاس همين پندار نادرست، در حالی كه از وجود حقيقت متعالی  بر اس
ــاف به تناهی و عدم  ــتن مقدار و اجزا، و قابليت اتص ــزه از داش و من
 تناهی، كامال غافل است، وجود را به دو قسم «متناهی و غيرمتناهی 
ــيم كرده، موجود نامتناهی را واجب  الوجود، و موجود متناهی را  تقس
ممكن  الوجود می داند، و در قدمی پس از آن می گويد: با فرض وجود 
موجود نامتناهی، مجالی برای وجود غير آن باقی نمی ماند، پس هيچ 
چيزی جز خداوند وجود ندارد، و ممكنات جز تطورات و صورت های 

گوناگون ذات او چيزی نيستند (وحدت وجود)، و حال اينكه:
ــاف به تناهی و عدم  ــود، منحصر به موجود قابل اتص اوال: موج

 تناهی (مقداری و متجزی) نيست،
ثانيا: اعتقاد به وجود نامتناهی از اوهام ساخته ذهن بشری است، 
چه اينكه وجود نامتناهی به خودی خود محال بوده و حتی در عالم 

مقدار هم وجود آن ممكن نيست.۱۸
ــا دارای اجزای مقداری حقيقی  ــا: موجود نامتناهی هم لزوم ثالث

است و واجب الوجود نتواند بود.
رابعا:...

زنديقی از امام صادق عليه  السالم پرسيد:
فما هو؟ قال عليه  السالم: هو شیء بخالف االشياء ارجع بقولی: 
ــیء بحقيقة الشيئية، غير أنه ال جسم  ــیء إلی إثبات معنی وأنه ش ش
ــواس الخمس، ال  ــس وال يدرك بالح ــورة ال يمس وال يج وال ص

تدركه االوهام، وال تنقصه الدهور، وال يغيره االزمان.
ــميع بصير؟  ــائل: فتقول إنه س قال الس
ــميع بغير جارحة  ــميع بصير، س قال: هو س
ــه ويبصر  ــمع بنفس وبصير بغير آلة، بل يس
بنفسه، ليس قولی: إنه يسمع بنفسه ويبصر 
ــیء والنفس شیء آخر، ولكن  بنفسه أنه ش
ــؤوال  ــی إذ كنت مس أردت عبارة عن نفس
ــائال، وأقول: يسمع  وإفهاما لك إذ كنت س
ــض، ولكنی  ــكل منه له بع ــه، ال أن ال بكل
أردت إفهاما لك والتعبير عن نفسی، وليس 
مرجعی فی ذلك إال إلی أنه السميع البصير 
العالم الخبير بال اختالف الذات وال اختالف 

المعنی.
ــال أبو عبد  ــا هو؟ ق ــائل: فم ــال الس ق
ــو المعبود  ــالم: هو الرب وه ــه  الس اهللا  علي
ــی: ”اهللا “ إثبات هذه  ــو اهللا ، وليس قول وه
ــاء“، ولكنی أرجع  ــروف: ”ألف، الم، ه الح
إلی معنی، هو شیء خالق االشياء وصانعها؛ 
وقعت عليه هذه الحروف وهو المعنی الذی 
ــن و الرحيم والعزيز  ــمی به اهللا  والرحم يس
ــباه ذلك من أسمائه وهو المعبود جل  وأش

وعز.

جالـب ايـن اسـت كـه معرفت 
بشرى در مراحل ابتدايى موجود 
را بـه «واجب و ممكن» تقسـيم 
مى نمايد، سـپس «ممكن» را به 
«جوهر و عرض» منقسم مى داند، 
پـس از آن «عـرض» را داراى 
اقسـامى مى شـمارد كه يكى از 
آنها «كميت و مقدار» مى باشد، و 
وصف تناهى و عدم تناهى را هم 
از اوصـاف اختصاصى اعراض و 
كميات مى دانـد. آنگاه همه اين 
تقسـيمات را از يـاد برده، وجود 
خداونـد را به طـور نامتناهى در 
پهنـه زمـان و مـكان ـ كـه جز 
بـه كميـت و مقدار نسـبت داده 
نمى شـود ـ گسترانيده، وجود او 
را مزاحم وجود همه چيز مى داند 
و «وحدت وجود» را از آن نتيجه 

مى گيرد.
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قال السائل: فإنا لم نجد موهوما إال مخلوقا، قال أبو عبد اهللا  عليه 
ــد عنا مرتفعا. النا لم  ــالم: لو كان ذلك كما تقول، لكان التوحي  الس
نكلف أن نعتقد غير موهوم، ولكنا نقول: كل موهوم بالحواس مدرك، 
ــن إثبات صانع  ــو مخلوق، وال بد م ــده الحواس وتمثله فه فما تج

ــن المذمومتين  ــياء خارج من الجهتي االش
ــا: النفی، إذ كان النفی هو االبطال  إحديهم
ــبيه، إذ كان  ــة الثانية: التش والعدم، والجه
التشبيه من صفة المخلوق الظاهر التركيب 
ــن إثبات الصانع  ــف. فلم يكن بد م والتألي
ــن، واالضطرار منهم إليه  لوجود المصنوعي
أثبت أنهم مصنوعون وأن صانعهم غيرهم 

وليس مثلهم...
قال السائل: فقد حددته إذ أثبت وجوده، 
ــالم: لم أحده  ــد اهللا  عليه  الس ــال أبو عب ق
ولكن أثبته، إذ لم يكن بين االثبات والنفی 

منزلة.
قال السائل: فله إنية ومائية؟! قال: نعم، 

ال يثبت الشیء إال بإنية ومائية.
ــة؟ قال ال، الن  ــائل: فله كيفي قال الس
ــة، ولكن  ــة واالحاط ــة الصف ــة جه الكيفي
ــة التعطيل  ــن جه ــروج م ــد من الخ ال ب
والتشبيه، الن من نفاه أنكره ورفع ربوبيته 
ــبهه بغيره فقد أثبته بصفة  وأبطله، ومن ش

المخلوقين المصنوعين الذين ال يستحقون الربوبية، ولكن ال بد من 
ــتحقها غيره وال يشارك فيها وال يحاط  إثبات ذات بال كيفية ال يس

بها وال يعلمها غيره.۱۹
حقيقت ذات خداوند متعال چيست؟

ــت بر خالف همه چيزها، از اينكه  حضرت فرمودند: او چيزی اس
می گويم او «شی ء» است اثبات معنايی واقعی را بفهم، و نتيجه بگير 
كه او دارای شيئيت حقيقی است، ولی نه جسم است و نه صورت، نه 
ــوس می شود و نه با حواس پنجگانه ادراك می گردد، نه اوهام  محس
او را درمی يابند و نه زمان ها از او می كاهند و دگرگونش می سازند.

سائل پرسيد: آيا او را سميع و بصير می دانيد؟
ــميع بصير است، شنوای بدون  ــالم فرمودند: او س امام عليه  الس
ــت، بلكه او به نفس حقيقت ذات خود  جارحه و بصير بدون آلت اس
ــت و به نفس وجود متعالی خود بيناست، و اينكه می گويم به  شنواس
ــت كه او چيزی است و  ــت نه بدين معناس ــنوا و بيناس نفس خود ش
ــؤال  ــس چيزی ديگر، لكن تعبيری از خويش آوردم چرا كه تو س نف

می كنی و من می خواهم به تو بفهمانم.
ــته  ــنود البته نه اينكه او كلی داش باز می گويم: به كل خود می ش
ــتم به تو بفهمانم و تعبير از  ــد، لكن خواس ــد كه دارای اجزا باش باش
ــت كه او سميع بصير  ــت. و حاصل كالم من جز اين نيس آن من اس
ــت، بدون اينكه ذاتی دارای اجزای متفاوت و مختلف  عالم خبير اس

داشته باشد.

سائل پرسيد: پس او چيست؟!
ــت، او معبود  ــالم فرمودند: او پروردگار اس امام صادق عليه  الس
ــت، و گفته من «اهللا » تنها اثبات اين حروف «الف  ــت، او اهللا  اس اس
ــت، من معنا را در نظر دارم، و آن معنا همان ذاتی  و الم و ها» نيس
ــت كه آفريننده اشيا و صانع آن هاست،  اس
اين حروف آن معنا را می رساند، و او همان 
ــام اهللا  و رحمان و  ــت كه به ن واقعيتی اس
رحيم و عزيز و مانند آن خوانده می شود، و 

او همان معبود جل و عز است.
ــز در نظر  ــچ چي ــت: ما هي ــائل گف س

نمی آوريم مگر اينكه مخلوق می باشد.
ــالم فرمودند: اگر  امام صادق عليه  الس
ــو می گويی، پس تكليف  ــد كه ت چنان باش
ــت، زيرا  ــته اس به توحيد از گردن ما برداش
ــته  ــتيم به چيزی اعتقاد داش ما مكلف نيس

باشيم كه اصال توجهی به آن نيست.
ولكن می گوييم: هر چيزی كه با حواس 
يافته شود ادراك می گردد، پس هر چه كه 
حواس آن را بيابد و بشناسد مخلوق است.

و ما ناچاريم كه وجود صانع اشيا را نيز 
اثبات كنيم، به گونه ای كه نه نفی الزم آيد 
ــبيه، زيرا نفی همان ابطال و عدم  و نه تش
است، و تشبيه نيز از آن مخلوقی است كه 

تركيب و تأليف در وجود آن آشكار است.
ــيا را بايد اثبات  ــون مخلوقات موجودند پس صانع و خالق اش چ
ــته باشند و آن خالق  كرد، چرا كه مخلوقات به ناچار بايد خالق داش

غير خود آنهاست و شبيه آنها نيست.
ــما وجود او را اثبات كرديد، پس او را تعريف  سائل گفت: اگر ش

كرده و قابل شناخت نيز دانسته ايد.
ــود او را تعريف و بيان  ــالم فرمودند: حقيقت وج ــام عليه  الس ام
ــردم، زيرا بين «بودن و نبودن» چيز  ــردم بلكه تنها او را اثبات ك نك

سومی وجود ندارد.
سائل گفت: آيا او دارای انيت و ماهيت نيز هست؟

ــود ندارد مگر با  ــالم فرمودند: آری، هيچ چيز وج امام عليه  الس
انيت و ماهيت.

سائل پرسيد: آيا دارای كيفيت نيز هست؟
ــی ء به  ــت كه ش ــرت فرمودند: خير، زيرا كيفيت چيزی اس حض
ــطه آن مورد وصف و شناخت و ادراك قرار می گيرد. ما ناچاريم  واس
ــويم، زيرا هر كس او را نفی كرد انكار  ــبيه خارج ش از تعطيل و تش
وجود او نموده، ربوبيت او را ابطال كرده است. و هر كس او را شبيه 
غير داند او را دارای اوصاف مخلوقات و مصنوعاتی كه اليق ربوبيت 

نيستند اثبات كرده است.
بايد ذاتی را اثبات كرد بدون كيفيت، به گونه ای كه غير او سزاوار 
ــريك و همانند نپذيرد، و مورد احاطه  ــد، و در آن حقيقت ش آن نباش

هـرگاه از حقيقـت ذات خداوند 
سـؤال شـود، هـر پاسـخى كه 
اشـاره بـه بيـان ذات و حقيقت 
وجود او داشـته باشـد نادرست 
اسـت، پس نمى تـوان كنه ذات 
او را، چنانكـه انديشـه بشـرى 
مى پندارد با عنوان حقيقت وجود 
معرفى كرد، بلكه تنها با عناوينى 
مانند معبود، خالق، رب، رحمان، 
مونـس،  انيـس،  ودود،  رحيـم، 
مجيـب، چيـزى بر خـالف همه 
چيزها و امثال آن مورد اشـاره و 
اثبـات و عبـادت و خواندن قرار 

مى گيرد.
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تعطيل و تشبيه، هر دو نادرست 
اسـت، «تعطيل» اين اسـت كه 
اصـل وجود خداوند انكار شـده، 
و يـا الاقل مـورد تصديـق قرار 
نگيـرد؛ اما بعـد از مرحله اثبات 
وجـود، هـر گونـه انديشـه و يا 
وصفى كه براى شناخت حقيقت 
ذات او باشـد مصداق «تشبيه» 
است. بنابراين سيره اهل فلسفه 
و عرفان كه پس از مرحله اثبات 
وجود خداوند به بحث از حقيقت 
وجـود او مى پردازند و در نهايت 
نفس حقيقـت وجود نامتناهى را 
به عنوان كنه ذات خداوند متعال 
تعيين مى كنند نادرسـت بوده و 

دخول در تشبيه است.

و ادراك و شناخت قرار 
نگيرد، و جز خود او آن 

را نشناسد.
ــی   نكات از  ــی  برخ
ــريف  ــه از حديث ش ك

استفاده می شود:
متعال  ــد  خداون  . ۱
در ذات و حقيقت خود 
ــن دارد و  ــيا تباي با اش
ــوفان به  ــده فيلس عقي
همانندی  و  ــنخيت  س
وجود خالق و مخلوق، 
عارفان  ــدار  پن ــز  ني و 
و  عينيت  ــر  ب ــی  مبتن
ــودن ذات خالق  يكی ب
و  ــت  نادرس مخلوق  و 

بی وجه است.
۲ . كنه ذات خداوند 
ــت بحقيقت شيئيت، كه  ــت، بلكه او شيئی اس متعال «وجود» نيس

مورد تصديق و حكم به وجود قرار می گيرد.
ــفه و عرفان ـ وجود  ۳ . خداوند متعال ـ بر خالف پندار اهل فلس
ــب مختلف وجودی و  ــت و مرات ــامل همه چيز نيس مطلق يا عام ش

جزء و كل ندارد.
ــت، پس صدور  ۴ . ذات خداوند متعال دارای اجزای مختلف نيس
ــت، و نيز تجلی او به صور  ــوفان اس ــيا از ذات او كه عقيده فيلس اش

اشيای گوناگون كه پندار عارفان است غيرممكن است.
ــخی كه  ــود، هر پاس ــؤال ش ۵ . هرگاه از حقيقت ذات خداوند س
اشاره به بيان ذات و حقيقت وجود او داشته باشد نادرست است، پس 
ــری می پندارد با عنوان  ــه بش نمی توان كنه ذات او را، چنانكه انديش
ــت وجود معرفی كرد، بلكه تنها با عناوينی مانند معبود، خالق،  حقيق
ــس، مونس، مجيب، چيزی بر خالف  رب، رحمان، رحيم، ودود، اني
ــاره و اثبات و عبادت و خواندن قرار  همه چيزها و امثال آن مورد اش

می گيرد.
تنزيه مطلق وجود خداوند، و ممنوعيت تفكر در ذات او كه ركن 
اساسی اديان است، مستلزم اين نيست كه حكم ما به وجود او تبارك 

و تعالی به مجهول مطلق تعلق گرفته باشد و تعطيل الزم آيد.
ــت است، «تعطيل» اين است  ــبيه، هر دو نادرس ۷ . تعطيل و تش
ــورد تصديق قرار  ــده، و يا الاقل م ــه اصل وجود خداوند انكار ش ك
نگيرد؛ اما بعد از مرحله اثبات وجود، هر گونه انديشه و يا وصفی كه 
ــناخت حقيقت ذات او باشد مصداق «تشبيه» است. بنابراين  برای ش
ــيره اهل فلسفه و عرفان كه پس از مرحله اثبات وجود خداوند به  س
بحث از حقيقت وجود او می پردازند و در نهايت نفس حقيقت وجود 
نامتناهی را به عنوان كنه ذات خداوند متعال تعيين می كنند نادرست 

بوده و دخول در تشبيه است.

ــود مخلوقات او  ــال تنها از راه وج ــود خداوند متع ــات وج ۸ . اثب
می باشد و ادعای اهل فلسفه و عرفان مبتنی بر اينكه وجود او بدون 

واسطه و به خودی خود مورد اثبات قرار می گيرد نادرست است.
يكی از زنديقان به امام رضا عليه  السالم عرض كرد:

هل يقال هللا : إنه شیء؟
فقال: نعم، وقد سمی نفسه بذلك فی كتابه، فقال:  قل ای شیء 
أكبر شهادة قل اهللا  شهيد بينی وبينكم، فهو شیء ليس كمثله شی.

آيا می توان گفت كه خداوند هم چيزی است؟
ــز در قرآن از خود  ــالم فرمودند: آری، خودش ني ــام عليه  الس ام
ــوی آيا كدامين چيز  ــت: «بگ ــه اين عنوان ياد كرده و فرموده اس ب
ــهادتش از خداوند برتر است، بگوی خداوند بين من و شما شاهد  ش

است»، پس او چيزی است كه هيچ چيز همانند او نيست.
حضرت رضا عليه  السالم می فرمايند:

ذاته حقيقة وكنهه تفريق بينه وبين خلقه.۲۰
ــری او از خلقش  ــه وجود او جدايی و فرات ــت و كن ذات او حقيق

می باشد.

پى نوشت ها:
ــؤونه، وطور من أطواره. ورجعت  ــأن من ش ــمى بالعلة هو األصل، والمعلول ش ۱ـ إن المس
ــاعر، مال صدرا،  العلية واإلفاضة إلى تطور المبدإ األول بأطواره وتجليه بأنحاء ظهوراته. مش

..۵۴
ــن:  ــن زاده  آملی، حس ــود غير مجعول مطلقا، كما أنه غير قابل للعدم مطلقا. حس ۲ـ فالوج

تعليقات كشف المراد، ۱۴۰۷ ق، ۴۷۷
۳ـ وحدت از ديدگاه عارف و حكيم، حسن زاده ، حسن، آذر ۱۳۶۲، ۸۰.

ــن، تعليقات كشف  ــن زاده  آملی، حس ــبحانه. حس ۴ـ الوجود من حيث هو هو، هو الحق س
المراد، ۱۴۰۷ ق، ۴۳۳.

۵ـ حسن زاده آملی ، حسن: ممد الهمم در شرح فصوص الحكم: ۱۰۷.
۶ـ ترجمه و شرح بداية الحکمة، شيروانی، سال ۱۳۸۶، ۴/ ۲۳-۲۰.

۷ـ رجوع كنيد به: اسفار، ۳۸/۱ ـ ۳۹.
۸ـ هزار و يک نکته، حسن زاده آملی، ۱۰۳.

۹ـ حسن  زاده  آملی، حسن: تعليقات كشف المراد، ۴۶۳.
۱۰ـ انه الحق، حسن زاده ، حسن، ۱۳۷۳ شمسی، ۶۸.

۱۱ـ هشت رساله عربی، لقاء اهللا، ۱۳۶۵ شمسی، حسن زاده ، حسن، ۳۵  ـ ۳۶.
۱۲ـ ”انه الحق“ حسن زاده ، حسن ۴۶.

۱۳ـ مآثر آثار، ۷۲/۱.
۱۴ـ در محضر استاد حسن زاده آملی، محسن غرويان، ۴۳.

۱۵ـ الهی نامه ، حسن زاده ، حسن، ۱۳۶۲ شمسی، ۴۰.
۱۶ـ مآثر آثار، ۸۹/۲.

ــود به مقاله مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک از همين قلم در مجله سمات  ۱۷ـ رجوع ش
شماره دوم.

۱۸ـ رجوع کنيد به مقاالت نويسنده در شماره های پيشين مجله.
۱۹ـ توحيد، ۲۴۴ ـ ۲۴۷.

۲۰ـ بحار األنوار، ۲۲۸/۴، از توحيد و عيون اخبار الرضا عليه  السالم.
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در "تفسير الميزان" چنين بيان شده است كه:
ــت كه علم و يقين به وجود او   "ديدن خداوند نه به اين معنا اس
ــت كه با چشم ديده شود، بلكه  داريم، چنان كه به اين معنا هم نيس
ــد كه ذات و حقيقت وجود او بدون هيچ حجابی  به اين معنا مى باش
ــده، و مورد رؤيت و لقا قرار مى گيرد، چرا كه او به  ــهود و يافته ش ش
ــت وجود، و عينِ ذات خود در هر چيزی حضور و وجود دارد و  حقيق

در ظاهر و باطن هر چيزی پيدا مى باشد". 
تفسير مزبور در اين باره چنين مى نويسد:

ال ريب أن االيات تثبت علما ما ضروريا لكن الشأن فی تشخيص 
ــمی كل علم ضروری رؤية و  ــة هذا العلم الضروری فإنا ال نس حقيق
ــا فی معناه من اللقاء و نحوه... لكن بين معلوماتنا ما ال نتوقف فی  م
ــه ... نقول أری أنی أنا و أرانی أريد كذا ... وأحب  ــالق الرؤية علي إط
ــها من غير أن أحتجب عنها  ــاهدها بنفس كذا ...، أی أجد ذاتی و أش
ــت بمحسوسة وال  ــاهد إرادتی الباطنة التی ليس بحاجب، و أجد و أش
ــة وحبا و بغضا و رجاء و تمنيا و  ــة، و أجد فی باطن ذاتی كراه فكري

هكذا.
و... حكاية االنسان عن نفسه أنه يراه يريد و يكره و يبغض فإنه 
ــتدل عليها  ــها و واقعيتها، ال أنه يس يريد أنه يجد هذه االمور بنفس
ــه من  ــتدالل، بل يجدها من نفس فيقضی بوجودها من طريق االس

غير حاجب يحجبها...
ــان نفس  ــم الذی يجد فيه االنس ــم من العل ــمية هذا القس وتس
ــان بذاته  ــوم بواقعيته الخارجية رؤية مطردة، و هی علم االنس المعل
ــواه الباطنة و أوصاف ذاته و أحواله الداخلية، و ليس فيها مداخلة  و ق
ــمانية أخری غيرها فافهم ذلك  ــة أو مكان أو زمان أو حالة جس جه

و أجد التدبر فيه.
ــة يذكر معها خصوصيات  ــبحانه فيما أثبت من الرؤي ... و اّهللا  س
ويضم إليها ضمائم يدلنا ذلك علی أن المراد بالرؤية هذا القسم من 

العلم الذی نسميه فيما عندنا أيضا رؤية...
إنه علی كل شیء حاضر أو مشهود ال يختص بجهة دون جهة، 
ــیء دون شیء، بل شهيد علی كل شیء،  و بمكان دون مكان، و بش
ــیء و  ــیء لوجده علی ظاهر كل ش ــیء. فلو وجده ش محيط بكل ش
ــمة لقائه  ــه. و علی هذه الس باطنه، و علی نفس وجدانه، و علی نفس
لو كان هناك لقاء ال علی نحو اللقاء الحسی الذی ال يتأتی ألبتة إال 

بمواجهة جسمانية، وتعيين جهة و مكان و زمان.
ــهم ال بأبصارهم وأحداقهم  ــو رأوه لرأوه بقلوبهم أی أنفس ... ول
ــعورا بربه غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر و  ــان ش ... إن لالنس

استخدام الدليل بل يجده وجدانا من غير أن يحجبه عنه حاجب.
ــمی بالرؤية و اللقاء يتم للصالحين من عباد  ...إن هذا العلم المس
ــا فی هذه الدنيا ... فهو فی طريق هذا العلم،  ــوم القيامة ... و أم اّهللا  ي

لن يتم له حتی يالقی ربه...
ــة علی هذا الوجه  ــف عن هذه الحقيق ــرآن الكريم أول كاش والق
ــابقة علی ما بأيدينا ساكتة عن إثبات  ــماوية الس البديع، فالكتب الس
ــفة  هذا النوع من العلم باّهللا ، وتخلو عنه االبحاث المأثورة عن الفالس

الباحثين عن هذه المسائل. فإن العلم الحضوری عندهم كان منحصرا 
ــه حتی كشف عنه فی االسالم. فللقرآن المنة  فی علم الشیء بنفس

فی تنقيح المعارف االلهية.
... العلم من جهة الرؤية ... هو كمال العلم الضروری باّهللا  ... فهذا 
ــار بالتحديق. و إذ أثبت اّهللا   ــؤول دون الرؤية بمعنی االبص هو المس
ــی االخرة، كان تابيد النفی  ــبحانه الرؤية بمعنی العلم الضروری ف س

راجعا إلی تحقق ذلك فی الدنيا...۱
نعم هناك علم ضروری خاص يتعلق به تعالی غير العلم الضروری 
ــی االيات و الروايات  ــمی رؤية؛ وإياه تعن ــتدالل، تس الحاصل باالس
ــرة فی إثبات الرؤية، لما فيها من القرائن الكثيرة الصريحة فی  الظاه

ذلك و موطن هذه المعرفة االخرة.۲
... إن هذه الرؤية ليست هی االعتقاد و االيمان القلبی المكتسب 
ــية ... فحقيقة الرؤية ثابتة  بالدليل، كما أنه غير الرؤية البصرية الحس
ــتدالل  ــاهدة العلمية من غير طريق االس ــیء بالمش و هی نيل الش
ــبحانه  ــن االخبار تنكر أن يكون اّهللا  س ــری؛ بل هناك عدة م الفك

معلوما معروفا من طريق الفكر، و سيأتی بعضها.۳
از كالم فوق اين نكات استفاده مى شود:

ــاهده  ــی داريم كه ذات آن ها را بدون حجاب مش ــا معلومات * م
مى كنيم و اطالق ديدن درباره آن ها صحيح است.

 خود خود را به ذات ــض و اراده و كراهت ــا ذات و حب و بغ * م
ــطه و حجاب می يابيم نه اينكه از طريق استدالل  آن ها و بدون واس

به وجود آن ها پی ببريم.
* اين يك قاعده كلّی است كه هر گاه انسان چيزی را به نفس 
ــالق رؤيت و ديدن  ــى اش بيابد مى تواند بر آن اط ــت و خارج واقعي
نمايد، مانند همين مورد كه انسان به خودش و اوصاف ذاتی و قوای 
ــمانی  ــدون مداخله جهت و زمان و مكان و حالت جس داخلى اش ب

علم دارد.
ــا ذات او را به عين  ــت كه م ــت خداوند به اين معنی اس * رؤي

ــى اش  خارج ــت  واقعي
ــاب و بدون  بدون حج
مداخله جهت و زمان و 
مكان و حالت جسمانی 

مى يابيم.
و  ــــــهود  مش  *
خداوند،  ــودن  ب حاضر 
ــاص به جهت و  اختص
ی  ــان خاصّ مكان و زم
ــته بلكه احاطه و  نداش
ــدن  ــور و ديده ش حض
او در ظاهر و باطن هر 
ــز، و در هر زمان و  چي
 مكان، و در نفسِ وجود

همه اشيا مى باشد.

در "تفسـير الميزان" چنين بيان 
شده است كه:

 "ديـدن خداوند نه بـه اين معنا 
است كه علم و يقين به وجود او 
داريـم، چنان كه به اين معنا هم 
نيسـت كه با چشـم ديده شود، 
بلكـه به ايـن معنا مى باشـد كه 
ذات و حقيقـت وجـود او بـدون 
هيچ حجابى شهود و يافته شده، 
و مورد رؤيت و لقا قرار مى گيرد، 
چـرا كه او بـه حقيقـِت وجود، و 
عيـِن ذاِت خـود در هـر چيـزى 
حضـور و وجـود دارد و در ظاهر 
و باطن هر چيزى پيدا مى باشد". 
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از  ــوه  نح ــن  اي  *
ــود خداوند  علم به وج
ــام آن رؤيت و  ــه ن ك
ــت،  ــدن خداوند اس دي
در آخرت برای بندگان 
ــح خداوند حاصل  صال
در  انسان  و  ــود؛  مى ش
ــا در طريق  ــا، تنه دني
ــن علم  ــيدن به اي رس

است.
ــم  كري ــرآن  ق  *
كه  است  چيزی  اولين 
ــأله قابلِ  ــان مس با بي

ديدن بودن خداوند به اين نحوه جديد، بر ديگران منّت نهاده است.
ــیء به  ــفه اهل بحث، علم حضوری را منحصر به علم ش * فلس
ــت  ــف كرده اس خودش مى داند و از اين مطلبی كه قرآن آن را كش

خالی مى باشد.
ــود علم كاملی  * علمی كه از جهت ديدن خداوند حاصل مى ش
است كه به نحو ضروری درباره او حاصل مى شود و غير از ديدن با 

حدقه چشم است.
ــرت قابل رؤيت مى داند  ــا كه خداوند خودش را در آخ * از آنج
ــی عليه السالم مى فرمايد: «لن ترانی»:  پس اينكه به حضرت موس
"هرگز مرا نخواهی ديد"، به اين معنی است كه تنها در دنيا مرا هرگز 

نخواهی ديد.
* علمی كه از ناحيه ديدن و رؤيت خداوند حاصل مى شود 
غير از معنای علم به وجود اوست كه از ناحيه استدالل بر وجود 

او حاصل مى شود.
* اخبار چندی وجود دارد كه بيان مى كند خداوند از طريق 
ــود لذا حقيقت معنای اين رؤيت،  فكر، معلوم و شناخته نمى ش

رسيدن به شى ء از طريق مشاهده علمی است.
ــكات فوق از  ــه اعتقاد به ن ــت ك ــدك تأملی ظاهر اس با ان
ــفی و بشری مى باشد و ربطی به معارف  اختصاصات علوم فلس
ــه طور مختصر به جواب آنچه  ــی و الهی ندارد. اينك ما ب قرآن

گفته شد اشاره مى كنيم:
ــناخت و وصول باشد  ۱. هر چيزی كه به ذات خود قابل ش
ــت، و خداوند متعال جز  دارای زمان و مكان و مقدار و اجزا اس
از طريق استدالل عقلی داللت مخلوق بر وجود خالق شناخته 

نمى شود.
۲. حتّی اگر بپذيريم اطالق رؤيت بر برخی از چيزهايی كه 
ــد،  ــوند صحيح باش به ذات خود ادراك و يافته و وجدان مى ش
ــز نمى توان گفت كه رؤيت خداوند نيز به همين معنی  اما هرگ
ــت، بلكه براهين عقلی و نصوص قطعی داللت مى كند كه  اس
لقای خداوند متعال هرگز به معنای شهود و يافته شدن ذات او 

بدون واسطه نمى باشد.
ــان به ذات  ۳. هيچ دليلی وجود ندارد كه ثابت كند علم انس
ــد، بلكه ادعای  ــطه باش و صفات و قوای داخلى اش بدون واس
ــت، خداوند  خروج اين علم از زمان و مكان بديهى البطالن اس

متعال در مورد حدوث علم خلق مى فرمايد:
«واّهللا  أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا».۴

ــا آورد در حالی كه هيچ چيز  ــما را به دني ــد متعال ش خداون
نمى دانستيد.

ــناخت  ــطه های ش ــالم در مورد واس و امام صادق عليه الس
عقل مى فرمايند:

وكذلك العقل أيضا ظاهر بشواهده مستور بذاته.۵
عقل هم چنين است كه از راه نشانه های وجود خود شناخته 

و معلوم و آشكار مى باشد، و ذات آن مستور و نهان است.
و مى فرمايند:

ــف العقل علی حده من معرفة الخالق فال يعدوه، و لكن يعقله  يق
بعقل أقر أن فيه نفسا و لم يعاينها و لم يدركها بحاسة من الحواس.۶

ــد خود وقوف كرده و از آن  ــناخت خداوند در ح عقل در مورد ش
ــد كه در پرتو آن  تجاوز نمى كند بلكه او را با همان عقلی مى شناس
اقرار كرده است كه در وجود او نفسی وجود دارد اگر چه آن نفس را 

نديده و با هيچ يك از حواس ادراك نكرده است.
ــت  ۴. فراتر بودن ذات خداوند از زمان و مكان، به اين معنا نيس
ــه وجودش در زمان و مكانی خاص نبوده، و در هر زمان و مكان  ك
ــته باشد، بلكه اين معنايی  و در ظاهر و باطن هر چيزی حضور داش
ــاص دارد و عين اعتقاد به  ــت كه تنها به وحدت  وجوديان اختص اس
مكان  و  ــان  زم دارای 
بودن خداوند است، در 
ــل و برهان و  نظر عق
ــدا خالق زمان  وحی خ
و مكان و مقادير است 
و هرگز به آن ها نسبت 
ــود، لذا نه  داده نمى ش
است  خاصّ  مكانی  در 
ــه در همه جا، و نه  و ن
ــت  در زمانی خاصّ اس
ــه در همه زمان ها.  و ن
چنانكه در بحار االنوار 
ــد نقل  ــاب توحي از كت

شده است:
ــد  عب ــا  أب ــألت  س
ــالم عن  اّهللا  عليه الس
ــو اّهللا   ــول اّهللا : «وه ق
ــی  ــموات وف ــی الس ف
ــال: كذلك  االرض».ق

حتّى اگر بپذيريـم اطالق رؤيت 
بر برخى از چيزهايى كه به ذات 
خـود ادراك و يافتـه و وجـدان 
مى شوند صحيح باشد، اما هرگز 
نمى توان گفت كه رؤيت خداوند 
نيـز به همين معنى اسـت، بلكه 
براهين عقلـى و نصوص قطعى 
داللت مى كند كه لقـاى خداوند 
متعـال هرگز به معناى شـهود و 
يافته شدن ذات او بدون واسطه 

نمى باشد.

 فراتر بودن ذات خداوند از زمان 
و مـكان، به اين معنا نيسـت كه 
مكانـى  و  زمـان  در  وجـودش 
خـاص نبـوده، و در هـر زمان و 
مـكان و در ظاهـر و باطـن هـر 
چيزى حضور داشته باشد، بلكه 
ايـن معنايى اسـت كـه تنها به 
وحدت  وجوديان اختصاص دارد 
و عيـن اعتقاد بـه داراى زمان و 
مـكان بـودِن خداوند اسـت، در 
نظر عقـل و برهـان و وحى خدا 
خالـق زمـان و مـكان و مقادير 
اسـت و هرگـز به آن ها نسـبت 
داده نمى شـود، لذا نه در مكانى 
خاّص اسـت و نـه در همه جا، و 
نه در زمانى خاّص است و نه در 

همه زمان ها. 
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آن به اهل ايمان چه چيزی مى باشد؟!
۹. ادعای اينكه ايمان لقائی كامل، تنها در آخرت برای 
بندگان صالح خداوند حاصل مى شود مستلزم اين است كه 
ــای الهی با ايمان ناقص،  ــاذ باّهللا  ـ تمامی انبيا و اولي ـ العي
ــه ايمان كامل به خداوند از دنيا  ــيدن ب و تنها در طريق رس

رفته باشند!!
ــدن  ــأله ديده ش ــف معنای جديدی كه در مس ۱۰. كش
ــده، و نيز كلمات  ــته ش ــات قرآن پنداش ــد از ابداعي خداون
ــده است، اوال  ــته ش ــفه اهل بحث خالی از آن دانس فالس
ــبت به  ــفه جديد نس ربطی به معارف قرآنی ندارد؛ ثانيا فلس
ــم حضوری كه غير از  ــفه قديم، فرد ديگری برای عل فلس
ــد  ــود" و "وجدان ذات خويش" باش ــى ء به نفس خ "علم ش
ــت، بلكه تنها كاری كه در اين مورد انجام  ــان نداده اس نش
ــان و دين، علّت  ــت كه بر خالف عقل و بره داده اين اس
ــته، و از باب اعتقاد به وحدت وجود  ــول را يكی دانس و معل
ــت كه چون خالق و خلق يكی بيش نبوده و عين  گفته اس
ــند، هر كس حقيقت وجود خود را بيابد، حقيقت  هم مى باش
ــهود  و كنه وجود خدا را يافته، و ذات خداوند را رؤيت و ش

كرده است!!
چنانكه شبستری مى گويد:

ــا اينج ــروز  ام ــن  ببي را  ــش  صفات
ــردا  ــد فــــــــ ــی دي ــش توان ــا ذات ــه ت ك
ــی اله ــش  نق ــخه  نس ــو  ت ــی  توي

ــی  ــه خواه ــزی ك ــر چي ــش ه ــو از خوي بج
ــد آي ــدر  او  ان ــوی  ش ــرون  بي ــو  ت ــو  چ

ــود نمايد  ــال خ ــو جمـــــــ ــی ت ــو ب ــه ت ب

ــكان. قلت  ــو فی كل م ه
ــال: ويحك إن  ــه؟ ق بذات
قلت  فإذا  ــدار،  أق االماكن 
فی مكان بذاته لزمك أن 
تقول فی أقدار وغير ذلك. 
ــن هو بائن من خلقه،  و لك
ــق علما و  ــط بما خل محي
قدرة و إحاطة و سلطانا.۷

عليه  ــادق  ص ــام  ام از 
ــن  اي ــورد  م در  ــالم  الس
ــه خداوند  ــيدم ك آيه پرس
مى فرمايد: و اوست خداوند 
ــن،  ــمانها و در زمي در آس
ــد: او در هر مكانی  فرمودن
چنان مى باشد، پرسيدم: به 

ذات خود؟!
فرمودند: چه مى گويى! 
ــا مقاديرند  ــا مكان ه همان
ــی به ذات  پس چون گفت
ــت الزم  خود در مكان اس
ــه او را دارای مقادير  آيد ك
و  اندازه ها و غير آن دانسته 

ــت و به همه آنچه آفريده  ــی در حالی او جدای از خلق خود اس باش
است علم و قدرت و احاطه و سلطنت دارد.

ــد در دنيا و آخرت يكی  ــان و يقين به وجود خداون ــوه ايم ۶. نح
ــودن آن منافی با معنای ايمان و يقين  ــت و اعتقاد به دو نحوه ب اس

بودن آن دو است.
امام رضا عليه السالم مى فرمايند:

ــإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيمانا فالمعرفة التی فی  ف
دار الدنيا من جهة االكتساب ليست بإيمان النها ضده فال يكون فی 

الدنيا أحد مؤمنا النهم لم يروا اّهللا .۸
ــت ايمان باشد پس معرفتی  ــاس رؤيت اس اگر معرفتی كه بر اس
كه در دنيا از جهت اكتساب حاصل است ايمان نخواهد بود زيرا اين 
ــن نخواهد بود زيرا آنان  ــد همند، پس هيچ كس در دنيا مؤم دو ض

خداوند را نديده اند.
 ــهود ــت و ايمان و رؤيت و لقا، حضور و ش ــر معنای معرف ۷. اگ
ــد، ديگر چگونه مى توان در  ــبت به خودش باش واقعی هر چيزی نس
ــلب كرد و حصول آن را مختصّ به  دنيا اين معنی را از موجودات س
آخرت دانست؟! مگر ممكن است حضور و وجود چيزی را از خود آن 

چيز در موطنی از مواطن سلب كرد؟!
ــان و رؤيت و لقا  ــورد معرفت و ايم ــير مذكور در م ــر تفس ۸. اگ
ــه از لقای خداوند  ــان مؤمن و كافرانی ك ــود، تفاوت مي پذيرفته ش
محجوب و محرومند در اين باره چه خواهد بود؟! و جهت اختصاص 

نحـوه ايمـان و يقين بـه وجود 
خداونـد در دنيـا و آخـرت يكى 
اسـت و اعتقاد به دو نحوه بودِن 
آن منافى با معناى ايمان و يقين 

بودن آن دو است.
السـالم  عليـه  رضـا  امـام 

مى فرمايند:
فـإن كانـت تلـك المعرفـة من 
جهة الرؤية إيمانا فالمعرفة التى 
فى دار الدنيا من جهة االكتساب 
ليسـت بإيمـان النها ضـده فال 
يكون فى الدنيا أحد مؤمنا النهم 

لم يروا اّهللا .
اگر معرفتى كه بر اساس رؤيت 
اسـت ايمان باشد پس معرفتى 
كـه در دنيـا از جهـت اكتسـاب 
حاصل اسـت ايمان نخواهد بود 
زيرا اين دو ضد همند، پس هيچ 
كس در دنيا مؤمـن نخواهد بود 

زيرا آنان خداوند را نديده اند.

كشـف معناى جديدى كه در مسـأله ديده شدن 
خداوند از ابداعيات قرآن پنداشـته شـده، و نيز 
كلمات فالسـفه اهـل بحث خالى از آن دانسـته 
شـده اسـت، اوال ربطى به معـارف قرآنى ندارد؛ 
ثانيا فلسـفه جديد نسبت به فلسـفه قديم، فرد 
ديگرى براى علم حضورى كه غير از "علم شى ء 
بـه نفس خـود" و "وجدان ذات خويش" باشـد 
نشـان نداده اسـت، بلكه تنهـا كارى كه در اين 
مورد انجام داده اين اسـت كـه بر خالف عقل و 
برهـان و دين، علّت و معلول را يكى دانسـته، و 
از بـاب اعتقـاد به وحـدت وجود گفته اسـت كه 
چـون خالـق و خلق يكى بيش نبـوده و عين هم 
مى باشـند، هر كس حقيقِت وجـوِد خود را بيابد، 
حقيقت و كنـِه وجود خدا را يافته، و ذات خداوند 

را رؤيت و شهود كرده است!!
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ــه  ميان در  ــد   نمان
هيچ تمييز

و  ــروف  مع ــود   ش
عارف جمله يك چيز۹ 
ــر  بــ ــن،  بنابراي
فلسفه  مبانی  ــاس  اس
ــد همانند  و عرفان باي
ــت  ــفه گف صدرالفالس
كه: ”كل ما ندركه فهو 
وجود الحق فی أعيان 

ــت كه در  ــات: (هر چيزی كه مى بينيم همان وجود حق اس الممكن
ــده است)“ نه اينكه گفته شود: ذات خداوند  اعيان ممكنات ظاهر ش

با حدقه چشم ديده نمى شود.
۱۱. اگر رؤيت ذات خداوند از ناحيه اين باشد كه وجود او در هر 
ــت ديگر  ــهود اس زمان و مكان و ظاهر و باطن هر چيز حاضر و مش
ــم  چگونه مى توان ادعا كرد خداوند قابل رؤيت بصری با حدقه چش

نيست؟!
۱۲. علم ضروری و ايمان كامل، تنها در نتيجه استدالل صحيح 
ــت و يا وجدان و  ــت مى آيد؛ و علمی كه از ناحيه رؤي ــی به دس عقل
شهود شى ء باشد قابل خطا بوده و مستلزم يقين نيست، مانند سرابی 
ــهود  كه آب مى نمايد و نيز مانند وحدت وجودی كه عارفان را در ش

آيد و يا ديدار خداوند كه برخی ديگر را ادعای آن باشد.
ــت  ــده اس ــی كه در مورد لقا و رؤيت خداوند وارد ش ۱۳. نصوص
ــای صحيح آن هم در دنيا ممكن  ــی به آخرت ندارد و معن اختصاص
است و هم در آخرت، چنانكه معنای فلسفی و عرفانی باطل آن نيز 

نه در دنيا ممكن است و نه در آخرت.
ــا داللت بر اين  ــد كه صريح ی وارد مى ش ــت اگر نصّ بديهی اس
ــود آن را به معنايی تأويل  ــود، الزم ب مى كرد كه خداوند ديده مى ش
كنيم كه مخالف با اصول قطعی عقلی و دينی نباشد؛ تا چه رسد به 
ــدن خداوند  اينكه آيت «لن ترانی» را كه صريحا به معنای ديده نش
ــت تخصيص زده، و آن را در مورد ديدن خداوند در دنيا  برای ابد اس

بدانيم، و يا اينكه بتوانيم آن را به معنای ديگری تأويل كنيم!!
ــی و صريح اخبار و روايات و نصوص و براهين  ۱۴. مدلول قطع
اين است كه خداوند صورت و شبح نداشته، و در ذهن و فكر و عقل 
قابل تصور و توهم و تعقّل نيست؛ نه اينكه از طريق فكر و استدالل 

عقلی به وجود او نمى توان پی برد.
در كتاب "الغدير" چنين آمده است:

ــد الغزالی فی بعض  ــعادة: قال ـأبو حام ــال صاحب مفتاح الس ق
مؤلفاته: كنت فی بدايتی منكرا الحوال الصالحين ومقامات العارفين 
ــام. فقال له: يا  ــت اّهللا  تعالی فی المن ــت بالواردات، فرأي حتی حظي
ــل أنا اّهللا  المحيط  ــيطان يكلمنی؟ قال ال. ب ــا حامد، قلت: أو الشّ أب
ــت. ثم قال: يا أبا حامد! ذر أساطيرك وعليك بصحبة  بجهاتك الس
ــوام باعوا الدارين  ــلّ نظری، وهم أق ــوام جعلتهم فی أرضی مح أق

ــن الظن بهم. فقال:  ــی. فقلت: بعزّتك إال أذقتنی برد حس بحب
ــاغلك بحب الدنيا،  ــك والقاطع بينك وبينهم تش قد فعلت ذل
ــا صاغرا، فقد أمضيت  ــرج منها مختارا قبل أن تخرج منه فاخ
ــتيقظت فرحا  ــی، فقم وقل. قال: فاس عليك نورا من أنوار قدس
ــف النساج فقصصت عليه المنام  ــرورا وجئت إلی شيخ يوس مس
ــی البداية فمحوناها،  ــد! هذا ألواحنا ف ــم وقال: يا أبا حام فتبس
ــد التأييد حتی  ــأكحل بصر بصيرتك بأثم بلی إن صحبتنی س
ــاهد ما  ــن حوله ثم ال ترضی بذلك حتی تش ــری العرش وم ت
ــدر طبيعتك، وترقی علی طور  ال تدركه االبصار فتصفو من ك
ــمع الخطاب من اّهللا  تعالیـ  كما كان لموسی عليه  عقلك وتس

السالم ـ «أنا اّهللا  رب العالمين».۱۰
ــل مى كند كه در  ــعاده از "ابوحامد غزالى" نق ــب مفتاح الس صاح
ــرم منكر احوال  ــن در اوايل عم ــت: م ــی از تأليفاتش گفته اس برخ
ــدم  ــن و مقامات عارفين بودم تا اينكه از خوابها بهره مند ش صالحي
ــه من گفت: ای اباحامد. گفتم: آيا تو  ــدا را در خواب ديدم! خدا ب و خ

شيطانی كه با من سخن مى گويى؟!
ــش طرف تو را در بر دارم! پس  گفت: نه من خدايم كه از هر ش
گفت: ای اباحامد ياوه هايت را كنار بگذار و همنشين كسانی باش كه 
ــان دنيا و  آن ها را در زمين خود محل نظر خويش قرار داده ام و ايش

آخرت را به محبت من فروخته اند.
تت قسم مى دهم كه شيرينی خوش بينی نسبت  گفتم تو را به عزّ
به ايشان را به من بچشانى. پس گفت: آری چنين كردم و مانع بين 
ــان اين است كه به حب دنيا بپردازى، پس قبل از اينكه با  تو و ايش
خواری از آن خارج شوی با اختيار از آن بيرون شو كه نوری از انوار 

قدس خود را بر تو افشاندم اينك برو و سخن آغاز كن.
ــتم و رفتم پيش شيخ  ــرور از جای جس ــحالی و س گويد: با خوش
ــمی كرد و  ــتان خوابم را برايش گفتم. او تبس ــف بافنده و داس يوس
گفت: اين ها برگه های اوايل كار ما بود كه آن را از ميان برديم، اگر 
همراه من آيی چشم درونت را به ميله تأييد چنان سرمه ای كشم كه 
ــوی تا اينكه  عرش و اهل عرش را ببينى، بلكه به آن هم راضی نش
ــوی و  ــس را كه هيچ كس او را نمى بيند ببينى! پس خالص ش آن ك
ــی عليه السالم از خدا  بر طور عقلت باال روی و مانند حضرت موس

بشنوی كه: من پروردگار عالميانم!
و صاحب الغدير "قدس سره" در پاسخ مى فرمايد:

ــعری هل كان يضيق فم  ــالم!! ليت ش ــه يقرءك الس مادح نفس
، كما لم تضق  الشيطان عن أن يقول: أنا اّهللا  المحيط بجهاتك الستّ
ــن أين عرف الغزالی  ــن للربوبية فی متألف الدهر؟ فم ــواه المدعي أف
بصرف الدعوی أنه هو اّهللا ؟ ولما ذا لم يحتمل بعد أنه هو الشيطان؟ 
ــد صدق الرؤيا وأذعن بأن اّهللا  هو الذی خاطبه فلما ذا لم  وإن كان ق
ــاطير" ولم ينسج علی نول  ــاطير وقد خوطب ب: "ذر االس يدع االس

النّساج شيخه إال التافهات؟
ــاج كحلٌ آخر تحد بصر الغزالی  وليته كان يوجد فی صيدلية النس
ــی إحيائه من رياضيات غير  ــه حتی ال يبوء بإثم كبير مما ف وبصيرت

اگر رؤيـت ذات خداوند از ناحيه 
ايـن باشـد كـه وجـود او در هر 
زمـان و مـكان و ظاهـر و باطن 
هر چيز حاضر و مشـهود اسـت 
ديگر چگونه مى تـوان ادعا كرد 
خداونـد قابـل رؤيت بصـرى با 

حدقه چشم نيست؟!
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 نصوصـى كـه در مـورد لقا و رؤيـت خداوند وارد 
شـده اسـت اختصاصى به آخرت نـدارد و معناى 
صحيـح آن هـم در دنيـا ممكـن اسـت و هم در 
آخرت، چنانكه معناى فلسـفى و عرفانى باطل آن 

نيز نه در دنيا ممكن است و نه در آخرت.
بديهى اسـت اگـر نّصى وارد مى شـد كه صريحا 
داللـت بر اين مى كرد كه خداوند ديده مى شـود، 
الزم بـود آن را به معنايـى تأويل كنيم كه مخالف 
با اصول قطعى عقلى و دينى نباشـد؛ تا چه رسـد 
بـه اينكه آيِت «لن ترانى» را كه صريحا به معناى 
ديده نشـدن خداونـد براى ابد اسـت تخصيص 
زده، و آن را در مورد ديدن خداوند در دنيا بدانيم، 
و يـا اينكه بتوانيم آن را بـه معناى ديگرى تأويل 

كنيم!!

ــروعة محبذة من قبله كقصة لصّ الحمام وغيرها، وحديث منعه  مش
ــان إلی أمثاله الكثير الباطل.  عن لعن يزيد اللعين فی باب آفات اللس
ــاج الذی يترك من اكتحل به ال يرضی بعد رؤيته  وما أحد إثمد النس
العرش ومن حوله، حتی يشاهد ما ال تدركه االبصار، ويسمع الخطاب 

ـ كما سمعه موسی عليه السالم ـ «أنا اّهللا  رب العالمين».
ــی عليه السالم المشارك له فی  و أنا إلی الغاية ال أدری أن موس
ــه  ــاركه فی الرؤية؟ ولعل صاحب الهذيان يجد نفس ــماع هل ش الس
ــل  ــذی هو من أولی العزم من الرس ــی ال ــة علی نبی اّهللا  موس مربي
ــى»! هكذا فليكن  ــن ترانی يا موس ــول اّهللا  العزيز: «ل ــب بق وخوط

السالك المجاهد الغزال.۱۱
از خود ستا بر تو سالم باد! كاش مى فهميدم آيا در دهان شيطان 
نمى گنجد كه ادعای خدايی كند و به دروغ بگويد من خدايی هستم 
ــش طرف در ميان دارم؟! چنانكه ساير مدعيان خدايی  كه تو را از ش
الی به مجرد ادعا  در گذشته نيز چنين دهان گنده ای داشته اند، آيا غزّ
از كجا فهميد كه آن شخص خدا است؟ ! و ديگر احتمال نداد كه باز 
ــد؟ ! و اگر واقعا خوابش را راست دانست و تصديق  هم شيطان باش
كرد كه خدا با او سخن گفته است پس چرا دست از ياوه ها و داستان 
سرايى هايش بر نداشته و همچون شيخ بافنده اش جز به داستانهای 

دروغين نپرداخت؟!
ــتاد بافنده اش سرمه ای يافت مى شد كه  ان اس و ای كاش در دكّ
ــم و دل او را طوری باز مى كرد كه گناهان بزرگ نوشته هايش  چش
ــان نخرد كه آن همه رياضت های غير  ــاب خود "احياء"را بر ج در كت
ه دزد حمام و مانند آن و سخن از منع يزيد ملعون  مشروع مانند قصّ

در باب آفات لسان و اباطيل فراوان ديگر را در آن آورده است.
ــت كه به هر  ــتاد بافنده تند و تيز بوده اس ــرمه اس واقعا چقدر س
ــد كه به ديدن عرش و  ــمش را باز مى كن كس اثر كند آنچنان چش
ــی را ببيند كه هرگز  ــل عرش هم اكتفا نمى كند تا اينكه آن كس اه

ديده نمى شود! و مانند حضرت موسی خطاب بشنود كه من پروردگار 
جهانيانم! 

ــی كه در شنيدن خطاب با او  ــتم كه آيا موس و من تا آخر ندانس
ــت، آيا در رؤيت خدا هم با او شريك بوده است؟!  ــريك بوده اس ش
ــی هم باالتر  ــايد صاحب اين هذيانات خودش را از موس ــه ش و البتّ
ــت به او  ــه از انبيای اولوالعزم بوده اس ــی با اين ك مى داند كه موس
ــی هرگز مرا نخواهی ديد. پس بايد  ــده است كه: ای موس خطاب ش

هم سالك غزل پرداز چنين باشد.

پى نوشت ها:
۱ . طباطبايى، محمد حسين: تفسير الميزان، ۲۵۰/۸ ـ ۲۵۳.

۲ . طباطبايى، محمد حسين: تفسير الميزان، ۲۶۹/۸.
۳ . همان، ۲۷۶/۸.

۴ . نحل/۷۸ .
۵ . بحار األنوار، ۱۴۹/۳.
۶ . بحار األنوار، ۱۴۷/۳.

۷ . التوحيد، ۱۳۳؛ بحار األنوار، ۳۲۳/۳.
۸ . كافى، ۹۶/۱ ـ ۹۷؛ التوحيد، ۱۱۰؛ بحار االنوار، ۵۶/۴.

۹ . ديوان مثنوى گلشن راز
۱۰ . مفتاح السعاده، ۲/ ۱۹۴.

۱۱ . الغدير، ۱۱/ ۱۶۰.
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ــتكفی  بالذات  بوده  و بر اين باور است  كه   ــفی ، عقل  مس عقل  فلس
ــتقل  از هر منبع  ديگر، با اتّصال  به  عقل  فعال ، به  كمال  و  می تواند مس
ــعادت  دنيوی  و اخروی  نائل  شود. بديهی  است  در چنين  تلقی ای  از  س
عقل ، ضرورتی  برای  نبوت  و ارسال  رسل  از جانب  خداوند باقی  نمی ماند. 
اما آيا همه فالسفه  به  اين  نتيجه  منطقی  اعتقاد خود در باب  خودكفايی  
ــتقالل  عقل  تن می دهند و به  نفی  و انكار نبوت  می پردازند؟ البته   و اس
ــت ، چرا كه  نه  محيط ديانت  (پس  از ورود فلسفه  از يونان  به   چنين  نيس
جهان  اسالم ) چنين  امری  را بر می تابيد و نه  مسلمانانی  كه  برای  فلسفه  
آغوش  گشودند، از چنان  اعتقاد و علقه ضعيف  دينی  برخوردار بودند كه  
ــط   ــأله  نبوت  توس به  انكار نبوت  بپردازند؛ اما با اين  وجود، در تبيين مس
فالسفه ، نظرگاه های  غريب  و شگفت آوری  وجود دارد كه ذيالً به  آن ها 

اشاره  خواهيم  نمود:
  

نسبت  فالسفه يونان  با نبوت  و ديانت 
تا آنجا كه  از متون  تاريخی  بر می آيد، هيچ  سند قابل  اعتنايی  در 
باب  متدين بودن  فالسفه  متقدم  چون  سقراط  و ارسطو و افالطون  به  
ــرايع  الهی  وجود ندارد۱ و بلكه  شواهدی  برخالف   يكی از اديان  و ش

آن  بعضا نقل  شده  است :
۱ـ ارسطو اگرچه  از خدا سخن  می گويد، اما خدای  ارسطو شباهت  
چندانی  با خدای  اديان  الهی  ندارد. شهيد مطهری می گويد: «ارسطو 

جز به  عنوان  محرك  اول ، از خدا تصوری  ندارد.»۲
ــطو، تنها فعل  خدا، تعقل  در خود است . خدا نه  تنها  «به  نظر ارس
در جهان كاری  نمی كند، بلكه  حتی  نسبت  به  جهان ، علم  و آگاهی  نيز 
ندارد. در مورد واحد يا كثير بودن  خدا، تعابير ارسطو متعارض  است . 
به  نظر می رسد او ابتدا موحد بوده  است  و پس  از آن  در مورد توحيد 
و شرك  دچار ترديد شده  و در آخرعمر، ۵۵ و حداقل  ۴۷ خدا را اثبات  
می كند؛ زيرا براساس  ستاره شناسی  زمان ارسطو، ۵۵ يا ۴۷ نوع  فلك  
ــود دارد  ــت  وج و حرك
ــوع  حركت  به   ــر ن و ه
محرك  نامتحرك   يك  

منتهی  می شود.»۳
ــقراط   س درباره   ۲ـ 
كه   ــت   اس ــده   ش نقل  
«چون  به  سقراط  گفته  
ــوی  ــرا به  س ــد، چ ش
ــالم  ــی عليه الس  موس
ــی ؟  نمی كن ــرت   هج
خويشتن   ما  داد:  پاسخ  
ــب  كرده ايم  و  را تهذي

ديگر به كسی  كه  ما را تهذيب  كند، نياز نداريم .»۴
ــی  است ؛  ــتراك  جنس ــوب  به  افالطون ، اش ۳ـ يكی  از آرای  منس
ــترك  بين   بدين  معنا كه  هر زنی  ويژه يك  مرد نبوده  بلكه  زنان  مش
ــوند و...۵؛  ــدان  نيزجدای  از والدين  نگهداری  ش ــردان  بوده  و فرزن م

بديهی  است  چنين  رأيی  نمی تواند از يك عالم  الهی  صادر شود.
  

نفى  صريح  نبّوت 
ــت  كه  الزمه  ــوفانی  اس ــد بن  زكريای  رازی  از جمله  فيلس محم

ديدگاه  فلسفه   منطقی  
و  ــی   تواناي ــاب   ب در 
را  ــل   عق ــتقالل   اس
صريحًا پذيرفته  و نبوت  
را انكار كرده است  و از 
ــن  رو برخی  او را  همي
آزادانديش ترين   ــزء  ج
ــام   تم در  ــران   متفك
ــری   بش ــر  تاريخ تفك
ــد  كرده ان ــوب   محس
ــدرت  عقل ،  ــه  ق كه  ب
و  ــاد  اعتم ــت   بی نهاي
به   و  ــت   داش اطمينان  
ــانيت  و پيشرفت  و  انس
به  خدای  حكيم  ايمان  
ــه  دينی   ــت  ولی  ب داش

اعتقاد نداشت .۶
بدوی   عبدالرحمن  
ــفه   فلس ــان   مورخ از 

درباره ديدگاه  رازی  درباره نبوت  چنين  می نويسد:
«رازی  متفكری  است  كه  صرفًا به  عقل  استداللی  اصالت  می دهد 
ــل  اعتقاد ندارد. فضيلتی  كه  رازی  برای  عقل   و به چيزی  جز اين  عق
ــت ، به  بهترين  نحو در آغاز كتاب  طب  روحانی  بدين   ــده  اس قايل  ش
شرح  آمده  است : «حضرت باری  تعالی  كه  نامش  بزرگ  باد، عقل  را به  
ما عطا فرمود تا به  مدد آن  بتوانيم  دراين  سرای  و سرای  ديگر، غايت  
منافعی  را كه  در جوهر انسانی  ما به  وديعه گذاشته  است  دريابيم . عقل  
ــت  كه  خدای  تعالی  به  ما ارزانی داشته  است ...  بزرگ ترين  نعمتی  اس
ــه  موجب  بلندی  مرتبه  ــه  می توانيم  آنچه  را ك ــت  ك از پرتو عقل  اس
ــت  دريابيم  و به  آنچه  كه  زندگی  را برای  ما نيكو و گوارا  ــانی  اس  انس
می گرداند برسيم  و به  مراد خود نايل  شويم ... و باز از پرتو عقل  است  
ــائلی  كه  از ما  ــا می توانيم  به  امور غامض  و دور از ذهن  و مس ــه  م ك
ــيده  و پنهان  است  دست  يابيم ...و حتی  به  وسيله  عقل  است  كه   پوش
ما به  شناخت  خداوند ـ عز و جل  ـ كه  عالی ترين درجه  شناخت  است  
ــل  دارای  چنين  درجه  و پايه  واهميت  و  ــويم ... پس  چون  عق نايل  ش
بزرگی  و جالل  است ، بر ما واجب  است  كه  از رتبت  و منزلت  و درجه 
ــيرش  نكنيم ؛ و در  ــت ، اس آن  نكاهيم ؛ و در حالی  كه  او خود امير اس
ــت ، طوق  بندگی  در گردنش  نيفكنيم  و  ــروری  از آن  اوس حالی  كه س
فرمانده  را فرمانبردار نسازيم ؛ بل  بايد در همه  امور به  او رجوع  كنيم  
و مالك  و معيار ما در همه  چيز اوباشد و همواره  بدان  تكيه  كنيم .». 

عقـل  فلسـفى ، عقـل  مسـتكفى  
بالـذات  بوده  و بر اين باور اسـت  
كـه  مى تواند مسـتقل  از هر منبع  
ديگر، بـا اتّصال  به  عقل  فّعال ، به  
كمال  وسـعادت  دنيوى  و اخروى  
نائل  شود. بديهى  است  در چنين  
تلقى اى  از عقـل ، ضرورتى  براى  
نبـوت  و ارسـال  رُسـل  از جانب  
خداونـد باقـى  نمى ماند. امـا آيا 
همه فالسفه  به  اين  نتيجه  منطقى  
اعتقاد خود در بـاب  خودكفايى  و 
اسـتقالل  عقل  تـن  مى دهند و به  
نفى  و انـكار نبـوت  مى پردازند؟ 

البته  چنين  نيست 

ارسـطو اگرچـه  از خـدا سـخن  
ارسـطو  خـداى   امـا  مى گويـد، 
شـباهت  چندانى با خداى  اديان  
الهـى  نـدارد. شـهيد مطهـرى 
مى گويد: «ارسـطو جز به  عنوان  
تصـورى   خـدا  از  اول ،  محـرك  

ندارد.»
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ــخت ترين  قائالن  به  اصالت  عقل (راسيوناليسم ) حتی  نمی تواند  سرس
تا اين  حد و با اين  صراحت ، مقام  عقل  را باال برد. رازی  ديگر جايی  
ــهودی  و بی واسطه  باقی  نگذاشته است .  برای  وحی  و الهام  و علم  ش
از نظر وی ، تنها مالك  
ــرای  حصول  علم   ما ب
ــرای  اعمال  ما، هر  و ب
ــتداللی   ــه  عقل  اس آين
ــت  و در اين  راه  به   اس
ــروی  غيرعقلی   هيچ  ني
ــل   توس ــوان   نمی ت
ــت . رازی  به  كلی   جس
ــف  نبوت  و وحی   مخال
و مخالف  هر نوع  تفكر 

غيرعقلی  است .»۷
بدوی  می افزايد:

ــاس   براس «رازی  
ــوت   ــل ، نب ــل  ذي دالئ
قرار  ــؤال   س ــورد  م را 

می دهد:
ــز  تميي ــرای   ب  .۱
ــودمند و زيان آور، عقل  انسان  كفايت  می كند.  ــر و س ميان  خير و ش
ــيم  و به  بهترين  طريقی  تنها به  كمك  عقل  می توانيم  خدا را بشناس
ــيم . پس  ديگر چه  احتياجی  است  به   ــامان  بخش  زندگی هايمان  را س

وجود پيامبران ؟
ــده   ۲. اين كه  بعضی  از مردم  برای  هدايت  همه مردم  برگزيده  ش
ــت ، زيرا همه مردم  از حيث  عقل  برابر متولد  ــند، قابل توجيه  نيس باش
شده اند؛ اختالفی  كه  ميان مردم  هست ، ناشی  از وضع  طبيعی  ايشان  

نيست ، بلكه  به  علت  پرورش  و آموزش  ايشان  است .
ــران  يكديگر را نقض  می كنند. اگر همه آنان  به  نام  يك   ۳. پيامب

خدا سخن می گويند، پس  اين  تناقض  گويی  برای  چيست ؟...
وی  كتاب های  علمی  را به  همه كتاب های  مقدس  ترجيح  می دهد؛ 
زيرا به نظر وی كتاب های  علمی  در زندگی  مردم  از همه كتاب های  
ــی ،  ــت . از نظر او كتاب های  طبی ، هندس دينی  مؤثرتر و مفيدتر اس
ــودمندتر است . نويسندگان  اين   نجومی  و منطقی  از تورات  و قرآن  س
ــف   ــيله عقل  خود، بدون  ياری پيامبران  كش كتاب ها حقايق  را به  وس

كرده اند.»۸
ــدت  تمجيد  ــقراط  به  ش البته  رازی  با وجود انكار پيامبران ، از س

كرده  و او را امام  و پيشوای  خود بر شمرده  است .۹
  

اعالم  اسـتقالل  عقل  در وصول  به  سعادت  و بى نيازى اش  
از نبوت! 

ــل  در وصول  به   ــلمان  بر اين  باورند كه  عق ــفه مس عموم  فالس
ــوده  و نيازمند غير  ــتقل  ب ــاالت  دنيوی  و اخروی  مس ــعادت  و كم س

ــت ، اما در عين  حال  وحی  و نبوت  را به  عنوان  طريقی  همتراز ـ  نيس
ــعادت  رامی نمايد، می پذيرند.  و گاه  پايين ترـ  با وحی  كه  او نيز راه  س
تقرير اين  فيلسوفان  از موضوع ، عليرغم  تفاوت ها، جوهر واحدی  دارد 

كه  در ذيل  به  پاره ای  از آن ها اشاره  می كنيم :
از جمله  فيلسوفانی  كه  در باب  استقالل  و استغنای  عقل  از نبوت  
ــی  (م ۵۸۱هـ) است . ابن  طفيل   ــت ، ابن  طفيل  اندلس سخن  گفته اس
طی ّ نگارش  داستانی  باعنوان  حی ّ بن  يقظان  (زنده بيدار)، به  حكايت  

استقالل  و خودكفايی  عقل  انسانی  پرداخته  است :
ــتان  حی ّ بن  يقظان  براساس  خودكفايی  عقل  استوار گشته   «داس
ــناخته   ــر عقل ، در آن  مردود ش ــان  به  غي ــه  نيازمندی  انس و هرگون
ه ، داستان  انسان  فرد و تنهايی  سروده  می شود  ــود. در اين  قصّ می ش
ــاده ، بدون ارتباط  با هرگونه  فكر و فرهنگ   كه  در يك  جزيره دورافت
ــر، مراحل تكامل  و تعالی  را  ــرت  با جنس  بش و بدون  تماس  و معاش
ــن  شدن  نور عقل ، به  مقام  مكاشفه  وشهود  طی  می كند و بر اثر روش
ــان  می دهد كه  او به   ــخنان  اين  فيلسوف  نش نيز نائل  می گردد... س
ــيدن  به  سر منزل   ــته  و نور خرد را برای  رس ــتقالل عقل  باور داش اس
ــوان  گفت ، آنچه   ــت  كه  می ت ــمارد و در اينجاس حقيقت  كافی  می ش
ــتان  حی  بن  يقظان  ابراز داشته ، باسخنان   ــوف  اندلس  در داس فيلس

فيلسوف  ری  [محمدبن زكريای رازی ] بی مناسبت  نيست .»۱۰
ــل  نظری  را از  ــد عق ــر صورت  «ابن  طفيل  می خواهد رش در ه
ــتانی ، توصيف   ــاء اهللا  در قالب  داس ــا مرتبه لق ــی خام  ت ادراكات  حس

كند.»۱۱- ۱۲
فيلسوف  ديگر اندلسی ، ابن  باجه  (م ۵۳۳ هـ) نيز همنظری  زيادی  
ــتقالل  عقل  دارد و كتاب  «تدبير المتوحد» او  با ابن طفيل  درباره اس
ــان  نسبت  به   ــت . از نظر او، معرفت  انس هم  افق  با حی  بن يقظان  اس
امور جهان  و هستی ، از مرحله ادراك  حسی  آغاز می شود و از طريق  
عقل  و خرد به  يقين  و اطمينان  تبديل می گردد. عقل  به  درك  كليات  
ــت ، آن  را درمی يابد. انسان  از  نائل  می گردد و آنچه  الهی  و ربانی  اس

طريق  تعقل  می تواند به  نهايت  سعادت  نائل  گردد.۱۳
  

همترازى  فلسفه  و نبوت! 
ابن  سينا نيز راه  عقل  [فلسفه ] را همتراز با راه  انبياء و شرع  مطرح  
كرده  و می گويد، مردم  بايد به  يكی  از اين  دو راه  و قيد، مقيد باشند 

تا در نظام  عالم  اختالل  حاصل  نشود:
ــد قيدين  اما بقيد  ــی  اَن  يكونُوا مقيدين  باح ــاس  ينبغ ِّ الن «وألن 
ُّ نظام  العالم  بسبب   تَل  ــرع  و اما بقيدالعقل  ليتم ّ نظام  العالم ... و يخْ الش

المنحل  عن  القيدين »۱۴
انسان ها بايد به  يكی  از دو قيد شرع  و يا عقل  مقيد باشند تا نظام  
اجتماعی تعادل  يابد؛ آن كه  از هر دو قيد رها باشد، موجب  اختالل  در 

نظام  اجتماعی خواهد شد.۱۵
مالصدرا نيز در شرح  اصول  كافی ، در ارتباط  با چگونگی  وصول  
ــيم  می كند، يكی   ــارف ، دو راه  را به  موازات  هم  ترس ــه  حقايق و مع ب

بـه   را  علمـى   كتاب هـاى   رازى  
همـه كتاب هاى  مقـدس  ترجيح  
وى  نظـر  بـه  زيـرا  مى دهـد؛ 
زندگـى   در  علمـى   كتاب هـاى  
مـردم  از همـه كتاب هـاى  دينى  
مؤثرتر و مفيدتر است . از نظر او 
كتاب هاى  طبى ، هندسى ، نجومى  
قـرآن   و  تـورات   از  منطقـى   و 
نويسـندگان   سودمندتراسـت . 
اين  كتاب ها حقايق  را به  وسـيله 
عقل  خود، بـدون  يارى پيامبران  

كشف  كرده اند.»
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مشاهده عقلی  كه  راه  انبياء است  و ديگر تعقّل  فلسفی :
ــاهدة  ــن  معرفَة الحقايق  الكلية اما بطريق  المش ــم  عبارة ع «العل
ــوات  اهللا  عليهم  ـ اَو  ــلك  االنبياء و االولياء ـ صل ــه  كماهومس العقلي

ار»۱۶ بطريق  الحدود و البراهين  كماهو منهج  الحكماء و النُّظّ
ــناخت  حقايق  كلی  يا از طريق  مشاهده  دانش  عبارت  است  از ش
ــق  حدود و براهين   ــت  و يا از طري ــيوه انبياء و اولياء اس عقلی  كه ش

[قياسات  عقلی ] كه  شيوه  فيلسوفان  و صاحب نظران  است .
و نيز:

ــفه  مخالف  شرايع  الهی  نيست  بلكه  مقصود  «بارها گفته ايم ، فلس
ــت  و آن  شناخت  خداوند و صفات  و  ــفه  و شرايع  يك  چيز اس از فلس
افعال  اوست  و اين شناخت  يا از راه  وحی  و رسالت  حاصل  می شود كه  
ر حاصل  می شود كه   بدان  نبوت  می گويند و يا ازطريق  سلوك  و تفكّ
ــفه  و واليت  می گويند. حال آن  كس  كه  سخن  از مخالفت   بدان  فلس
اين  دو با هم  می گويد، از اين  رو است  كه  نمی تواند خطابات  شرعی  

را با براهين  فلسفی  منطبق  نمايد.»۱۷
عالمه  طباطبايی  نيز می گويد:

«اصوالً بين  روش  انبياء در دعوت  مردم  به  حق  و حقيقت  و بين  
ــان  از طريق  استدالل  درست  و منطقی  به  آن  می رسد،  آنچه  كه انس
ــت  كه   ــت ، عبارت  از اين  اس ــود ندارد. تنها فرقی  كه  هس ــرق  وج ف
پيغمبران  از مبدأ غيبی  
و  می جستند  ــتمداد  اس
ــير  ــتان  وحی  ش از پس

می نوشيدند.»۱۸
همچنين :

ــر بگوييم  هيچ   «اگ
ــفه  و  ــی  ميان  فلس فرق
ــت   آيات  و روايات  نيس
ــر،  ــالف  تعبي ــز اخت ج
ــت  كه   ــور اين  اس منظ
معارف  حقيقيه  كه  كتاب  
و سنت  مشتمل  بر آن ها 
ــاده   ــت  و با زبان  س اس
ــده ،  ــی  بيان  ش و عموم
همان  معارف  حقيقيه  است  كه  از راه  بحث های  عقلی  به  دست  می آيد و 
با زبان  فنی  و اصطالحات  علمی  بيان  شده  و فرق  اين  دومرحله ، همان  
ــاده  و زبان  خصوصی  فنی  است ؛ نه  اين كه  بيانات   فرق  زبان  عمومی  س

دينی  فصيح تر و بليغ تر است .»۱۹
نويسندگان  كتاب  «تاريخ  فلسفه  در جهان  اسالم » نيز در مقدمه  

اثر خود چنين  اظهار عقيده  می كنند:
ــفه  را دو هدف  اساسی  است ...  ــن  می شود كه  فلس «اكنون  روش
ــير  ــت  از معرفت  عالم  وجود و تفس يكی  هدف نظری  كه  عبارت  اس
آن ؛ ديگر هدف  عملی  كه عبارت  است  از معرفت  خير و تعيين  روش  
ــفه  را از اين  ناحيه  مورد توجه   ــی  بر وفق  مقتضای  آن . چون فلس آدم

ــدف  آن  را با هدف  دين   ــرد كه  ه ــم ، مالحظه  خواهيم  ك ــرار دهي ق
ــای  وحی  و ايمان   ــز اين كه  دين  بر مبن ــت ، ج اختالفی  چندان  نيس
ــت  و فلسفه  برای  وصول  به  غايت  و هدف  خويش  جز عقل   به آن  اس
راهنمايی نمی شناسد. طريق  فلسفه ، طريق  عقلی  صرف  است  و هيچ  
ــنجيده  شود و مورد قبول  آن   حقيقتی  را جز آن كه  به  محك  عقل  س

افتد، نمی پذيرد.»۲۰
همتراز دانستن  فلسفه  با شريعت  و دين ، اختصاص  به  فيلسوفان  
ــوفان  يهودی  و مسيحی  نيز سابقه   ــلمان ندارد بلكه  در بين  فيلس مس
ــكندرانی ، فيلسوف  مشهور مسيحی ، در كتابی  كه  به   دارد. كلمنت اس
ــته  است ، معرفت  را بر دو گونه   ــر نبودن فلسفه  نگاش منظور اثبات  ش
ــود و ديگر  ــی  معرفتی  كه  از طريق  وحی  حاصل  می ش ــد: يك می دان

ــه  از طريق   معرفتی  ك
حاصل   ــی   طبيع عقل  
ــی  موس او  ــود.  می ش
ــالم و عيسی  عليه الس
ــالم را حامل   عليه الس
معرفت  وحيانی  می داند 
ــد قديم  و  ــه  در عه ك
و  است   منعكس   جديد 
فلسفه يونان  را حاصل  
معرفت  عقلی  می داند و 
معرفت   می گويد:تاريخ  
انسانی  به  مثابه  دو نهر 
ــت : شريعت   عظيم  اس
ــفه  فلس و  ــودی   يه
ــيحيت  از  يونانی  و مس
ــن  دو نهر  ــورد اي برخ
ــد. پس   ــود آم ــه  وج ب
ــريعت  از آن  يهود و  ش
ــفه  از آن  يونان ، و  فلس

شريعت  و فلسفه  و ايمان  از آن  نصرانيت  است .۲۱
  

تقسيم بندى  فلسفى  عوام  و خواص 
ــلمان  به  نوعی  ديگر نيز در  ــفه  مس عالوه  بر مطالب  فوق ، فالس
ــفه  و نبوت  سخن  گفته اند و آن  اين كه  انسان ها را به   باب  نسبت فلس
دو دسته  عوام  و دارای ضعف  در تفكر و عقالنيت  و خواص  برخوردار 
از تعقل  و انديشه  تقسيم  كرده  وآن گاه  به  تشريح  ضرورت  نبوت  برای  

عوام  و بی نيازی  خواص  از آن ،پرداخته اند:
«ابن  سينا معتقد است ، آنچه  پيغمبران  به  عنوان  توحيد پروردگار 
ــوت  می نمايند، چيزی  جز  ــد و مردم  را به  قبول  آن  دع مطرح كرده ان
ــت  و از هرگونه   ــدـ تبارك  و تعالی  ـ واحد اس ــت  كه  خداون اين  نيس
نقص  و عيب  منزه  و مبراست  و به جميع  صفات  كمال  و اسماء جمال  
ــت ؛ اما مسائلی  از قبيل  آنچه  در  ــوم  اس و جالل  نيز موصوف  و موس

بـر  مسـلمان   فالسـفه  عمـوم  
ايـن  باورنـد كه  عقـل  در وصول  
بـه  سـعادت  و كماالت دنيـوى  و 
اخروى  مسـتقل  بـوده  و نيازمند 
غيـر نيسـت ، امـا در عيـن  حال  
وحى  ونبوت  را به  عنوان  طريقى  
همترازـ  و گاه  پايين ترـ  با وحى  
كه  او نيز راه  سعادت  رامى نمايد، 

مى پذيرند.

فيلسوف  ديگر اندلسى ، ابن  باّجه  
(م 533 هـ) نيز همنظرى  زيادى  
با ابن طفيل  درباره استقالل  عقل  
دارد و كتاب  «تدبير المتوّحد» او 
هم  افق  با حى  بن يقظان  اسـت . 
از نظر او، معرفت  انسان  نسبت  
به  امور جهان  و هستى ، از مرحله 
ادراك  حّسـى  آغاز مى شـود و از 
طريـق  عقـل  و خرد بـه  يقين  و 
عقل   تبديل مى گـردد.  اطمينـان  
بـه  درك  كليات  نائـل  مى گردد و 
آنچه  الهى  و ربّانى  اسـت ، آن  را 
درمى يابد. انسان  از طريق  تعقل  
مى تواند به  نهايت  سعادت  نائل  

گردد.
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كتب  حكمای  الهی  آمده  و خداوند را از هرگونه  كم  و كيف  وجنس  و 
ــت  و مكان  و حيز، مجرد و معرا معرفی  می كند، برای  فهم  عامه   جه
ــب  نيست  و نمی توان  آن ها را برای  عموم  مردم  مطرح  ساخت .  مناس
كسی  كه  به  عوام  مردم  می گويد، خداوند نه  در داخل  عالَم  است  ونه  
در خارج  آن ، جز اين كه  
ــان   ــن  آنان را پريش ذه
كند، كار ديگری  انجام  
نمی دهد. اگر پيغمبران  
در كار دعوت  به  توحيد 
ــائل  با  ــا اين گونه  مس ب
می گفتند،  سخن   مردم  
هرگز موفق  نمی شدند، 
ــائل   ــرا فهم  اين مس زي
ــنگين   س مردم   ــرای   ب
ــان   ــن  آن ــت  و ذه اس
ــان   پريش و  ــته   خس را 
ــن   به همي ــازد.  می س
ــه   ك ــت   اس ــت   جه
ــران  برای  دعوت   پيغمب
ــد، به   ــه  توحي ــردم  ب م
ــخن  كوتاه  واجمالی   س
ــنده  كردند و  ــود بس خ
ــل  اين   ــرح  و تفصي ش

مسائل  را به  عقول  و خرد اهل ذكاوت  واگذاشتند.»۲۳-۲۲
ــه  انبياء، مأمور هدايت  عوام  با  ــب  فوق  چنين  بر می آيد ك از مطل
ــل  ذكاوت ، در امر  ــتند، اما خواص  و اه ــاده  ومجمل  هس مطالبی  س

هدايت  به  خرد و عقول خودشان  احاله  شده اند.
از ديدگاه  عالمه طباطبايی  (ره) نيز چنين  برمی آيد كه  معارف  قرآن  و 
عترت  با زبان  ساده  و عمومی  برای  مردم  عوام  بيان شده  است ، و همين  
معارف  برای  خواص  و فيلسوفان  از راه  بحث های  عقلی  به دست  می آيد 

و با زبان  فنی  و اصطالحات  علمی  بيان  می شود.
ــائل  اخوان  الصفاء ـ كه  شديدًا متأثر از فلسفه  بودند ـ نيز  در رس

به  نوعی ديگر مطلب  فوق  مطرح  شده  است :
ــريعة طب ّ المرضی  و الفلسفة طب ّ االضحاء؛ شريعت ، طب   «الش

بيماران  ولی فلسفه  طب  مردم  سالم  و تندرست  است .»۲۴
  

مالصدرا و اعالم  بى نيازى  اهل  بصيرت  از حجت  بيرونى !
ــدرا نيز در توضيح  حديث  «حجةاهللا  علی  العباد النبی صلی  مالص
ــن  اهللا  العقل » (حجت   ــه و الحجة فيمابين  العباد و بي ــه و آل اهللا علي
ــدا بر بندگان،  پيغمبر صلی اهللا عليه و آله ولی  حجت  ميان بندگان   خ
ــته  تقسيم  می كند كه  يك   ــت )، مردم  را به  دو دس و خداوند عقل  اس
ــته  ديگر اهل  حجاب  به  شمار می آيند؛  ــته اهل  بصيرت اند و دس دس
آن گاه  می گويد،كسانی  كه  اهل  بصيرت  نيستند، حجت  آن ها حجت  

خارجی  (پيغمبر) است ،زيرا شخص  نابينا برای  پيمودن  راه  همواره  به  
يك  راهنمای  بيرونی  نيازمند است  ولی  كسانی  كه  از بصيرت  باطنی  

برخوردارند، به  راهنمای  بيرون  از خود نيازمندنيستند.۲۵

واقف  و سائر
ــول  كافی ، اهل  ديانت  و  ــرح  حديثی  ديگر از اص مالصدرا در ش

مذهب  را به  دو دسته  واقف  و سائر تقسيم  كرده  و سپس  می گويد:
ــتانه صورت  متوقف  مانده  و باب   ــی  است  كه  در آس «واقف  كس
ــی  كه   ــت . كس ــده  اس ــوده  نش عالم  معنی  و ملكوت  به  روی  او گش
ــد بود. در مقابل   ــت ، ناچار اهل  تقليد خواه ــن  مرحله  مانده  اس در اي
ــود كه  از عالم صورت  به  عالم   ــی  اطالق  می ش ــائر به  كس واقف ، س
ــافرت  كرده  و از تنگنای  جهان  محسوسات  به  عالم  وسيع  معنی  مس
 و گسترده معقوالت  راه  يافته  است . او سپس  سائر را نيز به  دو قسم  
ــيم  نموده  و معتقد است ، سيار كسی   ــيار» و «طيار» تقس متمايز«س
است  كه  با دو پای  شرع  و عقل  در طريق  عالم  آخرت  گام  بر می دارد 
ــی  اطالق  می شود كه  با دو بال  عرفان  و عشق  در  ولی  طيار به  كس
ــای  حقيقت  به  پرواز در آمده  و به  عالم  بی پايان  ربوبيت  و معدن   فض

الوهيت  راه  می سپارد.»۲۶

مالصدرا و كفايت  عقل  پس  از ختم  نبوت !
ــرح   ــا مالصدرا عجيب ترين  حرف  خود را در اين  زمينه ، در ش ام
ــت . او در اينجا از كفايت  عقل   ــته  اس ــت  و يكم  ابراز داش حديث بيس
ــان  به  معلم  بيرونی ،  ــس  از ختم  نبوت  وعدم  نياز مردم  در آخرالزم پ

سخن  گفته  است :
ــتناد به  روايات   ــد، صدرالمتألهين  با اس ــان  گونه  كه  ذكر ش «هم
ــيده  است   ــالم به اين  نتيجه  رس صادره  از ائمه  معصومين عليهم الس
كه  عقل  حجت  باطنی  خداوند است  و پيغمبران  حجت های  ظاهری  
ــت . اين   ــرای  مردم  الزم  و ضروری  اس ــه  اطاعت  آن ها ب ــد ك حق ان
فيلسوف  از سوی  ديگر به  روشنی  می داند كه  رشته نبوت  و پيغمبری  
پس  از وفات  حضرت  محمد صلی اهللا عليه و آله برای  هميشه  قطع  
ــد. به  اين  ترتيب  با  ــده  و ديگر هرگز پيغمبری  مبعوث  نخواهد ش ش
رحلت  پيغمبر اسالم  صلی اهللا عليه و آله حجت  ظاهری  ديگر وجود 
نخواهد داشت  و مردم  نيز نيازمند به  حجت  ظاهر نخواهند بود. آنچه  
ــعادت  را به  آنان  می نماياند،  ــه  باقی  است  و راه  س برای  خلق  هميش
حجت باطن  است . به  نظر صدرالمتألهين ، در آخرالزمان  مردم  به  معلم  
ــتند بلكه  به  جای  معلم  بيرونی  از معلم   و راهنمای  بيرونی نيازمند نيس
ــرده  و در پرتو هدايت  او حركت   ــتفاده  ك درونی  و راهنمای  باطنی اس

خود را به  سوی  مقصد ادامه  می دهند.»۲۷
ــی  در ادامه  نقل  نظر مالصدرا در باب  بی نيازی   آقای  دكتر دينان

انسان ها ازحجت  ظاهری  در آخرالزمان ، می افزايد: 
«آنچه  صدرالمتألهين  در باب  اهميت  و كفايت  عقل  پس  از ختم  
نبوت  و پيغمبری  ابراز داشته ، به  نوعی  در سخنان  انديشمند معروف ، 
ــد، اين  انديشمند  ــت . به  نظر می رس اقبال  الهوری انعكاس  يافته  اس

عالمه طباطبايى: بارها گفته ايم ، 
فلسـفه  مخالـف  شـرايع  الهـى  
نيسـت  بلكـه  مقصود از فلسـفه  
وشـرايع  يـك  چيز اسـت  و آن  
و  صفـات   و  خداونـد  شـناخت  
افعال  اوسـت  و اين شـناخت  يا 
از راه  وحـى  و رسـالت  حاصـل  
مى شود كه  بدان  نبّوت  مى گويند 
و يـا ازطريـق  سـلوك  و تفّكـر 
حاصل  مى شـود كه  بدان  فلسفه  
و واليت  مى گويند. حال آن  كس  
كه  سـخن  از مخالفت  اين  دو با 
هم  مى گويد، از اين  رو است  كه  
نمى تواندخطابـات  شـرعى  را با 
براهين  فلسفى  منطبق  نمايد. (!)
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ــن  تا حدودی   ــی  صدرالمتألهي ــرح اصول  كاف ــتانی  با كتاب  ش پاكس
ــت . صدرالمتألهين  در پايان شرح  حديث  بيست  و  ــنايی  داشته  اس آش
ــاره  كرده  كه  نشان  می دهد، منظور او ازآنچه  در  يكم  به  نكته ای  اش
باب  عقل  ابراز داشته  است ، عقل  مربوط  به  صنعت  و تكنيك  نيست . 
ــد، در دوره آخرالزمان ، نفوس  مردم  به  مرحله ای  از تعالی  و  اومی گوي
تكامل می رسد كه  به  معلم  بيرون  از خود نيازمند نبوده  و با الهام  عينی  
ــخن  می توان   ــت  می يابند. از اين  س و راهنمای  داخلی به  مقصود دس
دريافت  كه  اين  فيلسوف  متألّه  به رشد و تكامل  معنوی  انسان  سخت  
معتقد بوده  و چنين  می انديشد كه  انسان  درآخرالزمان  به  اوج  معنوی  
ــخن اقبال  الهوری   ــت  بدانيم  كه  س خود نائل  می گردد.»۲۸ جالب  اس
ــان ها در آخرالزمان  از نبوت ، سخت  مورد انتقاد  در باب  بی نيازی  انس

شهيد مطهری  قرار گرفته  است .۲۹
  

تبيين  فالسفه  از ماهيت  وحى  و نبوت 
ــفه  با نبوت  مورد  ــبت  فلس ــه  ديگری  كه  بايد در موضوع  نس نكت
توجه  قرارگيرد، كيفيت  تبيين  فالسفه  از مسأله  وحی  و نبوت  است . از 
آنجا كه  فلسفه  در پی فهم  و تحليل  همه امور و حقايق  عالم  با ظرف  
محدود عقل  و ذهن  انسانی  است ، لذا در تبيين  بسياری  از امور غيبی  
ــطح  اين  ظرف   ــزی  از آن  ندارد كه  اين  امور را تا س ــی  گري و ملكوت

تنزل  دهد و آن ها را از محتوای  حقيقی  و متعالی  خود تهی  نمايد:
ــريعت  را انكار  ــی  حكمت  و ش ــی  ضمن  اين كه  هماهنگ «فاراب
ــت ، نبوت   ــرعی  را تأويل  عقلی  كرده  و معتقد اس نمی كند، معارف  ش
ــر از طريق  قوه  ــخص  پيغمب ــت  كه  ش يك  خصيصه خارق العاده  اس
ــد و در اين  اتصال ، معارف   ــا عقل  فعال  اتصال  پيدا می كن متخيله  ب
ــينا نيز  ــف  می گردد. ابن س ــرت  برای  وی  منكش ــی  به طور مباش اله
ــه  پيغمبر به  عقل  فعال   ــوت  را يك  خصيصه فوق العاده  می داند ك نب
ــخن  به  ميان  نمی آورد.  ــدا می كند، ولی  او از قوه متخيله  س اتصال پي
ــتعداد اتصال  به  عقل  فعال  را در شخص  پيغمبر، نوعی   ــينا اس ابن س
ــطه  و  ــطه  قدرت  و توانايی ، نيازمند واس ــدس « ناميده  كه  به واس «ح
ــينا در اين باب  چنين  است : «و هذا  ــت . عين  عبارت  ابن س تعليم  نيس
ــاج  فی  أن يتصل   ــتد فی  بعض  الناس  حتی  اليحت ــتعداد قد يش االس
ــی ء و ألی  تخريج  و تعليم »۳۰ همانسان  كه   بالعقل  الفعال  ألی  كبير ش
ــود، ابن  سينا اين  استعداد را در برخی   ــاهده  می ش در اين عبارت  مش
ــطه   ــته  كه  در اتصال  به  عقل  فعال  نيازمند واس ــردم  نيرومند دانس م
ــدس  ناميده  كه  با عقل   ــد. او اين  اتصال را نوعی  ح و تعليم  نمی باش

قدسی  به  ظهور می رسد.»۳۲-۳۱
ــأن  ــدرا در تبيين  امكان  عقالنی  نبوت  و اعجاز، چنين   ش مالص

رفيع نبوت را تنزل می دهد و می نويسد:
ــا بهبود  ــالمتی  را به  خود تلقين  نمايد، چه  بس «فرد بيمار اگر س
يابد و شخص  سالم  اگر بيماری  را به  خود تلقين  نمايد، ممكن  است  
ــمانی  تأثير خود را بر جای   ــود. چشم  زخم  بدون  ابزاری جس بيمار ش
ــور روانی  و ذهنی  بيماران  خود را  ــذارد. طبيبان  حاذق  گاه  با ام می گ
ــد، ديگر برايت   مداوا می كنند و... حال  وقتی  اين  امور بر تو ثابت  ش

ــهل  است  كه  نبوت ها را تصديق  نمايی ، چرا كه  بعيد نيست  نفس   س
ــانی به  مرتبه ای  از شرافت  و قدرت  برسد كه  بيماران  را شفا دهد؛  انس
ــم  ديگری  تبديل  نمايد؛  ــمی  را به  جس بدكاران  را ناخوش كند و جس
ــه  آتش تبديل  نمايد؛ با دعايش  باران  ببارد  ــا آنجا كه  غير آتش  را ب ت
ــبز نمايد و يا آن كه  ايجاد زلزله  و فرورفتگی  نمايد  و محلّی  را سرس

و...»۳۳
ــة فی  العلوم   ــرار الخفي ــی  (م ۷۲۶هـ) در كتاب «االس عالمه  حلّ

العقلية» درمبحث  نبوت  می نويسد:
ــود كه   ــالمی  اين گونه  تقرير می ش «مبحث  نبوت  بنابر قواعد اس
ــت  و  ــر مقدوری  و عالم  بر هر معلومی  اس ــد متعال قادر بر ه خداون
ــر پيامبر و يا معراج   ــته وحی  ب ــكافتن  افالك  نيز [برای  نزول فرش ش

برخالف   پيامبر،  رفتن  
ــز  جاي ــفه]  فالس رأی  
ــاالت   مح از  و  ــوده   ب
نيست  و خداوند متعال  
در نهايت  حكمت  عمل  
بی نيازمطلق   و  می كند 
ــت ... اما نبوت  بنابر  اس
ــن   ــفه  چني رأی  فالس
ــورات   ــه  تص ــت  ك اس
ــأ  ــانی ، گاهی منش نفس
عينی   ــی   حوادث ــروز  ب
ــوند؛  می ش ــی   بدن و 
ــور  تص ــه   آن ك ــل   مث
جبروت  خداوند موجب  
ــود  ــرزش  بدن  می ش ل
ــی   و يا آن كه  اگر كس
در  را  ــو  نيك ــی   صورت
ذهن  خود تصور نمايد، 
ــن   برانگيخت ــب   موج
ــوق  و انفعال  بعضی   ش
ــود،  از اعضای  او می ش
امری   چنين   حال وقتی  
ــد،  باش ممكن   و  جايز 
ــت  كه   پس  ممكن  اس

ــود كه  تصوراتش  بدون  سببی  مادی  و  ــی  قوی  [نبی] يافت  ش نفس
ــأ بروز حوادثی  [دريافت وحی  و انجام  معجزه ] در اين   ــمانی  منش جس

عالم  مادی  شود.»۴۳
روشن  است  كه  تنزّل  مسأله  نبوت  در حد ارتباط  قوه  خيال  با عقل  
ــی  در زمينه  ماهيت  نبوت  و امامت  بيگانه   فعال ،چقدر با معارف  قرآن
ــت ؛ ضمن  آن كه از نظر فالسفه ، اتصال  با عقل  فعال ، منحصر به   اس
افرادی  خاص  نبوده  و افرادی غير از انبيا نيز می توانند به  اين  اتصال  

نائل  شوند:

حديـث   توضيـح   در  مالصـدرا 
النبـى  العبـاد  علـى   «حجـةاهللا  
ة  صلـى اهللا عليـه و آلـه و الُحجِّ
فيمابيـن  العباد و بين  اهللا  العقل » 
(حجت  خـدا بر بنـدگان  پيغمبر 
صلى اهللا عليـه و آله ولى  حجت  
عقـل   خداونـد  و  ميان بنـدگان  
اسـت )، مـردم  را بـه  دو دسـته  
تقسيم  مى كند كه  يك  دسته اهل  
بصيرت انـد و دسـته  ديگـر اهل  
حجاب  به  شـمار مى آيند؛ آن گاه  
مى گويد،كسانى  كه  اهل  بصيرت  
نيسـتند، حجـت  آن هـا حجـت  
خارجـى  (پيغمبـر) اسـت ، زيرا 
شـخص  نابينا براى  پيمودن  راه  
همواره  به  يـك  راهنماى  بيرونى  
نيازمند اسـت  ولى  كسانى  كه  از 
بصيـرت  باطنـى  برخوردارند، به  
راهنمـاى  بيرون  از خـود نيازمند 

نيستند.
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ــير  ــرح  و تفس «فارابی ... به  تبيين  نبوت  بر پايه  مبانی  عقلی  و ش
ــخص  به  مدد  علمی  آن پرداخت ... فارابی  به  اين  قائل  می گردد كه  ش
ــود؛ لكن  چنين  قدرتی ، تنها  ــت  باعقل  فعال  متحد ش خيال  قادر اس
در دسترس  افراد ممتاز 
ــه   ب ــت .  برگزيده اس و 
ــده  او، عقل  فعال   عقي
ــس   نوامي ــمه   سرچش
و  ــات   الهام و  ــی   اله
همان گونه  كه در مبانی  
ــت ،  ــالمی  آمده  اس اس
فرشته   به   شبيه   تقريبًا 
ــل  وحی  (جبرئيل )  حام
حد  در  ــت .خالصه   اس
ــوف   ــا فيلس ــر ي پيغمب
است  كه  با عقل  فعال  
ــن   اي ــود.  ش ــل   متص
ــال در مورد پيغمبر  اتص
به  مدد تخيل  و در مورد 
فيلسوف  از راه  تفكر و 
صورت می پذيرد  تعمق  
ــت   درياف ــوان   می ت و 
ــًا از  ــر دو متفق ــه  ه ك
سيراب   سرچشمه   يك  
ــش   دان و  ــوند  می ش
ــم  باال  ــود را از عال خ
در  ــد.  می كنن ــب   كس
ــع ، حقيقت  دينی  و  واق
ــفی  هر دو  حقيقت فلس
ــوار الهی   ــوی  از ان پرت
ــت  كه  از راه  تخيل   اس
ــاهده  و تعمق   ــا مش ي
حاصل  می شود. نظريه  
عالوه   ــی ،  فاراب نبوت  
ــرب ، در  ــرق  و غ بر ش
ــطی   ــخ  قرون  وس تاري
ــری   ــز تأثي ــد ني وجدي
مسلّم  داشت . ابن  سينا 
ــام  به  آن   ــا ايمان  تم ب
گرويد و تتبعات  وی در 
شبيه   كامالً  زمينه   اين  
به  كار فارابی  است .»۳۵

ــاره ويژگی های  رئيس   ــی  در نظريه مدينه  فاضله  خود، درب فاراب
مدينه  معتقداست :

«رئيس  بايد قوی  و مصمم  و هوشيار و شيفته  دانش  و حامی  عدل  
باشد وخود را به  مرتبه  عقل  فعال  كه  به  مدد آن  به  وحی  و الهام  دست  
ــد... اتحاد و اتصال  با عقل  فعال  از دو راه  يعنی   خواهد يافت ،ترقی  ده
ــت . وقتی  نفس  به  دريافت  نور الهی   ــاهده ) و الهام ميسر اس نظاره  (مش
نائل  شود، از راه  تتبع  و تجسس  به مرتبه  عقل  مستفاد تعالی  می يابد و 
ــه  حكما و فالسفه  يعنی كسانی  كه  قادرند از راه  غيب   تنها ارواح  مقدس
ــه  اين  مرتبه  نائل   ــاهده  آن  بپردازند، ب ــته ، به  مش به  «عالم  نور» پيوس
می شوند... بدين  ترتيب ، حكيم  به  مدد مطالعات  نظری  مستمر باعقل  
ــر است   ــود. اين  اتحاد و اتصال  از راه  خيال  نيز ميس فعال  متحد می ش
ــد؛ زيرا وحی  و الهامی  كه  به   ــه  در مورد پيغمبران  اتفاق  می افت چنان ك

پيغمبران  می رسد، معلول  تخيل  است .»۳۶
ــد و ابن  طفيل   ــفه  از جمله  فارابی ، ابن  رش ــه  برخی  فالس و البت
تصريح  كرده اند كه  معارف  عقلی  و حقايق  برهانی ، بر آنچه  از طريق  
وحی  می رسد ترجيح  داشته  و مقام  فيلسوف  برتر از مقام  نبی  است .۳۷

  
ماهيت  وحى  از ديدگاه  ابن  عربى 

ــاره ای  نيز به  ديدگاه  ابن   ــت  اش ــب  اس در ادامه  اين  بحث  مناس
عربی  ـ كه  مورد تكريم  بسياری  از فالسفه  به ويژه  مالصدرا و ديگر 

فيلسوفان  صدرايی  است  ـ درمورد حقيقت  وحی  داشته  باشيم .
به  نوشته كتاب  تاريخ  فلسفه  در اسالم ابن  عربی  در بحث  از مسأله  
كشف  و وحی ، مؤكدًا همه عوامل  فوق  طبيعی  خارجی  را انكار می كند 
ــف ، امری  منبعث  از ذات  انسان  است . عين   و به  نظر وی ، وحی  و كش
عبارت  ابن  عربی  چنين است : «اگر صاحب  كشفی  صورتی  را مشاهده  
كند كه  معارفی  را كه  نزد وی  نبوده  است  به  وی  القاء نمايد و چيزی  را 
كه  پيش  از آن  در دست  نداشته  است  به  وی عطا كند، آن  صورت  عين  
ــت . پس  ميوه حقايق  و علوم  را ازدرخت  استعداد  ــت  و غير او نيس اوس
ــت ، چنان  كه  صورتی  كه  از وی  در مقابل  جسمی شفاف   خود چيده  اس
ــف  و  ــود، غير او نتواند بود». بنابراين  كش ــل  يافته  ظاهر می ش و صيق
وحی حاصل  فعاليت  نفس  انسان  است ، هنگامی  كه  همه قوای  روحانی  
ــود. وحی  و كشف   ــوی  ايجاد مطلوب  متوجه  ش آن  فراهم  آيد و به  س
ــان ، چنان  كه   منبعث  از يك  فاعل  خارجی  يا حاصل  فعاليت  ذهن  انس
نزد ما متعارف  است ، نيست . بنابراين  چيزی  كه  به  نظر می رسد، چون  
ــف  وعيان  القاء می كند،  يك  «متعلق  بيرونی » معرفت  را به  ارباب  كش
ــف  نيست .  در حقيقت  امر، چيزی  جز نوعی  القای  ذات  خود صاحب كش
ــف  را انكارمی كند،  ــأ خارجی  وحی  و كش هنگامی  كه  ابن  عربی  منش
ــان  مثل   ــود، زيرا به  نظر وی ، انس اصالً دچار تعارض  و تناقض  نمی ش
هرچيز ديگر، به  يك  اعتبار موجود الهی  است . پس  فرض  اثنينيت  فاعل  

الهی وحی  و قابل  انسانی  معرفت ، هيچ  ضرورتی  ندارد.»۳۸
  

وحى  و برهان 
از ديگر نكات  قابل  تأمل  در منطق  ارسطويی  و به  تبع  آن  فلسفه  
ــره، مقبوالت۳۹  ــن  و منقوالت  وحيانی ، در زم ــت  كه  مضامي اين  اس
ــته  و از دايره  برهانيات  (يعنی  اموری  كه  قبول  آن ها از نظر  قرار داش

آقاى  دكتر دينانـى  در ادامه  نقل  
نظـر مالصدرا در بـاب  بى نيازى  
انسـان ها ازحجـت  ظاهـرى  در 

آخرالزمان ، مى افزايد: 
باب   در  صدرالمتألهيـن   «آنچـه  
اهميت  و كفايت  عقل  پس  از ختم  
نبوت  وپيغمبرى  ابراز داشته ، به  
انديشـمند  سـخنان   در  نوعـى  
الهورى انعكاس   اقبـال   معروف ، 
يافته  است . به  نظر مى رسد، اين  
انديشـمند پاكسـتانى  بـا كتاب  
شرح اصول  كافى  صدرالمتألهين  
تا حدودى  آشنايى  داشته  است . 
پايان شـرح   در  صدرالمتألهيـن  
حديث  بيسـت  و يكم  به  نكته اى  
اشـاره  كرده  كه  نشـان  مى دهد، 
منظـور او ازآنچـه  در بـاب  عقل  
ابراز داشته  اسـت ، عقل  مربوط  
بـه  صنعـت  و تكنيـك  نيسـت . 
اومى گويـد، در دوره آخرالزمان ، 
نفـوس  مـردم  بـه  مرحلـه اى  از 
تعالـى  و تكامل مى رسـد كـه  به  
معلـم  بيـرون  از خـود نيازمنـد 
نبوده  و با الهام  عينى  و راهنماى  
داخلى به  مقصود دست  مى يابند. 
از اين  سـخن  مى تـوان  دريافت  
كه  اين  فيلسـوف  متألّه  به رشـد 
و تكامل  معنوى  انسـان  سـخت  
معتقد بوده  و چنين  مى انديشـد 
كه  انسـان  درآخرالزمان  به  اوج  
معنـوى  خـود نائـل  مى گـردد.» 
كـه   بدانيـم   اسـت   جالـب  
بـاب   در  الهـورى   سـخن اقبال  
بى نيازى  انسان ها در آخرالزمان  
موردانتقـاد  سـخت   نبـوت ،  از 
شهيد مطهرى  قرار گرفته  است .
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ــت ) خارج اند. ازاين  منظر، مبادی  برهان  عبارت اند از:  عقل  واجب  اس
اوليات ، محسوسات ، مجربات ، حدسيات ،متواترات  و فطريات .۴۰

جايگاه  نبّوت  از منظر قرآن  و عترت 
ــفه  و فيلسوفان  به  مسأله  وحی  و نبوت ، شايد    دقّت  در نگاه  فلس
ــفه  را با ديانت  واضح   ــوع  ديگر، عمق  تعارض  فلس بيش  از هرموض
ــًاديانت  چيزی  جز نبوت  نيست  و بالطبع  هرگونه   نمايد، چرا كه  اساس
ــيه  راندن  نبوت ، بالمأل  به  ديانت   نقض ، نفی  و يا تضعيف  و به  حاش
ــالش  برای  جمع  بين  ديانت  و  ــود و از همين  رو بايد ت مربوط  می ش

فلسفه  را از بی معناترين  كارها دانست .
اكنون  بايد به  سراغ  تبيين  جايگاه  و اهميت  مسأله  «نبوت » و به  
تبع  آن «واليت » از منظر قرآن  و عترت  رفته ، تا عمق  فاصله  فلسفه  

با اسالم  آشكارتر شود:
ــی  و نبوت  و  ــرازی  عقل  با وح ــفه  در باب  همت ــخن  فالس ۱. س
ــفه  و نبوت  دو طريقی   ــأله  كه  فلس ــوف  با نبی  وطرح  اين  مس فيلس
ــوند و آنچه  انبياء با وحی  در  ــتند كه  به  نتايج  واحد منتهی می ش هس
ــفه  با عقل  بدان  می رسند، درتعارض  صريح  با صدها  می يابند، فالس
ــل  را تعليم ،  ــال  رس ــت  كه  دليل  بعثت  انبياء و ارس آيه  و روايتی  اس
ــط  می دانند؛  ــير، انذار، هدايت ، رفع  اختالف  و اقامه قس تزكيه ، تبش
ــوف  با نبی ، نيازی  به  بعثت  انبياء و  چرا كه در صورت  همترازی  فيلس
ــال  رسل  وجود نداشت  و فالسفه  قادر بودند، همان  اهداف  مورد  ارس

نظر خداوند را تأمين  و محقق نمايند.۴۱ - ۴۲
م  مالَم  تَكونوا تَعلَمون »  ــير فراز «و يعلَّمكُ ــی  در تفس شيخ  طوس
ــوالً منكم  يتْلُوا عليكم  آياتنا و يزكيكم   ــلنا فيكم  رس از آيه  «كماارس
ــوا تعلمون »،۴۳  ونُ م  ما لَم ْ تَكُ ــة و يعلَّمكُ ــم  الكتاب  والحكم و يعلّمك
ــد: «يعنی  آنچه  را كه  راهی برای  شناخت  آن  جز از راه  وحی   می نويس

نداشتيد، می آموزد.»۴۴
ــانی  نيز در تفسير آيه  فوق  می گويد: «يعنی  می آموزد  فيض  كاش
ر و انديشه ورزی  بدان  دست   ــما آنچه  راكه  نمی توانستيد با تفكّ به  ش

يابيد؛ چرا كه  راهی  برای شناخت  آن ها جز وحی  وجود ندارد.»۴۵
۲. اگر حجت  باطنی  (عقل )، برای  هدايت  انسان  كافی  بود، نبايد 
ــا آن ها را موقوف  به  بعثت  انبياء  ار و اتمام  حجت  ب ــذاب  كفّ خداوندع
ــت  و تنها با بعثت  انبياء و  ــوالن  نمايد، درحالی  كه  چنين  نيس و رس

رسوالن  است  كه  حجت ، كامل  و تمام می شود:
بني  حتی  نبعث َ رسوال۴۶ ۱. و ماكنا معذَّ

ـ ما مردمی  را عذاب  نمی كنيم  مگر آن كه  رسولی  را برای  هدايت  
و اتمام حجت  با آن ها بفرستيم .

ــلْت َ  سنا لوال اَربله  لَقالُوا رم  بعذاب ٍ من  قَب۲. ولو اَنا اَهلكناه
َّ و خنزی۴۷ الينا رسوالفَنتبع َ اياتك  من ْ قَبل  اَن ْ نذل 

ــا عذابی  نابود  ــات  بينّات ] ب ــش  از آن  [آي ــا آن ها را پي ــر م ـ اگ
می كرديم ، بی شك می گفتند، خدايا چرا برای  ما رسولی  نفرستادی  تا 

قبل  از آن كه  خوار و هالك  شويم ، از آيات  تو پيروی  نماييم .
ون َ للناس  علَی  اهللاّ  حجة  ۳. رسالً مبشرين  و منذرين  لئال يكَ

بعد الرسل۴۸
ــارت آور و بيم دهنده  فرستاديم  تا مردم  را پس  از  ــوالنی  بش ـ رس

آن ها حجتی بر مژده آور خداوند نباشد.
۴. رسول  اهللا صلی اهللا عليه و آله: بعث َ اليهم  الرسل  لتكون َ 
ه  اليهم  شهداء عليهم  و  ــلُ سلْقه ويكون َ رةُ البالغة علی  خلَه ُ احلُج
ــرين  و منذرين ليهلك َ من ْ هلَك  عن  بينه   ابتعث  فيهم  النبيني  مبش

ِّ عن  بينة۴۹ و حييی  من  حی 
ــوالن   ــالم صلی اهللا عليه و آله: خداوند رس ــول  گرامی  اس ـ رس
ــته  باشد و رسوالن   ــن  وگويا بر مردم  داش ــتاد تا حجتی  روش را فرس
ــارت آور و برحذر دارنده  در  ــند و پيامبرانی بش ــز گواه  بر آن ها باش ني
ميان  مردم  برانگيخت  تا آن كه  هالك  می شود وآن كه  نجات  می يابد، 

براساس  دليل  [اتمام  حجت ] باشد.
 ِّ لَه ُ رجل ٌ فقال : َألی  ــأَ ه  ســالم: اَن ۵. االمام  صادق عليه الس
ون َ  ــال : لئَالّ يكُ ــل  الی  الناس ؟ فق ــی ء بعث َ اهللاّ  االنبياء والرس ش
ــل ولئَاليقولوا: ما جاَء نا من ْ  سد الرعةً من  بجاس  علی  اهللاّ  حللن
ــمع ُ اهللاِّ َـ عزو  سةَ اهللاّ  عليهم  اَال تجــون َ ح ــري و النذير و لتكُ بش
ــل ـَ  يقول  حكايةً عن  خزنة جهنم َ و احتجاجهم  علی  اهل  النار  ج

م  نذير۵۰ باالنبياءو الرسل : اَلَم ْ يأتكُ
ــام   ــردی  از ام ـ م
ــالم  ــادق عليه الس ص
بعثت   ــل   دلي ــيد،  پرس
ــوالن  برای   انبيا و رس
ــام  ام ــت ؟  مردم چيس
ــالم فرمود:  ــه الس علي
ــر كه  بعد از  بدان  خاط
ــوالن  دليلی   انبيا و رس
ــت   مردم جه ــرای   ب
ــر  ــذر آوردن  در براب ع
خداوند نماند و نگويند 
ــارت آور و  ــه  چرا بش ك

ــر آن ها حجت  را تمام   ــراغ  ما نيامد و خداوند نيز ب ــم  دهنده ای  س بي
ــه  از زبان  نگهبانان   ــنيده ای  ك ــد. آيا اين  آيت  قرآن  را نش كرده  باش
ــما پيامبر و  ــود، مگر برای  ش ــم  خطاب  به  دوزخيان  گفته می ش جهن

بيم دهنده ای  نيامد كه  شما جهنمی  شديد؟
ــزوم  و ضرورت   ــث  و رواياتی  كه  در باب  ل ــروری  بر احادي ۳ـ م
وجود حجت ،اعم  از نبی  و امام عليه السالم در ميان  مردم ، بيان  شده  
ــت ، بيش  از هر چيز ديگر بيانگر بيگانگی  عميق  تفكر فلسفی  با  اس
ــأله  نبوت  وامامت  است . از منظر اين  روايات ،  آموزه های  دينی  در مس
نه  تنها وجود حجت  و راهبر معصوم  (نبی  ياامام ) برای  هدايت  دينی  
ــت ، بلكه  اساسًا قوام  عالم و زمين  در  ــان ها ضروری  اس و دنيايی  انس
ــت  و عالم  لحظه ای  از حجت  خالی  نخواهد  گرو وجود حجت  خدا اس
ــان  رها  ــود و مردم  چه  عوام  و چه  خواص ، هيچ گاه  به  حال  خودش ب

نخواهند شد. به احاديث  زير بنگريد:

برخى  فالسـفه  از جملـه  فارابى ، 
ابن  رشـد و ابن  طفيـل  تصريح  
و  عقلـى   كه معـارف   كرده انـد 
حقايق  برهانى ، بر آنچه  از طريق  
داشـته   ترجيح   مى رسـد  وحـى  
ومقام  فيلسوف  برتر از مقام  نبى  

است .
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ــام  بن  حكم  در  ــادق  و از جمله  هش ــاران  امام  ص ــی  از ي ۱. جمع
ــام   ــالم از هش ــالم بودند. امام عليه الس محضر امام صادق عليه الس
ــتی ، چه  بود؟  ــيد، ماجرای  گفت وگويی  كه  با عمرو بن عبيد داش پرس
ــام  عرض  كرد: ای  هش
فرزند رسول خدا صلی 
ــه زبانم   ــه و آل اهللا علي
ــت   ــن  اس ــر از اي قاص
ــخن   كه  در برابرتان  س
ــرم  و حياء  ــم ، ش بگوي
ــود؛ امام  ــم  می ش مانع
ــالم فرمود:  ــه الس علي
ــما فرمانی   هرگاه  به  ش
ــت  كنيد؛  ــم ، اجاب دادي
ــن  از  ــام  گفت : م هش
ــس   مجل و  ــت   موقعي
ــی  كه  عمر و بن   درس
ــجد بصره   عبيد در مس
ــم  زده  بود، مطلع   به  ه
شدم  و اين  بر من  گران  
ــذا روز جمعه  در  آمد، ل
جلسه  عمروبن  عبيد در 
حالی  كه  حلقه  بزرگی از 
ــاگردان  گرد او جمع   ش
ــده  بودند و او جامه  ش
به   ــياهی   س ــمين   پش
ــر و ردايی  بردوش   كم
ــدم  و در صف  آخر دو زانو نشستم  و سپس  خطاب   ــت ، حاضر ش داش

به عمرو گفتم : من  غريبم  و سؤالی  از شما دارم ، اجازه  هست !
ـ آری  بپرس .

ـ آيا چشم  داری ؟
ـ پسر جان ! اين  چه  سؤالی  است ، مگر نمی بينی ؟

ـ سؤال  من  همين  است .
ـ بپرس ، اگر چه  سئوالت  احمقانه  است .

ـ آيا چشم  داری ؟
ـ بله ، چشم  دارم !

ـ با آن  چه  می كنی ؟
ـ رنگ ها و اشياء و اشخاص  را می بينم .

ـ بينی  هم  داری ؟
ـ بله !

ـ با آن  چه  می كنی ؟
ـ بوها را استشمام  می كنم .

ـ دهان  هم  داری ؟

ـ بله !
ـ با آن  چه  می كنی ؟
ـ غذاها را می چشم .
ـ گوش  هم  داری ؟

ـ بله ، و صداها را با آن  می شنوم !
ـ قلب  چی ؟ و با آن  چه  می كنی ؟

ــه ؛ قلب  هم  دارم ؛ با قلبم  هر آنچه  را كه  با حواس  و اعضايم   ـ بل
در می يابم ،وارسی  می كنم  تا مرتكب  خطايی  نشوم .
ـ آيا جوارح ، شما را از قلب  بی نياز نمی كند؟

ـ نه !
ـ چرا؛ مگر نه  اين كه  حواس  و جوارح  شما سالم  هستند؟

ــه  بوييده  يا ديده  يا  ــرگاه  جوارح  و حواس  در آنچ ــرم ! ه ـ نه  پس
ــك  كنند، آن  را به  قلب  ارجاع  می دهند تا  ــيده  و ياشنيده اند، ش چش

شكشان  بر طرف  شود.
ــردن  ترديد از جوارح  ما  ــد قلب  را برای  برطرف  ك ــس  خداون ـ پ
ــت   ــت  و اگر قلب  نبود، جوارح  و حواس  ما به  يقين  دس قرار داده اس

نمی يافتند؟
ـ بله ، همين  طور است .

ــا مروان  (عمر و بن  عبيد)، در حالی  كه  خداوند ـ تبارك  و  ـ ای اب
تعالی  ـاعضا و جوارح  تو را به  حال  خودشان  رها نكرد و برای  آن ها 
امام  و پيشوايی قرار داد كه  شك  و ترديدهای  آن ها را برطرف  نمايد، 
آيا معقول  است  كه  مردم  رابه  حال  خود در حيرت  و شك  و اختالف  
ــان  را برطرف  نمايد،  ــك  وحيرتش رها كند و برای  آن ها امامی  كه  ش

قرار ندهد؟
هشام  ادامه  داد: عمرو ساكت  شد و هيچ  نگفت ، سپس  رو به  من  

نمود و گفت :تو هشام  بن  حكمی ؟ گفتم : نه !
ـ از دوستان  او هستی !

ـ نه !
ـ باالخره  كی  هستی ؟

ـ كوفی  هستم .
ـ بله ، پس  خود هشامی !

ــاند و جلسه  درسش  را تمام  كرد و تا  آن گاه  من  را پيش  خود نش
من  برنخاستم ،ديگر سخنی  نگفت .

امام  صادق عليه السالم تبسمی  كرد و فرمود: هشام ! از كی  اين  
ــام  گفت : از شما آموخته ام . امام عليه السالم  مطالب  را آموختی ؟هش
ــی  و ابراهيم  نيز  ــوگند به  خدا كه  اين  مطلب  دركتاب  موس فرمود: س

مكتوب  است .۵۱
ــا من  احلق  و ضغثا من  الباطل  فمغثهما مث   ــذ ضغث ۲. ان  اهللا  اخ
اخرجهما الی الناس ، مث  بعث  انبياء يفرقون  بينهما، فعرفها االنبياء و 
االوصياء فبعث  اهللا االنبياء ليفرقوا ذلك ... ولو كان  احلق  علی  حده  
و الباطل  علی  حده  كل  واحدمنهما قائم  بشانه  ما احتاج  الناس  الی  
نبی  و ال وصی ، ولكن  اهللا  خلطهما وجعل  يفرقهما االنبياء و االئمه 

عليهم  السالم  من  عباده ۵۲

به  نوشـته كتـاب  تاريخ  فلسـفه  
در اسـالم ابن  عربـى  در بحث  از 
مسـأله  كشف  و وحى ، مؤكداً همه 
عوامـل  فـوق  طبيعـى  خارجى  را 
انكار مى كنـد و به  نظر وى ، وحى  
و كشـف ، امـرى  منبعـث  از ذات  
انسـان  اسـت . عين  عبارت  ابن  
عربى  چنين اسـت : «اگر صاحب  
كشفى  صورتى  را مشاهده  كند كه  
معارفى  را كه  نزد وى  نبوده است  
به  وى  القاء نمايـد و چيزى  را كه  
پيـش  از آن  در دسـت  نداشـته  
اسـت  به  وى عطا كند، آن  صورت  
عين  اوست  و غير او نيست . پس  
ميـوه حقايق  و علـوم  را ازدرخت  
اسـتعداد خود چيده  است ، چنان  
كه  صورتـى  كـه  از وى  در مقابل  
جسمى شفاف  و صيقل  يافته  ظاهر 

مى شود، غير او نتواند بود». 
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ــاره ای  از باطل  را بر گرفت  و آن ها  ــد پاره ای  از حق  و پ ـ خداون
ــپس  آن  را به  مردم  ارائه  نمود. آنگاه  پيامبران  را  را در هم آميخت ، س
برانگيخت  تا بين  حق  و باطل  جدايی  اندازند. اگر حق  و باطل  روشن  
و به  سهولت  قابل  تشخيص بودند، مردم  نيازی  به  پيامبران  و اوصياء 
ــتند، ليكن  خداوند حق  و باطل  را در هم  آميخت  و انبياء و ائمه  نداش

عليهم السالم را مأمور جداسازی  آن ها نمود.
۳. احلجة قبل  اخللق  ومع  اخللق  وبعد اخللق ۵۳

ـ حجت  قبل  از مردم ، با مردم  و بعد از مردم  وجود دارد.
ــالء قال : قلت  البی  عبد اهللا  عليه   ــني  بن  ابی  الع ۴. عن  احلس
ــال : ال، قلت : يكون   ــون االرض  ليس  فيها امام ؟ ق ــالم : تك الس

امامان ؟ قال : ال اال واحدمهاصامت ۵۴
ــالم می پرسد: آيا  ــين  بن  ابی  عالء از امام  صادق عليه الس ـ حس
ــپس   ــالم: نه ؛ س هيچ گاه  زمين  بدون امام  خواهد بود؟ امام عليه الس
می پرسد: دو امام  در زمين  چه ؟ امام عليه السالم: نه  مگر آن كه  يكی  

از آن ها خاموش  (و مطيع  ديگری ) خواهد بود.
ــو اال وفيها امام ، كيما ان  زاد املومنون   ۵. ان  االرض  ال ختل

شيئا ردهم ، وان نقصوا شيئا امته  هلم ۵۵
ــالم خالی  نخواهد بود  ــن  هيچ گاه  از امام  معصوم عليه الس ـ زمي
ــتند، تكميل   تا اگر مؤمنان  بر دين افزودند، آن  را رد نمايد و اگر كاس

نمايد.
۶. ما زالت  االرض  اال وهللا  فيها احلجة، يعرف  احلالل  واحلرام  

ويدعوالناس  الی  سبيل  اهللا۵۶
ــته  در زمين  حجت  خدا وجود دارد تا حالل  و حرام  را به   ـ پيوس

مردم بشناساند و آن ها را به  راه  خدا دعوت  نمايد.
۷. ان  اهللا  مل  يدع  االرض  بغري عامل  ولو ال ذلك  مل  يعرف  احلق  

من الباطل ۵۷
ــالم) رها  ــد زمين  را هرگز بدون  عالم  (معصوم عليه الس ـ خداون

نمی كند زيرا در آن صورت ، حق  از باطل  شناخته  نمی شد.
۸. عن  ابی  محزة قال : قلت  البی  عبد اهللا  عليه  السالم : اتبقی  

االرض  بغريامام ؟ قال : لو بقيت  االرض  بغري امام  لساخت ۵۸
ـ ابو حمزه  از امام  صادق عليه السالم می پرسد: آيا هيچ گاه  زمين  
ــالم: اگر چنين  شود، زمين  فرو  بدون  امام  خواهدبود؟ امام عليه الس

خواهد رفت .
۹. لو بقی  اثنان  لكان  احدمها احلجة علی  صاحبه ۵۹

ــند، حتمًا يكی  بر ديگری  حجت   ـ اگر فقط  دو تن  در زمين  باش
و امام  خواهدبود.

ــد علی  اهللا  ـ  ــوت  االمام ، لئال حيتج  أح ــر من  مي ۱۰. أن  آخ
عزوجل  ـ أنه  تركه بغري حجة هللا  عليه ۶۰

ــت ، تا احدی   ـ آخرين  فردی  كه  (در پايان  دنيا) می ميرد امام  اس
ــت  و راهنما رها  ــاج  كند كه  او را بدون  حج ــد با خداوند احتج نتوان

كرده  است .
ــالم: واهللا  ما ترك  اهللا  ارضا منذ  ــام  الباقر عليه الس ۱۱. االم
ــدی  به  الی  اهللا  وهو  ــالم اال وفيها امام  يهت ــض  آدم  عليه  الس قب

ــام  حجة هللا  علی   ــاده ، وال تبقی  االرض  بغريام ــه  علی  عب حجت
عباده ۶۱

ـ به  خدا سوگند، زمين  از عصر آدم  تاكنون  بدون  راهبر و حجت  
معصوم  الهی  كه  هدايتگر مردم  به  سوی  خدا و حجت  او بر بندگانش  
ــالم  ــز بدون  حجت  معصوم عليه الس ــت  وهرگز ني ــد، نبوده  اس باش

نخواهد ماند.
۱۲. االمام  رضا عليه السالم: ان  احلجة ال تقوم  هللا  علی  خلقه  

اال بامام  حتی  يعرف ۶۲
ــناخته  شود، تمام   ـ حجت  خدا بر مردم  جز با تعيين  امامی  كه  ش

نمی شود.
ــالم: يا كميل ! لو مل  يظهر نبی  و  ــام  علی عليه الس ۱۳. االم
ــی  األرض  مؤمن  تقی لكان  دعائه  الی  اهللا  خمطئا او مصيبا  كان  ف

بل  واهللا  خمطئا، حتی  ينصه  اهللا  لذلك  ويؤهله  له ۶۳
ــر  اگ ــل !  كمي ـ ای 
ــب   جان از  ــری   پيامب
ــده   نش مبعوث   خداوند 
ــود و در زمين مؤمنی   ب
ــود  وج ــزكار  پرهي
ــت  كه  مردم  را به   داش
دعوت   خداوند  ــوی   س
ــاكار  آياخط ــود،  می نم
ــتكار؟ به   ــا درس بود ي
خدا سوگند كه  خطاكار 
خداوند  آن كه   مگر  بود 
ــته  نبوت  و  او را شايس

مبعوثش  می نمود.
ــا درباره تبيين   و ام
ــفه  از مسأله  وحی   فلس
و نبوت  و تقليل  آن  به  
يك  پديده  عادی ، بايد 

اشاره  كنيم  كه  نبوت  از منظر قرآن  و عترت  چند ويژگی  دارد:
۱. نبوت  با انتخاب  و گزينش  حضرت  حق  ـ جل  و عال ـ صورت  

می گيرد:
ــًا و آل  ابراهيم  و آل  عمران  علَی   ــی  ادم َ و نوح ان ّ اهللاّ  اصطف

العالَمني ، ذريةبعضها من  بعض  واهللا  مسيع ٌ عليم ۶۴
ــدان  عمران  را بر  ــوح  و خاندان  ابراهيم  و خان ــد آدم  و ن ـ خداون
ــت ؛ خداوند شنوای   ــل  بعضی  از بعض  ديگر اس جهانيان برگزيد، نس

دانا است .
ــی  در اين  امر  ــل  منتخب  و مصطف ــا و فضائ ــه  ويژگی ه ۲. البت
ــليم  در برابر خداوند ـ  ــت  دارد كه  ازجمله مهم ترين  آن ها تس مدخلي

تبارك  و تعالی  ـ است :
ــه ُ و لَقد  فْســفه َ ن ن ْ ســة ابراهيم  االّ م ــب ُ عن  ملِّ ــن  يرغَ و م
اصطفيناه ُ فی  الدنيا وانه ُ فی  االخرة لَمن  الصاحلني ، اذقال  له  ربه  

دّقت  در نگاه  فلسفه  و فيلسوفان  
به  مسـأله  وحى  و نبّوت ، شـايد 
بيش  از هرموضـوع  ديگر، عمق  
تعارض  فلسفه  را با ديانت  واضح  
نمايـد، چـرا كـه  اساسـاًديانت  
چيزى  جز نبّوت  نيست  و بالطبع  
هرگونـه  نقض ، نفى  و يا تضعيف  
و به حاشـيه  راندن  نبّوت ، بالمأل  
بـه  ديانـت  مربـوط  مى شـود و 
از هميـن  رو بايـد تالش بـراى  
جمـع  بين  ديانت  و فلسـفه  را از 

بى معناترين  كارها دانست .
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ِّ العاملني ۶۵ اَسلم ْ قال  اَسلَمت ُ لرب 
ـ جز سفيه  و نابخرد از آيين  ابراهيم  روی گردان  نمی شود؛ ما او را 
در دنيابرگزيديم  و در آخرت  از صالحان  است ؛ آن گاه  كه  خدايش  به  

او گفت  تسليم  شو،گفت : تسليم  پروردگار جهانيان  هستم .
۳. اولين  برگزيده  و مصطفی ، رسول  گرامی اسالم صلی اهللا عليه 

و آله بوده  است :
ــول اهللا صلی اهللا عليه و آله: كنت  نبيًا و االدم  بني  املاء  رس

والطني ۶۶
ــالم صلی اهللا عليه و آله: آن گاه  كه  آدم  بين   ــول  گرامی  اس ـ رس
ــن   م ــود،  آب  و گل  ب

پيامبر بودم .
ــی   نب ــاط   ارتب  .۴
از  ــز  ني ــد  خداون ــا  ب
ــتگان   فرش ــق   طري
ــب   منتخ و  ــده   برگزي

صورت می پذيرد:
من   ــی   يصطف اهللاِّ  
ــالً و من   ساملالئكة ر
مسيع ٌ  اهللاّ    ِّ ان  ــاس ،  الن

بصري۶۷
رسوالنی   خداوند  ـ 
را از فرشتگان  و مردم  
خداوند  ــه   البت برگزيد، 

شنوای بيناست .
لَتنريل ُ  ــه ُ  ۵. و ان
ــزل   ن ــني ،  العامل  َّ رب 
ــني   ــروح  االم ــه  ال ب
ون َ  لتكُ ــك   قَلْب ــی   عل

من املنذرين ۶۸
ــتاده   ــرآن  فرس ـ ق
ــان   جهاني ــروردگار  پ
ــت  كه  روح  االمين   اس

(جبرييل ) بر قلب تو نازل  كرد تا از بيم دهندگان  باشی .
 ه ُ شديدلِّمی ٌ يوحی  عحاالّ و وما ينطق  عن  اهلوی ، ان  ه ۶. و

القوی ۶۹
ـ رسول  ما صلی اهللا عليه و آله از سر خود و هوا سخن  نمی گويد. 

قرآن  جز وحی  الهی  كه جبرييل  او را تعليم  داده  است ، نيست .
ف  به   ـ نبی  موظف  به  ابالغ  وحی  به  مردم  است  و مردم  نيز موظّ

اطاعت  از نبی  و رسول  هستند:
ــان  تولِّيتم  فانما علی   ــول  ف وا الرساَطيع ــوا اهللا  و اَطيع ۷. و

رسولنا البالغ ُاملبني ۷۰
ــم  اطاعت  كنيد كه  اگر  ــت  كنيد و از پيامبر ه ــد اطاع ـ از خداون

روی گردان شويد، بدانيد كه  بر فرستاده  ما جز تبليغ  رسالت  نيست .

پى نوشت ها: 
۱ـ مالصدرا مدعی  است  كه  فالسفه  بزرگ  يونانی ، خود نبی  بوده اند، اما كمترين  سندی  برای  
اين ادعای  خود ارائه  نكرده  است . همچنين  بعضی  نيز با استناد به  روايتی  از كتاب  محبوب  القلوب  
ديلمی قائل  به  پيامبر بودن  ارسطو و افالطون  و... شده اند كه  اعتماد به  چنان  حديثی  كه  در هيچ  
ــنی  نقل  نشده  است  و نيز شواهد و قرائن  قابل  اعتمادی  در تأييد  ــيعه  و س يك  از كتب روايی  ش

مضمون  آن  يافت نمی شود، بلكه  عليه  آن  وجود دارد، منطقی  نيست .
۲ـ مطهری ، مرتضی ، مقاالت  فلسفی/  ۱۹۲

۳ـ برنجكار، رضا، حكمت  و انديشه  دينی/  ۳۸۸
ــير جامع الجوامع  طبرسی  در ذيل   ۴ـ بحاراالنوار ۵۷/ ۱۹۸ (به  نقل  از فخرالدين  رازی )/تفس

آيه  ۸۳غافر
۵ـ بخشی  از عقايد افالطون  درباره ساخت  مدينه فاضله  بدين  شرح  است :

«افالطون  می گويد كه  دوستان  بايد همه  چيزشان  اشتراكی  باشد، از جمله  زن  و فرزندانشان ؛ 
شخص قانونگذار پس  از آن كه  سرپرستان  [جامعه ]را از زن  و مرد برگزيد، آن گاه  مقرر خواهد 
ــكلی  كه  ما می شناسيم ،  ــد. امر ازدواج  به  ش ــترك  باش ــت  كه  خانه و خوراك  آن ها مش داش
ــتثناء، همسران  اين  مردان  خواهند بود و هيچ   ــی  خواهد كرد (اين زنان  بدون  اس تغيير اساس
ــری  خاص  خود نخواهد داشت )...همه كودكان  پس  از تولد از والدينشان  گرفته   كس  همس
ــند و نيز كودكان   ــد و دقت  تمام  به  كار خواهد رفت  تا والدين فرزندان  را نشناس خواهند ش
ــان  پست  باشند، در  والدين  خود را به  جا نياورند. كودكان  ناقص الخلقه  و آنهايی  كه والدينش
ــری  نامعلومی  كه  بايد باشند، گذاشته  خواهند شد... سن  مادران  بايدميان  بيست  تا  جای  س
ــت  و پنج  تا پنجاه  و پنج  باشد، خارج  از اين  حدود، ارتباط آزاد  ــن  پدران  ميان  بيس چهل  و س
ــتن  نوزاد اجباری  خواهد بود... چون  هيچ  كس  والدين  خود  ــت ، ولی  سقط  جنين  يا كش اس
رانمی شناسد، پس  بر هر فردی  واجب  است  كه  مردانی  را كه  از حيث  سال  می توانند پدر او 
باشند، پدربنامد. در مورد مادر و خواهر و برادر نيز قضيه  از همين  قرار خواهد بود.» (برتراند 
راسل ، تاريخ  فلسفه غرب ، ترجمه نجف  دريابندری/ ۱۷۹-۱۷۷، همچنين  ر.ك ،به : فردريك  
ــتون ، تاريخ  فلسفه ،ترجمه سيدجالل الدين  مجتبوی ۱/ ۲۶۴، و نيز: م .م  شريف ؛ تاريخ   كاپلس

فلسفه  در اسالم ۱ / ۱۳۷)
۶ـ م .م . شريف ؛ تاريخ  فلسفه  در اسالم۱/ ۶۳۳ (مقاله عبدالرحمن  بدوی )

۷ـ همان/  ۶۱۸ ـ ۶۱۷
۸ـ همان/  ۶۲۸، همچنين  ر.ك  به : ماجرای  فكر فلسفی  در جهان  اسالم ۱/  ۹۲-۹۳

ــالم۱/  ۹۲؛ در اينجا برای  رعايت  انصاف  بايد به  اين   ــفی  در جهان  اس ۹ـ ماجرای  فكر فلس
ــخت  به  رازی  حمله  كرده  و وی  را زبان  دراز و ياوه  سرايی   ــاره كنيم  كه  ابن سينا س نكته  اش
ــكافتن  جراحات  و ديدن  ابوال  و برازات  است  دست  كشيده   ــه خود كه ش ــته  كه  از پيش دانس
ــه  و رتبه  اوست . (جهانگيری ، محسن ، مجموعه   ــت  كه  خارج  ازپيش و به  الهيات  پرداخته  اس

مقاالت/  ۲۱۶)
۱۰ـ ماجرای  فكر فلسفی  در جهان  اسالم۲/  ۱۱۱

ــالم۱/  ۷۵۷ (مقاله ابن  طفيل  به  قلم  بختيار حسين   ــفه  در اس ــريف ، تاريخ  فلس ۱۱ـ م .م . ش
صديقی ،دانشيار فلسفه  كالج  دولتی  الهور، ترجمه احمد جاللی )

ــان  و  ــت  انس ــاز خلق ــن  او از آغ ــل ، تبيي ــن  طفي ــه  در آرای  اب ــل  توج ــكات  قاب ۱۲ـ از ن
ــابه  ديدگاه   ــورد، مش ــل  در اين  م ــدگاه  ابن  طفي ــت . دي ــدن  اس ــكل گيری  تم چگونگی ش
نظريه پردازان  مدرن  و عصرجديد است  كه  نقش  خداوند را در آفرينش  انسان  انكار كرده  و 
ــكيل  تمدن  راناشی  از عقل  و تجربه  مستقل  بشری  می دانند و نه   ــكوت  گذارده  و تش يا مس
تعاليم  انبيای  الهی عليهم السالم«همان طور كه مراكشی مورخ گفته  است ، حی  بن  يقظان  
ــر بر روی  زمين ، تبيينی  علمی  به  دست   ــاله ای  است  كه  می خواهد از شروع  زندگی  بش رس
دهد. ابن  طفيل  به  عنوان  مقدمه ای  بر قصه حی  بن  يقظان  حكايت  می كند كه  آب  و هوای  
ــبی  از عناصر، موجب  پيدايش  خود  ــبت  مناس ــكون ، به  عالوه نس معتدل  آن  جزيره غيرمس
به خودی  نخستين  انسان  می شود. اين  انسان  نخستين ، چوبدستی  را سالح  مناسبی  در تنازع  
ــاير حيوانات  اعتقاد پيدا می كند؛ اما  ــاء می يابد و از آن  طريق  به  برتری  خود بر س ــرای  بق ب
در حقيقت ، منظور از چنين  آغازی ، صرفًا فراهم  آوردن  زمينه ای  برای  نشان  دادن  بالندگی  
ــد عقل  استقرايی ، مستقل  از هر نوع  تأثير اجتماعی  است .»(تاريخ  فلسفه  در اسالم ۱/  و رش

۷۵۹، همچنين  ر.ك  به : ماجرای  فكر فلسفی  در جهان  اسالم/ ۲/ ۱۰۹)
۱۳ـ ماجرای  فكر فلسفی  در جهان  اسالم۲/ ۲۰۵

۱۴ـ ابن  سينا، رسالة فی  سرالقدر، مجموعه رسائل ، انتشارات  بيدار/ ۲۴۰
۱۵ـ نويسنده كتاب  تبيين  فلسفه  وحی  از فارابی  تا مالصدرا درباره ديدگاه  فارابی  و ابن سينا 
ــأله  مطرح  خواهد بود كه  آيا غيريت  نوعی  انبيا با  ــد: «اكنون  اين  مس درباره نبوت  می نويس
ــتلزم  اثبات  علومی  است  كه  هيچ  صنف  ديگری  از انسان ها به  جز انبيا از  ــاير انسان هامس س

سخن  فالسفه  در باب  همترازى  
عقل  با وحى  و نبّوت  و فيلسوف  با 
نبى  وطرح  اين  مسأله  كه  فلسفه  
و نبّوت  دو طريقى  هسـتند كه  به  
نتايـج  واحـد منتهى مى شـوند و 
آنچه  انبياء بـا وحى  در مى يابند، 
فالسـفه  با عقل  بدان  مى رسند، 
درتعـارض  صريح  با صدها آيه  و 
روايتى  است  كه  دليل  بعثت  انبياء 
و ارسـال  ُرسـل  راتعليم ، تزكيه ، 
رفـع   هدايـت ،  انـذار،  تبشـير، 
اختالف  و اقامه قسـط  مى دانند؛ 
چـرا كـه در صـورت  همتـرازى  
فيلسـوف  با نبى ، نيازى  به  بعثت  
وجـود  رسـل   ارسـال   و  انبيـاء 
نداشـت  و فالسـفه  قادربودنـد، 
همان  اهداف  مـورد نظر خداوند 

را تأمين  و محقق نمايند.
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ــيده  بود، نمی توانست  بين   ــند؟ فارابی  هنگامی  كه  به  اين  نقطه  رس آن  علوم  برخوردارنباش
علوم  حكما و انبيا تفاوتی  قائل شود، لذا صادقانه  اذعان  كرد كه : «فتبين  ان  معنی  الفيلسوف  
ــيخ   ــعادة/ ۹۳]ش و الرئيس  االول  و واضع  النواميس  و االمام معنی  كلّه  واحد» [تحصيل  الس
ــته هايش  در خصوص  نبوت  خود را بااين  مسأله  روبرو می ديده  است . از  الرئيس  نيز در نوش
ــن  تمايزی  بين حكيم  و عارف  و نبی   ــنديده  و از طرف  ديگر يافت ــی  رأی  فارابی  را نپس طرف
ــًا به  چنين  تمايزی  قائل نيست   ــت . شيخ  در نمط  دهم  اشارات  اساس ــوار بوده  اس برايش  دش
ــت  و در ديگر آثار خود، در نهايت  به  مثابه  وجه  تمايزی   ــت  نيافته  اس و يا اين كه  به  آن  دس
ــت  كه  برترين   ــدت  قوه  حدس  تأكيد می كند و معتقد اس ــوف  بر ش بين نبی  و عارف  و فيلس
ــت  كه  به  ندرت  كسانی  از آن   ــت ، وديعه ای  اس ــی  اس درجه قوه  حدس  كه همان  عقل  قدس
برخوردارند: «انه  [العقل  القدسی ]رفيع  جدًا ليس  مما يشترك  الناس  فيه  كلهم »، اين  عبارت  
ــی  برخوردارند، اما به  معنای  آن   ــت  كه  تنها عده  قليلی از عقل  قدس اگرچه  به  معنای  آن  اس
ــت  كه  اين  عقل  تنها مختص  پيامبران  باشد.» (ماليری ،موسی ، تبيين  فلسفی  وحی  از  نيس

فارابی  تا مالصدرا ۲۰۷-۲۰۸)
۱۶ـ مالصدرا، شرح  اصول  كافی۲/ ۳۰۳

۱۷ـ اسفار ۷/ ۳۲۶
۱۸ـ طباطبايی ، سيدمحمدحسين ، علی  و فلسفه  الهی/  ۱۷

۱۹ـ طباطبايی ، سيدمحمد حسين ، اسالم  و انسان  معاصر/ ۸۵
۲۰ـ حناالفاخوری  ـ خليل  الجر، تاريخ  فلسفه  در جهان  اسالمی/  ۷

۲۱ـ تاريخ  فلسفه  در جهان  اسالمی/  ۸۱
ــينا، رسالة اضحويه ،  ــالم  ۱۲۷/۲ (به  نقل  از ابن  س ــفی  در جهان  اس ۲۲ـ ماجرای  فكر فلس

چاپ  مصر،۱۹۴۹، ص  ۴۵)
ايی ، معجزات  انبياء را جز برای  اقناع  عوام  مردم  مفيد  ۲۳ـ ابن  رشد از فيلسوفان  برجسته  مشّ

و مؤثرنمی داند (ماجرای  فكر فلسفی  در جهان  اسالم ۲/ ۲۲۰)
ــفی  در جهان  اسالم۲/  ۱۴۴ (به  نقل  از ابوحيان  توحيدی ، االمتاع   ۲۴ـ ماجرای  فكری  فلس

و الموانسة۱۱/۲)
۲۵ـ همان ۳/ ۳۲۰، به  نقل  از شرح  اصول  كافی/  ۵۶۸

۲۶ـ همان ۳/ ۳۱۹
۲۷ـ همان۲/ ۳۴۳ (به  نقل  از شرح  اصول  كافی/  ۵۶۷)
۲۸ـ ماجرای  فكر فلسفی  در جهان  اسالم  ۲/ ۳۲۲
۲۹ـ مطهری ، مرتضی ، وحی  و نبوت/  ۴۴-۵۶

۳۰ـ ابن سينا، النجاة/ ۱۶۷
۳۱ـ ماجرای  فكر فلسفی  در جهان  اسالم۱/  ۲۵۰

۳۲ـ ابن  سينا در تبيين  معجزه  نيز همين  رويكرد را دارد: «شيخ  الرئيس  ابن  سينا معتقد است ، 
همان گونه كه  نفس  ناطقه  در حاالت  عادی  و طبيعی  روی  اعضا و جوارح  جسمانی  اثر می گذارد، 
در برخی  ازحاالت  غيرعادی  نيز می تواند به  مرحله ای  نائل  گردد كه  از نقص  هيوالنی  رها شود 
و در عالم  هستی تصرف  نمايد. اتصال  نفس  ناطقه  به  عالم  ديگر در برخی  از حاالت  غيرعادی ، 
ــر نمی تواند حقيقت  آن  را ادراك  كند.»  ــود كه  عقل  عادی  افراد بش نوعی  معجزه  شناخته می ش

(ماجرای  فكر فلسفی  در جهان اسالم ۲/ ۲۲۰)
۳۳ـ مالصدرا، اسفار۲/ ۱۸۴

۳۴ـ عالمه  حلّی ، االسرار الخفية فی  العلوم  العقليه/  ۵۷۴
ــالم ۱/ ۶۵۸، عالمه  طباطبايی  درباره  ماهيت  وحی ،  ــفه  در اس ــريف ، تاريخ  فلس ۳۵ـ م .م  ش
ــد: «شعور وحی  نزد ما مرموز بوده  و نسبت  به   ــفی  فاصله  می گيرد و می نويس از نگرش فلس
چگونگی  آن  اطالعی نداريم  و چگونگی  رسيدن  به  حقايق  را نيز نمی فهميم .» (الميزان۱۵/  

(۷
ــچ  ضرورتی  ندارد كه   ــر را دارد. وی  می گويد: «هي ــابه  همين  نظ ــهيد مطهری  نيز مش ش
ــًا بگوييم  ما بايدحقيقت  و كنه  و ماهيت  وحی  را درك  كنيم ، آخرش  هم  يك  توجيهی   حتم
بكنيم  و بگوييم  همين  است  وغير از اين  نيست . ما بايد به  وجود وحی  ايمان  داشته  باشيم ، 
ــت  بر ما كه  حقيقت  وحی  رابفهميم ؛ اگر بفهميم ، يك  معرفتی  بر معرفت های  ما  الزم  نيس
ــت  و اگر نفهميم ، جای  ايراد به  مانيست ، به  جهت  اين كه  يك  حالتی  است   ــده  اس افزوده  ش
مخصوص  پيغمبران  كه  قطعًا ما به  كنه  آن  پی  نمی بريم ؛ ولی چون  قرآن  وحی  را عموميت  
داده  در اشيای  ديگر، شايد به  تناسب  آن  انواعی  از وحی  كه  می شناسيم ،بتوانيم  تا اندازه ای  
ــت ، توجيهی بكنيم ؛  ــنايی  نداريم ، كه  وحی  نبوت  اس آن  وحی ای  را كه  با آن  از نزديك  آش
ــت  ما  ــتيم ، چون  يك  امری  اس و اگر نتوانيم  توجيهی  بكنيم ، از خودمان  حتی  گله مند نيس
ــت  كه  از مختصات  انبياء بوده  است .» (مطهری ، مرتضی ،  ــأله ای  اس فوق  حد ما و يك  مس

نبوت/  ۷۷-۷۸)

ــالم۲/  ۳۴۹.  ــفی  در جهان  اس ۳۶ـ همان/ ۶۵۶-۶۵۵، همچنين  ر.ك  به : ماجرای  فكر فلس
ــتر اوقات  خود را در تأمالت  عقلی  صرف   ــت  كه  فارابی  بيش دكتر دينانی نيز بر اين  باور اس
ــت .  ــتفاد [مقام  اتحاد با عقل  فعال ]نائل  آمده  اس كرده  و در اثر تفكر دائم  به مرحله عقل  مس

(ماجرای  فكر فلسفی  در جهان  اسالم۳/ ۲۹۶)
ــاهی/ ۱۰۰-۱۰۴،  ــن  ملكش ۳۷ـ ر.ك  به : فارابی ، ابونصر، فصول  منتزعه ، ترجمه دكتر حس

ماجرای  فكرفلسفی  در جهان  اسالم۲/  ۲۵۰، حكمت  و انديشه  دينی/ ۴۰
۳۸ـ تاريخ  فلسفه  در اسالم۱/  ۵۶۸ و ۵۹۹ به  نقل  از فصوص  الحكم  / ۶۶

ــت  كه  از روی  تقليد از كسی  كه  مورد  ــفه  و منطق ، قضايايی  اس ۳۹ـ مقبوالت  از نظر فلس
اعتماد است ،پذيرفته  شود. منشأ اعتماد به  اشخاص  يا امر آسمانی  است  مانند پيامبر و امام  
معصوم  و يا عقل  وكاردانی  افراد مانند حكماء و بزرگان  و دانشمندان  علوم  مختلف  و... نيز 
مانند اشعار شعرا و ضرب المثل هايی  كه  بدون  اين كه  معلوم  باشد كه  اصالً از كيست ، مورد 
قبول  مردم  است  و مانند احكام  فقهی كه  از روی  تقليد از مجتهدان  پذيرفته  می شود... منشأ 
ــت   ــت  و در همين  مورد اس ــاد به  قضايای  مقبوله ، اعتماد به  ديگران  و تقليد از آنهاس اعتق
ــر، محمدرضا،منطق /ترجمه  منوچهر صانعی   ــت » (مظف كه  مقبوالت  با يقينيات  متفاوت  اس

دره  بيدی/  ۳۴۴)
۴۰ـ ر.ك  به : منطق  مظفر/ ۳۱۶

ــل/ ۳۶،  ــه/ ۲، نح ــران/ ۱۶۴، جمع ــره/ ۱۱۹و۱۵۲و۲۱۳، آل  عم ــرآن : بق ــه  ق ۴۱ـ ر.ك . ب
ــران/  ۸۱، مائده/  ۶۷،۹۲، انفال/ ۲۴،  ــبا/۲۸، احزاب/ ۴۵، آل  عم ابراهيم/ ۴و۵،حديد/ ۲۵، س

نور/ ۵۴ و...
ــلنا رسلَنَا بالبينات  و اَنزلنا معهم  الكتاب  و الميزان   ــهيد مطهری  می نويسد: «لقد ارس ۴۲ـ ش
ــا پيغمبران  را  ــی  بيان  می كند) يعنی  م ــرآن  به طور علت  غاي ــط  (كه  ق ــوم  الناس  بالقس ليق
فرستاديم  برای  همين  كه  عدالت  در ميان  بشر برقرار شود، يعنی  قرآن  اين  مطلب  را مسلّم  
گرفته  است  كه  اگر پيغمبرانی  در دنيا نمی آمدند، عدالتی  در زندگی  بشر وجود نمی داشت .» 

(مطهری ، مرتضی ، نبوت/  ۶۵)
۴۳ـ بقره / ۱۵۱

۴۴ـ شيخ  طوسی ، تبيان۲/  ۳۰
۴۵ـ فيض  كاشانی ، الصافی ۱/ ۲۰۲

۴۶ـ اسراء/ ۱۵
۴۷ـ طه/ ۱۳۳-۱۳۴
۴۸ـ نساء/ ۱۶۵

۴۹ـ توحيد صدوق/  ۴۵
۵۰ـ بحاراالنوار۱۱/ ۳۹

۵۱ـ كافی۱/  ۱۶۹
۵۲ـ بحاراالنوار۴۷/ ۴۰۸

۵۳ـ همان 
۵۴ـ همان/ ۱۷۸
۵۵ـ همان/ ۱۷۸

۵۶ـ همان 
۵۷ـ همان 
۵۸ـ همان 

۵۹ـ همان/  ۱۷۹
۶۰ـ همان 
۶۱ـ همان 

۶۲ـ همان/  ۱۷۷
۶۳ـ تحف  العقول/  ۱۷۵

۶۴ـ آل  عمران/  ۳۳، و نيز ابراهيم/  ۱۱
۶۵ـ بقره/  ۱۳۰-۱۳۱

۶۶ـ مناقب  ابن  شهر آشوب/  ۱۸۳
۶۷ـ حج/  ۷۵

۶۸ـ شعراء/ ۱۹۲-۱۹۴
۶۹ـ نجم/ ۳-۱۰
۷۰ـ تغابن/  ۱۲
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(1)
ون الثماد و يدعون النهی العظم  ــالم: يمصّ قال ابوجعفر عليه الس
ــول اهللا صلی اهللا عليه و آله  و  ــل له و ما النهی العظيم؟ قال: رس قي
العلم الذی أعطاه اهللا ان اهللا عزّ و جلّ جمع لمحمد صلی اهللا عليه و 
ــنن النبيين من آدم و هلّم جرًا الی محمد صلی اهللا عليه و آله   آله  س
ــول اهللا  ــره و ان رس ــنن؟ قال: علم النبيين بأس قيل له: و ما تلک الس
ــالم فقال  صلی اهللا عليه و آله  صير ذلک عند اميرالمومنين عليه الس

له رجل يابن رسول اهللا فأميرالمومنين أعلم ام بعض النبيين؟
ــالم اسمعوا ما يقول؟ ان اهللا يفتح مسامع  فقال ابوجعفر عليه الس
ــع لمحمد صلی اهللا عليه و آله  علم  ــاء انّی حدثته ان اهللا جم من يش
ــالم و هو  ــک کلّه عند اميرالمؤمنين عليه الس ــن و انّه جمع ذل النبيي

يسألنی أهو أعلم  ام بعض النبيين.۱
ــنگی) سنگ ريزه ها را  ــالم فرمود: (از فرط تش امام باقر عليه الس
ــوال شد نهر بزرگ  می مکند ولی نهر بزرگ را رها می کنند. از امام س
چيست؟ حضرت فرمود: رسول خدا صلی اهللا عليه و آله  و دانشی که 
وجلّ برای حضرت محمدصلی اهللا  خداوند به او داده است. خداوند عزّ
ــالم  ــريعت های پيامبران از حضرت آدم عليه الس عليه و آله  همه ش
ــت.  ــه تا حضرت محمد صلی اهللا عليه و آله  را جمع نموده اس گرفت
ــت؟ حضرت فرمود: همه  ــد که آن شريعت ها چيس ــوال ش از امام س
ــه و آله  همه آن دانش  ــول خدا صلی اهللا علي ــش پيامبران. و رس دان
ــت. پس از آن مردی  ــالم قرار داده اس را نزد اميرالمومنين عليه الس
ــول خدا، اميرالمومنين  ــالم گفت:  ای فرزند رس به امام باقر عليه الس
عليه السالم دانشش بيشتر است يا بعضی از پيامبران. امام باقر عليه 
ــالم فرمود: بشنويد وی چه می گويد؟ خداوند گوش های هرکس  الس
را که بخواهد می گشايد. من به او می گويم که خداوند دانش پيامبران 
ــرای حضرت محمد صلی اهللا عليه و آله  گردآورده و او همه اين  را ب
ــت ولی اين  ــالم جمع کرده اس ــش را نزد اميرالمومنين عليه الس دان
ــد که آيا اميرالمومنين دانشش بيشتر است يا  ــخص از من می پرس ش

برخی از پيامبران.
ــود و  ــخن گفته می ش امروز در حوزه ها کمتر از قرآن و روايات س
آن گونه که شايسته و بايسته است به اين دو منبع توجهی نمی شود. 

اشاره
ــالم و  ــيری اهل بيت عليهم الس دفاع از روايات تفس
ــيری از امور ضروری در جهت دفاع از  تحليل روايات تفس
حديث و علوم آل محمد صلوات اهللا عليهم اجمعين است.  
ــير کمتر   اين روايات مورد بی مهری قرار گرفته و در تفاس

بدان توجه می شود. 
ــالم برتری  ــخنان قرآنی امامان معصوم عليهم الس س
ــاند و امامت و رهبری و  امامان را بر همه به اثبات می رس
واليت آنان را به بهترين شکل بازگو می نمايد. اين مبحث 

را در چهار فراز پی می گيريم.

ــی را در همه  ــان فرموده اند و خطوط کل ــتنی های الزم را امام دانس
ــته ها تبيين نموده اند و هدايت های ويژه را برای ما در همه علوم  رش
داشته اند ولی چه کنيم که ما از گفته های آنان دوريم و از اين معارف 

ناب و خالص کمتر استفاده می کنيم. 
ــی کار کرده ام و ليسانس  ــته روانشناس فردی می گفت من در رش
ــتم و  ــغول به کار هس ــانس گرفته ام و در يک مرکز مش و فوق ليس
ــتند. او می گفت: من خودم با اين  ــارم جمعی از روحانيون هس در کن
ــبت به داده های روانشناسی مشکوک هستم  ــتم، نس که روحانی نيس
ــيار به  ــتم ولی روحانيون همکارم بس ــته نيس و چندان به آنها دل بس

داده های اين رشته  اعتماد دارند و انگار که وحی منزل است.
ــار از معارف قرآنی و روايی باشند و با احاطه  روحانيون بايد سرش
به اين دو مجموعه، از اين دو حرف بزنند. از ابتدای طلبگی بايد اين 
ــود و همچنان استمرار يابد ولی متاسفانه روحانيون  آشنايی شروع ش
ــناخت را از قرآن و حديث ندارند و قرآن  ــنايی و ش ما اصوالً اين آش
ــود و هر چه ما  و حديث در جايگاه ويژه خود در حوزه ها ديده نمی ش
ــا می زنند و به دام  ــويم رهزن ها راه را بر م ــرآن و حديث دور ش از ق

انحراف ها می افتيم.
ــکل گيرد  ــه بايد در ترويج قرآن و حديث ش ــای جديدی ک کاره

عبارت است:
ــرار دادن قرآن و حديث در  ــتمر در ارتباط با محور ق ۱ ـ کار مس

فعاليتهای علمی و پژوهشی و آموزشی
۲ ـ تربيت استادان 

شايسته
۳ ـ ترويج بحث و 
و  حديثی  ــای  گفتگوه

قرآنی
۴ ـ ارائه شيوه ها و 
مندی  بهره  نمونه های 
ــائل  ــث در مس از حدي

جديد
ــن  تدويـــــ ـ   ۵
متنوع  ــای  مجموعه ه
ــون حديثی با  و گوناگ
ــح و  ــيوه های صحي ش

به روز  
 

(2)
اينکه  ــه  ب توجه  با 
ــه  هم ــاب  کت ــرآن  ق
و  ــت  اس ــلمانان  مس

ــران واقعی قرآن و پيامبر اين  عترت پيامبرصلی اهللا عليه و آله  مفس
ــک به اين دو  ــلمانان را به تمس دو را در کنار هم قرار داده و همه مس
ــت و فرموده: انّی تارک فيکم الثقلين کتاب اهللا و عترتی و  خوانده اس
همه موظفند که اين دو را در کنار هم داشته باشند و به گفته رسول 
ــوند. گفتار و رفتار امامان عليهم السالم  خدا اين دو از هم جدا نمی ش

دفـاع از روايات تفسـيرى اهل 
بيـت عليهـم السـالم و تحليـل 
روايات تفسيرى از امور ضرورى 
در جهـت دفاع از حديث و علوم 
آل محمـد صلـوات اهللا عليهـم 
اجمعيـن اسـت.  ايـن روايـات 
مـورد بى مهـرى قـرار گرفته و 
در تفاسـير كمتـر  بـدان توجه 

مى شود. 
سـخنان قرآنى امامـان معصوم 
عليهـم السـالم برتـرى امامان 
را بر همه به اثبات مى رسـاند و 
امامت و رهبرى و واليت آنان را 
به بهترين شكل بازگو مى نمايد.
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ــالم   ــت و قرآن همان گفتار و رفتار امامان عليهم الس همان قرآن اس
ــم و نگاهمان به  ــالم بگيري ــا بايد قرآن را از امامان عليهم الس و  م
ــالم باشد، با اين وجود چرا ما در تفاسير  قرآن نگاه عترت عليهم الس
ــيری عترت عليهم السالم کمتر  و به هنگام فهم قرآن از روايات تفس
ــته اند در اين زمينه هدايت های الزم  بهره می گيريم؟ آيا آنان نتوانس
ــته اند ولی ما کمتر از هدايت های اهل بيت  ــته باشند و يا داش را داش
عليهم السالم در ارتباط با فهم حقائق و معانی عميق و اوجمند آيات 
قرآن بهره گرفته ايم. چرا روايات تفسيری اهل بيت عليهم السالم در  
بيان معانی عميق اين کتاب آسمانی و ظهر و بطن و تنزيل و تأويل 
ــير مطرح نمی شود؟ آيا روايات تفسيری ما  آن آنگونه که بايد در تفاس
ــير جو ديگری است و به روايات تفسيری  ــکلی دارد و يا جو تفس مش

بهاء نمی دهند.
ــنی و مفسران غير شيعی کاری نداريم .  ما در اين جا به عالمان س
ــان را در تفسير با سخن ديگران و فهم ناقص خود از  بگذار آنها بارش
ــيعی که همه چيزشان از  ــران ش قرآن ببندند ولی چرا عالمان و مفس
امامان عليهم السالم است کمتر به اين بعد پرداخته اند و بهره گيری 
ــير از آنان ديده می شود؟ آيا احساس بی نيازی  از روايات کمتر در تفس
از روايات تفسيری می شود؟ آيا روايات تفسيری حرف امروز  نيست و 

امامان عليهم السالم برای امروز ما در تفسير سخنی ندارند؟

(3)
ــروا علمکم  ... فانظ
 ن تأخذونه فانهذا عم
فينا اهل البيت فی کل 
ينفون  ــدوالً  ع ــف  خل
الغالين  ــف  تحري ــه  عن
و  المبطلين  ــال  انتح و 

تأويل الجاهلين. 
دانشتان  که  بنگريد 
ــی فرامی  را از چه کس
ــا  ــان م ــد؛ در مي گيري
ــر  ه در  ــت  بي ــل  اه
هستند  عدولی  ــلی  نس
ــف غاليان و  ــه تحري ک
ــتن باطل  ــود بس به خ
ــل  تاوي و  ــان  گراي

جاهالن را می زدايند.
بيت  ــل  اه روايات 
ــالم کانال  ــم الس عليه
ــت يابی به  مطمئن دس
همه دين بدون کاستی 
و فزونی است. اهل بيت عليهم السالم که حجت های الهی در طول 
ــتند، اين وظيفه  ــس از پيامبر اکرم صلی اهللا عليه و آله  هس ــان پ زم
سنگين و دشوار را به درستی به انجام رسانده اند و توانسته اند دين را 

به انسان های حق جو و حق خواه  برسانند.

مجموعه های معتبر روايی شيعه از ابتداء تا به امروز اين روايات را 
در خود جای داده اند و عالمان فهيم و متخصص و کارشناسان واقعی 
ــات را با تدوين مجموعه های معتبر و کار آمد در طول  دين اين رواي

تاريخ جاری ساخته اند.
ــخ اميرمومنان علی عليه السالم به سوال  ما در اينجا تنها به پاس

سليم بن قيس هاللی اشاره می کنيم:
«سليم گويد: به اميرمومنان علی عليه السالم عرض کردم: من از 
ــلمان و مقداد و ابوذر چيزهايی درباره تفسير قرآن و نيز احاديثی از  س
پيامبرصلی اهللا عليه و آله  شنيده ام البته برخالف آنچه در دست مردم 
ــنت) است و پس از آن از شما تصديق گفتار آنان را شنيده ام  (اهل س
ــت مردم از تفسير قرآن و احاديث پيامبرصلی اهللا عليه و آله   و در دس
ــما با آنان مخالفت داريد و می گوييد که همه آن  ــيار است که ش بس
ــت. هم اکنون سوالم اين است که آيا اهل سنت به عمد بر  باطل اس
رسول خدا دروغ می بندند و قرآن را با رای خويش تفسير می کنند؟

ــخ آن را  ــوالی کردی ولی دقت کن پاس ــخ فرمود: س امام در پاس
بفهمی. در دست مردم آميزه ای از حق و باطل، صدق و کذب، ناسخ 
و منسوخ، عام و خاص، محکم و متشابه و درست و غلط است. و در 
ــبت  زمان پيامبرصلی اهللا عليه و آله  آن قدر دروغ به آن حضرت نس
داده شد که به سخنرانی ايستاد و فرمود: هرکس از روی عمد به من 
ــت. و پس از رسول خدا  دروغ ببندد جايگاهش از آتش پرخواهد گش
ــته شد و تنها روايت از چهارکس است که پنجمی  نيز بر او دروغ بس

ندارد. آنگاه امام سه دسته را برشمرد:
۱ـ  نخست مرد منافقی که خود را با ايمان ساختگی مومن وانمود 
ــتد و از اينکه  ــالم را به خود می بندد. از گناه باز نمی ايس می کند و اس
ــه و آله  دروغ ببندد باکی ندارد.  ــول خدا صلی اهللا علي به عمد به رس
ــتند که او منافق و دروغگو است از او نمی پذيرفتند  اگر مردم می دانس
ــن فرد صحابی  ــی با خود گفتند: اي ــد ول ــق نمی کردن و وی را تصدي
ــول خداصلی اهللا عليه و آله  بوده، او را ديده و از او سخن شنيده  رس
ــتند  ــان از اين فرد حديث اخذ کردند در حالی که نمی دانس و بدين س
که چگونه است با اين که خداوند درباره منافقان به پيامبرش مطالبی 
ــو کرده بود.... اين يکی از آن  ــان را نيز برايش بازگ را گفته و وصفش

چهار تن است.
ــی است که از رسول خدا صلی اهللا عليه و آله  چيزی را  دوم، کس
شنيده و در آن اشتباه کرده و سخن را بر آن گونه که بوده به درستی 
تطبيق نداده و البته قصد دروغ عمدی نداشته است؛ حديث در دست 
ــته و عمل می نموده و آن را نقل کرده است  وی بوده، بدان باور داش
ــت که) می گويد: من آن را از رسول خداصلی اهللا  (منطق او چنين اس
عليه و آله  شنيده ام اما اگر مسلمانان بدانند که او اشتباه کرده (هرگز) 
ــتباه فهميده است آن  آن را نمی پذيرند و اگر خودش هم بداند که اش

را رها می سازد.
سوم، آن که از رسول خدا صلی اهللا عليه و آله  چيزی را شنيده که 
ــت، در حالی  به آن امر فرموده ولی بعدًا آن را مورد نهی قرار داده اس
ــول خدا صلی  ــت يا از رس ــخص (از اين ماجرا) بی خبر اس که اين ش
ــت که از چيزی نهی می کند ولی نمی داند  ــنيده اس اهللا عليه و آله  ش
ــت. پس  که خود پيامبرصلی اهللا عليه و آله  بعدًا بدان امر فرموده اس

كارهـاى جديـدى كـه بايـد در 
ترويج قرآن و حديث شكل گيرد 

عبارت است:
1 ـ كار مسـتمر در ارتبـاط بـا 
محور قـرار دادن قرآن و حديث 
در فعاليتهاى علمى و پژوهشـى 

و آموزشى
2 ـ تربيت استادان شايسته

3 ـ ترويـج بحـث و گفتگوهاى 
حديثى و قرآنى

4 ـ ارائـه شـيوه ها و نمونه هاى 
بهره مندى از حديث در مسـائل 

جديد
5 ـ تدويـن مجموعه هاى متنوع 
و گوناگون حديثى با شـيوه هاى 

صحيح و به روز  
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ــخ کننده آن را نشنيده است و  ــخ شده شنيده ولی نس آنچه را که نس
ــوخ است رهايش می کرد و مسلمانان نيز  اگر می دانست که آن منس
اگر آن زمان که از او شنيدند، می دانستند که منسوخ است آن را رها 

می ساختند.
ــته، امام به دسته چهارمی می پردازد که  ــه دس پس از بيان اين س

راه مطمئن دست يابی به احاديث رسول خدا هستند و می فرمايد:
چهارمين، کس ديگری است که به رسول خدا دروغ نبسته است؛ 
ــول خدا صلی اهللا عليه و آله  با  ــت رس از بيم خدا و به دليل بزرگداش
ــنيده  ــت؛ حديث را فراموش نکرده بلکه آنچه را ش ــمن اس دروغ دش
ــنيده  ــت و آن را همان طور که ش همان گونه که بوده حفظ کرده اس
ــت؛ و ناسخ را از  ــته اس ــت؛ نه به آن افزوده و نه از آن کاس گفته اس
منسوخ شناخته؛ به ناسخ عمل کرده و منسوخ را رها کرده است. زيرا 
فرمان پيامبرصلی اهللا عليه و آله  همچون قرآن ناسخ و منسوخ، عام 
ــخن رسول خداصلی اهللا عليه و  ــابه دارد. س و خاصّ و محکم و متش
آله  دو گونه است يک سخن عام و يک سخن خاص به مانند قرآن. 
و خداوند عزّ و جلّ در کتابش فرموده است: «آنچه را رسول خداصلی 
ــما آورده است بگيريد (و اجرا کنيد) و از آنچه  اهللا عليه و آله  برای ش
ــه معرفت ندارد و  ــی ک ــودداری نماييد» و اين بر کس ــی کرده خ نه
نمی داند که خدا و رسولش از آن چه منظور داشته اند مشتبه می گردد.
ــان نبودند که از او  ــاران پيامبرصلی اهللا عليه و آله  چن ــه ي و هم
ــه از پيامبر  ــان چنين بودند ک ــند و بفهمند برخی از آن ــزی بپرس چي
ــيدند ولی نمی خواستند که پيامبرصلی اهللا عليه و آله  به آنها  می پرس
ــتند اعرابی (عرب بيابانی)  ــت داش بگويد و بفهماند۲ تا جايی که دوس
ــد  ــول خداصلی اهللا عليه و آله  بپرس ــنا بيايد و از رس و غريب و نا آش

تا آنان بشنوند.
و من پيوسته هر روز يک بار و هرشب يک بار بر رسول خدا صلی 
ــان با من خلوت می کرد و  ــدم و در آن زم اهللا عليه و آله  وارد می ش
من هرکجا که او می رفت می رفتم و ياران پيامبرصلی اهللا عليه و آله  
ــت و چه  می دانند که چنان رفتاری با هيچ يک از مردم جز من نداش
بسا آن خلوت (نشست خصوصی) در خانه ام بود. رسول خداصلی اهللا 
ــه ام می آمد و هنگامی که در  ــتر اين موارد به خان عليه و آله  در بيش
ــيدم با من خلوت می کرد  برخی از منزل های حضرت خدمتش می رس
ــتاد و در نتيجه جز من کسی در  و زنانش را از نزد من بيرون می فرس
ــر او نبود و چون برای ديدار خصوصی من به منزلم می آمد نه  محض

فاطمه را و نه هيچ کدام از فرزندانم را از پيش من بيرون نمی کرد.
و چون از او می پرسيدم به من پاسخ می داد و آن زمان که خاموش 
می شدم و سوال هايم تمام می گشت او آغاز به سخن می کرد و هيچ 
ــد مگر  ــول خدا صلی اهللا عليه و آله  نازل نش ــه ای از قرآن بر رس آي
ــر من می خواند و امالء می کرد و من با خط خود آن را  ــه آن را ب اينک
می نگاشتم و تأويل و تفسير آن و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه 
و خاص و عام آن را به من می آموخت و از خداوند خواست تا (توان) 

فهم آن و حفظ کردن آن را به من عطا کند.
ــه از آن زمان که آن دعا را برای من کرد، هيچ آيه ای از  در نتيج
کتاب خدا و هيچ علمی را که بر من امال نموده و آن را نوشته بودم، 
ــرام و امر و نهی که  ــرت هيچ از حالل و ح ــوش نکردم و حض فرام

ــی پيش از وی نازل  ــته يا آينده بود و هيچ الزامی که بر کس در گذش
ــته بود را چه طاعت و چه معصيت، فروگذار نکرد مگر اينکه آن  گش
ــپردم (و حتی) يک حرف  را به من تعليم داد و من آن را به خاطر س

را فراموش نکردم.
پس از آن پيامبر دستش را بر سينه ام نهاد و برايم از خدا خواست 
تا دلم را از علم و فهم و حکمت و نور پرگرداند؛ من گفتم: ای رسول 
خدا!  پدر و مادرم به فدايت باد! از آن زمان که آن دعا را برايم کردی، 
ــتم نرفته است؛ آيا از  ــته ای از دس چيزی را از ياد نبرده ام و چيز نانوش
ــی شوم بر من بيمناکی؟ حضرت فرمود:  اينکه در آينده دچار فراموش

نه، من اصالً بر تو از فراموشی و نادانی بيمناک نيستم.»
ــت  حقيق ــن  اي و 
ــا  ــنايان ب ــه آش را هم
ــد.  می دانن ــث  حدي
که  ــتينی  راس آشنايان 
ــند  احاديث را می شناس
احاديث  ــان  راوي ــا  ب و 
آشنايند و مجموعه های 
ــيعه  ــی ش ــر رواي معتب
ــس و  ــک لم را از نزدي
و  ــد  کرده ان ــاس  احس
قدرت درک و تخصص 
ــن کار را دارند.  الزم اي
ــه در فقه که  ــان چ اين
ــترده دين  ــش گس بخ

ــت و چه در بخش های ديگر با تخصص ويژه خويش به اقيانوس  اس
ــالم در می آيند و بهره های الزم را می برند.  روايات امامان عليهم الس
ــنايی شان با محکمات دين و تخصص  احاطه و جامعيت اينان و آش
ويژه آن در دست يابی به منظور امامان عليهم السالم آنان را در اين 

وصول به حقيقت دستگيری می کند.
ــالم  ــيده ای نمی تواند منظور امامان عليه الس و گرنه هر از راه رس
ــت  ــف دين مرام آنان را به دس ــای مختل ــد و در بخش ه را درک کن
ــت يابی به فرهنگ اهل بيت عليه السالم و بهره مند  آورد. برای دس
شدن از روايات گسترده آنان اصولی الزم است که بايد فراهم آيد. از 
ــه به مجموعه کلمات اينان و تامل در  ــارت باطنی گرفته تا احاط طه
ــت که اين مجموعه با تو حرف می زند و  اين مجموعه. آن زمان اس
ــيار می بينی و از اين  ــو خويش را در کنار اين مجموعه زنده و هوش ت

مجموعه بهره مند می شوی.
چنين کارشناس با تجربه ای از مو به موی اين مجموعه و بند بند 
ــخن و  ــت که راوی اين س آن الهام می گيرد. او تنها به اين فکر نيس
ــت، چرا که متن حديث با او سخن می گويد. او  ناقل اين حديث کيس
ــتی و صحت احاديث و مفاد آن دست نمی يابد که  از يک راه به درس
در و ديوار اين مجموعه گسترده با او سخن می گويد. قرائن و شواهد 
بسياری در اين راه او را ياری می کند. دين مجموعه به هم پيوسته ای 

است که يکديگر را تأييد می کند. 
ــت که تک روايتی را بريده از کتب و روايات  ــی نيس اين فرد کس

چـرا روايات تفسـيرى اهل بيت 
عليهم السـالم در  بيـان معانى 
عميـق ايـن كتـاب آسـمانى و 
ظهـر و بطن و تنزيل و تأويل آن 
آنگونه كه بايد در تفاسير مطرح 
تفسيرى  روايات  آيا  نمى شـود؟ 
ما مشـكلى دارد و يا جو تفسـير 
جو ديگرى اسـت و بـه روايات 

تفسيرى بهاء نمى دهند.
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ــر به او دهند و او بدون هيچ تخصصی و خبرويتی  در اين زمينه  ديگ
ــخص  ــد اعتبار اين روايت و يا مفاد آن را بفهمد. آری اين ش بخواه
راه به جايی نمی برد و اين تک روايت برای او که بيگانه است حرفی 
ندارد. ولی عالم فهيم و واجد شرائط و متخصص و کارشناس حديث 
است که پاره برگی از حديث را که به او نشان دهند، از آن همه چيز 

را می فهمد و درست هم می فهمد.
ــت عالمان و  ــای اکثري ــکل و با توجه به نظريه و ممش ــن ش بدي
ــد و فقه و  ــيعه اعتبار مجموعه های روايی به اثبات می رس فقيهان ش
تفسير و تاريخ و غيره هم ندارد ولی در خصوص روايات تفسيری گاه 
ــبهاتی مطرح می شود که ما به آن شبهات در مقاله ای که در دفاع  ش
ــير علی بن ابراهيم قمی نوشته ايم اشاره کرده و پاسخ  از روايات تفس

آنها را داده ايم.
ــبهات  ش از  ــی  يک
اين است که در محيط 
تفسير خبر واحد حجت 
ــر  ــا خب ــت و تنه نيس
ــا محفوف  ــر و ي متوات
ــی و يا  ــه قرائن قطع ب
ــخصی  ش اطمينان  جز 
ــت. و به اين  حجت اس
و  اعتبار  برخی  ــکل  ش
تفسيری  روايات  ارزش 
می برند.  ــوال  س زير  را 
بسياری  اينکه  از  غافل 
ــيری  تفس ــات  رواي از 
ــا محفوف  ــر و ي متوات
ــت  به قرائن قطعی اس
ــياری ديگر وثوق  و بس
ــخصی  ش ــان  اطمين و 
ــه اين  ــت ک آفرين اس
از  ــياری  بس دسته های 
روايات را شامل می شود ولی باز در خصوص روايات تفسيری گفتنی 
ــياری از موارد با دقّت درآيه و توجه به روايت روشن  ــت که در بس اس
ــير امام در روايت، تفسيری هماهنگ با آيه است و  ــود که تفس می ش
ــکلی ندارد و به تعبير روشن تر روايت ظهور آيه را برای ما بازگو  مش
ــير می کند و به ما  ــه آيه ای را برای ما تفس ــی ک می کند، چونان کس
نشان می دهد که ظهور آيه اين است. در اينجا الزم نيست که سخن 
ــد چرا که ما پس از شنيدن سخن وی از آيه  گوينده حتی حجت باش
ــتظهار می کنيم و ظهور خود حجت است. بنابراين نبايد در اعتبار  اس

روايات تفسيری سخت گيری بيش از حد داشت.
ــيری ای را تعبدًا يپذيريم  بله در مواردی که بخواهيم روايت تفس
بايد اعتبارش تمام باشد و در اين موارد اگر متواتر، محفوف به قرينه 
ــخصی آفرين نبود، به اعتبار و حجيت خبر واحد  قطعی و اطمينان ش
نوبت می رسد که در  تفسير آيات هم خبر واحد حجت و معتبر است. 
اين گونه نيست که باب تفسير و يا تاريخ و ابوابی از اين دست از 

ــد و تنها خبر واحد در فقه حجت باشد. مرحوم  ابواب فقه متفاوت باش
ــاب البيان به اعتبار حجيت  ــره در کت آيۀ اهللا العظمی خويی قدس س
ــد.  بنابراين ما در ارتباط با  ــير آيات تصريح می کن خبر واحد در تفس
ــکلی نداريم و بر مبنای اکثريت کار تمام  اعتبار روايات تفسيری مش
است. البته بر مبنای سخت گير اقليت کار دشوار می شود، همان گونه 

که در فقه نيز دشوار می گردد.
ــوص علم و يقين الزم  ــت خبر واحد در جايی که خص گفتنی اس
ــت لذا در عقايد مواردی که خصوص علم و يقين  ــت حجت نيس اس

الزم است خبر واحد حجت نيست ولی در عموم موارد بحثی ندارد.
در اينجا مناسب است که خواننده گرامی را به تفسير البيان تاليف 
ــره ارجاع دهيم. ايشان در ص  مرحوم آيۀ اهللا العظمی خويی قدس س

۳۹۸ می نويسد:
«گاه در حجيت خبر واحد ثقه در باب تفسير قرآن اشکال می شود. 
ــکال اين است که معنای حجيت که برای خبر واحد و ديگر  وجه اش
ادله ظنی ثابت است همان ترتيب آثار است ظاهرًا در حالت جهل به 
واقع آن گونه که اين آثار در صورت قطع به واقع بر واقع مترتب بود 
و اين معنی از حجيت تحقق نمی يابد مگر زمانی که مفاد خبر، حکم 
ــرعی و يا موضوعی نمی باشد که شارع بر آن حکم شرعی مترتب  ش
ــه از معصومان عليهم  ــرط در خبر واحدی ک ــد و اين ش ــاخته باش س

السالم در باب تفسير روايت می شود يافت نمی گردد.»
ايشان در ادامه می افزايد:

«اين اشکال خالف تحقيق است، چون ما در مباحث اصول ثابت 
ــت  کرديم که معنای حجيت در اماراتی که به واقع نظر دارند اين اس
که از نظر شارع آن امارات تعبدی است و در نتيجه راه معتبر يکی از 
افراد علم محسوب می گردد. البته علم تعبدی نه وجدانی و در نتيجه 
ــت  بر علم تعبدی نيز ترتب دارد.  هر آنچه بر قطع به آثار مترتب اس
بنابراين می توان بر پايه اين علم تعبدی خبر داد آن گونه می توان بر 
ــيره عقال ما  ــت و س پايه علم وجدانی خبر داد و قول به غير علم نيس
ــت، چون عقالء با اماره و دليل معتبر  را به همين حقيقت رهنمون اس
ــه علم وجدانی می کنند و در ترتيب آثار فرقی نمی گذارند؛ چون  معامل
ــبت به آنچه در  ــت بر مالکيت ذو اليد نس يد مثالً نزد عقالء اماره اس
دست اوست و عقالء بر اين يد، همه آثار ملکيت را مترتب می سازند 
و اخبار از مالکيت او می دهند و شارع اين سيره مستمر عقالء را ردع  
ــد که دو مبنا در باب اعتبار و حجيت  ــت. تا اينجا روشن ش نکرده اس

امارات است:  
۱. مبنای ترتيب آثار شرعی

۲. مبنای علم تعبدی
ــت که حکم  ــای اول، حجيت اماره متوقف به مواردی اس بر مبن
ــد ولی بر مبنای دوم اماره  ــرعی باش ــرعی يا موضوع ذو حکم ش ش
ــت و عرفًا او را علم می دانند و آثار علم بر  جايگزين علم وجدانی اس
ــت. اين مبنای دوم پذيرفته ماست و بر اين مبنی علم  آن مترتب اس
تعبدی با علم وجدانی تفاوتی ندارد مگر در مواردی که خصوص علم 

وجدانی اعتبار شده باشد. »  
ــته که حجيت خبر واحد مربوط به فقه  بنابراين آنچه معروف گش
ــير و حتی مباحث عقيدتی پذيرفته نيست. آری  ــت نه تاريخ، تفس اس

يكى از شبهات اين است كه در 
محيط تفسـير خبر واحد حجت 
نيسـت و تنهـا خبر متواتـر و يا 
محفوف به قرائن قطعى و يا جز 
اطمينان شـخصى حجت است. 
و به اين شـكل برخـى اعتبار و 
ارزش روايـات تفسـيرى را زير 
سـوال مى برنـد. غافـل از اينكه 
تفسـيرى  روايـات  از  بسـيارى 
متواتـر و يـا محفوف بـه قرائن 
قطعـى اسـت و بسـيارى ديگر 
وثوق و اطمينان شخصى آفرين 
است كه اين دسته هاى بسيارى 

از روايات را شامل مى شود
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اگر در موردی خصوص علم و يقين الزم باشد خبر واحد در آنجا کار 
ساز نيست 

 و بر اين پايه سخن عالمه طباطبايی (ره) در تفسير الميزان تمام 
نيست. ايشان می نويسد:

ــر آن که محفوف به  ــت مگ ــات احاد از نظر ما حجت نيس «رواي
ــد. يعنی اطمينان کامل شخصی ايجاد کند. اعم از  قرائن علم آور باش
آن که در اصول دين باشد يا تاريخ يا فضايل يا امثال آن.  تنها در فقه 
ــت که خبر واحد عاری از قرائن حجت است، زيرا اطمينان نوعی  اس
در حجيت روايت کافی است و همه اينها پس از عدم مخالفت روايت 

با قرآن است و تفضيل سخن در دانش علم اصول خواهد بود.» ۳
(4)

ــر، ما نيازمند  ــی به اليه های عميق ت ــت ياب در فهم قرآن و دس
ــران اهل سنت از فهم  ــيری هستيم و اال همچون مفس روايات تفس
ــروم خواهيم بود. از باب  ــق و معانی ظريف قرآن مح اليه های عمي
ــنت دنبال کنيد تا  ــير  اهل س ــوره حديد را در تفاس نمونه آيه  ۱۷ س
ــالم  ــير اهل بيت عليهم الس ــد که به دليل محروميت از تفس دريابي

نتوانسته اند به اعماق آن راه يابند: 
و اعلموا ان اهللا يحيی االرض بعد موتها...

ــته اند خداوند زمين را با باران سر سبز و خرم می سازد پس از  نوش
آن که در زمستان خشک و بی حاصل می گردد و برخی فراتر رفته اند 
که خداوند مردگان زمين را پس از مرگ در قيامت زنده می سازد. در 
تفسير اول منظور از احيای زمين سر سبز سازی آن و منظور از مرگ 
زمين، خشکی و بی حاصلگی زمين در زمستان است. اما با مراجعه به 
تفاسير روايی با معنای عميقی که اهل بيت عليهم السالم از آيه ارائه 

فرموده اند، مواجه می شويم: 
ــتادن  ــس از مرگش بر اثر ظلم و جور با فرس ــد زمين را پ خداون
ــده می کند. يعنی آرمان  ــه به اجرای عدالت می پردازند، زن مردانی ک

انتظار و حادثه عظيم ظهور آخرين ذخيره الهی برای نجات انسان . 
و اينک توضيح بيشتر مطلب: 

 ين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکراهللا و ما نزل من الحق الم يأن للذّ
ــت  ــوا کالّذين اوتوا الکتاب من قبل فطال عليهم األمد فقس و اليکون
قلوبهم و کثير منهم فاسقون* اعلموا ان اهللا يحيی األرض بعد موتها 

قد بينا اآليات لعلّکم تعقلون۴       
ــيده که دل  ــانی که ايمان آورده اند، هنگام آن نرس ــا برای کس آي
هايشان به ياد خدا و آن حقيقتی که نازل شده نرم (و فروتن) گردد و 
مانند کسانی نباشند که از پيش بدانها کتاب داده شد و (عمر و) انتظار 
ــيد و دل هايشان سخت گرديد و بسياری از آنها  بر آنان به درازا کش
فاسق بودند؟ بدانيد که خدا زمين را پس از مرگش زنده می گرداند به 
راستی آيات (خود) را برای شما روشن گردانيده ايم باشد که بينديشيد.
ــد موتها را که در اين  ــابه جمله يحيی االرض بع ما در قرآن مش
سوره آمده فراوان داريم ولی اين آيه با آن آيات ديگر کامالً متفاوت 

است.
بنگريد:

واهللا انزل من السماء ماًء فأحيی به االرض بعد موتها۵                               
و لئن سألتم من نزل من السماء ماًء فأحيا به االرض بعد موتها۶                

و ما انزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به االرض بعد موتها۷                     
ــل الرياح فتثير سحابًا فسقناه الی بلد ميت فأحيينا  واهللا الذی ارس
به االرض بعد موتها۸                                                                                      
و آية لهم االرض الميته احييناها و اخرجنا منها حبًا ۹                                 
يخرج الحی من الميت و يخرج الميت من الحی و يحيی األرض 
بعد موتها و کذلک تخرجون۱۰                                                                                  
و ينزّل من السماء ماًء فيحيی به األرض بعد موتها۱۱                                   
فانظر الی آثار رحمة اهللا کيف يحيی االرض بعد موتها۱۲                               
ــت ولی  ــخن از احيای زمين با آب باران اس در همه آيات ديگر س
در آيه سوره حديد سخن از باران و يا قرينه ديگری که اشاره به آب 
داشته باشد نيست بلکه در آيه قبل آمده که بر اثر طول مدت و به درازا 
ــيده شدن آمدن پيامبران در گذشته، اهل کتاب دلهايشان سخت  کش
می شد و بسياری از آنان به فسق کشيده می شدند و از پای بندی آنان 

ــمانی شان  به کتاب آس
ــد. قرآن  ــته می ش کاس
ــن پند را  به مؤمنان اي
در  ــما  ش که  ــد  می ده
برابر ذکر خدا و آنچه از 
خشوع  آمده  خدا  سوی 
ــيد و به آنها  داشته باش
ــان  ــن دهيد و به س ت
اهل کتاب نباشيد که با 
گذشت زمان دلهايشان 
به قساوت می نشست و 
پای بندی خويش را به 
ــت  پيام های حق از دس

می دادند، چرا که: 
اعلموا ان اهللا يحيی 

االرض بعد موتها 
بدانيد که خدا زمين 
ــس از مرگش زنده  را پ
ــده  ــن زن ــازد. اي می س

ــاختن زمين در  ــت اين زنده س ــاختن زمين با رويش گياهان نيس س
ــر انسان ها نيست. اين نويدی برای آينده انسان هاست  قيامت با حش
ــی را می فرستد و اين زمين و مردمش را با عدالت، با  که خداوند کس

اجرای حدود آسمانی و با احيای ايمان به خدا زنده می سازد.
ــت در  ــن از آيه که در روايات متعددی آمده اس ــن معنای روش اي
ــير اهل سنت ديده نمی شود و اصالً آنان آيه را در  هيچ کدام از تفاس
ــکل نديده اند و اين امامان عليهم السالم هستند  اين فضا و به اين ش
ــی گيرند . و اينک مروری به  ــه پرده از اين عمق و اليه قرآنی برم ک

اين روايات: 
روايت اول:

عن رجل من اصحاب ابی عبداهللا جعفر بن محمد عليهما السالم 
قال سمعته يقول: نزلت هذه اآلية الّتی فی سورة الحديد «و اليکونوا 
کالّذين اوتوا الکتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوبهم و کثير 

در فهـم قرآن و دسـت يابى به 
اليه هـاى عميـق تر مـا نيازمند 
روايات تفسـيرى هسـتيم و اال 
همچون مفسـران اهل سنت از 
فهـم اليه هـاى عميـق و معانى 
ظريـف قـرآن محـروم خواهيم 
بود. از باب نمونه آيه  17 سوره 
حديد را در تفاسـير  اهل سـنت 
دنبال كنيد تا دريابيد كه به دليل 
محروميـت از تفسـير اهل بيت 
عليهم السـالم نتوانسـته اند، به 

اعماق آن راه يابند: 
و اعلمـوا اّن اهللا يحيـى االرض 

بعد موتها...
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وجلّ «اعلموا ان اهللا  ــقون» فی اهل زمان الغيبة ثم قال عزّ منهم فاس
ــا لکم اآليات لعلکم تعقلون» و قال:  ــی األرض بعد موتها قد بين يحي

«األمد أمدا لغيبة»
مردی از ياران امام صادق عليه السالم گويد: از امام عليه السالم 
ــنيدم می فرمود: اين آيه سوره حديد: «و مانند کسانی نباشند که از  ش
ــيد  ــد و (عمر و) انتظار بر آنان به درازا کش پيش بدانها کتاب داده ش
ــخت گرديد و بسياری از آنان فاسق بودند»، درباره  و دل هايشان س
وجلّ فرمود:  ــده است. پس از آن خداوند عزّ مردم زمان غيبت نازل ش
ــتی  ــدا زمين را پس از مرگش زنده می گرداند. به راس ــد که خ «بداني
آيات (خود) را برای شما روشن گردانيده ايم باشد که بينديشيد». امام 
ــالم فرمود: اَمد در آيه همان مدت و زمان غيبت است. (اَمد  عليه الس

به معنای پايان زمان است، معادل اجل). 
اين آيه اشاره به ظهور حضرت قائم عليه السالم  و اجرای عدالت 
ــازی زمين  ــده س و زن
ــدل دارد و هرگز  ــا ع ب
سازی  زنده  از  ــخن  س
ــار پس از  زمين در به

گذران پائيز نيست.  
ــرای  ــه ب ــن آي   اي
ــت  ــان غيب ــردم زم م
ــرف دارد و در مورد  ح
عليه  ــدی  مه حضرت 
ــداق پيدا  ــالم مص الس
ــد. اين آيه برای  می کن
ــته و از ما  ما نازل گش
می خواهد که همچنان 
ــان اين  ــار پاي در انتظ
ــم و بدانيم  مدت بماني
که هدف بلند و آرمان 
دينی مان تحقق خواهد 
يافت و غيبت به نهايت 
می رسد و ظهور تحقق 
می يابد و در اين جهت هيچ شکی به خود راه ندهيم که موجب تزلزل 

پای بندی ما به حق می گردد. 
روايت دوم:

ــذه اآلية فی القائم  ــالم  قال: نزلت ه ــن ابی عبداهللا عليه الس  ع
ــت  «و اليکونوا کالذين اوتوا الکتاب من قبل فطال عليهم األمد فقس

قلوبهم و کثير منهم فاسقون»
امام صادق عليه السالم فرمود: اين آيه در مورد حضرت قائم عليه 
السالم نازل گشته است که: «و مانند کسانی نباشند که از پيش بدانها 
ــد و (عمر و) انتظار بر آنان به درازا کشيد و دل هايشان  کتاب داده ش

سخت گرديد و بسياری از آنها فاسق بودند.»
روايت سوم:

 عن رجل من اصحاب ابی عبداهللا عليه السالم قال سمعته يقول: 
ــاب من قبل فطال  ــوا کالذين اوتوا الکت ــت هذه اآلية: «واليکون نزل

ــقون» فی اهل زمان  ــت قلوبهم و کثير منهم فاس عليهم األمد فقس
ــر  وجلّ يا امة محمد او يا معش ــة و األمد أمد الغيبة کأنّه اراد عزّ الغيب
ــال عليهم األمد  ــن اوتوا الکتاب من قبل فط ــيعة التکونوا کالّذي الش

فتأويل هذه اآلية جار فی اهل زمان الغيبة و ايامها دون غيرهم.
مردی از ياران امام صادق عليه السالم گويد: از امام عليه السالم  
ــنيدم می فرمود: اين آيه: «ومانند کسانی نباشند که از پيش بدانها  ش
ــد و (عمر و) انتظار بر آنان به درازا کشيد و دل هايشان  کتاب داده ش
سخت گرديد و بسياری از آنها فاسق بودند» درباره مردم زمان غيبت 

نازل شده است و امد در آيه همان نهايت زمان غيبت است. 
ــت که ای امت  ــته اس وجلّ چنين منظوری داش ــا خداوند عزّ گوي
ــان کسانی از اهل کتاب نباشيد که  ــيعه! به س محمد و يا  ای گروه ش
ــل اين آيه درباره  ــيد. بنابراين تأوي ــت زمان بر آنان به درازا کش نهاي

مردم زمان غيبت و نه ديگر مردمان جاری است.
ــت. فراز پايانی اين روايت  ــتين اس اين روايت همان روايت نخس
ــد از امام عليه السالم نيست و ظاهرًا از مرحوم نعمانی  به نظر می رس

است.
روايت چهارم:

: «يحيی االرض  وجلّ عن ابی ابراهيم عليه السالم فی قول اهللا عزّ
وجلّ رجاالً  ــد موتها» قال: ليس يحييها بالقطر و لکن يبعث اهللا عزّ بع
فيحيون العدل فتحيا األرض الحياء العدل والقامة الحد فيها أنفع فی 

األرض من القطر اربعين صباحًا.
: «خدا زمين را  وجلّ امام کاظم عليه السالم درباره گفته خداوند عزّ
پس از مرگش زنده می گرداند» فرمود: زمين را با باران زنده نمی کند 
وجلّ مردانی را بر می انگيزد که عدل را زنده می سازند  بلکه خداوند عزّ
و زمين به دليل احيای عدل زنده می شود و اجرای حد در زمين برای 

زمين از باران چهل روز سودمندتر است.
ــت اين روايت بر تطبيق آيه بر حکومت حضرت مهدی عليه  دالل
ــالم و احيای عدالت به دست توانمند آن حضرت و يارانش کامالً  الس

روشن است.
روايت پنجم:

ــأل اباعبداهللا عليه السالم عن قول اهللا   عن محمد الحلبی، انّه س
ــد موتها» قال: العدل بعد  : «اعلموا ان اهللا يحيی األرض بع ــلّ وج عزّ

الجور.
ــاره گفته خداوند  ــالم درب ــی از امام صادق عليه الس ــد حلب محم
ــش زنده می گرداند»  ــد که خدا زمين را پس از مرگ : «بداني ــلّ وج عزّ

پرسيد. حضرت فرمود: منظور، عدالت پس از جور و ستم  است.
روايت ششم:

 اعلموا ان » : وجلّ ــالم فی قول اهللا عزّ ... عن ابی جعفر عليه الس
وجلّ بالقائم عليه  ــال: يحييها اهللا عزّ اهللا يحيی األرض بعد موتها» ق

السالم بعد موتها يعنی بموتها کفر اهلها و الکافر ميت.
: «بدانيد که  وجلّ ــالم درباره گفته خداوند عزّ از امام باقر عليه الس
خدا زمين را پس از مرگش زنده می گرداند» روايت که فرمود: خداوند 
زمين را با حضرت قائم عليه السالم پس از مرگ زمين زنده می سازد. 

منظور از مرگ زمين، کفر مردمش می باشد و کافر مرده است.
ــای زمين در اين روايت  ــالم در احي نقش حضرت قائم عليه الس

با مراجعه به تفاسير روايی 
ــای عميقی که اهل بيت  با معن
ــالم از آيه واعلموا  عليهم الس
ــد  بع االرض  ــی  يحي اهللا  آن 
مواجه  فرموده اند،  ارائه  موتها 

می شويم: 
ــس از  ــن را پ ــد زمي خداون
ــم و جور با  ــش بر اثر ظل مرگ
فرستادن مردانی که به اجرای 
ــده  زن ــد،  می پردازن ــت  عدال
ــان انتظار و  می کند. يعنی آرم
آخرين  ــور  ظه عظيم  ــه  حادث
ــات  ــرای نج ــی ب ــره اله ذخي

انسان . 
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برجسته و مشخص است. تنها مرگ زمين در اين روايت به کفر مردم 
ــده و طبيعتًا در برابر حيات زمين به ايمان تفسير می شود  ــير ش تفس
ــر مردم هيچ منافاتی با  ــير حيات و مرگ زمين به ايمان و کف و تفس
ــه جور ندارد؛ چرا که عدل  ــير حيات زمين به عدل و مرگ آن ب تفس
ــت که از ايمان برمی خيزد  ــتورهای الهی اس همان اجرای کامل دس
ــأت  ــت که از کفر نش ــتورهای الهی اس و جور همان عدم اجرای دس

می گيرد. 
روايت هفتم:

: «اعلموا ان اهللا يحيی  وجلّ عن ابی جعفر عليه السالم فی قوله عزّ
ــا و الکافر ميت فيحييها  ــا» يعنی بموتها کفر اهله ــد موته األرض بع
ــالم فيعدل فيها فتحيا االرض و يحيی اهلها بعد  اهللا بالقائم عليه الس

موتهم.۱۳
: «بدانيد که  وجلّ ــالم درباره گفته خداوند عزّ از امام باقر عليه الس
خدا زمين را پس از مرگش زنده می گرداند» روايت است که از مرگ 
ــت و خداوند زمين  ــت و کافر مرده اس زمين، کفر مردمش منظور اس
ــده می کند و حضرت عدالت را در  ــالم زن را با حضرت قائم عليه الس
ــود و مردمش پس از مردنشان  زمين اجرا می کند و زمين زنده می ش

زنده می شوند.
مفاد اين روايت با روايت پيشين يکی است و سند هم يکی است. 
ــت، همان گونه که روايت اول و دوم و  بنابراين هر دو يک روايت اس

سوم هم به احتمال قريب به يقين يکی است. 
روايت هشتم:

ــر مهديًا اولهم  ــين بن علی بن ابی طالب: منّا اثناعش  قال الحس
ــع من ولدی و هو  ــی بن ابی طالب و آخرهم التاس ــن عل اميرالمومني
ــی اهللا به األرض بعد موتها و يظهر به دين  ــام القائم بالحق يحي االم

الحق علی الدين کله و لوکره المشرکون.۱۴
ــين بن علی بن ابی طالب عليه السالم فرمود: از ما اهل  امام حس
ــتين آنان اميرالمومنين علی بن ابی  ــت. نخس بيت دوازده مهدی اس
ــان نهمين فرزندم است که همان امام قائم به حق  طالب و آخرين ش
ــت وی زمين را پس از مرگش زنده می کند و دين  ــت. خدا به دس اس
ــرکان  ــازد گرچه مش ــت او بر همه دين ها پيروز می س حق را به دس

نخواهند.
ــاره حضرت قائم عليه  ــر يحيی اهللا به االرض بعد موتها درب تعبي
ــاره به آيه مورد بحث نيست و با توجه به وجود روايات  السالم بی اش
ــرت قائم عليه  ــير اين آيه و تطبيق آن بر حض ــيار در زمينه تفس بس
السالم می توان اين روايت را نيز از روايات تفسيری اهل بيت عليهم 

السالم درباره آيه ۱۷ از سوره حديد دانست.
روايت نهم:

ــيولد اللّيلة  ــا عمتا بيتی اللّيلة عندنا فانّه س ــالم: ي  فقال عليه الس
ــه األرض بعد  ــلّ الّذی يحيی اهللا ب وج ــم علی اهللا عزّ ــود الکري المول

موتها...۱۵
ــن عسکری عليه السالم فرمود: عمه جان! امشب را نزد  امام حس
ــمند در پيشگاه خداوند  ــب آن فرزند ارزش ما بمان چرا که در اين ش
ــه خدا با او زمين را پس از  ــلّ به دنيا می آيد. همان فرزندی ک وج عزّ

مرگش زنده می سازد.

روايت دهم:
ــد موتها» يعنی  ــوا ان اهللا يحيی األرض بع ــن عباس: « اعلم  اب
ــح االرض بقائم آل محمد من بعد موتها يعنی من بعد جور اهل  يصل
مملکتها «قد بينا لکم االيات» بقائم آل محمد «لعلّکم تعقلون»۶۱

ابن عباس درباره آيه: «بدانيد که خدا زمين را پس از مرگش زنده 
می گرداند» می گويد: منظور آيه اين است که خداوند زمين را با قائم 
آل محمد پس از مرگ زمين اصالح می کند و منظور از پس از مرگ 
ــتم مردم زمين است. «به راستی آيات  زمين، همان پس از جور و س
ــما روشن گردانيده ايم» با قائم آل محمد «باشد که  (خود) را برای ش

بينديشيد».
ــت، هماهنگ با روايات ديگر  مفاد اين روايت که از ابن عباس اس

و منطبق با آيه شريفه است
ــير اهل سنّت در می يابيم که اصوالً آنها به اين  با مراجعه به تفاس
ــيعی با بهره گيری از روايات  ــده اند ولی مفسران ش معنی نزديک نش
اين معنای عميق و زنده و زيبای آيه را در تفاسير خود ذکر کرده اند. 
ــن از عمق يابی تفسير با مراجعه به روايات  و اين خود نمونه ای روش

تفسيری منقول از اهل بيت عليهم السالم است.

پى نوشت ها: 
۱ـ کافی، ج ۱، ص ۲۲۲، ح ۶.

ــت که برخی از آنان چنين بودند که از پيامبرصلی اهللا عليه و آله   ۲ـ ظاهرًا صحيح اين اس
نمی پرسيدند و نمی خواستند که پيامبرصلی اهللا عليه و آله  برايشان بگويد (دقت کنيد).

۳ـ الميزان، ج۸، ص ۱۴۱
۴ـ حديد/۱۶ و ۱۷
۵ـ نحل / ۶۵

۶ـ عنکبوت / ۶۳
۷ـ جاثيه / ۵

۸ـ فاطر / ۹                                                                                      
۹ـ يس / ۳۳ 
۱۰ـ روم / ۱۹
۱۱ـ روم / ۲۴

۱۲ـ روم / ۵۰   
۱۳ـ تمامی هفت روايتی که گذشت به نقل از تفسير البرهان است.

۱۴ـ کمال الدين، ج ۱، ص ۲۸۹، ح ۳.
۱۵ـ همان ج ۲ ص ۴۲۶

۱۶ـ بحار االنوار ج ۵۱ ص ۵۳ 
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اشاره
در بخش نقد مشهورات، در هر شماره، به نقد و بررسی موضوع 
ــوام می پردازيم و  ــزد اغلب، اعم از خواص و ع ــهور و مقبولی ن مش
ــرآن و عترت، غلط بودن  ــا ميزان قرار دادن مبانی و مالک های ق ب
ــان  ــالم نش و بيگانگی آن را با معارف قرآن و اهل بيت عليهم الس
می دهيم. جا افتادن و مشهور و مقبول شدن اموری غلط نزد اکثريت 
ــيعی اغلب بدان دليل است که  خاص و عام يک جامعه متدين و ش
ــن و آموزه های وحيانی اعم  ــد عملی کامل و جامع به موازي ما تعه
ــار التقاط در مبانی فکری و نظری و  ــته و دچ از قرآن و عترت نداش
ــتيم و منظومه فکری مان آميخته و آغشته به  اعتقادی خويش هس
ــاز و آکنده از تناقض و باطل  ــر س آموزه ها و انگاره های مکاتب بش

گويی است. 
ــهورات به موضوع عشق و تقابل آن با عقل  اين شماره نقد مش
ــی، موضوعی محوری و  ــه خصوص عرفان يونان ــفه و ب که در فلس
ــری به انديشه و زبان بسياری  ــی است و از اين دو مکتب بش اساس
ــم و فاصله و بيگانگی آن را با  ــرايت کرده می پردازي متدينين نيز س

مکتب اهل بيت عليهم السالم نشان می دهيم.      

ــق و طرح اين مساله که مقام عشق بسی  تقابل بين عقل و عش
ــت و  ــق آيد جای عقل نيس ــت و آن جا که عش ــر از عقل اس باالت
ــت  توصيفاتی از اين قبيل، يکی از مباحث مهم عرفان و تصوف اس
و تقريبا کمتر عارف و شاعر عارف مسلکی است که به اين موضوع 

نپرداخته باشد:
جناب عشق را درگه بسی باالتر از عقل است

کسی آن آستان بوسد که جان در آستين دارد  (حافظ)
ای که از دفتر عقل آيت عشق آموزی

ترسم اين نکته به تحقيق نخواهی دانست (حافظ)
پس چه باشد عشق ؟ دريای عدم 

در شکسته عقل را آنجا قدم (مولوی)
عشق آمد، عقل از آن آواره شد     

 صبح آمد، شمع از او بيچاره شد (مولوی)
دور بادا عاقالن از عاشقان

دور بادا بوی گلخن از صبا 
گر در آيد عاقلی گو راه نيست 

ور در آيد عاشقی صد مرحبا (مولوی)
مستم ز شراب عشق مستم

وز عقل عقيله جوی جستم (عالء الدوله سمنانی)
بسياری از شاعران منظومه هايی با موضوع جدال عقل و عشق 
ــق به  ــروده اند و عقل را در برابر عش ــه اين دو با هم س و يا مقايس

شدت تحقير کرده اند. مانند:  
عقل گفت من سبب کماالتم
عشق گفت من در بند خياالتم

عقل گفت مرا علم و بالغت است

عشق گفت مرا از عالم فراغت است (عبداهللا انصاری)۱ 
عشق عاشق را بود حبل المتين

عاشقی باالتر است از کفر و دين... 
عشق آن باشد که باطل حق شود

قيد را بگذارد و مظلق شود...۲ 
عشق سوی کفر آرد موکشان 

عقل از اسالم می جويد نشان... 
چون که عشق آمد عقل آواره شد

در جفای او خرد بيچاره شد... 
رهزن راه است عقل حيله جو

جز ز شحنه عشق نايد دفع او... ۳ (محمد اسيری الهيجی، شارح 
گلشن راز)                          
عقل آمد از در تقوی و شرع

عشق در هم کوفت بيت اصل و فرع...۴ (۲۹۶)
عقل گويد کن تيغ برهان را غالف

در مقام عاشقی حکمت مباف۵  (صفی علی شاه)
اکنون بايد ديد موضع و منظر قرآن و اهل بيت عليهم السالم در 
ــا در برابر موضوع عشق  قبال اين تقابل و تحقير عقل و بلکه اساس
ــکوه و طنين در ادبيات عارفانه و صوفيانه  ــت و اين واژه پر ش چيس

که گاه از آن با عنوان 
يک مذهب و دين ياد 
می شود (ملت عشق از 
همه دين ها جداست ـ 
جايگاهی  چه  مولوی)، 
در آيات قرآن و روايات 
ــم  عليه ــت  بي ــل  اه

السالم دارد. 

واژه  ــگاه  جاي
و  ــات  آي در  عشــق 

روايات 
و  ــق  عش واژه 

ــته و در روايات تشيع نيز تنها در  ــتقات آن در قرآن وجود نداش مش
ــتعمال شده است و در مواردی هم  چند مورد با بار معنايی مثبت اس
ــده است. موارد استعمال واژه عشق  با بار معنايی مذموم از آن ياد ش
ــرح  ــتقات آن با بار معنايی مثبت در احاديث و روايات به ش و يا مش

زير است:
قال رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله و سلم: 

ــرها  ــق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه، وباش أفضل الناس من عش
ــده، وتفرغ لها، فهو ال يبالی على ما أصبح من الدنيا على عسر  بجس

أم على يسر۶
ــق عبادت و با آن دمساز و  ــت که عاش ــی اس برترين مردم کس
دوستدار قلبی آن، و با جسمش به جا آورنده آن باشد. در اين صورت 

تقابل بين عقل و عشـق و طرح 
اين مسـاله كه مقام عشق بسى 
باالتر از عقل اسـت و آن جا كه 
عشـق آيـد جاى عقل نيسـت و 
توصيفاتى از ايـن قبيل، يكى از 
مباحـث مهـم عرفـان و تصوف 
اسـت و تقريبـا كمتـر عـارف و 
شاعر عارف مسلكى است كه به 

اين موضوع نپرداخته باشد.
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ــختی و  او روزگار خود را بدون توجه به س
راحتی آن به سر خواهد آورد.

ــول اهللا (صلی اهللا عليه و آله):  قال رس
ان الجنة اعشق لسلمان من سلمان للجنة۷   
عشق بهشت به سلمان بيشتر از عشق 

سلمان به بهشت است.
ــالم): هذا... مصارع  قال على (عليه الس
عشاق شهداء ال يسبقهم من كان قبلهم و 

ال يلحقهم من كان بعدهم.
ــه كربال افتاد و  ــان ب ــالم) روزى گذرش حضرت على (عليه الس
ــقان و مشهد شهيدان است. شهيدانى كه  فرمود: اينجا قربانگاه عاش

نه شهداى گذشته و نه شهداى آينده به پاى آنها نمى رسند.۸
ــد که رواياتی چون «من عشقنی عشقته  بايد در اينجا ياد آور ش
ــق فعف ...» در منابع و مصادر روايی شيعه نبوده  ...» و يا «من عش
ــت که ظاهرا  از منابع و  ــنت اس و تنها در برخی منابع روايی اهل س

مقاالت صوفيه به اين منابع رسوخ کرده است.
و اما در روايات زير واژه عشق با بار معنايی منفی استعمال شده 

است: 
سألت أبا عبد اّهللا  عليه  السالم عن العشق؟ قال: قلوب خلت عن 

ذكر اّهللا  فأذاقها اّهللا حب غيره.۹ 
راوی می گويد: از امام صادق عليه  السالم درباره عشق پرسيدم، 

فرمودند:
ــته اند، پس  ــتند كه از ذكر خداوند تهی گش  آن ها قلب هائی هس

خداوند آن ها را به محبت غير خود گرفتار كرده است.
ــالم در نهج البالغه درباره عشق عاشق   اميرالمؤمنين عليه  الس

فرموده اند: 
ــی بصره، وامرض قلبه، فهو ينظر بعين  ــيئا أعش ــق ش  من عش
ــميعة، قد خرقت الشهوات عقله،  غير صحيحة، ويسمع بأذن غير س
ــه، فهو عبد لها ولمن فی يديه  واماتت الدنيا قلبه، وولهت عليها نفس

شیٌء منها...۱۰
ــود، ديده و فهمش  ــق چيزی [يا فردی] می ش  آن کس که عاش
ــه ديده غير صحيح  ــش را بيمار نموده، پس ب ــيده، و دل را فرو پوش
ــهوات عقلش را از ميان  ــنوا می شنود، ش ــی ناش می نگرد، و به گوش
ــيفته آن شده، پس بنده  برده، و دنيا قلبش را ميرانده، و وجودش ش

آن گشته است .
ــيروا اهل العشق  ــول اهللا (صلی اهللا عليه و آله: التستش قال رس

فليس لهم رأی و ان قلوبهم محترقة ... و عقولهم سالبة۱۱ 
با گرفتاران عشق مشورت نکنيد، زيرا که برای آنان رأی صوابی 

نيست، دلهايشان آتش گرفته و خردهايشان سلب شده است. 
آنچه از اين روايات استفاده می شود اين است که اگر چه کاربرد 
ــت اما اين مطلب نيز  ــق را به کلی نمی توان ممنوع دانس واژه عش
ــده از قرآن و اهل  ــت که در منظومه معرفتی بر آم ــل انکار نيس قاب
ــر خالف آنچه در  ــتقات آن ب ــالم ، اين واژه و مش بيت عليهم الس

ــود  ــفی ديده می ش متون عرفانی و يا فلس
ــته و در مواردی نيز با  طنين چندانی نداش
مفهومی منفی و مذموم به کار رفته است. 
قرآن و روايات اگر قرار بوده است از عالقه 
ــخن بگويند، مثل  و محبت های ممدوح س
ــود و محبت  ــبت به معب ــت بنده نس محب
مؤمنان به خداوند و يا به اوليای خداوند، از 
واژه حب و مشتقات آن استفاده شده است:

يحبهم و يحبونه۱۲ 
خداوند آنان را دوست دارد و آنان نيز خداوند را دوست می دارند.

امام صادق عليه السالم: هل الدين اال الحب۱۳ 
ــای معصومين او]  ــت ورزی [به خداوند و اولي ــا دين جز محب آي

است.
ــخن از محبت شديد مومنان نسبت به خداوند  وحتی آنجا که س
است که در فرهنگ عرفان و صوفيه مصداق بارز کار برد واژه عشق 

است، به جای اين واژه از تعبير «اشد حبا» استفاده می شود:
والذين آمنوا اشد حبا هللا۱۴  

ــالم  ــجاد عليه الس ــی از مناجات های پانزده گانه امام س در يک
ــده از محبت ورزی و  ــوان مناجات المحبين که مضمونی آکن با عن
ــبت به خداوند دارد، حتی يک بار از واژه عشق استفاده  ــتياق نس اش
ــوق و  ــتقات حب و يا در مواردی از ود و ش ــده و همه جا از مش نش

اشتياق  استفاده شده است: 
ــك بدالً إِلَهِی  وةَ محبتك فَرام منْ اق حالَ ــذی ذَ ا الَّ ــی من ذَ إِلَهِ
 و...  كائ ــوقْتَه إِلَى لقَ تَه لودك و محبتك و شَ لَصْ ــا ممنِ ... أَخْ فَاجعلْنَ
 كتبحةٌ بِم لُوبهم متَعلِّقَ ؤاده لحبك و ... اللَّهم اجعلْنَا ممن ... قُ تَ فُ فَرغْ
 كبح ــأَلُك أَس  ينبحالِ الْمةَ آماي ــتَاقين و يا غَ لُوبِ الْمشْ ... يا منَى قُ
 و انِكو ــلَ حبی إِياك قَائدًا إِلَى رِضْ عتَج أَن و  ... كبحي نم ــب ح و

۱۵ انِكي ائدًا عن عصْ وقی إِلَيك ذَ شَ
ــه می توان در باره عدم کاربرد رايج اين واژه در زبان قرآن و  آنچ
روايات گفت اين است که گويا واژه عشق به دليل ريشه لغوی آن و 
برخی از اشتقاقات آن، ظرف مناسبی برای حمل مفاهيمی واال مثل 

محبت نسبت به خداوند و اوليای خداوند نيست. 
بديع الزمان فروزانفر در شرح مثنوی می نويسد: اطباء عشق را از 
امراض دماغ شبيه به ماليخوليا گرفته اند. از ارسطو در تعريف عشق 
نقل می کنند: هو عمی الحس عن ادراک عيوب المحبوب. ابن سينا 

می گويد: هذا مرض وسواسی شبيه بالماليخوليا.۱۶ 
ــت: مرضی  ــق آمده اس در لغت نامه دهخدا در توضيح واژه عش
است از قسم جنون که از ديدن صورت حسن پيدا می شود، و گويند 
قه است و آن نباتی است که آن را لبالب گويند،  که آن ماخوذ از عشَ
چون بر درختی بپيچد آن را خشک کند، همين حالت عشق است بر 

هر دلی که طاری شود صاحبش را خشک و زرد کند.۱۷ 
بديهی است محبت به خداوند و محبت به اوليای معصوم و غير 
ــی است و نه موجب خشک شده و زرد  معصوم او نه مرضی وسواس

در  آن  مشـتقات  و  عشـق  واژه 
قرآن وجود نداشته و در روايات 
تشـيع نيز تنها در چنـد مورد با 
بار معنايى مثبت اسـتعمال شده 
اسـت و در مـواردى هـم بـا بار 
معنايـى مذموم از آن ياد شـده 

است.
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شدن جسم و روح محب می شود. در هر صورت شايد بتوان اين امر 
ــه روايت ذکر شده) به  را دليل بی اعتنايی آيات و روايات (به جز س

اين واژه دانست. 

عشق مجازى و عشق حقيقى
موضوع ديگری که مورد توجه و اهتمام عرفا و صوفيان و برخی 
ــفه مثل مالصدرا بوده است اما نه تنها کمترين اثری از آن  از فالس
ــبت به آن تحذير و بلکه تحريم  ــت، بلکه نس در قرآن و روايات نيس
وجود دارد، اين است که عشق مجازی و تمايل به زيبا رويی مؤنث 
ــق حقيقی  ــق مجازی می گويند، مقدمه عش و يا مذکر که بدان عش
و وصول به محبت خداوند قلمداد شده و از آن ستايش ها می شود. 

مولوی می گويد: 
عاشقی گر زين سر و گر زان سر است 
ــت ــه رهبر اس ــا را بدان ش ــت م عاقب

يا :
عشق مجازی را نگر بر عشق حق است انتها

عرفا بر همين مبنای خود ساخته که عشق مجازی پلی به سوی 
عشق حقيقی است، وقتی به قصه قرآنی يوسف و زليخا می پردازند، 
ــق زليخا به يوسف با عنوان سوء و  بر خالف منطق قرآن که از عش
فحشاء ياد می کند،۱۸ از زليخای عاشق يوسف حتی با وجود شوهردار 

بودنش تجليل کرده و از او يک قهرمان عشق بازی می سازند:
من از آن حسن روز افزون که يوسف داشت دان   ستم 
 که عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا را (حافظ)

عشق زليخا ابتدا بر يوسف آمد سالها 
شد آخر آن عشق خدا، می کرد بر يوسف جفا (مولوی)

ز معشوقان چو يوسف کس نبوده   
 جمالش از همه خوبان فزوده...
نبود از عاشقان کس چون زليخا
 به عشق از جمله بود افزون زليخا
ز طفلی تا به پيری عشق ورزيد  
 به شاهی و اميری عشق ورزيد

پس از پيری و عجز و ناتوانی    
چو بازش تازه شد عهد جوانی،
به جز راه وفای عشق نسپرد  

ــود و بر آن مرد  ــر آن ب ــر آن زاد و ب  ب
(جامی)

ــهود است که زليخا  در بيان جامی مش
ــقان است و  ــق و الگوی عاش قهرمان عش
ــچ تفاوتی بين حرکت آغازين زليخا آن  هي
ــود و در يک  ــر عزيز مصر ب ــه همس گاه ک
ــت پرده عصمت  اقدام گناه آلود می خواس
ــف را بدرد با آنگاه که زنی پير و بيوه  يوس
بود و از حرکت زشت و معصيت بزرگ خود 

ــاس بعضی از گزاره های تاريخی    ــيمان شده بود و بر اس آگاه و پش
ــف عالقمند می شود و تمنای  ( با فرض صحت آن) مجددا به يوس

ازدواج با او را دارد، نيست.
عالوه بر آثار عرفانی و شعری، در آثار فلسفی نيز به اين موضوع 

پرداخته شده است. 
ــينا در کتاب «اشارات» در مورد مقامات عارفان که بحث  ابن س

می کند، می گويد:
ــت و رياضت سه هدف دارد؛  ــخص مريد نيازمند رياضت اس ش
ــاختن نفس اماره...  ــردن غير حق از حق، دوم: مطيع س اول: دور ک
ــوم: لطيف ساختن درون برای تنبه و آگاهی. سپس می افزايد: آن  س
ــه  ــر کمک می کند. يکی: فکر لطيف و انديش ــوم را دو ام غرض س
ــمايل معشوق در آن حاکم  ــق پاک و عفيف، که ش صاف. دوم: عش

باشد، نه سلطان شهوت.۱۹ 
ــت نوشته مال صدرا به عنوان  اما آنچه عجيب تر از اين همه اس
ــيعی که خويش و فلسفه اش را ملتزم به کتاب و سنت  يک عالم ش
اعالم  می کند، در مورد عشق مجازی است، در حالی که او می داند 
ــارف قرآن و اهل بيت  ــن اثری از اين مبحث در مع ــه تنها کمتري ن
ــالم نيست بلکه مورد مذمت و انکار و هشدار شديد بوده  عليهم الس
است. او در اسفار در بابی با عنوان «فی ذكر عشق الظرفاء والفتيان 
ــق مجازی ـ حتی از  ــه تفصيل در دفاع از عش ــان» ب لالوجه الحس
عشق مردان به نوجوانان و غلمان ـ سخن می گويد. او می نويسد: 

ــر انيق و  ــر آن نظر دقيق و فك ــد ب ــت می كن ــه دالل «... و آنچ
مالحظه امور متعلقه به عشق از اسباب كليه و مبادی عاليه و غايات 
ــذت بردن فراوان  ــق، ـ يعنی ل ــت كه چون عش حكيمه آن اين اس
ــمائل  ــی كه دارای ش ــی صورت زيبا، و محبت زياد به كس از نيكوئ
ــور طبيعی در  ــت ـ به ط ــب اعضاء و خوبی قيافه اس لطيفه و تناس
نفوس اكثر ملت ها بدون تكلف و زحمت وجود دارد، پس به ناچار از 
ــت كه مصالح و حكمت هايی بر آن مترتب  امور قرار داده خدائی اس
ــد مخصوصا كه از بزرگان  ــنديده باش ــد پس بايد زيبا و پس می باش
ــت نتايج محترمی واقع  اهل فضلی به جه
شده است... زيرا می يابيم كه بيشتر نفوس 
ــی كه دارای علوم و صنائع ظريف  ملت هاي
ــند مانند  و لطيف و آداب و رياضات می باش
اهل فارس و اهل عراق و اهل شام و روم 
ــه دارای علوم دقيق  و هر گروه ديگری ك
ــف و آداب نيكويند، خالی از  ــع لطي و صناي
ــقی كه منشأ آن پسنديدن شمائل  اين عش
ــند. و ما احدی را  ــت نمی باش محبوب اس
ــی كه دارای قلب لطيف و  نيافته ايم از آنان
ــع ظريف و ذهن صاف و نفس مهربان  طب
ــود از اين محبت  ــد، در اوقات عمر خ باش
خالی به سر برده باشد. و نيز می بينيم سائر 
ــخت و قلب های سنگ و طبائع  نفوس س

موضوع ديگرى كه مورد توجه و 
اهتمام عرفـا و صوفيان و برخى 
از فالسـفه مثـل مالصـدرا بوده 
اسـت اما نه تنها كمترين اثرى 
از آن در قرآن و روايات نيسـت، 
بلكه نسبت به آن تحذير و بلكه 
تحريم وجود دارد، اين است كه 
عشـق مجازى و تمايـل به زيبا 
رويى مؤنث و يـا مذكر كه بدان 
عشـق مجازى مى گويند، مقدمه 
عشق حقيقى و وصول به محبت 
خداونـد قلمـداد شـده و از آن 

ستايش ها مى شود. 
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خشك از كردها و اعراب و ترك و سياهان 
ــتر آنان  از اين محبت خالی اند، و فقط بيش
ــان و زنان  ــبت به زن به محبت مردان نس
ــبت به مردان ـ به خاطر نكاح و جماع  نس
ــائر حيواناتی كه حب  چنان كه در طبائع س
ــان نهفته است و  ازدواج و مجامعت در ايش
غرض از آن در طبيعت بقای نسل می باشد 

ـ اكتفا كرده اند...»
ــقی  مال صدرا در ادامه وجود چنين عش
در معلمان نسبت  به کودکان و پسربچگان 
را يکی از انگيزه های مهم آنان برای تعليم 
و تربيت می داند که اگر چنين عشقی نبود، 
ــرای تعليم و تربيت  گويا ديگر انگيزه ای ب

وجود نداشت:
ــارغ و بی نياز  ــت پدر و مادر ف ــا وقتی از تربي ــال و بچه ه «اطف
ــن توجه و التفات مشفقانه  ــوند، پس از آن نيازمند آموزش و حس ش
ــس آن کس که اين امر  ــوند. پ ــاتيد و معلمان می ش و مهربانانه اس
ــف و عنايت الهيه در  ــت می داند در می يابد كه لط ــالل و درس را ح
ــق ورزی و محبت  نفس مردان بالغ، ميل و رغبت به كودكان و عش
ــران زيبا روی را قرار داده است تا اين امر انگيزه ای برای تاديب  پس
ــان به غاياتی باشد  و تهذيب و تکميل نفوس ناقص آنان و رساندنش
ــده اند و گرنه، خدا اين ميل و رغبت و محبت  که برای آن خلق ش
ــمندان خلق نمی كرد. پس  ــر خوش طبعان   و علماء و دانش را در اكث
ــق نفسانی در نفوس لطيف  بايد حتما در وجود و جايگيری اين عش
ــکی و قساوت، فايده حكيمانه و نتيجه صحيحی وجود  عاری از خش

داشته باشد.»
او در ادامه می افزايد:

ــاهده می كنيم.  «و ما خود اين نتيجه هائی را كه ذكر كرديم مش
پس حتما وجود اين عشق در انسان در شمار فضائل و نيكوئی هاست 
نه از جمله پستی ها و سيئات. و به جان خودم سوگند كه اين عشق، 
ــز يكی فارغ می كند. پس از آنجا  ــس را از همه مهمات دنيوی ج نف
ــانی  ــوق به رؤيت جمال انس كه همه مهمات را يكی، كه همان ش
می باشد قرار می دهد، بسياری از آثار جمال و جالل الهی را در خود 
 ــان لَقْنَا االنس د خَ ــه دارد كه خداوند در اين باره می فرمايد: « لَقَ نهفت
 نسأَح ُ تَبارك اهللاَّ ر فَ ا آخَ لْقً أْنَاه خَ يمٍ » ونيز: « ثُم أَنشَ ــنِ تَقْوِ سی أَحف

 «ينقال الْخَ
سپس می گويد:

ــخص انسانی،  ــانی برای ش ــق نفس «و به همين خاطر اين عش
وقتی كه منشأش افراط شهوت حيوانی نباشد بلكه پسنديدن شمائل 
معشوق... و ناز و غمزه او باشد از جمله فضائل است كه دل را باز و 
ــريف آگاه می سازد، و  ذهن را تيز می كند و نفس را به ادراك امور ش
ــايخ و پيران در ابتدا مريدان خويش را به عشق  به همين جهت مش

 بازی امر می فرمودند.»۲۰

ــاره کرديم در حالی  همان گونه که اش
که فالسفه و عرفا در مقوله عشق مجازی 
ــوی عشق به خداوند  و پل بودن آن به س
ــانی اين همه داد سخن داده  و فضايل انس
ــد، اثری از اين  ــايی کرده ان اند و قلم فرس
ــی در قرآن و  ــالح تربيت ــوع به اصط موض
ــالم  آموزهای انبياء و اهل بيت عليهم الس
ــت و اين در حالی است که مهمترين  نيس
ــت و تهذيب  ــاء، تعليم و تربي ــالت انبي رس
ــبت  ــان ها و ايجاد محبت نس ــوس انس نف
ــت. آيا بايد  ــه خداوند در دل آنها بوده اس ب
ــاب غفلت و  ــاذ باهللا اين امر را به حس العي
ــی و يا ضعف و نقص آموزه های  بی توجه
ــت که حضرات عرفا و صوفيان  وحيانی در امر تربيت و تهذيب دانس

و فالسفه مشاء و اشراق و حکمت متعاليه بدان وقوف يافته اند؟ 
البته آنان که بر مدار وحی حرکت می کنند و ميزانشان در صحت 
ــقم معارف و م  طالب، قرآن و اهل بيت عليهم السالم است اين  و س
امر را به حساب انحراف و غلط گويی عرفان و فلسفه می گذارند که 
ــفه مشرک يونانی چنين مبحثی  خود بنيادانه و يا به تبعيت از فالس
ــم معارف اسالمی به  ــه و مکتب خود کرده اند و به اس را وارد مدرس

مردم بی خبر و غافل تحويل می دهند. 
ــی معروف مال هادی  ــوف صدراي نکته قابل توجه اين که فيلس
ــبزواری در تعليقات و حواشی خود بر اسفار وقتی به بحث عشق  س
ــت که اين امر (يعنی عشق  ــد، متوجه اين نکته اس مالصدرا می رس
ورزی به زيبا رويان خارج از يک چارچوب شرعی) از محرمات الهی 
ــياق  ــت به نحوی غير علمی و به س ــت لذا در صدد بر آمده اس اس

بافته های فيلسوفانه و صوفيانه آن را توجيه نمايد.۲۱ 
ــر  ــب اين که خود مالصدرا در كتاب ديگر خود با نام «كس عجي
ــی كفر جماعة الصوفية» در حمله به صوفيان و  االصنام الجاهلية ف
ــن توصيف می کند: «اکثر وقت صوفی  تخريب آنان، صوفی را چني
ــنيدن غنا و  ــربچه ها و نوجوانان ... و ش به بازی و چرب زبانی با پس
موسيقی و بکار گيری آالت لهو و لعب و خسران می گذرد... و علی 
رغم اين آفت شديد و بالی بزرگی که بدان دچار است، من جماعتی 
ــدگان را ديده ام که در  ــفيهان و خوارش ــوردالن و گروهی از س از ک
ــاهده حق اول  ــت] معرفت و مش اين امور[که صوفی بدان دچار اس
ــات عاليه و وصول به معبود و مالزم  ــد) و همجواری با مقام (خداون
با خداوند بودن در عين شهود او و ديدن جمال احدی و فوز به لقاء 

سرمدی و حصول فنا و بقا را ادعا می کنند»۲۲ 
ــخی  ــدرا در واقع بهترين و کوبنده ترين پاس ــن عبارت مالص اي
ــفه و عرفا و از جمله بحث  ــت که می توان به بحث عشق فالس اس
ــفار داد که اين نمونه صوفی مورد حمله  ــق خود او در کتاب اس عش
شما ـ که سمبلی از ديگر صوفيه است ـ بر اساس فتوای فالسفه و 
ــين عشق مجازی حتی عشق به پسران  عرفا در تجويز و بلکه تحس

عرفـا بـر هميـن مبنـاى خـود 
سـاخته كه عشـق مجـازى پلى 
به سـوى عشـق حقيقى است، 
وقتـى بـه قصـه قرآنى يوسـف 
و زليخـا مى پردازنـد، بـر خالف 
منطق قرآن كه از عشق زليخا به 
يوسـف با عنوان سوء و فحشاء 
ياد مى كنـد، از زليخاى عاشـق 
يوسـف حتى با وجود شـوهردار 
بودنـش تجليل كرده و از او يك 

قهرمان عشق بازى مى سازند.
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به چنين ورطه هولناکی افتاده است و فساد و شهوت رانی را بستر و 
قنطره ای برای شهود و وصول و لقای حق می بيند. 

ــف قرآن و عترت در برابر  ــتر موضع و موق اما برای توضيح بيش
مبحث عشق مجازی به موارد زير نيز اشاره می کنيم:     

ــاره کرديم عرفا تمايل  ــم آن که همان گونه که اش ــی رغ ۱. عل
ــف را از مقوله عشق  ــوهر دار بودنش به يوس زليخا حتی با وجود ش
ــد، قرآن عمل زليخا را  ــتايش می کنن مجازی می دانند و از زليخا س

سوء و فحشاء می داند و عمل او را تقبيح می کند.
 ف رِ لك لنَصْ ذَ ــد همتْ بِه وهم بِها لَوال أَن رأَى برهان ربه كَ  ولَقَ

۲۳ينلَص اء إِنَّه من عبادنَا الْمخْ عنْه السو  َء والْفَحشَ
و در حقيقت [آن زن ] آهنگ وى كرد، و [يوسف نيز] اگر برهان 
ــروردگارش را نديده بود، آهنگ او مى كرد. چنين [كرديم ] تا بدى  پ
و زشتكارى را از او بازگردانيم، چرا كه او از بندگان مخلص ما بود.

ــألت أبا عبد اّهللا  عليه  السالم عن العشق؟ قال: قلوب خلت  ۲. س
عن ذكر اّهللا  فأذاقها اّهللا حب غيره.۲۴ 

راوی می گويد: از امام صادق عليه  السالم درباره عشق پرسيدم، 
ــته اند،  ــتند كه از ذكر خداوند تهی گش فرمودند: آن ها قلب هائی هس

پس خداوند آن ها را به محبت غير خود گرفتار كرده است.
۳. قال اميرالمؤمنين عليه السالم:  من عشق شيئا أعشی بصره، 
ــمع بأذن غير  ــر صحيحة، ويس ــو ينظر بعين غي ــرض قلبه، فه وام
ــميعة، قد خرقت الشهوات عقله، واماتت الدنيا قلبه، وولهت عليها  س

نفسه، فهو عبد لها...۲۵ 
ــق چيزی [يا فردی]   آن کس که عاش
ــيده،  ــود، ديده و فهمش را فرو پوش می ش
ــه ديده  ــوده، پس ب ــار نم ــش را بيم و دل
ــنوا  ــی ناش غير صحيح می نگرد، و به گوش
می شنود، شهوات عقلش را از ميان برده، و 
دنيا قلبش را ميرانده، و وجودش شيفته آن 

شده، پس بنده آن گشته است.
ــد صلی اهللا  ــی خداون ــر گرام ۴. پيامب
ــه و آله در باره امتش پس از خويش از  علي
شهوت پنهانی که بدون شک عبارتی ديگر 
از همان عشق مجازی بر زيبا رويان است، 

ابراز نگرانی می کنند:  
ــی امتی من  ــا اتخوف عل ــوف م ان اخ
ــهوة  ــب المحرمه والش بعدی هذه المكاس

الخفية والربا.۲۶ 
ــتناك ترين چيزی كه از آن پس  وحش
ــغلهای  از خويش بر امتم بيمناكم همين ش

حرام، و شهوت نهان، و ربا است.
ــالم بر خالف  ۵. امام صادق عليه  الس
ــازی که از لوازم  ــق عرفا که از نظر ب منط
ــل می کنند،  ــت تجلي ــازی اس ــق مج عش

می فرمايند:
وجلّ ال  ــهام ابليس مسموم من تركها ّهللا  عزّ ا  لنظرة سهم من س

لغيره اعقبه اّهللا  ايمانا يجد طعمه.۲۷  
ــموم شيطان است كه هر كس  نگاه كردن تيری از تيرهای مس
آن را برای خداوند عزوجل و نه غير او ترك كند خداوند او را ايمانی 

پاداش دهد كه مزه آن را بچشد.
ــادق می فرمايند: إياكم وأوالد االغنياء والملوك المرد  ۶. امام ص

فإن فتنتهم أشد من فتنة العذاری فی خدورهن.۲۸
از پسران نوجوان ثروتمندان و پادشاهان بر حذر باشيد که گرفتار 

آنان شدن، از گرفتار ماهرويان پرده نشين شدن شديدتر است.
و اما برخی از فقها و علمای عالی مقام تشيع نيز به تقبيح مبحث 

عشق در عقايد فالسفه و عرفا پرداخته اند. از جمله:
ــين نوری مؤلف مستدرک  ۱. محدث واال مقام مرحوم ميرزا حس
ــيخ عباس قمی مؤلف مفاتيح الجنان در رد  الوسائل و استاد حاج ش
آنان كه عشق بازی با زيبارويان زن و مرد را راهی به معرفت خدا، و 

پلی برای وصول از مجاز به حقيقت شمرده اند؛ می  گويد:
« اين راهی است كه دارنده آن هر چه در آن بيشتر سير كند از 
ــير رهروان است، دورتر می گردد؛  آستان معرفت حق، كه نهايت س
زيرا خالی بودن قلب از محبت خداوند تعالی خود بزرگ ترين سبب 
ــت، پس چگونه راهی به سوی معرفت و  برای پسنديدن چهره هاس
محبت حق تواند بود؟! و آنان كه خداوند متعال جز به معرفت ايشان 
ــان معصومين  ــردد ـ (كه هم ــناخته نگ ش
ــنی راه  ــتند)ـ  به روش ــالم هس عليهم الس
ــد را بيان  ــيدن به معرفت خداون های رس
ــان سخنی  فرموده اند و هرگز در كالم ايش
از محبت جوانان و پسربچگان برای انتقال 
ــت؛  ــت خداوند به ميان نيامده اس به محب
ــت  مگر اينكه تماميت و كمال دين به دس
ــريعت سيد  همين راهزنان دين و دزدان ش

مرسلين باشد!»۲۹ 
۲. فقيه و اصولی بزرگ مرحوم ميرزای 
قمی در مقاله ای که در رد ابن عربی نوشته 
ــکوه از جماعت صوفيه و فرقه  ــت با ش اس
ــال درباريان زمان خويش به  اباحتيه و اقب

اين جماعت می نويسد: 
ــاهده می کنيم  ــن زمان مش      «در اي
ــاب دول و  ــًا ارب ــا، خصوص ــه اهل دني ک
اصحاب جاه و فرمانروايی که شيوه ايشان 
ــم عباد و اضرار به ضعفا و جمع جيفه  مظال
ــد، از هر دری  ــا باش ــر ج ــت- از ه دنياس
ــان و آنان که  ــد- از مصاحبت اباحتي درآي
امر ايشان را در نظر ايشان سهل وانمايند، 
ــرت با آن ها  ــنود می باشند و به معاش خش

در حالـى كه فالسـفه و عرفا در 
مقوله عشـق مجازى و پل بودن 
آن به سـوى عشـق بـه خداوند 
و فضايل انسـانى ايـن همه داد 
سـخن داده اند و قلم فرسـايى 
كـرده اند، اثـرى از اين موضوع 
بـه اصطـالح تربيتـى در قـرآن 
و آموزهـاى انبيـاء و اهـل بيـت 
عليهم السالم نيسـت و اين در 
حالى است كه مهمترين رسالت 
انبياء، تعليـم و تربيت و تهذيب 
نفوس انسـان ها و ايجاد محبت 
نسـبت بـه خداونـد در دل آنها 
بوده اسـت. آيا بايـد العياذ باهللا 
ايـن امـر را به حسـاب غفلت و 
بـى توجهى و يا ضعـف و نقص 
آموزه هاى وحيانى در امر تربيت 
و تهذيب دانسـت كـه حضرات 
عرفا و صوفيان و فالسـفه مشاء 
و اشـراق و حكمت متعاليه بدان 

وقوف يافته اند؟ 
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عمر شريف را مصروف می دارند... اباحتيان 
ــان- که  مثل جماعت قلندريه و اَتباع ايش
معلوم نيست که اعتقادی به شريعت داشته 
ــرع گاهی  ــه از اهل ش ــند و از راه تقي باش
ــورت عبادتی به جا می آورند- آن ها هم  ص
 ــيرين دلربا و کلمات بزرگ ــخن های ش س
ــارگان [مردم بی  ــت نما به اين بيچ اني حقّ
خبر] در ميان می آورند. و گاهی دم از عالَم 
ــه دل بندگان  ــفات می زنند ک باال و مکاش
ــوب حقيقی؛ چون  ــه ياد محب ــد ب را برباين
 ــت و جذبه حب البته هر دلی طالب آن اس
محبوب فطری جاذب آن است و گاهی به 
سحر و تسخير جن و شياطين و علم سيميا  
ــت به آن ها وا می نمايند  و امثالی آن کرام
ــان به سبب  و حال اين که اين امور از ايش
ــت ...  ــه دنيا و تحصيل جاه اس جلب جيف
ــياری از ايشان ترويج امر  حتّی اين که بس
ــق بازی با مردان و دختران را به کام  عش
ــيده، اگر پيشتر از لواطه  اين بيچارگان کش

ــد، و تدليس کالم بطالت  ــب بودند به دام آن ها می افتن ــا مجتن و زن
ــرة الحقيقة» اين بيچارگان را چنين وا می نمايد  انجامِ «المجاز قنط
ــق بازی با اين ها عشق بازی با جمال الهی است، و حال آن  که عش
ــق، فرمود: «قلوب خلت عن ذکر  ــوال کردند از عش که از امام ما س
ــقان دل هايی است  اهللا فأذاقها اهللا حب غيره».  يعنی دل های عاش
که خالی شده است از ياد خدا، پس در عقوبت آن به ايشان چشانيده 
ــن معنی، خصوص کلمات  ــاهد بر بطالن اي اند حب غير او را. و ش
پيشوايان ماست که با آن محبتی که به جناب اقدس الهی داشتند و 
چنان بودند در مقام محبت که اگر محبوب واقعی ايشان را در نيران 
ــوزاند، باز در آن جا فرياد از مفارقت او می زنند و  عذاب و عقوبت بس
از آتش عذاب پروا ندارند،  و در دام دنيا جان های شيرين را در راه او 
فدا، و بدن های نازنين را در جهاد اعدای او پاره پاره و از هم جدا، و 
اهل و عيال و حريم با عزّت و جالل خود را در طلب رضای او اسير 
ــرور و  محنت و بال و در غل و زنجير مبتال نموده به اين معنی مس
خوشحال باشند. و با وجود اين، در اين همه احاديث و ادعيه بسيار و 
ــکار در يک جا لفظ عشق به آن جناب و معشوق  مناجات های بی ش
ــتعمال نکردند و به غير لفط محبت  ــق بودن خود را اس بودن و عاش
ــوق به چيزهای ديگر، دوستی خود را اظهار نکردند؛ چون اصل  و ش
ــوداوی که از مزاج به هم  ــت از برای مرض س آن لفظ موضوع اس
ــد، و غالبًا از عاليق جسمانيه حاصل می شود. الحال، با وجود  می رس
ــد و ما  ــبت به امردان و دختران [به] هم رس اين که اين مرض نس

آن را محبت الهی و عشق او نام کنيم، غلط اندر خواهد بود...»۳۰ 
ــم ربانی آيت اهللا ميرزا جواد آقای تهرانی در کتاب «عارف و  عال
ــی چه می گويند»، پس از ذکر بخش هايی از عبارات مالصدرا  صوف

از کتاب اسفار در باب عشق، می نويسد: 
ــان  ــه حس ــق ورزی ب        «... عش
ــردن به ديدار  ــديد ب الوجوه (يعنی لذت ش
ــان، و به همين  ــای زيبای غالم صورت ه
ــتن به  ــه و محبت مفرط داش جهت عالق
آنان، كه از سراپای سخنان صدر المتالهين 
به دست می آيد و به مشايخ عرفان نسبت 
ــلوك به  می دهد كه مريدان را در ابتدای س
آن امر می كنند) به هر قسم كه پرورانده و 
بيان شود و به هر نام كه خوانده گردد خواه 
ــق عفيف، و يا عشق نفسانی در  به نام عش
مقابل حيوانی كه منجر و مقارن با فسق و 
فجور ديگر هم نگردد، از محرمات مسلّمه 
ــی همين  ــد»۳۱ و  در پاورق ــه می باش فقهي

کتاب۳۲  می افزايد: 
«بايد گفت بنا براين جای بسی شگفت 
است از شارع مقدس اسالم كه با اهتمامی 
ــوی خدا  ــوق مردم به س كه در دعوت و س
ــره خدايی  ــن پل و قنط ــته چگونه اي داش
ــان الوجوه) را كه مطلوب همه نفوس و  ــق ورزی به حس (يعنی عش
ــان  يا اقال به گفته بعضی مطلوب نفوس ظريفه و لطيفه و امری آس
ــت و هرگز مردم را از  ــت سر انداخته اس ــت فراموش كرده و پش اس
اين راه به سوی خدا سوق نداده است. گويا عرفا و اوليای صوفيه از 
ــالم به راههای خدائی و مصالح  پيغمبر اكرم و ائمه دين عليهم الس
ــوزتر بوده اند! مگر اينكه  و حكم واقعی داناتر، و در هدايت مردم دلس
در اينجا فورا به حديث متشابه در نظر عوام تمسك جسته و بگويند 
ــت كه «ان اّهللا  جميل ويحب الجمال» غافل از اينكه  در حديث اس
حديث مزبور مربوط به اين مقام نيست زيرا معنی آن ظاهرا حسن و 
جمال و تزيين است كه شخص به وسيله لباس و تنظيف برای خود 
ــاهد: عن أبی عبد اّهللا  عليه  السالم البس وتجمل  حاصل می كند. ش
فإن اّهللا  جميل يحب الجمال وليكن من حالل.۳۳ [ امام صادق عليه 
ــالم فرمود: لباس زيبا بپوش و خود را بيارا که خداوند زيبا است  الس
ــت دارد. البته بدين شرط که اين تجمل بايد از راه  و زيبايی را دوس

حالل فراهم آيد]»
ــت که  ــاره کنيم اين اس ــه بايد در اينجا بدان اش ــه ای را ک نکت
ــازی گاه با ابتنای  ــق مج ــفه و عرفا در توجيه مطلوبيت عش فالس
ــه مخلوق و خالق را  ــاد غلط «وحدت وجود» ک ــث خود بر اعتق بح
ــحه ای  ــنخ و جنس می دانند، زيبا رويان را حصه ای يا رش از يک س
ــق به آنان را  ــته و عش يا مرتبه ای از وجود جميل حضرت حق دانس
ــت می دانند.  مقدمه وصول به عالی ترين مرتبه وجود که خداوند اس
ــق و مخلوق بر خالف  ــنخيت وجودی بين خال در حالی که اوال س
برهان و قرآن و روايات صريح بوده و ثانيا بر اساس وحدت وجود نه 
ــت رويان و عجوزه گان و حيوانات و جن و  تنها زيبا رويان بلکه زش

آيـت اهللا ميـرزا جـواد تهرانى:  
عشـق ورزى به حسـان الوجوه 
(يعنـى لـذت شـديد بـردن به 
زيبـاى  صورت هـاى  ديـدار 
غالمان، و به همين جهت عالقه 
و محبت مفرط داشـتن به آنان، 
كـه از سـراپاى سـخنان صدر 
المتالهين به دسـت مى آيد و به 
مشـايخ عرفان نسـبت مى دهد 
كه مريدان را در ابتداى سـلوك 
به آن امر مى كنند) به هر نام كه 
خوانده شـود، خواه به نام عشق 
عفيـف، و يا عشـق نفسـانى در 
مقابـل حيوانى كه منجر و مقارن 
با فسق و فجور ديگر هم نگردد، 
فقهيـه  مسـلّمه  محرمـات  از 

مى باشد.
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ــياطين و خالصه هر موجودی چون رشحه و مرتبه ای از وجود و  ش
ذات جميل حضرت حق است!، بايد شايسته عشق ورزی باشد و اين 
عشق هيچ اختصاصی به زيبارويان به خصوص پسران زيبا رو ندارد؛ 
مگر آن که بگوييم شهوت و تمايل جنسی به معشوق، شرط تحقق 
ــق مجازی و عفيف! است چرا که بدون اين ميل شهوانی،  اين عش

اساسا عشقی منعقد نمی شود! 
اما برخی نيز بر مطلوبيت عشق مجازی، چنين استدالل می کنند 
ــت، پس  که چون صورت زيبا مظهری از آفرينش و صنع خداوند اس
ــقِ به زيبارويان، به عشق به خداوند است و در  ــت عش مآل و بازگش
لَقْنَا  د خَ ــات « لَقَ ــدرا ديديم که در همين زمينه به آي ــارت مال ص عب
 كارتَب ر فَ ا آخَ لْقً ــأْنَاه خَ يمٍ » ونيز «ثُم أَنشَ ــنِ تَقْوِ سی أَحف ــان االنس
القين» استناد و استدالل کرده بود. در پاسخ به اين  ــن الْخَ سأَح ُ اهللاَّ
استدالل بايد گفت که اگر چه اين حرف درست است که زيبارويان 
ــاله  مظهری از قدرت و آفرينش و صنع جميل خداوندند اما اين مس
ــان ها و مخلوقات خداوند صادق است و نيز احسن  در باره همه انس
تقويم و احسن الخالقين بودن خداوند صرفا در مورد انسان های زيبا 
رو نيست بلکه ناظر به صورت و خلقت نوع انسان ها است و در واقع 
ــهوانی محرک عشق به زيبا رويان نيست بايد عشق  اگر تمايالت ش
ــتور العمل سير و  ــت رو  نيز در دستور کار و دس ــان های زش به انس

سلوک عرفا قرار بگيرد!  

رسـاله ضيافت افالطون، خاستگاه مبحث عشق در فلسفه و 
عرفان

ــت که ببينيم خاستگاه بحث عشق عفيف و  اکنون نوبت آن اس
ــق حقيقی  ــيدن به عش زمينی و مجازی و مقدمه بودن آن برای رس
کجاست و فالسفه و عرفای مسلمان از کجا به چنين مبحثی توجه 
ــن! يافته اند، چرا که ديديم نه تنها اثری از تاييد آن در قرآن  و تفط
و سنت نبوی و عترت عليهم السالم نيست بلکه ادله و شواهد عليه 

آن است. 
ــفه و عرفا در اين مبحث نيز  ــوگمندانه بايد بگوييم که فالس س

ــفی و عرفانی بر  ــد ديگر مباحث فلس مانن
ــفره يونانيان نشسته اند و ريزه خوار  سر س
ــای ورود به مدينه  ــد و به ج ــان بوده ان آن
ــرای اخذ زالل  ــم نبوی از باب علوی ب عل
ــرکان  ــم و عرفان و حکمت، رو به مش عل
ــد و يکی از مهمترين  ــان کرده ان و گمراه
مباحثشان را که شايد از جهتی مهمترين و 
اوجمندترين! بحث فلسفی و عرفانی است، 
بر آثار انديشه های يونانيان مبتنی کرده اند 
ــف با تأويل غلط  ــه در گناهی مضاع و البت
ــه ای دينی به  ــی آيات و روايات، صبغ برخ

آن داده اند.
ــقراط  ــر عده ای، در زمان س ــا به نظ بن

ــا رو در ميان  ــران زيب ــون همجنس بازی و گرايش به پس و افالط
ــاعی سقراط و افالطون اين بود  ــت و يکی از مس يونانيان رواج داش
ــق مادی و معنوی را بشناسانند و به مردم بفهمانند  که حقيقت عش
ــر چه جمال  ــه جمال صورت اگ ــت و ن ــيرت اس که اصل کمال س
صورت می تواند پلی به کمال سيرت و عشق آسمانی باشد. از همين 
ــق عفيف و غير عفيف در  ــمانی و عش ــق زمينی و آس رو بحث عش
ــاله ای از افالطون با عنوان ضيافت (مهمانی) مطرح شده است.  رس
ــتان سقراط به قلم  ــرح ماجرای مهمانی يکی از دوس ــاله ش اين رس
ــاعری جايزه گرفته  ــقراط است که چون در ش ــاگرد س افالطون ش
است، وليمه می دهد. در اين مهمانی همه از شراب نوشی و نشاط و 
هياهو خسته می شوند و بنا می گذارند که هر يک خطبه ای در وصف 

عشق و مدح خدای عشق بسرايند. 
ــخن  ــق س ــی که  در وصف عش به روايت افالطون، اولين کس
ــت . او سخنرانی خويش را چنين آغاز می کند:  می گويد فدروس اس
ــق خداوندی بزرگ  و توانا و شگفت انگيز است...  اروس خدای عش
ــرف او نيز در همين است ...  ــت و ش چه او از ازلی ترين خدايان اس
هرج و مرج عالم هستی را فرا گرفته بود تا اين که زمين آفريده شد. 
زمين مرکز ثقل اشياء گرديد و پس از آن عشق پديد آمد ...وانگهی 
ــق سر چشمه بزرگترين منافع بنی آدم است و هر آدمی در آغاز  عش
ــد آن نتواند يافت که :  ــعادتی را همانن ــود و س زندگی خود هيچ س
دوست بدارد و دوستش بدارند. ...به نظر من در دنيا نعمتی پر ارزشتر 
ــريف  ــن برای يک جوان وجود ندارد که مورد محبت فردی ش از اي
ــوق  ــق يه معش قرار بگيرد و برای يک مرد نيز نعمتی باالتر از عش
ــخن می گويد. او از دو  ــدارد ... پس از فدروس پوزانياس س ــود ن وج
ــخن می گويد. عشق زمينی مربوط  ــق زمينی و آسمانی س نوع  عش
ــکين شهوات به  ــت که برای تس به جنس نر و ماده و مرد و زن اس
ــق آسمانی تنها از مردی پديد آمده و در آفرينش  کار می رود اما عش
آن زنی مشارکت نداشته است و اين عشقی است که متوجه پسران 
ــت  گرد هوا و هوس نمی  ــت و چون متعلق به خدای پيرتر اس اس
ــه جوانان دل می بندند و  ــانی که از او الهام می گيرند ب ــردد و کس گ
ــق خاطر بر می گزينند  افرادی را برای تعل
که طبع آنان با خردمندی و دليری آميخته 
ــد...و اين در هنگامی است که  و قرين باش
ــدن نمايد. ...  ــروع به رويي موی صورت ش
برای هيچ کس شايسته و سزاوار نيست که  
ناسنجيده و نا آزموده با جوانان عشق ورزد 
ــت که  دانسته  زيرا اين پيش بينی محالس
ــود که چه تحوالتی در احوال آنان پديد  ش
ــرانجام از لحاظ جسمی  خواهد آمد و آيا س
ــد...  فدروس در  ــد و يا ب خوب خواهند ش
ــقی که  ــق زمينی و عش ادامه بر نفی عش
متوجه تن معشوق است تاکيد می کند و آن 

را بی قدر و قيمت می داند. 

معـروف  صدرايـى  فيلسـوف   
مالهادى سـبزوارى در تعليقات 
و حواشى خود بر اسفار وقتى به 
مى رسد،  مالصدرا  عشـق  بحث 
متوجـه اين نكته اسـت كه اين 
امـر (يعنى عشـق ورزى به زيبا 
رويـان خـارج از يـك چارچوب 
شـرعى) از محرمات الهى است 
لـذا در صدد بـر آمده اسـت به 
نحـوى غير علمـى و به سـياق 
بافته هاى فيلسـوفانه و صوفيانه 

آن را توجيه نمايد.
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ــخنران ديگر بود. او  ــتو فانس س آريس
ــخن آغاز کرد: به عقيده من هنوز  چنين س
ــق را  ــر معنی توانايی و قدرت عش نوع بش
ــت سراسر زمين را  ــته ، اگر می دانس ندانس
ــاخت ... چه عشق  پرستشگاه عشق می س
ــفا  ــت و ش ــت آدميان اس نزديکترين دوس
ــبختی  ــت که راه خوش بخش دردهايی اس
ــته اند .  ــرو بس ــر ف ــر بش ــعادت را ب و س
آريستوفانس سپس در باره طبيعت بشری 
و آنچه بر او گذشته است سخن می گويد... 
ــريت در آغاز وجودش تنها به دو  زيرا  بش
جنس نر و ماده خالصه نمی شد بلکه سه 
ــومی، هم خاصيت مردی  نوع بودند که س
ــی را. اما از  ــت و هم خصوصيت زن را داش
ــترک، امروز جز نامی از آن بر  آن نوع مش
جای نمانده که آن را هم در موارد دشنام و 
ناسزا به کار می برند. عالوه بر اين، انسان 
در آن روزگاران شکلی گرد داشت و پشت 
و پهلوهايش دايره ای  را تشکيل می دادند. 
ــته، دارای چهار دست و چهار  و از آن گذش
ــت  پا بود و دو چهره کامال همانند هم داش
ــر و بر روی گردن، که  ــه در دو طرف س ک
آن هم گرد و دايره شکل بود، قرار داشت. 
ــلی  و همچنين چهار گوش و دو آلت تناس

ــب بودند. اين بشر  ــت و ديگر اعضای بدنش نيز به همين تناس داش
ــتاد و به هر  ــر روی دو پا می ايس ــان های امروزی ب ــم مانند انس ه
ــت، حرکت می کرد و راه می رفت. ولی هر گاه  ــوی که می خواس س
ــت و پای خود استفاده  ــت دس ــت تند بدود، از هر هش که می خواس
ــان های آن زمان  ــرد و چرخ زنان به جلو حرکت می کرد... انس می ک
ــان  ــان فوق العاده بود و غرورش مانند نياکان خود گرد بودند. قدرتش
بی پايان و به خود مغرور بودند، تا آنجا که بر آن شدند تا بر خدايان 

يورش برند.
حکايتی که هومر در باره افيالتس و اتوس روايت می کند، مربوط 
به همان انسان هاست که می خواستند راهی به سوی آسمان بيابند 
ــر خدايان در  ــد. از اين روی، زئوس و ديگ ــان حمله برن ــه خداي و ب
ــورای مشترکی تشکيل دادند تا بيانديشند که چگونه بايد  آسمان ش
ــان به جايی نرسيد. زيرا از  ــان ها برآيند. ولی فکرش از عهده اين انس
سويی هالکت اين نوع بشر را که قربانی به درگاهشان می کرد پذيرا 
ــی او  را بر  ــتاخی و عناد و سرکش نبودند و از طرف ديگر ظهور گس
ــول انجاميد، زئوس ديگر خدايان  ــاوره به ط نمی تافتند. و چون مش
ــم راه چاره ای  ــرده و چنين گفت: گمان می کن ــکوت ک را امر به س
ــده بماند و هم کاری  ــر را بگذاريم زن ــيده ام که هم نوع بش بيانديش
ــت بردارد و آن اينکه بشر را ضعيف  ــتاخی خود دس کنيم که از گس

ــازيم و من می خواهم که هم اکنون  تر س
ــا را از ميانه به دو نيم کنيم. بدين گونه  آنه
ــوند و هم برای ما  آنها هم ضعيف تر می ش
مفيدتر.... زئوس پس از ادای اين سخنان، 

... همه انسان ها را به دو نيم کرد. 
ــان های نخستين به دو  بدين گونه انس
ــات مزبور پايان  ــدند و چون عملي نيمه ش
ــک از آن دو نيمه دور مانده از  يافت، هر ي
ــش، روزگار وصل خويش را باز  اصل خوي
می جست و با تالش به اتصال با نيم ديگر، 
ــازوان خويش را به گردش حلقه می زد تا  ب
مگر از او دور نماند و به حالت پيشين خود 
ــر نمی شد. پس جميع  باز گردد. ولی ميس
آن نيمه ها به اعتصاب پرداخته، بر آن شدند 
ــری کاری انجام  ــچ يک بدون ديگ که هي
ــد و در نتيجه، همگی ناتوان گرديده،  ندهن
ــی می مردند و هر نيمه، چه  پياپی از بينواي
ــده بودند، نيم  ــه زن، که هنوز زن مرد و چ
ديگر خود را همچنان در آغوش می داشت 
ــق گردد. زئوس چون  تا خود نيز بدو ملح
ــه رحم آمد و  ــت را بديد، دلش ب ــن حال اي
ــيد. پس آالت تناسلی  تدبيری ديگر انديش
ــو بگردانيد تا وقتی نيمه نر و  آنها را به جل
ماده يکديگر را در آغوش می کشند، سبب 
تداوم نسل انسان ها فراهم گردد و چون اين دو نيمه نر و ماده با هم 

جمع گردند، سبب تلذذ و بهره مندی آنها با يکديگر شوند.   
از آن وقت، عشق متبادلی ميان افراد نوع بشر پديد آمد و طبايع 
ــان را به هم پيوست تا ـ در نتيجه ـ هر  متوافق و هماهنگی نهادش
دو فرد را يکی گردانيده و ترس و وحشت نيمه های از هم جدا گشته 
ــکين داد. و با اين پيوند است که ما می خواهيم زخم جدايی را  را تس

شفا داده و بدين وسيله به اصل خويش بازگرديم...
ــت و  ــان ديگری اس پس چنان که گفتم، هر يک از ما نيمه انس
به همين جهت هر کسی مدام در جست و جوی نيمه ديگر خويش 
ــه ای از يک جنس مختلط مرد و زن  ــت. اما همه مردانی که نيم اس
ــق می ورزند و اغلب مردان زناکار و همچنين  ــتند، به زنان عش هس
ــردان می روند و زناکارند، از همين  ــان هوس بازی که به دنبال م زن
قماشند. ولی زنانی که نيمه ای از جنس يک زن می باشند، به مردان 
تمايلی ندارند، بلکه بيشتر به زنان ميل می کنند و آن گروه از مردانی 
ــردان می روند. يعنی  ــند، به دنبال م ــه نيمه ای از يک مرد می باش ک
مادامی که جوان هستند مردان را دوست دارند و به اين دل خوشند 
که در کنار مردان به سر برند و با آنها دمخور باشند و يا اينکه با آنها 
ــوش گردند و آن گروه از مردان که صفات مردی را بيش از  هم آغ
ــند و اينانند که چون بزرگ  ديگران دارند، عالی ترين جوانان می باش

عجيـب اين كه خوِد مالصدرا در 
كتـاب ديگـر خود با نام «كسـر 
االصنام الجاهلية فى كفر جماعة 
الصوفية» در حمله به صوفيان و 
تخريـب آنان، صوفـى را چنين 
توصيـف مى كنـد: «اكثـر وقـت 
صوفى بـه بازى و چـرب زبانى 
با پسـربچه ها و نوجوانـان ... و 
شـنيدن غنـا و موسـيقى و بكار 
گيرى آالت لهو و لعب و خسران 
مى گذرد... و على رغم اين آفت 
شـديد و بالى بزرگـى كه بدان 
دچـار اسـت، مـن جماعتـى از 
كـوردالن و گروهى از سـفيهان 
و خوارشـدگان را ديده ام كه در 
اين امور[كه صوفـى بدان دچار 
اسـت] معرفت و مشـاهده حق 
اول (خداونـد) و همجـوارى بـا 
مقامـات عاليه و وصول به معبود 
و مالزم با خداوند بودن در عين 
شـهود او و ديدن جمال احدى و 
فوز به لقاء سرمدى و حصول فنا 

و بقا را ادعا مى كنند»
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ــوند فرمانروايان ما می شوند و اين خود دليل بر برتری آنهاست...  ش
ــت و دعوت عشق را اجابت می کنند.  ــق مايل اس و طبع آنها به عش
ــند، به پسران عشق می ورزند  البته اين گروه وقتی به مردی می رس
و ازدواج و توليد مثل برای زن ها از روی عالقه نيست، بلکه به اين 
جهت است که قانون آنها را به اين کار وادار می سازد و اگر آنها را به 
حال خود رها کنند، به ازدواج تن در نمی دهند. البته بعضی از مردم، 
ــرمی و هرزگی متهم می سازند و اين به نظر  اين جوانان را به بی ش
ــت، بلکه از روی شجاعت و دليری آنهاست. چه،  ــرم آور نيس من ش

آنها می خواهند با کسانی دوستی کنند که مثل خودشان هستند...
ــقراط در باره عشق رسيد. سقراط  ــپس نوبت به سخنرانی س س
ــد که :  ــق به اينجا می رس پس از ذکر مطالبی مقدماتی در باره عش
می خواهم داستانی را از زبان يک زن به نام ديوتيما که در باره عشق 
ــنيدم، برايتان بيان کنم. ديوتيما کاهنه ای بود فضيلت مند و  از او ش
ــائل، فردی بود صاحب نظر و بسيار  ــق و اين گونه مس در باره عش
روشن... آن زن خردمند به من گفت: عشق نه نيک است و نه زيبا. 
بلکه از جنس پريان است و مقام  و مرتبه پری، واسطه ميان خدايان 
و آدميان است و چون از سرشت و توانايی عشق پرسيدم، جواب داد 
ــانی را تفسير نموده و  ــق، هر يک از موجودات خدايی و انس که عش
ــری را  آنها را به همديگر پيوند می دهد و نيايش ها و قربانی های بش
ــاند.... و چون از  به خدايان و فرمان های خدايی را به بندگان می رس
ــق را پرسيدم، جواب داد که اين داستان  ديوتيما نام پدر و مادر عش
دراز دارد اما برايت به اختصار بيان خواهم کرد: چون آفروديت تولد 
ــز در ميان آنها  ــدای خردمندی و دانايی) ني ــر متيس (خ يافت، پس

ــت. در پايان جشن، پنيا (خدای  حضور داش
تهی دستی) هم آمد و بر در ايستاد، به اميد 
اينکه بهره ای از اين سفره و جشن و  سرور  

نصيب او شود.
ــی) که از  ــدای چاره جوي ــوروس (خ پ
نکتار باده آسمانی سرخوش بود ـ چون در 
ــراب وجود نداشت ـ  آن روزگاران هنوز ش
ــته  ــيار خس به باغ زئوس رفت و چون بس
ــی گران فرو رفت.  ــنگين بود، به خواب و س
ــتی) حيله ای انديشيد  پنيا (خدای تهی دس
ــدای چاره جويی) کودکی  تا از پوروس (خ
پيدا کند و با اين هدف در باغ کنار پوروس 
ــرد. بدين گونه  ــد و اروس را بارور ک آرمي

نطفه عشق بسته شد...
ــقراط عزيز! اينها کوچک ترين  ... ای س
ــق بود که با تو در ميان نهادم تا  رموز عش
آگاه شوی...به هر حال من کوشش خواهم 
ــرد که راه را بر تو بنمايانم. اگر می توانی  ک
ــی که بخواهد راه عشق  در پی من بيا. کس
را درست بپيمايد، بايد در  دوران جوانی به 

ــت را به او نشان داده  زيباچهره ای دل بندد. و اگر راهبرش راه درس
ــتگی انديشه  ــد، فقط دل به يک زيباروی می بندد و اين دل بس باش
خوب و زيبا برای وی پديد می آورد و وقتی که چنين شد، آنگاه پی 
خواهد برد که زيبايی يک بدن، همانند زيبايی بدن های ديگر است و 
از اين رو به طور کلی دلباخته تنها يک بدن می گردد. با پديدار شدن 
ــناختی، او عاشق همه بدن های زيبا خواهد شد و از شور و  چنين ش
شوق شديد فقط به يک بدن دست خواهد کشيد. پس از اين مرحله، 
متوجه زيبايی روح خواهد شد و آن را به مرتب باالتر از زيبايی بدن 
خواهد شمرد و هنگامی که به مرحله باالتر می رسد درک می کند که 
ــت و در نتيجه، اگر به روحی با  زيبايی جان باالتر از زيبايی بدن اس
فضيلت و پرهيزکار که از زيبايی رخسار بهره اش کمتر باشد برخورد 
ــته در  ــقش را به دل می گيرد و پيوس نمود، به او دل می بندد و عش

انديشه او خواهد بود....
ــقراط! من از تو می خواهم که هم اينک همه دقت خود را  ای س
به آنچه که اکنون برای تو بيان می کنم خوب به کار اندازی. کسی 
ــق تا اين مرحله تربيت يافت و شاگردی مکتب عشق را  که در عش
ــی را ادراک کرد و به پايان راه  ــل کرد و مراحل مختلف زيياي حاص
ــيد، ناگهان طبيعتی بر او آشکار می شود که زيبايی اش بی  خود رس
پايان است و اين غايت و سرانجام همه کوشش هاست و اين همان 
ــقت و  ــت که او به خاطر آن اين همه مش زيبايی خارق العاده ای اس
ــاخت و اين زيبايی، جاودانه است. نه به  ــختی را بر خود هموار س س
ــود و نه بزرگ  ــود. نه کوچک تر می ش وجود می آيد و نه فانی می ش
ــگان و در همه جا و در  ــم هم ــردد...از هر جهت و به چش ــر می گ ت
ــار و دست و  ــت. به رخس همه حال زيباس
ــخنرانی  ــدام در زيبايی نظير ندارد. در س ان
و دانش اندوزی هيچ کس مثل و مانندش 
نيست و نظيرش را در هيچ موجود زمينی و 
آسمانی نتوان يافت. زيبايی او مطلق است 
ــت که در  ــی نظير و جاودانه... اين اوس و ب
ــتان خدايان درمی آيد و زندگی  جرگه دوس
ابدی و جاودانه به دست می آورد. اين است 
آن زندگانی ازلی که سزاوار نوع بشر است؛ 
ــعادتمندانه ای که در آن  ــی س يعنی زندگ

عشق و زيبايی مطلق را مشاهده کنی...
ــخنرانی سقراط به پايان رسيد،  چون س
ــه او آفرين گفتند.  ــار مجلس بر خطاب حض
ــتو فانوس می خواست که به مناسبت  آريس
اشاره هايی که سقراط به گفته های او کرده 
بود جوابی بدهد که ناگهان صدای کوبيدن 
درهای خانه در فضای مجلس طنين انداز 
ــد و همهمه ای از بيرون به گوش رسيد.  ش
ــگران رخصت ورود  ظاهرا گروهی از رامش
ــتند و صدای دخترک نی زن هم  می خواس

آيـت اهللا ميـرزا جـواد تهرانى: 
جـاى بسـى شـگفت اسـت از 
شـارع مقـدس اسـالم كـه بـا 
اهتمامـى كه در دعوت و سـوق 
مردم به سوى خدا داشته چگونه 
اين پل و قنطـره خدايى! (يعنى 
عشق ورزى به حسـان الوجوه) 
را كـه مطلـوب همـه نفـوس و 
يـا اقال بـه گفته بعضـى مطلوب 
نفـوس ظريفه و لطيفـه و امرى 
آسـان اسـت فراموش كـرده و 
پشت سر انداخته است و هرگز 
مردم را از اين راه به سوى خدا 
سـوق نداده اسـت. گويا عرفا و 
اوليـاى صوفيـه از پيغمبر اكرم 
و ائمـه ديـن عليهم السـالم به 
راههاى خدائى و مصالح و حكم 
واقعى داناتر، و در هدايت مردم 

دلسوزتر بوده اند!
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در ميان آنان شنيده می شد...لحظه ای بيش 
ــت که صدای آلکبيادس در راهروی  نگذش
ــت  ــيد که به غايت مس خانه به گوش رس
ــيد و می گفت  ــده می کش ــود و عرب می نم
آگاتون کجاست؟ مرا پيش آگاتون ببريد...
ــادی از او خواستند که وارد  همه با فرياد ش
ــه از فرط  ــيند. حضار او را ک ــود و بنش ش
ــده بود گرفته و به داخل  ــتی سست ش مس
مجلس درآوردند. آلکبيادس متوجه حضور 
سقراط که در جلوی رويش برآساييده شده 
ــای خالی بين  ــد. بنابراين او در ج بود نش

آگاتون و سقراط قرار گرفت.
ــخصی را در  آلکبيادس چون حضور ش
ــاس کرد، پرسيد که اين  کنار خويش احس
ــمانش بر جمال  کيست؟ و همين که چش
سقراط افتاد، فرياد کشيد و گفت: آه خدايا! 
اين ديگر کيست؟ سقراط تو اينجا هستی؟ 
ــر که اصالً  ــل هر جای ديگ ــا هم مث اينج
ــتم در کمين من  ــدن تو را نداش انتظار دي
ــرا آمده ای؟ و  ــته ای؟ اينجا ديگر چ نشس

چرا اينجا درست در کنار آگاتون لميده  ای؟ و چرا در کنار ديگران ـ 
ــتو فانوس ـ که در اين مجلس حضور دارند ننشسته  ای؟  مثالً آريس
چرا باز طوری برنامه چيده  ای که در کنار زيباترين افراد قرار گيری؟
ــيب  ــقراط گفت: ای آگاتون، تو از من حمايت کن و مرا از آس س
ــبب دردسر من شده است!  اين جوان رهايی بخش. مهرورزی او س
از هنگامی که به او دل بسته ام، ديگر حق ندارم حتی با يک جوان 
ــخن شوم و يا نگاهش کنم. گويی که از حسادت سراسر  زيبا هم س
طوفان می شود و کارهايی می کند غيرباورکردنی. از دشنام و حرکات 
ــودگی ندارم و هم اکنون ممکن است مرا کتک بزند. خواهش  او آس
ــتي مان بده و اگر  ــيب و گزند او حفظ کن و يا آش می کنم مرا از آس
ــاند به کمک من بيا. چه، از حسادت و  ــيب برس ــت به من آس خواس

خشونت او سخت هراسانم.
ــتی نمی کنم و  ــقراط، من هرگز با تو آش آلکبيادس گفت: ای س
در وقت ديگری از اين حرکت که امشب از تو سر زد، انتقام خواهم 
ــپس يکی از حاضران از آلکبيادس خواست تا او هم در  گرفت...[ س
ــخن بگويد] آلکبيادس گفت: اين پيشنهاد عادالنه ای  باره عشق س
ــت. هرچند که حريف مست افتاده و از دست رفته و با هوشياران  اس
ــت. اما ای دوست من،  به گفت و گو پرداختن از اجحاف به دور نيس
آيا آنچه سقراط در باره من گفت پذيرفتی؟ آيا می دانی که او هميشه 
ــن آگاهم که اگر در  ــه آن می نماياند؟ زيرا م ــه چيز را به وارون هم
ــوای از خودش بستايم، از ضربت  ــانی را س حضور او هر خدا يا انس
ــانيدن به من خودداری  ــت او در امان نخواهم بود و از آزار رس شس

نتواند کرد.

ــخنش را بريد و گفت: ياوه  ــقراط س س
نگو.

ــوگند می خورم  آلکبيادس جواب داد: س
ــتم زبان به ستايش  که تا در حضور تو هس
هيچ کس ديگر نخواهم گشود و فقط از تو 

تعريف خواهم کرد.
ــيار خوب  ــی ماخوس گفت: بس آروکس
اگر ميل داری، هر قدر که دلت می خواهد 

سقراط را ستايش کن.
ماخوس،  آروکسی  گفت: ای  آلکبيادس 
نظر تو چيست؟ واقعا اجازه می  دهی که به 
ــما از او  جان اين مرد افتاده و در حضور ش

انتقام بگيرم؟
ــر  ــاز چه خيالی در س ــقراط گفت: ب س
می پرورانی؟ آيا می خواهی باز هم مرا مورد 
ــه ديگری  ــخر قرار داده، يا آنکه نقش تمس
ــادس گفت: من فقط  ــر داری؟ آلکبي در س
حقيقت را خواهم گفت. اگر اجازه می دهی 

بگويم.
سقراط گفت: البته اجازه خواهم داد که 

حقيقت را بگويی و حتی به تو دستور اين کار را هم می  دهم.
ــتان، در  ــروع می کنم...اکنون ای دوس ــادس گفت: پس ش آلکبي
ــقراط گمان کند که او را  ــقراط سخن می گويم. شايد س ستايش س
ــر ندارم و فقط می خواهم  ــخند می کنم. اما چنين خيالی در س ريش
ــخصيت  ــتايش های فراوان از ش حقيقت را بيان کنم. [او پس از س
ــيد که:] ای دوستان، اگر صورت  ــقراط و سخنوری او به اينجا رس س
ــداری و دانايی و  ــش راه يابيد، بي ــکافيد و در اندرون ــر او را بش ظاه
ــک بار اين فرصت به من  ــياری و اعتدال موج می زند... بله، ي هوش
ــرم چنان زيبا و  ــه در درون او ديدم، به نظ ــه را ک ــت داد و آنچ دس
آسمانی جلوه کرد که من در برابر او به زانو درآمدم و حاضر بودم هر 
فرمانی به من بدهد، از آن پيروی کنم...من و او تنها مانديم و انتظار 
داشتم که از او سخنان عاشقانه بشنوم، بدان گونه که در خلوت گاه  
عاشقان با معشوقان می گويند. اما به کلی نا اميد شدم... روز ديگر از 
او خواهش کردم که در ورزشگاه با من همراهی کند و اميدوار بودم 
که اين بار نيز به هدف خود برسم. او دعوت مرا پذيرفت و ما مدتی 
ــتی گرفتيم، بی آنکه کسی ناظر ما  با هم ورزش کرديم و بارها کش

باشد. ولی اين بار هم به هدف خود نرسيدم و نااميدانه بازگشتم.
اما من دست بردار نبودم و بار ديگر انديشيدم که باز او را بيازمايم 
ــروع کرده  ام به انجام برسانم بنابراين او را به شام  و کاری را که ش
دعوت کردم؛ چنان که عاشقان معشوقان خود را دعوت می کنند. در 
ــد. اما سرانجام با اصرار من قبول کرد. ولی چون  آغاز پذيرا نمی ش
ــت و رفت و نتوانستم او را نگه دارم. و  ــام به پايان رسيد، برخاس ش
ــام دعوت کردم، بعد از صرف شام او  ليکن دفعه ديگر که او را به ش

سـوگمندانه بايـد بگوييـم كـه 
فالسـفه و عرفـا در اين مبحث 
نيـز مانند ديگر مباحث فلسـفى 
و عرفانى بر سـر سفره يونانيان 
نشسـته انـد و ريزه خـوار آنان 
بوده اند و به جاى ورود به مدينه 
علم نبوى از باب علوى براى اخذ 
زالل علـم و عرفـان و حكمـت، 
گمراهـان  و  مشـركان  بـه  رو 
كـرده انـد و يكـى از مهمترين 
مباحثشـان را كه شايد از جهتى 
مهمتريـن و اوجمندترين! بحث 
فلسـفى و عرفانى است، بر آثار 
مبتنـى  يونانيـان  انديشـه هاى 
گناهـى  در  البتـه  و  انـد  كـرده 
مضاعـف بـا تأويل غلـط برخى 
آيات و روايـات، صبغه اى دينى 

به آن داده اند.
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را به صحبت گرفتم، تا شب از نيمه گذشت و چون قصد رفتن کرد، 
ــه بماند. او روی همان  ــت و مجبورش کردم ک گفتم که ديرگاه اس
ــيد. هيچ کس جز ما در خانه نبود. اينها  تخت که من بودم دراز کش

را بدون کوچکترين شرمندگی می توانم برای همه تعريف کنم...
ــد و نديمان و خدمتکاران  باری ای مردان! چون چراغ خاموش ش
همه رفتند، فکر کردم که ديگر نبايد فرصت را از دست بدهم. بلکه 
بايد فورًا حرف دلم را روشن و بی پرده با او در ميان نهم. پس او را 
تکانی داده و گفتم ای سقراط، خوابی يا بيدار؟ گفت: بيدارم. گفتم آيا 

می دانی که من در چه فکری ام؟ 
گفت: در چه فکری؟

ــام هواخواهان يگانه فردی  ــم: در اين فکرم که در ميان تم گفت
هستی که لياقت دوستی مرا دارد و تنها تو سزاوار محبت و مهرورزی 
منی. اما تو سخن نمی گويی و به نظرم در دل ترديد داری که اين 
مسئله را با من در ميان نهی. نظرم راجع به تو همين است که گفتم. 
ــتانم دارند در پای تو بريزم  می خواهم تا آنچه که خود و ديگر دوس
ــب فضيلت راهنمايی کن. زيرا  و خواهش می کنم که مرا در راه کس
ــه روز به روز بهتر  ــت ک ــرای من هيچ چيز با ارزش تر از اين نيس ب
ــوم و باور دارم که هيچ کس بهتر از تو نمی تواند  ــته تر ش و شايس
ــد. بنابراين اگر آن چه  ــتگيری و راهنمايی کن در اين راه من را دس
ــار خواهم بود تا  که دارم نثار تو نکنم، از خردمندان بيش تر شرمس
ــچ کس و هيچ چيز باک و  ــوده عوام و از اين ماجرا از هي ــر ت در براب

هراسی ندارم.
ــخندکنان گفت: ای  ــقراط ريش ــد، س ــرف من تمام ش ــی ح وقت

ــن، اگر آن  ــت م آلکبيادس عزيز! ای دوس
چه که گفتی درست باشد، يعنی من دارای 
ــم که بتواند تو را بهتر و عالی  نيرويی باش
ــازد، در اين صورت تو بايد خيلی آدم  تر س
زرنگی باشی. اما اگر گمان می کنی که در 
ــت که تو را از آن  وجود من اين توان هس
چه هستی بهتر کنم، معلوم می شود که در 
ــحرآميزی می بينی  من قدرت و زيبايی س
ــت  که به مراتب بيش از زيبايی بدن توس
ــوی و  ــعی می کنی به من نزديک ش که س
با عرضه ی زيبايی تن خود از زيبايی روح 
من بهره مند شوی و بدين گونه مرا فريب 
ــازی. چه، تو می خواهی  دهی و مغبون س
ــل تن را با فضايل روح و جان عوض  فضائ
ــر ديوانه، کور خوانده ای.  کنی... اما ای پس

من مغبون نخواهم شد!
ــش تا در مورد  ــاز بنگر و خوب بياندي ب
ــتباه  ــی و مبادا اش ــن فريب نخورده باش م
ــی... گفتم: نظر من همان است  کرده باش
ــه در دل  ــردم. و هر آن چ ــريح ک که تش

داشتم با تو در ميان نهادم. و اکنون اختيار با توست. بيانديش و ببين 
ــت. گفت: خب، راست می گويی.  که خير و صالح من و تو در چيس
ــالح هردوی ما در  ــر می کنم تا ببينم که خير و ص ــی ديگر فک وقت

چيست و کجاست. 
ــری که از کمان رها  ــد از اين صحبت ها، گمان کردم که تي بع
ــت. بنابراين برخاستم و بی  کرده ام، اکنون بر قلب او فرود آمده اس
آن که حرفی بزنم، لحافم را بر روی او انداخته و خود نيز در کنار او 
آرميدم و با بازوانم او را در آغوش فشردم و سراسر شب را در کنار او 

ـ که به راستی از شگفتی های آفرينش است ـ خوابيدم.
ــان کنی و بگويی که  ــقراط، هرگز نمی توانی اين را کتم ای س
ــقراط باالتر از دلبری های من بود و  ــم. با اين همه، س دروغ می گوي
زيبايی و آراستگی من را به ريشخند گرفت. اکنون ای داوران ـ چه، 
ــما حاضران اين جمع ميان من و سقراط داوريد ـ داد مرا از غرور  ش
ــندی سقراط بگيريد. آن شب ديگر بين ما چيزی نگذشت  و خودپس
ــرون آمدم و گويی که انگار در  ــون صبح دميد، از زير لحاف بي و چ
ــده بودم. همه خدايان بر اين  ــار پدر يا برادر بزرگ تر خود خوابي کن

امر گواهند. 
ــيد، همه حاضران از  ــخنان آلکبيادس به اين جا رس ــون س ... چ
سادگی گفتار و صداقت سخنش بر او خنديدند. چه، به نظر می رسيد 
که هنوز دل آلکبيادس در گرو محبت سقراط است. اما سقراط، روی 
ــياری و  به او کرده و گفت: ای آلکبيادس، گمان می کنم که تو هوش
مست نيستی. وگرنه هرگز نمی توانستی چنين ماهرانه در زير سايه 
ــازی.  ــه و منظور اصلی خود را پنهان س ــتايش ظاهری من، نقش س
ــه و منظور اصلی تو در پايان سخنت  نقش
آشکار شد. تو در نظر داری که رابطه ميان 
من و آگاتون را شکرآب کنی. بله؛ نقشه و 
مقصودت فقط جدايی انداختن ميان من و 
آگاتون است. تو در پرده، اين عبارات ساده 
ــيده  ــورت حق به جانبی پوش ــا را به ص نم
می داری. همه مقصود تو اين است که من 
ــتی و  ــا هيچ کس ديگر به غير از تو دوس ب
ــورزم. وگرنه تو اين  ــت نکنم و مهر ن رفاق
ــاطيری به روايات ساتير و  داستان های اس
ــيلنوس را جعل نمی کردی! ای آگاتون،  س
نبايد اجازه دهی که آلکبيادس تو را فريب 

دهد و ميان من و تو جدايی اندازد. 
آگاتون در پاسخ سقراط گفت: آری، حق 
با توست. من مقصود او را به يقين دريافتم. 
ــه او همين  من هم گمان می کنم که نقش
ــت. چه، مطلب از اين جا دستگيرم شد  اس
ــته است.  که اکنون او ميان من و تو نشس
ــه طرفه ای برنخواهد بست.  اما از اين نقش
ــای خود را عوض می کنم و در  زيرا من ج

اساسـا طرح اين مبحـث كه ما 
فراتر از عقل، موجود و يا كيفيت 
ديگرى در وجود آدمى داريم كه 
او مقامى فراتر از عقل دارد و نام 
او عشق است و  تحقير عقل اين 
محبـوب ترين مخلوق الهى ، بر 
خالف آموزه هاى اهل بيت عليهم 
السـالم اسـت. آنچه از احاديث 
و روايـات متعدد بـر مى آيد اين 
است كه عقل، شريف ترين جزء 
وجـود آدمى اسـت كه از سـوى 
خداوند خلق شـده و در وجود و 
روح انسـان ها تعبيه شده است 
و اين موجود شـريف، واجد همه 
فضايـل و زيبايى ها و خوبى ها از 
جملـه محبـت ورزى نسـبت به 
محبوب ازلى و ابدى جل و عال و 
اوليـاى او و فداكارى در راه حق 

است. 
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کنار تو می نشينم.
سقراط گفت: پس بيا و در کنار من بنشين.

آلکبيادس فرياد زد و گفت: آه خدايا! باز هم اين مرد دست از سر 
ــی دارد و می خواهد بر من جفا کند. ببين که من از جفای  ــن برنم م

سقراط چه ها که نمی کشم؟! ....
آلکبيادس گفت: هميشه اين جوری است و در جايی که سقراط 
ــد از زيبارويی دل ببرد و در  ــور دارد، هيچ کس جز او نمی توان حض
ــم با حقه و زرنگی،  ــان با او به رقابت پردازد. اکنون ه ــری جوان دلي
ــد که دل آگاتون را به خود جلب کرده و او را در  ــرانجام موفق ش س

کنار خود بنشاند.
آگاتون برخاست و در پهلوی سقراط نشست. ولی در اين هنگام 
ــهر که از مهمانی شبانه می آمدند، به  ــتان ش ناگهان جمعی از بدمس
ــود، به مجلس  ــوم آورده و چون درب خانه باز ب ــه آگاتون هج خان
ــه را مجبور کردند که بی  ــوب و غوغا برپا کردند و هم ريخته و آش

هدف و به افراط به باده گساری بپردازند.
ــود و پس از آن،  ــتوفانوس را خواب در رب ــن موقع آريس ...در اي
ــپيده دميد، آگاتون هم به خواب رفت ولی سقراط به خواب  چون س
ــت و بيرون رفت و  نپرداخت و پس از آنکه آن دو را خواباند، برخاس
ــم و عادتش بر اين بود، بلند شد و  ــتودموس هم چنان که رس آريس
ــقراط به راه افتاد. سقراط به ورزشگاه  ليسيوم رفت و در  به دنبال س
ــويی کرد و روز را در آنجا گذراند و چون  آنجا به عادت خود، تن ش
شب فرا رسيد، به خانه خويش بازگشت تا به استراحت پردازد.»۳۴

ــون بدين منظور بود  ــی از کتاب ضيافت افالط ــل بخش هاي نق
ــرک آلود و  ــه اوال خوانندگان اين مقاله با فضای فکری کامال ش ک
ــفه يونانیـ  که برخی  ــقراط و ديگر فالس خدايان زده افالطون و س
در تدارک مقام انبيايی برای آنان هستند! ـ آشنا شوند و ثانيا دريابند 
ــفه و عرفان به اصطالح اسالمی  ــخور مبحث عشق در فلس که آبش

کجاست. 

تقابل عقل و عشق
ــاله که موضوع عشق ـ و حتی تا  اکنون پس از دريافت اين مس
ــه با معارف وحيانی  ــق ـ کامال بی ارتباط و بيگان حدودی واژه عش
ــن مقاله که تقابل بين عقل  ــت بايد برگرديم به اصل موضوع اي اس

و عشق بود. 
ــا طرح اين  ــت، اساس ــق گذش جدای از مباحثی که در باب عش
ــت ديگری در وجود  ــا فراتر از عقل، موجود و يا کيفي ــث که م مبح
ــت و   ــق اس آدمی داريم که او مقامی فراتر از عقل دارد و نام او عش
ــوب ترين مخلوق الهی ، بر خالف آموزه های  تحقير عقل اين محب
ــت. آنچه از احاديث و روايات متعدد بر  ــالم اس اهل بيت عليهم الس
می آيد اين است که عقل، شريف ترين جزء وجود آدمی است که از 
سوی خداوند خلق شده و در وجود و روح انسان ها تعبيه شده است و 
اين موجود شريف، واجد همه فضايل و زيبايی ها و خوبی ها از جمله 
ــبت به محبوب ازلی و ابدی جل و عال و اوليای او  محبت ورزی نس

ــت. و البته در نقطه مقابل او جهل نيز در  و فداکاری در راه حق اس
ــده است که واجد همه زشتی ها و شرارت  روح و جان آدمی تعبيه ش
هاست که اين به جهت آزمايش انسان ها در جدال بين عقل و جهل 
صورت گرفته است. برای روشن تر شدن موضوع به چند حديث در 
ــاره می کنيم و سپس جمع بندی بحث  باب اهميت و ارزش عقل اش

را ارائه خواهيم کرد: 
۱. امام باقر عليه السالم: 

 قَالَ لَه لَ ثُمأَقْب ــالَ لَه أَقْبِلْ فَ ه ثُم قَ قَ نْطَ ــتَ قْلَ اساهللاُّ الْع لَق  لَما خَ
 نْكم إِلَی بأَح ولْقًا ه لَقْتُ خَ لی ما خَ تی و جالَ أَدبر ثُم قَالَ و عزّ أَدبِر فَ
 اكإِي ى وأَنْه اكإِي و رآم اكا إِنّی إِيأَم بأُح نيمإِالّ ف ــك ملْتُ و الَ أَكْ

   ۳۵يبأُث اكإِي و باقأُع
ــرده به او گفت پيش  ــى ك ــون خدا عقل را آفريد از او بازپرس چ
آى پيش آمد، گفت باز گرد، بازگشت، فرمود بعزت و جاللم سوگند 
ــد نيافريدم و ترا تنها به  ــم محبوب تر باش مخلوقى كه از تو به پيش
ــان دارم به طور كامل دادم. همانا امر و نهى و  ــانی كه دوستش كس

كيفر و پاداشم متوجه تو است.
قَالَ رسولُ اهللاِّ صلی اهللا عليه و آله و سلم: 

 نلُ م نَوم الْعاقلِ أَفْضَ لَ من الْعقْلِ فَ يئًا أَفْضَ ــم اهللاُّ للْعباد شَ ا قَسم
وصِ الْجاهلِ و الَ بعثَ  خُ لُ من شُ ــهرِ الْجاهلِ و إِقَامةُ الْعاقلِ أَفْضَ س
 نلَ م ون عقْلُه أَفْضَ ملَ الْعقْلَ و يكُ كْ ــتَ ستّى يــوالً ح سالَ ر ًا واهللاُّ نَبِي
 ادهتنِ اجلُ م ــه أَفْضَ ی نَفْسص ف النّبِی رم ولِ أُمته و ما يضْ جميعِ عقُ
 يعملَغَ جالَ ب و نْهلَ ع دين و ما أَدى الْعبد فَرائضَ اهللاِّ حتّى عقَ الْمجتَهِ
لْبابِ  ُء هم أُولُو اْألَ م ما بلَغَ الْعاقلُ و الْعقَالَ لِ عبادتهِ ــن فی فَضْ الْعابِدي

 ۳۶ لْبابِ ر إِالّ أُولُو اْألَ كّ الّذين قَالَ اهللاُّ تَعالَى و ما يتَذَ
ــت، زيرا  ــيده اس ــزى بهتر از عقل نبخش ــه بندگانش چي خدا ب
ــت و در منزل بودن  ــب بيدارى جاهل بهتر اس خوابيدن عاقل از ش
ــت و خدا  ــوى حج و جهاد) بهتر اس ــافرت جاهل (به س عاقل از مس
ــول را جز براى تكميل عقل مبعوث نسازد (تا عقلش را  پيغمبر و رس
ــازد) و عقل او برتر از عقول تمام امتش باشد  كامل نكند مبعوث نس
ــت و تا  ــه پيغمبر در خاطر دارد، از اجتهاد مجتهدين باالتر اس و آنچ
ــت.  ــده اى واجبات را به عقل خود در نيابد آنها رإ انجام نداده اس بن
ــان به پاى عاقل نرسند. عقال همان  همه عابدان در فضيلت عبادتش
ــوده: تنها صاحبان خرد اندرز  ــان فرم صاحبان خردند كه درباره ايش

مى گيرند.
قال الصادق عليه السالم:

 نع ينانِيوحالر نلْقٍ م لَق الْعقْلَ و هو أَولُ خَ  إِن اهللاَّ عزّ و جلّ خَ
الَ  أَقْبلَ فَقَ أَدبر ثُم قَالَ لَه أَقْبِلْ فَ الَ لَه أَدبِر فَ يمينِ الْعرشِ من نُورِه فَقَ
لْقی.۳۷ رمتُك علَى جميعِ خَ لْقًا عظيمًا و كَ لَقْتُك خَ اهللاُّ تَبارك و تَعالَى خَ

خداى عزوجل عقل را از نور خويش و از طرف راست عرش آفريد و 
ــت. پس بدو فرمود: پس رو او پس  آن اولين مخلوق از روحانيين اس
رفت. سپس فرمود پيش آى پيش آمد. خداى تبارك و تعالى فرمود: 

ترا با عظمت آفريدم و بر تمام آفريدگانم شرافت بخشيدم 
قال الکاظم عليه السالم:
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ــام ما بعثَ اهللاُّ أَنْبِياَءه و رسلَه إِلَى عباده إِالّ ليعقلُوا عنِ اهللاِّ  يا هشَ
ِأَمرِ اهللاِّ أَحسنُهم عقْالً  فَةً و أَعلَمهم ب فَأَحسنُهم استجابةً أَحسنُهم معرِ
ام إِن ِهللاِّ علَى  ملُهم عقْالً أَرفَعهم درجةً فی الدنْيا و اآلخرة يا هشَ و أَكْ
 ــلُ و سةُ فَالرراه أَما الظّ اهرةً و حجةً باطنَةً فَ ــاسِ حجتَينِ حجةً ظَ النّ
  نِينمؤالْم يرأَم ان ام كَ ولُ ... يا هشَ ئمةُ و أَما الْباطنَةُ فَالْعقُ نْبِياُء و اْألَ اْألَ

 ۳۸ لَ من الْعقْلِ ی ٍء أَفْضَ ولُ ما عبِد اهللاُّ بِشَ يقُ
ــل حجت را براى  ــطه عق ــام همانا خداى متعال به واس اى هش
مردم تمام كرده و پيغمبران را به وسيله بيان يارى كرده و به سبب 
ــام سپس  ــان نموده... اى هش برهان ها بر ربوبيت خويش داللت ش
ــان را  ــل به نيكوترين وجه ياد نموده و ايش ــد از صاحبان عق خداون
ــته و فرموده: خدا به هر كه خواهد حكمت دهد و  بهترين زيور آراس
ــيار گرفته است و جز صاحبان عقل در  هر كه حكمت گيرد خير بس
نيابند...اى هشام خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشكار و حجت 
ــكار رسوالن و پيغمبران و امامانند و حجت پنهان  پنهان، حجت آش
ــام امير المؤمنين عليه السالم مى فرمود:  ــت...اى هش عقل مردم اس

خدا با چيزى بهتر از عقل پرستش نشود.
  

جمع بندى بحث 
ــق مجازی و پل  ــق زمينی و عش ۱. آنچه به عنوان مبحث عش
ــی محبت خداوند در  ــق حقيقی يعن ــيدن به عش بودن آن برای رس
فلسفه و عرفان مطرح است، هيچ استناد و ما به ازای قرآنی و روايی 
ــق ورزی مردان به زنان و يا زنان به مردان جز در  ندارد و بلکه عش
ــرعی، مذموم و گناه است و بدتر از آن عشق  چارچوب يک رابطه ش
ورزی مردان به پسران و نوجوانان است که در متون عرفانی و بعضا 
ــت و ادعا می شود که  ــق به زنان مطرح اس ــفی قوی تر از عش فلس
ــهوانی نداشته و فقط مقدمه ای برای تلطيف روح و احساس  جنبه ش

و وصول به معشوق حقيقی است!
۲. اساسا در قرآن واژه عشق و مشتقات آن استعمال نشده است 
ــن واژه با بار معنايی مثبت  ــات نيز تنها چند مورد اندک اي و در رواي
به کار رفته و در بقيه موارد دارای بار معنايی منفی و مذموم است.

۳. مبحث عشق از يونان و فلسفه مشرکانه افالطون به فلسفه و 
ــالمی راه يافته است. رساله ضيافت افالطون  عرفان به اصطالح اس
حاوی مبحث عشق زمينی، عشق عفيف، عشق غير عفيف و عشق 
ــفه و عرفا در طرح و  ــت که نقطه عزيمت فالس ــران و ... اس به پس

پرورش و متورم کردن موضوع عشق بوده است. 
ــق و  ــری از بحث تقابل و جدال بين عقل و عش ــن اث ۴. کمتري
تحقير عقل در برابر عشق در معارف قرآن و اهل بيت عليهم السالم 
يافت نشده و بلکه عالی ترين ستايش ها از عقل به عنوان موجودی 

که واجد همه فضايل معنوی و زيبا است، شده است.
والسالم 

پى نوشت ها:
ــازمان چاپ و  ــق عرفانی)، ص ۲۸۰ ، س ــيری در عش ــمه بقا (س ۱ . کاظم محمدی، چش

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

۲ . همان ص ۲۸۳
۳ . همان ص ۲۸۹
۴. همان ص ۲۹۶ 
۵ . همان ص ۲۹۸

۶ . أصول الكافی ج۲ باب عبادت، حديث ۳
۷ . سفينة البحار، ج۶ ، ص ۲۷۰

۸ .  بحار، ج ۹۸، ص ۱۱۶
۹ . امالی صدوق، ص ۶۶۸
۱۰ .نهج البالغة، خطبه ۱۰۹

۱۱ .  العلم و الحکمة فی الکتاب و السنة، ص ۱۵۷، ح ۵۷۶
۱۲ . مائده/۵۴ 

۱۳ .ميزان الحکمة، ج۲، ص ۲۱۴
۱۴ . بقره/۱۶۵

۱۵ . مفاتيح الجنان، مناجات خمسة عشر، مناجات المحبين 
۱۶ . چشمه بقا، ص ۲۷

۱۷ . لغت نامه دهخدا، واژه عشق
۱۸ . يوسف/۲۴

ــارات و تنبيهات ابن سينا، ص ۶۴۴،   ــرح اش ــاهی، ترجمه و ش ــينی ملکش ۱۹ .  دکتر حس
انتشارات سروش، ۵۷۳۱ ه ش 

۲۰ . مالصدرا، اسفار، ج ۷، ۱۷۱-۱۷۹
ــتايش از عشق زمينی به  ــروش نيز در مقاله ای باعنوان س ۲۱ . همان،  دکتر عبدالکريم س
طرفداری از موضع فالسفه و عرفا و از جمله مالصدرا در مبحث عشق مجازی می پردازد. 
( فصلنامه مدرسه، شماره سوم، ارديبهشت ۱۳۸۵) وی يکی از داليل درستی اين عشق را 

وجود قصه يوسف و زليخا در قرآن می داند!
۲۲ . مالصدرا، کسر اصنام الجاهلية، ص۳

۲۳ . يوسف/۲۴
۲۴. امالی صدوق ص ۶۶۸ 
۲۵ . نهج البالغة/ ۱۵۹

۲۶. بحار، ۱۵۸/۷۳ 
۲۷ . من اليحضره الفقيه، ۱۱/۴

۲۸ . كافی، ۵ / ۵۴۸
۲۹ . سفينة البحار، ذيل واژه عشق

۳۰ .  اين مقاله در همين شماره سمات با عنوان ايمان فرعون چاپ شده است.
۳۱ . عارف و صوفی چه می گويند؟، ص ۵۷ و ۵۸

۳۲ . عارف و صوفی چه می گويند؟، ص ۵۵
۳۳ . بحار ،۳۰۴/۷۶؛ دعائم االسالم،۱۵۳/۲.

۳۴ . افالطون، رساله ضيافت، ترجمه محمد علی فروغی، انتشارات جامی
۳۵.  اصول كافى ج ۱ ص ۱۰ حديث ۱ 

۳۶ ۳۶. اصول كافى ج ۱ ص ۱۴ حديث ۱۱
۳۷ . اصول كافى ج ۱ ص ۲۳ حديث ۱۴ 
۳۸ . اصول كافى ج ۱ ص ۱۴ حديث ۱۲  
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دفتــرويژه
           ابن عربى
 ايمان فرعون/ ميرزاى قمى

 مذهب اين عربى/ گفتگوى سمات با آيت اهللا سيد
 جعفر مرتضى عاملى

 عارف خودستا / سيد جعفر مرتضى عاملى
 محى الدين در آيينه فصوص/ مرتضى رضوى

 ابن عربى در يك نگاه/ مرتضى رضوى
 استقبال نوانديشان ايرانى از ابن عربى
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آيت اهللا ميرزا ابوالقاسم گيالنى (ميرزاى قمى)

1
دفتر ويژه
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اشاره
ــت اهللا ميرزا  ــته آي ــر به قلم اصولی و فقيه برجس ــه زي مقال
ــهور به ميرزای قمی (متوفای ۱۲۳۱  ــم گيالنی مش ابوالقاس
ــد نظريه ابن عربی مبنی بر با «ايمان رفتن فرعون  ه) در نق
ــت. ميرزای قمی که در  ــا» به نگارش در آمده اس از دار دني
ــيخان قم مدفون و روضه اش زيارتگاه مؤمنين است، در  ش
ــته عهد قاجاريه و ملجأ علمی و معنوی  زمره فقهای برجس
ــی دارای آثار قلمی  ــرزای قم ــت. مي ــام و خاص بوده اس ع
ــت که  عديده ای در موضوعات اصولی و فقهی و کالمی اس
ــهورترين آنها کتاب قوانين االصول و در فقه  در اصول، مش
ــتات است. ميرزا چهار رساله در نقد مباحث  کتاب جامع الش
فلسفی و عرفانی نگاشته است که از جمله آنها مقاله حاضر 
ــاله فرعونيه (ايمان فرعون) مشهور  ــت که به عنوان رس اس
ــت. اين مقاله (همراه با تلخيص) که در پاسخ سؤال مال  اس
ــت،  ــر، روحانی دربار قاجار به نگارش در آمده اس علی اصغ
برگرفته از کتاب «سه رساله در نقد عرفان» از ميرزای قمی 
ــط محققين ارجمند، آقايان حسين لطيفی و  ــت که توس اس
ــوله، تصحيح و تحقيق شده و  ــيد علی جبار گلباغی ماس س
ــهای اسالمی آستان قدس رضوی به  از سوی بنياد پژوهش

چاپ رسيده است.   

ــاًء و أمالً  ــالً و أکثرهم رج ــلّ عباد عم ــد، چنين گويد أق ــا بع ام
أبوالقاسم بن الحسن نزيل دار اإليمان قم - صانها اهللا عن التصادم و 
التالطم- که در اين اوقات مکتوبی از عالی جناب فضايل مآب، األخ 
ــرع األبهر  فی اهللا، المبتغی لمرضاة اهللا، ناصرالدين األنور و معين الش
موالنا علی اصغر- وفّقه اهللا لما يحب و يرضی، و أعانه علی موجبات 
ــتمل بر شکايت از بغض اهل  ــعادات اآلخرة و األولی- رسيد، مش س
ــان از جاده مستقيمه اهل ايمان و غلو ايشان در  زمان و انحراف ايش
محبت طريقه مبتدعان و استعالم از بعض مطالب. و حاصل مسؤول 

ايشان در آن مکتوب از اين معترف به قصور اين بود که: 
ــی بگويد که فرعون از اهل نجات است به سبب اين  «هرگاه کس
ــذی آمنَت به بنُوا  ّ ــرق گفت: آمنت أنّه ال إله إالّ ال ــه در حين غ ک
ــخصی مسلم است يا کافر يا فاسق؟ و قايل اين  إسرآئيل ۱چنين ش

سخن مستحق لعن هست يا نه؟
ــده اند و  ــه عبارت قوانين ش ــک ب ــی در اين مطلب متمس و بعض
ــما را بدنام کنند که شما گفته ايد که: هرگاه کسی بذل  می خواهند ش
ــبب در  جهد تمام کند و تقصير نکند و خالف حق را بفهمد، به آن س

آخرت معذّب نخواهد بود.۲...
و هر چند اين ضعيف ناالن عالوه بر قصور قريحه و قلّت بضاعت 
ــتگی های جسمانی عالوه بر آالم روحانيه  جبلّی، الحال چندان شکس
ــب و ضعف دماغ و فتور  ــده از خفقان قل ــانيه عارضم ش و نوازل نفس
جميع حواس و قوا و تناقض قوت از جميع اعضا و بخاری که عارض 
ــده - که باعث مزيد  ــده- که نزديک به يأس از بصر ش ــمم ش چش
ــده و به اين سبب کار بر اين تَبه  ــار ادراک و ضعف قوه فکر ش انکس

ــوار شده. بلی، هنگام رحيل است و اين امور همگی رسل  روزگار دش
و رسايل حضرت عزرائيل است، و لکن به مقتضای المأمور معذور، و 
اليترک الميسور بالمعسور، چند کلمه ای به مقتضای وقت مرقوم قلم 

منقصت رقم می گردد...

مقدمه
... در حديث است از رسول خدا صلی اهللا عليه و آله که:

ــه، و إن امرء  ــتغاله بما اليعني ــة إعراض اهللا عن العبد اش «عالم
ذهبت ساعة من عمره فی غير ما خلق له لَجدير أن يطول حسرته. و 

من جاوز األربعين و لم يغلب خيره شره فليتجهز إلی النار»۳ 
ــغول شود به  ــت که مش يعنی عالمت اعراض خدا از بنده اين اس
ــتی و تحقيق هر مردی که برود  ــه نفعی به او ندارد. به درس کاری ک
ــاعتی از عمر او در غير آنچه خلق شده از برای آن، هر آينه سزاوار  س
است که حسرت او دور و دراز شود. و کسی که عمر او از چهل سال 
ــر او نشده باشد، پس بايد که مهيا باشد  ــت و خير او غالب بر ش گذش
ــود به مجرد آن  ــوی آتش. و اين ها حاصل می ش از برای رفتن به س
که عمر را به لهو و لعل بگذارند. و هرگاه همه عمر به معصيت الهی 

بگذرد ديگر چگونه خواهد بود؟
ــا و جمع مال و طلب جاه الاقلّ گاهی  ــس گرفتاران به حب دني پ
مصاحبت دانشمندان دين دار بکنند که آن ها را الاقلّ به اين جا فرود 
ــه و انابه بيفتند و از  ــت نفس خود کنند. و به فکر توب ــه مالم آورد ک
ــان را زياد کنند فرسخ فرسخ گريزان باشند. و  ــانی که غفلت ايش کس
ــاهده می کنيم که اهل دنيا،  ــس اين، الحال در اين زمان مش به عک
ــان  ــيوه ايش ــًا ارباب دول و اصحاب جاه و فرمانروايی که ش خصوص
مظالم عباد و اضرار به ضعفا و جمع جيفه دنياست- از هر جا باشد، از 
هر دری درآيد- از مصاحبت اباحتيان و آنان که امر ايشان را در نظر 
ــند و به معاشرت با آن ها عمر  ــان سهل وانمايند، خشنود می باش ايش

شريف را مصروف می دارند. 
ــون آن جماعت محروم از آخرت و دنيا به طمع دنيا و منتفع  و چ
ــا می گذارند به  ــه ندارند- در راه آن ه ــا، دينی- ک ــدن از اهل دني ش
ــت به کام اين ها  ــت آن هاس طمع آن يک لقمه از جيفه ای که در دس
ــته اين معنی در دل اين بزرگان در ظاهر،  ــته آهس بيندازند،  و آهس
ضعفای گرفتار در باطن- که محلّ ترحمند- ريشه می کند و چاره ای 
ــان ضعيف ترند به  ــوان کرد. از آن بدتر که ديگرانی که از ايش نمی ت
ــوند، جبری مذهبان- لعنهم اهللا فی الدنيا و  ــان می ش تقليد تابع ايش
ــرة- آن بيچارگان مبتال را به اعانت ابليس لعين و تدليس نفس  اآلخ
ــت  اماره به اين وا می دارند که اعتقاد اين کنند که اگر خدا نمی خواس
که ما اين کار ها را بکنيم اين تسلّط را به ما نمی داد و مانع ما می شد، 
ــان را جبری می کنند  ــت به آنچه ما بکنيم و ايش پس خدا راضی اس

در رفتار خود. 
ــان- که معلوم نيست  و اباحتيان مثل جماعت قلندريه و اَتباع ايش
ــريعت داشته باشند و از راه تقيه از اهل شرع گاهی  که اعتقادی به ش
ــيرين دلربا  ــخن های ش صورت عبادتی به جا می آورند- آن ها هم س
ــارگان در ميان می آورند. و  انيت نما به اين بيچ ــزرگ حقّ و کلمات ب

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



گاهی دم از عالَم باال و مکاشفات می زنند 
ــدگان را بربايند به ياد محبوب  که دل بن
حقيقی؛ چون البته هر دلی طالب آن است 
ــری جاذب آن  ــه حب محبوب فط و جذب

است.
ــخير جن و  ــحر و تس ــی به س و گاه
شياطين و علم سيميا۴ و امثالی آن کرامت 
ــا وا می نمايند و حال اين که اين  به آن ه
ــبب جلب جيفه دنيا  ــان به س امور از ايش
ــون حالل و  ــت. و چ ــل جاه اس و تحصي
ــرام و احکام الهی را در نظر آن ها خوار  ح
ــر در نظر اين  ــدار می کنند، ديگ و بی مق
بيچاره ها عزمی از برای ارتکاب محرمات 
ــرام و خواه از  ــوال- خواه از ح و جمع ام
ــالل- و غير ذلک باقی نمی ماند، و اين  ح

ــخن های ياوه از اين بيچارگان گرفتار هم گاهی به ظهور می رسد.  س
ــق بازی با مردان و  ــان ترويج امر عش ــياری از ايش حتّی اين که بس
ــتر از لواطه و زنا  ــيده، اگر پيش ــران را به کام اين بيچارگان کش دخت
ــس کالم بطالت انجامِ  ــه دام آن ها می افتند، و تدلي ــب بودند ب مجتن
«المجاز قنطرة الحقيقة» اين بيچارگان را چنين وا می نمايد که عشق 
ــق بازی با جمال الهی است، و حال آن که از امام  بازی با اين ها عش
ــق، فرمود: «قلوب خلت عن ذکر اهللا فأذاقها  ــوال کردند از عش ما س
اهللا حب غيره».۵ يعنی دل های عاشقان دل هايی است که خالی شده 
ــان چشانيده اند حب غير  ــت از ياد خدا، پس در عقوبت آن به ايش اس

او را.
ــوايان ماست  ــاهد بر بطالن اين معنی، خصوص کلمات پيش و ش
ــتند و چنان بودند  ــا آن محبتی که [به] جناب اقدس الهی داش ــه ب ک
ــان را در نيران عذاب و  ــت که اگر محبوب واقعی ايش ــام محب در مق
ــاد از مفارقت او می زنند و از آتش  ــوزاند، باز در آن جا فري عقوبت بس
ــيرين را در راه او فدا، و  عذاب پروا ندارند،۶ و در دام دنيا جان های ش
ــاره پاره و از هم جدا، و اهل  ــای نازنين را در جهاد اعدای او پ بدن ه
ــير  ــالل خود را در طلب رضای او اس ــم با عزّت و ج ــال و حري و عي
ــرور و  ــت و بال و در غل و زنجير مبتال نموده به اين معنی مس محن
ــند. و با وجود اين، در اين همه احاديث و ادعيه بسيار  ــحال باش خوش
ــکار در يک جا لفظ عشق به آن جناب و معشوق  و مناجات های بی ش
ــق بودن خود را استعمال نکردند و به غير لفط محبت و  بودن و عاش
ــوق به چيزهای ديگر دوستی خود را اظهار نکردند؛ چون اصل آن  ش
لفظ موضوع است از برای مرض سوداوی که از مزاج به هم می رسد، 

و غالبًا از عاليق جسمانيه حاصل می شود.۷
ــه امردان و دختران  ــبت ب ــال، با وجود اين که اين مرض نس الح
ــق او نام کنيم، غلط اندر  ــد و ما آن را محبت الهی و عش [به] هم رس

خواهد بود...
...اين يقينی است که حق تعالی از زمان آدم تا به حال، پيغمبران 
ــتاده بر خلق، و بعضی از خاليق فرمان بردند، و بعضی مخالفت  فرس
ار  ــمانی همه جا مدح مؤمنان و مذمت کفّ ــد. و در کتاب های آس کردن

ــه بگويد که  ــی خواهد ک ــرگاه کس کرده. ه
ار داناتر  ــه خوب بودند يا کفّ مؤمن و کافر هم
ــت يا از  ــان بودند، يا از باب جنون اس از مؤمن
ــان که منافقين اصحاب  باب کفر باطنی؛ چن
ــول صلی اهللا عليه و آله کفر قديمی را در  رس
دل داشتند و از راه خوف يا طمعِ دنيايی اظهار 

متابعت می کردند.
ــلمين دانستن آن  پس عمده از برای مس
است که خدا از بندگان چه خواست و پيغمبران 
ــتن اين که  به خلق چه تبليغ کردند؟ اما دانس
کی ايمان آورد و کی کافر شد اهتمامی در آن 
نيست؛ چنان که گفته اند: «إنّما يعرف الرجال 
بالحق، ال الحق بالرجال»۸ يعنی مردان را به 
ــناخت- يعنی هر کس حق گويد  حق بايد ش
ــه مردان-  ــت- نه حق را ب ــوب مردی اس خ
 يعنی نه اين که گوييم: اين سخن را چون فالن گفته است بايد حق
ــکی نيست در اين که حضرت نوح- علی نبينا و  ــد- پس ما را ش باش
آله و عليه السالم- که مثالً نهصد و پنجاه سال دعوت کرد قوم خود 
ــه او االّ قليل، و در آخر نفرين کرد و  ــه ايمان، و ايمان نياوردند ب را ب
ــق تعالی مؤمنان را نجات داد و مخالفان را غرق هالک کرد، ديگر  ح
ــدند خوب بودند، و  ــش ندارد که بگوييم که: آن ها که غرق ش گنجاي
ــی که  ــن قوم فرعون و قوم صالح و لوط و ديگران. پس کس همچني

چنين گويد يا ديوانه است يا کافر...
ــد که- خدا نخواسته- تغيير در  ــموع ش ... و در اين چند روز مس
ــرع و تابعين آيات و  ــلطان اعظم نسبت به اهل ش ــلوک س اوضاع س
ــا اهل بدعت و  ــدد اعانت و مالطفت ب ــيده و درص ــار به هم رس اخب
ــتر منظور داشته، تهديد بليغ  اضالل برآمده اند و مراعات آن ها را بيش
ــبب اکثر  ــود، و به اين س ــی مزاحم حال آنها نش ــد که کس فرموده ان
ــلطنت به اين رفتار سوگوار  ــنيه و طايفان سرير س ــده س عاکفان س
شده، مايل آن جانب شده و از اهل شريعت و متابعان ظواهر کتاب و 
ــده اند؛ حتّی اين که شنيدم که بعضی از واردين اين  سنّت مجانب ش
ــرور و مباهات می کرده  ــلطان زمان، اظهار س دار اإليمان از امرای س
ــده اند االّ نادری! هر  ــی ارکان دولت مايل به اين طريقه ش که همگ
ــت و تصلّب در دين داری  ــد نظر به آنچه اين حقير از ذکا و فطن چن
سلطان شريعت سيرت، حقانيت سريرت، يافته بودم و ديده بودم اين 
معنی را باور نکردم، ولکن از باب احتياط و دفع ورود اوهام و خياالت 
ــم و التماس  ــکوک و محتمالت، چند کلمه در اين مقام می نويس و ش
می کنم که ناظرين اين مقاله به دقت تمام و تأمل تام نظر کنند و از 

روی انصاف متابع حق شوند.
ب علمای ظاهر، و تصريح  در اين جا من دست بر می دارم از تعصّ
ــخنم الحال، همين  ــان س به کفر اين جماعت ضاللت مظاهر، با ايش
است که: آيا ايشان را اعتقاد به قرآن و دين پيغمبر آخرالزمان هست 
ــان خود را مسلمان می دانند يا از باب جوک و هنود  ــت؟ و ايش يا نيس

و ساير مشرکان؟  

 در ايـن همـه احاديـث و ادعيه 
بسـيار و مناجات هاى بى شـكار 
در يـك جـا لفظ عشـق بـه آن 
جناب و معشـوق بودن و عاشق 
بـودِن خود را اسـتعمال نكردند 
و بـه غير لفـط محبّت و شـوق 
بـه چيزهاى ديگر دوسـتى خود 
را اظهـار نكردنـد؛ چـون اصـل 
آن لفـظ موضوع اسـت از براى 
مرض سـوداوى كـه از مزاج به 
هـم مى رسـد، و غالبـاً از عاليق 

جسمانيّه حاصل مى شود.
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هرگاه می گويند که: ما مسلمان نيستيم و دين اسالم باطل است، 
ما با آن ها سخن نمی گوييم، پادشاه اسالم خود می داند و آن ها.

ــلمانيم، می گوييم: يا اهل شريعت از فقها  و هرگاه می گويند: مس
ــالم مخصوص شماست و آن ها  ــلمانند، يا اس و علمای ظاهر هم مس

کافرند.
ــالم بايد با آنها  ــاه اس ــر گويند که: آن ها کافرند، پس باز پادش اگ
ــکام فقهی که علمای  ــد. و در اين صورت، پس اح ار کن ــه کفّ معامل
ــته اند در حالل و حرام و طريقه دين نبوی هيچ يک محلّ  ظاهر نوش
اعتماد نخواهد بود، و حال آن که در ميان آن فرقه کسی که دانشمند 
ــت، و آن هايی که ربطی دارند به  ــريعت باشد بسيار کم اس احکام ش
ــد و اعتماد آن ها را به اقوال  ــايل، همگی تابع علمای ظاهرن اين مس
ايشان است. و نقل اخبار از ائمه ما همه در عهده علمای ظاهر است.
ــلمانيم، پس اين نزاع و غوغا  و هرگاه می گويند که: ما هر دو مس

در اين ميان برای چه چيز است؟ 
اگر گويند که: نزاع در اين است که ما می گوييم که: علوم حقّانی 
ــت و علم باطن. و علمای ظاهر  ــت: علم ظاهری اس ــم اس بر دو قس
ــر می گويند: وجود  ــالً علمای ظاه ــوم باطنه ندارند؛ مث ــری از عل خب
ــدا بنده را،  ــدا، و مراد از خلق کردن خ ــت از وجود خ ــدگان جداس بن
ــت که اراده خدا متعلّق شد به وجود بنده، می گويد: « کن»  همين اس
يعنی موجود شو، پس آن موجود می شود. و ما می گوييم که: وجودی 
ــد به غير وجود خدا، و اين موجودات هم پرتوی از نور وجود  نمی باش
او، از بابت شعاعی که از نور آفتاب به ديوار می افتد و از آن جا به توی 
ــنی می دهد، و از آن جا به توی خانه، و از آن جا به پستو،  ايوان روش

ــات موجودات که معدوم بحت اند به  و ماهي
همان پرتو موجود می شوند، يا آن که همه 
ــی الحقيقة - خود اويند و او  موجودات - ف
ــکلی خود را می نمايد؛  در هر لمحه ای به ش
ــت و موج های  ــد دريا که يک چيز اس مانن

متعدد از او بر می خيزد. 
ــر می گويند  ــای ظاه ــن علم و همچني
ــی بندگان را بعد از موت زنده  که: حق تعال
می کند و در همين بدن عنصری، يا معذّب 
می کند به آتش که می سوزاند بدن را- مثل 
ــوزاند - و  همين آتش دنيا که بدن را می س
فی الحقيقة، همين بدن عنصری مراد است 
ــمانی، يا متنعم می شود  و همين آتش جس
ــت که در آن  ــت، و آن خانه ای اس در بهش
ــار و أنهار و حور و قصور  ــجار و ثم انواع اش
ــرب و جماع و ساير  ــد، و اکل و ش می باش
ــود. و ما می گوييم  ــذات در آن واقع می ش ل
که زنده شدن و معذّب شدن و متنعم شدن 
اين ها نيست، بلکه عالم مثال و خيال است. 
ــی خوابيده در خواب بعضی  و چنان که کس
ذ  ــه او رخ می دهد که به آن متلذّ خياالت ب

ــال و مثالی رخ  ــی که مرد او را خي ــود يا متألّم، همچنين کس می ش
می دهد مانند خيال و مثال عالم خواب، و بهشت و دوزخ عبارت است 
ــی بهشت موجود است يا  ــانيه، و الحال در هر نفس از آن حاالت نفس
 ــم يا به آن حاالت خوش متنع ــوت به آن خياالت ــد از م دوزخ، و بع

زشت متألّم خواهد شد.
پس ما می گوييم که: پس اين همه پيغمبر ها از زمان آدم تا خاتم 
ــه حق تعالی مباين خلق  ــان که خبر داده اند از اين ک و اوصيای ايش
است و وجود خدا غير وجود بنده است، و در آيات بسيار فرمودند که: 
ــان را خلق کرديم و پيش از اين هيچ نبود،۹ اين چگونه جمع  ما انس
می شود با آن که وجود مخلوقين از باب فيض وجود خدا باشد؟! يعنی 
ل می شود به اشکال  ــر ريز او باشد، يا خود وجود او باشد که متشکّ س
مختلفه. کدام چيز است از وجود حقيقی الهی اصيل تر؟ که مخلوقات 
ــه از تجلّيات ظهور او حاصل  ــو اويند يا صورت های مختلفه اند ک پرت

می شوند. پس اين همه آيات و اخبار افسانه است؟! 
ــمانی هم ناطق است به معاد جسمانی  و همچنين کتاب های آس
ات جسمانی؛ چنان  ــمانی و تنعم به لذّ و عود بدن و تألّم به آتش جس
ــت به آن از اول تا به آخر، و اگر نباشد مگر  که قرآن مجيد ناطق اس
 یلَنا مثالً و نَس بر ــت: و ضَ ــت که فرموده اس همين يک آيه بس اس
أَها أَول  ه قال من يحيی العظام و هی رميم قُل يحيِيها الّذی أنشَ لقَ خَ

۱۰.يمللقٍ ع لِّ خَ مرة و هو بِکُ
ــتخوان های پوسيده که در ديوارها بود، آن  چون اُبی بن خلف اس
ــلم  ــول خدا صلی اهللا عليه و آله و س ــت رس ــه، آورد در خدم را گرفت
ــا در وقتی که ما  ــاخت و گفت: آي ــم ماليد و متفرق س ــه ه و آن را ب
ــتخوان پوسيده شديم، باز زنده  مرديم و اس
ــزِ عجيبِ غريبی  ــويم؟! يعنی اين چي می ش
ــت! اين آيه نازل شد که خالصه ترجمه  اس
ــت که: ايشان برای ما مثل زده  آن اين اس
ــتخوان پوسيده و  ــت در حکايت آن اس اس
ــود را که او  ــت خلقت خ فراموش کرده اس
ــاک، و بعد از آن از  ــچ نبود. ما او را از خ هي
ــه و مضغه خلق  ــه، و بعد از آن از علق نطف
 یو ه ظامحيی العن يکرديم. او می گويد: م
ــتخوان ها  رميم۱۱ يعنی کی زنده می کند اس
را از خاک، و حال آن که آن ها پوسيده اند؟! 
بگو- ای محمد زنده می کند آنها را آن کس 
ــا را در اول بار، و او به  ــه ايجاد کرد آن ه ک
هر طور ايجاد کردنی بسيار داناست.۱۲ يعنی 
هم می تواند بی ماده ايجاد کند که هيچ نبود 
ــاير  ــمان و زمين و س و ايجاد کرد مثل آس
ــاده خلق کند  ــم می تواند از م عناصر، و ه
ــيده و خاک  ــتخوان پوس همچنان که از اس
ــد. اين ها چگونه  ــده او را ثانيًا ايجاد کن ش
ــود با اين که مراد از زنده شدن  جمع می ش
ــتخواهای پوسيده همان محض خيال و  اس
ــد؟! پس يا اين است که ايشان و  مثال باش

 پس اين همه پيغمبر ها از زمان 
آدم تا خاتم و اوصياى ايشان كه 
خبر داده اند از اين كه حّق تعالى 
مبايـن خلق اسـت و وجود خدا 
غير وجود بنده اسـت، و در آيات 
بسـيار فرمودند كه: ما انسان را 
خلق كرديـم و پيش از اين هيچ 
نبود، اين چگونه جمع مى شـود 
با آن كـه وجود مخلوقين از باب 
فيض وجـود خدا باشـد؟! يعنى 
سـر ريز او باشـد، يا خود وجود 
او باشـد كـه متشـّكل مى شـود 
بـه اشـكال مختلفه. كـدام چيز 
اسـت از وجـود حقيقـى اِلهـى 
اصيـل تر؟ كـه مخلوقـات پرتو 
اويند يا صورت هـاى مختلفه اند 
كـه از تجلّيات ظهـور او حاصل 
مى شـوند. پس اين همه آيات و 

اخبار افسانه است؟! 
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ــت می گويند، يا هر دو دروغ، يا يکی راست  علمای ظاهر هر دو راس
است و ديگری دروغ!

ــخن ها می گويند اين است که: بلی،  ــان از اين س جوابی که ايش
ــمانی هم چنين  ــن گفته اند و کتاب های آس ــران در ظاهر چني پيغمب
 ه خلق مبعوث شدند و عوامــده، نهايت چون پيغمبران بر عام نازل ش
ــا می فهميم نمی کنند، و اگر هزار  ــاس فهم اين معانی دقيق که م الن
ــال ايشان را بشارت بدهی به لذّت و الم روحانی و بگويی که: خدا  س
ــت می دارد و از شما خوشنود می شود به اين اعمال و خشنودی  دوس
ــوش دارد از اين اعمال و  ــت، يا خدا ناخ ــدا از همه چيز باالتر اس خ
ــما اعراض می کند، و مطلق آن ها را به  ــت از ش ــبب اعمال زش به س
ــرب و حور و قصور نيندازی، يا از  ــت جسمانی و اَکل و ش طمع بهش
ــوختن و شکنجه نترسانی، دست از متابعت شهوت نفسانی  آتش و س
ــون اطاعت بندگی  ــر نمی دارند و پيرام ــانی ب و مقتضای غضب نفس
ــد. پس اين  ــمانی باش نمی گردند هر چند در واقع آن لذّت و اَلم جس
ــت؛ و اگر  ــت به دامن گرفتن و جوجو کردن اس از باب فريفتن خر اس
ــوزد و نه  ــت که در آن بدن بس ــی هس نه فی الحقيقة، نه گودال آتش
ــرب ظاهری به  ــتان و ثمار و حور و قصور که در آن اکل و ش باغس
ــرار انبيا و ائمه است، و اين را ما  عمل آيد، و آنچه ما می گوييم از اس

فهميده ايم و همه کس را اليق آن نديده اند.
ــاير آنچه در ظاهر شرع وارد شده از خلقت مالئکه  و همچنين س
ــن و جبرئيل و ابليس و وحی و طريقه ايجاد خلق، همه را تأويل  و ج
ــرع ما نيست، و می گويند:  می کنند به چيزهايی که اثری از آن در ش
اين ها همه در اسرار انبيا و ائمه است، و آنچه در ظاهر وانمود کرده اند 
ــم الناس علی قدر  ــه فرموده اند: «نکلّ ــت؛ چنان ک از برای عوام اس

عقولهم» و از اين جاست که شاعر ايشان گفته:
پشت اين مشت مقلّد خم که کردی در جهان

گرنه در جنّت نويد قليه و حلواستی!
ما در جواب اين سخن ها می گوييم:

ــليم اين که شما راست می گوييد و حقيقت  اما اوالً: بر فرض تس
ــما می گوييد، و اين که بر خدا قبيح نيست در ظاهر  ــت که ش آن اس
ــی بگويد که از آن چيزی می فهمند مکلّفين، و مراد او چيز ديگر  لفظ
ــد، پس غرض جناب اقدس الهی از اين که به اين نحوِ ظاهر به  باش
ــود او از رام کردن خلق چه  ــت؟ و مقص مردمان فهمانده چه چيز اس
چيزاست؟ آيا مقصود اين است که خود منتفع شود و بزرگی و مملکت 
ــود؟ يا غرض او رسانيدن فيض است به  ــتر ش و فرمانروايی اش بيش

خلق، و اصالح امرِ عالم و رفع فساد؟
جزمًا مراد تحصيل نفع خود نيست؛ زيرا که الزم می آيد استکمال 
به غير، و اين که واجب الوجود غنی مطلق و کامل من جميع الوجوه 
ــد، پس منحصر شد در  ــد، بلکه در کمال خود محتاج به غير باش نباش
اين که از برای فيض به خلق و اصالح حال و رفع فساد ايشان باشد. 
ــد که  و هرگاه حکيم علی اإلطالق مصلحت را در آن رفتار ديده باش

موافق فهم عوام بگويد، چگونه شايد که تغيير آن بدهيم؟  
ــرام می کنند از خوف  ــر مردم که ترک ح ــالً می گوييم که: اگ مث
سوختن به آتش است، يا به طمع اکل و شرب و حور و قصور بهشت 
ــت، هر گاه خدای تعالی داند که انتظار عالم و صالح کلّ در اين  اس

ــت که مردم بدانند که جهنمی هست سوزنده و بهشتی هست پر  اس
ــان نکنند و هر يک به  ــا اين که بندگان بر يک ديگر طغي ت، ت ــذّ از ل
ــاد [در] خالص باشد و همگی رو  ــوند و عالَم از فس حق خود قانع ش
ــوند، آن هايی که  ــه اطاعت و بندگی کنند تا به رحمت الهی فايز ش ب
می خواهند که افشا کنند که اين ها بی اصل است و آن جهنّم و بهشت 
ــت که عوام الناس از آن  ــی ندارد، بلکه مراد يک معنی ديگر اس اصل
انديشه نمی کنند و به آن طمع نمی کنند، آيا اين منافی غرض جناب 
ــت يا نه؟ و آيا حکمت و فهم اين ها  اقدس حکيم علَی اإلطالق هس
ــت و چهار هزار پيغمبر است  بيش از جناب اقدس الهی و صد و بيس

که اهتمام آن ها همه در ترويج اين ظواهر بود؟
ــای  با وجود اين که اهتمام همه پيغمبران و اوصيای آن ها در افش
ــوام را تخويف  ــاجد و منابر ع ــه واعظان در مس ــا بود و هميش آن ه
ــت، پس وای هرگاه بشنوند  کرده اند و می کنند باز حال مردم اين اس
ــت و مخلوقات و ممکنات همه  ــا از باب خواب و خيال اس ــه اين ه ک
ــتند و الزم آن می افتد  مظاهر تجلّيات، و خود مالک هيچ چيزی نيس
ــس ديگر چه حاللی و چه  ــد! پ ــه افعال بندگان همه فعل خدا باش ک
ــانه و  ــی و چه امری و چه نهيی؟! دين و قرآن همه از باب افس حرام
ه خوانی خواهد بود! و از اين جاست که علمای اماميه گفته اند که:  قصّ
ــت؛ چون باعث اين است که بندگان را به  خلق جهنّم لطف الهی اس
طاعت نزديک می کند و از معصيت دور می کند،۱۳ بلکه ظاهر آيات و 
ــت که جهنّم و بهشت الحال موجودند نه اين که بعد از  اخبار اين اس
ــوند، که آن هم لطف ديگر است که باعث زيادتی  اين مخلوق می ش
ات بهشت  خوف و اميد می گردد، و اعتقاد ما همين است. و هر چند لذّ
ــود طباع عوام به آن راغب تر  ــتر شمرده شود [و] باالتر گفته ش بيش
ــود؛ هر چند وصف عذاب و شدت  ــان در طاعت بيشتر می ش و سعيش
ــود خوف عوام بيشتر و ردعشان از حرام زيادتر  آن شديدتر مذکور ش

می شود...
ــخن هايی که آن  جماعت می گويند هم  ــس بر فرضی که س ... پ
ــد و مطابق واقع باشد- چنان که خود می گويند که از اسرار  حق باش
ــت، و اين احکام ظاهر از برای صالح حال کافه مردم  انبيا و ائمه اس
ــت، و اين از برای اهل معرفت و دانش و رياضت است- پس بايد  اس
ــته و در نزد عوام از  ــود و امثال خود دانس ــرار را مخصوص خ آن اس
ــان را موافق آنچه خالق ايشان صالح حال  ــخن نگويند، و ايش آن س
آن ها دانسته به آن حال واگذارند نه اين که به دور عالم بيفتند و اين 
ــرار را به هر تر و خشکی افشا کنند، و خواهند به عکس مصلحت  اس
ــری را که فاش کرده پنهان کنند، و  ــت الهی کار کنند که ام و حکم

امری را که بايد پنهان داشت آن را فاش کنند؛ …
ــد و بزرگان دنيا  پس الحال که اين مزخرفات اهل بدعت فاش ش
ــت و چهار هزار  ــر ظاهر جلی که صد و بيس ــدند، آن ام معين آن ش
ــمانی به آن فرياد  ــا [و] همه کتاب های آس ــر و اوصيای اين ه پيغمب
ــته باشند آن را سر کنند و پنهان کنند، و آنچه را  کردند، الحال خواس
ــت- خالفًا ِهللاّ و ألوليائه- فاش کنند، بايد که بر اين  بايد پنهان داش

دين گريست و به اين عجايب از روی حيرت نگريست.
ــرار انبيا و ائمه آن باشد که  ــلّمنا که اس و ثانيًا: می گوييم که: س
شما می گوييد، لکن، ائمه ما امر کردند به کتمان اسرار ايشان، و نهی 
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کرده اند از افشای آن ها در کمال تأکيد.۱۴ 
ــخن ها را در ميان  پس اين فرياد کردن های اين جماعت و اين س
ــه هر خر و گاوی درس  ــتن، [و] ب عوام گفتن، بلکه در کتاب ها نوش
گفتن، همه مخالفت ائمه است، بلکه دشمنی با ايشان است چنان که 

احاديث بسيار داللت دارد بر حرمت افشای اسرار.۱۵ 
ــوند در اثبات اين معنی به حديث  ــک ش و بر فرضی که متمس ...
ــوذر ما فی قلب  ــه و آله که فرمود: « لوعلم أب ــر صلی اهللا علي پيغمب
سلمان لقتله»۱۶ و در بعضی روايات: لکفّره يعنی اگر ابوذر می دانست 
ــلمان چه چيز است هر آينه می کشت او را، يا حکم به کفر  در دل س

او می کرد!
ــت که در اين صورت بر سلمان واجب  ی نيس ــکّ ما می گوييم: ش
ــت، و اگر اظهار می کرد از مرتبه  ــتن آنچه در دل داش بود پنهان داش
سلمانی در می رفت و فسق او ظاهر می شد که باعث قتل خود می شد، 
ــت يا  ــد، و لکن ابوذر اگر او را می کش يا باعث تهمت او به کفر می ش
ــبب  تکفير می کرد از مرتبه ابوذری در نمی رفت، بلکه مرتبه او به س
اطاعت و اتيان مکلّف به خود باال می رفت. و آنچه از فضايل و علوم 
و زهد ابوذر ثابت است، از آفتاب روشن تر است، حتّی اين که احاديث 
ــول خدا صلی اهللا عليه و آله فرمود: ابوذر  ــده که رس ــيار وارد ش بس

ــت. و فرمودند: که آسمان  از اهل بيت ماس
ــايه نينداخته است و زمينِ گرد آلود  سبز س
ــتگوتر باشد از  ــت کسی را که راس بر نداش
ــلمان  ابوذر.۱۷ پس «ابوذر» اگر می گفت: س
ــتگو بود و بر او مؤاخذه ای  ــت. راس کافر اس
نبود، و اگر او را می کشت اطاعت خدا کرده 
ــد که اين جماعت اسرار  بود. پس چگونه ش
ــند می گويند، حتّی به  را به هر کس می رس
کسانی که قابليت نوکری اباذر را ندارند؟! و 

اين ها قابل اسرار هستند و ابوذر نبود!
ــخاص  ــی که اين اش ــس بر فرض ... پ
ــند الاقلّ فاسق که هستند، بلکه  کافر نباش
ــاق بلکه از جمله مفسدين فی  از اَفسق فس
ــع و دنيای  ــن مردم را ضاي ــه دي األرض ک
ــورش  ــا را مختل می کنند و باعث ش آن ه
ــلمين  ــداوت و بغضا مابين مس ــای ع و الق
ــوند، در چنين صورت، کسی  چگونه  می ش
ــق اعتماد کند و به سخن او دل  به خبر فاس
ــوام الناس الاقلّ به  ــد؟! پيش از اين ع بده
ــد ايمان  ــمان باش يک خدايی که توی آس
ــان  ــت ايش ــال آن هم از دس ــتند، الح داش
ــه ای از عذاب  می رود. و فی الجملة، انديش
ــتند. و فی  ــت داش جهنّم و اميدی به بهش
ــودداری می کردند و  ــة، از معاصی خ الجمل
ميلی به بندگی می کردند، الحال بايد اين ها 

هم بالمرة از ميان برود.

و گمان حقير اين است که کسانی که متصدی قبول توبه فرعون 
ــند از اهل اسالم، بلکه از يهوديان و غيرهم،  شده اند خجالت می کش
اين که بگويند: فرعون برگزيده خدا بود، لکن چون توبه و قبول توبه 
ــلمان منافات با دين و شرع ندارد اين را پيش گرفته اند؛  از کافر و مس
ــه خصوص کلمه ايمان و توبه بر زبان جاری  ــون در ماده فرعون ب چ
شده تا از مالمت اهل دين و اسالم فارغ شوند و تشفّی خاطر خود را 
هم در اظهارِ معتقد خود به قدر مقدور کرده باشند، و اگر نه، ظاهر اين 
ــل فرعون را بد ندانند، بلکه بعضی  ــت که قائالن اين کالم از اص اس
ــيخ خود را شناخته بود  او را افالطون الهی خوانند؛ چون حقيقت و ش
ــه إالّ أنا» و «ليس فی  ــه با يزيد گفت: «ال إل ــت، چنان ک که خداس
ــوی اهللا». و حسين بن منصور گفت: «أنا الحق». ولکن اين  جبتی س
رفتار هم بر وجهی ديگر موجب انکار شريعت می شود چنان که بيان 

خواهد شد.
هرگاه اين مقدمه ممهد شد، می پردازيم به ذکر فصول:

[فصل اول]
در بيان حال کسی که گويد: فرعون ناجی است؛ چون توبه کرده 
ــقی ضالّ مضلّ است که سزاوار  ــت. اين سخن از محيی الدين ش اس
ــت که ملقّب شود به «مميت الدين» و «ماحی الدين». و طامات  اس
ــا و گزافات و دعوی های باطل او  و هرزه ه
ــود. و  ــه در دفاتر ثبت ش ــت ک فوق آن اس
ــفاهت و بی شرمی  همان قدر در حمق و س
ــت که خود را «خاتم األولياء»  او کافی اس
ــن وجه ترجيح  ــده۱۸ و خود را از چندي نامي
ــر خاتم أنبياء. چنان که از کالم او در  داده ب
ــتفاد می شود که مجال  فصوص الحکم مس

تطويل به ذکر آن نيست.
ــات قرآنی می کند  و تأويالتی که در آي
ــرت می کند. در  ــليمی از آن نف هر طبع س
فصوص الحکم گفته است در «فصّ حکمة 

علوية فی کلمة موسوية» به اين عبارت:
ــی: إنّه  ــت لفرعون فی حق موس «فقال
ــرة عينها  ــی و لَک».۱۹ فبه ق ةُ عينٍ ل ّــر «قُ
ــا قلنا، و کان  ــال الّذی حصل لها کم بالکم
قرة عين لفرعون باإليمان الّذی أعطاه اهللا 
ــرق. فقبضه طاهرًا مطهرا ليس فيه  عند الغ
یء من الخبث؛ ألنّه قبضه عند ايمانه قبل  شَ
 أن يکتسب شيئًا من اآلثام. واإلسالم يجب

ما قبله».
ــيه زن فرعون گفت، در وقتی  يعنی آس
ــی به فرمان  ــی که مادر موس ــه آن تابوت ک
ــته  ــی را بعد از تولد در آن گذاش إلهی موس
به رود نيل انداخته بود و داخل قصر فرعون 
ــد و آن تابوت را از آب گرفتند و درِ آن را  ش
ــی را ديدند و محبت او به  باز کردند و موس
ــيه» و «فرعون جا کرد، آسيه گفت  دل آس

 گمان حقير اين است كه كسانى 
كـه متصّدى قبـول توبه فرعون 
شـده اند خجالـت مى كشـند از 
اهل اسـالم، بلكـه از يهوديان و 
غيرهـم، اين كه بگويند: فرعون 
برگزيده خدا بود، لكن چون توبه 
و قبـول توبه از كافر و مسـلمان 
منافـات بـا دين و شـرع ندارد، 
اين را پيـش گرفته اند؛ چون در 
مـاده فرعون به خصـوص كلمه 
ايمان و توبه بر زبان جارى شده 
تـا از مالمت اهل دين و اسـالم 
فارغ شـوند و تشّفى خاطر خود 
را هـم در اظهاِر معتقـِد خود به 
قدر مقـدور كرده باشـند، و اگر 
نـه، ظاهر اين اسـت كه قائالن 
ايـن كالم از اصـل فرعون را بد 
ندانند، بلكه بعضى او را افالطوِن 
اِلهـى خواننـد؛ چـون حقيقت و 
شـيخ خـود را شـناخته بـود كه 
خداست، چنان كه با يزيد گفت: 
«ال إله إالّ أنا» و «ليس فى جبّتى 
سوى اهللا». و حسين بن منصور 

گفت: «أنا الحّق».
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به فرعون که: اين طفل قرة العين من است 
ــرور و خوشی  و قرة العين تو، يعنی باعث س

دل ماست.
ــبب اين  ــی الدين می گويد که: س محي
ــبب او به  ــيه بود که به س که قرة العين آس
ــد. و قرة العينِ فرعون  کمال ايمان فايز ش
ــد که او  ــبب اين که باعث اين ش بود به س
ــا، و او در وقت بيم غرق  ــاند به دري را کش
ــه کرد و ايمان آورد و از اعتقاد و اعمال  توب
ــد، و خدا قبض روح  زشت خود پشيمان ش
ــزه بود و  ــی که پاک و پاکي ــرد در حال او ک
چيزی از پليدی ها و نجاست های کفر در او 
ــبب اين است  باقی نمانده بود؛ و اين به س

ــان او پيش از آن که  ــون را کرد در نزد ايم ــه خدا قبض روح فرع ک
ــود، چون رسول خدا صلی اهللا عليه و آله  مرتکب چيزی از گناهان ش
فرموده است: «اإلسالم يحب ما قبله»؛۲۰ يعنی اسالم قطع می کند و 

مستأصل، آنچه را که از آدمی سرزده باشد قبل از اسالم.
و بر اين کالم وارد است:

ــته به اين که اين امور واقع  ــيه از کجا علم داش اوالً: اين که آس
خواهد شد از چنين طفلی که الحال به وجود آمده و معلوم نيست که 
چه خواهد شد؟ بلکه مراد او اين است که به مقتضای قول حق تعالی: 
يتُ علَيک محبةً منّی و لتُصنَع علی عينی»۲۱ يعنی: محبت تو را  «و ألقَ
دل ها انداختم و صورتی بر تو القا کردم که موجب محبت مردم شود 
تو را، و اين که تو را احسان کنند و تربيت کنند با مراقبت و محافظت 
من که هميشه در نظر من باشی. محبتی در دل آسيه و فرعون افتاد  

از موسی که گفت:
ــيه گفت:  ه ولَدًا»۲۲ يعنی آس عنا، أو نَتَّخذَ ــی أن ينفَ سال تَقتُلُوه ع»
ــا را فرزند خود  ــد، يا م ــايد به ما نفعی بخش ــيد اين طفل را؛ ش نکش

بگيريم، چون ايشان را فرزند نبود.
و مؤيد اين است که در سوره قصص می فرمايد بعد از اين کالم: 
ــعرون» ۲۳ يعنی آل فرعون نمی دانستند که اين همان  «و هم الَ يش
طفل است که به سبب او ملک از دست ايشان بيرون خواهد رفت. 

ــليم اين که چون آسيه از جمله سادات زنان  و ثانيًا: بر فرض تس
ــايد از علوم انبيای  ــل ايمان و إيقان بود، ش ــوان و از اه و نيکان نس
ــابق به او رسيده باشد که اين موسی است و مرشد دين و دنياست  س
ــد، و اما اين که علوم  ــبب او کامل خواهد ش و ايمان و کمال او به س
انبيای سابق به او رسيده باشد که فرعون ايمان خواهد آورد به خدا از 
ــن، از کجا؟ و محض قول او که: «آمنتُ أَنّه ال إله أالّ الّذی  روی يقي
»۲۴ معلوم نيست که توبه واقعی باشد؛ شايد از  ــرائيلَ آمنَنت بِه بنُوا إِس
ــی باشد بر موسی که  ــتغاثه و تلبيس ترس جان و بيم هالک، اين اس
ــاره به آن دارد چنان  ــايد او چاره بکند؛ چنان که بعضی از اخبار اش ش

که خواهيم گفت.
ــت کرده که فرعون به زن  ــع البيان از ابن عباس رواي و در مجم
خود گفت که: «قرةُ عين لک؛ أما لی فال».۲۵ يعنی سرور ديده توست، 
ــدا صلی اهللا عليه و  ــول خ ــا از من پس نه. بعد از آن گفت که رس ام

ــم به آن کسی که قسم به او  آله فرمود: قس
می خورند! که اگر فرعون اقرار کرده بود به 
اين که موسی قرة العين او باشد- چنان که 
ــق تعالی هدايت  ــرار کرد- البتّه ح زن او اق
می کرد او را به سبب موسی چنان که زن او 
را هدايت کرد، ولکن فرعون إبا کرد از اين 
معنی به سبب شقاوتی که حق تعالی نوشته 
ــود بر او.۲۶ يعنی در علم الهی بود که به او  ب

اختيار خود اختيار شقاوت می کند.
ــت به  ــه و انابه و بازگش ــلّمنا که توب س
ــن از کجا  ــد، ولک ــاب اقدس الهی باش جن
ــدن  ــوم که چنين توبه ای قابل قبول ش معل
ــد که نفعی به فرعون داشته باشد؟ زيرا  باش
ــرايط بسيار است چنان که از جناب أمير المؤمنين عليه  که توبه را ش
السالم مروی است که توبه شش جزء دارد: يکی از آن ها ادای حقوق 
ناس است.۲۷ و چه حقّی اعظم است از اين که آن ملعون جمع کثيری 
ــه اختراع کرد و خود را خدا ناميد و  ــبب بدعتی ک را گمراه کرد، به س

مردم را به ضاللت انداخت؟
ــلّمنا که چنين توبه ها قابل قبول شدن باشد، لکن می گوييم  س ...
که: از کجا معلوم شد که اين توبه فرعون قبول شد؟ و اين در معنی 
اره گناهان و کفر سابق او باشد؟ و حال آن  اسالمی شد که باعث کفّ
ــه آيات قرآنی و احاديث اهل بيت عصمت و طهارت فوق حد تواتر  ک
است در افاده اين که به کفر مرد و معذّب است در جهنّم؛۲۸ حتّی اين 
يتَ  ــد: «آآلن و قَد عصَ ــه متّصل به همين آيه حق تعالی می فرماي ک
نتَ من المفسدين»۲۹ يعنی آيا حاال ايمان می آوری؟! و حال  قبلُ و کُ
آن که از خود مأيوس شدی و تمام عمر به معصيت مشغول بودی و 
از جمله مفسدين بودی و گمراه بودی و گمراه می کردی مردم را. اين 

آيه صريح است در رد توبه او، و بيان علّت آن هم شده که:
يکی: معاينه مرگ است و مأيوس شدن و اختيار از دست رفتن؛ 
ــت بر  ــتمل اس ــان که کلمه «اآلن» داللت بر آن دارد چون مش چن
ــتفهام انکاری، يعنی در چنين وقتی توبه قبول نمی شود؛ چنان که  اس
ــيار هم داللت دارد بر اين که توبه قبول می شود مادامی  احاديث بس
ــده است، و بعد از آن ديگر قبول نمی شود. حال،  که معاينه مرگ نش

فرصت ذکر آن ها نيست.۳۰ 
دويم: اين که چون شيوه تو افساد و اضالل بود و توبه از حقوق 
ــود تا صاحب آن ها را راضی نکنی، چنان که نيز در  ناس قبول نمی ش
ــيار وارد شده است خصوصًا در اضالل و گمراه کردن، چنان  اخبار بس

که گذشت.۳۱ 
وعلی بن ابراهيم۳۲ در تفسير اين آيه نقل کرده از حضرت صادق 
ــد بر رسول خدا صلی  ــالم که جبرئيل هر وقت نازل می ش عليه الس
اهللا عليه و آله و سلم غمگين و اندوهناک بود، و از روزی که فرعون 
هالک شده بود چنين بودی تا وقتی که مأمور شد که اين آيه را نازل 
ــول خدا [در حالی که] خندان و  کند. پس اين آيه را نازل کرد بر رس
ــيد که: چرا هميشه در هر  ــحال بود. پس آن حضرت از او پرس خوش
ــاهده  ــد من در تو آثار حزن و اندوه مش وقت که [آيه ای] نازل می ش

 با وجود اين همـه آيات و اخبار 
و اتّفاق علمـا در جميع اعصار و 
امصـار و وضـوح ايـن مطلب بر 
صغار و كبار اهل اسـالم و ساير 
اديان و اهـل ملل، چگونه محيى 
الديـن بـاز مسـلمان اسـت كه 
فرعون را ناجـى داند به محض 
ايـن توّهم كه اين كلمه «آَمنُت» 
توبـه اسـت و ايمـان اسـت و 

اسالم است؟!
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می کردم تا به حال؟
ــل عرض کرد که: بلی يا محمد! چون حق تعالی غرق کرد  جبرئي
 ــرائيلَ و ــه ال إله االّ الَّذی آمنَت بِه بنُو إس ــون را گفت: آمنتُ أنَّ فرع
ــتم ودر  ــلمين۳۳ پس من در آن حال قدری لجن برداش ــا من المس أنَ
نتَ  يتَ قبلُ و کُ ــد عصَ ــتم، پس به او گفتم: آآلن و قَ ــان او گذاش ده
ــرده بودم، پس  ــن کار را بدون امر خدا ک ــدين۳۴ و من اي فسالم نم
ــد و مرا عذاب کند بر  ــت خدا او را دريافته باش ــوف کردم که رحم خ
ــد و خدا امر کرد مرا که همان چه کرده  اين عمل. پس اين وقت ش
ــانم به تو، ايمن شدم و دانستم که خدا به کرده  بودم به فرعون، برس

من راضی بوده.۳۵ 
 يکنُنَج ومالي ــن آيه ای که بعد از اين فرمود حق تعالی: فَ و همچني
ــاره دارد به اين معنی؛ من نجات  ۳۶ اش لفَک آيةً ون لمن خَ بِبدنِک لتَکُ
می دهم تو را به بدن تو- يعنی قالب  بی روح تو را- تا اين که عبرت 
باشد از برای بازماندگان که بدانند کسی که مردار گنديده خواهد شد 
 ــود از برای مردم موت ــل خدايی نبود، يا از برای اين که يقين ش قاب
ــود که توهم می کرده اند که مثل تو کسی  تو، تا رفع توهم آنهايی بش
ــود و هالک نمی شود- اين در وقتی است که «ننجيک»  غرق نمی ش
ــه زمين بلندی  ــم- يا تو را می اندازيم ب ــتق از «نجاة» بگيري را مش
 ــتق ــاهده کنند و عبرت بگيرند، هرگاه آن را مش ــه مردم تو را مش ک

از«نجوة» بگيريم که عبارت است از زمين بلند.۳۷ 
ــت که:  و ابن بابويه۳۸ در کتاب عيون أخبار الرضا روايت کرده اس
ــالم سؤال کردند که: حق تعالی چرا فرعون  از حضرت رضا عليه الس
ــدا و اقرار به يگانگی او  ــرق کرد و حال آن که ايمان آورد به خ را غ
ــبب اين که ايمان آورد در وقتی که بأس و غضب  کرد؟ فرمود: به س
ــد، و ايمان در وقت مالحظه  ــدا را مالحظه کرد و يأس حاصل ش خ
ــت، و اين حکم خداست- تعالی ذکره- در پيشينيان  بأس مقبول نيس
الُوا: آمنّا بِاهللاِ  ــنا قَ أسأوا با رلَم ــت: فَ ــينيان؛ چنان که فرموده اس و پس
عهم إيمانُهم لَما راَوا  کين، فَلَم يک ينفَ ــرِ نّا بِه مش رنا بِما کُ فَ وحده و کَ
 ع :  يوم يأتی بعضُ آيات ربک ال ينفَ بأسنا۳۹ و فرمود خدای عزّ و جلّ
يرًا۴۰ و  ــبت فی ايمانِها خَ س ن آمنَت من قَبلُ أو کَ ــًا إيمانُها لَم تَکُ نَفس
ــن فرعون چون دريافت او را غرق، گفت: آمنتُ أنَّه ال إله االّ  همچني
الّذی آمنَت بِه بنوإسرائيلَ و أنا من المسلمين. پس گفته شد در جواب 
 يکنُنَج ومالي ــدين، فَ فسالم ننتَ م يتَ قَبلُ و کُ او که: آالن و قَد عصَ

 ۴۱ لفَک آيةً بِبدنِک لتَکون لمن خَ
ــود که بر خود  ــر تا پا غرق آهن ب ــق که فرعون از س ــه تحقي و ب
ــيده بود، پس چون غرق شد، حق تعالی بدن او را بيرون انداخت  پوش
ــد برای بازماندگان که ببينند او  بر زمين بلندی تا آن که عالمتی باش
را که با وجود اين همه سنگينیِ آهن به ته آب فرو نرفت، و حال آن 
ــت که به ته آب می رود و از آب باال  ــنگين اين اس که طبيعت چيز س

نمی آيد، پس اين آيتی و عالمتی بوده باشد.
و علّت ديگر که به سبب آن خدا غرق کرد فرعون را، اين بود که 
در وقت غرق شدن طلب ياری از موسی جست و به او استغاثه بکرد. 
وجلّ وحی کرد به موسی که: ای  و به خدا استغاثه نکرد. پس خدای عزّ
ــی! تو دادرسی فرعون نکردی، به علّت اين که او را خلق نکرده  موس
بودی، و اگر به من استغاثه می کرد من به داد او می رسيدم.۴۲ و بعض 

اخبار ديگر هم هست در تفسير آيه که حاجت به ذکر آن ها نيست.
ــه پيش از آن که در وقتی  ــت می کند بر اين مطلب نيز آي و دالل
ــی قطع شد از ايمان آوردن فرعون و آل فرعون،  که ديگر اميد موس
َِنَا  ــد، و نفرين کردند موسی و هارون، و گفتند: رب ــخت ش غضب او س
 اب م فال يؤمنُوا حتّی يروا العذَ لُوبِهِ م و اشدد علی قُ اطمس علی أموالهِ
ــان را تغيير بده به نحوی که از آن  اَألليم۴۳ يعنی خداوندا! اموال ايش
ــنگ  ــت که همه اموال آن ها س ــوند- چنان که منقول اس منتفع نش
ــان را سخت کن و مهر کن دل های اين ها را تا  شد- و دل های ايش
ديگر قابل ايمان آوردن نباشند و مستحق خذالن باشند، پس آن ها را 
ــان واگذار که ايمان نياورند تا ببينند عذاب اليم را که عذاب  به خودش
ــد که ايمان نياورند تا  ــت که مراد اين باش ــت. و ممکن اس جهنّم اس
معاينه کنند عذاب و هالک را در دنيا، که در آن وقت هم توبه قبول 

نخواهد شد.
ــتَقيِما والَ  ما فَاس يبت دعوتُکُ ــود: قَد اُجِ ــق تعالی در جواب فرم ح
ــما  ــن ال يعلَمون.۴۴ يعنی به تحقيق که دعای ش يلَ الّذي ــبِ س تَتَّبِعان
مستجاب شد پس شما ثابت قدم باشيد بر آنچه هستيد از دعا و الزام 
ــت، و تعجيل مکنيد و متابعت رفتار جاهالن مکنيد در بی تابی و  حج

عدم وثوق و اطمينان به وعده خدا به سبب دير شدن اجابت.
ــت از زراره از حضرت باقر  و ابن بابويه در خصال روايت کرده اس
عليه السالم که آن حضرت فرمود که: حق تعالی مهلت داد فرعون را 
م األعلَی۴۵ و کلمه ما علمتُ  ــا بين اين دو کلمه؛ يعنی کلمه أنا ربکَ م
ــال. بعد از آن اخذ کرد او را به عقوبت  يرِی۴۶، چهل س م من إله غَ لَکُ
ــی  وجلّ به موس ــت مابين آن که خدای عزّ آخرت و اُولی. پس گذش
يبت دعوتُکما و ما بين آن وقتی که اجابت دعا  ــت: قَداُجِ و هارون گف
ــال. پس حضرت فرمود که: جبرئيل  ــان معلوم کرد چهل س را برايش
ــخنی برآمدم، پس گفتم: پروردگارا!  گفت: با خدای خودم در مقام س
م األعلَی؟۴۷ حق تعالی  می گذاری او را و حال آن که می گويد: أنَا ربکُ
ــخنی را مثل تو بنده می گويد.۴۸ يعنی بنده می ترسد  فرمود: چنين س

که کار از دست او در رود.
ــوره  ــن داللت می کند برآن، آيه ای که در آخر همين س و همچني
لُّ  لمةُ ربک ال يؤمنُون و لَو جاَءتهم کُ م کَ ــت: ان الّذين حقَّت علَيهِ اس
عها إيمانُها إِال  نَفَ ــی يروا العذاب اَألليم فَلَوالکانَت قَريةٌ آمنَت فَ آية حتّ
ــتی [و به] تحقيق که آن  ــوم يونُس۴۹. إلی آخر اآلية. يعنی به درس قَ
ــت قضای الهی به اين که کافر می ميرند  ــده اس جماعتی که ثابت ش
ايمان نخواهند آورد؛ چون حق تعالی ايشان را راهنمايی کرده و لطف 
ــان را  ــرده و اتمام حجت کرده و با وجود آن ايمانی نمی آورند، ايش ک
ــده به آنها نکرده، در علم الهی  ــته و به هيچ نحو فاي به خود وا گذاش
گذشته که آن ها ايمان نمی آورند هر چند ببينند آيات الهی و عالمات 
ــاهده کنند و  ــت و وعده و وعيد الهی را تا آن که مش ــدق و حقيق ص
ــان نفعی به  معاينه کنند عذاب اليم را، و در آن وقت ديگر ايمان ايش
ــون در آن وقت نفعی به او  ــا نخواهد کرد- چنان که ايمان  فرع آنه
نبخشيد- پس چرا ايمان نياورند هيچ قريه ای از قريه هايی که عذاب 
ــد پيش از آن که معاينه عذاب کنند؟ و تأخير کردند  به آن ها نازل ش
ايمان را تا معاينه عذاب کردند- چنان که فرعون تأخير کرد تا معاينه 
کرد- و اگر تأخير نمی کردند تا آن وقت و ايمان می آوردند قبل از آن، 
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ــيد ايمان اهل آن قريه به ايشان. ولکن قوم يونس چون  نفع می بخش
معاينه کردند عذاب را و ايمان آوردند، ما عذاب را از ايشان برداشتيم. 
ــت، و جاری است در همه اُمتان  پس اين قاعده کلّيه بر حال خود اس

به غير قوم يونس که مستثنی شدند.
ــوره  ــن داللت دارد بر اين مطلب، قول حق تعالی در س و همچني

هود:
 و النَّار مهدأَور ــة فَ يامالق ومي هقَوم مقدي ،ــيد و ما أمر فرعون بِرش
 فدالر بِئس ةيامالق ــوم يلَعنَةً و هــوا فی هذ أُتبِعو ،ودورالم رد ــس الوِ بِئ
ــه او در نادانی و  ــت، بلک ــدی نيس المرفُود.۵۰ يعنی در امر فرعون رش
ــت. و پيش می افتد در روز قيامت و قوم او در عقب او، و  گمراهی اس
ــوند همچنان که در دنيا مقتدا و پيشروِ آن ها بود در  داخل آتش می ش

گمراهی، و ناخوشی وِردی است از برای ايشان آتش.
و «ورد» به معنی آبی است که بر سر آن می روند از برای تسکين 
ــتعمال شده در آتش- که ضد آب  عطش [و] خنک کردن جگر. و اس
است- از باب سرزنش، و لعنت قرار داده است از جانب خدا بر ايشان 
در اين دار دنيا و در روز قيامت، يعنی ملعونند فرعون و قوم او در دنيا 
ــت عطای  ــرت، و بِئس الرفد المرفُود يعنی ناخوش  عطايی اس و آخ
ايشان که لعنت است. در اين جا هم از باب تضاد استعمال شده است 
ــت، در اين  «رفد» در لعنت، همچنان که عطا و اعانت موجب نفع اس
ــير  ــت در دارين. و موافق تفس جا لعنت موجب فرو ريختن عذاب اس
ــت که: لعنت در اين دنياست که آن که غرق  علی بن ابراهيم اين اس

و هالکت است. و رِفد و عطای به عذاب در روز قيامت است.۵۱
ــوره  ــن داللت دارد به اين مطلب قول حق تعالی در س و همچني
 هنُودج و ــو ه رــتَکب ــی و فرعون: واس قصــص بعد نقل حکايت موس
 ،نرو ينصَ ــوم القيامة الَ ي۵۲ إلی قوله تعالی: و.ــرِ الحق ي فی األرضِ بِغَ
ــوم القيامة هم من المقبوحين.۵۳ و  ي ا لَعنَةً ونيالد هذی هــم ف عنَاهأتبو
اين آيات داللت دارند بر اين که در روز قيامت ياری ندارند، و از جمله 
کسانی اند که روهای آنها قبيح است. و هرگاه به اعتقاد محيی الدين 

پاک و پاکيزه از دنيا رفت ديگر اين ها چه معنی دارد؟!
ــوره قصص، نظر به  ــن داللت دارد بر آن، آيات اول س و همچني
ــن علَی الّذين  أَن نَم يد ــق تعالی: و نُرِ ــير قول ح اخباری که در تفس
 ن ــم الوارِثين، و نُمکِّ لَهنَجع ةً ومم أَئلَهنَجع ی األرضِ ووا ف ــتُضعفُ اس
ــان و جنُودهما منهم ما کانُوا  امه و ونرعف ی ــی األرضِ و نُرِ ــم ف لَه
رون۵۴ وارد شده، هر چند ظاهر آيه در شأن موسی و بنی اسرائيل  يحذَ
ــی اراده می کنيم که منّت گذاريم  ــت- يعن و فرعون و أتباع آن هاس
ــانی که ايشان را ضعيف گردانيده اند در روی زمين که بنی  برآن کس
ــرائيل باشند. و ايشان را مقتدا کنيم، و پيشوا کنيم، و آنها را وارث  اس
زمين کنيم و ملک و تسلّط را به آنها عطا کنيم، و بنماييم به فرعون 
و هامان و لشکر آن ها از جانب بنی اسرائيل، آنچه را که از آن خوف 
ــد و ذهاب ملک ايشان. ولکن احاديث  ــتند که هالک ايشان باش داش
ــيار وارد شده است از ائمه اطهار عليهم السالم فوق حد استفاضه  بس
ــتضعفين فی األرض: آل رسول عليهم السالم است، و  که مراد از مس
[مراد] از فرعون و هامان و جنود ايشان: دشمنان اهل بيت و غاصبين 
يبة  حقوق ايشان است.۵۵ و از جمله آن ها روايتی است که در کتاب الغَ
ــده که حضرت صاحب األمر در حينِ  و کتاب إکمال الدين روايت ش

ــبت دارد اين معنی به  ــيار مناس تولّد همين آيه را خواندند.۵۶ و چه بس
ــته معنی  لفظ آيات- حتّی اين که علی بن ابراهيم قمی منحصر دانس
ــه اين اخبار بيان بطن آيه  ــت ک آيه را در اين۵۷- ولکن اظهر اين اس

را می کند.
ــت که خلفای جور را تشبيه  ــهاد به اين اخبار اين اس و وجه استش
ــا آن ها خود آن  ــه اين تأکيد که گوي ــه فرعون و هامان ب ــد ب کرده ان
ــت که خلفای جور هالکند و نجاتی از برای آنها  ــکی نيس هايند. و ش
ــند. و  ــون و اتباع او به طريق اَولی چنين باش ــت، پس بايد فرع نيس
ــت؛ زيرا که  ــبيه اين ها به او وجهی نداش هرگاه فرعون ناجی بود، تش
مشبه به بايد اقوی باشد از مشبه. و سخن که به اين جا رسيد، اخبار 
ــده  ــث که اطالق فرعون و هامان بر اين غاصبين حقو ق ش و احادي

باشد بسيار است.
ــوره  ــت دارد بر مطلب، قول حق تعالی در س ــن دالل ... و همچني
 م : أنَا ربکُ الَ النازعات: هل أتاک حديثُ موسی۵۸ تا آن جا که فرمود: فَقَ

ه اُهللا نَکالَ اآلخرة و اُألولَی.۵۹  ذَ اَألعلَی فَأخَ
و در تفسير مجمع البيان و تفسير بيضاوی است که مراد از عذاب 

آخرت آتش جهنم است، و از عذاب أُولی غرق است.۶۰ 
و همچنين در هر دو تفسير هست که خدا اخذ کرد او را بر عقوبت 
يری۶۱، و کلمه دويم  م من إله غَ کلمه اولی که گفته بود: ما علمتُ لَکُ
ــالک کرد او را به اين  م اَألعلی.۶۲ پس خدا ه ــود: أنَا ربکُ ــه گفته ب ک

دو کلمه.۶۳ 
... در خصال روايت کرده است از حنّان بن سدير [که] گفت: خبر 
ــالم، گفت: شنيدم  داد مرا مردی از اصحاب حضرت صادق عليه الس
از آن حضرت که می فرمود: سخت ترين مردم از حيث عذاب در روز 
ــر آدم است که برادرش را کشت،  ــان پس قيامت هفت نفرند که: ايش
ــرودی که با ابراهيم مخاصمه  کرد در امر پروردگارش و دو نفر  و نم
ــرائيل که يهودی می کردند قوم خود را و نصرانی کردند، و  از بنی اس

م اَألعلی۶۴، و دو نفر از اين امت.۶۵  فرعونی که گفت: أنَاربکُ
ــت از حضرت صادق عليه السالم  و نيز در خصال روايت کرده اس
از پدرش، از جدش که فرمود: از برای آتش هفت در است: يک دری 
که داخل می شود از آن فرعون و هامان و قارون، و دری ديگر داخل 
ــانی که به خدا ايمان  ار از جمله کس ــرکان و کفّ ــوند از آن مش می ش
ــوند از آن بنی اميه-  نياورده اند طرفة عينی، و دری ديگر داخل می ش

لعنهم اهللا- تا آخر حديث.۶۶ 
ــه دارد بر اين که فرعون راه  ــه اموری که داللت واضح و از جمل
ــت که اگر توبه او قبول شده بود و پاک و پاکيزه  نجات ندارد، اين اس
از دنيا رفته بود لعن او جايز نبود، چنان که بسيار از کفّاری که در اول 
با رسول خدا صلی اهللا عليه و آله محاربه داشتند و دشمن بودند و بعد 
از اسالمِ ايشان ديگر لعن آنها جايز نيست؛ چنان که محيی الدين لعن 
ابابکر و عمر را کفر می داند، و باليقين ايشان مدتی کافر و بت پرست 
ــت به لسان اوليای خدا؛ چنان  بودند، و حال آن که فرعون ملعون اس
که جناب أميرالمؤمنين عليه السالم صريحًا او را لعن فرمود در خطبه 

قاصعه که در نهج البالغة مذکور است به اين عبارت: 
ــارون – صلوات اهللا  ــران و أخوه ه ــی بن عم «و لقد دخل موس
ــوف، و بأيديهما العصا.  ــون، و عليهما مدارع الص ــا- علی فرع عليهم
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ــال- لعنه اهللا-: أال  ه. فق ــه و دوام عزّ ــلم بقاء ملک ــرطا له إن أس فش
، و هما بما  ــک و دوام العزّ ــرطان لی بقاء المل تعجبون من هذين يش

ترون من حال الفقر و الذل».۶۷ 
ــت. پس با  ــار که از حد متجاوز اس ــر ذلک و ايات و اخب ــی غي إل
ــاق علما در جميع اعصار و امصار  ــود اين همه آيات و اخبار و اتّف وج
ــالم و ساير اديان و اهل  و وضوح اين مطلب بر صغار و کبار اهل اس
ــلمان است که فرعون را ناجی داند  ملل، چگونه محيی الدين باز مس
ــت و ايمان است  » توبه اس به محض اين توهم که اين کلمه «آمنتُ

و اسالم است؟!
ــالم کند، يک  ــر فرض اين که اين کلمه داللت بر توبه و اس و ب
ــت، و اين همه ادلّه خاصه چگونه  ــت او نيس دليل عامی بيش در دس
ــود، و آن عام، چون سد سکندر بر جای  ص آن نمی ش ــد که مخصّ ش

 ۶۸.« يتَ می ماند؟! خصوصًا با مقارنه آن به کلمه «آآلن، و قَد عصَ
ــت که کفر  ــه، در اين کالم محيی الدين يا لطف الهی اس خالص
ــلمانان ظاهر کند که فريب او را نخورند-  ــاد عقيده او را بر مس و فس
ــياری از اهلِ  ــب عارفانه او که بس ــخن های دل فري ــًا در س خصوص
ــت فريب او را خورده، او را از نيکان می دانند- يا از راه جنون و  معرف
بی هوشی است که نفهميده است که چه نوشته و چه گفته- و امثال 
ــت که اين تصديعاتی  ــيار دارد- بلکه ظاهر اين اس اين کالم هم بس
که ما کشيديم در  اثبات بطالن ادعای قبولِ توبه بی جا بود؛ زيرا که 
معلوم نيست که محيی الدين، فرعون را بد می دانسته باشد؟ و اگر بد 
می دانسته هم از اين راه بود که چرا حصر کرد ألوهيت را در خودش 
يری۶۹ ؟ بلکه او، ديگران،  م من إلَه غَ و در آخر گفت که: ما علمتُ لَکُ
ــت، چون وجود  ــت، يا وجود همه اس همه خدايند و خدا عين همه اس
ــت. پس بنابراين  ــر می داند به خدا و به وحدت آن قايل اس را منحص
ــی هم از برای اين باشد که  ــد، يا رسالت موس هم بايد غلط کار باش
ــتفاده اين مطلب از  ــر در خودت کردی؟ و اس ــرا خدايی را منحص چ
بسياری از کلمات او می شود، ولکن کسی که اقرار به شريعت داشته 

باشد چنين سخن ها چگونه از او سر می زند 
ــنّت و دين  و حال آن که خالف قرآن و س

مسلمانان است؟!
ــرب  و از جمله کلمات او که از اين مش
ــل آنچه در  ــت؛ مث ــيار اس آب می خورد بس
ــة هارونية»  ــة إمامية فی کلم «فصّ حکم
سخن می گويد که حاصل آن اين است که 
ــامری در  ــلّط نکرد بر س خدا هارون را مس
وقتی که مردم را به عبادت گوساله واداشت 
به جهت آن که خدا خواست که بپرستند او 

را در هر صورتی.۷۰ 
و از کالم ديگر او در همين فصّ ظاهر 
می شود که موسی عتاب نکرد بر هارون که 
چرا قوم او گوساله پرست شدند، بلکه عتاب 
ــان  ــه چرا انکار کردی بر ايش ــرد بر او ک ک

گوساله پرستی را؟۷۱  
و نيز گفته است در«فصّ حکمة سبوحية 

فی کلمة نوحية» کالمی که از آن ظاهر می شود که نوح- علی نبينا 
و آله و عليه السالم - خطا کرد در رسالت و ارشاد در منع قوم از بت 
ــت به  ــاره اس بارًا۷۲ اش روا مکرًا کُ ــتی، و در قول حق تعالی: و مکَ پرس
آن؛۷۳ چنان که قيصری۷۴ در شرح آن توضيح کرده است که مراد اين 
است که: چون نوح به ايشان مکر کرد که قوم را دعوت کرد به خدا، 
به جهت آن که آن قوم در اول امر حق را از دست نداده بودند و فاقد 
حق نبودند تا اين که ايشان را دعوت کند به آن آخر امر؛ به جهت آن 
که آن قوم مظهر هويت خدا بودند در بعض مراتب وجود، پس حق با 
 نر م و الَ تَذَ رن آلهتَکُ آن ها بود، بلکه خود «فقالوا فی مکرهم: (ال تَذَ
وثَ و يعوق و نَسرًا)۷۵ فإنهم إذا ترکوهم جهلوا  ــواعًا وال يغُ ال سا ودو
ــإن للحق فی کل معبود  ــدر ما ترکوا من هؤالء، ف ــن الحق علی ق م

وجها يعرفه من عرفه و يجهله من جهله».۷۶
ــرک نکنيد خدايان  ــان با نوح که: ت ــی گفتند قوم در مکر ايش يعن
ــر است- به سبب اين  ــواع و يغوث و يعوق و نس خود را- که ود و س
که هويت حق ظاهر است در اين ها چنان که ظاهر است در غير اين 
ــان وا می گذاشتند بتان را، جاهل می شدند از مظاهر  ها. پس اگر ايش
ــد؛ زيرا که حق را در هر معبودی و  ــق بعد از آنچه ترک کرده بودن ح
موجودی وجهی و جلوه ای هست، زيرا که وجه او با هر چيزی هست. 
ــود که قوم او غرق دريای رحمت  ــر او ظاهر می ش و از کالم ديگ
شدند،۷۷ با آن که صريح آيات قرآن و ضرورت دين مقتضی اين است 
ــوادی به  ــه مغضوب الهی بودند و اهل عذابند. و هر کس اندک س ک
عربيت داشته باشد و سوره إنا أرسلنا۷۸ را بخواند و تأمل کند، می فهمد 
ــوط گفته. و حق تعالی در قرآن  ــه اين احمق بی دين چه قدر نامرب ک

۷۹.هقَوم سانولٍ إالّ بِلسن رلنا ما أرسم می فرمايد: و
ــد. در لفظ عرب  ــت که چنين باش ــت هم مقتضی آن اس و حکم
ــمان!  ــع نکرده اند، و زمين را برای آس ــرای زمين وض ــمان را از ب آس
ــمان و  ــت از ما بين آس ــق در کلمات الهی دورتر اس ــم آن احم و فه
ــالم و متابعت پيغمبر و قرآن کريم  ــن. و با وجود اين، دعوی اس زمي
ــتادن خدا نوح را بر  چه معنی دارد؟! و فرس
ــوم به جهت اکمال آن ها چه معنی دارد؟!  ق
ــر الوهيِت جميع مظاهر  ــا آن که نوح منک ب
ــود را مظاهر  ــلّ إلهه خ ــان الأق بود و ايش
می دانستند و در ألوهيت آن ها محق بودند. 
ــوم پيغمبر آخر زمان برآن  و اين بحث از ق
ــت که گفتند: أَجعل اآللهةَ  جناب واردتر اس
ــدا۸۰َ يعنی آيا او همه خداها را يک  احإلهًا و
ــيصد و شصت  ــت؟ و آن ها س خدا کرده اس

بت را می پرستيدند.
و به هر حال چيزهايی که محيی الدين 
ــبت به خدا می دهد  از قرآن می فهمد و نس
ــی که از  ــت. و قرآن ــان و افتراس همه بهت
معجزات آخر الزمان است و يکی از اسباب 
معجزه بوده، بالغت آن است که قوم عرب 
را با فصاحت و بالغت ايشان عاجز کرد که 
ــوره مثل آن نتوانستند گفت، و قتل  يک س

 چيزهايـى كـه محيـى الدين از 
قرآن مى فهمد و نسـبت به خدا 
مى دهد همه بهتان و افتراسـت. 
و قرآنـى كـه از معجـزات آخـر 
الزمان اسـت و يكى از اسـباب 
معجزه بوده، بالغِت آن است كه 
قوم عرب را با فصاحت و بالغت 
ايشـان عاجز كرد كه يك سوره 
مثل آن نتوانستند گفت، و قتل و 
اسر و نهب را بر خود قرار دادند، 
تفسيراتى كه محيى الدين براى 
آن مى كند، قـرآن را چنان واهى 
و بى معنى مى كند كه هر نافهمى 
از آن نفـرت مى كنـد چـه جاى 

ارباب فهم.
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ــيراتی که محيی الدين برای  ــر و نهب را بر خود قرار دادند، تفس و اس
ــد، قرآن را چنان واهی و بی معنی می کند که هر نافهمی از  آن می کن
ا  ــير آيه: و إِذَ ــرت می کند چه جای ارباب فهم، از جمله در تفس آن نف
 لُ اِهللا اُهللا أَعلَمسر یثلَ ما اُوتتَّی نُؤتَی مح نالُوا لَن نُؤم جاَءتهم آيةٌ قَ
ــت که: يک وجه اين است که «رسل  ــالَتَه۸۱ گفته اس حيثُ يجعلُ رِس
ــت و «اهللا»  اهللا» مبتداء اس
 «ــت، و«أعلم ــر آن اس خب
ــت  خبر مبتداء محذوف اس
که لفظ «هو» باشد۸۲ يعنی 
ــوالن خدا خود خدايند.  رس
ــن  ــیِ آن اي ــير واقع و تفس
ــت که هرگاه آيه می آمد  اس
ــد اکابر  ــان را، می گفتن ايش
ــل: ابوجهل- که:  قوم- مث
ــان نمی آوريم تا آن  ــا ايم م
که به ما هم نازل شود مثل 
ــی حکايت می کند از  ــر پيغمبران خدا، چنان که حق تعال ــد ب آنچه ش
حفًا  لُّ امریٍ منهم أن يؤتَی صُ ــد کُ ي ــان در جای ديگر که: بل يرِ ايش
۸۳ بعد از آن حق تعالی در رد ايشان فرمود که: اهللا أعلَم حيثُ  ــرةً منَشَّ
ــالَتَه.۸۴ يعنی خدا داناتر است که رسالت خود را در کی قرار  يجعلُ رِس

دهد، و شما اهل آن نيستيد.
ــه پيغمبران صورت  ــن از برای اين که بيان کند ک ــی الدي و محي
ــن معنی دوری را  ــت، چني ــان اس خدايند و خدا هويت و حقيقت ايش
ذکر کرده که لفظ از آن صد هزار فرسخ گريزان است. و از اين قبيل 

کلمات و تأويالت بسيار دارد، بلکه از اين غريب تر و عجيب تر.
ــای قبولی آن بيگانه  ــن، حکايت توبه فرعون و ادع ــس، بنابراي پ
ــان به صلح  نمی نمايد به طريقه معهوده از اين جماعت که بنای ايش
ــان همه را از يک جا می دانند و  ــت، و خوب و بد و کفر و ايم کلّ اس
عاقبت همه را خير می دانند. و چنان که محيی الدين در «فصّ حکمة 

علية فی کلمة إسماعيلية» می گويد:
ــم إال من هو مرضیِ  ــن کان عند ربِه مرضيًا و ما ثَ ــعيد م «والس
عند ربه؛ ألنّه الّذی يبقی عليه ربوبيته، فهو عنده مرضی محبوب»۸۵. 
ــا يفعل المحبوب محبوب، فکلّه مرضی؛ ألنّه ال فعل للعين  «و کلّ م

[للعبد] بل الفعل لربها».۸۶    
و اين کالم داللت واضحه دارد بر جبر، و اين که افعال عباد همه 
ــمر. و از اين جاست که مالی  ــت؛ حتّی فعل ابن ملجم و ش از خداس
روم هم می گويد که أميرالمؤمنين  عليه السالم  به ابن ملجم گفت:

ــو ــم ز ت ــر جان ــت ب ــی نيس ــچ نقص هي
ــو ت ز  ــم  نمی دان ــن  م را  ــن  اي ــه  ک زان 
ــق ح ــت  دس ــل  فاع و،  ــی  حقّ ــت  آل
دق و  ــن  طع  ــق ح ــت  برآل ــم  زن ــون  چ

و در آخر داستان می گويد که آن حضرت به ابن ملجم فرمود:
ليک بی غم شو، شفيع تو منم        خواجه روحم نه مملوک تنم

ــود؟! و همچنين  ــد از عمل خ ــمر چرا غمگين باش ــن ش و بنابراي
هارون و مأمون و ساير قاتالن اهل بيت؟! امامان شفيعان ايشانند، و 
ــالم  همه آن ها را جری کرده بر قتل اوالدش  أميرالمؤمنين عليه الس

که قاتالن کام خود را برآرند و به شفاعت کبری هم فايز شوند.
ــی الدين مکرر در تأليفات خود می گويد که: زنهار مقيد به  و محي
ــو، و نفی هيچ مذهب مکن، و هيچ معبود غير خدا را- از  مذهبی مش
بت و غيره- انکار مکن،۸۷ چنان که پيش گفتيم. و بسياری از کلمات 

مالی رومی هم مطابق ان است؛ از جمله گفته است:
ــوی ــته ش ــردی و سرگش ــو برگ ــون ت چ
ــی توي آن  [و]  ــی  بين ــده  گردن را  ــه  خان
ــت: بگف و  ــل  ابوجه را  ــد  احم ــد  دي
ــگفت! ــم ش ــز بنی هاش ــی ک ــت نقش زش
ــتی راس ــه:  ک را  ــرو  م ــد  احم ــت  گف
ــتی کارافزاس ــه  چ ــر  گ ــی  گفت ــت  راس
ــاب! آفت ــت: ای  بگف ــش  صديق ــد  دي
ــاب بت ــوش  خ ــه،  ن ــرقی  ش ز  ــه  ن
ــز! ــی ای عزي ــت گفت ــد: راس ــت احم گف
ــز چي ــه  ن ــای  دني ز  ــو  ت ــده  رمي ای 
ــوری! ال ــدر  ص ــد: ای  گفتن ــران  حاض
ــرا؟ چ را  ــو  گ  ــد ض دو  ــی  گفت ــتگو  راس
ــت دس ــول  مصق ــه ام  آيين ــن  م ــت:  گف
ــت۸۸ ــرک و هندو در من آن بيند که هس ت

ــود و از  ــت که هر کس از جای خود متحرک ش و مراد او اين اس
حالت سکون و انقطاع از عاليق منقلب شود به جنبش الوان تعلّقات، 
ــه کبود آفتاب را کبود  ــاهده وجود خود را می کند؛ چنان که شيش مش
ــرخ سرخ، و هکذا. و اما چون از رنگ ها فارغ باشد و سفيد  نمايد، و س

شود راستگو تر از همه باشد، تا آن که گفته است که: 
ــرم ــر ک ــت و پ ــت اس ــر رحم ــرت پ حض
ــدم ع ــم  ه و  ــود  وج ــم  ه او  ــق  عاش
ــا کبري آن  ــق  عاش ــان  ايم و  ــر  کف
ــا کيمي آن  ــده  بن ــره  نق و  ــس  م
ــی ره را  ــی  معن ــون،  فرع و  ــی  موس
ــی بی ره ــن  اي و  دارد  ره  آن  ــر  ظاه
ــده ش ــاالن  ن ــق  ح ــش  پي ــی  موس روز، 
ــده ــان ش ــم گري ــون ک ــب، فرع ــم ش ني

ــدا برگردنم؟  ــت ای خ ــلّ اس ــه غ کين چ
ــن منم؟! ــد: م ــد که گوي ــلّ باش ــه غ ورن
ــرده ای ــه رو ک ــی را تو م ــه موس زآن ک
ای۸۹ ــرده  ک رو  ــيه  س را  ــم  جان ــاه  م

در  مكـّرر  الديـن  محيـى  و 
تأليفـات خـود مى گويد كه: 
زنهار مقيّد به مذهبى مشـو، 
و نفـى هيچ مذهـب مكن، و 
هيـچ معبود غير خـدا را- از 

بت و غيره- انكار مكن.
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و بعد از آن می گويد- بعد از چند بيت- که:
ــون: ای عجب! ــت فرع ــود گف ــا خ ــاز ب ب
ــب؟ ــا» يم جمله ش ــا ربن ــه در  «ي ــن ن م
ــوم می ش ــوزون  م و  ــی  خاک ــان  نه در 
ــم چون می شوم۹۰ ــی می رس چون به موس

تا آن که می گويد:
ــت ــم اوس ــم در حک ــب قالب ــه قل ــه ک ن
ــت؟ ــزم کند يک لحظه پوس ــه ای مغ لحظ
ــت باش ــد: کش ــردم چونک گوي ــبز گ س
ــاش ــت ب ــد: زش ــک گوي ــردم چون زرد گ
ــياه س دم  ــک  ي ــد  کن ــم  ماه ــه ای  لحظ
ــه۹۱ ــن کار إل ــر اي ــد؟ غي ــه باش ــود چ خ

پس بعد آن می گويد:
ــکان ــن ف ــمِ کُ ــای حک ــش چوگان ه پي
ــکان الم و  ــکان  م ــدر  ان ــم  دوي ــی  م
ــد ش ــگ  رن ــير  اس ــی  بی رنگ ــک  چون
ــد ش ــگ  جن در  ــئی  موس ــا  ب ــئی  موس
ــتی ــی کان داش ــی رس ــه بی رنگ ــون ب چ
ــتی۹۲ آش ــد  دارن ــون  فرع و  ــی  موس

ــی ای  ــی ای با موس ــی چنين فهميده اند که مراد او از «موس بعض
ــی و فرعون است با هم، يعنی فرعون هم  جنگ کردن» جنگ موس
در صفت موسی است و با موسی جنگ دارد، و بعضی از هواداران او 
می گويند: مراد «جنگ موسی با موسی، جنگ موسی با هارون است، 
چنان که خضر و موسی با هم منازعت کردند, و بعضی از اين طريق 
ات ثابت  ــی بالذّ ــن را رد کرده اند که مماثلت خضر و هارون با موس اي
ــت و احتياج به اسير شدن بی رنگی برای رنگ نيست، و موسی و  اس
هارون، و خضر و موسی با هم جنگ نداشتند. و انصاف اين است که 
ــخن آن هوادار بد نيست، و بی شک موسی عتاب به هارون کرد و  س

ذ بِلحيتی و ال بِرأسی۹۳  هارون گفت:  يا ابن أم ال تَأخُ
ــتی و  ــوراخ کردن کش ــه خضر عتاب کرد در س ــی هم ب و موس
غيرآن، هر چند محيی الدين جنگ موسی با هارون را به نوعی ديگر 
ــت به  ــاره کرديم. و اما جنگ، جنگ اس فهميده؛۹۴ چنان که پيش اش
ــخن او نفع دارد در تصحيح کالم مال و نه  ــد، لکن نه س هر نحو باش
سخن اين دفع آن را می کند؛ زيرا که غرض او اين است که مخالفت 
ناشی از رنگ است که در نفس األمر اين ها همه نيک باشند و مماثل 
باشند، و اين تمام می شود به هر دو صورت، يعنی خواه مراد از موسی 
ــی جنگ کرد، يا موسی را بگيريم که با  فرعون را بگيريم که با موس
هارون جنگ کرد، و قطع نظر از اين بيت کرده، مطالب به بيت دويم 

هم تمام می شود.
ــت که مادامی که قيود صورت ها در  و حاصل مطلب مال اين اس

ــات به نظر می آيد، و هرگاه رجوع  ــت اين مخالفت ها و منازع نظر اس
ــزی در نظر تو نيايد،  ــود و به غير وحدت مطلق چي ــی به اصل خ کن
رنگ ها از ميان بر می خيزد [و] معلوم تو می شود که همه يکی است و 
نزاعی در ميان نيست، و تا پای قيود و رنگ ها در ميان است اشخاص 
ــود و رنگ ها از ميان بر  ــم در نزاع می بينی، و هرگاه قي ــه را ه مماثل
می خيزد، اشخاص متناقضه و متباينه هم با هم نزاعی ندارند، و معنی 

همان بيت اول که گفته است. 
موسی و فرعون، معنی را رهی  

ظاهر آن ره دارد و اين بی رهی۹۵ 
ــی دارند به معنی که حقيقت  ــت که هر يک از اين ها راه اين اس
ــر، آن، راه دار می نمايد و اين، بی راه. و  ــت، و لکن در ظاه مطلقه اس

بعد از آن گفته است
ــؤال س ــه  نکت ــن  بدي ــد  آي را  ــو  ت ــر  گ
ــال ــل وق ــود از قي ــی ب ــی خال ــگ ک رن
ــت! اين، عجب کين رنگ از بی رنگ خواس
ــت؟!۹۶ ــگ با رنگ چون در جنگ خواس رن

و غرض او اين است که هرگاه کسی بر اين سخن من بحث کند 
عجب نيست؛ زيرا که آن کسی که بحث می کند مقيد است به قيد و 
اهل رنگ است، و اهل رنگ هنوز از قيد تعلّق خالص نيست، و الزم 
ــؤال و  ــت. و در تقرير س اهل قيد و تعلّق قيد  بحث و قيل و قال اس
بحث باحث می گويد که: اين عجب است که مقيد- که رنگ است- 
از خود وجود و کمال ندارد، و آنچه دارد از بی رنگی است که حقيقت 
ــت. پس ضديت و نزاع او با بی رنگ از چه راه است؟ بلکه  مطلقه اس
ــتی است. پس نه موسی بايد با هارون  مقتضای اين معنی صلح و آش

نزاع کند و نه فرعون باموسی. و بعد از اين سه جواب می گويد:
اول از باب مثال و تمثيل معقول به محسوس می گويد: 
ــود می ش ــزون  اف زآب  ــن  روغ ــل  اص
ــود؟۹۷ ــون می ش ــد چ ــا آب، ض ــت ب عاقب
ــد ان ــته  اسرش زآب  را  ــن  روغ ــک  چون
ــد؟ ــته ان ــد گش ــرا ض ــن چ ــا روغ آب ب
ــار از گل، چرا ــت و خ ــون گل از خار اس چ
ــرا؟۹۸ ماج ــدر  ان و  ــد  جنگ ان در  دو  ــر  ه

و جواب دويم می گويد:
ــت ــت، از برای حکمت اس يا، نه جنگ اس
ــت۹۹ ــان صنعت اس همچه جنگ خرفروش

جواب سيم می گويد:
ــت ــت و نه آن، حيرانی اس ــه اين اس يا، ن
ــت ــی اس ــن ويران ــت، اي ــد جس ــج باي گن
ــی می کن ــم  توه ــش  گنج ــو  ت ــچ  آن
ــی می کن ــم  گ را  ــج  گن ــم  توه زان 
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ــا ــم و رای ه ــو وه ــارت دان ت ــون عم چ
ــا ه ــای  ج ــارت  عم در  ــود  نب ــج  گن
ــود ب ــی  جنگ و  ــتی  هس ــارت  عم در 
ــود۱۰۰ ب ــی  ننگ ــت ها  هس از  را  ــت  نيس

و آنچه بعد از تأمل ظاهر می شود اين است که اين مرد، تمويه و غش 
و تلبيس کرده و با آب و رنگ عبارات دلربا ابلهان را غافل و دل های  
ــواداران، اين ها را بر دقت نظر و  ــه خود مايل می کند، و ه ــا را ب آن ه
ــی برآن اعتراض  غموض فکر مال حمل می کنند، و اگر مثل من کس
ــت، و لکن  ای عزيز!  ــما را قوه ادراک کالم او نيس کند می گويند: ش
تأمل کن که اين مرد مزور بنای بحث و نظر و استدالل در اين مقام 
ــته، پس بايد بحث را واضح بگويد و جواب ها را مطابق سؤال و  گذاش

بر وجه کمال افاده کند تا بحث مرتفع شود. 
ــی و  ــت که هرگاه حقيقت موس ــث باحث اين اس ــه بح و خالص
ــودن و هارون بودن و  ــی ب ــت، و موس هارون و فرعون يک چيز اس
ــده، و  ــت که برآن حقيقت واحده عارض ش فرعون بودن رنگ هاس
ــن يا وهمِ غلط  ــه در نظر عقلِ کوتاه بي ــا محــض اعتباراتند ک اين ه
ــن متعدد می نمايد، پس اين مخالفات و مناقضات در واحد حقيقی  آيي
ــود؟ پس اين که گفته است باحث که «رنگ با بی رنگ  چگونه می ش
چون د رجنگ خواست»۱۰۱ معنی آن اين است که گفته است که پس 
ــی جنگ کرد و خصم شد و حال آن که موسی و  چرا فرعون با موس
ــگ: مخالفت و منافقت  ــون هر دو رنگند؟ پس مراد از جنگ رن فرع
ــدت و صلح  کلّ  ــا حقيقت احديت که مقتضای وح ــت ب مقيدات اس
ــوال که: «چگونه می شود؟» يا محض استفهام است  است. و اين س
بدون انکار سخن مال يعنی بيان کن وجه اين را تا ما بفهميم، يا ايراد 
و انکار است، يعنی می تواند شد که با اين مناقضات، اصل همه واحد 
باشد و همه يک حقيقت داشته باشد، چون اجتماع مناقضات در محلّ 

واحد حقيقی محال است.  
ــت و تقريب، نه  ــاب تمثيل اس ــواب اول- که از ب ــه ج و خالص
ــود- مانند  ــت که روغن خواه از نباتات حاصل ش ــتدالل- اين اس اس
کتان و کنجد و امثال آن- يا از حيوانات- مثل روغن حيوانات- اصل 
همه از آب است. و بذر نباتات را که بر زمين می افشانند تا آب ندهند 
نمو نمی کند و آن دانه بسيار نمی شود و روغنی که در آن بذر مکنون 
است افزون نمی شود، پس هر روغنی منفک از آب نمی شود، و بعد از 
آن هرگاه روغن را در چراغ کنند و آب در آن بريزند و خواهند آن را 
بسوزانند فرياد از نهاد آن بر می خيزد، يا آن که هر گاه روغن و آب را 
ــود و روغن به رو می ايستد  در يکديگر مخلوط کنند از هم جدا می ش
ــل روغن از آب، و آب در آن  ــه ته می رود. پس چنان که اص و آب ب
ــت دارند، پس همچنين هويت  يــت و با آب مناقضت و ضد نهان اس
ــتور  ــت- که در هريک از مقيدات مس احديت- که حقيقت مطلقه اس

است، بلکه حقيقت همه آن هاست با مقيدات متضادند.
ــن امثال مطلقًا  ــت که اي ــتقيم مخفی نيس و بر صاحب فهم مس
ــاير  ــدارد؛ زيرا که آن آبی که به ضميمه س ــباهتی بما نحن فيه ن ش
ــأ تولد يا افزونی روغن شده، آب مقيدی است مغاير اين  عناصر منش
آب مقيد ديگر که الحال در آن می ريزند، و آن آب اول عالوه بر تقييد 

ــميه آن حاصل است متقيد به امتزاج به خاک  ذاتی که از صورت جس
ــده، و نزاع در مقيدی [است] که تعدد آن حقيقی است و  و هوا نيز ش
اعتباری نيست. و گاه است همان تقيدات باعث ضديت باشد با وجود 

آن که در اصل آب بودن با هم مناسبتی دارند. 
ــد در اين که حقيقت متّحده  ــتبعاد باحث را می کن چگونه دفع اس
ــدات قيوديه  ــت و مقي ات در آن تکثّری نيس ــه بالذّ ــس األمری ک نف
اعتباری است، چگونه می شود که محلّ متناقضات متضادات باشد؟

ــت آن آب اول و آب  ــی از جانب مال بگويد که: حقيق ــر کس و اگ
ــت، و مراد او  ــت که آن حقيقت متّحده احديت اس دويم نيز يکی اس
ــت. گوييم که: باز بحث باحث عود می کند، و در اين معنی  همين اس
ــی، و هارون و  ــن و آن آب ديگر فرقی ندارد با موس ــن آب و روغ اي

موسی و فرعون. 
و اما جواب دويم که حاصل آن اين است که مخالفت و مناقضت 
ــه دالالن در بازار خر  ــت؛ چنان ک ــت ندارد و محض تصنّع اس حقيق
ــازند و يکی از آنها می آيد به نزد آن که خر در  ــی با هم می س فروش
ــته و با او خشم و غيظ می کند و  ــت اوست و قيمتی به آن گذاش دس
ــن قيمت گفتی؟ و می گويد:  ــت و جنگ می کند که چرا به اي خصوم
ــری می آيد و باالتر  ــت می خرم، و دالل ديگ ــتر ار اين قيم من بيش
ــت، بلکه  ــد، و همچنين ... و مراد هيچ کدام خريدن خر نيس می گوي
اين تصنّع است و حکمت در آن باال کردن قيمت خر است که هرگاه 
ــت خريدند، ندادم، تا راضی  ــتری واقعی بيايد، بگويد، به اين قيم مش

شود مشتری به آن قيمت بسيار. 
ــتند، و حقيقت احديت  ــون با هم جنگی نداش ــی و فرع پس موس
ــت حکمتی خود را به  ــد بود به جه ــه در ان صورت ها جلوه گر ش ک
ــايد مراد مال از آن حکمت اين باشد  صورت دو مرد جنگی نمود. و ش
ــت را گرم کند، و عمده مقصود غلبه  ــت که ميدان معرف که می خواس
مظاهر جمال است و وصول به مرتبه وصال، و تخلّق به اخالق حسنه 
ــيئه و اخالق  ــی در مظاهر قهر و منازل اعمال س ــال، و تجلّ رب متع
قبيحه که منشأ بصيرت سالک می شود، و قدر صفات حسنه موسايی 
را وقتی می داند که ملکات رذيله و سجيات خبيثه فرعونی را مشاهده 
 دارد و تا ضد ــق ــال مدخليت به وصول به ح ــد، و اين معنی کم کن
ــتحقاق مرتبه  صفات حقّه الهی که در ظاهر عقل حکم می کند به اس
الهيت آن را نبيند، مشتاق و حريص به جستجوی کمال و رسيدن به 
ــود، پس حقيقت حق تعالی نمی خواهد  منتهای وصال وصول نمی ش
ل مرتبه موسائی  که مرتبه فرعونی رواج بيابد، بلکه می خواهد که تأصّ
ــود. پس مانند آن دالل می خواهد که به اين تصنّعات،  ــتحکم ش مس
ــب است به حقيقت  ــايی را در قلوب متمکن کند- که انس مرتبه موس
حقّه واحده- و از اين راه به حقيقت حقّه واصل شود، و به جز او کسی 
ــتقامت را  ــبت به فرعون بايد داد، و نه اس را نبيند. پس نه غلط را نس
به موسی، بلکه هر دو، مرحله ای از امواج تجلّيات آن بحر مواج است 
که به هر موجی صورتی می نمايد و در حقيقت همه آن درياست.۱۰۲ 
و بر اين سخن وارد است- بعد از آن که قطع نظر کنيم که مخالف 
ــت رسيده از  ــت و مناقض آنچه به دس بديهه جميع ملل و اديان اس
ــر مخلوقين، چنان که در مقدمه  ــدن آن ها ب طريقه انبيا، و مبعوث ش
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کرديم-  آن  به  ــاره  اش
اين که بحث باحث باز 
عود می کند و می گويد 
که: آن چه تو گفتی که 
اين از باب گرم کردن 
بازار دالل خران است، 
ــت در ماده  ــن حکم اي
ــاذج است که  سالک س
ــبب اين جنگ ها  به س
ــه جايی  ــات ب و مخالف
برسد. ما می گوييم که: 
ــالک ساذج نيز از  آن س
ــق و از  ــود آن مطل قي
ــای آن بی رنگ  رنگ ه
و  ــت  مخالف و  ــت  اس
مناجزت مابين رنگهای 
ــن  ــی و اي آن دو جنگ
و  مخالفت  باز  ــاذج.  س
بحث ما در اين بود که 

هرگاه همه يکی است و قيود اعتباری است، پس وجه اين مظاهر چه 
ــه صنف با همديگر برای کی  ــت؟  و حکمت مخالفت اين س چيز اس
ــود؟ و هرگاه مراعات نفوس ساذجه چندان مهم است که  ظاهر می ش
اين رنگ های جنگ برای او چيده می شود، پس تقصير نفس فرعونی 
ــد تا حسن  ــت که بر قبح خود باقی باش ــت؟ چه چيز اس چه چيز اس

ديگری به جا مانده و از برای ديگری حسنی به هم رسد؟
ــيده و  ــم از طريقه فهم و عقل پوش ــی که چش و به هر حال، کس
چنين دعوی ها می کند، در وقتی که چنين بحث ها به او می کنند بايد 
ــاکت باشد، يا اگر جواب خواهد بگويد مناسب اين است که بگويد:  س
ــه فايده که از اعجاز کالم حق مبين  ــألُون عما يفعلُ و لکن چ ال يس
ــلين صلی اهللا عليه و آله همين کلمه  ــريف سيدالمرس و مدد باطن ش
ــألَون  که فرياد از اثنينيت می کند و  ــت به کلمه و هم يس مقرون اس
ــت جبر و مخلوق خدا بودن  ابطال طريقه وحدت، و تزييف مقال زش

افعالِ عبد که الزم قول ايشان است.
ــيم، پس حاصل آن اين است که از آن تمثيل چيزی  اما جواب س
تحصيل نمی شود، و آن قول به اين که جنگ موسی و فرعون جنگ 
حقيقی نيست بلکه مصلحتّی است و به جهت حکمتی است، آن هم 
تمام نباشد، بلکه چنين می گوييم که: اين گونه الوان و تقييدات مايه 
ــت، و چون کسی در وادی  ــت، و مقصود از آن ها تحير اس حيران اس
حيرت ماند منقطع از اسباب می شود، پس سر وحدت و حقيقت بر او 
ــايی فکری است ناشی از عقل، و فکر  منکشف می شود. و فکر موس
فرعونی ناشی است از وهم، و چون بحث باحث ورود آن به مالحظه 
ادراک است به عقل يا وهم- و ما هر دوی آن ها را دور از کار و خطا 
کاری می دانيم و چون معارضه کردند حيرت حاصل می شود و به اين 
ــبب به سر وحدت می رسيم - و تشبيه کرده سر وحدت را به گنج،  س

ــرت را به ويرانه، و ادراک عقل و وهم را به عمارت،  و وادی حي
ــت که: چون گنج در ويرانه است پس بايد در حيرت  و گفته اس
ــود، يا آن که مراد او از اين و آن: دو طرف  رفتن تا گنج پيدا ش
جنگ است؛ نه دو جواب. و مؤيد آن است اين که در جای ديگر 

از مثنوی می گويد در دفتر چهارم:
ــوان ــت ای پهل ــهوت اس ــد ش ــل ض عق
ــش مخوان ــهوت می تند عقل ــه ش آن ک
ــت ــهوت را گذاش ــم خوانش آنچه ش وه
ــت هاس ــل  عق زر  ــد  نق ــب  قل ــم  وه
ــم  و عقل ــردد وه ــدا نگ ــی محک پي ب

ــن زود نقل  ــک ک ــوی مح ــردو را س ه
ــا انبي ــال  ح و  ــرآن  ق ــک  مح ــن  اي
ــا ــد بي ــب را گوي ــر قل ــک م ــون مح چ
ــن م ــيب  آس ز  را  ــش  خوي ــی  ببين ــا  ت
ــن م ــيب  ش و  ــراز  ف ــل  اه ــتی  نيس
ــم ني دو  ــازد  س ــا  اره ه ــر  گ را  ــل  عق

ــليم  ــش آن س ــد در آت ــه زر باش همچ
را ــوز  س ــم  عال ــون  فرع ــر  م ــم  وه
را ــروز  اف ــان  ج ــی  موس ــر  م ــل  عق
ــتی نيس ــق  طري ــر  ب ــی  موس ــت  رف
ــتی؟ ــو کيس ــو ت ــش: بگ ــت فرعون گف
ــول ذی الجالل ــل،  رس ــت: من عق گف
ــالل ض از  ــم  امان ــم،  الّله ــة  حج
ــای و هوی ــه، خامش، رها کن ه فت: ن
ــوی بگ را  ــت  قديم ــل  اص و  ــبت  نس

ــرع را کی تمام  ــت که: نمی دانم ش ــخن مال وارد اس و بر اين س
می کند هرگاه عقل معيار نباشد؟ و حال آن که حجيت پيغمبر و قرآن، 
بلکه وجود صانع و صفات کمال او را، همه را به عقل ثابت می کنيم.
ــتقلّ در آن  ــت که عقل مس ــرگاه غرض او اثبات مطالبی اس و ه
ــد، و آنچه از قرآن فهميده شود و ادراک انسانی حکم به بطالن  نباش
ــرد. پس البتّه يکی مقتضای عقل خواهد  ــد بايد متابعت آن ک آن نکن
ــی قرآن محک  ــم، در اين جا کدام معن ــود و ديگری مقتضای وه ب
خواهد بود، و کدام مقتضای وهم؟ و اگر در اين مقام می گويی: حجت 
ــف است، گوييم: دليل حجيت کشف و از پی اسباب کشف رفتن  کش

چه چيز است هرگاه عقل خطا کار است؟
سلّمنا، ولکن در اين صورت، پس همان کشف محک شد نه قرآن 
ــت که اين جماعت خود را  و خانه دين اکثر مردم به همين خراب اس
ــبانند و زمين را به آسمان تفسير می کنند و  به قرآن و حديث می چس
آسمان را به زمين، و هر نحو که خواهش ايشان است معنی می کنند 

و غافالن و کم مايگان را می فريبند. 

خانـه دين اكثر مـردم به همين 
خراب است كه اين جماعت خود 
را به قرآن و حديث مى چسبانند 
و زميـن را بـه آسـمان تفسـير 
مى كننـد و آسـمان را بـه زمين، 
و هـر نحـو كه خواهش ايشـان 
اسـت معنى مى كنند و غافالن و 

كم مايگان را مى فريبند. 
و اسـماعيليّه كه آن ها را مالحده 
و باطنيّه مى نامنـد، طريقه آن ها 
اين اسـت كـه صـالة و صوم و 
زكات و خمـر و َميسـر و زنـا كه 
در قرآن امر شـده يا نهى شده، 
تفسير كرده اند به مردمان خوب 
و بـد، و بسـيارى از تفسـيرات 

محيى الدين از اين باب است.
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ــه می نامند، طريقه  ــه آن ها را مالحده و باطني ــماعيليه۱۰۳ ک و اس
آن ها اين است که صالة و صوم و زکات و خمر و ميسر و زنا که در 
قرآن امر شده يا نهی شده، تفسير کرده اند به مردمان خوب و بد،۱۰۴و 

بسياری از تفسيرات محيی الدين از اين باب است.
و ابتالی اين ضعيف در اين عصر بسيار است. مردم عوام خالی از 
ــرع اعتمادی دارند، مبتدعان بی حيا  ذهن که فی الجملة به دين و ش
ــايخ آن ها گفته اند حيران و  ــابهات و هرزه هايی که مش به القای متش
واله می کنند. خدا را شاهد می گيرم که من از خوف همين، هرزه های 
آن ها را ذکر نمی کنم که به گوش عوام برسد، چون ايشان را آن قوت 
ادراک نيست. تا سخنی 
به گوش ايشان نرسيده 
آرامی دارند، و من اگر 
ــخن های  ــی از س بعض
آن ها  ــم  کن نقل  آن ها 
ــوند و اين  ــدار می ش بي
ــل آن ها را  ــرف باط ط
ــر چند  ــد و ه می لغزان
ــواب آنها را هم  من ج
بنويسم فايده نمی کند؛ 
ــوش نمی دهند، يا  يا گ

نمی فهمند.
ــت  جماع ــن  اي و 
ــه کفر  ــروا دو کلم بی پ
ــه آموختند  ــدی ک تقلي
در مجالس و محافل از 
و  می گويند   عوام برای 
آن ها را گمراه می کنند. 
ــی برآن ها  هر گاه کس
ــه: اين  ــرادی کند ک اي
ــن  دي ــر  ظاه ــق  مواف
پيغمبر نيست که به ما 
ــيده، می گويند که:  رس
است  ائمه  اسرار  اين ها 
ــوص اهل آن  و مخص
ها، و آن ها از برای ظاهر و عوام است. کسی نيست که به آنها بگويد 
ــقيا! هرگاه امام شما گفته است که: اين سر است، و هرگاه  که: ای اش
ــده، و آن همه تأکيدات  ــر ما را فاش کند داخل خون ما ش ــی س کس
ــما راست  ــرار از غير اهل،۱۰۵ هرگاه ش ــيدن اس که فرموده اند در پوش
ــر است، پس چرا مخالفت امام خود می کنيد  می گوييد و اين همان س
و به هر تر و خشکی می گوييد؟ آيا اباذر مثل يکی از اين گوساله های 
کمتر از خر نبوده که اهل سر سلمان نبود و حال آن که فضايل اباذر 
ــاه و اخباری که داللت دارد بر  ــالت پن و علوم و قرب او به جناب رس

اين که اباذر از اهل بيت است فوق حد احصاست؟
پس اگر شما کافر نباشيد، جزمًا فاسق، بلکه فساق هستيد که در 
ــق ثابت  حکم قاتل امام خود خواهيد بود، و بعد از آن که باليقين فس

ــق اعتماد توان  ــد- ديگر چگونه به سخن فاس ــده- اگر کفر نباش ش
 ،أِنَب ــق ب م فَاس ــت: إن جاَءکُ کرد؟ و حال آن که حق تعالی فرموده اس
ــکی نيست که چنين کسان داخل مفسدين فی األرض  تَبيّنُوا۱۰۶ و ش فَ
ــراب می کنند به طمع دنيا،  والحمد هللا  ــند که دين مردم را خ می باش
سر الدنيا واآلخرةَ ذلک  ــند. خَ رب العالَِمين به دنيای آن ها هم نمی رس
سران المبين.۱۰۷ اين سخنی بود در ميان افتاد. برگرديم بر سر  هو الخُ
ــيم. و می گوييم: اکثر ايراداتی که بر جواب دويم کرديم هم  جواب س
بر اين وارد است که به تأمل ظاهر می شود، و أيضًا سخن باحث اين 
بود که هرگاه رنگ از بی رنگ خواست و مقيد را وجود و کمالی نيست 
و از خود چيزی ندارد و اصل و حقيقت همان مطلق است الغير؛ پس 

جنگ و مخالفت او با مطلق چه چيز است و در چه چيز است؟
ــواب، اين گفتن که اين معنی- يعنی جلوه گری مطلق در  و در ج
ــبب آن به  ــت تا به س مقيد و اظهار مخالفت از برای القای حيرت اس
سر وحدت برسيم که گنج است- بی وجه است؛ از برای آن که سؤال 
ــليم سر وحدت و متحد بودن مطلق با مقيد  و بحث مبتنی بود بر تس
ــه آن بود. در آن  ــؤال از وج ــی بودن مقيد در جنب مطلق، و س و فان
 جواب می گوييم که: اين جنگ از برای حصول حيرت است تا به سر
ــی، و اين خود بی معنی است، بلکه مناسب جواب از اين  وحدت برس
۱۰۸چنان  ــألُ عما يفعلُ ــت که گفته شود: ال يس بحث در اين مقام اس

که پيش گفتيم.

پى نوشت ها:
۱ـ يونس/ ۹۰.

۲ـ القوانين المحکمة۲۰۸/۲، ۲۱۲.
۳ـ مشکاة األنوار/ ۱۷۱.

ــکل که  ــم که از آن انتقال روح در بدن ديگری کنند و به هر ش ــيميا، علم طلس ۴ـ علم س
ــد.ر.ک: لغت  خواهند در آيد و چيزهای موهوم در نظر آرند که در حقيقت وجو د آن ها نباش

نامه دهخدا.
۵ـ بحار األنوار۱۵۸/۷۰ ح ۱.

۶ـ ر. ک: بحار األنوار۱۹۶/۶۷ ح ۲، ۳۰۴/۸۴ ح ۸۵.
۷ـ ر. ک: القاموس المحيط ۳۸۴/۳

۸ـ ر. ک: بحاراألنوار۱۲۵/۴۰ ح ۱۸.
۹ـ مريم / ۶۷

۱۰ـ يس / ۷۹- ۷۸.
۱۱ـ يس / ۷۸.

۱۲ـ ر. ک: مجمع البيان ۸/ ۶۷۸.
۱۳ـ ر. ک: قواعد العقائد / ۴۳، کشف المراد /۴۸. 
۱۴ـ ر. ک: الکافی ۲/ ۳۷۲ تا ۳۶۹ باب اإلذاعة.

۱۵ـ ر. ک: الکافی ۳۷۲/۲ تا ۳۶۹. 
۱۶ـ ر. ک: الکافی ۱/ ۴۰۱ ح ۲، بصائر الدرجات /۲۵. 

۱۷ـ ر. ک: بحار األنوار ۱۰/ ۱۲۳ ح ۲، ۱۵/ ۱۰۹ ح ۵۳، ۲۲/ ۳۲۹ ح ۳۸.
۱۸ـ الفتوحات المکيه ۱/ ۳۱، ۳۱۹

۱۹ـ القصص /۹.
۲۰ـ ر. ک: عوالی اللئالی ۲/ ۵۴ ح ۱۴۵، مستدرک الوسائل ۷/ ۴۴۷ ح ۲، ۳.

۲۱ـ طه / ۳۹.
۲۲ـ القصص / ۹.
۲۳ـ القصص / ۹.
۲۴ـ يونس / ۹۰.

۲۵ـ مجمع البيان ۷/ ۳۷۸.

۲۶ـ مجمع البيان ۷/ ۳۷۸.

 ايـن جماعـت بى پـروا دو كلمه 
كفـر تقليـدى كـه آموختنـد در 
بـراى  از  محافـل  و  مجالـس 
عـواّم مى گويند و آن ها را گمراه 
مى كننـد. هر گاه كسـى برآن ها 
ايـرادى كنـد كـه: ايـن موافق 
ظاهـر دين پيغمبر نيسـت كه با 
ما رسـيده، مى گويند كه: اين ها 
اسـرار ائمه اسـت و مخصوص 
اهل آن ها، و آن ها از براى ظاهر 
و عوام است. كسى نيست كه به 
آنها بگويد كه: اى اشـقيا! هرگاه 
امام شـما گفته اسـت كـه: اين 
سـّر است، و هرگاه كسى سّر ما 
را فاش كند داخل خون ما شده، 
و آن همه تأكيدات كه فرموده اند 
در پوشـيدن اسـرار از غير اهل، 
هرگاه شـما راسـت مى گوييد و 
اين همان سـّر اسـت، پس چرا 
مخالفت امـام خود مى كنيد و به 

هر تر و خشكى مى گوييد؟
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۲۷ـ ر. ک: نهج البالغه / ۵۴۹، حکمت ۴۱۷، بحار األنوار ۶۵/ ۳۸۱ ح ۳۱.
ــال ۱/ ۳۱۹، ۲/ ۳۶۱، ۳۶۴، ۳۹۸، ۴۵۸، الکافی ۲/ ۳۶۸ح ۲، عيون أخبار  ۲۸ـ ر ک: الخص

الرضا ۲/ ۷۷ ح۷.

۲۹ـ يونس / ۹۱.
۳۰ـ ر ک: وسائل الشيعة ۱۱/ ۳۶۹ تا ۳۷۴ ح ۱، ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۱.

۳۱ـ ر ک: وسائل الشيعة ۱۱/ ۳۴۲ ح ۲، ۳۴۳ ح ۶.
۳۲ـ ابو الحسن علیِ بن ابراهيم بن هاشم قمی، از راويان ثقه شيعه، در سده سوم هجری.

۳۳ـ يونس / ۹۰.

۳۴ـ يونس / ۹۱.
۳۵ـ تفسير علیِ بن ابراهيم القمیِ ۱/ ۳۱۶.

۳۶ـ يونس / ۹۲.
۳۷ـ ر ک: مجمع البيان ۵/ ۱۹۹.

ی فقها و محدثين شيعه، در  ۳۸ـ محمد بن علیِ بن بابويه مشهور به شيخ صدوق، از اجالّ
سال ۳۰۵ هجری در قم زاده شد و در سال ۳۸۱ در ری درگذشت.

۳۹ـ غافر/  ۸۵- ۸۴.
۴۰ـ األنعام / ۱۵۸.
۴۱ـ يونس۹۱-۹۲.

۴۲ـ عيون أخبار الرضا ۲/ ۷۸-۷۷ ح ۷.
۴۳ـ يونس / ۸۸ .
۴۴ـ يونس / ۸۹ .

۴۵ـ النازعات / ۲۴ .
۴۶ـ القصص / ۳۸ . 
۴۷ـ النازعات/ ۲۴ .

۴۸ـ الخصال ۲/ ۵۳۹ ح ۱۱ .
۴۹ـ يونس ۹۶-۹۷-۹۸ .
۵۰ـ هود / ۹۷-۹۸-۹۹.

.۳۳۷ /۱ ۵۱ـ تفسير القمی
۵۲ـ القصص / ۳۹.

۵۳ـ القصص / ۴۱-۴۲.
۵۴ـ القصص / ۵-۶.

۵۵ـ ر ک: مجمع البيان ۷/ ۳۷۵، تفسير الصافی ۴/ ۸۰-۸۱.
۵۶ـ إکمال الدين ۲/ ۴۲۵ ح ۱، الغيبة شيخ طوسی / ۲۳۶ ح ۲۰۴، ۲۳۷ ح ۲۰۵.

.۱۳۳-۱۳۴ /۲ ۵۷ـ تفسير القمی
۵۸ـ النازعات /۱۵.

۵۹ـ النازعات / ۲۴-۲۵.
.۳۷۸ /۴ ۶۰ـ مجمع البيان ۱/ ۶۵۶، تفسير البيضاوی

۶۱ـ القصص / ۳۸.
۶۲ـ النازعات / ۲۴.

۶۳ـ مجمع البيان ۱۰/ ۶۵۶.
۶۴ـ النازعات / ۲۴.

۶۵ـ الخصال ۲/ ۳۴۶ ح ۱۵.

۶۶ـ الخصال ۲/ ۳۶۱ ح ۵۱.
۶۷ـ نهج البالغة / ۲۹۱، خطبه ۱۹۲.

۶۸ـ يونس / ۹۱.
۶۹ـ القصص / ۳۸.

۷۰ـ فصوص الحکم / ۱۹۲. 
۷۱ـ فصوص الحکم / ۱۹۲.

۷۲ـ نوح / ۲۲.
۷۳ـ فصوص الحکم / ۷۱-۷۲.

۷۴ـ داود بن محمود بن محمد قيصری از شارحان انديشه های عرفانی محی الدين عربی، 
در سال ۷۵۱ هجری درگذشت.

۷۵ـ نوح / ۲۳.
۷۶ـ فصوص الحکم / ۷۲.

ــت:«فغرقوا فی بحار العلم  ــوص الحکم / ۷۰،۷۳ عبارت فصوص چنين اس ۷۷ـ ر. ک: فص
باهللا». 

۷۸ـ سوره نوح.
۷۹ـ إبراهيم / ۴.

۸۰ـ ص / ۵.
۸۱ـ األنعام / ۱۲۴.

۸۲ـ فصوص الحکم / ۱۲۸. (فصّ حکمة إيناسية فی کلمة الياسية).
۸۳ـ المدثّر / ۲۵.

۸۴ـ األنعام /۱۲۴.
۸۵ـ فصوص الحکم / ۹۰. در فصوص به جای وازه« محبوب»: «فهو سعيد» آمده است.

۸۶ـ فصوص الحکم / ۹۱.
ــصّ نوحيه» گويد: «فإن للحق فی کلّ معبود وجهًا» (فصوص الحکم / ۷۲ ) و  ۸۷ـ در«ف
در «فصّ هارونيه» نويسد:  «والعارف المکمل من رأی کلّ معبود مجلی للحق يعبد فيه» 

(فصوص الحکم / ۱۹۵،۱۹۴ ).
۸۸ـ مثنوی دفتر اول / ابيات ۲۳۶۸ تا ۲۳۷۴ .
۸۹ـ مثنوی دفتر اول / ابيات ۲۴۵۰ تا ۲۴۵۶ .
۹۰ـ مثنوی دفتر اول / ابيات ۲۴۶۵ تا ۲۴۶۶.
۹۱ـ مثنوی دفتر اول / ابيات ۲۴۶۸ تا ۲۴۷۰.
۹۲ـ مثنوی دفتر اول / ابيات ۲۴۷۱ تا ۲۴۷۳.

۹۳ـ طه / ۹۴.
۹۴ـ ر. ک: فصوص الحکم / ۱۹۲ – ۱۹۱. ( فصّ حکمة إمامية فی کلمة هارونية). 

۹۵ـ مثنوی دفتر اول / بيت ۲۴۵۲.
۹۶ـ مثنوی دفتر اول / ابيات ۲۴۷۴ – ۲۴۷۵.

ــت اما د رمثنوی رمضانی  ج ۱ ص ۵۰ س ۲۳ و  ــون نيس ۹۷ـ اين بيت در مثنوی نيکلس
مثنوی جعفری ج۲ ص۲۰۶ س۶ می توان دبد.
۹۸ـ مثنوی دفتر اول / ابيات ۲۴۷۷ – ۲۴۷۶.

۹۹ـ مثنوی دفتر اول / بيت ۲۴۷۸.
۱۰۰ـ مثنوی دفتر اول / ابيات ۲۴۷۹ تا ۲۴۸۲.

۱۰۱ـ مثنوی دفتر اول /  بيت ۲۴۷۵.
۱۰۲ـ بحر وحدانی است، جفت و زوج نيست

گوهر و ماهيتش غير موج نيست
ای محال و ای محال اشراک او

 -۲۰۳۱ ــات  ابي ــم  شش ــر  دفت ــوی/  مثن ک:  (ر.  او  ــاک  پ ــوج  م و  ــا  دري آن  از  دور 
 .(۲۰۳۰

ــماعيليه: نام عمومی فرقه هايی است که بعد از امام صادق عليه السالم به امامت  ۱۰۳ـ اس
فرزند مهترش اسماعيل يا نواده اش محمد بن اسماعيل اعتقاد دارند و گاه در بالد مختلف 
ــده و قرامطه خوانده  ــيه، مالح ــبعيه، حشيش به نام های گوناگون مانند باطنيه، تعليميه، س

شده اند.(ر.ک: فرهنگ فرق اسالمی ۵۴- ۴۷ ).
ــان  ــت: «گويند محرمات عبارت بود از قومی که ايش ۱۰۴ـ در تبصرة العوام چنين آمده اس
ــتن و از ايشان بی زار شدن و برايشان لعنت کردن. و گويند: فرايض  ــمن می بابد داش را دش

عبارت بود از قومی که مواالت ايشان واجب بود».
۱۰۵ـ ر. ک: الکافی ۲/ ۳۶۹ تا ۳۷۲.

۱۰۶ـ الحجرات / ۶.
.۱۱ /۱۰۷ـ الحج

۱۰۸ـ األنبياء / ۲۳.
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زندگينامه 
جعفر  ــيد  س اهللا  آيت 
محقق  و  عاملی  مرتضی 
ــنده  برجسته شيعه  نويس
در  ۱۳۶۴ق،  ــال  س در 
ديده  ــان  لبن عامل  جبل 
به جهان گشود. در سال 
تحصيل  جهت  ۱۳۸۲ق. 
ــه نجف  ــی ب ــوم دين عل
ــرد  ــرت ک ــرف مهاج اش
ــش سال به  و پس از ش
حوزه علميه قم منتقل و 
ــش از دو دهه در اين  بي
حوزه به تحصيل، تدريس 
ــت. از  ــش پرداخ و پژوه
ــی  وی تاکنون بالغ بر س
عنوان کتاب منتشر شده 
است که معروف ترين و 
کتاب  آنها  ــن  تري معظم 
النبی  سيرة  من  الصحيح 
االعظم  صلی اهللا عليه و 

آله و سلم  می باشد.   
مرتضی  جعفر  ــيد  س آثار 
ــيع  در دفاع از حريم تش
ــرآن و اهل  ــارف ق و مع
و  ــالم  الس عليهم  ــت  بي
تصحيح  و  ــتن  پيراس نيز 
ــه  ب ــبت  نس ــا  ديدگاه ه
ــای  رويداده و  ــوادث  ح
ــگاه  ــالم جاي ــخ اس تاري
بلندی دارند. تتبع وسيع، 
ريشه يابی  دقيق،  ارزيابی 
ــوادث  ــمندانه از ح هوش
ــف  ــا، تحري ــير آنه و س
زدايی و نماياندن حقايق 
ــان  نش ــا،  واقعيت ه و 
ــل  ــت های جع دادن دس
ــای  افش و  ــف،  تحري و 
و  ــزور  م ــای  چهره ه
ويژگی های  از  ــر،  فريبگ

برجسته آثار استاد است.

گفتگوی سمات با آيت اهللا سيد جعفر مرتضی  عاملی

2
دفتر ويژه
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ــم . پس راهی جز نظر در آثار و  ــنيده اي چيزی در باره مذهب او نش
کتاب ها و افکار و عقايد فقهی و کالمی و تفسيری ابن عربی برای 

تشخيص مذهب او وجود ندارد. 
بنده در آثار و تاليفات او غور و بررسی کرده ام و پاره ای از شواهد 
ــورد که دال بر اينکه او  ــل توجه را بالغ بر دهها و بلکه صدها م قاب
ــواردی را در آثار او  ــان گونه که م ــت يافته ام، هم ــيعه نبوده اس ش
ــطحيات و خطاهای آشکاری از اوست که هيچ  يافته ام که بيانگر ش
راهی برای تاويل و توجيه آنها وجود ندارد مگر آن که خواسته باشيم 
از مرزهای مقبول و معقول تاويل و توجيه در گذريم با اين که هيچ 
ــت و  ضرورتی برای اين کار وجود ندارد. زيرا ابن عربی نه پيامبر اس
ــت   نه امام معصوم و نه عقايد و مذهب فقهی او محل ابتالی  ماس
ــيع او دست به اين تاويالت تکلف  ــيم برای اثبات تش تا مجبور باش

آميز برای توجيه اشتباهات و خبط های او بزنيم. 
ضمن آن که اثبات تشيع او موجب می شود وزر و وبال خطاها و 
ــته شود. اما اين که کسانی اصرار در  خبط های او بر دوش ما گذاش

اثبات تشيع او دارند، شايد به يکی از دو دليل زير باشد: 
ــود بعضی از کلمات و عبارت های ابن عربی پيرامون اهل  ۱. وج
ــير آيه تطهير و امثال آن  ــالم نظير آنچه که در تفس بيت عليهم الس

نوشته است.
۲. بعضا مطالبی را در موضوع عرفان و تصوف از ابن عربی ديده 
اند که موجب شگفتی  آنها شده و گمان برده اند که او اين مطالب 
را از آثار و مکتب اهل بيت عليهم السالم اخذ کرده است، لذا اصرار 

دارند که او را شيعه و پيرو اهل بيت عليهم السالم بدانند. 
اما بايد در اين باره بگويم که : 

اوال، اين افراد تنها نيمی از ليوان را ديده اند. اگر اينان نيمه ديگر 
ــه کنند، با کلمات  را نيز مالحظ
ــد  ــی مواجه خواهند ش و عبارات
که به دليل اضطراب و پريشان 
ــچ صاحب  ــته هي ــی شايس گوي
ــت و برخی  فضل و کرامتی نيس
از آنها آن چنان از درجه خلوص 
ــاقط هستند که جز  و درستی س
در دايره خبط و خلط و خطا قرار 
ــد. و نيز برخی از اين  نمی گيرن
موارد که موجب شگفتی بعضی 
ــده استـ  نظير آنچه در ذيل  ش
آيه تطهير گفته استـ   متضمن 
ــاد واقعی آيه و  هدم و انکار مف
ــاء است که  تکذيب حديث کس

در ذيل آيه صادر شده است. 
ثانيا، عرفان دانشی است که 
ــت در آن  ــی ممکن اس هر کس
ــت داشته باشد  ممارست و دس
ــق و دقايق  ــه حقاي و وصول ب

حضـرت عالى تحقيقاتى پيرامون مسـلك و اعتقادات 
ابن عربى داشـته ايد و كتابى نيز در اين زمينه منتشـر كرده 
ايد. در باره مذهب ابـن عربى اختالف نظرهايى وجود دارد و 
على رغم  اشـتهار و نشانه هاى آشـكارى كه بر سنى مذهب 
بـودن او وجـود دارد، كسـانى اصـرار دارنـد از او يك چهره 

شيعى  ارائه كنند، نظر شما در اين مورد چيست؟
 بسم اهللا الرحمن الرحيم و الحمد هللا رب العالمين و الصالة و 

السالم علی محمد و آله الطاهرين. 
مذهب هر کسی به يکی از چهار روش زير شناخته می شود: 

۱. اينکه خود شخص به مذهب خويش تصريح کند.
۲. معصوم از مذهب او خبر دهد.

ــنايان به احوال و خصوصيات و اعتقادات  ۳. نزديکان به او و آش
او در باره مذهب  وی نظر دهند.

ــاس آنچه که در تاليفات و آثار شخص به  ۴. تعيين مذهب بر اس
ــده  ــه ها و باورها و تعلقات قلبی او بيان ش عنوان اعتقادات و انديش
ــخص خود را به آن ملتزم می بيند.  ــت به انضمام احکامی که ش اس
ــرط که در آثار شخص چيزی دال بر کناره گيری وی  البته با اين ش

از آن عقايد و يا  اعتراض او بر آنها  يافت نشود. 
ــادات و منهج  و فقه  ــو با اعتق ــاس اگر اين آثار همس بر اين اس
شيعه بود، او را شيعی می دانيم و اگر همسو با عقايد و باورهای اهل 
ــو با مثال خوارج بود او را خارجی  ــنی و اگر همس ــنت بود او را س س

قلمداد می کنيم و ....  
ــارم می توانيم مذهب او  ــی ما تنها با روش چه ــاره ابن عرب در ب
ــخصا به مذهبش  ــم؛ زيرا تا آنجا که ما می دانيم او ش ــن کني را تعيي
ــيعه و يا غير شيعه است؛  ــت و نگفته است که ش تصريح نکرده اس
ــالم نيز در  ــخن و حديثی از معصوم عليه الس همان گونه که در س
ــت. همچنين ما از کسانی  ــخنی به ميان نيامده اس باره مذهب او س
به عنوان نزديکان و همراهان او که بر احوال و عقايد او آگاه باشند، 

اشاره
ــيد جعفر مرتضی عاملی از محققين و علمای  آيت اهللا س
برجسته لبنان و صاحب دهها تاليف و تحقيق در موضوعات 
دينی و از جمله کتابی در موضوع مذهب ابن عربی در گفتگو 
ــهر بيروت در دفتر کار ايشان انجام شد،  ــمات که در ش با س
ــيعه يا سنی  ــئواالت ما پيرامون مذهب ابن عربی و ش به س
ــه آثار ابن عربی مملو  ــخ دادند. علی رغم آن ک بودن او پاس
ــنی مذهب بودن او و نيز دشمنی او  ــانه های دال بر س از نش
ــانی بر اين امر اصرار می ورزند تا از وی  ــيعه است، کس با ش
ــازند و از حجم فراوان انتقادات  به وی  ــيعی بس چهره ای ش
کاسته و شايد محملی برای توجيه اعتقادات مخالف با قرآن 

و عترت او بيابند.
 در شماره اول سمات نيز فصلی از کتاب وی ترجمه و با 

عنوان جستاری در مذهب ابن عربی به چاپ رسيد.

بنـده در آثـار و تاليفات 
بررسـى  عربـى  ابـن 
از  پـاره اى  و  كـرده ام 
شـواهد قابـل توجـه را 
بالـغ بـر ده ها مـورد كه 
دال بـر اينكه او شـيعه 
نبـوده اسـت يافتـه ام، 
همان گونـه كه مواردى 
يافتـه ام  او  آثـار  در  را 
كـه بيانگر شـطحيات و 
از  آشـكارى  خطاهـاى 
اوسـت كـه هيـچ راهى 
بـراى تاويـل و توجيـه 
آنهـا وجـود نـدارد مگر 
آن كه خواسته باشيم از 
مرزهاى مقبول و معقول 
تاويل و توجيه در گذريم
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ــی ـ از اين حيث که يک  عرفان
ــتـ  منحصر به شيعه  دانش اس
ــا افرادی از غير  نيست و ای بس
ــن مباحث وارد  ــيعه نيز در اي ش
شوند و در آن متخصص شوند. 
ــه خصوص آن که ما می دانيم  ب
علوم و معارف اهل بيت عليهم 
ــترس  ــالم در اختيار و دس الس
ــيعه و سنی و  همگان اعم از ش
ــت و همگان  ــن و کافر اس موم
اعم از شيعه و سنی و بلکه غير 
ــن حقيقت  ــلمين هم به اي مس
معترفند که هر کس طالب علم 
و حکمت و عرفان و بلکه طالب 
هر فضيلت و کرامتی است بايد 
ــه اميرالمؤمنين علی  وارد مدرس
ــود و از زالل معارف و تعاليم او بياموزد. آن حضرت  عليه السالم ش
ــتند که  ــی را از جمله مثال علم نحو و ... را بنيان گذاش ــوم فراوان عل
ــراغ آن رفتند و در آن  ــنی به س ــيعه و س ــلمين اعم از ش جميع مس

متخصص شدند. 
ــاس حتی با فرض اين که ابن عربی پاره ای از مطالب  بر اين اس
ــالم گرفته باشد، ضرورتی در  عرفانی اش را از اهل بيت عليهم الس
ــت تا اين که او را در زمره شيعه بدانيم و در نتيجه مجبور  ميان نيس
ــان گويی ها و خبط های او را بر دوش خود  ــويم وزر و وبال پريش ش

و شيعه بگذاريم. 
 بسـيارى از مطالب مطرح شـده از سوى ابن عربى با 
ادعاى مكاشـفه همراه است. آيا ابن عربى در مكاشفات خود 

صادق است؟ و اساسا نظر دين در باره مكاشفه چيست؟
ــد از مقوله  ــخن می گوي ــه ابن عربی از آنها س ــفاتی ک  مکاش
ــايد مقصود وی از طرح چنين  ــان از خويش است. ش ــتايش انس س
ادعاهايی ترويج افکار و عقايد ياد شده اش و تالش برای بستن باب 
نقد و مناقشه در آنها است و نيز نوعی چاره جويی در برابر مطالبات 
ــمندان که از وی برای ادعاهايش دليل می خواهند. اما  علما و دانش
ــد، ما بر اساس  ــفات هر چه باش انگيزه ابن عربی از طرح اين مکاش
ــار قرآنی «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقين» بايد در باره هر  معي
ــل و برهان نماييم. همان  ــود، طلب دلي آنچه که به ما عرضه می ش
گونه که الزم است اقوال و گفته ها و آرای ابن عربی را نيز به قرآن 
ــقم آنها مشخص شود.  ــنت و عقل عرضه کنيم تا صحت و س و س
ــنی متعصب» دهها نمونه از  ما در کتابمان با عنوان «ابن عربی، س
ــک باطل ابن عربی را ذکر کرده ايم که اگر جزء  گفته های بدون ش
مکاشفات وی باشد، حتما در دايره مکاشفات رحمانی نخواهد بود. 

ــفه اش بر خالف کتاب خدا  ــن عربی در هر موردی که مکاش اب
ــول اهللا صلی اهللا عليه و آله و مذهب اهل بيت عليهم  ــنت رس و س
ــفه اش با چه کسی بوده  ــالم است، بايد توضيح دهد که مکاش الس

ــت؟ بدون شک چنين مکاشفاتی نمی تواند با مالئکه بوده باشد.  اس
ــالم هستند که می توانند  تنها اين انبياء و ائمه معصومين عليهم الس
ــان رحمانی است اما باقی مردم نمی  ــند که مکاشفه ش مطمئن باش
ــاس آيات قرآن گاه  ــند، چرا که بر اس توانند به چنين اطمينانی برس

اين شيطان است که اموری را به افراد القاء می کند.
 افـرادى براى توجيه اشـتباهات ابـن عربى و از جمله 
اعتقـادات ضـد شـيعى او، او را مسـتضعف فكـرى در مقوله 
شـناخت تشـيع و مكتب اهـل بيـت عليهم السـالم معرفى 

مى كنند. نظر حضرت عالى چيست؟
ــی  ــد، پس ديگر چه کس ــتضعف باش  اوال، اگر ابن عربی مس
ــتضعف نخواهد بود و آيا مصداقی برای غير مستضعف می توان  مس

يافت؟ 
ثانيا، چنين ادعايی بدون دليل است و چگونه می توان بدون ارائه 

دليل، آن را پذيرفت؟
ــا، اين ادعا در بطن خود اعتراف به اين موضوع دارد که ابن  ثالث
عربی واجد انديشه منقح و پاکيزه ای نيست و نمی توان او را فردی 
ــيعی دانست و اعتقادات غير شيعی او را حمل بر تقيه و اموری از  ش

اين دست کرد. 
ــت فردی شيعه باشد اما با کل فقه شيعه  رابعا، چگونه ممکن اس
ــات مکيه اش بر می آيد و  ــد آن گونه که از کتاب فتوح مخالف باش
ــيعی تضاد داشته ياشد آن گونه که از همه  نيز با عموم اعتقادات ش
ــت و نيز چگونه ممکن است همه و يا معظم احاديثی  کتبش پيداس
که بدان  اعتماد و استناد می کند، از اهل بيت عليهم السالم نباشد و 
يا از راويان شيعه نقل نکرده باشد. عالوه بر اين که او مخالفت های 
ــائلی که مورد اجماع مسلمين است، دارد که  صريحی با قرآن و مس

در کتبش يافت می شود. 
خامسا، اگر مالک تشيع ابن عربی چيزهايی است که اينان به آن 
ــتناد می کنند، پس چرا مدعی تشيع همه علمای سنی نمی شوند؟  اس
در کتب بسياری از علمای سنی مطالبی که موجب شگفتی و پسند 
ــود دارد. در حالی که  ــود، بيش از کتب ابن عربی وج ــيعه می ش ش
ــود، حاوی  ــبت داده می ش آنچه از اين گونه مطالب به ابن عربی نس
ــد و نمی تواند  ــيعه را مخدوش می کن ــت که عقيده ش تأويالتی اس

دليلی بر امر مثبتی باشد بلکه دليلی بر عليه اوست.
 ابـن عربـى صلـح كل و بـه تعبيـر امـروزى آن يـك 
پلوراليسـت تمام عيار اسـت و همه اديان و مذاهب و ِفرق را 

صحيح مى داند. اشكال اين ديدگاه چيست؟
ــمانی حق است و  ــت که همه اديان آس ــخنش اين اس  اگر س
ــای الهی صلوات اهللا عليهم  ــت که تعاليمی که انبي مرادش اين اس
ــخن درستی است اما اين  ــت، اين س آورده اند، از جانب خداوند اس
حرف هيچ منکری ندارد، نه در شيعه و نه در سنی. اما اگر مقصودش 
ــب به اين اديان استـ  حتی مطالب  ــت که همه آنچه منتس اين اس
ــده آنها ـ حق و صحيح است، البته در بطالن اين سخن  تحريف ش
ترديدی نيست. قرآن می فرمايد: فماذا بعد الحق اال الضالل. روشن 
ــت و غير آن نمی تواند حق باشد.  ــتر نيس ــت که حق يکی بيش اس

مكاشفاتى كه ابن عربى 
از آنهـا سـخن مى گويد 
سـتايش  مقولـه  از 
انسان از خويش است. 
از  وى  مقصـود  شـايد 
ادعاهايى  چنيـن  طـرح 
ترويـج افـكار و عقايـد 
يـاد شـده اش و تالش 
براى بسـتن باب نقد و 
اسـت  آنها  در  مناقشـه 
و نيـز نوعى چاره جويى 
در برابـر مطالبـات علما 
و دانشـمندان كه از وى 
بـراى ادعاهايـش دليل 

مى خواهند.

84

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



خداوند در قرآن می فرمايد: 
 م رق بِكُ تَفَ اتَّبِعوه والَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَ ا صراطی مستَقيما فَ وأَن هـذَ

 ۱ون م تَتَّقُ م بِه لَعلَّكُ اكُ م وصَّ لكُ عن سبِيله ذَ
ــت من، پس، از آن پيروى كنيد. و  ــت راه راس و [بدانيد] اين اس
ــازد پيروى  ــما را از راه وى پراكنده مى س ــا [ى ديگر] كه ش از راه ه
ــت كه [خدا] شما را به آن سفارش كرده است، باشد  مكنيد. اينهاس

كه به تقوا گراييد.
ــبت به مذاهب مختلف هم همين طور است. به عنوان مثال  نس
ــتن آنها، يا تکتف (دست  ــت و يا شس ــح دو پا اس حکم وضو، يا مس
ــت باز، و در مساله توحيد  ــته نماز خواندن) درست است و يا دس بس
ــبيه خداوند ( آن گونه که برخی مذاهب اهل سنت  ــيم و تش يا تجس
ــت و يا تنزيه خداوند از امور مادی و مقداری؛ و  ــت اس قائلند) درس
ــت و يا آن که ممکن نيست؛ آيا  نيز اين که رؤيت خداوند ممکن اس
خالفت شيخين درست است و يا آن که درست نيست. در همه اين 
ــت و نمی توان به درستی و حقانيت امور متضاد  موارد حق يکی اس

قائل شد. 
البته ممکن است مقصود او از صحت جميع مذاهب، معذور بودن 
ــد، چرا که خداوند  ــروان آن به دليل غفلت و قصور فهم آنان باش پي
ــت چرا که  ــن البته احتمال بعيدی اس ــر را عقاب نمی کند. اي قاص
معذوريت در ارتکاب خطا موجب درستی و حقانيت خطا نمی شود.

 از جملـه اشـكاالتى كه بر ابـن عربى وارد مى شـود، 
سـتايش هاى عجيـب او از خودش و ذكر مقاماتى اسـت كه 
براى خودش قائل اسـت مثـل اين كه خـود را خاتم االولياء 

مى داند. در اين زمينه نيز توضيحى بفرماييد.
 جوابی برای اين سئوال به ذهنم نمی رسد جز اين که بگويم 

اين منش خالف قول خداوند است که فرمود: 
ــاء والَ  كِّی من يشَ ــهم بلِ اهللاُّ يزَ س ون أَنفُ كُّ ــم تَر إِلَى الَّذين يزَ أَلَ

 ۲ لَمون فَتيالً يظْ
ــمارند ننگريسته اى؟  ــتن را پاك مى ش ــانى كه خويش آيا به كس
[چنين نيست،] بلكه خداست كه هر كه را بخواهد پاك مى گرداند، و 

به قدر نخِ روى هسته خرمايى ستم نمى بينند.
از اميرالمؤمنين علی عليه السالم روايت است که : أقبح الصدق 

ثناء الرجل علی نفسه۳ 
زشت ترين راستها ستايش شخص از خويشتن است

و نيز از آن حضرت منقول است که:
من مدح نفسه فقد ذبحها۴ 

خودستا خويش را ذبح کرده است.
 آيا اساسا شيعه براى وصول به مطالب عرفانى نيازى 
بـه رجـوع به امثال ابـن عربـى دارد؟ اگر نه، بـراى دريافت 

مطالب عرفانى به كجا بايد مراجعه كرد؟
ــنی ای متعصب»  ــوان «ابن عربی س ــه کتابم با عن  در مقدم
ــن عربی در آثارش  ــت در مطالب عرفانی ای که اب ــته ام که دق نوش
آورده است و مقايسه آنها با آنچه که علمای ما پيرامون اين مطالب 
ــه در اين موضوع به نگارش  ــته اند و مالحظه ديگر مطالبی ک نوش

ــا ـ رضوان اهللا عليهم  ــان می دهد که : علمای م ــد، نش در آورده ان
ــفاف کردند و مفاهيم آن را  ــانی اند که حقايق اين علم را ش ـ کس
ــتند  پاکيزه نمودند و مقاصدش را بيان کردند و ارکانش را بر پا داش
و اصطالحات آن را منضبط نمودند و  نشانه های آن را بر افراشتند.

ــول خداوند صلی اهللا  ــخنان رس و البته در نهايت اين قرآن و س
ــالم است که معيار تشخيص  عليه و  آله و ائمه طاهرين عليهم الس
ــقيم اين گونه مطالب است. تندرو بايد  ــمين و صحيح و س غث و س
ــود و آن که علوم و  ــردد و کندرو بايد بدانها ملحق ش ــه اينان برگ ب
ــمه ای صاف و بی انحراف  ــش را از اينان بگيرد محققا از چش معارف
ــخن امام صادق عليه  ــت . کافی است در اين مورد به س گرفته اس

السالم در باره حسن بصری اشاره کنيم که فرمود: 
فليذهب الحسن يمينا و شماال فواهللا ما يوجد العلم اال هيهنا۵ 

به خدا سوگند حسن به راست رود يا به چپ، دانش جز در خانه 
ما اهل بيت يافت نخواهد شد. 

و سخن آن امام عليه السالم در مورد حکم بن عتبه که فرمود: 
ــا و اهللا اليصيب العلم اال من اهل  م و ليغرب، ام ــرق الحکَ فليش

بيت نزل عليهم جبرييل۶ 
ــرق و غرب رود اما (بايد بداند) که به علمی جز  حکم بايد به ش
ــت  ــت، دس ــده اس آنچه که از اهل بيتی که جبرييل بر آنها نازل ش

نخواهد يافت.
ــن گفتگو مايلم  در پايان اي
ــاره کنم که  ــه اش ــه اين نکت ب
ــدن در افکار ابن عربی  غرق ش
ــودی نخواهد بود بلکه  واجد س
ــت که تالش و  ــزاوار آن اس س
ــريح  ــت خود را مصروف تش وق
ــی از کلمات و  ــح بعض و توضي
ــی  ــخنان معارفی و يا سياس س
ــن  اميرالمؤمني ــی  اجتماع و 
ــم. اين امر  ــالم نمايي عليه الس
ــر از صرف  ــودمند ت هزار بار س
و  ــران  ديگ ــخن  س در  ــت  وق
ــت.                                                                                                         نزديکتر به رضای الهی اس
ــالم عليکم و رحمة اهللا و  والس

برکاته
پى نوشت ها:

۱. انعام/ ۱۵۳ 
۲ . نساء/ ۴۹

۳ . عيون الحکم و المواعظ، ص ۱۱۸ 
۴ .  همان منبع ص ۴۲۵
۵ .  کافی جلد ۱ ص ۵۱
۶ .  کافی ج ۱، ص ۳۹۹

هـر  در  عربـى  ابـن 
موردى كه مكاشـفه اش 
بر خـالف كتـاب خدا و 
سـنت رسـول اهللا صلى 
اهللا عليـه و آله و مذهب 
السالم  عليهم  بيت  اهل 
دهد  توضيح  بايد  است، 
كـه مكاشـفه اش با چه 
كسى بوده است؟ بدون 
مكاشفاتى  چنين  شـك 
مالئكـه  بـا  نمى توانـد 
بـوده باشـد. تنهـا اين 
انبياء و ائمـه معصومين 
عليهم السـالم هسـتند 
كـه مى تواننـد مطمئـن 
باشند كه مكاشفه شان 
رحمانى اسـت اما باقى 
بـه  نمى تواننـد  مـردم 
چنين اطمينانى برسـند، 
چرا كه بر اسـاس آيات 
شـيطان  اين  قـرآن گاه 
اسـت كه امـورى را به 

افراد القاء مى كند.
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آيت اهللا سيد جعفر مرتضی عاملی
ترجمه: سيد مهدی شاهچراغی
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■
ــه ابن عربی در  ــان بعضی از آنچه ک ــل از کتاب را به بي ــن فص اي
ــت، اختصاص  مدح خود آورده و جايگاهی که برای خود ادعا کرده اس
ــتار در نوشته های او يافت شده که به يک  می دهيم. اين عبارات از جس
ــدرت تخيل اين  ــگفتی از ق ــد و خواننده را به ش مجلّد ضخيم می رس
شخص وا می دارد. توهمات او و گستردگی خواب و خيال هايش و نيز 

جرأت او بر فخرفروشی، انسان را به بهت فرو می برد.
معراج ابن عربى

۱. ابن عربی در فتوحات ادعا می کند که نه بار در آسمان سير کرده 
و به معراج رفته است...۱ .

شيخ حر عاملی می گويد: «از اين حرف روشن می شود که او مزيت 
و فضيلتی بر حضرت رسول صلی اهللا عليه و آله و سلم برای خود ادعا 

کرده است.۲»
ادعاى ختم واليت در عالم خواب

۲. شيخ حر عاملی می گويد: او ادعا می کند که خاتم واليت است و 
آن را در عالم رؤيا ديده است. 

ــارح فصوص می گويد: ابن عربی نه ماه در خلوت بدون اينکه  ۳. ش
ــارت داد که خاتم واليت محمدی  ــی بخورد ماند و بعد از آن بش غذاي
است، به او گفته شد: دليل تو اين است که عالمتی در پشت پيامبر بود 
ــت تو هم هست  ــان دهنده ختم نبوت او بود، آن عالمت در پش که نش

که دالّ بر ختم واليت می باشد...۳ . 
ادعاى علم غيب

۴. شيخ حر عاملی می گويد: 
ــت  در فتوحات مکيه اخباری اس
که عقل آنها را محال می داند و 
کذب می شمارد و از آنها ادعای 
علم غيب و جرأت او بر افتراء و 

دروغ آشکار می شود.۴
ابـن عربى، ركـن عالم 

است
ــودش  ــف از خ ۵. او در تعري
[ارکان  ــا  م می گويد:  ــن  اينچني
ــتيم] که عالم و انسان  اربعه هس

بر ما قائم است.۵

او از اوتاد است و ركن حجراالسود از اوست
 ــود از آن ــت و رکن حجر االس ــد که از اوتاد اربعه اس ۶. او می گوي

اوست.۶
كشف حقايق براى ابن عربى

ــف  ــا ادعا می کند که حقايق برای او کش ــن در ده ج ۷. او همچني
می شود... . به کتاب فتوحات مکيه و غيره مراجعه کنيد. 

معارف از روح االمين به او القاء مى شود
ــت.  ۸. تعريف های او از خودش در کتابش (عنقاء مغرب) فراوان اس
ــده  ــا می گويد که اين کتاب را با امری که برای آن صادر ش او در آنج
نوشته و آن را بعد از گرفتن ورد و ذکری به اين نام، نام گذاشته است. 
تا جايی که می گويد: «هرچه که ما ابراز می کنيم برای چشمِ ناقد بصير 

است، که آن از القائات روح االمين می باشد...»
ــز می گويد: «کتاب عنقاء مغرب را خداوند بر او نازل کرده و  ۹. و ني

آن را برای بندگانش در اختيار او قرار داده است...۷» .
تأليف «فصوص الحكم» به دستور پيامبر 

۱۰. در فصوص الحکم ادعا می کند که رسول خدا صلی اهللا عليه و 
آله و سلم برای نوشتن اين کتاب به او امر کرده است۸.

تأليف «فتوحات» به فرمان پروردگار
ــد  ــد: «خداون می گوي او   .۱۱
ــت ما  ــی اين کتاب را به دس تعال
ــا آن را رها  ــس م ــب داد، پ ترتي
ــم و در آن نظر و عقل خود  کردي

را داخل نکرديم.۹»
ــن وی در کتاب  ۱۲. همچني
ــث از آغاز  ــگام بح ــات هن فتوح
ــت که به  ــوره ها ادعا کرده اس س
ــن مطالب را گفته،  امر خداوند اي

او می گويد:
ــخن  ــدون اجازه س ــن ب «م
ــا اين گونه  نمی گويم... تأليف م
ــر  ــر غي ــات ديگ ــت و تأليف اس
ــم مانند  ــا ه ــت، و م ــن اس از اي
ــتيم. هر  ــنده ها نيس ــر نويس ديگ
ــنده ای تحت اختيار خويش  نويس
است اگرچه در اختيار خود مجبور 
می باشد، يا تحت دانشی باشد که 
ــته  به طور ويژه از آن آگاهی داش

ــا نمی گويد آن چه را که  ــد آن چه را  که می خواهد ي ــد، او می گوي باش
نمی خواهد...۱۰»

ــی بعد از اينکه تمام عبارت را آورده اينگونه مطلب را توضيح  قديح
می دهد:

«به اين مطلب دقت کنيد که فقط برای نبی مرسل تمام است، بيان 
ــن تر آن اين است که: او غير از وحيی که بر قلبش نازل می شود  روش
ــخن نمی گويد و (فرشته وحی) او را بس توانا آموخته است.مقتضای  س

اين سخن، بی نيازی وی از آموزه های قرآن و حديث است....۱۱»

اشاره
ابن عربی، صفت خودستايی وی  از جمله برجستگی های 
است تا حدی که بسياری را از اين همه خيال پردازی در 
ستايش از خويش ـ که گاه خويش را از انبياء و رسوالن 
الهی برتر می شمارد ـ به شگفتی واداشته است. آنچه در 
زير از نظرتان می گذرد، ترجمه فصلی از کتاب «ابن عربی 
جعفر  سيد  اهللا  آيت  گرانقدر  محقق  اثر  متعصب»  سنی 
مرتضی عاملی است که شواهد متعددی از خودستايی های 

ابن عربی را ارائه کرده است.

فصـوص  شـارح   
عربـى  ابـن  مى گويـد: 
نـه ماه در خلـوت بدون 
اينكه غذايى بخورد ماند 
و بعد از آن بشـارت داد 
كه خاتم واليت محمدى 
اسـت، به او گفته شـد: 
دليل تـو اين اسـت كه 
پيامبر  پشت  در  عالمتى 
بـود كـه نشـان دهنده 
ختـم نبـوت او بـود، آن 
عالمت در پشـت تو هم 
هسـت كـه داّل بر ختم 

واليت مى باشد...  . ابـن عربـى در فتوحات 
ادعـا مى كند كه نـه بار 
در آسمان سـير كرده و 
به معراج رفته است... .

عاملـى  حـّر  شـيخ 
مى گويـد: «از اين حرف 
روشـن مى شـود كـه او 
بـر  فضيلتـى  و  مزيـت 
حضرت رسول صلى اهللا 
عليه و آله و سـلم براى 

خود ادعا كرده است.»
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ــوره بقره سخن  ابن عربی نظير اين ادعا را وقتی از معنای الم در س
ــانی و اختيار  ــأله را به هوای نفس ــد، مطرح می کند. او اين مس می گوي
ــورت و رايزنی  ــدود نمی کند، بلکه به وحی از طرف پروردگار و مش مح

با او مقيد می کند...۱۲ .
خضر نبى (ع) و ابن عربى

ــالم ديدار و  ــد چندين بار با خضر عليه الس ــان می کن ۱۳. وی گم
مالقات  داشته است...۱۳ .
ديدار خدا در خواب

ــت و خداوند  او گمان دارد که پروردگارش را در عالم رؤيا ديده اس
به او گفته: بندگان مرا نصيحت کن۱۴.

ــده  ــبات مختلف در خواب برای او تکرار ش ــدار در مناس ــن دي و اي
است.۱۵

شناخت او به دقايق و ابهامات
۱۵. او می گويد: «اينجا پيچيدگی و ابهامی نيست مگر اينکه امثال 

ما آنها را می داند و می شناسد.۱۶»
چگونگـى  و  پيشـامدها 

بيهوشى
ــف از خودش  ۱۶. او در تعري
ــخص  ــد: «و اما اعتبار ش می گوي
ــت،  ــوش؛ او صاحب حال اس بيه
ــی که فنای جالل و شيدای  کس
جمال است، پس درک نمی کند. 
در اين حال حق تعالی متولّی امور 
ــه که خودش  ــت، همانگون او اس
ــی را در اين  می خواهد. من مدت
ــه هيچ خللی در  ــت بوده ام ک حال
ــاز جماعت  ــرکات ظاهری نم ح
ــد، به طوری که می شد  واقع نش
ــم. از اين حالت  امام جماعت باش
ــاد ندارم. ــچ چيزی به ي کالًّ هي
ــودم در عالم  ــس خ ــی به ح وقت
ــياری بازگشتم، حاضران به  هوش
ــچ چيزی از توجه  من گفتند: هي
ــد،  من بر تکليف از من فوت نش
ــيار. در  ــه عاقل هوش مانند توج
ميان هم قطاران ما کسی نيست 
ــد،  ــت برای او نباش ــه اين حال ک
ــت که بر زبان  حالت شريفی اس

گناهکار جاری نمی شود.»
در ادامه اين وضعيت را برای 

امثال شبلی بيان می کند۱۷!
ــم در اين حالت بيان  ــادات و نماز را آن ه ــن حال حکم عب در عي
ــی می رود حکم  ــه در اغماء و بيهوش ــی ک ــد، آيا او درباره کس نمی کن
ــان به هوش  ــت يا حکم انس ــد، که اعاده اعمال بر او واجب اس می کن

آمده ای را دارد که چيزی بر او واجب نيست؟

و به هرحال وی به کدام يک از اين دو مقوله ملتزم است؟!
وارث پيامبر صلى اهللا عليه و آله و سلم  خود را پشت سر 

او مى بيند
۱۷. او ادعای وراثت پيامبر صلی اهللا عليه و آله و سلم  در نبوت را 

می کند و خود را پشت سر او می بيند. او می گويد:
ــدم، اين حالت برای من  «هنگامی که وارث پيامبر در اين مقام ش
وجود داشت. اصل من در مسجد ازهر در شهر فاس با مردم بود. وقتی 
وارد محراب شدم، همه خودم در يک عين واحد به خودم برگشت.همه 
ــات و اطراف را می ديدم، همانگونه که قبله خود را می ديدم. داخل  جه
ــيده نبود. جماعت را می ديدم، حتی کسی که سهوًا  و خارج بر من پوش
ــالم دادم و  رکعتی از نماز را فراموش کرده بود. هنگامی که نماز را س
ــتم، صدايش کردم، ديدم آن شخص جبران  ــمت جماعت برگش به س
ــده را می کند. به او گفتم: فالن و فالن از نمازت فوت  رکعت فوت ش
شد. نمازش تمام شد و يادش آمد در حالی که آنها را نمی دانست. اين 
ــی نيست مگر آن که چشيده باشد. کسی که حالتش  حاالت برای کس
ــت. اين است  ــد او روبه روی آن اس ــد هرجايی که قبله باش چنين باش

آنچه من چشيده ام.۱۸»
خداوند او را در برابر رسوالنش گواه گرفته است

۱۸. او گفته است: «بدان: خداوند مرا از حق مطلع ساخت و در برابر 
چشم تمام پيامبران و انبياء بشری از آدم تا خاتم صلی اهللا عليه و آله و 
ردوا (شهری  سلم  مرا شاهد و گواه گرفت. من در سال ۵۸۹ در شهر کُ
در اسپانيا) بودم. هيچ کس از آنها با من سخن نگفت غير از هود عليه 

السالم. او مرا از علت جمع شدن ايشان خبردار کرد.۱۹»
فرشتگان افضل از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم 
ــت و در مورد  ــأله طبوليه که بين مردم اس ۱۹. او گفته: « و اما مس
ــت، در مورد اين مسأله از  ــر اس اختالف آنها در فضيلت مالئکه بر بش
ــامدی پرسيدم، به من  ــول خدا صلی اهللا عليه و آله و سلم در پيش رس
جواب داد: مالئکه افضل هستند. پرسيدم: يا رسول اهللا، اگر از دليل آن 
از من پرسيده شد چه بگويم؟ پس به من اشاره کرد: اينکه می دانيد من 
ــما صحيح است و ثابت است  ــتم و اين موضوع نزد ش افضل مردم هس
ــی که نزد خويش  که  من از خدای تعالی نقل کردم که فرموده: «کس
از من ياد کند من هم از او ياد می کنم، و کسی که در مأل عام مرا ياد 
ــيارند کسانی  کند من در جايگاه عام بهتری او را ياد می کنم.»و چه بس
ــتم ياد می کنند و خداوند نيز آنها را در  که خدا را در جايی که من هس

جايگاهی بهتر از جايی که من هستم ياد می کند.»!۲۰
هيچ چيزی مرا به اندازه اين موضوع شادمان نکرد.

اتصال گنج كعبه به او بنا به سببى بين او و خدا
ــی در کعبه گنجی به  ــن عربی گفته: «بدان که خداوند تعال ۲۰. اب
ــلم  خواست آن  ــت. پيامبر صلی اهللا عليه و آله و س ــته اس وديعه گذاش
ــطه  ــد و به واس ــارج کرده و انفاق کند اما برای وی بدا حاصل ش را خ

مصلحتی از انجام آن منصرف شد.
ــول خدا  ــت که آن را خارج کند، اقتداء به رس بعد از آن عمر خواس
ــد، اين امر تا امروز هم  ــلم  مانع از اين کار ش صلی اهللا عليه و آله و س

باقی است.
ــال ۵۹۸ در  ــيد و من در س و اما لوحی زرين از آن گنج به من رس

 او ادعـاى وراثت پيامبر 
صلـى اهللا عليـه و آله و 
سلم  در نبوت را مى كند 
و خود را پشـت سـر او 

مى بيند. او مى گويد:
وارث  كـه  «هنگامـى 
مقـام  ايـن  در  پيامبـر 
شـدم، اين حالت براى 
من وجود داشـت. اصل 
مـن در مسـجد ازهر در 
شـهر فـاس بـا مـردم 
بود. وقتـى وارد محراب 
شـدم، همـه خـودم در 
يك عين واحد به خودم 
جهـات  برگشـت.همه 
مى ديـدم،  را  اطـراف  و 
همانگونه كه قبله خود را 
خارج  و  داخل  مى ديدم. 

بر من پوشيده نبود.
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تونس بودم. در آن شکافی بود، ضخامت آن يک انگشت، عرضش يک 
ــناختم  ــتر، با قلمی که من نمی ش وجب و طول آن يک وجب و يا بيش
روی آن نوشته شده بود.اين به سببی بود که بين من و خدا عرض شده 
ــتم به علت ادب کردن به رسول خدا صلی اهللا عليه و  بود.از خدا خواس

آله و سلم  آن را به جايگاهش برگردانم. 
ــد، به  ــر آن را جلوی مردم خارج می کردم فتنه کوری برپا می ش اگ
اين مصلحت اين کار را نکردم، پس پيامبر صلی اهللا عليه و آله و سلم  
ــه بيهوده بود را ترک کرد تا قائم به اذن الهی در آخرالزمان خروج  آنچ
ــدل و داد پر خواهد  ــی که زمين را از ع ــازد، کس کند و آن را خارج س

کرد...۲۱»
فقاهت شيرخواره و نطق او

ــير می خورد و سنش کمتر  ۲۱. او می گويد: «با  دختربچه ای که ش
ــدم، به او گفتم:  ای دختر ـبه من گوش فرا  ــال بود مواجه ش از يک س
داد - درباره مردی که با زنش نزديکی کرده ولی انزال صورت نگرفته، 
ــخ داد: بر او غسل واجب است.جده او از  چه چيز بر او واجب است؟پاس

سخن گفتن او غش کرد. اين ماجرا را خودم شاهد بودم...۲۲»
درياى معارف در سينه او

ــد: «من ديدم که خدای تعالی درِ حکمت را در قلب  ۲۲. او می گوي
ــاخته و جويبار  م را در آن جاری س ــت و درياهای حکَ ــوده اس من گش
جاللت را در آن روان کرده تا جايی که قسم به خدا من می بينم که در 
دريای بزرگی هستم که تندبادهای شديدی در آن جريان دارد و امواج 
ــگاه می کنم به موج پراکنی دريای  ــپس ن باال می رود و اوج می گيرد.س
معارف و اسرار در سينه ام. وقتی دريای علم در سينه من موج می زند و 
ــی شديد و هولی عظيم و خوفی هالکت بار از  به تالطم می افتد، ترس
آن به خصوص در مکه مشرفه بر من وارد می شود که تصميم می گيرم 
ديگر با مردم وعده نگذارم و با آنان ننشينم اما مجددا امر به نشستن با 
ــوم به نحوی حتمی و واجب، پس  مردم و خير خواهی برای حق می ش

باز با مردم می نشينم و ...۲۳»
يگانه دوران

ــردر ورودی سرداب قبر محيی الدين ابن عربی يک بيت  ۲۳. بر س
شعر نوشته شده که او از خودش تعريف می کند و می گويد: «برای هر 
ــت که آن دوره را به نام او می خوانند، و من برای  دوره ای يگانه ای اس

ديگر دوران ها هم همان يگانه ام.»
اشتراك ابن عربى با پيامبرصلى اهللا عليه و آله و سلم 

ــاهده کرده  او از مقامی که در عالم مثال و در حضور حق تعالی مش
ــلم  را ديده  ــول خدا صلی اهللا عليه و آله و س می گويد که در آن جا رس
که صديق (خليفه اول) در سمت راست پيامبر و فاروق (خليفه دوم) در 

سمت چپ او بوده است و ... . او گفته:
۲۴. «سيد اعلی و سرچشمه گوارای احلی و نور کاشف اجلّ  توجه 
ــتراکی که بين من و او  در  ــت پيامبر ديد به دليل اش کرد و من را  پش
ــيد به او گفت: اين همانند تو و پسر تو و دوست  ــت. س حکم وجود داش

توست.»...۲۴
مقام ابن عربى از پيامبر صلى اهللا عليه و آله و سلم  باالتر 

است!

۲۵. قيصری در شرح فصّ شيثی از ابن عربی نقل می کند که او در 
ــت: «او ديواری از طال و نقره ديده، همه را تحمل  فتوحاتش گفته اس
ــت که يکی از طالست و ديگری از نقره. جای آن  می کند مگر دو خش
ــد. او گفته است: من ترديدی ندارم که فقط من آن را  ــت پر ش دو خش
ــت که من جای آن دو را پر کردم و به واسطه من  ــکی نيس ديدم، و ش

ديوار کامل شد. سپس رؤيا به ختم واليت به او تعبير شد.۵۲»
ــيثی قول او خواهد آمد  در فصل بعدی از کتاب فصوص و فصّ ش

ــت در  که: «نبی نقصان يک خش
ــد و خاتم االنبيا  ــوار را  می بين دي
ــت را، يکی طال  ــان دو خش نقص
ــره...» و او خودش  و ديگری نق
ــه موضع خالی را پر  را می بيند ک

می کند و ديوار کامل می شود.
و معنای اين سخن اين است 
که: او خودش را فوق پيامبر صلی 

اهللا عليه و آله و سلم  می بيند.

پى نوشت ها: 
ــراء الی مقام اإلسری  ۱ـ ر.ک: کتاب اإلس
سال ۱۳۶۷ ه.ق  متضمن رسائل ابن عربی

۲ـ اثنا عشريه ص ۱۶۹ و ۱۷۰
۳ـ همان
۴ـ همان

ــه ج ۱ ص ۷۲ تحقيق  ــات مکي ۵ـ فتوح
ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۶ـ ر.ک: همان ج ۲ ص ۱۰۴ 

ــائل ابن عربی (مجموعه  ۷ـ مجموعه رس
ثالثه) ص ۱۷، ۲۰ و ۲۱

۸ـ فصوص الحکم ص ۴۷، ۴۸، ۵۶، ۵۷
ــات مکيه ج ۱۳ ص ۴۵۰،  ۹ـ ر.ک: فتوح
۴۵۱ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی

۱۰ـ ر.ک: همان ج ۱ ص ۲۶۴و۲۶۵؛ الردود و النقود ص ۱۴۹و۱۵۰
۱۱ـ ر.ک: الردود و النقود ص ۱۵۰و۱۵۱

۱۲ـ ر.ک: همان ص ۱۷۰و۱۷۱
۱۳ـ فتوحات مکيه ج ۳ ص ۱۸۴-۱۸۱ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی

۱۴ـ همان ج ۵ ص ۱۵۶و۱۵۷
۱۵ـ همان ج ۹ ص ۱۰۶

۱۶ـ فصوص الحکم ص ۱۶۲
۱۷ـ فتوحات مکيه ج ۷ ص ۱۸۷ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی

۱۸ـ همان ج ۷ ص ۲۶۷و۲۶۸
۱۹ـ هود آيات ۵۶و۵۷

۲۰ـ فتوحات مکيه ج ۱۲ ص ۲۱۰و۲۱۱ تحقيق ابراهيم مدکور و عثمان يحيی
۲۱ـ ر.ک: همان ج ۱۰ ص ۵۸
۲۲ـ ر.ک: همان ج ۱۰ ص ۷۹

۲۳ـ مجموعه رسائل ابن عربی (مجموعه اولی) ص ۱۲۳
۲۴ـ همان ج ۱ ص ۴۴و۴۵

۲۵ـ منهاج البراعة ج ۱۳ ص ۲۶۹

ابـن عربى گفته اسـت: 
حـق  از  مـرا  «خداونـد 
مطلع ساخت و در برابر 
و  پيامبران  تمام  چشـم 
انبيـاء بشـرى از آدم تا 
خاتـم صلـى اهللا عليه و 
آله و سـلم  مرا شاهد و 
گواه گرفت. من در سال 
ُكـردوا  شـهر  در   589
اسـپانيا)  در  (شـهرى 
بودم. هيـچ كس از آنها 
با من سـخن نگفت غير 
از هود عليه السـالم. او 
مرا از علت جمع شـدن 

ايشان خبردار كرد.»
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مرتضى رضوى

4
دفتر ويژه
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اشاره
ــده محيی الدين در  ــهايی از کتاب چاپ نش مقاله زير برش
ــت اهللا مرتضی  ــتاد آي ــت که به قلم اس آيينه فصوص اس

رضوی به تحرير در آمده است. 
■

ــوم از كتاب فصوص  ابن عربی فصّ نوحی را به عنوان فصل س
ــت كه مسئله «تنزيه و تشبيه خدا» را  الحکم، برای اين باز كرده اس

از ديدگاه خودش باز كند. و به نظر او اين مسئله سه صورت دارد:
ــبيه. می گويد: هر كسی كه خدا را فقط تنزيه  ۱ـ تنزيه بدون تش

كند و او را به مخلوقات به هيچ وجه تشبيه نكند، جاهل است.
ــبيه او از جهت ديگر. می گويد:  ۲ـ تنزيه خدا از يك جهت و تش

اين نيز برخالف ماهيت دعوت پيامبر(ص) است.
ــبيه و تنزيه . می گويد: اين عين دعوت و دين و  ۳ـ جمع بين تش

آئين پيامبر است.
ــپس در جائی كه به «ماهيت دعوت حضرت نوح» می رسد،  س
می گويد: او «دعوت فرقانی می كرد» و توضيح می دهد كه از جهت 
ــبيه، دعوت  ــان به تش ــن آن مردم، به تنزيه و از جهت ظاهرش باط
ــالم صلی اهللا عليه و آله كه ميان تشبيه  می كرد. برخالف پيامبر اس
و تنزيه را جمع می كرد. می گويد: «واالمر قرآن». و لفظ قرآن را به 

معنی «جمع كننده» و «جامع»، می گيرد.
مراد او از اين جمع، آميختن تشبيه و تنزيه به هم است به طوری 
ــت مانند يك عمل شيميائی كه از  ــوند. درس كه يك «امر واحد» ش
ــك عنصر واحد ديگر، به وجود آيد. او به حدی  تركيب دو عنصر، ي
روی اين تركيب، تاكيد می كند كه اگر كسی گاهی به تنزيه و گاهی 
به تركيب خدا بپردازد و يا از جهتی خدا را تنزيه مطلق كند و ديگر 
موضوع را رها كند، بی راهه رفته و از جاهالن است. و شرح فارسی 
ــعف اصل «امر  ــوق و ش فصوص در همين نكته عجله كرده و با ش
بين االمرين» شيعه را مطرح كرده كه مثالً شيخ اكبر اين قدر شيعه 

بوده كه اين اصل را پايگاه اين مسئله قرار داده است.

زندگينامه
آيت اهللا حاج شيخ مرتضی رضوی فرزند ارشد شيخ محمد 
حسين رضوی در ۶۲ دی ماه سال ۱۳۲۶ شمسی در خانواده ای 
فرهنگی، مذهبی و روحانی چشم به جهان گشود. پدر بزرگش 
ــقلی رضوی و جدش مرحوم  ــيخ عباس مرحوم آيت اهللا حاج ش
ــته  ــيخ رضا قلی رضوی (اورموی) از فقهای برجس آيت اهللا ش

زمان خود بودند.
ــال ۱۳۴۰ پس ازتحصيل دوره  مرتضی رضوی در اواخر س
ابتدايی و علوم مقدماتی به شهر مقدس قم عزيمت نمود و در 
محضر اساتيد بزرگ به تحصيل علوم و معارف اسالمی پرداخت: 
ــفه و منطق را نزد بزرگانی چون انصاری شيرازی،  دروس فلس
ــهيد دکتر مفتح و استاد شهيد مرتضی مطهری گذراند و فقه  ش
ــل لنکرانی و آيت اهللا  ــر آيت اهللا فاض ــب را در محض و مکاس
ــزد آيت اهللا داماد،  ــبحانی و درس «خارج» را مدتی ن جعفر س
ــت اهللا گلپايگانی و  ــارج مرحوم آي ــگاه از کالس درس خ و آن
ــت از قم  ــد. رضوی پس از بازگش آيت اهللا ملکوتی بهره مند ش
ــی، به تبليغ  ــالمی ضمن فعاليتهای سياس تا پيروزی انقالب اس
ــج البالغه در  ــير قرآن و نه ــالمی  و تدريس و تفس معارف اس
ــالگی کتاب «خلقت آدم  ــن ۱۹ س آذربايجان می پردازد. در س
ــر مفتح تحرير و  ــهيد دکت ــی در تکامل» را با مقدمه ش و بحث
ــاند. وی در جوانی با امام خمينی (ره) و اهداف  به چاپ می رس
عدالت گستر ايشان آشنا شده و تا سال ۱۳۵۶ و خيزش نهضت 
ــتگير و در زندان  ــط رژيم ستمشاهی دس ــالمی ۱۸ بار توس اس
ــفند ماه  ــکنجه حبس گرديد. رضوی در اس انفرادی توأم با ش
سال ۱۳۵۶مجددًا دستگير و به عنوان اولين تبعيدی آذربايجان 

به شهر الر تبعيد شد.
ــردم تبريز به  ــوی م ــال ۱۳۶۳ از س مرتضی رضوی در س
نمايندگی مجلس دوره دوم برگزيده شد. وی پس از نمايندگی 
ــالم  ــی مديريت حوزه علميه حضرت عبدالعظيم عليه الس مدت
ــهر مقدس قم  ــت و آنگاه به ش ــهر ری بر عهده داش را در ش

مراجعت نمود.
ــد کتاب و به  ــت اهللا مرتضی رضوی به ۳۰ جل ــات آي تاليف
بيش از صد مقاله درمطبوعات کثيراالنتشار می رسد که در زير 

به برخی از  آنها اشاره می شود:
خلقت آدم و بحثی در تکامل (۲ جلد )

مضارعه و مضاربه در اسالم
تصحيح جامع الشتات (۴جلد)
نقد مبانی حکمت متعاليه

محی الدين در آئينه فصوص (۲جلد)
حلقات (۵جلد)

مکتب در فرايند تهاجمات تاريخی
جامعه شناسی انقالب مخملی در ايران
تفسير هاشميه ۱۰جلد در دست چاپ

ابـن عربى در فص نوحى در جائى كه به 
«ماهيت دعوت حضرت نوح» مى رسـد، 
مى گويـد: او «دعـوت فرقانى مى كرد» و 
توضيـح مى دهـد كه از جهـت باطن آن 
مـردم، به تنزيـه و از جهت ظاهرشـان 
به تشـبيه دعوت مى كرد. برخالف پيامبر 
اسـالم صلـى اهللا عليـه و آله كـه ميان 

تشبيه و تنزيه را جمع مى كرد.!
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ــيمای شفاهی  در حالی كه «امر بين االمرين» حتی در همان س
و كتابتی خود نيز، مقوله ها را سه تا و به اصطالح سه چيز، می داند: 
ــت و نه تفويض و نه  ــض، و آن راه ديگر كه نه جبر اس ــر، تفوي جب
تركيبی از آن دو، ولی محيی  الدين به «امر» واحد، تاكيد می كند كه 
ــد. محيی  الدين حتی به «جمع  ــب يافته از تنزيه و تركيب باش تركي
در كنار هم» يا جمع تنزيه و تشبيه به دنبال هم، راضی نمی شود. و 
اگر گفته شود خدا از فالن جهت كامالً و به طور مطلق منزه است، 

نمی پذيرد و او دو صورت زير را غلط می داند:
۱ـ تنزيه مطلق.

۲ـ تنزيه مطلق از جهتی.  «التنزيه من جهة دون جهة اُخری».
ــبيه متهم شده و «مشبهه»  پيش از محيی  الدين گروهی به تش
ــتند  ــتمی بر خود می دانس ــدند. آنان اين نام گذاری را س ــده ش نامي

ــد. اينان  ــر آنان نهاده ان كه ديگران ب
ــبيه نمی دانستند  ــان را اهل تش خودش
ــل «يداهللا،  ــون تعبيرهائی از قبي و چ
ــرآن آمده،  ــر و...» در ق ــميع، بصي س
ــمع و بصر  ــت، س ــد خدا دس می گفتن
ــن فرقه  ــراد اي ــن اف دارد. افراطی تري
ــن صورت خدا  ــكالِ «در اي اگر با اش
ــود»، رو به رو می شدند،  ــم می ش جس
ــام».  ــم ال كاالجس ــد: «جس می گفتن
يعنی باز به زير بار اين كه اهل تشبيه 
هستند، نمی رفتند. محيی  الدين اولين 
كسی است كه پس از ۶۰۰ سال آمده 
ــبيه  و اعالم می كند كه بايد خدا را تش
كرد، ليكن تشبيهی كه كامالً با تنزيه 
ــوند.  ــك «امر واحد» ش ــه و ي آميخت
ــت و در هيچ لحظه ای  هرگز هيچ وق
نبايد تنزيه مطلق يا تشبيه مطلق كرد. 

او می گويد:
ــم ان التّنزيه عند اهل الحقائق  اعل
ــن التحديد و  ــی الجناب االلهی، عي ف
ه اما جاهل واما صاحب  ــد. والمنزِّ التقيي

سوء ادب:
ــی ، تنزيه عين تحديد و  ــدان در نظر اهل حقايق در جناب اله ب

ه يا جاهل است يا صاحب سوء ادب. تقييد است. و منزِّ
توضيح:

ــد، می گويد: خدا ناقص  ــی كه خدا را تنزيه می كن ه: كس ۱ـ منزِّ
ــت، ممكن الوجود نيست، درخت  ــت، جاهل نيس ــت، ظالم نيس نيس
ــت، آب نيست و... انسان نيست، همسر ندارد، لم يلد و لم يولد،  نيس

و لم يكن له كفوًا احد و... .
۲ـ تحديد و تقييد: يعنی اگر گفته شود «خدا درخت نيست»، اين 
محدود كردن خدا است و نيز اين سخن مقيد كردن خدای «مطلق» 

ــت. پس آن كه خدا را تنزيه می كند در واقع او را محدود و مقيد  اس
می كند.

ــود «خدا اين نيست، آن  و به عبارت ديگر: وقتی كه گفته می ش
ــت»، اين خدا را محدود و مقيد كردن است: زيرا برخی چيزها از  اس
ــاس «وحدت وجود» گفته شود  ــلب می شود. پس بايد بر اس خدا س
ــت. همان طور كه مالصدرا در اسفار می گويد:  كه خدا همه چيز اس
ــياء». و اين موضوع را نه تنها دو  ــم ان واجب الوجود كل االش «اعل
بار در دو فصل مستقل بحث كرده، دلش آرام نگرفته در ضمن يك 

فصل ديگر نيز از نو تكرار كرده است.
ــتی چيزی به نام قيد، حد، تحديد، تقييد،  ــخ: يا در عالم هس پاس
ه موجب  ــت پس تنزيه منزِّ ــت يا هست. اگر نيس محدود، مقيد، نيس
ــالبه به انتفای  ــئله، «س ــود. و مس ــدن خدا نمی ش محدود و مقيد ش

موضوع» می شود.
ــياء  ــت و اين همه اش ــر هس و اگ
ــان، درخت، سنگ، دريا،  (فرشته، انس
ــتاره، سياره و ... و...) همه محدود و  س
مقيد هستند، پس اگر گفته شود «همه 
چيز خدا است» همه اين حدها، قيدها، 
محدودها، مقيدها، تحديدها، تقييدها، 
می شوند خود خدا. بدين ترتيب محيی 
 الدين از چاله در آمده و به چاه می افتد.

تامل: 
۱ـ به فرض محال فرض شود كه 
ــت.  اين نظر محيی  الدين صحيح اس
ــدت وجود  ــش «وح ــن بين ــه اي نتيج
ــت كه صوفيان قبل از او  محض» اس
به آن معتقد بودند، نه «وحدت در عين 
كثرت، كثرت در عين وحدت» كه پايه 

اصلی تصوف محيی  الدين است.
۲ـ او كه «وحدت محض» را غلط 
می داند، پس خدا را از اين جهت تنزيه 
مطلق می كند. يعنی آن را از خدا سلب 
ــدا را از «وحدت محض»  می كند و خ
ــود او خدا را  ــار می داند. پس خ بر كن

ه دانسته و خدا را محدود و مقيد كرده است. از وحدت محض منزّ
ــا هر تصور و تصوير،  ــی  الدين با هر تاويل و ب ــره محي ۳ـ باالخ
ــس باز او را  ــد و «ممكن» نمی داند، پ ــدا را واجب می دان ــود خ وج
ــت كم از  ــدود و مقيد می كند، زيرا خدا را از ممكن بودن، و دس مح
ــا ممكن بودن»، منزه می داند. باز در اين جهت تنزيه مطلق  «مطلق

می كند.
ــم فاعل ـ می داند و او را  ۴ـ محيی  الدين خدا را «متجلّی» ـ اس
ــم مفعول ـ نمی داند. پس باز هم او را محدود و  «متجلّی له» ـ اس

مقيد كرده است.

پيش از محيى  الدين گروهى به تشـبيه 
متهم شـده و «مشـبّهه» ناميده شـدند. 
آنـان ايـن نـام گـذارى را سـتمى بـر 
خـود مى دانسـتند كـه ديگران بـر آنان 
نهاده اند. اينان خودشـان را اهل تشبيه 
نمى دانسـتند و چـون تعبيرهائى از قبيل 
«يـداهللا، سـميع، بصيـر و...» در قـرآن 
آمده، مى گفتند خدا دسـت، سمع و بصر 
دارد. افراطى تريـن افـراد اين فرقه اگر 
بـا اشـكاِل «در اين صورت خدا جسـم 
مى شـود»، رو به رو مى شدند، مى گفتند: 
«جسم ال كاالجسـام». يعنى باز زير بار 
اين كه اهل تشـبيه هسـتند، نمى رفتند. 
محيى  الدين اولين كسـى است كه پس 
از 600 سـال آمـده و اعـالم مى كند كه 
بايد خدا را تشـبيه كرد، ليكن تشـبيهى 
كـه كامـًال با تنزيـه آميخته و يـك «امر 

واحد» شوند. 
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ــاری و در  ــياء جهان، س ۵ـ محيی  الدين وجود خدا را در همه اش
ــريان می داند، اما وجود درخت، باغ و زيد را «و همه اشياء را» در  س
وجود خدا و ساير اشياء، ساری و در سريان نمی داند. پس باز خدا را 

از اين خصلت اشياء بر كنار می داند و محدود می كند.
ــمردی همگی  ــن می گويند: اينها كه ش ــداران محيی  الدي طرف
«عدميات» هستند، و سلب عدميات از خدا، خدا را محدود نمی كند. 
ــت. و سلب عدميات با تحديد و  مثالً «امكان»، «عدم الوجوب» اس

تقييد مالزم نيست.
: اشکال اول همچنان باقی است. يعنی اصل «كثرت  پاسخ: اوالً
ــدت در عين كثرت» با همين بيان خود محيی  در عين وحدت، وح

 الدين، مردود است.
ــلب می كند همگی عدميات  ه نيز هرچه را از خداوند س ثانيًا: منزِّ
ــتند، او  ــت و هر چه را كه از خدا نفی می كند همگی نواقص هس اس

هيچ كمالی را از خدا سلب نمی كند.
ــطوييان و صدراييان «انكار نواقص و  يكی از اصول مبنائی  ارس
شرور» است و معتقد هستند كه نقص و شری در عالم، وجود ندارد. 
ــلب می كند، چرا  ــرور را از خدا س ه نواقص و ش ــس وقتی كه منزِّ پ

می گويند اين محدود كردن خدا است ؟
ه بگويد همه عدميات، نواقص  ــزِّ اگر من
ــت، در اين صورت  ــدا هس ــرور، در خ و ش

صحيح گفته است؟!
ــودن، درخت  ــان ب ــن بودن، انس ممك
ــودن و... و...  ــودن، گياه ب ــتاره ب بودن، س
ــت و هر كدام  ــی برای خدا نقص اس همگ
از اين ها بر اساس مبنای شما با «عدمی » 
ــاز و قرين هستند، پس  و «عدميات» دم س
ــه اين ها خدا  ــه هم ــود ك چگونه گفته ش

هستند.؟!
ــت است؟ اين كه می گوئيد نواقص و شرور  كدام مبنای تان درس
ــت  ــوند) درس ــلب ش در عالم وجود ندارند (يعنی پس بايد از خدا س
ــلبی از خداوند مالزم با تحديد و  ــت؟ يا اين كه می گوئيد هر س اس

تقييد است؟
ــخن ما اين است كه وجود و داشته های اشياء را از  می گويند: س

خدا سلب نكنيد، نه نداشته های آن ها را.
پاسخ: تفكيك اين «داشته»ها از «نداشته ها» محال است. شما 
ــته ها»  ــته ها» صرف نظر كنيد، «داش ــان می كنيد اگر از «نداش گم
سرجای خود می مانند و محض وجود می شوند. بل بر عكس آن چه 

می ماند «عدم» است نه وجود.
اگر «امكان» را از «درخت» سلب كنيد ـ كه اساسًا چنين سلبی 
محال استـ  آن چه می ماند يا «وجوب» است و يا «امتناع». اكنون 

كدام يك از اين دو درست است؟
ــلوب االمكان» به وجوب و امتناع، مساوی  ــبت آن «مس آيا نس
ــاوی  ــت لطفًا بفرمائيد چرا مس ــاوی نيس ــت؟ اگر می گوئيد مس اس

نيست؟ كدام دليل عقلی، فلسفی ، شرعی ، كشفی  و شهودی داريد؟
ــياء با صرف نظر از تعينات شان،  مرتب تكرار می كنيد «همه اش
ــتند». مگر اين «صرف نظر» صرفًا يك  همگی عين وجود خدا هس

«فرض محال» نيست؟
ــخ اين قبيل افراد را بايد «مومن الطاق» بدهد، سنگی را بر  پاس
ــنگ را با صرف نظر  ــر يكی از حضرات بزند آن گاه بگويد اين س س
ــر جناب  ــوان يك «وجود محض» بر س ــنگ بودنش و به عن از س

عالی زدم.
ــق و مبانی و عقايد خود  ــا جان مطلب: تا اين جا مطابق منط ام
ــچ بهانه ای  ــردم تا جای هي ــی  الدينيان بحث ك ــان و محي صدرائي
ــان نماند . البته نه منيت می كنم و نه برخود می بالم كه يك  برای ش
ــتم، اما به يك چيزی می بالم كه تكيه به مكتب  بنده حقير خدا هس
اهل بيت عليهم السالم دارم و به نظرم سرايش های صوفيان سخت 
ــطوئيان و صدرائيان  ــامل همه صوفيان، ارس كودكانه می آيد كه ش

می شود.
ــت: محيی  ــورد محيی  الدين جان مطلب چيز ديگر اس ــا در م ام
ــنخ می دانند و هر   الدين (و همه صوفيان) خدا را با مخلوقات هم س
ــنخ  ــس خدا و خلق را با همديگر هم س ك
بداند بايد اين سخن محيی  الدين را بپذيرد. 
ــان «تزاحم مكانی «  ــياء جه زيرا ميان اش
ــف روی يك  ــالً آقای ال ــت. مث برقرار اس
ــت و فضائی را اشغال  ــته اس صندلی نشس
ــای ب بخواهد  ــت. اكنون اگر آق كرده اس
روی همان صندلی بنشيند و درست همان 
ــغال  ــغال كند كه آقای الف اش فضا را اش
كرده است، اين شدنی نيست مگر اين كه 
ــخص دوم جای  ــخص اول برخيزد و ش ش

آن بنشيند.
ــت می خواهيد آن را پر از گالب  مثال ديگر: ليوانی پر از آب اس
ــی كنيد و گالب را به جای  ــت كه بايد آب را خال بكنيد، بديهی اس
ــر كنيد. همه چيز اعم از جماد، نبات، حيوان، جامد، مايع، ماده،  آن پ

انرژی و حتی روح و فرشته، با هم تزاحم مكانی دارند.
امكان ندارد يك روح ديگر در بدن زيد وارد شود و درست همان 
ــد، بی ترديد تغييری حاصل  ــش را ايفا كند كه روح او ايفا می كن نق
ــته، فرشته يك موجود محدود  ــد. و همين طور است فرش خواهد ش
ــدارد و صرفًا يك  ــته وجود خارجی ن ــت، و با بيان ديگر: يا فرش اس
ــی و واقعی دارد. در  ــت و يا وجود خارجی و حقيق ــود ذهنی اس موج
ــود زيرا مانند  ــورت اول كه موضوعيت ندارد تا روی آن بحث ش ص
ــت. و در صورت دوم اين موجود  ــأ هيچ اثری نيس آتش ذهنی منش
ــد می شود خدای  ــت زيرا اگر محدود نباش خارجی قطعًا محدود اس
ــل بخواهد در عين همان محدوده كه وجود  دوم، اكنون اگر ميكائي
جبرئيل است جای بگيرد، امكان ندارد و دست كم چيزی رخ خواهد 
ــت؛ يعنی هر كدام از آن ها  ــه اش تحول هر دوی آن هاس داد و الزم

امـروزى  صدرائيـان  چـه  آن 
را  آن  و  مى نامنـد  «مجـّردات» 
از ارسـطو گرفته انـد، بى پايـه و 
بى اسـاس است و هيچ مخلوقى 
«مـكان»  و  «زمـان»  از  فـارغ 

نيست.
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ديگر همان نخواهد بود، كه قبالً بود.
ــود كه آن چه صدرائيان امروزی  اين جاست كه باز روشن می ش
«مجردات» می نامند و آن را از ارسطو گرفته اند، بی پايه و بی اساس 

است و هيچ مخلوقی فارغ از «زمان» و «مكان» نيست.
ــنخيت دارند؛ حتی يك  همه چيز (غير از خدا) به نوعی با هم س
ــت كم در محدود بودن، زمانمند بودن،  ــته، دس ــنگ با يك فرش س

مكانمند بودن، با هم همسنخ هستند.
اكنون به قول محيی  الدين اگر بگوئيم اين سنگ درخت نيست، 
ــنگ را محدود و مقيد كرده ايم و هم درخت را، و ا ين سخن  هم س
ــنگ جبرئيل  ــر بگوئيم اين س ــت. همين طور اگ ــت اس كامالً درس
نيست، هر دو را محدود و مقيد كرده ايم. اين نيز كامالً درست است.

ــیء ، از  ــلب يك ش ــده كلی : در ميان كائنات و مخلوقات، س قاع
ــا اگر بگوئيم اين  ــت. ام ــیء ديگر، محدود كردن هر دوی آنهاس ش
سنگ خدا نيست، جبرئيل خدا نيست، در اين صورت خدا را محدود 

و مقيد نكرده ايم. زيرا خدا نه زمانمند است و نه مكانمند.
هر قيد و هر حد، يا قيد زمان است 
ــا قيد «جزء» ـ در  ــا قيد مكان و ي و ي
مركب ـ و بس. يعنی در جهان هستی 
ــه قسم قيد و حد داريم و همه  فقط س
ــان به اين سه  قيود و حدود برگشت ش
ــه تای  ــت. و خداوند از هر س ــد اس قي
ــت. زمان، مكان، جزء  اين ها منزه اس
ــود، مخلوق خدا  در مركب، همگی خ

هستند و پديده اند.
ــاال يك قانون  ــز قاعده كلی ب و ني
ــان مخلوق،  ــت از قوانين اين جه اس
ــت  ــود اين قاعده و قانون پديده اس خ
ــود: به تعبير امام  ــامل خدا نمی ش و ش
ــالم:  «كيف يجری عليه ما  عليه الس

هو اجرا».
ــتباه بزرگ را به اين دليل  محيی  الدين و محيی  الدينيان اين اش
مرتكب می شوند كه قوانين مخلوق را بر خدا نيز شمول می دهند. و 
ــطوئيان، محيی  الدينيان، و صوفيان، به مخلوق  در نتيجه خدای ارس

تبديل می شود.
قاعده: سلب يك شی ء، از خدا بل سلب هر شيئی از خدا نه تنها 
ــی «مطلق بودن» خدا همين  ــدود و مقيد نمی كند بل معن او را مح
ــود و خود زمان و مكان قيد  ــت. وگرنه زمانمند و مكانمند می ش اس

هستند.
پس خدای محيی  الدين به هر صورت محدود و مقيد است خواه 

چيزی را از او سلب كند يا نكند.
ــت و همه  ه جاهل» اس ــن می گويد: «منزِّ ــن كه محيی  الدي  اي
ــرار می دهد، معلوم  ــی قرآن را مورد اهانت ق ــالم بل حت بزرگان اس
می شود كه چه كسی جاهل و نادان است. كسی كه خدا را همسنخ 

ــنخيت قائل  ــی كه ميان خدا و خلق به س مخلوقات می داند، يا كس
ــت؟ و اين است كشف و شهود حضرات كه نتيجه ای جز جهل  نيس

ندارد.
ــالم به  ــود كه آن چه امام باقر عليه الس در اين جا معلوم می ش
حكم بن عيينه و سلمه بن كهيل فرمود: «شرقا و غربًا لن تجدا علمًا 

اال ما خرج من هذا البيت» به چه معنا است؟.

محيى  الدين معناى تنزيه را نمى داند
ــود   قيصری می گويد: خدا در مقام «واحديت» هم بايد تنزيه ش
و هم تشبيه، اما در مقام «احديت» نه جائی برای تنزيه هست و نه 

برای تشبيه، زيرا در آن مقام به هيچ وجه «تعدد» راه ندارد.
ــار تجليات و  ــی ذات خدا بدون اعتب ــح: مقام احديت يعن توضي
ظهوراتش و به اصطالح با صرف نظر از اسماء خدا و «اعيان ثابته». 
ــه تجليات و ظهوراتش و  ــدی يعنی ذات خدا با توجه ب ــام واح و مق

اعيان ثابته.
ــدا در مقام واحدی هم  می گويد خ
ــبيه  ــت و هم قابل تش قابل تنزيه اس
ــورد او توجه و  ــد به هر دو در م و باي
ــدا در مقام احدی نه  عمل كرد. اما خ
قابل تنزيه است و نه قابل تشبيه، زيرا 

«تعدد» به او راه ندارد.
ــری می گويد  ــل: اين كه قيص تام
ــه او راه ندارد» خود بارزترين  «تعدد ب
ــم تنزيه  ــت آن ه ــداق تنزيه اس مص
ــق از جهتی . به  ــه فقط مطل مطلق، ن
ــدا را از تعدد  ــا اين جمله خ ــژه او ب وي
تنزيه می كند. براستی اينان نه حقايق 
را می فهمند و نه معنی سخن خود را. 
ــت و در عين  ه جاهل اس می گويند منزِّ

حال خودشان دقيقًا به معنی كامل تنزيه، تنزيه می كنند. شگفتا!.
ــی فرق بين اين دو اصطالح مقام احديت و مقام واحديت  وانگه
ــدا را در مقام واحدی  ــت؛ يعنی خ ــان تنزيه اس ــاخته اند، هم كه س
درجلوه ها، ظهورها، وجودها، (به قول خودشان) لباس ها و شكل های 
ــان در عدد بی نهايت می دانند.  بس متعدد و زياد و باز به قول خودش
ــلب می كنند. يعنی خدا را  و در مقام احديت همه اين ها را از خدا س
بی نهايت تنزيه می كنند و او را در آن مقام از هر جلوه، ظهور، لباس 

و شكل منزه می دانند.
پس اينان در حقيقت معنی تنزيه را نمی فهمند. و در همان كالم 
ــان در باالترين حد ممكن  ــت خودش ه جاهل اس ــه می گويند منزِّ ك

تنزيه می كنند.
فلسفه و عرفان اهل بيت عليهم السالم اساس اين مقام بندی را 
ــد و می گويد خداوند هرگز تجلی بالذات نكرده و نمی كند.  رد می كن
ــت و تغيير دليل  زيرا الزمه تجلی بالذات و ظهور بالذات «تغيير» اس

چرا هانرى كربن، آسمان را به ريسمان 
مى بافـد تا بتوانـد تشـيع را باطنى تر از 
اسـماعيليه نشـان دهـد. چه قـدر اين 
«باطـن گرائـى بى حد و حسـاب» مورد 
نيـاز و مورد توجـه اين مامـور صليبيان 
بـوده و چـه قـدر صليبيان اهميـت اين 
«بمب» را شـناخته اند و دانسته اند كه از 
هـر بمب اتمى ، مخرب تر، و در بر آوردن 

مقاصدشان، مؤثرتر است.
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مخلوق و پديده بودن است. پس اگر دست از تجلی بالذات و ظهور 
ــذات و نيز از عالم خيالی «اعيان ثابته» برداريد، می بينيد كه تنها  بال
تنزيه در مورد خدا صحيح و الزم است و جائی برای تشبيه نيست.

و اساسًا اشكال شما و اشتباه بزرگ تان همين است كه برای خدا 
مقام واحديت درست می كنيد و آن را درگير تعدد و تغيير می كنيد و 

در نتيجه مجبور و ناچار می شويد كه برای تشبيه جا باز كنيد.
ــی  الدين) در كتاب «عنقاء  ــيخ (محي قيصری ادامه می دهد: «ش
ــت كه  ــت: نهايت فهم تو اين اس ه گفته اس المغرب» خطاب به منزِّ
ــلب كنی ، و اين كه بنده ای چيزی را از  ــتی را از خدا س نقائص هس
ــلب كند كه برای خدا روا نبوده، برگشتش به خود عبد است.  خدا س
ــت كه آن شخص (بايزيد) گفته است «سبحانی،  و در اين نكته اس
ــأن عظيمی  ــأنی، دون التّوانی : پاك منزهم من و چه ش ما اعظم ش
ــت چيزی  ــرف نظر از نواقصم». هيهات مگر ممكن اس دارم، با ص
ــلب كنی كه به آن ملبس نيست. يا حق و حقوقی از  ــی س را از كس
كسی گرفته شود كه آن حق و حقوق را حبس و ضبط نكرده است. 
ــلب كنی يا از  ــده تا آن ها را از او س كی خداوند ملبس به نواقص ش

ــوگند  ــاز پس بگيری ، و به خدا س او ب
ــت. پس تنزيه  ــت تنزيه نيس اين حال
ــه محل خود  ــردد به خودت ك برمی گ
را تطهير می كنی ، نه اين كه برگشت 
تنزيه به ذات خدا باشد. و اين برگشت 
ــودت از عطايا و هبه های  تنزيه به خ
ــت برای تو. و خداوند منزه از  خدا اس

تنزيه است. تا چه رسد به تشبيه.»
ــتر  ــوح بيش ــرای وض ــح: ب توضي
ــش را در  ــوای كالم ــخنش، محت س

رديف های زير ببينيم:
ه اين  ــوان منزِّ ــت فهم و ت ۱ـ نهاي

است كه نواقص را كه در عالم هست از خدا سلب كند.
ه هم نواقص عالم را از خدا سلب  ــت، بل منزِّ تامل: اين طور نيس
ــياء عالم و هم خود عالم را. هيچ چيز، نه كل عالم،  می كند و هم اش
نه نواقص عالم، نه كمال های عالم، نه درخت، نه انسان، نه روح، نه 
فرشته، نه... و نه... هيچ كدام نه خدا هستند و نه در خدا هستند و نه 

تجلّی بالذات او هستند و نه مظهر بالذات او هستند.
ه از خدا سلب می كند اساسًا در خدا  ۲ـ می گويد: آن چه را كه منزِّ

ه بر می گردد. نيست، و به خود منزِّ
ه می گويد خدا پديده  ــت. منزِّ : معنای تنزيه همين اس ــل: اوالً تام
ــت، متغير نيست، محتاج نيست، و... محيی  الدين گمان می كند  نيس
كه تنزيه آن است كه چيزی در وجود خداوند باشد سپس آن چيز از 
) كه اكسيژن و هيدروژن در آن هست  او گرفته شود، مانند آب (مثالً

تجزيه شود و مثالً هيدروژن از آن گرفته شود.
ه بر می گردد و هدف از  ــت است تنزيه به خود منزِّ ثانيًا: بلی درس
ــياء ديگر را.  ــت كه بنده نه خود را خدا بداند و نه اش تنزيه همين اس

ــت نتيجه تنزيه» به خودشان  ــتند كه از «برگش و اين صوفيان هس
ــوند و نه  ــند. زيرا در اين صورت نه مظهر بالذات خدا می ش می ترس
ــت و از  ه «عبد خالص» خداس می توانند «انا الحق» بگويند. اما منزِّ

اين خود پرستی ها برئ است.
ــيده  ــون «اهل اهللا» و «اهل الحق» و آن كه به حقيقت رس اكن
ه خدا پرست؟ و چه كسی جاهل  ــت يا منزِّ كيست؟ صوفی خودپرس

است؟.
ــداری كه در واقع  ــه تنزيه می كنی خبر ن ــد: وقتی ك ۳ـ می گوي
ــت و  ــی اما بايزيد به اين واقعيت توجه داش ــودت را تنزيه می كن خ
ــت. لذا صريحًا گفت  می فهميد كه تنزيه خدا در واقع تنزيه خود اس
ــأنی : و چه عظيم است  ــبحانی : پاك منزهم من ـ و ما اعظم ش «س
ــتی ها و نواقص من» يعنی من  ــأن من ـ دون التّوانی: بدون سس ش

سبحان هستم با صرف نظر از نواقص من.
تامل:

ه توجه دارد و كامالً می داند كه خدا را تنزيه می كند نه  ــف: منزِّ ال
ــود. و اين بايزيد  خود را، و هيچ آدم با خردی دچار اين غفلت نمی ش
ــده و  ــت كه دچار اختالل عقلی ش اس

بدين گونه شعار می دهد.
ب: محيی  الدين مصادره به مطلوب 
می كند. زيرا اين صوفيان هستند همه 
ــان و خودشان را خدا  چيز از جمله انس
ــای خيالی اگر  ــد و بر اين مبن می دانن
ــان  ــان به خودش ــه كنند تنزيه ش تنزي
برمی گردد. باز سخن محيی  الدين فرار 
ــكال  ــكال به درون خود اش از خود اش

است.
ــت اگر انسان  ــت اس ج: بلی درس
ــود،  دچار توهمِ «همه چيز خدائی » ش
ــًا تنزيهی كه می كند  نه تنها تنزيه او به خودش برمی گردد بل اساس
ه از اين موضوع برئ  ــت، عين تشبيه است. و شخص منزِّ تنزيه نيس
است. و اگر محيی  الدين ابتدا همه را مانند بايزيد معتقد به «وحدت 
وجود» و «همه چيز خدائی» فرض می كند و سپس می گويد كسی 
ــت و تنزيه می كند جاهل است،  كه به «همه چيز خدائی « معتقد اس
درست می گويد. زيرا اگر از طرفی به «همه چيز خدائی» باور داشته 
ــد و از جانب ديگر خدا را پاك و منزه بداند، عين جهل بل عين  باش

جنون است.
ــت چيزی را از كسی بگيری  ۴ـ می گويد: هيهات مگر ممكن اس
ـ كسی را از چيزی لخت كنی ـ كه به آن ملبس نيست. يا حقی را 

از كسی بگيری كه آن را حبس نكرده است.
تامل:

الف: اين صوفيان هستند كه همه چيز عالم را ذات خدا می دانند، 
ــوط می دانند و به  ــم را در ذات خدا حبس و مضب ــياء عال و همه اش
ه در مقام تنزيه آمده و خدا را از همه چيزِ  ــخص منزِّ همين جهت ش

درست اسـت قرآن معناى ظاهرى دارد 
و معنـاى باطنى دارد. و اين از مسـلّمات 
و مورد اجماع مسـلمين اسـت. ليكن در 
قـرآن «تناقض» نيسـت. يعنـى ظاهر و 
باطـن قـرآن هر دو در يـك جهت و هم 
سو، هسـتند نه نقيض همديگر و نه ضد 

همديگر.
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مخلوقات برئ می داند و تنزيه می كند.
ــتی نه برای بت پرستی امكان بود و نه برای  و اگر در عالم هس
ــی نه  ــتند، و هيچ كس ــبيه» هس ــوف، كه هر دو مصداق «تش تص
ــد و نه صوفی ، در اين صورت هيچ نيازی به تنزيه  ــت می ش بت پرس

هم نبود.
ــانند كه  ــتند كه هزاران لباس به خدا می پوش ــن صوفيان هس اي
ــود خدا را از آن لباس ها و ملبس بودن به آنها،  مومن موظف می ش

تنزيه كند. مگر شعر زير شعار صوفيان نيست كه:
به هر شكلی كه خواهی جامه می پوش

كه من آن قد رعنا می شناسم 
ــخنان، صوفيان باشند و  ب: اگر مخاطب محيی  الدين در اين س
ــد و برای شان سخنرانی كند و  در مقام هدايت و راهنمائی آنان باش
ــتيم و همه چيز جهان را  بگويد: ای برادران صوفی ما كه صوفی هس
ــزاوار نيست كه خدا را تنزيه كنيم. زيرا تصوف  خدا می دانيم بر ما س
ــت و تناقض  ــازگار نيس ــاد به «همه چيز خدائی» با تنزيه س و اعتق
محض است، يا مانند بايزيد خودمان را تنزيه كنيم به جای «سبحان 
ــبحانی » بگوئيم، (و نگران نباشيد حتی يك استاد محترم  اهللا»، «س

ــيعه در حوزه علميه قم نيز به دنبال اين  ش
سخن بايزيد يك «قدس اهللا سره» شيرين 
ــر نام بايزيد خواهد آورد.) يا  ــت س نيز پش
بياييد اساسًا تنزيه را انكار كنيم و در مسئله 
ــر واحد» معتقد  ــبيه» به «ام «تنزيه و تش
ــويم كه باز آن استاد حوزه علميه شيعه،  ش
ــا را به جای «امر  ــن امر واحد تركيبی م اي

بين االمرين» خواهد پذيرفت!
ــی  الدين  ــخن محي ــن صورت س در اي
ــا او در فصوص  ــت، ام ــالً صحيح اس كام
خطاب به همه مسلمانان بل به همه مردم 

جهان حرف می زند.
ــوگند به خدا اين (كه شما چيزهائی را كه در خدا  ۵ـ می گويد: س
ــت از خدا سلب می كنيد) تنزيه نيست، بل برگشتش به خودتان  نيس
ــت كه  ــت محل خود را تطهير می كنيد، و اين از عطايای خدا اس اس
ه از تنزيه است تا چه رسد به تشبيه. به شما داده، وگرنه خداوند منزّ

تامل:
ــه سطر چندين تناقض دارد و عجيب تر آخرين جمله  الف: در س
ــود يك تنزيه  ــت»! مگر اين خ ــت «و خداوند منزه از تنزيه اس اس

نيست؟! بل تنزيه اندر تنزيه است كه در زير روشن می شود.
ــلب در خدا نيست تا سلب كنيد». آيا  ب: می گويد: «چيز قابل س
اين عين تنزيه نيست؟! (گفتم كه معنی تنزيه را نمی فهمد) و سپس 
می گويد خداوند از اين تنزيه «يعنی از اين كه گمان كنيد چيز قابل 
تنزيه در خدا هست سپس تنزيه كنيد» منزه است. و اين دقيقًا تنزيه 

اندر تنزيه است.
ج: «تا چه رسد به تشبيه»: لطفًا كمی در اين جمله محيی  الدين 

دقت فرمائيد:
ــودآگاه او  ــت كه در ناخ ــد» پيداس ــا چه رس ــارت «ت : از عب اوالً
ــت. در حالی كه  ــه» محكوم و مردود اس ــبيه» بيش از «تنزي «تش
خواهيم ديد او تنزيه و تشبيه را به يك ميزان محكوم خواهد كرد و 
ــان فرق نخواهد گذاشت و درست مانند اصل معروف  ذره ای ميان ش

شيعه در «ال جبر و ال تفويض».
ثانيًا: می گويد: اين (تنزيه خدا از چيزی كه در خدا نيست) تنزيه 

نيست. شرح داده شد كه معنای تنزيه اهل تنزيه را نمی فهمد.
ــيثی نيز  ثالثًا: عبارت «تطهير محل»: او اين تعبير را در فصّ ش
ــا نمی كنند زيرا می دانند كه آن چه در  ــت: «اين گروه دع آورد و گف
ــيد نه كم و نه  ــم اعيان ثابته از خدا گرفته اند به آنان خواهد رس عال

زياد، اينان به تطهير محل می پردازند تا آن آمدنی بيايد». 
ــی  الدين از  ــی فصوص الحکم می گويد: مراد محي ــرح فارس ش

«محل»، «قلب» است كه بايد پاك و تطهير شود.
بايد گفت: اگر مرادش قلب بود، همان لفظ قلب را می آورد. مگر 
ــاده لوحی است يا...  ــنيده بود!؟ اين يا س در عمرش لفظ قلب را نش
كه هم حمايت غير منطقی از محيی  الدين كنيم و هم به او خيانت 

كرده و سخن روشنش را تحريف كنيم.
   

ظاهـر و باطـن قـرآن، و «امر بين 
االمرين»

ه جاهل او  ِ ــزِّ ــی  الدين گفت: والمن محي
صاحب سوء ادب، اينك ادامه می دهد:

ــه، فالقائل  ــن اذا اطلقاه و قاال ب ـ ولك
ه و وقف عند  ــزّ ــن، اذا ن ــرايع، الموم بالش
ــاء االدب،  التنزيه و لم ير غير ذلك فقد اس
واكذب الحق والرسل (صلوات اهللا عليهم):  
ــن وقتی كه اين دو (جاهل و صاحب  و ليك
ــوندـ  يا آن را به  ــوء ادب)، تنزيه را اطالق كنند و به آن معتقد ش س
ــرايع ايمان دارد، وقتی  زبان آورند ـ، پس چنين گوينده ای كه به ش
كه تنزيه كرد و به آن بسنده كرد و غير تنزيه چيزی را (جايز) نبيند، 

پس دچار سوء ادب شده و شرع و پيامبران را تكذيب كرده است.
ــه آزاد: اگر تنزيه كننده خدا را تنزيه كند و به همان تنزيه  ترجم
بسنده كند و به دنبال آن يا در كنار آن تشبيه نكند اين عملش سوء 

ادب و تكذيب شرع و پيامبران است.
ــی الحاصل، و هو فی الفائت: در  ــعر، و يتخيل انّه ف ـ وهو اليش
حالی كه نمی فهمد و گمان می كند كه حقيقت را به دست آورده در 

حالی كه آن را از دست داده است.
ــخصی مانند آن  ـ و هو كمن آمن ببعض و كفر ببعض: چنين ش
است كه به بخشی از دين ايمان دارد و به بخش ديگر كافر است.

ــت كه چنين شخصی به آيه های تنزيه  توضيح: مرادش اين اس
عمل می كند اما به الفاظ مانند سميع و بصير و غيره، كه (به نظر او) 

خدا خودش را به انسان تشبيه كرده، توجه ندارد.

همديگـر  بـا  تشـبيه  و  تنزيـه 
متناقض انـد. و ايـن كـه محيى 
 الديـن اهـل تنزيـه را محكـوم 
مى كند و آنـان را جاهل مى نامد 
و مى گويـد بايد خدا را هم تنزيه 
كرد و هم تشـبيه اين جمع بين 

متناقضين است.
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تأمل: 
۱ـ اشاره به آيه «نؤمن ببعض و نكفر ببعض» است كه در مورد 
ــه به همراه دو  ــت. اين آي ــده اس يهوديان عصر پيامبر(ص) نازل ش
ــوله ويريدون  ــت «أن الذين يكفرون باهللا و رس آيه بعدی چنين اس
ــن ببعض و نكفر ببعض،  ــله و يقولون نؤم ــوا بين اهللا و رس أن يفرق
ــك هم الكافرون حقًا  ــبيالً ـ اولئ ويريدون أن يتّخذوا بين ذلك س
ــله ولم  ــا ـ والّذين آمنوا باهللا و رس ــن عذابًا مهين ــا للكافري و اعتدن
ــوف يؤتيهم اجورهم وكان اهللا غفورًا  يفرقوا بين احد منهم اولئك س

رحيمًا». (نساء، ۱۵۰ ـ ۱۵۲)
اكنون چه كسی به مصداق پيام اين آيه نزديك است. كسی كه 
ــت همه انبياء تنزيهی بودند (تنزيه مطلق)، يا محيی  الدين  معتقد اس
كه می گويد بعضی از انبياء تنزيه را تبليغ و ترويج می كردند و بعض 
ــبيه را (مانند نوح)، و ديگری (مانند پيامبر اسالم(ص)) راه  ديگر تش

ميان اين دو راه، را تبليغ می كرد؟
ــئله تنزيه نه  ــی  الدين در مس محي
تنها رسمًا و عمالً مصداق «أن يتخذوا 
» را بر می گزيند، بل  ــبيالً بين ذلك س
پيامبر اکرم صلی اهللا عليه و آله و سلم 
ــه راهی «بين  ــز متهم می كند ك را ني

تشبيه و تنزيه» را تبليغ می كرد. 
ــت طرف را  ــن قرآن معجزه اس اي
ــا قلم خودش آيه ای را  وادار می كند ب
ــت مدعای خودش را  بياورد، كه درس

تكذيب كند. 
ــنة  ــم ان الس ــد عل ــيما ق ـ وال س
ــة اذا نطقت فی الحق  ــرايع االلهي الش
بما نطقت به، انّما جائت به فی العموم 
ــوص  ــوم االول، و الخص ــی المفه عل
علی كل مفهوم يفهم من وجوه ذلك 
ــان كان فی وضع ذلك  اللفظ. بای لس
ــته شده (و  ــان: به ويژه كه دانس اللّس
ــت) وقتی كه زبان های  ثابت شده اس

ــرايع الهی ، در مورد خدا مطلبی را می گويند، مفهوم اول آن برای  ش
عموم مردم است. اما برای خواص، با هر مفهومی كه از آن برداشت 

شود، آمده است. با هر زبانی باشد در وضع آن زبان.
ــت كه قرآن ظاهر و باطن دارد، ظاهر آن  ــده اس يعنی : ثابت ش
ــت و باطن آن بسته به توان فهم خواص است  برای عموم مردم اس

كه هر كس به ميزان توان خودش آن را می فهمد. 
ــع آن زبان» ناظر به زبان های  ــد در وض جمله «با هر زبانی باش

مختلف انبياء و كتب نازله است. 
ــعار پلورئاليستی و هرمنوتيكی «الطرق الی اهللا  تامل: صوفيان ش
ــه می دادند، اما محيی  الدين با اين  ــدد نفوس الخاليق» را هميش بع
ــامل فهم قرآن هم  ــعار را ش جمله «علی كل مفهوم يفهم» اين ش

ــت كه «الطرق الی فهم القرآن بعدد نفوس الخالئق» شده  كرده اس
است.

ـ فان للحق فی كل خلق ظهورًا خاصًا: زيرا كه برای خدا در هر 
خلقی (و در زبان هر مردمی) ظهور ويژه است.

ـ فهو الظاهر فی كل مفهوم، وهو الباطن عن كل فهم: پس خدا 
ظاهر است در هر فهم (و برداشتی ) و او باطن است از هر فهمی .

توضيح: از جهتی خدا در هر فهم و برداشت (خواه فهم يك فرد 
ــرد فرهيخته، و خواه يك فرد عرب  ــد و خواه فهم يك ف عادی باش
ــبت به قرآن، وخواه يك فرد عبری باشد نسبت به تورات)  باشد نس
ــرای هر درك و فهمی باطن  ــود. و از جهت ديگر خدا ب ظاهر می ش
ــت و قابل فهم نيست. زيرا احاطه به «درك خدا» چنان كه بايد  اس

برای هيچ كسی ممكن نيست.
ــه و مظهر هويته: مگر  ــن فهم من قال: ان العالم صورت ـ االّ ع
ــد كه عالم  ــی كه معتقد باش برای كس
ــت  ــر هوي ــت و مظه ــورت خداس ص

(چيستی ) خداست.
ــه بايزيد  ــان طور ك ــری : هم قيص
گفت: اكنون سی سال است كه سخن 
ــردم گمان  ــدا، م ــر با خ ــه ام مگ نگفت

می كنند من با آن ها سخن می گويم.
ــرش، فرزندش،  يعنی بايزيد، همس
دوستش و... و... همه را خدا می دانسته 
ــت كه هر  ــيده اس و به اين نتيجه رس
ــی می كند  ــه با هر كس ــه ای ك مكالم
ــدا مكالمه  ــه اش را (در واقع) با خ هم

می كند.
ــا انّه  ــر، كم اه ــم الظّ ــو االس ـ وه
بالمعنی روح ما ظهر، فهو الباطن: پس 
ــت از اسم  عالم «يك جا» عبارت اس
ــور از حيث  ــر» خدا، همان ط اه «الظّ
معنی، خدا روح آن ظاهر (عالم) است، 

پس خدا باطن است.
ــت و حقيقت عالم و باطن آن،  ــح: ظاهر عالم ظهور خداس توضي

خود خداست.
تامل: می گويد: اگر اشكال شود كه آن چه قرآن از ما می خواهد 
ه ايراد می گيريد، در جواب می گوئيم:  «تنزيه» است. چرا شما بر منزِّ
ــك ظاهر دارند و يك  ــورات، انجيل و قرآن) ي ــب نازله (مانند ت كت
باطن. و سخن شما ظاهر قرآن است نه باطن آن. ما صوفيان، معانی 
باطنی قرآن را در می يابيم. كسی كه اين چنين ادعا بكند، ديگر هيچ 
ــا او، نمی ماند. زيرا او می تواند هر ادعا را بكند  ــی برای بحث ب امكان
ــرآن را درك می كنم. او با تكيه به باطن، حتی  ــد من باطن ق و بگوي

می تواند (نعوذ باهللا) وجود خدا را نيز انكار كند. 
نکته: در اين جا معلوم می شود كه چرا هانری كربن، آسمان را به 

ابن عربى مى گويد: ظاهر قرآن خواستار 
«تنزيه» اسـت اما باطن آن هم تنزيه را 
مى خواهد و هم تشبيه را. اگر بگوئيد اين 
تناقض اسـت، نويسنده شـرح فارسى 
فصوص فـوراً مى گويد: مانند «الجبر وال 
تفويض بل امر بين االمرين» و اين اصل 
بزرگ تشيع را در خدمت توجيه تناقض 
محيى  الدين، استخدام و همه چيز تشيع 
را فداى محيى  الدين (اين دشمن شيعه 
اماميـه) مى كند. اين جنـاب در نمى يابد 
كـه «امـٌر بيـن االمريـن» در ايـن اصل 
امام صادقى  عليه السـالم، قسيم جبر و 
تفويض است نه مركب از آن دو. آن چه 
محيى  الدين مى گويد تركيبى از تنزيه و 

تشبيه است.
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ــمان می بافد تا بتواند تشيع را باطنی تر از اسماعيليه نشان دهد.  ريس
ــاب» مورد نياز و مورد توجه  چه قدر اين «باطن گرائی بی حد و حس
ــور صليبيان بوده و چه قدر صليبيان اهميت اين «بمب» را  اين مام
شناخته اند و دانسته اند كه از هر بمب اتمی ، مخرب تر، و در بر آوردن 

مقاصدشان، مؤثرتر است.
اما: 

۱ـ درست است قرآن معنای ظاهری دارد و معنای باطنی، و اين 
ــلّمات و مورد اجماع مسلمين است. ليكن در قرآن «تناقض»  از مس
ــو،  ــت. يعنی ظاهر و باطن قرآن هر دو در يك جهت و هم س نيس

هستند نه نقيض همديگر و نه ضد همديگر.
ــد. و اين كه محيی  الدين  ــبيه با همديگر متناقض ان تنزيه و تش
اهل تنزيه را محكوم می كند و آنان را جاهل می نامد و می گويد بايد 

خدا را هم تنزيه كرد و هم تشبيه اين جمع بين متناقضين است.
ــروزی ) همه جا در تناقض اند.  ــان (به ويژه صدرائيان ام و صوفي

ــت؛ اينان  قرآن می گويد خدا احد و واحد اس
ــر بگوئيد  ــت. اگ ــد همه چيز خداس می گوين
ــد اگر از تعينات  ــت، می گوين اين تناقض اس
ــياء صرف نظر كنيد، همه  و حدود و قيود اش

می شوند خدا و تناقض در بين نمی ماند. 
ــر» غير از  ــرف نظ ــد اين «ص ــه ش گفت
ــت. اگر چنين «صرف  ــطه چيزی نيس سفس
ــوان از اصل و  ــد می ت ــری » صحيح باش نظ
اساس كائنات و خدا نيز ـ نعوذ باهللا ـ صرف 

نظر كرد.
ــتار «تنزيه»  می گويد: ظاهر قرآن خواس
ــه را می خواهد  ــت اما باطن آن هم تنزي اس
ــن تناقض  ــر بگوئيد اي ــبيه را. اگ و هم تش
ــرح فارسی فصوص فورًا  ــت، نويسنده ش اس
ــد «الجبر وال تفويض بل امر  می گويد: مانن
بين االمرين» و اين اصل بزرگ تشيع را در 
خدمت توجيه تناقض محيی  الدين، استخدام 
و همه چيز تشيع را فدای محيی  الدين (اين 
ــيعه اماميه) می كند. اين جناب در  دشمن ش
نمی يابد كه «امر بين االمرين» در اين اصل 

ــيم جبر و تفويض است نه مركب از  ــالم، قس امام صادقی  عليه الس
آن دو. آن چه محيی  الدين می گويد تركيبی از تنزيه و تشبيه است.
ــت در اين جا سخن عالمه طباطبائی (ره) از الميزان (ج  بهتر اس
ــه می گويد: اين كه در  ــماعيليان ص ۲۸۲) را ببينيم، ک ۵، چاپ اس
ــت. و اين كه انسان  ــت، درست اس تحت ظواهر حقايق باطنی هس
ــت است. ليكن اين در  ــد، اين هم درس می تواند به آن باطن ها برس
ــتعمال ظواهر دينيه به نحو سزاوار، باشد نه طور  ــت كه اس جائی اس
ــد كه ظاهر بر آن رهنمون  ــا كه در آن جا باطنی باش ديگر. و حاش
ــت. و حاشا كه در آن جا  ــد، در حالی كه ظاهر عنوان باطن اس نباش

ــد كه نزديك تر (برای نيل به حقيقت) از ظاهر،  چيزی (باطنی ) باش
باشد، كه شارع دين (در ظاهر سخن اش) كالً از آن صرف نظر كرده 

باشد، يا از آن تساهل كند، يا از آن غافل باشد. 

قيصرى و اولين حديث از امام صادق(ع)
ــخن محيی  الدين، می گويد: جعفر صادق (ع)  قيصری در تاييد س
ــی كالمه لكنّهم ال  ــت «ان اهللا تعالی قد يتجلّی لعباده ف ــه اس گفت
ــر بندگانش در كالمش،  ــد گاهی تجلّی می كند ب ــون»: خداون يعلم

ليكن آنان نمی دانند.
ــت كه قيصری از امام صادق  عليه السالم  اين اولين حديثی اس
ــالم» را در چاپ های  ــت كه لفظ «عليه الس نقل می كند. بديهی اس
ــری آن حضرت را يك عالمی از  ــيعی بر آن افزوده اند، زيرا قيص ش
علمای اسالم می داند، نه امام. همان طور كه در شرح اولين جمالت 
ــت از كسانی كه اوالد  فصوص تصريح كرد كه آل پيامبر عبارت اس
ــتند  معارفی و معنوی پيامبر هس
ــه آل و اهل بيت را  و بدين گون

نيز «تعميمی» كرد.
قيصری عبارت حديث را نيز 
به صورت صحيح نياورده است.

ــند در  ــث فاقد س ــن حدي اي
ــاح  ــی » و «مفت ــی اللئال «عوال
ــار االنوار (به  الفالح» و نيز بح
ترتيب: ج ۴ ص ۱۱۶ـ  ص ۳۵۹ 
و ۳۷۲ ـ ج ۹۲ ص ۱۰۸) بدين 
صورت آمده است: «لقد ـ و قد 
ــی اهللا لخلقه فی كالمه و  ـ تجلّ
لكنّهم ال يبصرون»: خداوند در 
ــردم تجلّی كرده  ــش به م كالم

ليكن آنان نمی بينند.
ــه نفع  ــن بيش تر ب ــن مت اي
ــا آن چه كه  ــت ت ــری اس قيص
 : ــت، زيرا اوالً خودش آورده اس
ــی » به معنی «گاهی  «قد يتجلّ
ــا  ــت. ام ــد اس ــی « می كن تجل
ــد. ثانيًا:  ــت می باش عبارت «قد تجلّی» به معنی «تجلی كرده» اس
ــت. تا لفظ  ــر به مذاق صوفيان نزديك اس ــرون» بيش ت واژه «يبص

«يعلمون».
تامل: 

ــی اهللا»، در موارد  ــن حديث، لفظ «تجلّ ــه فرض صحت اي ۱. ب
ــز آمده همان طور  ــددی از احاديث حتی حديث های صحيح ني متع
ــيعه و  ــت. ش ــی (ع) آمده اس كه در قرآن نيز در مورد حضرت موس
ــالم (غير از صوفيان) اين الفاظ را به معنی «تجلّی  همه علمای اس
ــتفاده  ــد. وقتی صوفيان می توانند از اين موارد اس بالذات» نمی دانن

امام  از  ديگرى  حديث  فارسى  شرح 
است: «كتاب  آورده  السالم  عليه  صادق 
االشارة  و  العبارة  اشياء:  اربعة  علی  اهللا 
للعوام،  فالعبارة  الحقايق:  و  اللطائف  و 
لالولياء  اللطائف  و  للخواص  واالشارة 
فاقد  حديث  اين  لالنبياء».  الحقايق  و 
نيز،  و   103 ص   89 (ج  بحار  در  سند 
آن  پيام  و  است  آمده   (78 ص   75 ج 
اين  زيرا  است  صوفيان  عليه  بر  دقيقاً 
همه حقيقت بندى كه صوفيان مى كنند: 
حقيقة  الواحدية،  حقيقة  االحدية،  حقيقة 
حقيقة  و  الفالنية  حقيقة  و  المحمدية، 
همه  كه  هستند  مدعى  و  و...  البهمانية 
را از قرآن مى گيرند، مطابق اين حديث 
حديث  اين  زيرا  است،  كذب  ادعاى 

مى گويد حقايق در انحصار انبياء است.
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ــوند كه كلمه «ذات» يا «وجود» نيز به  ــك ش كنند و به آنها متمس
همراه «تجلّی»  باشد. 

۲ـ شرح فارسی فصوص روی اين حديث به اصطالح مانور داده 
ــوة القلوب» ابوطالب مكی نقل كرده كه كتاب مذكور  و آن را از «ق
ــد. من اطالعی در مورد  ــيعه يافت نش ريعه در ميان تاليفات ش در الذّ
ــخ زندگی او مقدم بر غوالی اللئالی  ــب مكی ندارم اما اگر تاري ابوطال
ــد، بايد گفت اين دو نيز از او گرفته اند و از اين  و مفتاح الفالح، باش
ــيده است. يعنی احتمال دارد منشأ اين حديث  طريق به بحار نيز رس
ــند. و از عبارت «قال جعفر بن محمد  ــند، خود صوفيان باش فاقد س
الصادق» كه شرح فارسی از او نقل كرده، سنی بودن ابوطالب مكی 

ــت. زيرا اين تعبير در مورد  ــن اس روش
امام صادق  عليه السالم از اصطالحات 
ــی و روائی )  ــيعه (در مباحث حديث ش

نيست. 
ــرض كردم  ــان طور كه ع اما هم
شرح فارسی بيهوده ذوق زده می شود. 
ــند را  ــر اين حديث صحيح ترين س اگ
هم داشته باشد، داللتی بر مراد ايشان 
ــه حديث و  ــف اين گون ــدارد و تكلي ن

كاربردشان مشخص است.
شرح فارسی حديث ديگری از امام 
صادق عليه السالم آورده است: «كتاب 
ــياء: العبارة و االشارة  اهللا علی اربعة اش
ــق: فالعبارة للعوام،  و اللطائف و الحقاي
ــارة للخواص و اللطائف لالولياء  واالش
ــق لالنبياء». اين حديث فاقد  و الحقاي
سند در بحار (ج ۸۹ ص ۱۰۳ و نيز، ج 
۷۵ ص ۷۸) آمده است و پيام آن دقيقًا 
ــت زيرا اين همه  بر عليه صوفيان اس
ــان می كنند:  ــت بندی كه صوفي حقيق
حقيقة االحدية، حقيقة الواحدية، حقيقة 
ــة الفالنية و حقيقة  المحمدية، و حقيق
البهمانية و... و مدعی هستند كه همه 

را از قرآن می گيرند، مطابق اين حديث ادعای كذب است، زيرا اين 
حديث می گويد حقايق در انحصار انبياء است.

ــتری اين حديث كرده، لفظ «اولياء» است  آن چه صوفيان را مش
كه حضرات خودشان را اولياء اهللا به معنای واليت تكوينی می دانند 
و بر اساس همان واليت، ادعای معجزه می كنند. زيرا معجزه بدون 
واليت تكوينی امكان ندارد و در اين مسئله، مكتب امام صادق عليه 
ــن و بين است كه مسيحيان اروپا هم می دانند  ــالم آن قدر روش الس
ــيع فقط ۱۴ ولی اهللا وجود دارد و بس كه چهارده معصوم  كه در تش
ــتند. و ولی اهللا به معنای «دوست خدا» و «مومن» نيز كسانی  هس
هستند كه به اين مكتب پای بند باشند نه دنبال تصوف رفته باشند.

محيى  الدين و ثنويت
محيی  الدين اهل تنزيه را به خاطر اين كه خدا را تنزيه می كنند، 
ــدود می كنند. اينك  ــان خدا را مح ــل ناميد كه آنان با تنزيه ش جاه
ببينيم خدائی كه او به آن باور دارد چيست و چگونه است؟ می گويد:

ـ فنسبته لما ظهر من صور العالم نسبة الروح المدبر للصورة: پس 
نسبت خدا به صورت ظاهر عالم، نسبت آن روح است كه صورت را 

تدبير و اداره می كند.
ــلم بينش محيی  الدين اين است كه  توضيح: يكی از اصول مس
ــم  ــت و باطن عالم نيز اس اهر» خداس ــم «الظّ ظاهر عالم همان اس
ــت. پس هم ظاهر  «الباطن» خدا اس
جهان هستی، خداست و هم باطنش، 
و نسبت اين ظاهر و باطن نسبت روح 

است به بدنی كه آن را اداره می كند.
ــت بر  تامل: اين عبارت صريح اس
ــن كه دو خدا وجود دارد يكی به نام  اي
ــی به نام الباطن و حتی  الظاهر و دوم
ميان اين دو نسبت هم برقرار است. و 
ــبت» در «ميان يك  می دانيم كه «نس
چيز با خودش» هرگز صحيح نمی شود 
ــن که يك چيز  ــت. مگر اي و غلط اس
ــان  مركب را به نظر بياوريم مثل انس
ــت، آن  ــم اس كه مركب از روح و جس
گاه ميان روح و جسم او يك نسبت يا 
نسبت هائی را برقرار يا لحاظ كنيم كه 
محيی  الدين همين  کار را کرده است.

ــن برای خدا  ــه محيی  الدي ۲ـ البت
ــدا را  ــد و خ ــت می كن ــات درس مقام
ــل تنزيه  ــت» نه قاب ــام «احدي در مق
ــبيه، و در مقام  ــد و نه قابل تش می دان
واحديت، همه موجودات عالم را عين 
ــخنی كه در اين جا  خدا می داند. اما س
آورده چيز ديگری  است كه با آن مبنا 
ــت. زيرا در اين عبارت همان «خدای احد» را دو تا  ــازگار نيس نيز س

كرده است.
دقت فرمائيد: اين دو خدائی كه او در اين عبارت مطرح می كند و 
ــان نسبت نيز برقرار می كند، آيا در آن «مقام احدی « هستند  ميان ش
يا در «مقام واحدی «، يا هيچ كدام؟ صورت سوم كه صحيح نيست. 
ــورت اول يعنی «مقام احديت» را نيز خودش كامالً توضيح داده  ص
ــور راه دارد و نه تجلّی و نه كثرت، بل  ــت كه در آن مقام نه ظه اس
ــام راه ندارند. و جان مكتب او  ــمای خود خدا نيز به آن مق حتی اس

همين است.
ــورت مصداق  ــت در اين ص ــرادش «مقام واحديت» اس پس م

توضيـح: يكـى از اصـول مسـلم بينش 
محيى  الدين اين اسـت كـه ظاهر عالم 
همان اسـم «الّظاهر» خداسـت و باطن 
عالم نيز اسـم «الباطن» خدا است. پس 
هم ظاهر جهان هسـتى، خداسـت و هم 
باطنـش، و نسـبت ايـن ظاهـر و باطن 
نسبت روح است به بدنى كه آن را اداره 

مى كند.
تامل: اين عبارت صريح است بر اين كه 
دو خدا وجـود دارد يكى به نام الظاهر و 
دومـى به نام الباطن و حتى ميان اين دو 
نسـبت هم برقرار اسـت. و مى دانيم كه 
«نسـبت» در «ميان يك چيز با خودش» 
هرگز صحيح نمى شود و غلط است. مگر 
اين كه يك چيز مركب را به نظر بياوريم 
مثل انسـان كـه مركب از روح و جسـم 
اسـت، آن گاه ميان روح و جسم او يك 
نسبت يا نسـبت هائى را برقرار يا لحاظ 
كنيم كه محيى  الدين همين  كار را كرده 

است.
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ــاس مكتب  ــت و اصول خود و مقام بندی های خود و اس تناقض اس
ــم»  ــود را نقض می كند، زيرا خدای واحد هم برای دو چيز «مقس خ

می شود و هم نمی شود.
ــام واحديت يك  ــی  الدين خدا در مق ــز بر مبنای خود محي و ني
ــرت در عين  ــتند (كث ــياء هم او هس ــت كه همه اش خدای واحد اس
ــياء عبارت  وحدت، وحدت در عين كثرت)، نه دو خدائی كه همه اش
است از آن دو، كه می شود مصداق «كثرت در عين ثنويت و ثنويت 

در عين كثرت».
اهر و الباطن»  و نيز او می گويد و مبنايش اين است كه «هو الظّ
ــت. پس اين دو گانگی  ــن عالم وجود، فقط يكی اس ــر و باط و ظاه
ــبتی كه ميان شان هست، چيست؟ آن هم با تشبيه به  آن هم با نس

روح و بدن!
ــده بی مالحظه ابراز كرده  ــرد هر چه به زبان و قلمش آم اين م
ــب را دقيقًا  ــالم را جاهل ناميده يك مطل ــه علمای اس ــت. او ك اس

ــته كه حتی بعضی ها در اين  می دانس
عصر نيز اين اباطيل او را باور خواهند 
ــينه چاك او خواهند  كرد، بل مريد س
ــان كتاب هم  بود و در كرامات خودش

منتشر خواهند كرد.
 

و اينـك تشـبيه در نظر محيى 
 الدين

هه فقد  ـ وكذلك من شبهه و ما نزّ
ــا عرفه: و همچنين  ــده و حدده و م قي
ــی كه خدا را (به مخلوقات)  است كس
ــرا او (نيز) خدا را مقيد  ــبيه كند. زي تش

و محدود كرده و او را نشناخته است.
تأمل:

ــل تنزيه را  ــن اه ــی  الدي ۱ـ محي
ــبهه و حتی گروه  ــوء ادب، ناميد. اما در مورد مش جاهل و دارای س
ــد و از اهانت صريح  ــا می كن ــه «كذلك» اكتف ــمه» تنها ب مجس»
ــت كه پيش تر  ــواهد تاكتيك اوس خودداری می كند، اين يكی از ش

به اشاره رفت.
۲ـ درست است كه تشبيه هم تحديد را الزم گرفته و هم تقييد 
ــت. تشبيه الزم گرفته که خدا  ــبيه اس را، ليكن اين از آثار بعيده تش
مخلوق شود. و مخلوق بودن الزم گرفته محدود بودن و مقيد بودن 
ــدود بودن عين  ــن محدود بودن و مح ــه مخلوق بودن عي را، گرچ
ــژه در مقام بحث، خود  ــت. اما از نظر رتبی به وي ــوق بودن اس مخل
ــيئ را موضوع قرار می دهند و صفات و خصوصيات او را در رتبه  ش

بعدی قرار می دهند.
۳ـ مخلوق و شیء پديده و «حادث» منهای «حد» مساوی است 

با «غير حادث».
۴ـ و همچنين: حادث منهای زمان، مساوی است با غير حادث.

ــاوی است  ۵ـ و نيز: حادث منهای «جزء» = منهای تركيب، مس
با غير حادث.

۶ـ غير حادث عبارت است از يكی از سه مضمون زير:
الف: واجب الوجود = خدا.

ب: ممتنع الوجود، مانند شريك خدا = عدم.
ج: ممكن الوجودی كه به وجود نيامده = عدم.

ــطوئيان، كه محيی  الدينيان و صدرائيان نيز به آن  مجردات ارس
ــبيده اند، خيالی بيش، نيست. زيرا حادث منهای زمان و مكان و  چس
ــيم حدوث و قدم به حدوث و قدم  جزء (تركيب)، امكان ندارد و تقس
ــت. شبيه تقسيم حادث  ذاتی و حدوث و قدم زمانی ، عين تناقض اس
به حادث و غير حادث، بل عين آن است. و غير حادث نقيض حادث 

است نه قسيم آن.
اگر موجودی مجرد از زمان و مكان و تركيب باشد، می شود عين 
«بسيط مطلق» وبسيط مطلق، خداست. پس كسی كه به موجودات 
ــان متعدد  ــود به خداي ــرد قائل ش مج
ــت. اين باور برای خود  ــده اس قائل ش
ــرا يونانيان  ــطو قابل تصور بود زي ارس
ــه به «خدايان» باور داشته اند.  هميش
ــلمانان شيعه چرا  ليكن اين عده از مس
ــطوئيات را می خورند و به  ــول ارس گ

«خدايان» معتقد می شوند؟!
ادامه سخن محيی  الدين:

ـ ومن جمع فی معرفته بين التّنزيه 
ــن علی  ــه بالوجهي ــبيه، و وصف والتّش
ــتحيل ذلك علی  االجمال ـ النّه يس
ــدم االحاطة بما فی العالم  التفصيل لع
من الصور ـ فقد عرفه مجمالً ال علی 
ــه مجمالً  ــا عرف نفس ــل. كم التفصي
ــل: و آن كس كه در  ــی التفصي ال عل
ــدا را به هر دو وجه  ــبيه، وخ ــناختش جمع كند ميان تنزيه و تش ش
ــت به  توصيف كند به طور اجمال ـ زيرا توصيف تفصيلی محال اس
ــتـ  به تحقيق  ــدم احاطه به صورت هائی كه در عالم هس ــل ع دلي
. همان طور كه  (چنين كسی ) خدا را اجماالً شناخته است، نه تفصيالً

. نفس خودش را نيز اجماالً می شناسد نه تفصيالً
تامل:

ــمول  ــن جهان مخلوق را به خدا ش ــن باز قواني ــی  الدي ۱ـ محي
ــورد مخلوقات، ممكن و  ــبيه در م ــد. جمع كردن تنزيه با تش می ده
صحيح است، از باب مثال هر كس می تواند يك صخره را از برخی 
ــبيه كند.  ويژگی های يك درخت تنزيه كند و در برخی ويژگی ها تش
ــت،  ــنگ حيات نباتی كه در درخت هس ــالً بگويد: اين صخره س مث
ــكوفه ندارد، ميوه نمی دهد، اين می شود تنزيه  ندارد. برگ ندارد، ش

سنگ.
ــم بودن، وزن داشتن، مكان  ــنگ در جس ــپس بگويد: اين س س

اگـر موجـودى مجـرد از زمـان و مكان 
و تركيب باشـد، مى شـود عين «بسـيط 
مطلـق» وبسـيط مطلق، خداسـت. پس 
كسـى كه به موجودات مجرد قائل شود 
به خدايان متعدد قائل شـده است. اين 
بـاور براى خود ارسـطو قابـل تصور بود 
زيرا يونانيان هميشـه به «خدايان» باور 
داشـته اند. ليكن اين عده از مسـلمانان 
شيعه چرا گول ارسطوئيات را مى خورند 

و به «خدايان» معتقد مى شوند؟!

100

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



داشتن، زمان داشتن و... مانند درخت است. اين هم تشبيه است.
قاعده: در مورد مخلوقات جمع ميان تنزيه و تشبيه، صحيح است 

بل عين حقيقت و واقعيت است.
ــان می توان آقای الف را از برخی از  همين طور در مورد دو انس
ــی ديگر آن دو را به هم  ــای آقای ب تنزيه كرد و در برخ ويژگی ه
ــبيه كرد. صحت اين قاعده در مورد مخلوقات به دليل زمان مند  تش
ــت و بس. اما  و مكان مند و جزئ مند (مركب) بودن مخلوقات اس
ــيط مطلق، ـ يعنی نه زمان مند است و نه  ــيط است، بس خداوند بس
ــت كه  مكان مند و نه جزء مند ـ پس او دارای دو گونه ويژگی نيس
در برخی از آنها با مخلوقات مشترك باشد و شبيه، و در برخی ديگر 

ه. از آنها جدا باشد و منزّ
ــبيه  قاعده: جمع ميان تنزيه و تش
در مورد خداوند غير از تناقض، چيزی 
نيست. زيرا الزمه قهری اين «جمع» 
اين است كه خدا در عين بسيط مطلق 

بودن، بسيط مطلق نباشد.
ــودن خدا  ــيط مطلق ب ــن بس و اي
ــت كه هيچ عاقلی نمی تواند  چيزی اس
ــد. حتی بزرگ قهرمان  آن را انكار كن
ــدرا در  ــان يعنی مالص ــی  الديني محي
ــه به آن تاكيد  ــر آثارش هميش سرتاس

دارد.
ــان می كنند كه  ــا گم ۲ـ بعضی ه
ــت كم ميان خالق و مخلوق، يك  دس
ــت. و آن «وجود»  ــترك هس وجه مش
ــت. خدا هم وجود دارد، درخت هم  اس
وجود دارد. پس جائی برای جمع تنزيه 

و تشبيه هست.
ــه همين را تنها در  : اهل تنزي اوالً
ــد و هيچ  ــورد می پذيرن همين يك م
ــكالی پيش نمی آيد. اما نظر محيی  اش
ــت. او خدا را در   الدين چيز ديگری اس
ــودن و... صدها  ــميع بودن، بصير ب س
ــول خودش قابل  ــورد ديگر كه به ق م
ضبط و شماره نيست، شبيه مخلوقات 

می داند.
ــت و اصل وجود از  ــرع بر «وجود» اس ــبيه و تنزيه، ف ــًا: تش ثاني
ــای يك موجود مربوط  ــت و فقط به ويژگی ه موضوع آن خارج اس
ــپس نوبت به تنزيه و  ــند س ــیء بايد اول موجود باش ــت. دو ش اس

تشبيه شان نسبت به همديگر می رسد.

معناى «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»
ــان می تواند خدا  ــش گفت: انس ــن در آخرين عبارت ــی  الدي محي

ــودش را به طور مجمل  ــد همان طور كه نفس خ ــاالً بشناس را اجم
می شناسد، اينك ادامه سخنش:

ـ ولذلك ربط النبی (ص) معرفة الحق بمعرفة النفس، فقال: «من 
ــه همين جهت پيامبر(ص) معرفت  ــه فقد عرف ربه»: و ب عرف نفس
خدا را به معرفت نفس ربط داد و فرمود: هر كس خودش را بشناسد 

خدا را شناخته است.
تامل:

ــت كه از آن  ــت آويز صوفيان اس ۱ـ اين حديث بزرگ ترين دس
ــم برای تجلی بالذات خدا، ظهور بالذات خدا، و هم برای «وحدت  ه
ــه چيز خدائی» و  ــود»، و هم برای «هم ــود» بل «وحدت موج وج
ــتفاده  ــان خدائی» اس ــره «انس باالخ

می كنند و سخت به آن چسبيده اند.
ــوص  ــرح فص ــری در ش ۲ـ قيص
می گويد: زيرا نفس انسان شامل است 
ــب كونيه و الهيه، و خدا  بر جميع مرات
ــت بر اين ها به حسب  نيز مشتمل اس

ظهوراتش در آنها.
ــان قرآن و اهل  ــفه و عرف ۳ـ فلس
ــد: همه  ــالم می گوي ــت  عليهم الس بي
ــانه و آيه است بر  ــياء و هر چيز نش اش
ــت و اين جهان  ــه خدائی هس اين ك
ــر و به خودی خود به  ــتی خودس هس
ــت. و آن چه بيش از  وجود نيامده اس
همه در دسترس است و هميشه آماده 
برای مطالعه و بررسی است خود انسان 
است. يعنی اگر كسی به افق های دور 
(آيات آفاق) دسترسی نداشته باشد به 
خودش كه دسترسی كامل دارد. يعنی 
انسان هيچ بهانه ای ندارد تا وجود خدا 
ــه هيچ جائی و به  ــكار كند، اگر ب را ان
ــی نداشته باشد،  هيچ امكاناتی دسترس
ــودش و ويژگی های خودش  وجود خ
ــت و كتاب كاملی است  مدرسه ای اس
ــه او را به اثبات وجود خدا، رهنمون  ك
ــد. مراد اين است كه خودشناسی ،  باش
خداشناسی را نتيجه می دهد. نه اين كه شناختن خود، عين شناختن 
ــان عين خداست يا متجلّی به تجلّی  ــت. كه نتيجه دهد انس خدا اس

ذات خدا است.
ــخن قيصری كه می گويد: «انسان مشتمل  از نظر اين مكتب، س
ــت. البته اين  ــت» بهتان عظيم و گزافه اس بر جميع مراتب الهيه اس
ــت عين جوكيات هندی است كه صوفيان وارد  سخن قيصری نيس

اسالم كرده اند.
ــان»  ــت. «خود انس ــراد از نفس در اين حديث، «خود» اس ۴ـ م

 فلسـفه و عرفان قرآن واهل بيت  عليهم 
السـالم مى گويد: همه اشـياء و هر چيز 
نشانه و آيه است بر اين كه خدائى هست 
و اين جهان هسـتى خودسر و به خودى 
خود به وجود نيامده است. و آن چه بيش 
از همه در دسترس است و هميشه آماده 
براى مطالعه و بررسى است خود انسان 
اسـت. يعنى اگر كسـى به افق هاى دور 
(آيات آفاق) دسترسـى نداشته باشد به 
خودش كه دسترسـى كامـل دارد. يعنى 
انسـان هيچ بهانه اى ندارد تا وجود خدا 
را انـكار كند، اگر به هيچ جائى و به هيچ 
امكاناتى دسترسـى نداشته باشد، وجود 
خودش و ويژگى هاى خودش مدرسه اى 
اسـت و كتاب كاملى اسـت كـه او را به 
اثبـات وجود خـدا، رهنمون باشـد. مراد 
اين اسـت كه خودشناسى ، خداشناسى 
را نتيجـه مى دهـد. نه اين كه شـناختن 
خود، عين شناختن خدا است. كه نتيجه 
دهد انسـان عين خداسـت يا متجلّى به 

تجلّى ذات خدا است.
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ــم، روح، وجود، ماهيت، ذهن، عقل، توانائی ها، عجزها،  ــامل جس ش
ــه خواهی ، ايجاد  ــای روانی ، خانواده خواهی ، جامع نيازها، ويژگی ه
تاريخ و زيست تاريخی و... نه فقط «نفس ناطقه» ارسطوئی يا فقط 

نفس به معنای مصطلح در تصوف. 
ــالم، نفس به معنای  ۵ـ در قرآن و تبيينات اهل بيت عليهم الس
ــت و  ــناختی ، آمده اس ــخصيت» با كاربرد روان ش ــز «ش روح و ني
ــی «روح غريزی » و «نفس لوامه»  ــن «نفس اماره» به معن همچني
ــت، اما نفس به معنی ارسطوئی و  به معنای «روح فطری « آمده اس
ــت. اينان قرن هاست به عنوان فيلسوف  جوكيانی صوفيه نيامده اس
ــس، می گويند حتی برای  ــف، مرتب نفس، نف يا به عنوان اهل كش
ــت؟ اينان چگونه  ــان نيز توضيح نداده اند آخر اين نفس چيس خودش
ــان قرن ها با مجهوالت،  ــتند كه در مورد اكثر اصول ش مردمی هس

بازی می كنند؟!
ــش عالم و بقای آن، وجود متعال خودش را  آيا خداوند در آفرين

به كار گرفته است؟
اهر والباطن منك: و حد هم به ظاهر تو شامل  ـ والحد يشمل الظّ

می شود و هم به باطن تو.
ــو «حيوان ناطق»  قيصری : زيرا حد ت

است.
ورة الباقية اذا زال عنها الروح  ـ فان الصّ
ــانا ولكن يقال فيها:  المدبر لها لم تبق انس
ــبه صورة االنسان، فال فرق  انّها صورة تش
ــب او حجارة  ــا و بين صورة من خش بينه
ــم االّ بالمجاز، ال  ــا االس ــق عليه والينطل
بالحقيقة: زيرا وقتی كه روح اداره كننده، از 
صورت (بدن) زايل شود ديگر آن صورت، 
ــت. ليكن گفته می شود كه آن  انسان نيس
ــبيه صورت انسان، پس  ــت ش صورتی اس

ــم  ــت. و اين اس ــنگ، نيس ــی ميان آن و صورتی از چوب يا س فرق
(انسان) به آن گفته نمی شود مگر به طور مجازی نه حقيقی .

توضيح: می خواهد رابطه عالم و خدا را توضيح دهد كه به نظر او 
يك «رابطه وحدتی»  است. می گويد همان طور كه انسان تا وقتی 
ــت كه روح و جسمش با هم باشند، وقتی كه روح از بدن  انسان اس
) وجود  ــان نيست. پس اگر (مثالً ــود آن چه می ماند ديگر انس جدا ش

خدا از عالم جدا شود ديگر عالمی نمی ماند.
ــبيهی كه محيی  الدين آورده ناقص است و در حد يك  تذكر: تش
ــت نيست. زيرا وقتی كه روح از بدن جدا می شود  «تمثيل» هم درس
چيزی می ماند گر چه مانند چوب و سنگ باشد. اما (مطابق نظر او) 

اگر خدا از عالم جدا شود چيزی نمی ماند:
: و صورت های  ــا اصالً ــور العالم اليمكن زوال الحق عنه ـ وص

. عالم امكان ندارد كه خدا از آنها جدا شود اصالً
قيصری : زيرا عالم بدون خدا عدم محض، می شود.

تامل:

ــم انسان يك رابطه مقارنتی و تماسی و با  ۱ ـ رابطه روح و جس
ــت. اما رابطه خدا با جهان و اشياء جهان، رابطه  فعاليت متعاطی اس
مقارنتی و تماسی نيست. و از اين جهت اساسًا رابطه ای ميان وجود 
خدا و خلق نيست و هيچ ربط وجودی ای كه عين وجود خدا با عين 

وجود خلق ربط داشته باشند، در اين بين نيست.
روح به وسيله عين وجود خودش پيكر انسان را زنده نگه می دارد. 
اما خداوند وجود عالم را با «امر» ـ كن فيكون ـ به وجود آورده و با 
«امر» نيز آن را تداوم داشته است نه به وسيله وجود خودش. رابطه 
د و موجد»، رابطه «منشئ و منشأ» است. خدا با جهان رابطه «موجِ

ــد، بايد گفت: وقتی كه  ــر مطابق تمثيل محيی  الدين باش ۲ـ اگ
ــد آن، يك  ــود، برای حمل جس روح يك فيل از بدنش خارج می ش
جرثقيل الزم است تا آن را بردارد و به جائی بيندازد، وقتی آن زنده 

بود اين وزن سنگين را روح حمل می كرد.
ــت مانند اين مثال (نعوذ باهللا) جهان را بر خدا  محيی  الدين درس
ــود و به قول  ــد، عالَم، عالم نمی ش حمل می كند كه اگر چنين نباش
قيصری عدم محض می شود. پس خدا بايد مانند آن روح برای اداره 
ــودش را به كار گيرد  ــر عالَم، وجود خ پيك

وگرنه، عالمی نمی ماند.
ــخن كودكانه باز ناشی از شمول  اين س
دادن قوانين عالم بر خدا و به وجود آورنده 

عالم می باشد.
ــن و پيروانش يعنی  ــًا محيی  الدي اساس
ــورد خدا بحث  ــی كه در م ــان وقت صدرائي
می كنند، دقيقًا در مورد يك موجود حادث، 
ــن مخلوقات بر او  موجودی كه همه قواني

مسلط است، بحث می كنند.
ــان آغاز بحث، خدا را يك  يعنی در هم
«موجود محكوم به احكام مخلوق» دانسته 
ــروع می كنند. و نام اين را بحث عقلی و كشفی  ــپس بحث را ش س
ــت كه قوانين عالم  می گذارند. در حالی كه اولين حكم عقل اين اس

عين همان عالم است و پديده و حادث است.
۳ـ حضرت زهرا(س) می فرمايد: «ابتدع االشياء ال من شيئ كان 
ــأها بال احتذاء امثلة امتثلها، كونها بقدرته و...»: اشياء را  قبلها و انش
ــد، و آن ها را انشاء  ــته باش ابداع كرد نه از چيزی كه قبالً وجود داش
ــه قبلی ، آنها را به قدرت خود  ــتفاده از شكل ها و نقش كرد بدون اس

به وجود آورد.
ــأ الخلق انشاًء، وابتدأه ابتداًء  و اميرالمؤمنين (ع) می فرمايد: «انش
ــتفادها، وال حركة احدثها، وال همامة  ــال روية اجالها، والتجربة اس ب
نفس اضطرب فيها...»: اشياء را انشاء كرد يك انشاء كردنی ، و ابداء 
ــه ای كه بگرداند آن را، و  كرد يك ابداء كردنی ، بدون فكر و انديش
ــتفاده كند، و بدون حركت كه در وجود  بدون تجربه ای كه از آن اس
خودش حادث كند، و بدون اهتمام نفس كه مضطرب باشد در آن.

توضيح:

 سـخن قيصـرى كـه مى گويد: 
«انسان مشتمل بر جميع مراتب 
الهيـه اسـت» بهتـان عظيـم و 
گزافـه اسـت. البته اين سـخن 
قيصـرى نيسـت عيـن جوكيات 
هنـدى اسـت كه صوفيـان وارد 

اسالم كرده اند.
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ــت نه از چيزی كه قبالً  ــاء كرده اس ۱ـ عالم را ابداع، ابداء و انش
ــودش و نه از موادی ازلی بل  ــد يعنی نه از وجود متعال خ بوده باش
ايجاد كرده است. نه صدور و نه تجلی و نه ظهور و... تعابيری چون 
صادر اول يا «عالم تجلی بالذات خدا» يا «عالم مظهر وجود و ذات 

خدا» صحيح نيست.
۲ـ انشاء كرد يك انشاء كردن ناشناخته ای ، ابداع كرد يك ابداع 
ــناخته ای ، ابداء كرد يك ابداء كردن ناشناخته ای . زيرا اين  كردن ناش

موضوع برای بشر قابل شناخت نيست وگرنه، بشر خدا می شود.
ــدون حركت» عمل كرده  ــاء عالم «ب ۳ـ خداوند در ايجاد و انش
ــت. زيرا وجود خدا متحرك نيست، خود حركت مخلوق خداست  اس
ــت. و نيز  ــت و خداوند منزه از تغيير اس ــت عين «تغيير» اس و حرك
ــت و زمان مخلوق خدا است. و نيز حركت  حركت عين «زمان» اس
ــه در يك جائی رخ می دهد و  ــود حركت هميش بدون مكان نمی ش

وجود خداوند مكان مند نيست، مكان 
نيز مخلوق خدا است.

ــه اين كار را  ۴ـ بدون فكر و انديش
كرده است. زيرا فكر و انديشه كار بشر 
ــت و مصداق «چه كنم، چه كنم»  اس
ــت كه راه جوئی برای خروج از بن  اس
بست جهل است و خداوند از آن منزه 

است.
ــاء و ايجاد كرد بدون طرح  ۵ـ انش
و نقشه ای ، كه خود نقشه طرح كردن، 
ــت از جهل. و بدون  باز راه خروجی اس
ــت  ــه ای كه تجربه نيز راهی اس تجرب

برای خروج از جهل.
ــرد بدون اين  ــاء ك ۶ـ ايجاد و انش
كه «همت نفس» به كار گيرد. همت 
يعنی صرف انرژی ، فاعل يك فعل از 
ــتفاده می كند.  انرژی وجود خودش اس
ــًا وجود  ــاد عالم اساس ــدا برای ايج خ
ه از  خودش را به كار نگرفته و خدا منزّ

ــت. تا چه رسد كه عالم را بر وجود خود سوار كرده باشد، آن  اين اس
ــوار است  طور كه محيی  الدين می گويد: مانند روح كه بدن به آن س

و روح بدن را اداره می كند.
ــا «امر» او اداره  ــا «امر» ايجاد كرده و عالم ب ــد عالم را ب خداون

می شود نه به وسيله عين وجود خدا.
منشأ اصلی همه اشتباهات ارسطوئيان، محيی  الدينيان، صدرائيان 
و صوفيان اين است كه از اين چند جمله علی عليه السالم  و فاطمه  

زهراء سالم اهللا عليها به كنار هستند.
  

معناى الوهيت و موَجب بودن خدا
ــت تكرار شود «حد» در اين مبحث خواه به معنی  تذكر: الزم اس

«تعريف يك شيئ» باشد كه وجود ذهنی آن شيئ را معين و محدود 
می كند، و خواه به معنی حد و حدود عينی وجود عينی وخارجی يك 

شيئ باشد، هر دو به يك معنی است و نتيجه شان يكی است.
ــان اذا  ــد االلوهية له بالحقيقة ال بالمجاز كما هو حد االنس ـ فح
ــت نه بالمجاز.  ــت برای خدا، بالحقيقة اس ــًا: پس حد الوهي كان حي
همان طور كه حد «حيوان ناطق» برای انسان بالحقيقة است وقتی 
كه زنده است. (نه وقتی كه مرده است كه بالمجاز به او انسان گفته 

می شود).
تامل:

۱ـ عبارت سخت ناقص و نارسا است و خواننده بايد خودش آن 
ــت آيد، همان طور كه قيصری  را ترميم كند تا معنائی از آن به دس

هميشه در مقام ترميم است. می خواهد بگويد:
ــًا می گويم نه  ــت حقيقت ــن كه می گويم خدا روح عالم اس ۱) اي
ــتعاره. همان طور وقتی  به كنايه و اس
ــت حقيقتًا و بدون  كه انسان زنده اس
ــتعاره به او «انسان»  كنايه و بدون اس
ــس از زوال روح مجازًا  ــم و پ می گوئي

می گوئيم.
ــدا بودن،  ــت يا الهية: خ ۲ـ الوهي
ــود خدا را (نعوذ  خدائيت. صوفيان وج
ــدی می كنند، مرتبه ای  باهللا) مرتبه بن
ــت  را كه «خدا در ارتباط با عالم» اس
ــت» می نامند. قيصری  ــه «الوهي مرتب
می گويد: اين مرتبه خواستار «مألوه» 
ــت و مألوه نيست مگر  ـ مخلوق ـ اس
عالم. يعنی عالم عبارت است از خدا در 
مرتبه الوهيت. و محيی  الدين می گويد 
ما اين تعبير را جدًا و به معنی حقيقی 
می گوئيم و كنايه يا استعاره ای در كار 

نيست.
ــتباه می كند  ــری كمی اش ۳ـ قيص
ــدا و خدا را عين عالم  عالم را عين خ
ــت» را اين گونه معنی می كند. زيرا كه اين  ــد و «مرتبه الوهي می كن
ــت نه تصوف محيی  الدين، محيی  الدين  ــی اس عقيده تصوف فارس
هميشه به نوعی ، دوگانگی ميان عالم و خدا را حفظ می كند و اال با 
ــازگار نمی شود،  مبنای «الواحد فی الكثير، والكثير فی الواحد» او س

همان طور كه در مثال روح و بدن توضيح داد.
ــرر اعالم می كند،  ــان طور كه به طور مك ــی  الدين هم ۴ـ محي
وجود خدا را دائمًا در وجود موجودات در سريان و جريان، می داند. و 
ــت به مانند شبكه اعصاب بدن انسان،  وجود خدا را (نعوذ باهللا) درس
ــتم و سازمان شبكه ای قرار می دهد و عالم را بدن آن،  در يك سيس

می كند. 
ــه بگويد اگر  ــنده نمی كند ك ــن تنها به اين بس ــی  الدي ۵ـ محي

از حوالى سال 120 هجرى سيل جريان 
انتقال جوكيات هنـدى ، عقايد برهمائى ، 
بودائـى و هندوئـى از ناحيـه خراسـان 
بزرگ به ممالك اسـالمى شـروع شد و 
روز بـه روز «وحـدت وجود» بـه زبان ها 
افتـاد. حدود يـك قرن طول كشـيد كه 
گوش هـا و روح اجتماعـى بـه آن عادت 
كنـد و ابـراز اين بـاوِر خـالف واقعيت، 
نشـان از ديوانگـى تلقى نشـود. بايزيد 
بسـطامى (ف 261) فرازترين بلندگوى 
آن شـد و در زمـان جنيـد بغـدادى (ف 
298) يكى از باورهاى پر نفوذ در جامعه 
سنيان گشت و اصطالح بى معنى «شرك 

در وجود» ساخته شد و رواج يافت.
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ــی رود و به قول قيصری عدم  ــود عالم از بين م ــدا از عالم جدا ش خ
ــود. بل او اين كار را برای خدا محال می داند، می گويد  محض می ش
ــن جا عمق «جبر»ی كه او  ــن زوال الحق عنها»: باز در اي «اليمك
معتقد است روشن می شود كه خدايش نيز «مجبور» و موجب است.

اساسًا مرتبه بندی وجود خدا كه اساسی ترين پايه تصوف محيی 
 الدين است بر همين جبر استوار است. او و قيصری صريحًا می گويند 
ــد. و «طلب» در  ــه مرتبه الوهيت طلب می كند كه بايد عالم باش ك
ــان طور كه معتقدند در  ــالح آنان يعنی «ايجاب» می كند. هم اصط
ــن ممتنع»، امتناع را طلب می كند. همان  «عالم اعيان ثابته»، «عي
ــت ـ زيرا اگر اين  ــب عين ممتنع، تخلف ناپذير اس ــور كه اين طل ط
ــريك باری موجود می شودـ  همان طور هم طلب  تخلف رخ دهد ش

ــت و  ــه تخلف ناپذير اس ــان ممكن اعي
ــم، مجبور و  ــد در آفرينش عال خداون

فاقد اراده است.
ــد الوهيت را،  ــی  الدين ح ۶ـ محي
ــن تصريح  ــم می داند و به اي ــد عال ح
ــت (خدا در  ــن الوهي ــد. بنابراي می كن
ــود به  ــت) محدود می ش ــه الوهي مرتب
حدود عالم، زيرا هم خودش به محدود 
بودن عالم اذعان می كند و هم پيش تر 
ــت كه عالم از محدودها تشكيل  گذش
يافته و «مجموع محدودها» نيز قهرًا 

به حكم عقل محدود است.
اينك در اين جا معلوم نمی كند كه 
به نظر او خدا در «مرتبه احديت»ـ  كه 
ــود ـ آيا  فارغ از مخلوقات لحاظ می ش
محدود است يا در اين مرتبه بی نهايت 
است؟ در صورت اول خدای او حقيقةً 
ــورت دوم بايد  ــت. و در ص محدود اس
عالم تنها در بخشی از اين شبكه قرار 
ــد، واصل و سرشاخه های  ــته باش داش
ــبكه در خارج از عالم باشد. و از  اين ش

حمل پيكر عالم آسوده باشد.
ــف و شهود  ــت معنای الوهيت در بينش اين مدعيان كش اين اس
كه خود را «اهل اهللا»، «العلماء باهللا»، «العارفين باهللا»، «صديقين» 
ــان حمال عالم است. خدای موهومی كه  و... و... می نامند. خدای ش
ــق آفريد، معلوم است كه عشق هزاران دردسر  عالم را به خاطر عش
دارد يكی اش حمالی ، وه چه مردم كوچك فكر و كوته بينی هستند!! 
ــت و تاكيد كرد  همان طور كه در فص آدمی ، گفت: خدا محتاج اس

كه كنايه و استعاره نمی كنم جدًا خدا محتاج است:
فالكل مفتقر ما الكلّ مستغن

هذا هوالحق قلناه النكنی 
 هر كدام (خدا و خلق) محتاج اند و هر دو بی نياز نيستند. اين است 

حق که می گوئيم و كنايه نمی كنيم.
بقاعی در «مصرع التصوف» شعر ديگر او را آورده است:

فلواله لما كنّا
ولوال نحن ما كانا

اگر خدا نبود ما نبوديم
و اگر ما نبوديم او نبود

فان قلنا بانّا هو
يكون الحق ايانا

اگر بگوئيم ما او هستيم 
سخن حق گفته ايم
فيظهرنا ليظهر هو

سرارًا ثم اعالنا
ــس ظاهر می كند ما را تا خودش  پ

ظاهر شود
 هم در باطن ما و هم در ظاهر ما

ــن آورده غير از  آن چه محيی  الدي
ــدارد (نعوذ باهللا  تحريف دين، معنی ن
عن من ال يخاف اهللا). بگذار صدرويان 
امروزی با آهنگ سروده های او سينه 

بزنند و جوابش را در قيامت بدهند.

تنزيـه  را  خـودش  خداونـد، 
مى كند

ـ فالكلّ اَلسنة الحق، ناطقة بالثّناء 
ــك قال «الحمد هللا  علی الحق، و لذل
ــه ترجع عواقب  ــن» ای الي رب العالمي
ــو المثنی والمثنی عليه: پس  الثّناء، فه
ــتند  همه چيز عالم زبان های خدا هس
ــغول هستند و به  كه به ثناگوئی او مش
 ــود: «الحمدهللا رب ــن خاطر فرم همي
العالمين» يعنی برگشت همه ثناها به 
ــت. پس خدا هم ثناگو است و  خدا اس

هم ثناگوئی شده.
تامل:

ــت بل جدًا همه چيز را عين  ــتعاره نيس ۱ـ مقصودش كنايه واس
زبان خدا می داند. چنان كه همه چيز را عين خدا می داند.

ــبيح می گويد «تسبيحهم» كه تنزيه است. محيی  ۲ـ آيه در تس
 الدين به لفظ «ثنا» چسبيده است كه واژه ثنا می تواند شامل تشبيه 
ــت و حاكی از  ــد. و اين به اصطالح خام كردن مخاطب اس هم باش

عدم صداقت گوينده و نويسنده است.
ــی در مقدمات اين فص، جهت زمينه سازی برای  ۳ـ شرح فارس
ادعای نادرست محيی  الدين در جمع ميان «تنزيه و تشبيه»، مبحثی 
ــبيه و تنزيه» باز كرده و از «اسرار الصلوة» قاضی  تحت عنوان «تش

«همـه چيـز خدائـى» در مقابـل «تـك 
و  رفـت  پيـش  سـرعت  بـه  خدائـى» 
«توحيد» كه صيغـه مصدر از باب تفعيل 
است به «يكى كردن همه اشياء هستى» 
معنى شـد. يعنى درسـت نقيض معنائى 
كه از مبعث پيامبر صلى اهللا عليه و آله تا 
سال 120 هجرى به كار رفته بود. بدين 
ترتيـب لفظ «توحيـد» در جامعه عينى و 
تاريخى مسـلمانان به دو كاربـرد كامًال 

متضاد به كار رفته است:
1ـ توحيد: يكى دانستن خدا در اعتقاد، و 

نفى الوهيت از هر چيز غير از خدا.
لفـظ «متعـدى » توحيد، در ايـن كاربرد، 
«يكى كـردن خدا در اعتقاد» اسـت. نه 

يكى كردن وجود خارجى .
2ـ توحيد: يكى كـردن خدا در عينيت و 

عرصه وجود خارجى .

104

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



سعيد، حديث آورده است كه:
ــب معراج در  ــت كه در ش ــالم روايت اس از اهل بيت عليهم الس
مقامی جبرئيل به پيغمبر صلی اهللا عليه و آله دستور توقف داد. رسول 
اهللا جهت را پرسيد. جبرئيل گفت زيرا «ان ربك يصلّی» پرودگارت 
ــت. فرمود: «كيف يصلّی» چگونه در نماز است؟ جبرئيل  در نماز اس
گفت: می گويد: «سبوح قدوس رب المالئكة و الروح». سبوح توحيد 
ــت و قدوس توحيد صفات. و «رب المالئكة والروح» توحيد  ذات اس
ــت كه خالصه اوست و صفات و افعال او «وليس فی الدار  افعال اس

غيره ديار».
شكستگی های اين سخن:

ــت بايد  ــی  الدين كه مدعی اس ــر از پاپ: محي ــف: كاتوليك ت ال
ــه  ــبيه را با هم جمع كرد، در عين حال هميش ــه تنزيه و تش هميش
 ــتاد ــبيه می آورد. اما حضرت اس در عبارتش لفظ تنزيه را قبل از تش
تصوف در حوزه مقدسه قم، در عنوان اين مبحث، تشبيه را بر تنزيه 

مقدم می دارد: «تشبيه و تنزيه». 
ــد گفتن و اين  ــن همه توحي ب: اي
ــت؟  واژه را ورد زبان كردن برای چيس
ــت، همه  ــه چيز خداس ــی كه هم وقت
افعال و عقايد مردم و سخنان شان نيز، 
افعال و عقايد و سخنان خود خداست، 

چه جائی برای توحيد می ماند؟!
می گويند: ما می دانيم كه همه چيز 
ــت می خواهيم به شما بفهمانيم  خداس
كه چون به كثرت وجود معتقد هستيد، 
ــد يعنی همه  ــتيد. توحي ــرك هس مش
ــك تا جمادات و  موجودات را از سوس
ــك جا بگوئيم  ــته جمع كنيم و ي فرش

همه شان يك خدای واحد هستند.
ــه «تجميع»  ــد: اين ك ــر بگوئي اگ
ــت نه توحيد، «تشريك» است نه  اس

توحيد. می گويند: شما اهل كشف نيستيد.
ــت و «الموجود اال اهللا». پس  ــر بگوئيد: اگر همه چيز خداس اگ
ــزی را نفی  ــود؟ اين «ال» چه چي ــه اال اهللا»چه می ش ــی «الال معن

می كند؟!
ــعر  ــتاد، ش ــما همين اس آيا «عدم» را نفی می كند؟! در جواب ش
ــبزواری را در فص آدمی كه «الاله اال اهللا» جاروی به  مولوی و س

درد نخور و مصداق سالبه بانتفای موضوع است، می خواند:
داد جاروئی به دستم آن نگار

گفت از اين دريا برانگيزان غبار
و در كتاب «الهی نامه» می گويند:

ــه اثباتيم. «الاله اال اهللا» را  ــرم دارم، ك از گفتن نفی و اثبات ش
ديگران بگويند.

ــات، و به زبان آوردن، آن  ــت و هم اثب الاله اال اهللا، هم نفی اس

شرم آور است!؟ تو خود حساب صدرائيان بين از اين مجمل. 
ــت كه از هر كوچه قم يك نعره مستانه  ــويم فرداس اگر بيدار نش

«انا الحق» بلند شود. 
ــان نيز مانند محيی  الدين هر آيه و حديث كه می آورند  ج ـ ايش
ــد. در اين حديث، خدا  ــبيه می كن ــت بر وجوب تنزيه و نفی تش دالل
ــدوس» می گويد و نمی گويد  ــبوح، ق خودش را تنزيه می كند و «س
«شبوه، شباه، خلط و اخطالط». اگر تنزيه بدون تشبيه غلط و جهل 

است چرا خود خداوند تنزيه بدون تشبيه می كند؟
ــت همگی خدا را  ــت «آن چه در عالم هس ۴ـ قرآن فرموده اس
تسبيح می كنند». اما هرگز نگفته است «آن چه در عالم است همگی 
ــت. پس ربطی كه  ــبيح اس خدا را حمد می كنند». و حمد اعم از تس
محيی  الدين ميان دو آيه برقرار می كند، صرفًا ادعا و بی دليل است. 

گرچه اگر حمد هم گفته بود باز داللتی به تشبيه نمی كرد.
ــال مخلوقات فعل خدا  ــت و همه افع ــر همه چيز خدا اس ۵ـ اگ
هستند، پس نه تنها حمدها مال خدا و فعل خدا است بل زورگوئی ها، 
ــا،  ــا، گزافه گوئی ه ــا، تحقيره بهتان ه

فحش ها و... همه (نعوذ باهللا)... .
ــد: خوبی ها و  ــواب می گوين در ج
ــرها  ــتند. بدی ها و ش مثبتات خدا هس
ــتند و عدميات  همگی «عدمی» هس
ــد اول و نيز در  ــتند. در مجل خدا نيس
ــودن اين  ــش، واهی ب ــای پي برگ ه
انديشه و انفعالی بودن آن، روشن شد.
ـ فان قلت بالتنزيه كنت مقيدًا

اگر به تنزيه تنها، قائل شوی مقيد 
هستی 

وان قلت بالتشبيه كنت محددًا
ــوی  ــبيه تنها، قائل ش و اگر به تش

محدد هستی.
ـ و ان قلت باالمرين كنت مسددًا

و اگر به هر دو امر قائل شوی، «ره يافته» هستی 
  و كنت امامًا فی المعارف سيدًا

و هستی رهنما در معارف، و بزرگوار.
ـ فمن قال باالشفاع كان مشركًا

كسی كه به «كنار هم» بودن قائل شود شريك كننده است.
ومن قال باالفراد كان موحدًا

كسی كه به «تك كردن» قائل شود، موحد است
ــود مشرك است. زيرا  ــی كه به «تعدد وجود» قائل ش يعنی : كس
ــت. با توجه به اين  ــريك كرده اس ــياء ديگر را در وجود با خدا ش اش
ــد وقت آن رسيده است كه بزرگ ترين تكيه گاه  بيت به نظر می رس
ــت تصوف در ميان مسلمانان  ــكوئی كه موجب گش و بزرگ ترين س
ــش بس بزرگ و مهم «تصوف با اين همه  ــود، و اين پرس توجيه ش
ــلمانان برای خودش جای باز  ــح و قبايح چگونه در جامعه مس فضاي

صوفيان به شدت شعار «شرك در وجود» 
را در مقابـل «شـرك در الوهيت»، تبليغ 
كردند. آن تنّفر شـديدى كه مسـلمانان 
نسـبت به چيزى به نام «شرك» داشتند 
وادارشـان مى كرد از هر چيز، هر مفهوم 
و هـر بـو و رائحه شـرك گرچـه وهمى 
و خيالـى باشـد، پرهيـز كـرده و دورى 
بجوينـد. وقتى كه صوفيان چيزى به نام 
«شرك در وجود» را مطرح كردند، مردم 
به حرف شان حساس شده و سخن شان 

را استماع كردند.
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ــی كه مطابق اطالعات من، هرگز به  ــی شود. پرسش كرد؟»، بررس
ــخ آن پرداخته نشده است. حتی كسانی كه تصوف را به عنوان  پاس
يك «پديده اجتماعی » موضوع كار جامعه شناسی قرار داده اند، آن را 

مطرح نكرده اند. لذا مبحث زير را برای اين كار می آورم:
 

شرك در الوهيت و شرك در وجود
ــی كه به كنار هم بودن قائل شود مشرك است»  به جمله «كس
ــك نگاه مجدد به  ــرای بحث در مورد اين جمله ي ــه فرمائيد. ب توج

تاريخ تصوف الزم است:
ــال ۱۲۰  ــم كوفی تا حوالی س ــن بصری و ابوهاش از زمان حس
ــود» معتقد نبود.  ــه «وحدت وج ــچ صوفی ای صريحًا ب هجری هي

ــًا همگی از  ــان اين دوره تقريب صوفي
ــان عرب زبان با تبار عربی (غير  مردم
ــن بصری كه تبار به مسيحيان  از حس
ــاند) بودند. اين دوره  غير عرب می رس
ــوف عربی ناميد  را بايد دوره اول تص
ــن را دوره دوم  ــس از محيی  الدي و پ

تصوف عربی .
ــال ۱۲۰ سيل جريان  از حوالی س
انتقال جوكيات هندی ، عقايد برهمائی ، 
ــان  ــی و هندوئی از ناحيه خراس بودائ
بزرگ به ممالك اسالمی شروع شد و 
روز به روز «وحدت وجود» به زبان ها 
ــيد كه  افتاد. حدود يك قرن طول كش
گوش ها و روح اجتماعی به آن عادت 
ــاورِ خالف واقعيت،  ــد و ابراز اين ب كن
ــان از ديوانگی تلقی نشود. بايزيد  نش
بسطامی (ف ۲۶۱) فرازترين بلندگوی 
ــد بغدادی (ف  ــد، در زمان جني آن ش
ــر نفوذ در  ــای پ ــی از باوره ۲۹۸) يك
ــالح  ــت و اصط ــنيان گش ــه س جامع
بی معنی «شرك در وجود» ساخته شد 

و رواج يافت.
«همه چيز خدائی » در مقابل «تك 

ــرعت پيش رفت و «توحيد» كه صيغه مصدر از باب  خدائی» به س
ــتی» معنی شد. يعنی  ــت به «يكی كردن همه اشياء هس تفعيل اس
ــی اهللا عليه و آله تا  ــه از مبعث پيامبر صل ــت نقيض معنائی ك درس
ــود. بدين ترتيب لفظ «توحيد» در  ــال ۱۲۰ هجری به كار رفته ب س
ــلمانان به دو كاربرد كامالً متضاد به كار  جامعه عينی و تاريخی مس

رفته است:
۱ـ توحيد: يكی دانستن خدا در اعتقاد، و نفی الوهيت از هر چيز 

غير از خدا.
ــردن خدا در  ــن كاربرد، «يكی ك ــدی » توحيد، در اي لفظ «متع

اعتقاد» است. نه يكی كردن وجود خارجی .
۲ـ توحيد: يكی كردن خدا در عينيت و عرصه وجود خارجی .

و «شرك» در مقابل دو كاربرد باال، به شرح زير می شود:
۱ـ شرك: چيزی يا كسی را در الوهيت شريك خدا دانستن.
۲ـ شرك: چيزی يا كسی را در «وجود» شريك خدا كردن.

ــرك در وجود» را در مقابل «شرك  ــدت شعار «ش صوفيان به ش
ــديدی كه مسلمانان نسبت به  در الوهيت»، تبليغ كردند. آن تنفّر ش
چيزی به نام «شرك» داشتند وادارشان می كرد از هر چيز، هر مفهوم 
ــد، پرهيز كرده و  ــرك گرچه وهمی و خيالی باش و هر بو و رائحه ش
ــرك در وجود»  ــد. وقتی كه صوفيان چيزی به نام «ش دوری بجوين
ــاس شده و سخن شان را  ــان حس را مطرح كردند، مردم به حرف ش

استماع كردند.
ــتند ميان  ــًا مردم نمی توانس حقيقت
صوفيان و عالمان (اهل فكر به معنی 
ــرك  ــد كه آيا آن ش ــام) داوری  كنن ع
است يا اين. يا: توحيد اين است يا آن.
ــه در مقاله «حديث  همان طور ك
ام،  داده  ــح  توضي ــب»  الذه ــلة  سلس
ــه حمايت و  ــالم ب امام رضا عليه الس
ــداری از «ال اله اال اهللا» برخاست  پاس
ــرای عظيم را به وجود آورد  و آن ماج
ــود آن چه  ــن ش تا برای همگان روش
صوفيان می گويند «تجميع» است نه 
توحيد، كه همه چيز را جمع كرده يك 
جا خدا می نامند كه هم شرك در وجود 

است و هم شرك در الوهيت.
ــما می گوئيد  صوفيان می گفتند: ش
هم خدا وجود دارد و هم مخلوق، اين 

شرك در وجود است.
ــتباه بنيادين  ــه اش ــخ: هميش پاس
ــت  «اصال ــان،  صوفي و  ــطوئيان  ارس
ــت كه  ــه ذهنيات» بوده و هس دادن ب
ــت از واقعيات  ــلب واقعي نتيجه اش س
ــك «مفهوم  ــود» فقط ي ــت. «وج اس
ــت و صرفًا ذهنی . نه وجود در خارج از ذهن وجود دارد  محض» اس
ــت نه وجود. بلی  و نه عدم. آن چه در خارج وجود دارد «موجود» اس
ــت «مفهوم ذهنی وجود يك مفهوم واحد است» همان  ــت اس درس
ــت» و دو نوع يا دو جور  طور كه «مفهوم عدم يك مفهوم واحد اس

عدم نداريم. اما وجودهای خارجی كه «موجود» هستند، كثيراند.
ــطوئيان صدرائی (صوفيان  ــود كه ارس ــرك در وج نتيجه: آن ش

مدرن) آن را چماق كرده اند، خيالی بيش نيست.
ــرك در وجود» می رفت  ــعار موهوم «ش تصوف با علَم كردن ش
ــير ادامه می داد همه ممالك  ــالم را بر كند و اگر به اين س بنيان اس

صوفيـان مى گفتنـد: شـما مى گوئيد هم 
خدا وجود دارد و هم مخلوق، اين شـرك 

در وجود است.
بنياديـن  اشـتباه  هميشـه  پاسـخ: 
ارسـطوئيان و صوفيـان، «اصالت دادن 
به ذهنيات» بوده و هسـت كه نتيجه اش 
سلب واقعيت از واقعيات است. «وجود» 
فقط يك «مفهوم محض» است و صرفاً 
ذهنـى . نه وجود در خـارج از ذهن وجود 
دارد و نـه عـدم. آن چـه در خارج وجود 
دارد «موجود» است نه وجود. بلى درست 
اسـت «مفهوم ذهنى وجـود يك مفهوم 
واحد است» همان طور كه «مفهوم عدم 
يك مفهوم واحد اسـت» و دو نوع يا دو 
جور عدم نداريـم. اما وجودهاى خارجى 

كه «موجود» هستند، كثيراند.
نتيجه: آن شرك در وجود كه ارسطوئيان 
صدرائـى (صوفيان مـدرن) آن را چماق 

كرده اند، خيالى بيش نيست.
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ــالم و  ــن جوكيان هندی معتقد می كرد و الغای اس ــالم را به دي اس
ــتيان ايرانی تصوف را  ــمًا اعالم می كرد (و اساسًا زردش قرآن را رس
ــتراتژيك دراز مدت، وارد جامعه  برای همين هدف با يك برنامه اس
ــالم آن ضربه كاری  ــلمانان كرده بودند) كه امام رضا عليه الس مس
ــه به احتضار  ــرد. تصوف پس از اين ضرب ــن جريان وارد ك ــر اي را ب
افتاده بود كه با گذشت زمان از نو جان گرفت ليكن هرگز نتوانست 
براندازی اسالم را مثل سابق، هدف بگيرد و قانع شد كه به اصطالح 

«قرائت ويژه ای از اسالم» باشد.

موهوم گرائى مجدد مالصدرا
مسئله آن قدر مهم است كه آثار ۱۳ قرنی خود را نشان می دهد 
ــود و هيچ نيازی  ــا با يك كليد زدن حل می ش ــن حال تنه و در عي
ــاس تصوف به آن  ــط بيش تر ندارد. نكته ای كه اس ــرح و بس به ش

ــت و افرادی مانند مالصدرا  مبتنی اس
را بيچاره كرد.

ــظ «وجود»  ــر لف ــدرا عالوه ب ص
ــوالً قيد «محض» يا «صرف» را  معم
نيز در همه آثارش به آن افزوده است: 
ــت. خدا وجود  ــرف الوجود اس خدا ص

محض است و ... .
ــارج وجود ندارد آن  «وجود» در خ
ــت «موجود» است،  چه در خارج هس
ــد به وجود محض و صرف  تا چه رس
الوجود. بدين بيان صدرا، خدای صدرا 
ــود كه اگر اين  ــدم محض» می ش «ع
ــدرا برگيريد  ــال واهی را از آثار ص خي

همه آثار او متالشی می شود.
ــئله دو بار روی  ــدرا در اين مس ص
اين پايه واهی ساختمان می سازد. ابتدا 
ــرك در  مانند هر صوفی ديگر به «ش
ــبد و حكم می كند كه  وجود» می چس
«اعلم ان واجب الوجود كل االشياء». 
ــيعيان كه  ــخ به ش ــپس برای پاس س

ــت  ــتی» اس ــرك و «بت پرس ــد اين گفته صدرا مصداق ش می گوين
ــن» دوم را مطرح می كند و «تفكيك  ــتين باال زده «اصالة الذه آس
ــد كه يك انتزاع ذهنی است و در  وجود از ماهيت» را پيش می كش
ــر  ــد؛ زيرا باور و عقيده اجماعی كل متفكران بش خارج غلط می باش

است كه:
۱ـ شیء خارجی منهای وجود = شیء منهای شیء = عدم.
۲ـ شیء خارجی منهای ماهيت = شیء منهای شیء= عدم.

سپس با اعتباری دانستن ماهيت اشياء وجود خدا و اشياء را يك 
ــد می داند. يعنی برای خروج از «اصالة الذهن» اول، به اصالة  و واح
ــقوط می كند. همان مصداق فرو رفتن به باتالق و  الذهن دوم نيز س

يا مصداق «از چاله در آمدن و به چاه افتادن».
ــرايت دادن تفكيك  ــت «س ــال صدرا برای توجيه عمل نادرس م
ــعار  ــت، به عالم خارج، ش ــت اس وجود از ماهيت» كه در ذهن درس
ــود او و نه پيروان  ــاوق الوجود». اما نه خ ــيئ يس می دهد كه «الش
ــعار گنده، برهانی و  ــته اند برای اين ش امروزی او، هيچ كدام نتوانس
ــعار، ذهن گرائی تر از دو  ــت كم يك تمثيلی اقامه كنند. و اين ش دس
ذهن گرائی پيش است كه باتالق را باتالقتر كرده و پس از در آمدن 
ــاه ديگر و عميق تر افتادن  ــادن به چاه، در ته آن به چ ــه و افت از چال

است. از نو هر سه ذهن گرائی و موهوم گرائی را مشاهده كنيم:
۱ـ شعار شرك در وجود.

ــياء  ــرايت دادن امر ذهنی تفكيك وجود از ماهيت، به اش ۲ـ س
خارجی .

یء يساوق الوجود. ۳ـ الشّ
ــت: الوهيت يعنی  ــرك در الوهي ش
خالق بودن و رب بودن. الوهيت شرك 
ــور كه می بينيم  ــت. همان ط بردار اس
ــرك كه از  ــت از اين ش ــخ پر اس تاري
انسان های اوليه تا امروز در شكل های 
ــان داده است  گوناگون خودش را نش
ــات مختلف، انبياء  ــن با درج و همچني
ــرك در الوهيت مبارزه می كردند.  با ش
ــت كه  ــا محيی  الدين اس ــن تنه و اي
ــر پای نهاده  ــر تاريخ موجود را زي پيك
ــالم را  ــه الس ــی علي ــرت موس و حض
ــت معرفی می كند. امروز هر  بت پرس
ليسانسيه تاريخ می داند كه اين سخن 
ــت.  ــن گزافه محض اس ــی  الدي محي
ــت بت و بت پرستی در تمدن  سرگذش
ــتان و  بين النهرين و تمدن مصر باس
ــرائيل معلوم است. اگر فردی  بنی اس
ــا تاويل و  ــی  الدين بتواند ب مثل محي
ــث بازی كند  ــه با هر آيه و حدي توجي
ــن تاويل و  ــت زيرا بنای اي ـ و توانس
توجيه در سقيفه گذاشته شده بود و شش قرن مردم را تاويل پرست 
ــی و ساير  ــت بار آورده بودند و دربارهای اموی ، عباس و توجيه پرس
حكام و صوفيان غاصب واليت كاری نداشتند غير از ترويج تاويل ـ 

نمی تواند تاريخ عينی و روشن بشر را انكار كند.
نتيجه:

ــالبه به انتفای موضوع است و امكان  ــرك در وجود» س ۱ـ «ش
ــود. به همين جهت اسالم  ــر دچار آن ش ــد كه بش ندارد. تا چه رس

شعارش را «ال وجود اال اهللا» قرار نداد. 
ــود به چيزی  ــدارد. زيرا موج ــود نيز امكان ن ــرك در موج ۲ـ ش
ــد خواه ما آن هويت  ــود كه «هويت خاص» داشته باش گفته می ش

تصوف با َعلَم كردن شعار موهوم «شرك 
در وجود» مى رفت بنيان اسالم را بر كند 
و اگـر بـه ايـن سـير ادامه مـى داد همه 
ممالك اسـالم را به دين جوكيان هندى 
معتقد مى كرد و الغاى اسـالم و قرآن را 
رسماً اعالم مى كرد (و اساساً زردشتيان 
ايرانـى تصـوف را براى هميـن هدف با 
يك برنامه اسـتراتژيك دراز مدت، وارد 
جامعه مسـلمانان كرده بودنـد) كه امام 
رضا عليه السـالم آن ضربـه كارى را بر 
اين جريان وارد كرد. تصوف پس از اين 
ضربه به احتضار افتاده بود كه با گذشت 
زمـان از نـو جـان گرفـت ليكـن هرگز 
نتوانسـت براندازى اسالم را مثل سابق، 
هدف بگيرد و قانع شـد كـه به اصطالح 

«قرائت ويژه اى از اسالم» باشد.
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ــيم مانند اشياء معمولی و خواه هويت آن را نشناسيم مانند  را بشناس
ــاص ديگر معنی  ــان هويت خاص با هويت خ ــريك مي خداوند. تش
ندارد. شيئ يا با هويت خاص است يا نيست. اگر نيست پس موجود 

نيست واگر با هويت خاص است پس «خاص» است نه مشترك.
ــك و واحد بود باز جائی برای فهم «هويت  ــر موجود فقط ي و اگ
ــاص و خصوصيت را  ــر وقتی خ ــاص» نمی ماند. زيرا ما افراد بش خ
می فهميم كه با اشياء متعدد رو به رو شويم.  پس هويت های خاص 
هستند كه ما آنها را می فهميم و لذا لفظ «موجود» را به كار می بريم 
و اين عين حقيقت و واقعيت است. لذا اسالم شعارش را «ال موجود 

االّ اهللا» قرار نداد.
و از جانب ديگر شعار برای گفتن و فهميدن و عمل كردن است. 
ــود «ال موجود االّ اهللا»، پس كدام موجود اين شعار را  وقتی گفته ش

بگويد وكدام موجود آن را بفهمد و كدام موجود به آن عمل كند.
ــت و هم بوده و هنوز هم  ــرك در الوهيت، هم ممكن اس ۳ـ ش
هست و زندگی بشر را هميشه آلوده كرده و می كند و لذا شعار اسالم 

«ال اله االّ اهللا» است.

ثنويت خاص محيى  الدين 
فاياك و التّشبيه ان كنت ثانيًا
و اياك و التّنزيه ان كنت مفردًا

ــبيه آن گاه كه ثنوی  بپرهيز از تش
می شوی

ــه  ــه آن گاه ك ــز از تنزي و بپرهي
«يكی» می كنی.

در مبحث «محيی  الدين و ثنويت» 
ــه وقتی وی ظاهر  ــاهده كرديم ك مش
ــم را خدا می داند و همچنين باطن  عال
عالم را نيز خدا می داند و ميان اين دو 
ــبت» برقرار می كند، عمدًا يا به  «نس
ــور ناخودآگاه به «ثنويت» و دو خدا  ط

قائل می شود. اما در اين شعر به يك ثنويت ديگر كه قبالً نيز تكرار 
كرده، تصريح می كند، يكی خدا (به قول خودشان) در مقام احديت، 

و ديگری خدا در مقام واحدی كه عين عالم و اشياء عالم است.
ــبيه نكن. زيرا  می گويد: وقتی كه هر دو را در نظر می گيری، تش
ــورت ميان خدای احد با خدای واحد، فرقی نمی ماند و اگر  در آن ص
ــر از هر دو مقام، فقط خدا را در نظر داری، تنزيه نكن،  ــا صرف نظ ب
زيرا تنزيه او را محدود می كند. و يا اگر تنها به خدای احد نظر داری 
ــود به خدای واحد مبدل  ــه نكن. زيرا مقيد و محدود می ش او را تنزي

می شود.
ــت خدا در مقام «احد» نه  محيی  الدين در آثارش مكررگفته اس
قابل تنزيه است و نه قابل تشبيه، و در مقام «واحد» عين همه اشياء 
ــت و قابل تشبيه نيست. واين ثنويت احد و واحد، محبوب اوست  اس
ــًا به دليل همين ثنويت، يكی  ــت. و اساس بل عين دين و آئين اوس

ــی اصول دين اسالم يعنی «نفی تشبيه» را زير پا  از پايه های اساس
ــبيه و تشبيه در عين تنزيه»  ــته است و به «تنزيه در عين تش گذاش
معتقد شده است. او در ادامه همين سخنش (پس از بيت زير) آيه ای 

را بر همين ثنويت خودش، رسمًا دليل می آورد:
فما انت هو، بل انت هو، و تراه فی

عين االمور، مسرحًا و مقيدًا
پس تو، او نيستی، آری تو او هستی و می بينی او را

در عين اشياء هم غير مقيد و هم مقيد
تامل:

ــت كم تعيين  ــرح رفت كه اين مقام  بندی دس ۱ـ پيش تر به ش
ــت. زيرا خداوند در وجود عينی خود دارای  حاالت متعدد برای خداس
ــود. و چنين شئ ای، متغير و مركب  چند حالت و چند گونگی می ش

است و نمی تواند خدا باشد.
۲ـ اين بيت دو فرمول ام التّناقض ديگر از ده ها فرمول متناقض 
ــول متناقض «كثرت در عين  ــت كه متفرع بر فرم محيی  الدين اس
ــن كثرت» او  ــدت در عي وحدت، وح
می شوند كه تعدادی از آنها پيش تر به 

شرح رفت:
الف: تو او هستی و او نيستی ـ «او 

بودن در عين او نبودن».
ــت و هم غير  ب: خدا هم مقيد اس
ــن مقيد  ــد بودن در عي ــد ـ «مقي مقي

نبودن».
ــال تعالی «ليس  ــی الدين:  ق محي
ــميع  ه و «هوالس ــزّ ــیء» فن كمثله ش
ــود «ليس  ــبه: خدا فرم ــر» فش البصي
كمثله شیء» پس با اين جمله خودش 
ــميع  را تنزيه كرد. و فرمود: «و هو الس

البصير» پس خودش را تشبيه كرد.
ــته،  فرش چون  می گويد  ــح:  توضي
جن، حيوان و انسان سميع و بصير هستند، وقتی كه خدا به خودش 
ــميع و بصير می گويد، پس خودش را به مخلوقات تشبيه می كند،  س
ــاد و نبات را نيز ـ  ــق نظر محيی  الدين كه حتی جم ــه البته مطاب ك
ــت ـ حيوان ناطق، می داند  ــان طور كه در چند برگ پيش گذش هم
ــودش را به همه مخلوقات  ــر او خداوند در اين جمله خ ــس به نظ پ

تشبيه كرده است.
تامل:

ــت صفات منفی را از اين بحث كنار بگذاريم تا  ۱ـ فعالً الزم اس
جان مطلب به آسانی روشن شود.

ــفه و عرفان قرآن و اهل بيت (ع)، انسان و صفات  ۲ـ از نظر فلس
ــان و نيز  مثبت او همگی مخلوق و حادث و پديده اند كه خداوند انس
ــت. اين صفات انسان  اين صفات را ايجاد كرده و به وجود آورده اس

اگر در جهت خدا لحاظ شوند، دو نوع می شوند:

محيى  الدين در آثارش مكررگفته اسـت 
خدا در مقام «احد» نه قابل تنزيه اسـت 
و نه قابل تشبيه، و در مقام «واحد» عين 
همه اشـياء اسـت و قابل تشبيه نيست. 
واين ثنويت احد و واحد، محبوب اوست 
بـل عين دين و آئين اوسـت. و اساسـاً 
به دليل همين ثنويـت، يكى از پايه هاى 
اساسـى اصول دين اسـالم يعنى «نفى 
تشـبيه» را زيـر پا گذاشـته اسـت و به 
«تنزيه در عين تشـبيه و تشبيه در عين 

تنزيه» معتقد شده است.
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نوع اول: صفات مثبتی كه بايد از خدا سلب شوند. از قبيل: عقل، 
ــت و نه عقل و نه معقول و نه متعقل، بل خالق  كه خدا نه عاقل اس
ــت و نه فكر و  ــت. و همچنين فكر. خدا نه متفكر اس همه اين هاس
ــد) بل خالق همه اين ها  ــورد فكر (ذات خداوند به تفكر نمی آي نه م
ــت نمی كند. زيرا همت يعنی نيروی  ــت. و نيز همت، خداوند هم اس
وجود خود را به كار گرفتن، و خداوند از وجود خودش كار نمی كشد. 
ــت ـ كن فيكون ـ. پس خدا نه همت  بل همه كارهای او «امر» اس
است و نه همت كننده و نه مورد همت ديگران قرار می گيرد، بل او 

خالق همه اينهاست.
ــودن، خداوند نه ولود  ــا و ولود ب ــت صفت زاي ــن طور اس و همي
ــت. زايا بودن به هر  ــت نه متولد و نه والد، بل خالق همه اينهاس اس
ــان از پدر، زايش انسان از مادر، و همين طور  معنی مانند: زايش انس

ــاه، حتی زايش بو از  زايش حيوان، گي
گل، حتی زايش انرژی از ماده و زايش 
ــرژی و... و... باالخره لم يلد  ماده از ان
ر واالنثی . و لم يولد ـ و هو خلق الذكّ

اين گونه صفت ها همگی مخلوق 
ــتند و نمی توانند در خدا  ــد هس خداون
ــه ما هو  ــف يجری علي ــند: «كي باش

اجراه؟».
ــا را به  ــی كه آنه ــوع دوم: صفات ن
ــم مانند علم:  ــبت می دهي خدا نيز نس
ــان، هر  ــم علم انس ــان و ه ــم انس ه
ــوق  مخل و  ــادث،  ح و  ــد  پديده ان دو 
ــدا هم «عالم»  ــتند. اما به خ خدا هس
ــت صفت  ــم. همين طور اس می گوئي
ــان و حيات انسان هر دو  «حی»: انس
ــا به خدا هم  ــتند، ام مخلوق خدا هس
ــميع بودن و  حی می گوئيم و مانند س
ــودن، رئوف بودن  بصير بودن، ناظر ب
و... آيا قانون «كيف يجری عليه ما هو 
اجراه؟» در مورد اين صفات نوع دوم، 

نقض می شود؟ در اين صورت ما نيز مثل محيی  الدين می شويم كه 
ــش مخلوط می كند» و دچار  «هر آرد را الك می كند دوباره با سبوس

تناقض می شويم.
فلسفه و عرفان قرآن و اهل بيت  عليهم السالم می گويد: اساسًا 
علم خدا و علم بشر هيچ ربطی با هم ندارند؛ آن حقيقتی ديگر دارد 
و اين حقيقت ديگر. همين طور حيات خدا، بصير بودن، سميع بودن 

خدا، قادر بودن خدا و... .
ــلب می كنيم  ــور كه جهل را از خدا س ــان ديگر: همان ط ــه بي ب
درست مثل آن و بدون ذره ای فرق، علم از نوع علم انسان را نيز از 
خدا سلب می كنيم. همان طور كه ناشنوائی را از خدا سلب می كنيم 
ــر را نيز از خدا سلب  ــنوائی از سنخ شنوائی بش ــت مانند آن ش درس

می كنيم و همچنين ديگر صفات از اين قبيل.
ــالم هيچ كدام از  ــرآن و اهل بيت  عليهم الس ــس در نتيجه: ق پ
ــد و بالعكس. هيچ  ــبت نمی دهن ــان را به خدا نس صفات مثبت انس
ــود:  ــت. و اين كه گفته می ش ــان نيس ــی از صفات خدا در انس صفت
«تخلّقوا باخالق اهللا» استعاره و ارائه سمبل است، سمبلی كه هرگز 
دست يافتنی نيست اما ايجاد انگيزه می كند. و يا «فتبارك اهللا احسن 
ــنخ است كه  ــخن بر دو حقيقت ناهم س ــمول دادن س الخالقين» ش
ــنخ در يك  كامالً با هم تباين دارند. نه جمع كردن دو حقيقت همس
ــان با حقيقت علم خدا تنها در  ــخن. فرق ميان حقيقت علم انس س

حدوث و عدم حدوث نيست بل حقيقت شان متباين است.
ــتباه بزرگ محيی  الدين (و ديگران) از اين نكته ناشی  و اين اش
می شود و او اساسًا معنای تنزيه اهل تنزيه را نمی فهمد و با اين همه 

اهل تنزيه را جاهل می نامد.
ــميع البصير» و  پس آيه «وهو الس
ــبيه ندارند.  امثالش هيچ ربطی به تش
واين سخن محيی  الدين برخالف همه 
ــی و الهيات و  اصول و فروع خداشناس
ــالم است. و بايد تكرار كنم:  توحيد اس
ــف و شهود شيخ اعظم  اين است كش
ــت كتاب فصوص كه او (به  و اين اس
ــط پيامبر صلی اهللا  گفته خودش) توس
ــه خدا نازل  ــه آن را از ناحي ــه و آل علي
می كند! و كلمه به كلمه دريافت كرده! 
ــينه چاك امروزی اش  ــه مريدان س و ب
می دهد كه طالب جوان و دانشجويان 

جوان را بدبخت كنند.

طريقت و شريعت
ــد و  می گويند فالنی تند می نويس
ــه كار می برد. بلی :  ــای تند ب عبارت ه
سارق، بی سر و صدائی را دوست دارد 
و صاحب مال فرياد می كشد و ای هوار 
ــر می دهد. و اين هم طبيعت اصيل  س
ــر است و هم عين حقيقت و هم منطق قرآن. آيه های لعن قرآن  بش
ــپس در  ــانی را با بيان تند و تندتر لعن می كند؟ س را ببينيد. چه كس
ــی پيدا می كنيد كه  ــا دقت كنيد آيا در ميان افراد مورد لعن، كس آنه
ــه پيامبر، توحيد را عليه  ــود قرآن را  عليه قرآن، پيامبر را بر علي وج
ــالم،  ــالم را عليه طريقت اس توحيد، دين را  عليه دين، طريقت اس

استخدام كرده باشد ؟
ــريعت اسالم را فدای طريقت نكنيد. اكنون  تاكنون می گفتيم: ش
بايد گفت: اين فدا كردن شريعت بر طريقت نيست، اين ذبح طريقت 

قرآن، پيش پای طريقت اهريمن است.
به هر تاويل، به هر توجيه، با هر تصور و با هر تصوير، هر كسی 

تعجـب از پيروان امـروزى محيى  الدين 
و شـاگردش مالصـدرا اسـت كـه بنى 
اسرائيل را احمق مى دانند و خودشان به 
وضوح مى بينند كه محيى  الدين آشـكارا 
با اسـتدالل، بـا توضيحـات عرفانى ، با 
بزرگ منشـى تمـام، با دلسـوزى بيش 
از دلسـوزى پيامبر صلـى اهللا عليه و آله، 
با ادعـاى صداقت تـام، و قيافه «عارف 
باهللا»، با ادعاى مأموريت از جانب پيامبر، 
فصـوص را (بـه قول خـودش) حرف به 
حـرف از جانب خدا توسـط پيامبر نازل 
مى كنـد و در فـّص هارونى بت پرسـتى 
بنى اسـرائيل را عيـن حقيقـت و توحيد 
محـض مى دانـد و هـارون را مسـتحق 
تنبيه بدنى كه چرا مزاحم عبادت مقدس 

بنى اسرائيل شده است!
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ــق تصوف، می فهمد  ــا هر مذاق و با هر منطق حتی با منطق عش ب
كه اين دين پيامبر صلی اهللا عليه و آله  نيست يا دين پيامبر درست 

است يا دين محيی  الدين و يا آن باطل است و يا اين.
ــر پارچه به مال مان و  ــر اين تحريفات به مقدار قيمت ۱۰ مت اگ
ــكاالت آن را، غلط بودن آن را،  ــه اقتصادمان ضرر می زد، فورًا اش ب
تحريف بودن آن را، می فهميديم. به ويژه اگر به مقام من و رياست 
من و به برنامه مريد بازی من ضرر می زد، يا من را از تاييد و امضای 
هانری كربن ها محروم می كرد، فورًا به ماهيت آن توجه می كردم و 
از آن مشمئزّ می شدم. اما وقتی كه منافعی در آن دارم، نه می فهمم 
و نه از آن ناراحت می شوم. و مصداق «يحرفون الكلم عن مواضعه» 
و مصداق «فقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا ثم يحرفونه من 

بعد ما عقلوه» می گردم.
نه، اين آيه ها من را نمی گويند، يهوديانی را می گويند كه تورات 

را تحريف كردند، اما دو چيز اين خواب شيرينم را تلخ می كند:
۱ـ مورد مخصص نيست.

ــل»  ــل بالنع ــق النع ــث «طاب ۲ـ حدي
ــده ای كه در  ــر پدي ــذوًا بحذو»: ه و «ح
ــين رخ داده، در امت من نيز  امت های پيش
ــردا امام زمان عجل  ــد داد. اگر ف رخ خواه
ــی او را انكار  اهللا تعالی فرجه بيايد چه كس

خواهد كرد؟
بنده به عنوان يك بی سواد از صدرويان 
عزيز می پرسم تا به من ياد بدهند: اگر اين 
كارهای محيی  الدين تحريف نيست، پس 
ــه بياوريد تا  ــًا يك تحريف برای نمون لطف
ما بفهميم تحريف يعنی چه؟ مگر هدايت 

ــده ايم، الزم نيست؟ فقط يك  ــيخ اعظم گمراه ش ماها كه از راه ش
نمونه بياوريد. خودتان بهتر می دانيد كه هيچ وقت نمونه ای متفاوت 

از كارهای محيی  الدين نمی توانيد بياوريد.
ــن قرآن قرار گرفته،  ــديد و لع يكی از افرادی كه مورد دافعه ش
ــی عليه السالم را عليه موسی  ــت. آيا فرعون وجود موس فرعون اس
ــتخدام می كرد؟ ريشه  به كار می گرفت؟ تورات او را عليه تورات اس
ــی را به وسيله دين موسی می زد؟ آيا تورات را  عليه خود  دين موس
موسی تفسير می كرد؟ فرعون مرد مردانه می گفت نه خدای موسی 

را قبول دارم و نه دينش را. 
ــت مردم را در حال پرستش  ــی از طور برگش ــامری : موس اما س
ــدت مؤاخذه كرد، ريش او را گرفت  ــاله ای ديد، هارون را به ش گوس
ــدی و انحراف آن قدر  ــادان بفهمند كه قضيه آن قدر ج ــا مردم ن ت
بزرگ است كه پيامبری ، پيامبر ديگر را اين چنين مؤاخذه می كند. و 
ــه همان طور كه قرآن از زبان هارون بيان می دارد، او تقصيری  گرن

نداشت. 
ــاله طالئی را پودر كرده به دريا ريخت. آن  حضرت موسی گوس
ــامری در مقام  ــت: چگونه اين كار را كردی ؟ س ــامری گف گاه به س

اعتراف گفت: از اثر خودت، عليه خودت، استفاده كردم. با نام خدا و 
نام تو، و تاويل عمل و گفتارهای تو اين موفقيت را به دست آوردم. 
ــافرتت به چهل شبانه روز رسيد  وقتی كه ده روز تاخير كردی و مس
ــازی ذهن مردم را  گمان كردم تو مرده ای، با برنامه ريزی و زمينه س
ــتيم  ــی خواس ــپس به آنها گفتم روزی كه ما از موس آماده كردم، س
«اجعل لنا الهًا كما ان لهم آلهة،  برای ما خدائی قرار بده همان طور 
كه آنان ـ مردم شهر قلزم در صحرای سينا ـ خدايانی دارند» من از 
موسی خواستم كه اين پيشنهاد ما را بپذيرد. به او گفتم ما تنها يك 
ــرك شويم  بت از تو می خواهيم بت های متعدد نمی خواهيم كه مش
چرا نمی پذيری ؟ موسی گفت: پس از آن كه از اين مسافرت برگشتم 
ــت می گوئی بت واحد كه  يك بت واحد برايتان تعيين می كنم، راس
شرك نيست. اكنون كه موسی تأخير كرده بهتر است خودمان دست 
ــخنم را باور كردند و طالهای زيوری شان را  ــويم. مردم س به كار ش

آوردند، ذوب كردم و گوساله را ساختم.
ــتخدام  ــامری ها دين يك پيامبر را عليه دين او اس ــه س هميش
ــت كه با  ــگفت از بعضی هاس كرده اند. و ش
ــت می سايند و  ــديد دست به دس تعجب ش
حكيمانه زمزمه می كنند: مردم بنی اسرائيل 
ــامری را  چه قدر احمق بوده اند كه گول س
ــان  ــد؟! اينان بايد پيش تر از خودش خوردن

تعجب كنند كه:
ــامری همين  ــان می كنند س ــف: گم ال
طوری بدون استدالل و بدون توضيحات و 
بدون توجيهات به اصطالح علمی ، و بدون 
استفاده از الفاظ مقدس و بدون بهره جوئی 
ــن (به اصطالح)  ــات دهن پرك از اصطالح
ــتقيمًا آمده و مردم را به بت پرستی دعوت  ــفی و عرفانی ، مس فلس
ــا دقيقًا بهره  ــه او از همه اين برنامه ه ــت. توجه ندارند ك ــرده اس ك
ــت. نه فقط در همان ده روز بل پيش از خروج از مصر به زمينه  جس
ــازی مشغول بود. سامری فرد روشن فكری بود دارای بيان شيوا.  س
ــتی «  ــرفت مصريان «گاو پرس ــد بود كه علت و عامل پيش او معتق
ــان است كه توانسته اند تمدن بزرگ مصر را به وجود آورند. واقعًا   ش
ــعه صنعتی و اجتماعی بنی  ــتدار توس او يك فرد ترقی خواه و دوس
ــود  ــرائيل بود، و گمان می كرد كه بدون تقليد از مصريان نمی ش اس
يك تمدنی را بنا نهاد. و بر اساس اين باور عجوالنه می خواست كه 
ــتی ، يك به يك در  ــول فرهنگی مصريان از آن جمله گاو پرس اص
ــرائيل قرار گيرد و آن مردم فقير  بنيان فرهنگی جامعه جديد بنی اس
ــاله رهائی يافته اند به زودی صاحب يك  ــارت ۴۰۰ س كه تازه از اس
جامعه توسعه يافته باشند. حتی همان ماجرای «بت خواهی « نيز در 
ــنفكرانه او بود، با اين استدالل كه چون ما موحد  ــتدالل روش اثر اس
ــًا نمادی از خدای  ــتيم فقط يك بت می خواهيم؛ بتی كه صرف هس

واحدمان يهوه باشد. 
ب: اين حضرات در اثر اسرائيليات، آيه «واخذتُ من اثر الرسول» 

تصـوف در هـر شـكل و قالب و 
در همة فرقه هايش نمى تواند از 
حيطه ليبراليسـتى «پاى وحدت 
بر سـر كفر و مسـلمانى زديم» 
خارج شـود و لذا به شدت مورد 

محبت و تشويق دشمن است.
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ــامری در مقام اعتراف گفت وقتی  ــير می كنند كه: س را عوضی تفس
ــت خاك  ــديم در نقطه ای ديدم كه يك مش ــه از دريا خارج می ش ك
تكان می خورد آن را برداشتم و نگاه داشتم، پس از ساختن مجسمه 

طالئی آن خاك را روی آن ريختم حيات پيدا كرد و جاندار شد.
ــدًا  ــوند كه می گويد: «عجالً جس اينان از نص قرآن غافل می ش

له خوار».
ــب جبرئيل بود. زيرا  ــم اس ــح می دهند آن خاك جای س و توضي
ــب فرعون نمی خواست وارد آن مسير شود كه آب دريا كنار رفته  اس
ــرائيل از آن عبور كرده بودند. جبرئيل ماديانی را سوار  بود و بنی اس
ــب فرعون در هوس  ــب فرعون حركت كرد، اس ــد و در پيش اس ش

ماديان، وارد مسير شد!.
ــول» را  يعنی لفظ «اثر» را به جای پای آن ماديان، و لفظ «رس

به جبرئيل معنی می كنند. 
ــروزی محيی  تعجب از پيروان ام
ــت  ــاگردش مالصدرا اس ــن و ش  الدي
ــق می دانند  ــرائيل را احم ــه بنی اس ك
ــوح می بينند كه  ــه وض ــان ب و خودش
ــتدالل، با  ــكارا، با اس محيی  الدين آش
ــی  ــات عرفانی ، با بزرگ منش توضيح
ــوزی  ــوزی بيش از دلس تمام، با دلس
ــی اهللا عليه و آله، با ادعای  پيامبر صل
ــه «عارف باهللا»،  ــت تام، و قياف صداق
ــب پيامبر،  ــای مأموريت از جان با ادع
ــودش) حرف  ــوص را (به قول خ فص
ــط پيامبر  ــرف از جانب خدا توس به ح
ــصّ هارونی بت  ــازل می كند و در ف ن
ــرائيل را عين حقيقت  ــتی بنی اس پرس
ــد و هارون را  ــد محض می دان و توحي
ــرا مزاحم  ــتحق تنبيه بدنی كه چ مس
عبادت مقدس بنی اسرائيل شده است، 

ــرائيل بود؟ آيا تنها  ــت كه در ميان بنی اس ــامری تنها آن اس آيا س
ــرائيل احمق بوده اند؟ محيی  الدين آسوده تر از سامری  مردم بنی اس
ــامری گمان می كرد و احتمال می داد  به برنامه اش پرداخت: زيرا س
كه  موسی (ع) مرده است اما ابن عربی يقين داشت كه پيامبر صلی 
اهللا عليه و آله وفات كرده است و برای تكذيب مأموريت او و كتاب 

فصوصش، نخواهد آمد.

انگيزه محيى  الدين و پيروانش در «تقبيح دعا»
مولوی می سرايد:

من گروهی می شناسم ز اوليا
كه دهن شان بسته باشد از دعا
از رضا كه هست رام آن كرام
جستن دفع قضاشان شد حرام

ــان را «ولی اهللا» می دانند، و دست كم  صوفيان از جانبی خودش
خودشان را دارای مقام «اوحدی» می دانند و از جانب ديگر مانند هر 
ــكالتی از قبيل بيماری و ديگر گرفتاری های  انسان ديگر دچار مش
ــوند. مردم می گفتند و می گويند: اگر  مادی و معنوی و حوادث می ش
ــتند و اوحدی و مستجاب الدعوة هستند، چرا  اينان «ولی اهللا» هس

نمی توانند بالها و گرفتاری ها را از خودشان دفع كنند.
ــان واليت بوده و  ــكل اين مدعي ــش، بزرگ ترين مش اين پرس
ــان را تلخ  ــی های زندگی ش ــت، موی دماغی كه آن همه خوش هس
می كرد. برای رهائی و دست كم برای كاهش از فشار اين موضوع، 

عليه «دعا» قد علَم كردند و اصل «تقبيح دعا» را مطرح ساختند.
در اين «اصل» محيی  الدين از هر صوفی ديگر تندتر رفته است 
كه مولوی وارث خانقاه قونيه كمی از سرعت آن كاسته است. محيی 
ــا» نمی داند  ــا را «دفع قض ــن دع  الدي
ــا» می داند. او  ــل آن را «نقض قض ب
ــك برنامه  ــد خداوند از ازل ي می گوي
ــت و آن برنامه  ــه اس ــه ريخت حكيمان
اگر به وسيله دعا عوض شود، «نقض 
ــس فرار از  ــود؛ پ حكمت» خدا می ش
ــش فوق نه تنها در مورد دعا بل  پرس
ــيدن محيی  الدين نيز  در جبری انديش
ــت. اينان چاره ای جز «پناه  دخيل اس

بردن به جبر» ندارند.
محيی  الدين و قيصری و صدرائيان، 
قضا و قدر خدا و نيز حكمت خدا را ال 
ــن و خشك لوله كشی  يتغير، جبر خش
ــود خدا، وجود و  ــده می دانند، اما خ ش
ذات خدا را متغير، دارای حاالت متعدد 
ــف می دانند و برای  و مقام های مختل
اين تغيير ذاتی و هميشگی، آيه «كل 
ــأن» را دليل می آورند  ــوم هو فی ش ي
ــا تكرار می كنند. در حالی كه قضيه  ــك به اين آيه را همه ج و تمس
ــت.  ــده اس ــت و آيه دقيقًا در مورد دعا نازل ش كامالً بر عكس اس
ــموات و االرض كلّ يوم هو فی  ــی الس ــئله من ف می فرمايد: «يس
ــد و يا خيلی بی پروا، تا  ــان يا بايد خيلی نادان باش ــأن». يك انس ش
بتواند با يك آيه اين چنين بازی كند؛ يك آيه دو جمله ای را از هم 
ــد و جمله دوم آن را  عليه پيام  ــدا كند، جمله اول آن را حذف كن ج

جمله اول به كار گيرد.
ــت، تحريف است.  ــت، خيانت اس من نمی گويم: اين جنايت اس
ــما بگوئيد نام اين عمل چيست؟ كشف است؟ شهود است؟  لطفًا ش
عرفان است؟ تقوی است؟ در همين يك نكته معنی عرفان و كشف 

و شهود حضرات مشخص می شود.
ــبزواری در اواخر منظومه می گويد: كسی در طول هفتاد سال  س

» نگفت، زيرا در مقام تسليم بود. عمرش هرگز «ليت» و «لعلّ

محيى  الديـن و قيصرى و صدرائيان، 
قضـا و قـدر خدا و نيز حكمـت خدا را ال 
يتغير، جبر خشـن و خشـك لوله كشـى 
شـده مى داننـد، اما خـود خـدا، وجود و 
ذات خدا را متغيـر، داراى حاالت متعدد 
و مقام هـاى مختلف مى دانند و براى اين 
تغيير ذاتى و هميشگى، آيه «كل يوم هو 
فى شـأن» را دليل مى آورند و تمسك به 
اين آيـه را همه جـا تكـرار مى كنند. در 
حالـى كه قضيه كامًال بر عكس اسـت و 
آيه دقيقاً در مورد دعا نازل شـده اسـت. 
مى فرمايد: «يسـئله من فى الّسـموات و 

االرض كّل يوم هو فى شأن». 
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ــليم» نيست بل «مقام جهل» است، مقام شقاوت  اين «مقام تس
ــی كه در  ــت. كس ــی، يا مقام مريد بازی و عوام فريبی اس و بدبخت
ــه می تواند در مقام  ــت، چگون ــليم نيس مقابل كالم خدا و قرآن تس

تسليم باشد؟!
ــت هر عبادت و  ــالم دعا را «مخّ العبادة» می داند. بديهی اس اس
ــت، و «نيت» عين دعا است.  ــتن» اس هر عمل نوعی دعا و «خواس
ــت بل  ــريعت رابطه تنگاتنگ هس ــذا ميان تقبيح دعا و ترك ش و ل
ــير نيز به ترك شريعت  ــتند و صوفيان از اين مس عين همديگر هس
ــود كه اساسًا در تصوف جائی  ــند. با كمی دقت روشن می ش می رس

برای «شريعت» نيست.
اما معلوم نيست با اين همه اقتضاهای ماهوی و قهری تصوف بر 
ترك هر عمل، چرا شعار سير و سلوك و گشتن هفت شهر عشق را 

می دهند، آيا كوشش برای «لقاء اهللا» 
ــت؟! آيا همه چيز و همه  خود دعا نيس
ــت ها در ازل تعيين  ــوادث و سرنوش ح
ــت مگر سير و  ــده و تغييرپذير نيس ش
ــلوك حضرات و رسيدن شان به لقاء  س
ــتن  ــه بايد اين يكی را با شكس اهللا ك
حكمت خدا و با به هم ريختن قضای 
ــت آورند، دعا نيست؟  ازلی خدا به دس
ــارغ از تناقض  ــای بينش اينان ف كج

است؟
ــن «تكبر»  ــرك دعا را عي قرآن ت

می داند:
ــتجب لكم ان الذين  «ادعونی اس
ــيدخلون  س عبادتی  عن  ــتكبرون  يس

جهنم داخرين» (مومن، ۶۰)
ــقی  ــارك دعا را ش ــز قرآن ت و ني

می داند:
ــقيًا»   ــن بدعائك رب ش «ولم اك

(مريم، ۴)
ــدان صوفی اين همه آيات و احاديث را دور انداخته و به ترك  رن

دعا افتخار می كنند تنها برای حل مشكل مذكور خودشان.
ــم و تعيين  ــه يك اصل بس مه ــم: در اين جا ب ــل بس مه اص
كننده می رسيم كه «اولياء اهللا» حقيقی را از مدعيان واليت، متمايز 
ــالم  ــه و آله  و اهل بيت عليهم الس ــر صلی اهللا علي ــد. پيامب می كن
ــتند اما هرگز با اين مشكل مواجه  ــان را «ولی اهللا» می دانس خودش

نشدند.
ــت. اما پيامبر  ــت اس ــه در بن بس مدعی نابه جای واليت هميش
ــز دچار اين بن  ــالم هرگ ــی اهللا عليه و آله  و آل  او عليهم الس صل
بست نبودند، هيچ مشكلی هم با دعا نداشتند بل مروج و بنيان گذار 
ــكل جبر نيز پناه نبردند بل هميشه جبر انديشی را  دعا بودند. به مش
ــير صراط سوی «امر بين االمرين» زيستند  محكوم كرده و در مس

ــان هرگز با اين گونه اضطرابات و نگرانی ها همراه نبود.  و زندگی ش
اين خود بزرگ ترين معجزه آنان است.اما غاصبان واليت جز تناقض 
ــه پِرس تناقض (كه بدترين زندگی  ــتن در ميان دو كف گويی و زيس

است)، راهی ندارند، مجبور هستند كه به جبر پناه ببرند.
محيی  الدين می گويد: خدا هيچ چيزی به بنده اش نمی دهد مگر 
ــقه  ــت. پس چرا معاش ــت او آمده اس آن چه را كه از ازل در سرنوش
ــی اين همه مثالً  ــلوك می كنند؟ چرا مدع ــير و س می كنند؟ چرا س

خودسازی اند.
ــت با هم صحبت می كردند. يكی گفت من از اين شعر  دو دوس

خيام خوشم می آيد:
می خوردن من حق ز ازل می دانست 
 گر می نخورم علم خدا جهل بود

ــتش گفت: اين سخنان مال  دوس
مفت خوارانی است كه از زور پر خوری 
ــوده گوئی ها پرداخته اند. نه  به اين بيه
ــت كه سر حرف خود  خيام آن مرد اس
بايستد و نه تو كه می خواهی مريدش 
ــذا نمی خورد و  ــوی. اگر مرد بود غ ش
می گفت غذا نخوردن من را حق ز ازل 
لت  ــت. يا خود تو بگير اين كُ می دانس

را بزن به مغزت و اين سرود بخوان:
زازل  ــق  ح ــن  م ــتن  كش ــود  خ

می دانست 
گر خود نكشم علم خدا جهل بود.

 
افاضه عارفانه  

ــی  عرفان ــالق  اخ درس  ــی  آقاي  
ــارف ۸۳/۵/۱۲).  ــت (راديو مع می گف
پس از خواندن شعر مواليش مولوی، 
گفت: امام حسين عليه السالم نيز دعا 
نكرد، از خدا نخواست كه آن بالها را 

كه در كربال پيش آمد، دفع كند.
اين آقا چه شناختی از امام حسين عليه السالم دارد و چه شناختی 
از اسالم؟! امام يك روز دعا كند كه خداوند جهاد را از او بردارد، روز 
ــوم دعا كند هزينه حج را  ديگر دعا كند نماز را از او بردارد، و روز س
از او بردارد، و بار ديگر تكليف ديگر، و باز... تا كل شريعت درباره او 
ــود!! مثل اين كه ايشان نه تنها اسالم را با تصوف عوضی  تعطيل ش
ــالم هم  ــين  عليه الس گرفته بل گمان می كند (نعوذ باهللا) امام حس
يك صوفی است كه بايد از شريعت بگريزد! چه استادانی مغز و روح 

طالب جوان و دانشجويان جوان ما را پرورش می دهند!؟
ــالف عقيده  ــاد اصغر (برخ ــرس جه ــد كه از ت ــن صوفيان ان اي
ــان) به جهاد اكبر پناه می برند وگرنه در مشرب جبری آنان  جبری ش
ــت. ماهيت تصوف به ويژه تصوف محيی  جائی برای جهاد اكبر نيس

ماهيـت تصوف به ويژه تصوف محيى 
 الديـن و صدرائيـان بـا چيـزى بـه نام 
«جهاد»، «دفاع»، دفاع از اسالم، دفاع از 
ناموس، دفاع از استقالل، دفاع از واليت 
فقيه، دفاع در برابر دشمن متجاوز، تضاد 
بل تناقض دارد. استادى كه اين موضوع 
روشن را نداند نه تصوف را شناخته و نه 
عرفـان حقيقى را، نـه عرفان اصطالحى 
را، و نه محيى  الدين را و هنوز در اول راه 
مات و حيران است. تصوف در هر شكل 
و قالب و در همـة فرقه هايش نمى تواند 
از حيطه ليبراليستى «پاى وحدت بر سر 
كفر و مسـلمانى زديم» خارج شود و لذا 
به شـدت مورد محبت و تشويق دشمن 

است.
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 الدين و صدرائيان با چيزی به نام «جهاد»، «دفاع»، دفاع از اسالم، 
ــت فقيه، دفاع در  ــتقالل، دفاع از والي ــاع از ناموس، دفاع از اس دف
برابر دشمن متجاوز، تضاد بل تناقض دارد. استادی كه اين موضوع 
روشن را نداند نه تصوف را شناخته و نه عرفان حقيقی را، نه عرفان 
ــی را، و نه محيی  الدين را و هنوز در اول راه مات و حيران  اصطالح

است.
ــب و در همۀ فرقه هايش نمی تواند از  ــكل و قال تصوف در هر ش
ــتی «پای وحدت بر سر كفر و مسلمانی زديم» خارج  حيطه ليبراليس

شود و لذا به شدت مورد محبت و تشويق دشمن است.
ــدت ما را تحت تاثير قرار  اخبار از غيب: تصوف ابن عربی به ش
ــيع را كامالً كنار می گذاريم و از  ــت به حدی كه اصول تش داده اس
جمله به «تعميم واليت» باور می كنيم بل عين ايمان مان می شود:

ــر از پدرم  ــرم و گرامی ت ــتاد محت ــارف: ۸۳/۶/۷ ـ اس ــو مع رادي
ــد، اما اخبار از غيب قطع نشده  ــريعی منقطع ش می فرمود: نبوت تش

چون اولياء اهللا از غيب خبر می دهند.
توضيح: 

۱ ـ به بافت و سازمان اين عبارت دقت كنيد. مسئله مستقيمًا به 
ــد. يعنی از امامت عبور شده و در وسط، چيزی به  سرچشمه می رس

نام «امامت» ناديده انگاشته می شود.
اين سخن مال خود استاد نيست عين كالم محيی  الدين در فصّ 

شيثی است و محيی  الدين اعتنائی به امامت ندارد.
ــه اولياء اهللا  ــت از اين مقال ها ك ــا همه جا پر اس ــن روزه ۲ـ اي
ــت می كنند و... . اما  ــزه می كنند، كرام ــب خبر می دهند، معج از غي
هرگز كسی نمی گويد من اين كارها را می كنم. بعضی ها كلی گوئی 
ــبت می دهند. بدين  ــد، بعضی ديگر آن را به برخی ديگر نس می كنن

سان مسؤوليت مسئله لوث شده و از بين می رود.
ــا، نقيض اصل  ــن باوره ــم نمی گويد: آقا اي ــی ه ــچ كس ۳ـ هي
«انحصار واليت در اهل بيت عليهم السالم» و تعميم واليت است.

ــزه در انحصار معصومان  ــت و معج ۴ـ اخبار از غيب معجزه اس
است.

۵ـ اما در ميان همه معجزات چيزی به نام «اخبار از غيب» يك 
ــت: گاهی افرادی كه به شدت شقی باشند  ويژگی دارد و آن اين اس
ــد چيزهائی از غيب را ابراز كنند زيرا ابليس غيب را می داند  می توانن
ــد. در آن ماجرای امام صادق (ع)  ــان او نيز بهره ای از آن دارن و وارث
ــا آن مرتاض هندی، می بينيم كه به محض ايمان آوردن مرتاض،  ب

توان اخبار از غيب او از بين می رود.
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۱ـ نام: ابوبكر محمد بن علی بن محمد معروف به «ابن سراقه» اهل اندلس (اسپانيا).
۲ـ پس از ورود به ممالك داخلی اسالمی به « ابن عربی» معروف شده است.

ــد و پس از مطالعه و بررسی اوضاع اجتماعی و فعاليت در  ــال ۵۶۰ هجری قمری متولد ش ۳ـ در س
ــوريه، در «قونيه» آناتولی ساكن شده است و در سال ۶۳۸ در  ــتان و س مراكش و تونس و مصر و عربس

يكی از مسافرت هايش به سوريه در دمشق وفات كرده است.
۴ـ او فردی نابغه، مردم شناس، زمان شناس، برنامه ريز قوی، هوشمند و پراستعداد بود كه توانست 
تاكتيكی را بر گزيند تا علما و سران صوفيه نتوانند از او انتقاد اساسی بکنند. با اين همه يك بار دستگير 

و سه بار (آخرين بار توسط شمس تبريزی) تكفير شده است. 
۵ـ شرايط زمان كامالً به نفع او بود و توانست به طور كامل از اين شرايط استفاده كند.

۶ـ محيی الدين جسور، گستاخ و به شدت اهل ريسك، سخت بلند پرواز و آرمان خواه بود.
۷ـ آثار قلمی زياد دارد و فصوص الحكم آخرين نوشته اوست.

ــت كه درباره حروف (الفبا) به نقش تكوينی و به ظاهر و باطن داشتن شان معتقد  ــانی اس ۸ ـ از كس
شده است.

۹ـ به خودآرائی شخصيتی و آرايش نام و نسب خود به دقت اهميت می داد، با محاسبه و دقت كامل 
انتساب به حاتم طائی را از مفاخر خود قرار داده بود.

۱۰ـ در نوشتارهايش زبان محاوره مردمی را با زبان تخصصی اهل فلسفه و كالم و تصوف، در هم 
آميخته است. در اين هنر به حدی قوی بوده كه گوی سبقت از همگان ربوده است .

محيی الدين در اين هنر طوری ظريف و ماهرانه پيش می رود که هر جا مخاطب با ديد متخصصانه اش 
منقاد مطلب او نگردد با شخصيت عوامانه و قبل از تخصص اش، تحت تاثير آن قرار می گيرد. و در هر 
مورد كه مطلب با ذائقه عوامی او نسازد با بينش تخصصی، دست كم ارزش علمی به آن می دهد. با اين 
ــت كه ده ها بل صدها تناقض عقلی اساسی و خالف  همه آن قدر بی مهابا به ابراز باورهائی پرداخته اس

اصول شناخته شده، در كتاب  فصوص بر جای گذاشته است.
ــيعه و نه سلفی. و  ــعری و نه ش ــت و نه اش ۱۱ـ مذهب: محی الدين به تصريح خودش نه معتزلی اس
ــيد جالل آشتيانی دشمن سرسخت شيعه  ــديد و صريح رد می كند. و به قول جناب س همه را به طور ش

اماميه است و شيعيان را رسمًا سگ و خوك می داند.
۱۲ـ تصوف محيی الدين از حوالی تنگه داردانل تا مرز شرقی تاجيكستان امروزی مستولی گشت. در 

جنوب ايران نفوذ نكرد و در عربستان و ممالك آفريقائی شهرت بدون سيطره داشت.
ــالمی  ــت امت اس ــتعجل بود اما در سرنوش ــيطره تصوف محی الدين (از جهتی) دولت مس ۱۳ـ س

بزرگ ترين حادثه های تاريخی را ايجاد كرد.
ــت. با اين كه از اصطالحات  ــهود اس ــف و ش ــناخت: ابزار او خواب ديدن، ادعای كش ۱۴ـ ابزار ش

ارسطوئی و از سبك ارسطوئيان بهره جسته ليكن هرگز به استدالل حرفه ای نپرداخته است.
ــعار متناقض صريح «كثرت در عين وحدت و وحدت در عين كثرت»  ۱۵ـ ابن عربی بنيان گذار ش
است كه در ميان تناقضات صادره از بشر، تناقض واضح تر از آن، صادر نشده و شايد هرگز صادر نشود.
ــی به طور نصّ اعالم می كنند كه بايد جمع بين  ــاگرد نام آور مكتبش قيصری در فصّ ادريس او و ش

المتضادين و بين المتناقضين كرد.
ــه وحدت وجود، كلمه توحيد يعنی «ال اله اال اهللا»  ــان ب ۱۶ـ محيی الدين و پيروانش به دليل باورش
را سالبه به انتفای موضوع دانسته و آن را جاروی بی مصرف می دانند كه سبزواری شعر مولوی را تاييد 

می كند:
داد جارويی به دستم آن نگار
گفت ازين دريا برانگيزان غبار

ــول» را به معنی «تعميمی» می داند كه هر كس می تواند آل رسول باشد  ۱۷ـ محيی الدين «آل رس
خواه از نسل آن حضرت باشد، و خواه نباشد.

۱۸ـ ابن عربی «اهل بيت» را نيز «تعميمی» می داند و معتقد است كه هر كسی می تواند اين سمت 

گذار  بنيـان  عربـى  ابن 
شـعار متناقـض صريح 
«كثـرت در عين وحدت 
عيـن  در  وحـدت  و 
در  كـه  اسـت  كثـرت» 
ميان تناقضات صادره از 
بشـر، تناقضى واضح تر 
و  نشـده  صـادر  آن،  از 
شايد هرگز صادر نشود.

نـام آور  شـاگرد  و  او 
مكتبش قيصرى در فّص 
نّص  طـور  به  ادريسـى 
اعـالم مى كننـد كه بايد 
جمع بيـن المتضادين و 

بين المتناقضين كرد.
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و عنوان را به دست آورد.
۱۹ـ محيی الدين «حجت» را نيز تعميمی می داند (لوال الحجة لساخت االرض باهلها). او اولين كسی 

است كه تعميمی بودن اين سه اصل را اعالم كرده است.
ــان طور كه صوفيان قبل از او نيز در اين مورد همين  ــت» را نير تعميمی می داند. هم ۲۰ـ او «والي

اعتقاد را داشتند.
۲۱ـ او يك اُمانيست، ليبراليست، پلورئاليست به تمام معنی است. و به شدت اين اصول را در ممالك 

اسالمی ترويج كرده است.
او پلورئاليست بودن خودش را انكار نمی كند و می گويد: 

عقد الخالئق فی االله عقائدًا 
و انا اعتقدت جميع ما اعتقدوا، 

مردم در باره خداوند عقايد گوناگونی دارند
و من به درستی همه آن عقايد باور دارم!

۲۲ـ در بينش و (به اصطالح در) مكتب او جائی برای واليت فقيه نيست.
۲۳ـ خداشناسی و هستی شناسی ای كه او بيان می دارد دقيقًا كپی ای از ايده ها و مثل افالطون است.
ــت و آن را «عالم اعيان  ــياء» پيش از آن كه به وجود آيند، معتقد اس ۲۴ـ محی الدين به «وجود اش

ثابته» می نامد.
۲۵ـ او برای خدا مقام های متعدد يعنی «بود» های متعددی قائل است از قبيل «مقام احدی»، «مقام 

واحدی» و «مقام الجمع» و «مقام التفصيل»، «مقام جمع الجمع» و... .
۲۶ـ ابن عربی هر كدام از اسمای خدا را يك «موجود معين و متشخص» می داند كه هر كدام هم 
منشأ بخشی از جهان هستی است و هم اداره كننده بخشی از آن. و هر كدام از اين الهه ها كار و نقش 

ويژه دارند كه با كار و نقش ديگر متمايز است و هيچ كدام در حوزه كاری ديگری دخالت نمی كنند.
۲۷ـ در ميان فرق اسالمی، او عميق ترين، شديدترين، فراگيرترين و جامدترين «جبر» را اعالم كرده 

است كه هيچ جبر مسلكی، به پای او نمی رسد.
ــد).  ــردن را عمل بيهوده می داند (مگر خود دعا جزء آن جبر باش ــاس همان جبر، دعا ك ــر اس ۲۸ـ ب

مولوی سخن او را ترجمه كرده است:
من گروهی می شناسم ز اوليا
كه دهن شان بسته باشد از دعا

ــت و عذاب از  ــرتكده اس ــرت و به اصطالح عش ۲۹ـ محيی الدين اعالم می دارد كه دوزخ محل عش
«عذب» به معنی گوارا است.

۳۰ـ او شيطان را مظهر خدا می داند.
۳۱ـ فرقه يزيديان شيطان پرست از مكتب او برخاسته اند.

۳۲ـ او گناه كردن را الزم بل واجب می داند تا اسامی خدا از قبيل غفار، رحيم، عاطل و باطل نماند.
ــته اند، و  ــوندرن» و «خروس قردی» از مكتب او برخاس ۳۳ـ فرقه های «تومان توكدی»، «چراغ س

كردند آن چه را كه كردند.
۳۴ـ فرقه «حروفيه» نيز از مباحث و تبييناتی كه او درباره «حروف» شرح داده، برخاستند.

۳۵ـ فرقه «نقطويه» ـ پسيخانيان ـ نيز از فرقه حروفيه پديد گشته است.
ــول  ــن خطاب و حتی نخل داران مدينه از رس ــح می كند: در مواردی عمر ب ــن عربی تصري ۳۶ـ اب

اكرم (ص) عالم تر و داناتر بودند.
ــمًا و عمالً و علنًا پيامبر صلی اهللا عليه و آله را (نعوذ باهللا)  ۳۷ - او با به كارگيری لفظ «جهل» رس

«جاهل» ناميده است.
۳۸ـ ابن عربی مدعی است كه پيامبر اسالم  صلی اهللا عليه و آله  اولين نفر بود كه با او بيعت كرده 

و به «واليت او» گردن نهاده است.
 ۳۹ ـ او ابوبكر را سربازی تابع در زير پرچم خود می داند و در عين حال ابوبكر را برتر از علی  عليه 

محيى الديـن ابتـدا ادعا 
خـودش  كـه  مى كنـد 
محمدى»  واليت  «خاتم 
آلـه  و  عليـه  اهللا  صلـى 
اسـت و حضرت عيسى  
خاتـم  السـالم  عليـه 
اسـت.  مطلقـه  واليـت 
بديـن ترتيـب بـا علَـم 
واليت  عيسـى،  كـردن 
امـام زمـان  (عجـل اهللا 
تعالـى فرجه الشـريف) 
را انكار مى كند. تصريح 
مى كند كه مهدى منتظر 
صرفـاً يـك شـخصيت 
نظامى اسـت كه در آخر 
خواهـد  متولـد  الزمـان 
شـد.  سـپس پـس از 
گذشـت زمانـى در آثار 
بعدى خود عيسى را نيز 
كنار مى زند و خودش را 
رسـماً «خاتـم االولياء» 

مى نامد.
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ابـن عربـى در تاريـخ، 
كه  اسـت  كسـى  اولين 
را  «وهـم»  و  «خيـال» 
ارزشـمند دانسته  رسماً 
بل ارزش اساسـى را به 
آن داده و شـعار «الوهم 
هو السلطان االعظم» را 
بـه راه انداخته، واقعيت 
هستى و اشـياء عالم را 
«حـق متخيـل» ناميـده 
و عالـم خيـال را «حـق 

متحقق» ناميده است.

السالم  می داند يعنی علی  عليه السالم را به سربازی خود هم نمی پذيرد.
۴۰ـ ابن عربی فرعون را عالم و دانشمند و دانا به علوم و رموز می داند.

ــادان و خطاكار و قابل تنبيه بدنی می داند كه چرا  ــالم را (نعوذ باهللا) ن ۴۱ـ حضرت هارون عليه الس
مانع عبادت مقدس گوساله شده است.

۴۲ـ حضرت ابوطالب را (با وجود اشعار الميه آن حضرت) كافر می داند.
ــت  ــن ابتدا ادعا می كند كه خودش «خاتم واليت محمدی» صلی اهللا عليه و آله اس ۴۳ـ محيی الدي
ــالم خاتم واليت مطلقه است. بدين ترتيب با علَم كردن عيسی واليت امام  ــی  عليه الس و حضرت عيس
ــه مهدی منتظر صرفًا يك  ــريف) را انكار می كند. تصريح می كند ك ــان  (عجل اهللا تعالی فرجه الش زم
ــت كه در آخر الزمان متولد خواهد شد.  سپس پس از گذشت زمانی در آثار بعدی  ــخصيت نظامی اس ش

خود عيسی را نيز كنار می زند و خودش را رسمًا «خاتم االولياء» می نامد.
۴۴ـ خودش را به عنوان خاتم االوليا، در شريعت پيرو خاتم المرسلين می داند. اما اعالم می كند اين 

تبعيت تنها يك امر ظاهری است.
ــتقيمًا از معدن (خدا)  ــت خاتم االولياء (يعنی خودش) معارف و علوم را مس ۴۵ـ ابن عربی معتقد اس

دريافت می كند اما خاتم المرسلين  صلی اهللا عليه و آله و سلم به وسيله جبرئيل دريافت می كند.
ــمًا اعالم می كند كه خودش به عنوان خاتم االوليا از همه انبيا از آن جمله حضرت  ۴۶ـ باالخره رس

عيسی   عليه السالم و  پيامبر صلی اهللا عليه و آله افضل است.
۴۸ـ ابن عربی در تاريخ، اولين كسی است كه «خيال» و «وهم» را رسمًا ارزشمند دانسته بل ارزش 
اساسی را به آن داده و شعار «الوهم هو السلطان االعظم» را به راه انداخته، واقعيت هستی و اشياء عالم 

را «حق متخيل» ناميده و عالم خيال را «حق متحقق» ناميده است.
ــپانيا (محل تولد او)  بوده است به شدت عشق  ــيحيت که آيين اهل اس ۴۹ـ محيی الدين به آئين مس

و عالقه عملی نشان داده است.

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



6
دفتر ويژه

118

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



متـن سـخنرانى نو انديش ايرانى حسـين كبير در تجليل 
از  ابن عربى

ــرده ای  از سه جلسه  سخنرانی  در مورد  آنچه در پی می آيد فش
ــم و هفتم و هجری  ــات عارف بزرگ و نامدار قرن شش آراء و نظري
ــان  ــد که در محل کانون نو انديش ــی الدين بن عربی می باش محي
ــارک  رمضان  ارائه  ــب های  ۲۲ و۲۴  و ۲۹ ماه مب ــتان در ش گلس

شده است .
ــوف  يأتی  ــن يرتد منکم عن  دينه  فس ــا الذين آمنوا م ــا ايه  ي
ــخنم را با اين پرسش آغاز می کنم  اهللا  بقوم يحبهم و يحبونه.۱  س
ــه های ابن عربی در اين  که «ضرورت  بحث در مورد  آراء و انديش
شرايط چيست؟» با طرح محيی الدين در جستجوی چه هستيم؟ چه 
مشکلی از مشکالت  تئوريک و معرفت شناختی  و يا مسائل عملی 
ــًا آيا می توان با رجوع  ــخ بگويد؟ اساس پيش روی ما را می تواند پاس
ــته دردی را  ــخصيتی  که در قرن ۶ و ۷  هجری می زيس به آراء  ش

درمان کرد  ؟
ــخ: اوالً  نقطه عزيمت  پاس
عارفانه  ــی،  عرب ابن  دينداری 
ــه  باطنی  ــی  بر تجرب و مبتن
ــت و اين  فصل مميز  او از  اس
ــرد فقيهانه به  نظرگاه و رويک
ــريعت را در  ــت. او ش دين اس
پرتو نور حقيقت  شناخته ودر 

آن متوقف نشده است.
ــن عربی  ــًا: مذهب اب ثاني
ــت  و مذهب  مذهب عقل اس
عشق؛ مذهب بی شکلی و بی 

رنگی است بر خالف مذهب  فقها و عوام که  مذهب  ترس و تقليد 
و اشکال و ظواهر و هويتی است.

چونکه  بی رنگی  اسير رنگ شد           
موسی ای با موسی ای در جنگ شد

ــش»، «پويايی و  ــفه آفرين ــق « فلس در نگاه محيی الدين عش
ــت، حيات و  ــتی اس ــش» و « گرمی و طپش »  در کل هس جوش
ــان ها به سوی  ــريع و راز صيرورت انس حرکت در عالم تکوين و تش

خداوند فقط وفقط در سايه عشق است
آتش عشق است کاندر نی فتاد  
جوشش عشق است کاندر می فتاد

شادباش ای عشق خوش سودای ما   
ای طبيب جمله علت های ما

ای دوای نخوت وناموس ما  
ای تو افالطون و جالينوس ما

جسم خاک از عشق بر افالک شد
کوه در رقص آمد و چاالک شد۲

ــت: "کنت کنزًا  ــن عربی و صوفيه حديث کنز اس ــای  اب     مبن

اشاره
ــی دينی به خود  آنچه در چند دهه اخير عنوان نوانديش
ــذاری در دين و  ــت عموما چيزی جز بدعت گ ــه اس گرفت
ــاس اهواء و آرای شخصیِ  تحريف آموزه های دينی بر اس
متخذ از مکاتب شرقی و غربی نيست و اخيرا ديده ايم که 
ــی ها تا انکار وحی پيش رفته است  برخی از اين نو انديش
و ملحدانه ترين حرف ها را با ادعای دينداری مطرح کرده 
ــت. البته اين نوع نوانديشی اختصاص به ايران نداشته  اس
ــود. نصر حامد ابو زيد از  و در جهان عرب نيز يافت می ش
ــان است که همچون نوانديشان ايرانی  جمله اين نوانديش

شديدا به کام غربی ها شيرين آمده است. 
اين نوع انديشان که با سنت های اصيل و خالص دينی 
ــر ناسازگاری دارند، اغلب با فلسفه و عرفان از در آشتی  س
ــده و اين دو را بستری مناسب برای پی  و تجليل وارد ش

گيری اهداف نو انديشانه خود می دانند. 
ــتيم  اکنون به دنبال اين نتيجه گيری غير منطقی نيس
ــنخ اين  ــت از س ــفه و عرفان اس که هر کس مدافع فلس
ــيعیِ مدافع فلسفه  ــت؛ چرا که عالمان ش ــان اس نو انديش
ــه اقتضای تبعيت از  ــخت بر اين باورند که ب ــان س و عرف
ــراغ فلسفه و عرفان می روند همانطور  قرآن و عترت به س
ــيعی بر اين باورند که به  ــتری از عالمان ش که جمع بيش
اقتضای تبعيت از قرآن و عترت مخالف فلسفه و عرفان اند 
ــوح بوده و طالبان  ــر ما بايد باب اين بحث مفت که به نظ
حقيقت از سر تامل به ادله طرفين بنگرند و با توفيق الهی 

به حقيقت رهنمون شوند. 
آنچه اکنون از موضع نقد فلسفه و عرفان در پی طرح 
ــت که دفاع نوانديشان دينی و عناصر  آن هستيم اين اس
ــکوالری چون نصر حامد ابو زيد، بايد يکی از مايه های  س
ــد و آنان  ــفه و عرفان باش مهم تامل متدينان مدافع فلس
ــه فعليت يا قوه ای در اين  ــه وا دارد که چ را به اين انديش
ــت افشانی جماعت  ــلک وجود دارد که موجب دس دو مس
نوانديش برای آنها می شود. آيا اين امر صرفا ناشی از يک 
ــت و يا آن که در حقيقت مايه های غنی ای  کج فهمی اس
از ال مذهبی و بدعت گذاری است که در فلسفه و عرفان 

يافت می شود؟   
مطلب زير برگرفته از وبالگ يکی از نوانديشان ايرانی 
ــت که متن سخنرانی وی در باره  (آقای حسين کبير) اس
ــت. درج اين مطلب که بدون هرگونه نقدی  ابن عربی اس
ــرای خوانندگان فرهيخته  ــورت می گيرد و به نظر ما ب ص
ــمات بی نياز از هر گونه نقد است، بدين منظور صورت  س
ــی منتقدان و مخالفان  ــويی مايه دلگرم می گيرد که از س
فلسفه و عرفان باشد و از ديگر سو مايه تامل و باز انديشی 
و تنبه مدافعان متدين و متعبد اين دو باشد. انشاء اهللا

نـو انديش: مذهـب ابن عربى 
مذهـب عقـل اسـت  و مذهب 
عشـق؛ مذهب بى شكلى و بى 
رنگى اسـت بر خـالف مذهب  
فقهـا و عوام كه  مذهب  ترس 
و تقليـد و اشـكال و ظواهـر و 

هويتى است.
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ی اُعرف" لْق لکَ لَقْتُ الخَ مخفيًا فأحببتُ أن اُعرف فَخَ
ــت و دگر پذيری و  ــق؛ مذهب رواداری؛ محب ــًا: مذهب عش ثالث
ــت و حقيقت را در  ــوزيدن  و روح و باطن  اس ــور و س ــوق و ش ش
جلوه های گوناگونش می پذيرد و راه های رسيدن به آن را نيز به عدد 
انسان ها و در سايه تجربه و معرفت و ظرفيت وجودی آنها می داند:

با صد هزار جلوه برون آمدی که من    
با صد هزار ديده تماشا کنم ترا

ــقان اختالف  انسان ها نه   ــت که در مذهب عاش و از همين جاس
در محتوا  که در نگاه آنهاست:

 از نظرگاه  است ای فخر وجود  
 اختالف مؤمن و گبر ويهود

از نظر گه گفتشان شد مختلف 
آن يکی دالش لقب داد اين الف

ــناختن  «پلوراليسم  دينی» در  ــد به رسميت ش  با آنچه گفته ش
ــی می نمايد بر همين  ــق  امری طبيعی  و منطق ــايه مذهب عش س
ــاس  ابن عربی  منادی روا داری مذهبی  در قرون ۶ و۷ هجری  اس
است و به همين جهت مورد شديدترين  تهاجمات  از سوی فقيهان 
ــکل گرا و صورت پرست  غافل  از روح و معنی قرار می گيرد. به  ش

اين اشعار  توجه کنيد:
    ةلَّ صور د صار قَلْبی  قابالً کُ لَقَ
فمرعی لغزالن ٍ و دير لرهبان
و بيت ِألوثان و کعبةُ طائف   
قرآن فح و الواح توراة و مصْ

هتْ     َّجبِ أنّی تَواُدينُ  بدينِ الح
 رکائبه فالْحب دينی و ايمانی

ــت، چراگاه آهوان، دير  ــی: قلب من پذيرای هر صورتی  اس يعن
ــا، کعبه طواف کنندگان، الواح تورات وکتاب قرآن  راهبان، خانه بته
است. من به دين عشق وفا دارم هر جا که سواران آن (دين عشق ) 

روی  آورند؛ پس عشق دين و ايمان من است.
ــت می گويد: «مبادا  ۱ـ  در فص ۱۰ که فص حکمت  هودی اس

ــی  ــه به عقيده  مخصوصی  مقيد باش ک
ــوی که  در آن  و عقايد ديگر را منکر ش
ــت خواهی  ــيار چيزها  از دس صورت  بس
ــت   داد. بلکه از علم به آنچه در واقع هس
محروم خواهی شد. پس خود را در حکم 
هيولی قرار بده که صورت کليه معتقدات 
ــيع تر  را پذيرا گردد زيرا خدای تعالی وس
ــت از آن که  اعتقاد معينی  وبزرگ تر اس
ــت که  ــود گيرد و اوس ــار خ او را در حص
می گويد: «فاينما تُولوا  فثَم وجه اهللا»...

ــن شد که حق تعالی   و از اينجا روش
در هرجا رو کند در آنجاست و درآنجا جز 
ــت. پس همه  معتقدات «گوناگون» نيس

ــد پاداش نيک  ــر صوابند و هرکس بر صواب  باش ــده خود ب در عقي
ــت و هرکس  ــعادت همدم اس يابد؛ و هر کس پاداش نيک يابد با س
سعادتمند باشد خدا از او خشنود است اگر چه مدت زمانی در آخرت 

گرفتار سختی گردد»۳ 
ــی و هرمؤمنی به وسيله خلق او درک می شود  ۲- خدای هرکس
ــطح  ــان محصول ظرفيت های وجودی و س ــرا مرتبه درک آدمي زي
ــان ها تلقی  ــاس به تعداد انس ــت، بر اين اس معرفت و تجربت آنهاس
ــه به آن خدا را  ــد وجود دارد. می توان گفت: آنچ ــی از خداون متفاوت
توصيف می کنيم  در واقع وصف خودماست  نه وصف او و آنچه به 

خود نسبت می دهيم همان را به خداوند نسبت می دهيم. ۴ 
ــی «أنا عند ظن عبدی  ــن عربی  در اين مورد به حديث قدس اب
ــت  ــد و می گويد معنای اين حديث  آن اس ــتناد می کن المومن» اس
ــه  آب لزومًا  رنگ ظرف خود را دارد، تجليات  منوط  به مجالی  ک
ــندکه آنها را  دريافت می کنند همان طور که قابل آنند  خود می باش
ــع القلب  صورته  وهو الذی   فالحق الذی  فی المعتقد هو الذی  وس
ــا و اقر و ان تجلی له  ــه  فيعرفه  فاذا تجلی  له الحق فيه ــی ل يتجل

من غيرها انکره.۵ 
ــدن ميان دين و  ۳ـ  اعتقاد به وحدت همه اديان و تميز قائل ش

شريعت  توسط ابن عربی
ــس از ديگری آمدند  ــوالن  به اختالف زمان و حال يکی پ رس
ــان هرگز در اصولی که   ــک ديگری را تصديق می فرمود. آن و هر ي
ــتناد و از آن ياد کردند اختالفی نداشتند هرچند احکامشان  بدان اس

مختلف بود.۶ 
۴ـ تأکيد ابن عربی  بر تجربه مشترک دينی. ۷  

۵- نقد شديد ابن عربی  به  علمای رسوم ( فقها) در مورد صدور 
حکم تکفير و قتل عارفان.۸ 

۶ ـ تفسير ابن عربی از کفر وشرک و اسالم. ۹ 
رابعًا:  بحث از ابن عربی و مشايخ و عرفای اهل سنت در راستای 
ــتان است که  ــان گلس ــتم مرامنامه کانون نو انديش تحقق بند بيس
اعالم  می دارد: « اعتقاد به وحدت گوهری  اديان و تأکيد بر وحدت 
ميان مذاهب و همزيستی مسالمت آميز 
برادران تسنن و تشيع واحترام متقابل به 

معتقدات فريقين»
از  ــی  يک ــی  دين ــنفکری  روش
و  ــی  همگراي ــش  بزرگ ــئوليت های  مس
ــر وحدت های  ــی و تکيه  ب ــم انديش ه
ــرادران اهل   ــادی با ب ــتراتژيک اعتق اس
ــنت و احترام  به مشايخ و بزرگان آنها   س
و ايجاد زمينه های گفتگوی جدی  برای 
ــتراتژيک  پيوندهای بنيادين فکری و اس
است. اعالم سنت حسنه هفته وحدت  و 
ــلطانيه   تدريس متن کتاب  االحکام الس
ماوردی توسط آيت ا... العظمی منتظری  

 نـو انديش : به رسـميت شـناختن  
«پلوراليسم  دينى» در سايه مذهب 
عشـق  امرى طبيعـى  مى نمايد. بر 
هميـن اسـاس  ابن عربـى  منادى 
روا دارى مذهبـى  در قـرون 6 و7 
هجرى است و به همين جهت مورد 
شـديدترين  تهاجمـات  از سـوى 
فقيهان شـكل گرا و صورت پرست  
غافل  از روح و معنى قرار مى گيرد.
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ــتا  ارزيابی کرد.  ــوان در اين راس را می ت
اين حقيقتی است که حامد ابو زيد نيز در 
مقدمه کتاب خود چنين گفت ابن عربی 

به آن  اشاره کرده است:
 «انجام سخن انکه ابن عربیِ عارف 
ــوف نه فقط پلی ميان  متفکران  و فيلس
و فيلسوفان پيش و پس از خود در شرق 
و غرب است که همچنين پلی است که 
شيعه و سنی بی هيچ اختالفی بر آن به 

هم می رسند»۱۰ 

آثار ابن عربى
 آثار ابن عربی  را بيش از ۵۰۰ کتاب 
ــته اند. او  ــاله و بعضی تا ۸۰۰ نوش و رس
ــاله اش ( ۶۳۸ – ۵۶۰ )  ــر ۷۸ س در عم
ــتن باز  هجری قمری  لحظه ای از نوش

نمانده است.
۶۴ جلد تفسير قرآن

۳۷ جلد کتاب  فتوحات المکيه  درمدت ۳۱ سال ( ۶۲۹ – ۵۹۸)  
که دارای شش فصل و ۵۶۰ باب می باشد.

ــواق  درسال ۵۹۸ و شرح آن در ۶۱۰ در پاسخ به   ترجمان االش
اتهام فقيهان.

ــالگی  در دمشق   ــن ۶۷ س ــال ۶۲۷ در س فصوص الحکم در س
نوشته شده و جدی ترين، کامل ترين و جامع ترين  اثر اوست. 

مخالفان ابن عربى
۱- فقها ( علمای رسوم ) در اثر حسادت و عدم درک حقيقت.

ــات و تعصبات  ــور و احساس ۲ـ عوام که مقلد فقهايند و تابع ش
بی مبنا.

ــا فقيهان  ــود را در همراهی  ب ــًا منافع خ ــه عمدت ــکام ک ۳ـ ح
می دانستند تا عارفان.

ــايخ عرفان ( ماسينيون، ابن  ــگاهی و مش ــمندان دانش ۴ـ  انديش
خلدون، شمس تبريزی)

ــی  در حيات او صورت نگرفته  ــا و مخالفت ها با ابن عرب رديه ه
( شايد به دليل عدم گسترش  افکار او در ميان مردم در زنده ياريش 
ــقی  ــط محمد بن عمر دمش ) ولی  پس از مرگ او اولين رديه توس
ــال  متوفی ۶۵۲ هـ. ق و اولين کتاب در نقض فصوص الحکم در س
۷۱۱ نوشته می شود. ابن تيميه  (در  گذشته سال ۷۲۸) که از علمای  

حنبلی بود مخالفت با ابن عربی را به اوج خود رساند.
ــراض به ابن عربی از ميان فقيهان و  ــران اولين صدای اعت در اي
ــت بلکه از ميان عارفان بود. عالء الدوله  سمنانی  متکلمان برنخاس
ــال ۷۳۶) درباره ابن عربی گفت:  ــته به س ــهور (در گذش عارف  مش
ــأن  است» و عقيده وحدت وجودی او را رد کرده  « مردی عظيم الش

ــل و نِحل بدين  ــت: «در جميع  مل و گف
رسوايی سخن کسی نگفته است و چون 
ــکافی مذهب طبيعيه و دهريه  نيک بش

بهتر به بسياری از اين عقيده»۱۱ 
از  ــی  يک ــتم  هش ــرن  ق ــر  اواخ در 
ــعدالدين تفتازانی در  ــام س ــان بن متکلم
ــال ۷۹۲ به مبارزه با ابن  ــته به س گذش
عربی برخاست و کتابی بنام «رد اباطيل 

الفصوص» نوشت.
مخالفت مال محسن فيض کاشانی: 
ــتن  ــرع و عقل دانس ــا مخالف ش وی ب
پاره ای از سخنان ابن عربی می گويد: «و 
فی کلماته من مخالفات الشرع الفاضحه 
ــل الواضحه ما يضحک  و مناقضات العق
ــتهزئ به النسوان کما  منه الصبيان تس
اليخفی علی من تتبع تصانيفه والسيما 
ــره فی ابواب  ــات خصوصًا ما ذک الفتوح
ــرار العبادات ... ويأتی تارةً بکالمٍ ذی ثبات و ثبوت  و اُخری بما  اس
هو أهون من بيت العنکبوت و فی کتبه و تصانيفه من سوء أدبه مع 

اهللا سبحانه فی االقوال ماال يرضی به مسلم بحال». ۱۲ 
ــردی که به  ــتيانی (ف ــالل الدين آش ــيد ج ــت مرحوم س مخالف
مالصدرای زمانه شهرت يافته)  با ابن عربی: او می گويد «شارحان و 
مريدان ابن عربی  از ناحيه  شور،  نه شعور،  و از جانب  احساسات، 
نه عقل و منطق، او را ختم واليت محمديه به وصف اطالق دانستند 
و درباره او سخن ها گفتند... برخی از  تحقيقات  ابن عربی  به قدری 
ــت نمی  آيد ولی  ــت که از ناحيه  تفکر به دس عميق و با جبروت اس
الزم است  دانسته شود که در کتاب  لغزش های آشکاری وجود دارد 
ــدارد که ادعا نمايد که آنچه  ــه برای هيچ کس امکان آن وجود ن ک
در تمام کتاب آمده  از جانب حق (خداوند) يا پيامبر بودن افزايش و 
ــيخ ( ابن عربی  ــتباه  و لغزش های باطنی  و ظاهری ش کاهش  و اش

)  نازل شده است. ۱۳
ــخ به  ــاله فتوی در پاس مخالفت ابن خلدون با ابن عربی: در رس
ــئوالی  در باب فصوص الحکم اين چنين آمده است: «محافظت  س
ــر  مردم در قبال  برخی از کتب که عقايد مهلک وخطرناکی را منتش
می سازد و نُسخ بسياری از آن در ميان عموم رواج يافته، نظير کتب 
ــات ... در باب اين چنين  کتب و  ــن عربی  مانند فصوص و فتوح اب
رسائل  و آثاری بايد  هر جا که آنها را می يابند بسوزانند و نابودکنند، 
يا آنها را در آتش بسوزانند و يا با آب بشويند، دليل اين امر، آن است 
ــان از همه کتاب ها پاک می شود زيرا  به  ــاز ايش که  عقايد ويران س

نفع مردم است که چنين عقايدی را نخوانند». ۱۴ 
ــهور نيز مخالفت با آراء ابن  ــينيون شرق شناس  مش  لوئی ماس
عربی  را چنين بيان می کند: «ابن عربی با اقدامی  قاطع و بازگشت 
ــالم را به وحدت گرايی  التقاطی  قرامطه،  ناپذير، الهيات عرفانی اس

نو انديش: ابن عربى در فص حكمت  
هـودى مى گويد: مبادا كـه به عقيده  
مخصوصـى  مقيـد باشـى و عقايـد 
ديگر را منكر شوى كه  در آن صورت  
بسـيار چيزها  از دسـت خواهى داد. 
بلكه از علم به آنچه در واقع هسـت  
محروم خواهى شـد. پس خود را در 
حكم هيولى قرار بده كه صورت كليه 
معتقـدات را پذيرا گـردد زيرا خداى 
تعالى وسـيع تر وبزرگ تر اسـت از 
آن كـه  اعتقاد معينـى او را در حصار 
خـود گيـرد و اوسـت كـه مى گويد: 

«فاينما ُتَولوا  فثََم وّجُه اهللا»...
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يا اهل ارتداد انتقال داد» . ۱۵  
درخواست سوزاندن کتب ابن عربی درسال ۱۹۷۹ از سوی يکی 
ــر و ممنوعيت کتب ابن عربی در  ــورای مص از نمايندگان مجلس ش
ــور عربستان  و خرسند بودن آنها که ابن عربی  از آنها نيست۱۶  کش
ــاء، فرمانروايان و... با ابن  ــه ديگری از مخالفت های تاريخ فقه نمون
ــت  که از شرح بيشتر آن به دليل طوالنی  عربی در دوران جديد اس

شدن مقاله  صرف نظر می نمايم.   

 موافقان ابن عربى
ــان فراوان، جدی و  ــان اندک ابن عربی،  موافق ــر مخالف  در براب
صاحب نامی در دوران حيات  وی و پس از آن تاکنون وجود دارند و 
می توان گفت که ابن عربی هر روز در جلوه های گوناگونی در جهان 
ــود. نفوذ ابن عربی در ميان علمای تسنن و  ــالم باز توليد می ش اس
تشيع را می توان ناشی از «مذهب عشق» دانست، زيرا مذهب عشق 
ــارحان  انديشه های ابن عربی  و  ــت. کثرت ش مذهب بی رنگی اس
ــن  به آنها در اين  ــت که امکان  پرداخت ــروان او به اندازه ای  اس پي
مختصر نمی گنجد. بنا بر اين  به نمونه هايی از آنها اشاره می نمايم. 
ــن ميان صدرالدين قونوی جايگاه ويِژه ای دارد و به   جرأت  در اي
ــن عربی و آئينه تمام نمای  ــوان گفت تالی تلو تمام و کمال اب می ت

اوست که شرح آن مجالی ديگر می طلبد .
ــيد حيدر آملی از علمای شيعه ايران فصوص ابن عربی را  ۱- س
کتابی « عديم المثل  والنظير مثل القرآن» می خواند و می گويد: «دو 
کتاب منسوب به پيامبر  است، اول قرآن که  بر او نازل شده و دوم 

فصوص که از او صادر گرديده است». ۱۷ 
 ۲- شيخ محمود شبستری: شيخ محمود از شخصيت های عارف 
به نام قرون هفت و هشت هجری است که آثار او به شدت متأثر از 
ــه های ابن عربی است. او بخش زيادی از عمر خود را صرف  انديش
تحقيق و تدقيق در فصوص الحکم و فتوحات مکيه ابن عربی  نمود 
ــه های ابن عربی است. خود او در  ــن راز  او جلوه ای از انديش و گلش

مورد مطالعه موشکافانه اش در مورد کتب 
محيی الدين می گويد: 

م از فتوحات  و از فصوص حکَ
هيچ نگذاشتم ز بيش و ز کم

ــزرگ  قرن هفتم  ــوی عارف ب ۳ـ مول
ــخصيت های معاصر ابن عربی  از ديگر ش
ــت. در واقع می توان گفت  تحت تأثير اوس
که رواج انديشه مولويه و شاذليه به عنوان 
دو نحله فکری ـ عرفانی  متأثر از مولوی 
ــری ابن عربی  ــاذلی تداوم حيات فک و ش

است.
ــوص الحکم   ــرح بر فص ۴-  چهل ش
ــان ديگری از تداوم  حيات ابن عربی   نش
ــروح قيصری،  ــالم است. ش در دنيای اس

ــاه نعمت اهللا ولی و... دو شخصيت اول و در  ــانی، ش عبدالرزاق کاش
ــع  ادامه دهنده آموزش های عرفان نظری ابن عربی اند که پس  واق
ــبزواری به اين  از  آنها مالصدرا، مالعلی نوری و حاج مالهادی س
ــان جامی يکی از جدی  ــند. مالعبدالرحم آموزش ها تداوم می بخش
ــارحان ابن عربی درقرن نهم هجری است که در سا ل۸۹۶  ترين ش
ــرح  فصوص الحکم  را به  ــال پيش از مرگ  خود ش هجری دو س

پايان رساند.
ــد هانری کاربن؛  ــخصيت هايی مانن ــد نيز ش ۵- در دوران جدي
ــری  قرن  ۱۹ به  ــر عبدالقادر متفکر الجزاي ــميل و امي آن ماری ش
عنوان موافقان  انديشه ابن عربی محسوب می شوند که برای نمونه 
ــری کربن می گويد:  ــری کربن اکتفا می نمايم. هان به اظهارات هان
ــغ روحانی که نه فقط يکی از بزرگ ترين  ــن عربی  يکی از نواب « اب
شيوخ صوفيه در اسالم  محسوب می شود بلکه يکی از بزرگ ترين 
ــمار می رود. نابغه کبير، ابن عربی است که  عارفان جميع ازمنه به ش
ــدات عرفانی، منظومه ای را  ــه معتدالنه عقايد دينی و معتق با عرض

طرح  می نمايد.۱۸ 

سـاختار فصـوص الحكـم  و فتوحات المكيـه و چگونگى 
پيدايش آنها

ــهود و  ــف ش ــق ابن عربی مبتنی بر تجربه ايمانی، کش ۱- طري
ــناخت حقيقت است و در ميدان  تطهير روح برای درک معارف  و ش
ــتدالل را  ــت او کميت عقل را لنگ می داند و پای برهان و اس معرف
ــمارد. بدين جهت تعاليم اصلی واساسی  چونان مولوی چوبين می ش
او و کتب مهمش يعنی فصوص الحکم و فتوحات المکيه  مبتنی بر 

ساختار  تجربه عرفانی اوست.
ــد دوم صفحه ۳۷۶ فتوحات حديثی  ــن عربی  در باب ۱۸۸ جل اب
ــتم   ــجاع زاهد بن رس ــتادش  مکين الدين  ابو ش ــل از اس ــه نق را ب
ــالت و  ــته رس از نقل می کند که پيامبر فرمودند: «رش ــی  بزّ اصفهان
ــولی يا پيامبری نخواهد آمد.  ــد و پس از من ديگر رس نبوت قطع ش
ــران آمد و حضرت  ــه بر مردم گ اين گفت
فرمود: «و لکن المبشرات» يعنی مبشرات 
ــيدند: «مبشرات»   ادامه خواهد يافت. پرس
ــت؟ فرمود: «رؤيا المسلم و هی جزء  چيس
ــزاء النُبوة» يعن خواب رحمانی که  من اج

جزئی از اجزاء نبوت است .

چگونگى پيدايش  فصوص الحكم 
از زبان اين عربى 

ــاب فصوص  ــی در خطبه کت ابن عرب
ــول خدا را  ــا بعد،  من رس ــد: «ام می نويس
ــارت آميز به خواب ديدم –  در رؤيايی بش
ــهر  ــال ۶۲۷ در ش دردهه آخر از محرم س
دمشق – که به دست خود کتابی  داشت. 

نـو انديش: ابـن عربـى  گفته ها 
و نوشـته هاى خـود را محصـول 
تفكر و انديشـه و سعى و تالش  
فرديـش نمـى دانـد بلكـه  آنـرا 
نتيجه «امالء الهى» و «در دسـت 
داشـتن كليد فهم قرآن» و الهام 
حق تعالـى مى داند كه بر زبان او 
جارى مى كنـد و آنچه را مى گويد 
كه از او خواسـته اند كـه بگويد و 
خاموشى بر مى گزيند آنجا كه امر 

به سكوت شده است.
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ــوص الحکم  ــن کتاب فص ــود: اي مرا فرم
ــر تا از آن  ــر و نزد مردمانش  ب ــت، بگي اس
ــنيدم و  فرمان خدای   بهره جويند. گفتم: ش
راست و رسول او را و صاحبان امر را از ميان 
ــت  ما، چنان که امر فرموده اند. پس خواس
ــای آوردم و نيت خالص  ــه ج حضرت را ب
گردانيدم و قصد و همت بر آن گماشتم که 
ــول خدا فرمود  اين کتاب  راـ  چنان که رس

ـ بی هيچ کم و زياد آشکار کنم.۱۹ 
ــن عربی خطبه اين  ــه جالب در مت  نکت
ــام کتاب را  ــی پيامبر (ص) ن ــت که حت اس
ــن توجه کنيد:  ــه اين مت ــن فرموده. ب تعيي
 .... فانّی رايتُ رسول اهللا (ص)  فی مبشرة»
 فقال لی:  هذا «کتاب ،(ص)  کتاب ــده و بِي

رج به الی الناس ينتَفعون به».۲۰   ه و اُخْ ذْ فصوص الحکم»  خُ
ــه از زبان ابن عربی  در کتاب  ــی پيدايش فتوحات المکي چگونگ
فتوحات: ابن عربی درچند جا از کتاب فتوحات تصريح می کند حتی 
ــته مگر در ارتباط و اتصال با عالم  ــک حرف  از اين کتاب را ننوش ي

غيب و الهام الهی. برای نمونه  به چند مورد اشاره می نمايم. 
ــد: «فَواهللا ما  ــد يک صفحه ۴۵۶ می نويس ــاب ۳۷۳ جل ۱- در ب
ــیٍ  اَو نَفْت فی روح  ــه حرفًا اال عن  امالٍء الهی  و القاءٍ  ربان ــتُ من تََب کَ

کيانی»ٍ            
۲-  در باب ۳۶۶ جلد۳ صفحه ۳۴۴: «فجميع ما نتکلمُ  فيه فی 
رة القرآن  و خزانه  فاننی اعطيت  مجالس و تصانيفی انما هو من حضْ
ــت ها و آثارم  مفتاح الفهم فيه و االمداد منه» پس هر آنجه در نشس
ــگاه  قرآن وگنجينه های آن است که  می گويم ثمره  حضور در پيش

من کليد فهم قرآن  و کمک جستن  از آن را دارم.
ــت که ابن عربی   ــی بيانگر اين واقعيت اس ــن عبارتها به خوب اي
گفته ها و نوشته های خود را محصول تفکر و انديشه و سعی و تالش  
فرديش نمی داند بلکه  آنرا نتيجه «امالء الهی» و «در دست داشتن 
ــه بر زبان او جاری  ــرآن» و الهام حق تعالی می داند ک ــد فهم ق کلي
ــته اند که بگويد و خاموشی  می کند و آنچه را می گويد که از او خواس

بر می گزيند آنجا که امر به سکوت شده است.
ــر مرة بمکه و  ــطة غي ــی علی الفصوص من غير واس ۳- خاطبن
ــق.۲۱  او (حضرت حق) بويژه بدون واسطه بارها مرا در مکه و  دمش

دمشق مورد خطاب قرار داد.
۴- أنی رايتُ الحق فی النوم مرتين  و هو يقول لی. ۲۲ همانا من 

خداوند را دو بار درخواب ديدم و او به من می گفت ...
فتوحات محصول الهام  غيبی و ارتباط  ابن عربی با جوانی الهام 
دهنده در کنار حجراالسود است. با اين تماس تدوين فتوحات مکيه 
ــفه عرفانی  ــر اين تماس بود که محتوای اصلی فلس ــد. دراث آغاز ش
ــه آن جوان صادر کرد  ــتوری ک ــود را از آن جوان گرفت تا به دس خ
امروز همه مسلمانان  از برکات آن روزی معنوی بهره مند باشند. در 

واقع آنچه ابن عربی در فتوحات بيان کرده  
ــال  حکمت از آن  ــه  تجليات و انتق ترجم

« جوان گويای خاموش» به اوست.
برای اطالع بيشتر دوستان عين عبارت  
فتوحات را دراين رابطه می آورم: «چون به 
ــيدم درکنار حجر االسود  مکه پر برکت رس
ــای خاموش، زنده  ــی را ديدم که گوي جوان
ــاط محيط بود...  ــيط، مح مرده، مرکب بس
ــاخت  و  بعد خداوند  مرا از مقام او مطلع س
ــت و نزاهت  و طراوت او  اينکه او از کجاس
ــبب  نزولش  ــت، چون مقام و س ازچه روس
ــناختم  را دريافتم و مکانت وجودی او را ش
ــيدم و رعق وحی  ــت او را بوس ــت راس دس
ــح کردم و به او گفتم ببين  گونه اش را مس
که خواهان همنشينی با تو و عالقمند به انس با تو هستم. او به رمز 
ــتورداد که فطرتش برآن است تا با کسی  جز  ــاره  و کنايه دس و اش
به رمز و اشاره صحبت نکند... بر طبق  اشاره او حقيقت جمال او بر 
من عيان شد، هيئت او آشکارشد و من را حالت غش دست داد و از 
ترس بر خود لرزيدم، دانست که علم به او مرا حاصل گشته است... 
بعد گفت که به ترتيب نشأت و صورت من بنگر... من همان علم و 
ــتم... من  عالم و معلومم و من همان حکمت و حکيم و محکم هس
ــت موعودم و ميوه الهی آن هستم، ازمن کشف حجاب  همان  بهش
ــده بخوان  و بعد آنچه را  فهميدی  در  ــته ش کن. آنچه درمن نوش

کتابت بنگار و به تمامی دوستانت برسان». ۲۳
تجربه لقاء ابن عربی: ابن عربی در آثار خود در مواردی به تجربه 
ــلوک خويش  ــيار تعيين کننده  در س ــاره نموده و آن را بس ــاء اش لق
دانسته است. از جمله در فتوحات ج ۲ صفحه ۴۹۱ و جلد ۴  صفحه 
ــرح دادم  ــز در ديوان المعارف می گويد: « من چنان که ش ۱۷۲ و ني
ــت  و در  ــتم  تا زمانی که رحمت الهی به محافظتم برخاس می زيس
عالم خواب ديدم که حضرات محمد و   عيسی و موسی  رحمة اهللا 
عليهم به سويم شتافتند، حضرت عيسی  ترغيبم فرمود تا به زهد  و 
تذليل  نفس پرداز. حضرت موسی قرص خورشيد را به من مرحمت 
ــم لدنی  نايل خواهم  ــرا گفت که از طريق توحيد به عل ــود و م فرم
گشت و حضرت محمد مرا امر فرمود که به پاس  احترام  من، روزه 
گير تا مصون و محفوظ بمانی. ازدهشت از خواب برخاستم  و سراسر 
شب را وقف ترتيل قرآن نمودم. بعد از آن عزم جزم کردم تا خويش 

را مجاهد فی سبيل اهللا سازم و حياتم را وقف آن نمايم»  .۲۴ 
ــات المکيه می گويد: «اغلب  ــی  در مقدمه فتوح ــن عرب   ۵ـ   اب
ــاله  می بينی همانی است که خداوند هنگام طواف  آنچه در اين رس
ــرفش  بر من گشود و  ــتن در حرم مش خانه مکرمش يا هنگام نشس
ــاختم» و  ــريف قرار دادم  و معانی لطيف س من آن را در ابواب  ش
ــد: «ما اين ترتيب را به  ــد دوم فتوحات  صفحه ۱۸۱ می گوي در جل
ــش اينجا نبود...   ــم و اگر از خودم بود جاي ــار خود قصد نکردي اختي

نـو انديـش: ابن عربـى كثرت  
را  ثابتـه)  واعيـان  (پديده هـا 
يگانـه  ذات  و  وحـدت  تجلـى 
هسـتى بخش مى داند و بر اين 
باور است كه «ليس فى الوجود 
االاهللا» . ابـن عربـى تصريـح 
مى نمايد: « سـبحاَن َمـْن أْظَهَر 
اْالشياَء َو ُهَو َعيْنُها» پاك و منزه 
اسـت خداوندى كه پديده ها را 

آفريد و او عين آنهاست.
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واهللا تعالی  اين ترتيب را به دست ما 
ــا هم همين گونه اش   انجام  داد و م
گذاشتيم و اظهار نظری نکرديم که  
اهللا تعالی  هر آنچه را در عالم وجود 
ــت  با الهام به قلوب  مقرر فرموده اس
ــطور  امال می کند که عالم کتاب مس

الهی است.۲۵  

 ابـن عربى و مسـئله وحدت 
وجود 

ــی  چنان که در حديث   ابن عرب
ــود جهان  را ثمره   ــاره نم ــجرة الکون به آن اش ــز و در کتاب  ش کن
عشق الهی و تجلی اسماء و صفات  خداوند  می داند. او بر اين باور 
ــت و او را  از روی   ــت  که درک  ذات خداوند  امری ناممکن اس اس
ــماء و صفات که جلوه هايش اعيان  آثار و تجلی  ذات در قالب  اس
ثابته ( پديدهای هستی) اند می توان به مشاهده نشست؛ لذا او کثرت  
ــتی بخش  (پديده ها واعيان ثابته) را تجلی وحدت و ذات يگانه هس
ــت که «ليس فی الوجود االاهللا». ابن عربی  می داند و بر اين باور اس
ــياَء و هو عينُها» پاک و  ش هر االْ ــبحان من أظْ تصريح می نمايد: « س

منزه است خداوندی که پديده ها را آفريد و او عين آنهاست. ۲۶
ــتی را « حيرت» و  ــن عربی نتيجه نگاه وحدت وجودی به هس اب
ــانی واصل به حق می داند و در مقام تمايز  ــان متحير»  را انس «انس
ــل اهللا ( عرفا)»  می فرمايد:  ــل نظر» با «حيرت اه ميان «حيرت اه
ــان از حدود اکوان فراتر  نرفته اند پس گاه   «اصحاب فکر در افکارش
ــوند. اما اينان ( اهل اهللا ) از اکوان  به حيرت می افتند و عاجز می ش
ــان نمانده است. مشهود  ــهودی جز در او   (اهللا) بر ايش فراترند و ش
ــان در اختالف  ــت حيرت ايش ــت. و چون اين گونه اس ــان اوس ايش
ــفه   ــديدتر  از حيرت  اهل نظر (از فالس تجليات (و تعارض ادله)  ش
ــا هرکس ديگری  ــول (ص) ي ــت. پس اين که رس و متکلمان ) اس
ــت. اين  فرموده زِدنی فيک تحيرًا   در حقيقت طلب توالی  تجلی اس
است  فرق حيرت اهل اهللا و حيرت اهل نظر. اهل عقل می خواند:

و فی کل شیء  له آية  
تدل علی انه  واحد   

و صاحب تجلی می خواند:
 وفی کل شیء له آية  
 تدل علی انه عينه

ــت همان است که ميان کالمشان  و آنچه ميان مقام اين دو اس
ــد. و از همين  ــت و اهللا را جز اهللا نمی شناس و در وجود جز اهللا نيس
ــبحانی  که  حقيقت بود که گفت «انا اهللا» چونان ابويزيد يا گفت س
ــيد  ــت  که گفته اند. پس هر که به حيرت رس اين بعضی از آن اس

واصل است».۲۷ 
  ابن عربی تصريح می کند که « العالم کلها االسماء الحسنی»۲۸ 
ــی ديگر می گويد: « ان العالَم  ــا «العالم هو ظل اهللا»۲۹ و در جاي و ي

م  ــور أعيانِهِ ــه فی صُ ــس االّ تَجلّي لَي
   ۳۰«ستصلِ وجودها  بدونِهالثّابِتَه الّتی ي
يعنی:  همانا هستی جز تجلی خداوند 
ــکال پديده ها  نيست که  بدون  در اش
وجود خداوند وجود آنها محال است. 
ن تَِفر و ما  ّمــات می گويد: « م در فتوح
ــی  الکون االّ هو» از که می گريزی  ف
ــتی جز خدا  در حالی که در عالم هس
لُّ شیٍء تَراه  ذلک اهللا و هر  نيست و کُ
چيزی را که می بينی آن خداست.۳۱ 

سخنان ابن عربی  جلوه ای  ديگر 
از کالم موال علی ( ع) است که می فرمايد: « ما رأيتُ شيئًّا اال و رأيت 
ــخن عميق  خطبه  اول نهج  ــده و معه» و نيز اين س عب و ــه بلَ اهللا قَ
 عالبالغه که حضرت در مورد ارتباط خداوند با پديده ها  می فرمايد:  م
لِّ شیٍءال بِمزايِلََة.  يعنی: خداوند  با هر  يرکُ لَّ  شی ٍء ال بِمقارنَه و غَ کُ
ــت نه اينکه قرين با  آن ها باشد و غير از پديده هاست  پديده ای  هس

نه آنکه جدا از آنها باشد.

 نتيجه  نگرش وحدت وجودى 
ــی صورت  ــبت به هرچيز و هر کس ۱-  هر حمدی درجهان نس

پذيرد در  واقع  حمد خداست.
۲-  نظر کردن به هر پديد های  از پديده های عالم  در واقع  نظر 

کردن  به خداست.
ــت زيرا به  ــادت برای هرمعبودی در نهايت عبادت خداس ۳- عب
ــت که  ــان معبود در هر معبودی اس ــن عربی « خداوند هم تعبير اب
ــن دليل ابن عربی  ــاب صورت  قرار دارد»۳۲  به همي ــت حج در پش
ــت که فرقی نمی کند که مردم به کدام مذهب و شريعت  معتقد اس
ــت  و درهر دو حالت چيزی جز خداوند  ــل می کنند، زيرا در نهاي عم
ــند و چه نباشند. زيرا  ــتش نمی کنند چه به اين امر آگاه باش را پرس
ــتی که   لِّ معبود وجهًا»۳۳  به درس ــت « فََان للحقّ فی کُ او معتقد اس

خداوند در هر معبودی  جلوه و صورتی  دارد.
 

 ابن عربى  ومسئله واليت 
ــان های صاحب  واليت  در نزد اهل  تصوف اعتقاد به وجود انس
ــت. آنها از  ــف و کرامات باطنی اس مقام و منزلت الهی و  واجد کش
ــوند.  از نظر ابن  ــوب می ش اولياء خاص و برگزيدگان  خداوند محس
ــت. واليت امری دائمی است درحالی  عربی  واليت  باطن نبوت اس
ــول و  ــت.  به همين دليل  خداوند  خود را رس که  نبوت مقطعی اس
نبی  نخوانده ولی خود را در آيات متعدد به عنوان ولی معرفی نموده 

است: اهللا ولی الذين آمنوا

 ابن عربى  و ختم واليت  محمدى 
ــی را  ــده محمدی و عيس ــود را ختم واليت مقي ــی خ ــن عرب  اب

 نو انديش ايرانى: ابن عربى معتقد اسـت 
كـه فرقـى نمى كنـد كه مـردم بـه كدام 
مذهب و شـريعت عمل مى كننـد، زيرا در 
نهايت  و درهر دو حالت چيزى جز خداوند 
را پرسـتش نمى كنند چه بـه اين امر آگاه 
باشـند و چه نباشـند. زيرا او معتقد اسـت 

« َفَاِن لِلَحَقّ فى ُكِلّ معبود َوْجهاً».
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ــالق می داند  ــم واليت  علی االط خت
ــفه ای که مرا  ــد: « در مکاش و می گوي
ــول مرا خاتم  بود با روح محمدی، رس
ــی، و  واليت مطلقه بنمود يعنی عيس
مرا از پس قفای ختم واليت  بداشت 
ــر تو  ــه وی گفت  اين پس و محمد ب
ــت. پس  من  وخليل تو و عديل توس
ــتم که من خاتم  واليت مقيده  بدانس
ــت علی  ــم والي ــدی ام و او خات محم
ــاوی بود.  االطالق. چرا که عديل مس
چون از آن مکاشفه باز آمدم  تعبير آن 
ــردم که من ختم واليت  به همين  ک

محمدی ام». ۳۴  

نصـر حامـد ابوزيـد و مفهـوم  
واليت  

ــت را به معنای  حامد ابوزيد، والي
ــتمرار رابطه زمين و آسمان پس از  اس

ــر مفهوم واليت،   ــد: « اما جنبه عميق ت ــر می داند و می گوي پيامب
ــته نشدن رابطه زمين و آسمان است. به نظر فقيهان و  تاکيد بر بس
ــان همه اديان، وحی تکامل يافته ترين حالت رابطه پيامبر با  متکلم
ــک اينکه محمد خاتم االنبياء و المرسلين کم  ــت. بی ش خداوند اس
ــتقالل يافته است و ديگر  ــان اس ــده که اينک انس کم بدين معنا ش
ــته گفته  و اينک  ــمان هر آنچه داش می تواند به خود اعتماد کند. آس
انسان  است که تصميم می گيرد که آيا با پيروی از دستورات آسمان 
سعادتمند شود يا با سرپيچی از آن ها هالک. اماروشن ساختن معنا - 
ــمان دستور داده يا نهی کرده – از يک سو فقيهان  معنای آنچه  آس
ــوی ديگر متکلمان را به درگيری کشانده است.  تجربه های  و از س
ــمان است. از  ــی دائمی برای رابطه برقرار کردن با آس معنوی تالش

همين رو بايد بر افتتاح باب آسمان تأکيد کرد». ۳۵ 
  

حقيقت محمديه
ابن عربی در رساله شجرة الکون به تشريح « حقيقت محمديه» 
ــی کلمه «کن»  ــتی و معن ــر اکرم (ص)  را راز هس ــه و پيامب پرداخت
می داند. در نگاه ابن عربی همه کائنات به خاطر محمد(ص) آفريده 
ــده و محمد (ص)  برای خدا. او مظهر  تام وتمام اسماء  و صفات  ش
ــت.  به همين جهت او را خاتم  ــی و برگزيده ترين آفريده خداس اله
ــری  می داند که  ــد و او را تنها پيامب ــت و نبوت معرفی می کن والي
ــته در حالی که پيامبران ديگر پس از  قبل از بعثت مقام واليت داش
ــند و همه انبياء پيش  ــان به اين مقام (نبوت و واليت) می رس بعثتش
ــتند زيرا آفرينش محمد از  ــتضیء به نور واليت او هس از پيامبر مس
ــود او پيامبر   ــت و پيش از آن که آدم آ فريده ش نور هدايت الهی  اس
بوده است. کنت نبيا و آدم بين الماء والطين. در نگاه ابن عربی حتی 

آدم در تمسک به پيامبر (ص)  ازسوی 
خداوند مورد عفو قرار گرفت. ۳۶ 

ــن متن ابن  ــدون داوری عي ــا ب م
ــه تعبير ديگری  ــی را می آوريم ک عرب
لَقْتُ االفالک»  ازروايت «لوالک لَما خَ

است:
« أنتَ مراد االرادة، مقصودالمشيه، 
 هلِألج و أنتَ مراد کلِألج لّ مراد فالکُ
أْسِ  فْوةُ کَ ــون و أنتَ صَ أنتَ مختارالْکَ
دفَة و أنتَ ثمرةُ   الحب أنتَ درةُ هذه الصَّ
ــجرة»  يعنی «تو سرانجام و  هذه الش
هدف آفرينشی، تو مقصود هر خواسته 
ای،  همه چيز به خاطر تو خواسته شد،  
و تو برای او (خدا) برگزيده هستی، تو 
ــقی، تو گوهر اين صدف  جام ناب عش
و ميوه اين درختی ( درخت هستی).۳۷ 

ــن عربی  در  ــه تئوری  اب  خالص
مورد حقيقت محمديه اين است که :

ــت که به صفت وجود  ــتين وجودی اس ۱- حضرت محمد نخس
آراسته گشته و اين وجود از او به ساير مخلوقات نيز سر می زند.

ــر حقيقت  ــا در اصل  مظاه ــم آنه ــران و تعالي ــام پيامب ۲- تم
ــد ولی اين حقيقت محمديه تنها در او  به نحو تام و تمام   محمديه ان
ــی  پيامبران  پيش از او مقدم  ــی يافته و حتی بر حقيقت  تمام تجل

بوده و به آنها افاضه گشته  و در تعاليم آنها تجلی يافته است.
ــل  به مردم انتقال يافته و در  ــل به نس ۳- حقيقت محمديه نس
ــکوفا  نهايت  به صورت کامل تر در هويت  تاريخی محمد (ص)  ش

گشت و در تصوف  استمرار يافت.۳۸ 
ــی درباره  حقيقت  ــد آنچه در آثار ابن عرب ــه: به نظر می رس توج
ــازگار  ــه و کيفيت آفرينش پيامبر وجود دارد  با متن قرآن س محمدي

تَأملْ نباشد. فَ
 

استمرار و بسط تجربه نبوى در ارتباط انسان هاى كامل با 
نازل شدن امر الهى بر آنها

ــالت به پايان می رسد  ــت اگر چه دوران رس ابن عربی معتقد اس
ــد. وی می گويد: اگر چه  ــول نوبت به وارثان می رس ولی پس از رس
سلسله نبوت و رسالت منقطع می شود، امر الهی انقطاع ناپذير است 
ــود. کامل  ــان های کامل) نازل می ش ــی الدوام بر کامالن (انس و عل
ــطه از او اخذ  ــت و احکام را بالواس در ارتباط دائم با حضرت حق اس
ــل به  ــمی که نيازمند توس می کند نه مانند مجتهدين و علمای رس

مبانی استنباط از کتاب و سنت و اجماع و غيرآنند»۳۹
کلود عداس نيز معتقد است پس از رحلت پيامبر واليت ناشی از 
ــت محمديه را تجلی  يافته در نبوت جامع می داند و می گويد:  حقيق
«در حقيقت، موت رسول خدا، پايان طريق وصول به سنت و قانون 

 ابـن عربـى خـود را ختم واليـت مقيده 
محمـدى و عيسـى را ختـم واليت  على 
« در  مى گويـد:  و  مى دانـد  االطـالق 
مكاشـفه اى كه مرا بود بـا روح محمدى  
رسـول مـرا خاتم واليـت مطلقـه بنمود 
يعنى عيسـى ،  و مرا از پـس قفاى ختم 
واليـت  بداشـت و محمد بـه وى گفت  
اين پسـر تو وخليل تو و عديل توسـت. 
پس  من بدانسـتم كه من خاتم  واليت 
مقيده محمـدى ام و او خاتم واليت على 
االطـالق. چـرا كه عديـل مسـاوى بود. 
چـون از آن مكاشـفه بـاز آمـدم  تعبير 
آن بـه همين  كردم كه مـن ختم واليت 

محمدى ام». 
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ــی بعد از  ــچ قانون مقدس ــت.  هي نبوت اس
ــود. اما واليت که از حقيقت  اين نخواهد ب
ــود، از بين نرفته است  محمديه صادر می ش
ــوه می نمايد و در  ــه در نفوس اولياء  جل بلک
ــورت نمائی خود، به صورت نبوت جامع   ص
ــت عيان  ــل عزل ــزوی و اه ــوس من در نف

می شود».۴۰ 
    

مقام انسان در آثار ابن عربى
ــخن ابن عربی حديث «ان  شاه بيت س
اهللا خلق آدم علی صورته»  است.  ابن عربی 
ــان را ترکيبی از حق (روح خدا) و خلق  انس

ــوص می گويد: «پس خداوند  ــتی)  می داند و در فص (پديده های هس
ــرای آدم جمع نکرد مگر  ــت خود ب ــن صفت ها را در ميان دو دس اي
ــت  او و از اين روی ابليس را گفت:  چه بازداشت   به جهت بزرگداش
ــت خويش آفريدمش و  ــجده آوری آن را که به دو دس ــو را که س ت
ــت همانا آن بود که صورت عالم و صورت حق در آدم  اين بزرگداش
ــد و اين دو صورت همان دو دست حق است. صورت ظاهر  جمع ش
ــان را خداوند از حقايق و صورت های  عالم کرد و صورت باطن  انس
ــاره او گفت:  «کنتْ  ــود آفريد و از اين روی  درب ــه صورت خ او را ب
ــنوايی و بينايی او می شوم) و نگفت « کنتُ  » ( من ش هر ــمعه و بصَ س
ــوم). و در ميان دو صورت  ــم وگوش او می ش » ( من چش نَه عينَه و اُذُ

فرق نهاد.۴۱ 
ــان می داند و به همين جهت معتقد  ابن عربی نيکی را ذاتی انس
ــت  که انسان در جاهليتش همان است که در اسالمش. زيرا در  اس
ــفه محيی الدين عربی هيچ چيزی از «هيچ» زاييده نمی شود.  فلس
ــاره می نمايد که  ــرای اثبات داعيه خود به حديث پيامبر(ص) اش او ب
فرمودند: «بهترينتان در جاهليت بهترينتان در اسالم است». و نصر 
ــاره متواتر به اين  ــد نتيجه می گيرد که ابن عربی  با اش ــد ابوزي حام
حديث در آثار خود می خواهد اثبات کند که نيکی در ذات انسانهاست 
ــًا  با ايمان رابطه ندارد» (ر.ک.حامد ابوزيد. چنين گفت ابن  و ضرورت
عربی صفحه ۴۷)  ابن عربی  ديالکتيک بين عاشق و معشوق و عبد 
ــتن بت  ــث زير مطرح می کند و آن را راز شکس ــود را در حدي و معب
نفس و خدا گونه شدن انسان می داند. حديث قدسی  که ابن عربی  
مستند صورت باطنی  انسان و خلق آدم بر صورت خداوند قرار داده  
 تُهببفاذا أح بالنوافلِ  حتی أحببتَه  یال يتقّرب دباين است: اليزالُ الْع
شُ  ر به و يده الّتی  يبطُ ره الذی يبصُ کنتُ سمعه الّذی يسمع بِه و بِصَ

 ۴۲. «تُهي َعطَ بِها و رِجلِه الّذی يمشی بها و ان سأَلَنی الَ

 ابن عربى، انسان و اسماء الهى 
ــر ابن عربی  در مورد زنان با  ــن عربی و امامت زنان: نظ       اب
ــه به دوره تاريخی اش و با عنايت به اينکه هنوز هم کثيری  از  توج
ــی،  اجتماعی و حتی  ــاء اعتقادی به حضور زنان  در امور سياس فقه

ــيار پيشراونه و مترقی   فرهنگی ندارند، بس
است.  او دليل  کسانی را که  رهبری زنان 
ــرعی می داند.  را رد می نمايند فاقد دليل ش
ــی امامت زن را مطلقًا   او می گويد: «گروه
صحيح دانسته اند و من هم آنرا  قبول دارم.  
ــی امامتش را مطلقًا  ممنوع کرده اند  وگروه
ــرای زنان و  ــی امامتش را  فقط ب و گروه
ــته اند. علت ( نظر ما)  ــردان جايز دانس نه م
ــول اهللا (ص) به کمال  ــت  که رس اين اس
ــهادت داده اند ـ آنچنان که  بعضی زنان  ش
ــيار بيشتر از  به کمال بعضی مردان که بس
زنان بوده اندـ  اين کمال همان نبوت است 

و نبوت امامت است پس امامت زن پذيرفته شده است.
ــخن کسی که بی دليل امامت  ــت و س و ( نيز) اصل امامت اوس
ــته اعتنايی نيست و هيچ نص و دليلی برممنوعيت  او را ممنوع دانس
وجود ندارد و دليل منع با اصل  به اشتراک می نشيند و دليل در برابر 

اصل ساقط می شود و اصل جواز امامت پايدار می ماند» .۴۳ 
ــريعت:  ابن   ابن عربی و توجه توأمان به ظاهر و باطن احکام ش
ــريعت انتقاد و  ــوی افراط و تفريط در مواجهه با  ش عربی  با دو س
مخالفت کرده و راه اعتدال را توجه همزمان به باطن احکام و ظاهر 
آنها می داند و می گويد: « خداوند با عموم انسان سخن گفته و ظاهر 
ــت. و انگيزه های مردم بيش تر  و يا باطن او را تخصيص نفرموده اس
ــناخت احکام ظاهرشان واداشت و سبب شد تا از احکام   آنان را به ش
ــل بمانند به جز اندکی  که همان اهل اهللا اند.  اينان هم  ــن غاف باط
ــی ظاهر بوده اند و هم باطن و حکمی نبوده که برظاهر خويش  در پ
ــان هم رابطه ای دارد.  همه احکام  بپذيرند مگر آنکه بدانند با باطنش
شرايع را اين گونه گرفته اند و خداوند را با انچه  بر ظاهر و باطنشان 
ــريع فرموده است بندگی کردند و سعادت يافتند و طايفه سومی  تش
ــريعت را گرفت و فقط  با باطنش   هم بود که گمراه کرد و احکام ش
کار داشت و ظاهر را يکباره کنار نهاد. اينان را باطنيه خوانند و خود 

به مذاهب مختلفند».۴۴   

ابن عربى ونصيحت به حاكمان 
ــت که نسبت به سرنوشت مردم و  ابن عربی از عرفايی بوده اس
ــا  الهام از حديث پيامبر  ــتند و حاکمان را ب رنج های  آنها توجه داش
ــت. نامه او به  ــوايان، پند و اندرز می داده اس ــورد نصيحت پيش درم
ــت.  ــالد روم و يونان گويای اين واقعيت اس ــکاووس صاحب  ب کي
ــد: «در  ــن عربی با لحنی پدرانه و پند آموز به کيکاووس می نويس اب
صحيح از رسول اهللا (ص)  آمده که فرمود: دين همانا نصيحت است. 
ــول اهللا نصيحت به که؟  فرمود به خدا و رسول خدا  ــيدند يا رس پرس
ــلمين و توده هايشان و بی شک  تو يکی از آن امامان  و امامان مس
مسلمينی و خداوند اين امر را به تو واگذاشته و تو را نايب خويش در 
زمينش و حکمران آن چه به مردم مربوط شود قرار داده  و ترازويی 

حقيقـت  ايرانـى:  انديـش  نـو 
محمديـه نسـل بـه نسـل  بـه 
مردم انتقال يافتـه و در نهايت  
بـه صـورت كامل تـر در هويت  
تاريخـى محمـد (ص)  شـكوفا 
گشـت و در تصـوف  اسـتمرار 

يافت.
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ــا آن را در  ــت ت ــته اس ــت گذاش براي
ميانشان بر پا داری و حجت آشکاری 
نهاده تا بر آن راه روی و مردم را هم 
بدان بخوانی. واليت بر همين  شرط 
ــت کرديم.  ــر آن با تو بيع ــت  و ب اس
ــت و دود  ــود هر دو اس عدالت به س
ــودت نمی رود.  ــم خ ظلم جز در چش
مبادا فردا تو را در ميان پيشوايان توده 
ــان کارترينان  ــلمانان از زمره  زي مس
بيابم  وشکرت به نعمتهای الهی کفر 
ــلط کردن   نعمت و اظهار گناه  و مس
نمايندگان بدکردار بر رعيت ضعيف، 
ـ  که خدا از  ــد  ــلطنت نباش به زور س
ــانی که  به  ــت ـ کس تو زورمندتر اس
ــخصی حکم  جهالت و غرض های ش
می رانند و تو مسئول آن حکم هايی، 
ــر، خدا به تو نيکی  کرده  پس ای پس
و خلعت نيابت برتو پوشانده، تو نايب 

ــی روی زمين، پس حق  مظلوم از  ــايه اوي خدايی ميان خاليق و س
ظالم بگير. و مغرور مشو به اين که خداوند با وجود ظلم ها و تعدی ها 
ــوده و بالد را آرام نگاه داشته که  اين نه  ــلطنت را گش بر حقوق  س
اهمال که امهال از جانب حق است. تا روزی که  اعمالت در برابرت  
ــرگ  فرصت داری. وقتی که به جايی  ــود فقط تا روز م قرار داده ش
روی که  پدرانت رفتند. مبادا که در آن روز پشيمان شوی که در آن 

روز پشيمانی سودی ندارد».۴۵ 
http://hoseinkabir.blogfa.com:منبع

پى نوشت ها: 
۱. مائده/ ۵۴

۲. مثنوی، دفتر اول ندای نی 
۳. فصوص الحکم ص۶ - ۴۹۵ ترجمه محمد علی و صمد موحد

۴. فصوص الحکم ص۱۶۲
۵. ابن عربی سفر بی بازگشت، نوشته کلود عداس، ترجمه رادمهر ص ۷ – ۱۴۶

۶. چنين گفت ابن عربی، نصر حامد ابوزيد، ترجمه موسوی خلخالی  
۷.  همان، صص ۹ – ۲۶۷ 
۸.   همان صص ۴- ۲۷۲

۹.  همان صص ۱۲- ۳۱۱ و نيز۱۷- ۳۱۶ 
۱۰. همان ص ۱۷

۱۱. فصوص الحکم، ترجمه محمد علی و صمد موحد، ص ۴۰ 
۱۲. همان ص ۹- ۸۸
۱۳. همان، ص ۸۸

۱۴. ابن عربی سفر بی بازگشت، کلود عداس، ص ۱۸۷ 
۱۵. همان ص ۱۸۵
۱۶. همان ص ۱۳

۱۷. نصّ الفصوص سيدحيدر آملی صفحه ۶۴
۱۸. ابن عربی، سفر بی بازگشت صفحه ۸۶  

۱۹. فصوص الحکم به کوشش محمد علی و صمد موحد صفحات ۴- ۱۳۳
۲۰.  کتاب عربی فصوص الحکم، ص ۳۳، چاپ بيروت دارالکتب العلميه

نـو انديـش: ابـن عربـى نيكـى را ذاتـى 
انسـان مى دانـد و به همين جهـت معتقد 
اسـت  كـه انسـان در جاهليتـش همـان 
اسـت كـه در اسـالمش. زيرا در فلسـفه 
محيى الدين عربى هيـچ چيزى از «هيچ» 
زاييده نمى شود. او براى اثبات داعيه خود 
بـه حديـث پيامبـر(ص) اشـاره مى نمايد 
جاهليـت  در  «بهترينتـان  فرمودنـد:  كـه 
بهترينتان در اسـالم است» . و نصر حامد 
ابوزيـد نتيجه مى گيـرد كه ابـن عربى  با 
اشـاره متواتر به اين حديـث در آثار خود 
مى خواهـد اثبـات كنـد كه نيكـى در ذات 
انسانهاسـت و ضرورتـاً  بـا ايمـان رابطه 

ندارد» 

۲۱. فتوحات ج ۱، باب ۷۱، ص ۶۵۸
۲۲. فتوحات ج ۱ باب ۶۸، ۲۳۴)

ــه جلد ۱ صفحات ۴۷ تا ۵۱ به  ۲۳. فتوحات مکي
ــفر بی بازگشت نوشته  نقل از کتاب ابن عربی س
ــد الدين  رادمهر صفحه  ــود عداس ترجمه فري کل

۱۱۹
۲۴. منبع پيشين صفحه ۴۴

۲۵.  به نقل ازکتاب چنين گفت ابن عربی  نوشته  
نصر حامد ابو زيد ترجمه احسان موسوی خلخالی 

صفحات ۱۱۳و ۱۱۴
۲۶.   فتوحات  مکيه  جلد ۲ ص  ۴۵۹

ــه نقل از  ــات ۳- ۲۷۲  ب ــوق صفح ــع  ف ۲۷.  منب
فتوحات جلد ۱ صفحات۴- ۳۰۳

۲۸.  فتوحات ج ۳ ص ۴۰۵ 
۲۹. فصوص ج ۱ ص ۱۰۱
۳۰. فصوص ج۱ص ۸۱

ــتی محيی الدين  ۳۱. به نقل ازکتاب درخت هس
ــعيدی  ــه و توضيح دکتر گل بابا س ــی ترجم عرب

صفحه ۲۶ 
۳۲. فتوحات  جلد۳/ ۳۵۳

۳۳.  فصوص جلد۱ صفحه ۷۲
ــه محمد علی و صمد  ۳۴.  فصوص الحکم ترجم

موحدی ص ۸۲ 
۳۵.  چنين گفت ابن عربی نوشته نصر حامد ابويزيد ص ۸۱

۳۶. رجوع کنيد به درخت هستی صفحات ۳۷، ۸۸،۱۰۳ 
ــعيدی  صفحات  ــتی محيی الدين بن عربی ترجمه دکتر گل بابا س ۳۷. کتاب درخت هس

۷ـ ۳۶
۳۸.  ابن عربی سفر بی بازگشت  صفحات ۴۷-۸

۳۹. فتوحات مکيه ج ۳، ص ۲۱۰
۴۰.  ابن عربی سفر بی بازگشت ترجمه فريدالدين رادمهر صفحه ۷۹
۴۱. فصوص الحکم ترجمه محمد علی و صمد موحد صفحات ۵ـ ۱۶۴

۴۲. ابن عربی، سفر بی بازگشت، صفحه ۷۰
ــه ۴۸۱ به نقل از حامد ابوزيد چنين گفت ابن عربی ص  ــات مکيه جلد ۱ صفح ۴۳.   فتوح

 ۳۰۴
۴۴.  چنين گفت ابن عربی  صص ۵ – ۲۷۴

۴۵. فتوحات ج۴ ص ۶۰۴ به نقل از چنين گفت ابن عربی ص ۱۴۸   
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مقاالت وارده
 « مالحظاتـى پيرامـون مكتـب تفكيـك» عامـل 

شكوفايى تفكيك/ محمد بيابانى اسكويى
مكتـب  پيرامـون  «مالحظاتـى  بـر  مالحظـه اى   

تفكيك»/ حميد رضا مقصودى
 پاسخى به دفاعيات تفكيكيان/حسن ميالنى

 پاسخى به كتاب مسأله قياس: مخالفت با برهان 
و اسـتدالل يـا مخالفـت بـا نواقـص منطـق؟!/ م. 

خراسانى
 تأملى در مقاله دفاع از حديث/ سيد محمد نجفى
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محمد بيابانى اسكويى

مقاله وارده
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زندگينامه
ــرده حوزهای علميه  ــکويی تحصيلک محمد بيابانی اس
ــژوه خارج فقه و  ــت. وی دانش پ ــهد و قم اس تبريز و مش
ــه  اصول و دارای مدرک دکترای تخصصی کالم از مؤسس
ــکويی کتب متعددی  ــت. اس ــالم اس امام صادق عليه الس
ــت. «ترجمه توحيد  ــح، تنظيم و تاليف نموده اس را تصحي
ــت خدا»، «معرفت  ــيله قرب و معرف االمامية»، «نماز وس
ــام» از جمله کتب  ــن دولت» و «معرفت ام ــی»، «آخري نب
ــاالت متعددی در  ــی همچنين مق ــر بيابان ــت. از دکت اوس
ــفينه و  ــرياتی چون س موضوعات کالمی و اعتقادی در نش
ــه به چاپ رسيده است. بيابانی هم اکنون به  کيهان انديش

تحقيق و تدريس در حوزه علميه قم اشتغال دارد.

سردبير محترم فصل نامه معرفتى و اعتقادى سمات 
با حمد و ثنای الهی و صلوات بر رسول خدا و اوصيای طاهرينش 
ــما که در اين روزگار غربت معارف اعتقادی  ــالم و تحيت بر ش و س
ــماره دوم  ــالم اقدام به ترويج آن کرديد، در ش اهل بيت عليهم الس
مجله سمات مقاله ای با عنوان «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک» 
ــن مقاله، صد و چهل و يک بار به آثار تفکيکيان  ــاپ گرديد. در اي چ
استناد شده است. از مجموع اين مستندات، سی و سه مورد به اصل 
ــته های مرحوم ميرزای اصفهانی مربوط است و شانزده مورد به  نوش
ــان که توسط مرحوم آيه اهللا حاج شيخ محمود  تقريرات دروس ايش
ــت و چهار مورد نيز مربوط به نوشتۀ مرحوم  ــته شده اس حلبی نوش
ــت که در دروس عمومی مرحوم ميرزای اصفهانی شرکت  يگانه اس
ــان را تحرير کرده  ــرده و مباحث مربوط به معرفت نفس ايش می ک
است. بقيه مستندات، به شاگردان بی واسطه يا با واسطه آن بزرگوار 

مربوط است.
ــله   ــر سلس ــا که مرحوم ميرزای اصفهانی، بنيانگذار و س از آنج
تفکيکيان به شمار می آيد و در حقيقت اصول و مبانی ايشان، انگيزه 
اصلی استاد حکيمی در طرح اين ديدگاه به عنوان « مکتب تفکيک»۱  
ــتيم ابتدا مدعا و استنادات نويسنده مقاله  ــت، لذا بر آن هس بوده اس
مورد نظر را در محدوده ی مکتوبات اصلی مرحوم ميرزای اصفهانی 
ــبت امری به  ــی دقيق قرار دهيم.۲  زيرا در نس مورد تحقيق و بررس
ــخص نوشته های خود او بر تقريرات و منقوالت مقدم است؛  يک ش
به ويژه اگر بين تقريرات و نوشته ها، اختالفی هم وجود داشته باشد. 
و باالتر از همه اينکه نوشته های خود شخص از نظر تاريخی متأخر 
ــد. و چون دست نوشته های مرحوم  از تقريرات و منقوالت بوده باش
ميرزای اصفهانی از نظر تاريخی متأخر از تقريرات است و در برخی 
ــمگير وجود  ــته ها و تقريرات اختالفاتی چش ــت نوش موارد ميان دس

دارد، بررسی دست نوشته ها دارای اولويت است.  
ــده،  ــده در مقاله ياد ش ــوی ديگر دعاوی فراوان مطرح ش از س
ــی دقيق است. متاسفانه نويسنده مبادرت به  عاری از تحليل و بررس
ــيوه های غير علمی نموده  ــات مخلّ و مغير معنا آن هم با ش تقطيع

ــت. نيز در نسبت دادن مطالب به  ميرزای اصفهانی به هيچ وجه  اس
ــت  ــت؛ بلکه به طور غالب، برداش ــع نگری را رعايت نکرده اس جام
خويش  را به عباراتی از ايشان مستند کرده و از بيان  اصول و مبانی 
و ديدگاه ايشان- که در تمام آثار موجود به صورت های مختلف بيان 

شده است -  به عمد خود داری کرده است.
ــت ناصحيح خود از معارف وحيانی  همچنين در مواردی، برداش
ــالم به شمار آورده و  را به عنوان معارف اصيل اهل بيت عليهم الس
ــرزای اصفهانی و ديگران را به  مخالفت با  ــاس آن مرحوم مي بر اس
ــويی با معارف فلسفی و عرفانی متهم ساخته  معارف وحيانی و همس
است. جهت روشن شدن اذهان خوانندگان گرامی و به ويژه شخص 
حضرت عالی که پای در اين وادی نهاده ايد و همت خويش مصروف 
ــالم نموده ايد وهم چنين ساير  خدمت به معارف اهل بيت عليهم الس
فرهيختگان و انديشمندانی که عالقمندند معارف اهل بيت به بيان 
ــخور زالل و اصلی آن بنوشند و تشنگی خويش  تفکيکيان را از آبش
ــانند، مجموعه ای با زبان نقد مقاله  با جرعه های گوارای آن فرو بنش
ــه علمی  ــن کردن بخش هايی از اين مدرس مذکور اما به هدف روش
ــت، آماده  ــيع نيس که چيزی جز بيان و تقريری از مکتب متعالی تش
ــده است که در چند شماره تقديم می گردد. باشد که چراغی باشد  ش
فرا راه منصفان وعلم دوستان و خدمتی باشد به تعالی مکتب تشيع.

ميرزاى اصفهانى و مخالفت با فلسفه 
ــری مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی  ــی که اندکی با روش فک کس
ــان را در حوزه مشهد  ــنايی داشته باشد و يا تاثيرات انديشة ايش آش
ــهد  ــان در حوزه مش ــد، درباره ی تحولی که ايش پی گيری کرده باش
ايجاد کرده است، شکی به خود راه نمی دهد و به يقين تاييد می کند 
ــان تدريس فلسفه وعرفان را در حوزه ی مشهد به طور کلی  که ايش
از رونق انداخته است به گونه ای که تا کنون نيز اثرات آن به وضوح 
ــه بتوان به  ــت ک ــت. اين مطلب، امری نيس ــهود اس ملموس و مش
ــمرد . برای  ــادگی آن را انکار کرد و يا امری صوری و ظاهری ش س
ــدن مطلب به نکاتی که از برخی بزرگان در اين باره آمده  ــن ش روش

است اشاره می شود:
استاد آيت اهللا حاج سيد جعفر سيدان در جلسه ای که تعدادی از 
ــتيم، از حضرت آيت اهللا العظمی  ــتان از جمله حقير حضور داش دوس
ــانی – که خود از شاگردان مرحوم ميرزا هستند -  آقای وحيد خراس
ــده که فرموده ايد حرف ميرزا [در باب  ــؤال کردند: از شما نقل ش س
ــفه و عرفاست. ايشان در جواب  حدوث کماالت نوری] حرف فالس

فرمودند: 
«خير ميرزا با فالسفه و عرفا تقابل بلکه تضاد داشت. آنچه را که 

از ما نقل شود، تا مهر و امضای ما نباشد، قبول نيست».۳ 
مرتضی مدرسی چهاردهی می نويسد:

ــال پيش  ــی س ــيخ مهدی اصفهانی از فضالی نجف بود،  س ش
ــاط درس و بحث در فقه و اصول فقه و کالم  ــهد رفت، بس به مش
اسالمی را گسترد. کم کم روشی مابين فلسفه و علم کالم و معانی 
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حديث برگزيد، انتقاد بر حکيمان و عرفا 
ــمند و هنرمند و  نمود. چون مردی دانش
روحانی پارسا بود شاگردان فاضل تربيت 
ــه کالم و فهم حديث اهل  کرد و مدرس
ــاخت. دو نفر از  ــت نبوت را تجديد س بي
شاگردان دانشمند ايشان به نام آقا ميرزا 
ــيخ مجتبی مجتهد  جواد تهرانی و آقا ش
ــات دقيقی در  ــته تأليف قزوينی يک رش

ــالمی تأليف و منتشر  ــفه اس ــی، معاد، نبوت، امامت، فلس خداشناس
ــخنان فالسفه يونان و اسالم  ــاختند. در اين کتاب ها بعضی از س س
ــد و از آيات قرآن  ــزرگ را مورد بحث و انتقاد قرار دادن ــای ب و عرف
ــود مورد دقت و  ــخنان خ ــاهد س مجيد و حديث اهل بيت برای ش
ــير قرآن و حديث هدف اخالقی  ــرح و معنی تفس توجه آوردند. با ش
ــالمی گرفتند. و در حقيقت می توان گفت: دستگاه  و اجتماعی و اس

علمی گفتار اهل بيت را تجديد نمودند۴ 
عالمه جعفری رحمة اهللا می گويد:

ری [عرضه معارف اصيل  ــرز تفکّ ــا نيز در جامعه خود چنين ط م
ــخاص معدودی می بينيم که مهم ترين  ــالمی] را در اش قرآنی و اس
ــت. در  ــات آية اهللا مرحوم آقا ميرزا مهدی اصفهانی اس آن ها نظري
ــوم آقا ميرزا  ــيار با فضل و تقوای مرح ــته من با تالمذه ی بس گذش
ــته ام. نتيجه ای که از آن بحث ها  مهدی تماس ها و بحث هايی داش
ــان بينی و طرز  ــان هم معرفت و جه ــد اين بود که ايش ــل ش حاص
ــد ديگر علماء،  ــر نبودند، بلکه مانن ــالم را منک ــر کالمی در اس تفکّ
معرفت را ضروری می دانستند، در نهايت ايشان از غوطه ور شدن در 
ــکيده و هيچ گونه  ــائلی که خش اصطالحات قديمیِ يونانی و در مس

ارتباط حقيقی با واقعيات ندارد، خودداری می کردند۵ 
آيت اهللا حاج شيخ مسلم ملکوتی می گويد:

ــتری  ــفه رواج بيش ــهد، فلس ــته در حوزه مش در زمان های گذش
ــت. من اين دوره را نديدم، ولی شنيدم اساتيد و شخصيت های  داش
ــفی و حکما در آن حضور پر نشاط داشته اند. بعدها  ــته ی فلس برجس
ــن وضعيت با ورود مرحوم آيت اهللا حاج ميرزا مهدی اصفهانی به  اي
ــهد افول پيدا کرد. ايشان با تدريس معارف اسالمی خاص خود،  مش
ــفه در مشهد  ــاخت، کم کم فلس ــهد را دگرگون س فضای حوزه مش
منزوی و برچيده شد. ... مرحوم آقای اصفهانی يک وزنه ی علمی و 
قوی بود. ايشان نه تنها در فقه و اصول بلکه درفلسفه و عرفان هم 
ــت ولی مخالف فلسفه بود، يعنی فلسفه را  ــلط الزم و کافی داش تس
ــده و فهميده بود ولی آن را رد می کرد. در همان درس معارفی  خوان
ــته بود فلسفه و فالسفه را نقد می کرد... آيت اهللا اصفهانی  که گذاش
با پشتکار و اهتمام قوی که از خود نشان داد توانست مکتب معارفی 
ــهرت  ــان را به وجود آورد که بعدًا به نام «مکتب تفکيک» ش خراس
پيدا کرد. او در اين عرصه، شاگردان فاضلی هم تربيت نمود و برخی 
ــيخ مجتبی  ــم قزوينی، مرحوم ش ــا مانند مرحوم آميرزا هاش از آن ه
ــان را ادامه  ــد بودند که راه استادش ــی و مرحوم آقای مرواري قزوين

ــای مرحوم آيت اهللا  ــر با اينکه در اثر فعاليت ه ــوی ديگ دادند. از س
ــاگردانش عرصه بر فلسفه و پيروان آن حسابی تنگ  اصفهانی و ش
ــد به طوری که هيچ کس جرأت نداشت در حوزه ی مشهد درس  ش
ــفه ياد بگيرد و يا کتب فلسفی مطالعه کند.... ولی در عين حال  فلس
ــه ی حاکم  مقاومت از  ــانی بودند که در برابر اين جبه ــاز هم کس ب

خود نشان می دادند.۶  
آيت اهللا صالحی مازندرانی می گويد:

ــتاد بزرگوارانی چون حاج  ــی... اس ــوم ميرزا مهدی اصفهان مرح
شيخ هاشم قزوينی، حاج شيخ کاظم دامغانی، شيخ مجتبی قزوينی، 
ميرزای تهرانی و جناب مرواريد و بعضی ديگر بودند... . در هر حال 
ــيخ عبدالنبی کجوری] و بسياری ديگر از شاگردان  ايشان [بعنی ش
مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی مخالف فلسفه و عرفان بودند و بساط 
مخالفت با فلسفه و عرفان را ايشان در مشهد چيدند و بعد از ايشان 
شاگردانی که از آن ها نام بردم ادامه دهنده ی راهش بودند... . استاد 
ــا در دروس عقايد و معقول، مرحوم ميرزا [جواد آقا تهرانی] بودند  م
ــيخ  ــًا رد می کردند و ديگری مرحوم ش ــفه و عرفان را قوي که فلس
ــفه  ــه های بحث عليه عرفان و فلس ــی قزوينی بودند که جلس مجتب

داشتند۷ 
مرحوم حاج شيخ عباس علی اسالمی۸ می گويد:

ــهد دور بودم،  در اين فاصله زمانی که از مجمع علمی حوزه مش
ــود. قبل از عزيمت به هند  ــته ب تحوالتی در وضع حوزه پديدار گش
توسط جناب آقای حاج ميرزا محمود کلباسی از فضالی بنام حوزه، 
ــه محضر درس حضرت آيت اهللا آقای ميرزا مهدی اصفهانی اعلی  ب
ــريف راه يافته و بهره ها برده بودم. البته در آن هنگام  اهللا مقامه الش
ــبب  ــتم و نيز به س ــفه و عرفان داش ــه دليل تمايالتی که به فلس ب
ــفه  ــری خاص مرحوم آقا ميرزا مهدی در رد عرفان و فلس موضع گي
ــتم از کماالت اين راد مرد عرصه ی دانش و پارسايی آنگونه  نتوانس
ــته و شايسته است بهره گيری نمايم و اينک با فهم حقيقت  که بايس
ــناخت احوال عارفان و پی بردن  ــفه و درک ماهيت عرفان و ش فلس
ــان با معارف اهل بيت عصمت و  ــه مهجوريت و بلکه ضديت ايش ب
طهارت عليهم صلوات اهللا آرزوی دوباره ام راهيابی به حلقه ی درس 

مرحوم استاد آقای ميرز امهدی اصفهانی بود.۹ 
ــود که پس از بازگشت از سفر هند  ــان در ادامه يادآور می ش ايش
ــط مرحوم کلباسی به حلقة درس ايشان می پيوندد. و در  دوباره توس
مالقاتی خصوصی که با ميرزا داشته است مرحوم ميرزای اصفهانی 
ــب االمر عليه  ــه محضر حضرت صاح ــرف خويش را ب ــان تش جري

در خاطرات آيت اهللا خزعلى مى خوانيم: 
يكـى ازعلماى بزرگـى كه در زندگى با او روبه رو شـده ام ميرزا مهدى اصفهانى 
اسـت. ايشان تربيت شده ى حوزه ى علميه ى نجف بود. با اين كه فلسفه خوانده 
بود ولى از اين درس دل خوشـى نداشـت. او معتقد بود كه فلسـفه  علم اهل بيت 

نيست. 
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ــه مخالفت او با  ــان بازگو کرده و توضيح می دهد ک ــالم به ايش الس
ــفه و عرفان چگونه آغاز شده است. ايشان پس از نقل آنچه در  فلس

اين جلسه خصوصی با ميرزا داشته می نويسد:
ــوم آقا ميرزا مهدی پس از اين رؤيا از همه قدرت و نيروی  مرح
رات فلسفی و عرفانی را بر  خويش بهره برد تا کژيها و انحرافات تفکّ
ــن سازد و به سبب آنکه خود سالها در متون  جويندگان حقيقت روش
ــته، بر دقايق و لطايف اين مقوالت  ــفه ممارست داش عرفان و فلس
ــلّط وافر داشت، به نحو احسن و اکمل از عهده اين مهم  تبحر و تس

برآمد.۱۰ 
ــيخ غالم  ــالم محمد رضا محامی فرزند مرحوم حاج ش حجت االس
ــاگردان مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی است  حسين بادکوبه ای از ش

درباره فعاليت مرحوم ميرزا می گويد:
ــی،  از نظر علمی در  ــت اهللا حاج ميرزا مهدی اصفهان مرحوم آي
ــان بود... آن مرحوم از  ــرآمد علمای خراس رأس حوزه ی علميه و س
ــفه ارزشی قائل نبود و اعتقادشان اين بود که فلسفه،  ابتدا برای فلس
ــفه مشاء و چه فلسفه اشراق جزو اسالم نيست و انتقادهای  چه فلس
ــديد اللحنی به فلسفه داشت. البته بعضی از فالسفه، مثل مرحوم  ش
ــان در  پدرم، ضمن اينکه به درس حاج ميزرا مهدی می آمدند با ايش
ــفی بحث می کردند. پدرم، خيلی در فلسفه وارد بود و  ــائل فلس مس
غالبًا با مرحوم اصفهانی بحث می کرد و اين مباحثه گاهی به جاهای 
باريکی می کشيد... . به هر حال، مرحوم حاج ميرزا مهدی اصفهانی، 
چون خودش ضد فلسفه بود شاگردانش هم ضد فلسفه بودند افرادی 
ــواد تهرانی، حاج  ــيخ مجتبی قزوينی، حاج ميرزا ج ــل حاج ش از قبي
شيخ محمود حلبی، آقای مرواريد و حاج شيخ زين العابدين تنکابنی 
ــفه اند... جو مشهد  ازتربيت يافتگان مرحوم اصفهانی وهمه ضد فلس
ــت. افکار حاج ميرزا مهدی  ــفه ضديت داش ــان با فلس در زمان ايش
ــاگردانش در حوزه نفوذ می کرد، به گونه ای  ــيله ش اصفهانی به وس
لی که  ــا آن تبليغات مفصّ ــدند... . ب ــفه منزوی ش که طرفداران فلس
حاج ميرزا مهدی اصفهانی داشت، کسی به فلسفه توجهی نمی کرد. 
فلسفه چيزی ضد اسالم و جدای از اسالم به شمار می آمد. در حال 

حاضر نيز چنين افکاری در حوزه مشهد حاکم است۱۱ 
در خاطرات آيت اهللا خزعلی هم در اين باره می خوانيم: 

ــده ام ميرزا  ــی ازعلمای بزرگی که در زندگی با او روبه رو ش يک
مهدی اصفهانی است. ايشان تربيت شده ی حوزه ی علميه ی نجف 
ــی  ــود ولی از اين درس دل خوش ــفه خوانده ب ــود. با اين که فلس ب

نداشت. او معتقد بود که فلسفه  علم اهل 
بيت نيست. تمام فکر و ذکر اين شخص، 
ــدس حضرت بقية اهللا  توجه به مقام مق
ــان يک سلسله معارف  االعظم بود. ايش
ــاير مسائل فرهنگی  از توحيد گرفته تا س
ــيد. برخی  را از درون روايات بيرون کش
ــهد فلسفه تدريس  از بزرگان که در مش
ــخنان وی آزرده شدند.  می کردند، از س

ميرزا مهدی اصفهانی بر سخنان خود اصرار داشت؛ برخی از کسانی 
که در مشهد فلسفه تدريس می کردند، تحت تأثير سخنان وی قرار 
ــمنان فلسفه تبديل گرديدند. از علمای ديگر مشهد  گرفتند و به دش
ــفه نشان نمی دادند، می توان از حاج شيخ  که رغبت چندانی به فلس
ــيخ هاشم قزوينی و ميرزا جواد آقا تهرانی  مجتبی قزوينی و حاج ش

نام برد؛ اين علما با فلسفه ميانه  خوبی نداشتند.۱۲ 
ــد، تنها بخش کوتاهی از بيان حقيقت  ــخنان که ذکر ش اين س
ــخنان برخی از عالمان معاصر آمده است. اما همين  ــت که در س اس
اندازه، در تصوير دقيق تأثيرگذاری ميرزای اصفهانی در حوزه مشهد 
ــاير حوزه ها کفايت می کند. طبعًا  اين اندازه توفيق مرحوم ميرزا  و س
ــهد و عالمان آن، بدون  ــی فکری در حوزه ی مش ــاد دگرگون در ايج
ــنايی کامل به معارف  ــفی و عرفانی و آش اطالع کافی از متون فلس
ــکالت روش فلسفی و عرفانی و  ــن مش قرآنی و تبيين دقيق و روش

حل آنها با روش وحيانی، به هيچ وجه ممکن نيست.

آگاهـى و اعتدال، دو عامل توفيق ميرزاى اصفهانى در نقد 
فلسفه و عرفان

تاثير گذاری مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی رحمه اهللا در تضعيف 
ــوم دينی در حوزه ی  ــوی طالبان عل ــفه وعرفان از س اقبال به فلس
علميه مشهد غير قابل انکار است . شاگردانی که ايشان در آن حوزه 
ــر شده، به روشنی  ــاگردان نش ــوی ش تربيت کرده و آثاری که از س
ــوف يا  ــت؛ به گونه ای که امروزه هيچ فيلس ــر همين نکته اس بيانگ
ــه از مرحوم ميرزای اصفهانی به عنوان  ــی را نمی توان يافت ک عارف
مخالف فلسفه و عرفان ياد نکند.  اين امر نيز با مراجعه به  نقدهای 
ــر شده و در حال انتشار در مورد مکتب تفکيک،  رو به افزايش منتش
ــنی قابل لمس است و اين نمونه ای خيلی روشن از موفقيت  به روش
ــکالت  ــوم ميرزای اصفهانی، در توجه دادن طالبان علم به مش مرح
ــفه و عرفان با محکمات و نصوص معارف  ــازگاری های فلس و ناس
ــالم عليهم  ــا تبيين اهل بيت پيامبر گرامی اس ــادیِ  وحيانی ب اعتق

السالم است .
ــلط  ــت در چنين امری مرهون دانش و تس ــت موفقي بديهی اس
ــفه و عرفان و معارف اعتقادیِ وحيانی  ــان بر مبانی فلس کامل ايش
است ، چرا که  بدون اطالع دقيق از اين سه امر، ممکن نبود مرحوم 
ميرزای اصفهانی بتواند در حوزه خراسان بزرگان فلسفه و عرفان را 
ــخت کوش و  در خدمت معارف وحيانی درآورد و از آنان مدافعانی س

تاثير گذارى مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى رحمه اهللا در تضعيف اقبال به فلسـفه 
وعرفان از سـوى طالبان علوم دينى در حوزه علميه مشهد غير قابل انكار است . 
شاگردانى كه ايشان در آن حوزه تربيت كرده و آثارى كه از سوى شاگردان نشر 
شـده، به روشـنى بيانگر همين نكته است؛ به گونه اى كه امروزه هيچ فيلسوف يا 
عارفى را نمى توان يافت كه از مرحوم ميرزاى اصفهانى به عنوان مخالف فلسفه 

و عرفان ياد نكند. 
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ــگر در حوزه معارف وحيانی  بسازد  تالش
ــاگردان  ــه احدی از ش ــه گونه ای ک ،  ب
ــراغ نداريم که از  ــان را س ــوار ايش بزرگ
فلسفه وعرفان رايج در حوزه های علميه 
ــان از مخالفان  ــد؛ بلکه همه آن دفاع کن
ــفی وعرفانی  ــخت نشر علوم فلس سرس
ــاير حوزه ها بوده  ــان و س در حوزه خراس

و هستند.
ــرزای اصفهانی به جای  حال اگر مي
ــفی و عرفانی  تبيين اصول و مبانی فلس

ــريح جهات  ــح کامل اصول و مبانی اعتقادیِ وحيانی و تش و توضي
ــار و جنجال  ــی و فنی ، به ج ــان آنها  به صورت علم ــالف مي اخت
ــزا  ــت و به جای مخالفت اصولی وعقاليی به تکفير و ناس می پرداخ
ــيد، بلکه  ــن مبادرت می کرد،  نه تنها به مقصود خويش نمی رس گفت
ــته، موجب ترويج فلسفه و تشديد اقبال طالبان علم و دانش  ناخواس

به سوی اين مطالب می شد.
ــال در حوزه علميه  ــوم ميرزای اصفهانی حدود ۲۵ يا ۲۳ س مرح
ــان بعد از گذراندن دروس عالی  ــان تدريس کرده است. ايش خراس
ــتاد  ــب اجازه  نامه ای با مضامين عالی از اس ــفه و عرفان و کس فلس
ــان  ــال ۱۳۴۰ ق وارد حوزه خراس خويش مرحوم نايينی در حدود س
ــود و در بدو ورود، به تدريس خارج فقه و اصول در آن حوزه  می ش
ــی خويش در ميان  ــد از تحکيم موقعيت علم ــان بع می پردازد. ايش
ــال - ، به تدريس معارف  ــار -  بعد از حدود ۱۰ س ــان آن دي حوزوي
ــدام می کند و اين تا  ــول و مبانی وحيانی اق ــاس اص اعتقادی بر اس
ــان به مدت ۱۶ سال تداوم داشته است. نخستين  هنگام رحلت ايش
تقريراتی که از دروس معارفی ايشان در دست است به سالهای پس 

از  ۱۳۴۹ مربوط می باشد . 
ــده در دروس ايشان  با نگاهی به مباحث و موضوعات مطرح ش
ــد ايشان در روش بيان برخی  ــاله، به نظر می رس در اين دوره ۶۱ س
ــت . يعنی در آغاز به تدريس  موضوعات معارفی تجديد نظر کرده اس
معارف، به دليل جو فلسفی – عرفانی حاکم بر حوزه علميه خراسان، 
ــت  ــا احتياط کامل به مخالفت با اصول و مبانی آن دو پرداخته اس ب
ــت. تا آنجا که تصريح  ــيده اس اما به تدريج مخالفت را تعميق بخش
ــيدن به اصول اعتقادات دينی، نا کارآمد  می کند اين دو روش، در رس

و  بلکه مضر هستند.
البته منظور ما آن  نيست که ايشان در ابتدای کار موضع انتقادی 
در برابر فيلسوفان و عارفان نداشته اند؛ بلکه مقصود اين است که به 
ــفی و عرفانی  دليل انس اذهان طالب با مفاهيم و مصطلحات فلس
ــم در کالم و اصول فقه، اين امکان وجود  ــوخ اين مفاهي و حتی رس
نداشت که ميرزا از آغاز، پايه های اساسی اين افکار و انديشه ها را به 
ــت که ايجاد تغيير و تحول اساسی در  کلی درهم بريزد .  طبيعی اس
ــو غالب بر فضای علمی يک حوزه علمی راهی جز اين ندارد . لذا  ج
مرحوم ميرزا در ابتدای مسير، تنها  برخی از اختالفات شاخص ميان 

ــفه و عرفان را مطرح ساخته و ضمن بيان  معارف الهی و مبانی فلس
ــا پيدايش آن را به طالبان معارف اعتقادی  جهت اختالف آنها، منش
گوشزد می کند. ايشان در اين مسير با اساتيد فلسفه و عرفان به طور 
ــده و پايه های فکری آنان را متزلزل می سازد و  جدی وارد بحث ش
ــبت به نتايج فلسفه  ــکل گيری ذهنيت جديد نس در ادامه، پس از ش
ــدن زمينه برای بيان اصول و مبانی وحيانی، آن  و عرفان و آماده ش
ــته بود مطرح کرده  ــان ثابت گش چه را که از معارف وحيانی بر ايش
ــی را به طالبان دانش وحيانی  ــق تعقل صحيح در معارف اله و طري

می آموزد.

نادرستى بحث از «ماهيت و وجود» در نظر مرحوم ميرزا
ــث از «ماهيت و  ــت که بح ــوم ميرزای اصفهانی معتقد اس مرح
ــراف طالبان حقيقت  ــز «امکان و وجوب»، موجب انح ــود» و ني وج

است . ايشان در رساله قضا و قدر می نويسد:
ــيئية بالغير. فليس حيثها  ــر الحق، هو الکون والش ــة غي إن حقيق
ــفة، ليست إالّ حيث  ــنة الفالس إالّ ذلک. فالماهية الّتی دائرة فی ألس
ــيئية بالغير وليس لها حيث النفسية والشيئية الماهوية، کی يقال  الش
انّها من حيث هی هی، ليست إالّ هی؛ بل ليس لها إالّ حيث الشيئية 
ــر والماهوية بالغير لما کنا مفطورين بتوحيد الحق وتمييز حقيقة  بالغي

إنيتنا عنه تعالی.۱۳ 
ــت و  ــيئيت بالغير اس          حقيقت غير خداوند متعال، کون و ش
ــفه  حقيقتی و جهتی جز اين ندارد. پس ماهيتی که در اصطالح فلس
رايج است، جز شيئيت بالغير چيز ديگری نيست و برای آن مرتبه ای 
ــود:  ــيئيت ماهوی وجود ندارد تا گفته ش ــد نفس خود يعنی ش در ح
ــيئيت  ــت االّهی» بلکه ماهيت جز ش ــة من حيث هی ليس الماهي»
ــدارد. زيرا ما به  ــودن و ماهيت بالغير بودن جهت ديگری ن ــر ب بالغي
ــت ذات خودمان از او  ــد خداوند متعال و معرفت جدايی حقيق توحي

مفطور هستيم.
ــفه که «الماهية من حيث هی ليست إال  ــان اين قول فالس ايش
هی ال موجودة و ال معدومة» را شرک دانسته و در بيان دليل ابطال 

آن می گويد: 
وألنّه لو کان لها حيث نفس وذات وحيث هی هی، لکانت لنفسها 
ــها، ثالثًا بين الوجود  ــة؛ بل عين المرتبة؛ ويکون فی مرتبة نفس مرتب

والعدم والثالث بديهی البطالن.

با نگاهى به مباحث و موضوعات مطرح شـده در دروس ايشـان در اين دورة 61 
سـاله، به نظر مى رسـد ايشـان در روش بيان برخى موضوعات معارفى تجديد 
نظر كرده اسـت . يعنى در آغاز به تدريس معارف، به دليل جو فلسـفى – عرفانى 
حاكم بر حوزه علميه خراسان، با احتياط كامل به مخالفت با اصول و مبانى آن دو 
پرداخته است اّما به تدريج مخالفت را تعميق بخشيده است. تا آنجا كه تصريح 
مى كند اين دو روش، در رسـيدن به اصول اعتقادات دينى، نا كارآمد و  بلكه مضر 

هستند.
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واما إذا کان حيث نفسها الشيئية والواقعية بالغير، فليس لها حيث 
الشيئية فی نفسها؛ فال مرتبة لنفسها کی يکون ثالثا. وايضًا لو کانت 
ــتغناء عن الحق فی الماهوية.  ــيئية ماهوية بنفسها، يلزم اإلس لها ش

فالشيئية الماهوية هو الشرک، کما ال يخفی.۱۴ 
ــته باشد، و من حيث هی هی  زيرا اگر ماهيت، نفس و ذات داش
ــد، در اين صورت ذات و نفس ماهيت، مرتبه   در مورد او صادق باش
ــت و بلکه عين مرتبه خواهد بود. و براين اساس، مرتبه  خواهد داش
ماهيت، امر سومی بين وجود و عدم خواهد بود که بطالنش بديهی 
ــت. اما اگر ذات ماهيت، شيئيت و واقعيت بالغير باشد و آن را در  اس
حد ذات خود شيئيتی نباشد، در اين صورت مرتبه ی نفس و ذات هم 

نخواهد داشت تا امر سومی غير از وجود و عدم بوده باشد.
ــيئيتی داشته باشد،   اضافه بر اينکه اگر ماهيت در مرتبه ذات ش
در همين جهت مستغنی از خدا خواهد بود. پس روشن است که قول 
ــی ال موجودة وال معدومة»  ــت االّه به «الماهية من حيث هی ليس

شرک است.
ــمت رائحة الوجود»، اصل  ــان عالوه بر نفی«ما ش در اينجا ايش
ــفه در باب ماهيت يعنی «الماهية من حيث هی ليست  سخن فالس

إالّ هی» را نيز باطل می داند.
ــان در نسخه تقريراتی که از درس پنج شنبه و جمعه ايشان  ايش

از مرحوم صدر زاده در دست است تصريح می کند که:
مما غفل البشر و غلط فی کشف حقايق األشياء، قولهم بالماهية 

و الوجود.۱۵ 
ــتباههای بشر در کشف حقايق اشياء، اعتقاد آن ها  از غفلتها و اش

به ماهيت و وجود است.
و در جای ديگر می گويد:

ــياء قبل تحقّقها، ذات و شيئية بوجه. فإن الشيئية و  فليس لالش
ذاتها، ليست االّ نفس تحقّقها فی الخارج۱۶  

ــچ وجه ذات و  ــی آنها، به هي ــش از تحقق خارج ــيا پي برای اش
ــيا، جز تحقّق آن ها در خارج  ــيئيتی نيست؛ زيرا شيئيت و ذات اش ش

امر ديگری نيست. 
ــح و فيضان و افاضه و  ــت بحث از جعل و رش ــان معتقد اس ايش
ــت و اگر اين بحث  ــور و والدت، مولود بحث ماهيت و وجود اس تط
ــن می گردد که حقيقت خلقت، همان «ايجاد ال  ــود روش برچيده ش

ــی» و حقيقت مخلوقات، «تحقّق  من ش
و ثبوت بالغير» است:

ــر تعالی حيث  ــث ذات الغي ــان حي ف
ية بال جعل  قَ يئية و المکونية و المحقَّ المشَّ
ــح و فيضان و إفاضة و والدة فإن  و رش
کلّ ذلک علی اساس ترکيب األشياء من 

الماهية والوجود.۱۷  
حيث ذات خدا، مشيت شدگی، ايجاد 
ــت، بدون  ــدگی و تحقق يافتگی اس ش
ــح و فيضان و افاضه و  اينکه جعل و رش

ــاس ترکيب اشيا از  ــد. زيرا همه ی اين امور بر اس والدت در کار باش
ماهيت و وجود است .

ــيت کردن و ايجاد کردن اشيا، محتاج  يعنی خدای تعالی، در مش
ــت و در حقيقت برای مشيت  به امر ديگری غير از ذات خويش نيس
ــت. خداوند مشيت داشتن را از غير خود کسب  کردن، ذات کافی اس

نمی کند؛ بلکه آن را به حقيقت ذات خويش داراست.
ــث از امکان و  ــی، در جای ديگر، بح ــرزای اصفهان ــوم  مي مرح
ــيا از ماهيت و  ــوب را نيز محصول و نتيجه ی قول به ترکيب اش وج
وجود دانسته و آن را همچون اعتقاد به ماهيت و وجود باطل شمرده 

است. ايشان می نويسد :
ــع اإلمکان  ــود والماهية. فارتف ــالن الوج ــا قررنا، بط فظهر مم
ــرو الوجود لها إما  ــوب؛ ألن مدارهما علی ثبوت الماهيات وط والوج

بالوجوب أو اإلمکان. وکلّ ذلک من توهمات البشر.۱۸
ــن گرديد و بر  از آنچه تقرير کرديم بطالن وجود و ماهيت روش
ــاس، امکان و وجوب هم از بين رفت؛ زيرا امکان و وجوب،  اين اس
ــوت ماهيات و عروض وجود بر ماهيات به نحو وجوب يا  بر مدار ثب

امکان می چرخد. و همه اينها از خياالت و اوهام بشر است .  

 ميرزاى اصفهانى و ابطال عالم عقول و مثال
ــورد عوالم و مراتب وجود بر اين  ــوم ميرزای اصفهانی در م مرح
باور است که هيچ موجودی پيش از آنکه در اين عالم به وجود بيايد 
ــته است. يعنی خلقت به  در عالم ديگری به هيچ وجه وجودی نداش
ــت که خدای تعالی در وجود خودش همه وجودات  اين صورت نيس
ــد و سپس عقول و  موجودات ديگر را به نحو وجود الهوتی دارا باش
ــوس کليه و عالی مثال آن موجودات به نحو عقلی و مثالی وجود  نف
ــادی در دنيا ظاهر  ــند و تا در نهايت به صورت وجود م ــته باش داش
ــت که وجود خداوند متعال مباين با وجود  ــوند. بلکه او معتقد اس ش
ــاير موجودات است اعم از وجودات نوری و غير نوری. و وجودات  س
ــان  ــر نوری را به هيچ وجه در داخل خودش ــوری هم وجودات غي ن
ــوری مباين به تمام معنا  ــم با وجودات مادی غير ن ــد و آنها ه ندارن
هستند و به هيچ وجه در آنها وجود ندارند بلکه بدون اينکه هيچ نحو 
ــيت و رأی الهی موجود  ــابقه وجودی برای آنها بوده باشد به مش س
ــال را باطل و  ــوت و عالم عقول و عالم مث ــوند. لذا عالم اله می ش

مرحوم ميرزاى اصفهانى در مورد عوالم و مراتب وجود بر اين باور است كه هيچ 
موجـودى پيـش از آنكه در اين عالم به وجود بيايـد در عالم ديگرى به هيچ وجه 
وجودى نداشته است. يعنى خلقت به اين صورت نيست كه خداى تعالى در وجود 
خودش همه وجودات موجودات ديگر را به نحو وجود الهوتى دارا باشد و سپس 
عقول و نفوس كليه و عالى مثال آن موجودات به نحو عقلى و مثالى وجود داشـته 
باشـند و تا در نهايت بـه صورت وجود مادى در دنيا ظاهر شـوند. بلكه او معتقد 
است كه وجود خداوند متعال مباين با وجود ساير موجودات است اعم از وجودات 

نورى و غير نورى.
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بی معنا می دانند. او می گويد:
ــی توحيده، يعرف أن حيث ذات  ــأنه ف إن من عرف ربه تعالی ش
ــيئية والتحقّق به تعالى شأنه. وأن حيث  غيره تعالى، هو الكون والش
ــرار والموت  ــر والعجز واالضط ــدوث واإلمكان والفق ــه، هو الح ذات
ــرف بربه أن الحياة  ــن بذاته مع جاعله؛ فيع ــل والظلمة؛ مباي والجه
ــعور والقوة والقدرة والعقل والفهم ملك الرب تعالى شأنه، ملّكه  والش
ــادة والمدة وعالم  ــم العقول المجردة عن الم ــاه ... فيعرف أن عال إي

النفوس، من الموهومات النفسانية.
ــياء وحيث ذاتها و وجوب كونها عن  ــه بعد ظهور حقائق األش فإنّ
 من البدء فيها، فإن ــره وإذنه، يظهر أنّه البد رأيه تعالى وإيجابه وأم
ــن األول محدثًا محدود الذات ، وبه  ــدء عين الزمان. فيكون الكائ الب

يتحقّق الزمان وينقسم الدهر ، وبنوره يخلق ويكون كلّ شی ء.۱۹ 
ــی که پروردگارش را – که شأنش متعالی است – در  همانا کس
توحيدش شناخت، می داند که حقيقت ذات غير خداوند متعال، بودن 
ــيئيت و تحقق به خدای تعالی است. و می داند که حقيقت ذات  و ش
ــی،  اضطرار، موت، نادانی و  ــودش، حدوث، امکان، ناداری،  ناتوان خ
ــطه  ــا با جاعل خويش مباينت دارد. پس به واس ــت و ذات ظلمت اس
ــدرت، عقل و فهم،  ــعور، قوت، ق پروردگارش می داند که حيات، ش
ــت ... پس  ــه به او تمليک کرده اس ــت ک ــک پروردگار متعال اس مل
می داند که عالم عقولِ مجرد از ماده و زمان و عالم نفوس، از اوهام 
ــان است. زيرا بعد از اينکه حقايق اشيا و حقيقت ذات شان  نفس انس
ــان و ايجاب و امر واذن او ظاهر شد،  و وجوب به حريت خدا بودنش
ــن می شود که حقايق اشيا بايد آغاز و بدء داشته باشند و معلوم   روش
ــت. پس کائن اول حادث و ذاتا  ــت که آغاز و بدء، عين زمان اس اس
ــق آن، زمان هم تحقق پيدا می کند و  ــدود خواهد بود و به تحق مح
ــم می شود و به نور کائن اول، همه ی اشيا خلق می شوند  دهر منقس

و تکون پيدا می کنند.
نکاتی که از اين عبارت استفاده می شود عبارتند از:

۱. تمام موجودات دنيا، حقيقتًا حادث و فقير و عاجز و ظلمت اند.
ــان را به تمليک  ــام موجودات دنيا و آخرت، همه کماالتش ۲. تم
ــعور و نور  ــوند. خدا به آنها علم، حيات، قدرت،  ش الهی مالک می ش
ــت مخلوقات  ــاالت خارج از حقيق ــک می کند. و همه اين کم تملي
ــری از مخلوقات الهی  ــنخ ديگ ــتند. و خود اين کماالت نيز س هس

هستند که متفاوت با حقيقت موجودات دنيا و آخرت اند.

ــوی اهللا، به رأی و إذن الهی تحقق پيدا می کنند؛  ۳. همه ی ماس
پس آنها آغاز و بدء دارند و ذاتا محدود ند.

۴. چون خلقت به رأی و اذن خدا آغاز می شود، با آفرينش اولين 
مخلوق، زمان پديد می آيد؛ چون زمان به معنای آغاز و بدء است.

ــه خاليق، به نورِ مخلوق اول خلق و تکون پيدا می کنند.  ۵. هم
(خلق اهللا المشية بنفسها، ثم خلق األشياء بالمشية) .۲۰

۶. عالم عقول مجرد از ماده و زمان و عالم نفوسِ مجرد، از اوهام 
و خياالت بشر و از نظر معارف الهی باطل است.

ــور که می بينيم از نظر ميرزای اصفهانی خلقت به رأی و  همانط
ــود و مشيت، مخلوق اول است. و هيچ يک  مشيت الهی آغاز می ش
ــی همه آنچه در عالم ماده اعم از دنيا  ــودات مظلم الذات يعن از موج
ــتند، عين علم و عقل و شعور و قدرت و حيات نيستند.  و آخرت هس
ــعور و قدرت و حيات  ــدی نمی تواند در علم و ش ــاس اح بر اين اس
ــود و بگويد من عين علم وحيات وقدرتم تا چه رسد  محض فانی ش
به ادعای «انا الحق»! در مقابل، فيلسوفان حکمت متعاليه و عارفان، 
ــت خويش را عين نور و علم، بلکه عين خدا می دانند و مدعی  حقيق

انا الحق می شوند.
ــوفان حکمت  ــرزای اصفهانی ديدگاه عارفان و فيلس مرحوم مي
ــمرده، آن را با معارف  متعاليه را درباره ی کل نظام آفرينش باطل ش
وحيانی در تقابل می داند. تطور و تشأن و مبدئيت ذات در نظام علّی 
و معلولی، مورد قبول ايشان نيست و ايشان هيچ موجودی را با ذات 
ــيت الهی  ــی پيوند نمی زند؛ بلکه همه موجودات را به رأی و مش اله
ــمارد و معقتد است که چون خلقت به رأی  مخلوق و مجعول می ش
است و رأی آغاز و بدء دارد، پس همه  خلق زمان مند و محدود است؛ 

اگر چه هيچ کسی توان احصاء مخلوقات الهی را ندارد.
ايشان در جای ديگر می گويد:

ــر أيضًا بطالن عالم العقول والنفوس ووجوب البدء للخلقة؛  وظه
ــن رأيه ، ويتحقّق الزمان.  ــی ء البد وأن يكون ع ألن كينونة كلّ ش
 ر عنه. وقد ظهر أيضًا أن ــبة إلى من تأخّ فيتجدد خلقه بالزمان بالنس
 ته وإرادته وتقديره وقضائه، فالبدــي ــی ء حيث أنّه يخلق بمش كلّ ش
ــية  ــون حادثًا بالحدوث الزمانی. فتحقّق الزمان بخلقة المش وأن يك

والصادر األول.۲۱ 
بطالن عالم عقول و نفوس و وجوب آغاز برای خلقت نيز آشکار 
ــد و  ــد؛ زيرا تحقق هر چيزی ناگزير بايد به رأی خدای تعالی باش ش

مرحـوم ميرزاى اصفهانى ديدگاه عارفان و فيلسـوفان حكمت متعاليـه را درباره  كل نظام آفرينش باطل 
شـمرده، آن را با معارف وحيانى در تقابل مى داند. تطور و تشـأن و مبدئيت ذات در نظام علّى و معلولى، 
مورد قبول ايشـان نيسـت و ايشان هيچ موجودى را با ذات الهى پيوند نمى زند؛ بلكه همه موجودات را به 
رأى و مشـيّت الهى مخلوق و مجعول مى شـمارد و معقتد است كه چون خلقت به رأى است و رأى آغاز و 
بدء دارد، پس همه  خلق زمان مند و محدود است؛ اگر چه هيچ كسى توان احصاء مخلوقات الهى را ندارد.
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ــبت به  ــان هم با آن تحقق پيدا می کند و خلقت زمانی الهی نس زم
مخلوقات ديگر تجديد می شود.

ــت که هر چيزی چون به مشيت و اراده و تقدير  و نيز ظاهر گش
ــود، ناگزير بايد حادث زمانی باشد؛ زيرا با  و قضای الهی خلق می ش

خلقت مشيت و صادر اول، زمان تحقق پيدا می کند.
ــان در اين عبارت، جهت بطالن عالم عقول ونفوس را بيان  ايش
می کند و می گويد، چون خلقت به مشيت است، پس اعتقاد به عالم 
عقول و نفوس صحيح نيست؛ زيرا قائالن به اين عوالم معتقدند که 
ــتند و به هيچ وجه حدوث زمانی، بدء و آغاز  آنها عالم مجردات هس
ــيت  ــت، پس نمی توان آن ها را مخلوق به مش برای آنها متصور نيس

دانست.
ايشان در موارد زيادی در کتاب معارف القرآن، ضمن تبيين مراد 
ــرد و عالم مثال منفصل، تصريح  ــفه و عرفا از عالم عقول مج فالس
می کند که بيان صاحب شريعت در خلقت، غير از تصويری است که 
ــر ترسيم کرده است. بر اساس معارف صاحب شريعت، خلقت به  بش

مشيت است و همه کائنات حدوث زمانی دارند.۲۲ 
همچنين در نسخه ای از طبيعيات که از مرحوم ملکی ميانجی و 
صدرزاده در دست است، تصريح می کند که جميع عوالم مخلوق، از 
جوهری به نام «ماء» خلق شده اند که آن جوهر، مرکب از هيولی و 
ــت، گرچه ماده و مقدار و کم دارد و نيز به مشيت خلق  صورت نيس
ــان همه عوالم وجودی را به همين مخلوق مادی  ــت. ايش شده اس
ــت وجهنم، همه  ــت که ارواح، ابدان، بهش ــد و معتقد اس برمی گردان

مادی و دارای ابعاد سه گانه هستند. ايشان می نويسد:
ر  ــباح االولی والاألرواح فی مرتبة اإلرادة والذّ فليست عالم االش
ــأة مادية؛ مائية  األول وال االرواح المرکبة  مع الذر الثانی، إالّ فی نش
ــبة تلک المرتبة إلی المرتبة المتأخرة، نسبة الظالل؛  غاية األمر، نس
ــودات فيها مخلوقة  ــباح کما عرفت وکل الموج ــا أش ألن موجوداته
ــوص المتواترة. فليس من عالم  ــتعرف بالنص من الجوهر الماء کماس
ــی الروايات عين وال أثر.  ــة - ، ف المثال-  فضالً عن العقول القادس
ــذا األمر فی العالم المتأخر عن الموت و  البرزخ والقيامة. فليس  وهک
إالّ فی العالم المائی. والموجودات منها کلها مخلوقة من الماء، والفرق 
باللطافة والکثافة ... فليس فی علوم الشريعة من عالم المثال السابق 
ة  ــأة العقول -، عين و ال أثر. بل جميع الروايات ناصّ - فضالً عن نش
ــال المنفصل و الصور المقدارية المجردة  علی خالفها. و کذلک المث

عن المادة من الموهومات التی الواقع لها رأسًا.۲۳ 
ــه اراده و ذر اول و  ــباح اول و عالم ارواح در مرتب ــس عالم اش پ
ارواح مرکب با ذر در عالم ذر دوم، همه در عالم مادی مائی هستند. 
ــبت مرتبه اول به مرتبه ی متاخر، نسبت ظالل  نهايت امر اينکه نس
ــت؛ زيرا موجودات آن مرتبه اشباح اند و همه موجودات  (سايه ها) اس
ــتند همانطور که با روايات  در آن عوالم مخلوق از جوهر «ماء» هس
متواتر روشن خواهد شد. پس، از عالم مثال منفصل در روايات عين 
و اثری نيست. چه رسد به عالم عقول مجرد و مطلب نسبت به عالم 
بعد از مرگ و برزخ و قيامت نيز از همين قرار است. پس همه عوالم 

ــم از همين «ماء»  ــتند و موجودات در همه عوال ــم مائی هس در عال
ــده اند و تفاوت تنها به لطافت و غلظت است... پس در علوم  خلق ش
شريعت، از عالم مثال سابق خبری نيست تا چه رسد به عالم عقول. 
بلکه همه روايات، نصّ بر خالف آن است. و همين طور عالم مثال 
ــتند که  منفصل و صورت های مقداری مجرد از ماده، از اوهامی هس

به هيچ وجه واقعيتی برای آنها نيست.
تا اينجا صرفًا با طرح دو بحث از مباحث اصولی و مبنايی مرحوم 
ــناخت حقايق اشيا خواستيم به نظر کلی  ميرزای اصفهانی در باب ش
ــی ايشان در باب خلقت موجودات و حقايق اشيا اشاره کنيم   و اساس
تا در ادامه ی  مطالب بحث از اشکالهايی که به احتمال قوی ناشی 
از عدم دقت کافی در اصول و مبانی ميرزای اصفهانی است پاسخی 

اصولی و اساسی داده شود .  
حال با توجه به مطالب ياد شده، نسبتهايی را که در مقاله مذکور 

به مرحوم ميرزا داده شده، مورد تحليل و بررسی قرار می دهيم.

نگاهى به مدعيات نويسنده مقاله
ــب تفکيک»، مباحث  ــنده مقاله «مالحظاتی پيرامون مکت نويس
ــت؛  ــجم مطرح کرده اس ــی را به صورت پراکنده و غير منس مختلف
ــی از قبيل خلقت، تباين صفتی يا عزلی ميان خالق و مخلوق،  مطالب
ــبت تناهی و  وجود رابط، معرفت فطری و وجدانی خدای تعالی، نس
ــار و اموری از اين  ــورد خداوند متعال، جبر و اختي ــدم تناهی در م ع

قبيل.
ــا و متکلمان  ــت که تنها فقه ــی، مدعی آن اس ــر بحث وی در ه
ــن ابواب طرح  ــنّت را در اي ــح و موافق با کتاب و س ــارف صحي مع
ــتندی ارائه نکرده  ــد. اما هرگز از کلمات متکلمان و فقها مس کرده ان
ــت. و در مقابل، ادعا می کند که فيلسوفان و عارفان و تفکيکيان  اس
ــرار دارند و مطالب آنان  ــواب در مقابل متکلمان و فقها ق ــن اب در اي
ــم صحيح فقها و  ــوارد مخالف معارف وحيانی و فه ــام اين م در تم

متکلمان است .
ــای مختلف فرقی  ــفه ها و عرفانه ــان فلس ــنده مي ظاهرًا نويس
ــوفان فرقی قائل  ــان تفکيکيان و عارفان و فيلس ــد و نيز مي نمی بين
ــوفان و عارفان و تفکيکيان  ــت. وی معتقد است که همه فيلس نيس
ــت که  ــتراک دارند . اين در حالی اس در اين مطالب اتفاق نظر و اش
تفاوت ميان فالسفه و عارفان در برخی از اين مباحث بسيار اساسی 
و در حد تضاد است و اختالف ميان خود فيلسوفان در برخی مسائل 
ــن است که بنای ايشان  از حد ۳۰ قول فراتر می رود. همچنين روش
ــرا اگر بنا بر  ــت. زي ــفی و عرفانی نيس در اين مقاله، نقد روش فلس
ــاس روش و مبانی فلسفه و  ــی اين موضوعات بر اس تحليل و بررس
ــی و اصولی  ــان و تفکيک و کالم بود، بايد ابتدا اختالفات روش عرف
ــی می شد و در  ــنی تحليل و بررس و مبنايی اين چهار گروه به روش
ــها و مبانی در موضوعات طرح  ــار آن به اختالف نتايج اين روش کن

شده می پرداخت. 
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عدم تناهى خدا از نگاه نويسنده مقاله
ــنده ی مقاله در همين مقاله و آثار ديگر  يکی از مطالبی که نويس
ــش بدان تأکيد می کند بحث ازعدم صحت اطالق «نامتناهی»  خوي
ــد. او گمان می کند که فيلسوفان و عارفان  بر خداوند متعال می باش
و حتی تفکيکيان با اطالق نامتناهی بر خدای تعالی تمام موجودات 
ــته اند زيرا او بر  مقداری را داخل در حقيقت ذات وجود خداوند دانس
اين باور است که «تناهی» و «عدم تناهی» از صفات اجسام است، 
ــالق نامتناهی در حق  ــوفان و عارفان و تفکيکيان با اط ــس فيلس پ
خداوند متعال او را شامل تمام موجودات مقداری و دربر گيرنده آنها 

به معنای ظاهری و مادی می دانند.
ــفه هم تناهی و  ــوی ديگر تصريح می کند که از نظر فالس از س
ــتحالة ذاتیِ وجود نامتناهی،   ــام اند. و  اس عدم تناهی از اوصاف اجس
ــد  ــن اظهار تعجب، از خود می پرس ــت. لذا ضم ــلّم و بديهی اس مس
ــا وجود بديهی بودن  ــوفان و عارفان و تفکيکيان ب ــه چطور فيلس ک
ــتحاله ی وجود نامتناهی، خداوند متعال را نامتناهی می شمارند؟  اس
وی سپس چنين نتيجه گيری می کند که اين گروههای فکری دچار 
تناقض شده اند؛ زيرا از سويی خدا را مجرد می دانند و از سوی ديگر 

او را نامتناهی می پندارند که از اوصاف اجسام سه بعدی است.
ــبهه ای را که ممکن است به ذهن  وی برای دفع دخل مقدر، ش
ــد رد می کند. شبهه اين است که اگر تناهی  برخی از مخاطبان برس
ــام مقداری است، پس چرا در روايات،  و عدم تناهی از اوصاف اجس
خدای تعالی به عدم تناهی و غير محدود بودن توصيف شده است؟ 
ــود که نامتناهی در روايات،  ــبهه يادآور می ش ــخ اين ش وی در پاس
ــه مراد از آن، تنها تنزيه و  ــه عنوان صفت اثباتی به کار نرفته بلک ب

تقديس خدای تعالی از حد و نهايت داشتن است. 
ــؤال اين است که آيا صرفًا با تنزيهی دانستن صفت «عدم  اما س
ــردد؟ آيا توصيف اثباتی  ــکال مرتفع می گ تناهی» درباره خداوند اش
خداوند متعال به محيط بودن و معيت خدای تعالی با تمام موجودات 
ــکالی ندارد؟  ــت، از نظر وی اش ــام اس ــه در ظاهر مربوط به اجس ک
ــالم به  ــی که در قرآن کريم و روايات معصومان عليهم الس در حال
صراحت از محيط بودن خداوند متعال سخن گفته شده است. خدای 

تعالی می فرمايد:
 ةيری مف مأَال إِنَّه *يد هِ یٍء شَ لِّ شَ ف بِربِّك أَنَّه علَى كُ    أَولَم يكْ

 ۲۴. یٍء محيطٌ لِّ شَ م أَال إِنَّه بِكُ ِّهِ اِء رب من لقَ
ــياء شاهد است؟  آيا کفايت نمی کند که پروردگارت بر همه ی اش

ــان در  ــا از لقای پروردگارش بدان! آن ه
ــک و ترديدند. بدان! خدا بر هر چيزی  ش

احاطه دارد.
و نيز می فرمايد:

  کان اهللا بکل شیء محيطًا. 
و خدا بر هر چيزی احاطه دارد.

و نيز می فرمايد: 
  ۲۵.     إِن ربك أَحاطَ بِالنَّاسِ

همانا پروردگارت بر مردم احاطه دارد.
و در حديثی از اميرالمؤمنين عليه السالم آمده است:

 نم ارِج ی ٍء داخل و خَ ــی ٍء فی شَ شَ ــياِء الَ كَ          داخلٌ فی اْألَشْ
ارِج.۲۶  ی ٍء خَ ی ٍء من شَ شَ ياِء الَ كَ اْألَشْ

خداوند در اشيا داخل است نه مانند دخول چيزی در چيزی؛ و از 
آن ها خارج است نه مانند خروج چيزی از چيزی.

و در حديثی ديگر آمده است:
لِّ  ارِج من كُ ان و خَ ــكَ لِّ م ــارك و تَعالَى داخلٌ فی كُ تَب ُ ــاهللاَّ     فَ

ی ء.۲۷  شَ
خدای متعال در هر مکانی داخل است و از هر چيزی خارج است.

و در حديثی ديگر می خوانيم:
يرِ مباينَة.۲۸  ارِج منْها علَى غَ جة خَ يرِ ممازَ ياِء علَى غَ هو فی اْألَشْ

ــدن با آن ها. و از آن ها خارج  ــت، بدون مخلوط ش او در اشياءاس
است، بدون اينکه از آن ها جدا باشد.

و در نهج البالغه آمده است:
 ۲۹.لَةاي ی ٍء الَ بِمزَ لِّ شَ ير كُ ارنَة و غَ ی ٍء الَ بِمقَ لِّ شَ مع كُ

ــدن با آن ها.  ــت، اما نه به معنای قرين ش خدا با هر چيزی هس
ــت، اما نه به معنای زايل شدن و منعزل گشتن  و غير هر چيزی اس

از آن ها.
ــی بر خلق و نيز از  ــات و روايات از احاطه خدای تعال ــن آي در اي
ــبحان در اشياء  ــدن خدای س ــبحان بلکه از وارد ش معيت خدای س
ــت منظور از احاطه و معيت و  ــخن به ميان آمده است. روشن اس س
ــت. حال بايد ديد  دخول، احاطه ی مادی و معيت و دخول مادی نيس
آيا وقتی فيلسوف يا عارف و يا تفکيکی سخن از احاطه ی وجود خدا 
ــان احاطه ی مادی است يا سنخ ديگری از  بر خلق می کنند، مرادش
ــتن خدا بر  ــت؟ پس با اطالق لفظ نامتناهی يا احاطه داش احاطه اس
ــانی که چنين الفاظی را  تمام موجودات نمی توان نتيجه گرفت کس
در حق خدای متعال به کار می برند وحدت وجودی و موجودی اند. 

مرحوم صدوق درباره احاطه خدای تعالی بر خلق و محيط بودن 
خداوند متعال می فرمايد:

 نلُّ م لِّها؛ و كُ ــا كُ بِه مالاِء عــي ، معنَاه أَنَّه محيطٌ بِاْألَشْ ــطُ الْمحي
؛  ــعِ سلَى التَّوا ع د أَحاطَ بِه. وهذَ اه، فَقَ لَّه أَو بلَغَ علْمه أَقْصَ ــيئًا كُ ذَ شَ أَخَ
 نيرِ مغ سمِ الصَّ بِيرِ بِالْجِ ــمِ الْكَ س ةُ الْجِ ة إِحاطَ ةَ فی الْحقيقَ ِألَن اْإلِحاطَ
ا الْمعنَى  ــورِ بِالْمدن و لهذَ ةُ الس ة الْبيت بِما فيه و إِحاطَ إِحاطَ جوانِبِه؛ كَ

سمی الْحائطُ حائطًا.۳۰ 

در اينكه خداوند متعال به همه اشيا احاطه علمى دارد، جاى شك و ترديد نيست. 
اما سخن در اين است كه مگر وجود خداوند متعال، عين علم وعين قدرت وعين 
حيات نيسـت؟ پـس در نتيجه همان طور كه خدا احاطه علمـى دارد، احاطه ذاتى 
و وجـودى هم به همه اشـياء خواهد داشـت؛ زيرا دربارة خداونـد نمى توان گفت 
وجود او غير علم اوست. معيت و دخول خداوند در اشياء نيز هر دو ناظر به همين 

معناست؛ نه اينكه خدا علمى داشته باشد كه غير از ذات و وجودش باشد.
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ــياء احاطه دارد، عالم به  ــط، يعنی اينکه خدای تعالی به اش محي
ــرد و يا علمش به  ــس کل چيزی را بگي ــت؛ و هر ک همه آن ها اس
نهايت آن برسد، به آن احاطه دارد. واين معنای مجازی احاطه است؛ 
زيرا معنای حقيقی آن، احاطة جسمی بزرگ بر جسمی کوچک است، 
ــت و  ــه اطراف اش. مانند احاطه خانه به همه آنچه در آن اس از هم
احاطه ديوارهای شهرها به آن ها و به همين جهت است ديوار را در 

عربی «حائط» می گويند.
ــه علمی دارد، جای  ــيا احاط ــه خداوند متعال به همه اش در اينک
ــخن در اين است که مگر وجود خداوند  ــک و ترديد نيست. اما س ش
ــت؟ پس در نتيجه  ــال، عين علم وعين قدرت وعين حيات نيس متع
ــور که خدا احاطه علمی دارد، احاطه ذاتی و وجودی هم به  همان ط
ــت؛ زيرا دربارة خداوند نمی توان گفت وجود  ــياء خواهد داش همه اش
ــياء نيز هر دو ناظر  ــت. معيت و دخول خداوند در اش او غير علم اوس
ــت؛ نه اينکه خدا علمی داشته باشد که غير از ذات  به همين معناس

و وجودش باشد.
ــک» بعد از ذکر  ــی پيرامون مکتب تفکي ــه ی «مالحظات در مقال
معنای تناهی و عدم تناهی و نقل عبارت فالسفه که آنها نيز معتقدند 

تناهی و عدم تناهی از اوصاف اجسام هستند نتيجه می گيرد که:
ــت  ــبهه و توهم افراد مذکور باطل اس ــر اين اصل و پايه ش بناب
ــت بوده و  ــذا تمامی نتايجی هم که از آن گرفته  اند باطل و نادرس ل
ــی بگويد : «وجود خدا نامتناهی است  ــاس است که کس جدًا  بی اس
ــته  ــی بودن ذات او مجالی برای وجود غير او باقی نگذاش و نامتناه

است»۳۱  
وی در جای ديگر می نويسد:

ــت و وجود  ــب تفکيک می گويد: وجود خداوند نامتناهی اس مکت
ساير اشياء نسبت به خداوند، وجود حرفی و ربطی است. يعنی اينکه 
ــد  و مرتبه ای از وجود  ــارج از ذات خدا ندارن ــودات، وجودی خ موج
ــياء با خدا، تنها همين است که آنها اشباح و شکلها  اويند. غيريت اش

وتعينات خود همان وجود واحد نامتناهی يعنی خداوندند.۳۲ 
ــد نمی توان کسی را به صرف اطالق نامتناهی يا  پس روشن ش
ــالق احاطه وجود خداوند متعال بر موجودات ديگر يا داخل بودن  اط
ــود يا وحدت موجود کرد  ــيا، متهم به وحدت وج خدای تعالی در اش
ــبتی بايد دنبال دليل ديگری غير از اين  و برای چنين اتهامی و نس
اطالق بود. و اگر قرار باشد با چنين دليلی کسی را به وحدت وجود يا 

وحدت موجود متهم کنيم در اين صورت 
ــدا و امامان معصوم  -  نعوذ باهللا- به خ
ــود يا وحدت موجود  هم بايد وحدت وج

نسبت داده شود.

خلقت از نظر مرحوم ميرزا مهدى 
اصفهانى در معارف القرآن

ــدن صحت و سقم  ــن ش برای روش
نسبت های نويسنده ی مقاله به تفکيکيان 
ــا مرحوم ميرزا مهدی  و – در رأس آن ه
ــان از کتاب های  ــته های خود ايش ــی – ، عباراتی را از نوش اصفهان
معارف القرآن، ابواب الهدی، انوار الهداية و مصباح الهدی۳۳ که مورد 

استشهاد قرار گرفته، بررسی می کنيم:
نويسنده مقاله معتقد است که مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی اگر 
چه به ظاهر با فلسفه و عرفان مخالفت داشته، ولی در مرحله اثبات، 

سخنی غير از سخن فالسفه و عرفا نياورده است. او می نويسد:
ــفه توجه ندارد و  ــگفت اين که تفکيک، اصالً به مذهب فالس ش
ــفه نيز  ــود را با آنها مخالف می پندارد؛ چرا که فالس ــدون جهت خ ب
جعل وجود به معنای حقيقی خلق ال من شی، را منکرند و در مکتب 
تفکيک نيز عينًا همين معنا انکار می شود . کما اين که فالسفه جعل 
وجود به اين معنا را قبول دارند که می گويند : آن چه متن واقعيت را 
ــکيل می دهد، حقيقت وجود نامتناهی است و هيچ وجود ديگری  تش
ــت مگر ماهياتی که آن ها هم به نفس خود ،  غير از آن در کار نيس
هيچ موجوديت حقيقی ورای وجود ندارند و مکتب تفکيک هم عينًا 

همين را می گويد.۳۴ 
ــت که خلقت از نظر مرحوم ميرزا مهدی  ــان معتقد اس پس ايش
ــدارد و در واقع  ــا تفاوت حقيقی ن ــفه و عرف ــی با نظر فالس اصفهان
ــفه را می زند اگر چه  ــی، همان حرف عرفا و فالس ــرزای اصفهان مي
ــث خلقت به پنج مورد از  ــت. او در بح ــر با آن ها مخالف اس در ظاه
ــتناد کرده است  مطالب معارف القرآن۳۵ در اثبات مدعای خويش اس
ــی از ص ۳۳۲ تا ص۶۳۲  ــمتهای کوتاه ــه چهار مورد از آن، قس ک

معارف القرآن، نسخه مرحوم صدرزاده دامغانی است.
ــدی اصفهانی در اين چند صفحه، درباره  بحث مرحوم ميرزا مه
ــداء الهی در مخلوقات و مقام و  ــداء و آغاز خلقت و نقش رأی و ب ب
ــالف خلقت از نگاه  ــدرت الهی در خلقت و نيز اخت ــت علم و ق منزل
ــری با  ــوفان و عارفان و به طور کلی اختالف آراء عالمان بش فيلس
ــت. نويسنده مقاله،  ــالم اس نظر قرآن و روايات اهل بيت عليهم الس
بدون اينکه از اصول مباحث مربوط به اين بحث گزارش منصفانه و 
ــه بدهد و آن را به صورت کامل به مخاطب تقرير و منتقل  بی طرفان
کند، به صورت گزينشی ، قسمتهايی از آن مباحث را تقطيع کرده و 
در مقاله منعکس نموده است. برای اثبات اين نکته مهم، الزم است 
ــا تعيين موارد تقطيع  ــب مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی ب عين مطال
ــنده مقاله، در معرض ديد خوانندگان گرامی قرار  ــده توسط نويس ش

 مرحوم ميرزاى اصفهانى، بر خالف فالسـفه و عرفـا، جاعليت خداى تعالى را به 
رشـح و َفيَضان و تطّور و تشـأن نمى داند؛ بلكه او معتقد است خدا جاعل بالرأ ى 
اسـت؛ و ذات نسـبت به مجعـول اول و عدم آن و مجعول هـاى ديگرى كه حّد و 
حدودى براى آن ها وجود ندارد، نسـبت تسـاوى دارد. و هيچ كدام از آنها نسبت 
به ذات مقدم بر ديگرى نيسـتند. بنابراين تا ذات، ذات اسـت و رأى و مشيّتى از 
او تحقق پيدا نكرده اسـت، هيچ موجودى در عالم اعيان تحّقق پيدا نمى كند و به 

وجود نمى آيد.
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ــن گردد. اما از آنجا که نمی توان کل  ــود تا حقيقت امر روش داده ش
ــواهد در يک مقاله جمع کرد، با  ــن مجموعه را با تمام قرائن و ش اي
ــی از موارد ديگر و توضيح و تبيين  ــان دادن يک نمونه و گزارش نش
ــعی می کنيم اين مطلب را روشن  مراد مرحوم ميرزای اصفهانی، س

کنيم.
عبارت اول:

مرحوم ميرزای اصفهانی می نويسد:
ــداء واإليجاب، «يكون  ــه الرأی والب ــم إذا كان الغير۳۶ ممن ل ث
ــث ذات المجعوالت بهذا الغير، مجعولة بالذات،» عند رأيه وبدائه  حي
ــال جعل وال فعل وال تأثير وال غيرها» ؛ فهو قادر بذاته  وإيجابه، «ب
تعالى على ما يكشفه العلم بال تحديد بأحد النقيضين، وال بنظام دون 
 ته بعين علمه الذاتیته بذاته؛ وجاعليــام. فقدرته تعالى بعين جاعلي نظ
ــد بأحد النقيضين أو بنظام دون نظام.  المقدس المتعالى عن التحدي
ــبة النظامات الغير المتناهية فی األطوار الغير المتناهية ونقيضها  فنس
ــاوية. فنسبتها إلى جاعليته وإلى قدرته كذلك.  إلى علمه تعالى، متس
فهو العالم بذاته بال حد إذ ال معلوم؛ والجاعل الخالق الرب بذاته بال 
 ــوب؛ وهو القادر بذاته بال حد ــد إذ ال مجعول وال مخلوق وال مرب ح

إذ ال مقدور.۳۷  
ــب رأی و بداء و ايجاب  ــد که صاح ــی باش پس اگر آن غير، کس
ــطه آن غير مجعول  ــيايی که به واس ــد، حقيقت ذات اش کردن باش
ــده اند، به جهت رأی و بداء و ايجاب او، مجعول بالذات می شوند؛  ش
ــور ديگری غير از  ــل و تأثير و هر گونه ام ــدون اين که جعل و فع ب
اينها بوده باشد. پس خدای تعالی ذاتًا بر همه اموری که علم کشف 
ــه يکی از دو طرف نقيض و  ــد بدون اينکه قدرتش محدود ب می کن
ــدرت خداوند متعال  ــد. پس ق ــا محدود به نظامی خاص بوده باش ي
عين جاعليت ذاتی خدای تعالی است و جاعليت خدا عين علم ذاتی 
خداست که از هر گونه محدود شدن به يکی از دو طرف نقيض يا به 
ــت. پس نظام های غير متناهی با کيفيات و  نظامی خاص متعالی اس
طورهای غير متناهی و نقيض آن ها، نسبتشان به علم خدای تعالی، 
ــت. هم چنين نسبت همه آن ها به جاعليت خدای  نسبت تساوی اس
ــاوی خواهد بود. پس خدای تعالی  ــبت تس تعالی و قدرت او نيز نس
ذاتا علم غير محدود دارد، بدون اينکه معلومی در کار باشد؛ و خدای 
تعالی ذاتا جاعليت و خالقيت و ربوبيت غير محدود دارد، بدون اينکه 
ــد؛ و خدای تعالی ذاتًا بدون  مجعول و مخلوق و مربوبی در کار باش

هيچ محدوديتی قادر است، آنگاه که هيچ مقدوری نبود.
ــخص شده است  ــمتی که در عبارت باال داخل گيومه ها مش قس
ــت. همان طور که  ــنده مقاله قرار گرفته اس ــهاد نويس ، مورد استش
ــان اول عبارت را نياورده و نيز بعد از بالذات،  ــاهده می شود، ايش مش
ــت. و به  ــه و ايجابه» را حذف کرده اس ــه و بدائ ــارت «عند رأي عب
اين صورت، کالم مرحوم ميرزای اصفهانی را از مدلول اش منحرف 
ــوم ميرزای اصفهانی  ــت. و به مخاطب القا کرده که مرح نموده اس
ــات ذات خداوندند و جعل و  ــودات، تعين ــت که همه موج معتقد اس
ــارت مرحوم ميرزای  ــت؛ در حالی که عب فعل و تاثيری در کار نيس

ــتاد درجه در تخالف با اين مطلب است. بديهی  اصفهانی، صد و هش
ــت اين تقطيع به عمد، برای ايجاد ذهنيت خاص برای مخاطب  اس

صورت گرفته است. 
ــن عبارات مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی، نکاتی وجود دارد  در اي

که برای تبيين نظر ايشان در خلقت، تذکر به آنها الزم است:
اول: مرحوم ميرزا جاعل بالذات را به دو قسم تقسيم می کند:

ــل بالذات غير  ــب رأی (مختار). ۲. جاع ــذات صاح ۱.جاعل بال
صاحب رأی (غير مختار). 

ــت از همه جاعل های  جاعل بالذات غير صاحب رأی عبارت اس
ــار از آنها پديد می آيد بدون اينکه آنها  ــی که به طور طبيعی آث طبيع
در صدور و جعل آن آثار، اختيار و رأی و اراده ای داشته باشند. مانند 
ــيد. وقتی آفتاب طلوع  ــعاع نور از خورش صدور حرارت از آتش و ش
ــعاع از آن به اقتضای طبيعتش صادر می شود و همچنين  می کند ش
ــوفان در مورد صادر اول  ــت آتش نسبت به حرارت. نظريه فيلس اس
ــت. آنان اگر چه خدا را  ــبت به خدای تعالی هم از همين قرار اس نس
ــدای تعالی به  ــد ولی قدرت را درباره خ ــن علم و قدرت می دانن عي
«فعلية التاثير و عليت تامه» برمی گردانند و از نظر آنان، منشأ صدور 
ــه ذات، توان عدم صدور آن  ــت بدون اينک عقل اول، ذات الهی اس

را داشته باشد.
ــرزا مهدی اصفهانی،  ــذات صاحب رأی، از نظر مي اما جاعل بال
ــطه رأی  تمامی جاعل ها و فاعلهای مختارند که فعل از آنها به واس
ــان هيچکدام از  ــن جهت، فرقی مي ــود. در اي ــار صادر می ش و اختي
ــا در «جاعل بالذات» و  ــار وجود ندارد و تفاوت آنه فاعل های مخت
ــاره خواهد  ــت که در نکته دوم بدان اش «جاعل بالعرض» بودن اس
ــفه و عرفا، جاعليت  ــد. مرحوم ميرزای اصفهانی، بر خالف فالس ش
ــح و فَيضان و تطور و تشأن نمی داند؛ بلکه او  خدای تعالی را به رش
معتقد است خدا جاعل بالرأ ی است؛ و ذات نسبت به مجعول اول و 
ــدم آن و مجعول های ديگری که حد و حدودی برای آن ها وجود،  ع
ــاوی دارد. و هيچکدام از آنها نسبت به ذات مقدم  ــبت تس ندارد نس
ــت و رأی و مشيتی از  ــتند. بنابراين تا ذات، ذات اس بر ديگری نيس
ــت، هيچ موجودی در عالم اعيان تحقّق پيدا  او تحقق پيدا نکرده اس

نمی کند و به وجود نمی آيد.
ص و مرجح تقدم  ــت که آنچه مخصّ ميرزای اصفهانی معقتد اس
ــيت و رأی الهی است و  ــبت به ديگری است، مش يکی از آن ها نس
ــيت و رأی هم از او به مالکيت و سلطنت و اقتدار تام و عالميت  مش
ــری غير از ذات کامل  ــق پيدا می کند و عامل ديگ ــی الهی تحقّ ذات
ــت. در اين جهت، خداوند متعال از ديگر فاعل های  الهی در کار نيس
ــه غير از خدای  ــرا همه فاعل های مختار ب ــود؛ زي مختار جدا می ش
ــان از خدای  ــلطنت و آگاهی ش ــی، اختيار و حريت و اقتدار و س تعال
تعالی است ولی خدای تعالی همه اينها را به کمال ذاتش دارا است. 
ــيت الهی هر گاه به وجود يا عدم چيزی تعلّق گيرد،  پس رأی و مش
ــت که برخی از مقدورات  همان واقعيت پيدا می کند. و رأی الهی اس
ــوم و قدرت بالمقدور  ــات غير محدود را که به علم بالمعل و معلوم
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الهی مکشوف و مقدورند، از غير آنها تفکيک می کند و وجود يا عدم 
آنها را ترجيح می دهد.

دوم: جاعل بالذات و جاعل بالغير
ــت  ــت که خدای تعالی جاعل بالذات اس مرحوم ميرزا معتقد اس
ــد متعال نفی  ــرأی بودن» را از خداون ــن عبارت، «جاعليت بال و اي
ــن است که ايشان تصريح کرده که خدا همچون  نمی کند؛ زيرا روش
ــر  ــه اقتضای ذات، فعل از آن ها س ــت که ب فاعل های طبيعی نيس
ــت.  منظور ايشان از جاعل  ــية اس می زند، بلکه فاعل بالرأی و المش
بالذات بودن خداوند متعال اين است که خدای تعالی همچون ديگر 
ــت که رأی، علم، قدرت و آنچه برای اتصاف  فاعل های مختار نيس
ــب کند و يا ذاتش  ــت را از ديگری کس ــه کمالِ فاعليت الزم اس ب
ــد؛ بلکه خدای تعالی در فاعليت و  ــم به غير تحقق پيدا کرده باش ه
ــيت خويش، به احدی نيازمند نيست و کمال ذات، کافی  رأی و مش
ــلطنت و آگاهی  ــت و به اقتدار وس ــيت از اوس در تحقق رأی و مش
خويش، هرگاه خواست، مشيت می کند و االّ مشيتی از او تحقق پيدا 
ــت»، يعنی در مشيت کردن و  نمی کند. پس «خدا جاعل بالذات اس
ــيت و آگاهی از مشيت، هيچ نيازی به هيچ  ــلّط بر مش نکردن و تس
کس ندارد؛ بر خالف ما انسان ها که اگر بخواهيم امری را به اختيار 
انجام  دهيم، بايد مقدماتی که برای فعل ما الزم است را خدای تعالی 

برايمان فراهم کند.
ــت و در  ــدای تعالی به ذات خويش بازگش ــال که جاعليت خ ح
ــأله نيز  ــت، اين مس جاعليت به احدی غير ذات خويش نيازی نداش
روشن می شود که خدا هر وقت بخواهد، می تواند جعل کند و مشيت 
نمايد. بنابر اين، اگر کمال ذات  در نظر گرفته شود، آشکار است که 
دست خدا هيچ وقت بسته نبوده و جاعليت او وابسته به تحقق فعل 
از او نيست؛ بلکه تحقق فعل و مشيت، به اقتدار وسلطنت و علم تام 
ــته است. پس رأی و مشيت او به هر چيزی تعلّق پيدا  ذاتی او وابس
ــی تحقّق پيدا می کند و او در مقام ذات خويش، حقيقت  کند، آن ش
جاعليت و فاعليت و مشيت کردن را دارد اگرچه رأيی از او به امری 
ــالم است  ــد. و اين همان کالم امام رضا عليه الس تعلّق نگرفته باش

که می فرمايد:

 و أْلُوهإِذْ الَ م ــة ي ةُ اْإلِلَهِ ــة إِذْ الَ مربوب و حقيقَ ِي ــه معنَى الربوب لَ
ــمعِ  تَأْوِيلُ الس و لُوق القِ و الَ مخْ معنَى الْعالمِ و الَ معلُوم و معنَى الْخَ
القِ و الَ بِإِحداثه الْبرايا  لَق استَحق معنَى الْخَ و الَ مسموع لَيس مذْ خَ

اد معنَى الْبارِئية.۳۸  استَفَ
ــت در حالی که مربوبی وجود  معنای ربوبيت در خدای تعالی هس
ــت؛ و از  ــت، آنگاه که مألوهی نيس ندارد؛ و حقيقت الوهيت را داراس
برای اوست معنای خالق، در حالی که مخلوقی بوجود نيامده است و 
دارای مآل شنوايی است، در حالی که مسموعی در کار نيست. او از 
ــتحق معنای خالق نشده است و معنای  آن زمان که خلق کرده، مس

باریء بودن را با ايجاد خاليق کسب نکرده است.
مرحوم ميرزای اصفهانی، در ابتدای همين قسمت که نويسنده ی 
ــه اين نکته تصريح  ــان ذکر کرده، ب ــکال بر ايش مقاله به عنوان اش

کرده می نويسد:
أن جاعلية الحق تعالى (و فاعليته للكائنات المكشوفات المعلومات، 
ليست بفعل منه تعالى) ألن حيث ذات الكائنات هو الكون والتحقّق 
به بال جعل، وهذه عين المجعولية الذاتية ، وحيث أنّها كذلك، يكون 
قية بالجعل، وهذه  حيث ذات الحق تعالى الجاعلية والمكونية والمحقّ
ــة الذاتية بال فعل منه تعالى، فهو تعالى جاعل فی مرتبة  هو الجاعلي
ــة ذاته إذ ال مخلوق، و رب فی  ــه إذ ال مجعول، وخالق فی مرتب ذات
ــق و مثبت و مؤين و  ــه إذ ال مربوب ، فهو مكون و محقّ ــة ذات مرتب
ــل الكون و الثبوت به  ــی ء فی مرتبة ذاته قب ــث بال فعل وال ش محي
ــون و الثبوت و التحقّق  ــياء إذا كان حيث ذاتها الك تعالى، ألن األش
ــر إذا كان به  ــا المجعولية بال جعل. و الغي ــر، يكون حيث ذاته بالغي
ــه بال جعل للكون و  ــيئية، فهو الجاعل بذات ــون و التحقّق و الش الك

التحقّق و الثبوت... .۳۹ 
ــه کائناتی که  ــبت ب ــا جاعليت حق متعال و فاعليت او نس همان
ــته نيست؛  ــوف و معلوم اند، به هيچ فعلی از خدای تعالی وابس مکش
ــرا ذات کائنات، جز بودن وحقيقت يافتنِ به او بدون جعل، چيزی  زي
ــت. معنای مجعوليت ذاتی هم همين است. و چون که کائنات  نيس
ــق متعال نيز جاعليت  ــتند، پس حقيقت ذات ح مجعول بالذات هس
ــت بدون اينکه جعلی در کار  ــيدن اس و تکوين دادن و تحقق بخش

مرحـوم ميرزا معتقد اسـت كه خداى تعالى جاعل بالذات اسـت و اين عبارت، «جاعليـت بالرأى بودن» را از 
خداوند متعال نفى نمى كند؛ زيرا روشن است كه ايشان تصريح كرده كه خدا همچون فاعل هاى طبيعى نيست 
كه به اقتضاى ذات، فعل از آن ها سر مى زند، بلكه فاعل بالرأى و المشيّة است.  منظور ايشان از جاعل بالذات 
بـودن خداوند متعال اين اسـت كه خـداى تعالى همچون ديگر فاعل هاى مختار نيسـت كه رأى، علم، قدرت 
و آنچـه بـراى اتصاف به كماِل فاعليّت الزم اسـت را از ديگرى كسـب كند و يا ذاتـش هم به غير تحقق پيدا 
كرده باشد؛ بلكه خداى تعالى در فاعليت و رأى و مشيت خويش، به احدى نيازمند نيست و كمال ذات، كافى 
در تحقق رأى و مشـيت از اوسـت و به اقتدار و سلطنت و آگاهى خويش، هرگاه خواست، مشيت مى كند و االّ 

مشيّتى از او تحقق پيدا نمى كند.
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باشد؛ و معنای جاعليت ذاتی بدون اينکه 
ــد، همين است.  فعل و جعلی در کار باش
ــه ی ذاتش  ــی در مرتب ــس خدای تعال پ
ــت، اگرچه مجعولی نيست؛ و  جاعل اس
ــت آنگاه که  در مرتبه ی ذاتش، خالق اس
ــت؛ و در مرتبه ی ذاتش،  ــی نيس مخلوق
ــه مربوبی وجود  ــی ک ــت در حال رب اس
ــود کننده و تحقق  ندارد. پس خداوند، ب
ــا و جهت دهنده  ــنده و ثبوت و ج بخش
است، بدون هر گونه فعلی و بدون اينکه 
ــه خدا، چيزی در  ــش از بود و ثبوت ب پي

ــد؛ زيرا وقتی ذات همه ی اشياء  ــته باش مرتبه ی ذاتش تحققی داش
ــد، پس حقيقت ذات   ــطه ديگری باش بودن و ثبوت و تحقق به واس
ــيا هم مجعوليت بدون جعل خواهد بود.  و چون بودن و تحقق و  اش
ــت، پس او بالذات جاعل است،  ــيئيت اشياء به آن غير وابسته اس ش

بدون اينکه جعلی برای بودن و تحقق و ثبوت صورت گيرد.
سوم: مجعول بالذات

معلوم شد از نظر ميرزا مهدی اصفهانی، مخلوقات، همه مجعول 
ــتند. ايشان بر خالف فالسفه  ــيت و رأی الهی هس و مخلوق به مش
ــت که  ــا و معتزله، و حتی بر خالف ديگر متکلمان، قائل اس و عرف
ــت. زيرا به نظر  ــه تمام ذات مخلوق اس ــه تمام معنا و ب ــوق، ب مخل
ــوفان، خلقت بر اساس عليت شکل می گيرد و وجود مخلوق و  فيلس
حقيقت آن، پيش از آنکه به صورت مخلوقی درآيد، در علت خويش 
به نحو ديگری وجود دارد. و نيز ماهيت مخلوق، مرتبه ای مخصوص 
به خود دارد که آن مرتبه، ذاتی ماهيت اشياءاست. و ماهيت، از اين 
نظر هم به هيچ وجه متعلّق جعل الهی قرار نمی گيرد و خدای تعالی 
ــد. بر  تنها به او وجود می دهد نه اينکه خدا ماهيت را جعل کرده باش
اساس نظريه اعتزال هم برای ماهيات پيش از موجود شدن، غير از 
وجود و عدم، مرتبه ی ديگری است که از آن به ثبوت تعبير می کنند 
ــد. در عرفان هم با عنوان  ــات را «ثابتات ازلی» می نامن ــذا ماهي و ل
ــود که پيش از هر خلقتی، در ذات  «اعيان ثابته» از آنها تعبير می ش
الهی هستند. در کالم هم با عنوان «ممکنات» از آنها تعبير می شود 
ــت که نسبت به وجود  که در تعريف آن می گويند ممکن چيزی اس
و عدم مساوی است. مرحوم ميرزای اصفهانی در مقابل همه ی اين 
ــت که بحث از مرتبه ی ماهوی برای مخلوقات،  نظريات، معتقد اس
ــات در ضمن وجود علّت، و نيز بحث از  ــز بحث از وجود مخلوق و ني
ــاخته توهمات بشر است  امکان و اعيان ثابته و ثابتات ازلی، همه س
ــت. بنابر اين معتقد است که  و در معارف وحيانی از آن ها اثری نيس
ــه تعبير بهتر،  ــع و خارج وجود دارد و ب ــوق، يعنی آنچه در واق مخل
ــتند که به تمام  ــود، حقايقی هس ــه آنچه مورد ادراک واقع می ش هم
ــان مخلوق و مجعول مشيت الهی اند و به هيچ وجه ثبوتی  حقيقتش
پيش از مشيت الهی برای آنها متصور نيست. ماهيات از نظر ايشان، 
ــيت و رأی الهی  ــتند که به مش همان حقايق و واقعيات خارجی هس

خلق و جعل شده اند؛ و به تمام ذاتشان مجعول خداوند متعال اند. به 
همين جهت از آنها مجعول بالذات تعبير می کند.

چهارم: خدا جاعل بالذات است بدون فعل و تاثير و رشح و تطور 
ــرزای اصفهانی که  ــارت ديگری از مي ــت عب ــا الزم اس در اينج
ــتناد کرده نقل شود تا ضمن روشن  ــنده ی مقاله نيز به آن اس نويس

شدن بحث، تقطيعات نادرست در مقاله مذکور نيز روشن تر گردد:
مرحوم ميرزای اصفهانی می نويسد:

فيعرف بالعلم أن حيث ذاتها حيث الكون والتحقّق والثبوت بالغير. 
ــث الكون والتحقّق بالغير.]  ــس لها حيث الذات والنفس، إالّ حي [ولي
ــی ء هو الشيئية و الكون  وهذا حقيقة المجعولية؛ ألنّه لو كان كنه الش
بالغير، لكان حيث ذاتها حيث المجعولية. فيكون الغير الذی به الكون 
ــح  والتحقّق، حيث ذاته الجاعلية بال جعل وال فعل وال تأثير وال رش
ن وال مجعولية وجود و ال ماهية و ال  ــأّ وال فيضان وال تطور وال تش

غير ذلك مما توهموه.۴۰ 
ــود که حقيقت ذات کائنات، بود و  ــناخته می ش     پس به علم ش
تحقق و ثبوت به غير است. و برای آن ها حيثيت ذاتی و نفسی غير 
ــود ندارد. و حقيقت مجعوليت نيز همين  ــود و تحقق به غير وج از  ب
ــت؛ زيرا اگر حقيقت چيزی «بود و شيئيت به غير» باشد، حقيقت  اس
ــود و حقيقت ذات آن غير - که  ــیء، مجعوليت خواهد ب ذات آن ش
ــت بدون جعل و  ــت - ، جاعلي ــیء تحقق و بودش به او اس اين ش
ــأن و مجعوليت وجود و  ــح و فيضان و تطور و تش فعل و تاثير و رش
ــر توهم کرده است  مجعوليت ماهيت و غير اينها - از اموری که بش

ـ خواهد بود.
ــت به تقطيع  ــمت نيز دس ــنده مقاله ی مذکور، در اين قس نويس
ــار هم ذکر کرده و معتقد  ــت. مرحوم ميرزا چند امر را در کن زده اس
ــت که جاعليت خداوند متعال، بالذات است نه اينکه خدا به فعل  اس
و تاثيرگذاری و جعل و رشح و فيضان و تطور و تشأن جاعليت پيدا 
ــنده از ميان نه عنوان که در رديف هم آمده، تنها  ــد. نويس کرده باش
سه مورد را ذکر نموده و چهار مورد را حذف کرده است. جهت حذف 
ــن است؛ زيرا اگر رشح و فيضان و تطور وتشأن ومجعوليت  هم روش
ــه مورد ديگر ذکر می کرد  وجود و مجعوليت ماهيت را در کنار آن س
ــادگی به مخاطب القا کند. چون  ــت به س مراد خويش را نمی توانس
ــه ميرزای اصفهانی همانطور که جعل و تاثير و فعل را نفی کرده،  ک

مرحوم ميرزاى اصفهانى معتقد اسـت كه خداى تعالـى، عين علم و قدرت ذاتى 
خويـش اسـت وعلم و قـدرت ذاتى خـداى تعالى، بـه هيچ وجـه محدوديت بر 
نمـى دارد. و هيچ نظامى در مرتبه ى ذات، بر نظـام ديگرى تقدم و ترجيح ندارد؛ 
و علم خداى تعالى، ِعلّى نيسـت تا معلوم ها در آن به صورت علمى و علّى موجود 
باشند. او معتقداست كه فالسفه و عرفا موجودات را در ذات خدا منطوى مى دانند 
و لـذا از نظر آنان نمى شـود مخلوقات مجعول بالذات باشـند و خداوند، هميشـه 
فعليت دارد؛ چون علّت تامه است؛ و فعل او، همان فيضان و رشح و تطّور اوست؛ 

و جعل او هم همان رشح و فيضان و تطّور است. 
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ــأن و مجعوليت وجود و  ــح و تطور و تش ــار آنها فيضان و رش در کن
ــود  ــت؛ پس نتيجه اين می ش مجعوليت ماهيت را هم نفی کرده اس
که جاعليت بالذاتی که مرحوم ميرزای اصفهانی نسبت به خدا تعيبر 
می کند، غير از عليت فلسفی و تطور و تشأن عرفانی است. و جالب 
ــه در همين عبارت مرحوم ميرزای اصفهانی، بعد از نفی نُه امر  آن ک
ــد: «وال غير ذلک مما توهموه». ايشان با اين تعبير  مذکور، می نويس
ــی خداوند متعال که با  ــح می کند که مراد من از جاعليت ذات تصري
ــيت و رأی الهی به مرحله عمل و فعل می رسد، غير از جاعليت  مش
ــان و تطور و غير آنها از امور  ــح و فيض به فعل و تأثير و جعل و رش
ــر در تبيين جاعليت خدای تعالی توهم و تصور  ــت که بش ديگر اس
ــاره می کند که جاعليت  ــت. و با اين بيان، به اين نکته اش کرده اس
ــيت او به مرحله عمل می رسد، به هيچ  ذاتی الهی که به رأی و مش
ــر نيست و به هيچ وجه نمی توان جاعليت  وجه قابل فهم و درک بش

خدای تعالی را با جاعليت و فاعليت مخلوق قياس کرد.
ــده باشد، تا فعلی از  ــر هر اندازه هم در علم و قدرت کامل ش بش
او تحقّق پيدا نکند، فاعل محسوب نمی شود؛ و تا جعلی از او صورت 
ــود؛ و تا تاثيری از او صورت نگيرد، مؤثّر  نگيرد، جاعل گفته نمی ش
ــود و نمی توان گفت او حقيقت فاعليت و جاعليت  به او گفته نمی ش
ــت؛ اما در مورد خداوند متعال، حقيقت جاعليت  و مؤثريت را دارا اس
ــه هيچ وجه موقوف به تحقق فعل و تاثير و  ــت و مؤثريت، ب و فاعلي

جعل از او نيست.
مرحوم ميرزای اصفهانی در عبارتی ديگر می گويد:

ة، حين الكون  كائنات الخاصّ        من عرف العلم، يعرف به أن الالّ
كون، لها الواقعية بالعرض؛  والتحقّق، ال واقعية صرفة؛ و فی مرتبة الالّ
ــوفة معلومة يوصف بها األشياء ويكون (منها شی ء) منشأ  ألنّها مكش
ــار، ويتحقّق بها اآلالم والعقوبات الخارجية المعلومة. فهو برهان  لآلث
ــى أن هذه الواقعية بالعرض، إنّما هو بالغير؛ و هی عين المجعولية  عل
 ة الحقــى تعالی جاعلي ــرض بالغير. فيكون هذا العلم، برهانًا عل بالع
ــت عظمته، عن الحد و الحصر بأحد النقيضين، فضالً عن الحصر  جلّ
ــى أن اهللاَّ تعالى  ــام دون نظام. فيكون برهانًا عل ــة بنظ و المحدودي
ــه للنظامات الغير المتناهية فی أطوار غير  ــل بذاته فی مرتبة ذات جاع
ــن علمه تعالى بها. فيكون برهانًا و آية على  متناهية؛ و لنقيضها بعي
ــی ء له واقعية بالذات أو بالعرض.  قدس ذاته تعالى عن العجز عن ش
ــرأی فی مرتبة ذاته؛ كی  ــون برهانًا على وجوب كونه مالكًا لل (فيك
ــه فی مرتبة المناقضة،  ــون واقعية أحد النقيضين عن رأيه و بدائ يك

وإالّ يلزم ارتفاع النقيضين). 
ــًا برهانًا على  ــون أيض ويك
ــه و قدرته  ــدس جاعليت تق
ــن أن تعرف به أو  تعالى، م
بالعقل، فضالً عن أن تعرف 
ــات و المعقوالت و  بالمعلوم
المتصورات  و  ــات  المفهوم

البشرية .

ــريعة، هو  ــرف األعظم لصاحب الش       والبرهان األقدس األش
ــه لعبده. فإن من عرف ربه بربه،  الحق جلّت عظمته فی تعريف نفس
ــدة غير متناهية عن  يعرفه أن حيث ذاته تعالى مقدس متعال فی ش
ــيئية  ــه، بأنّه ش الفعل و الحركة و التأثير و الفيضان. فيعرف بربه نفس
ــه تعالى؛ و أنّه مظلم الذات؛ فقير الذات؛ عاجز الذات؛ مضطر الذات؛  ب
ــه كون و تحقّق به تعالى؛ ليس بينه و بين ربه فصل. فهو أقرب  و أنّ
إليه من حبل الوريد؛ و هذا عين المجعولية الذاتية بال جعل. و يعرف 
ــو المكون المحقِّق  ــياء به تعالى؛ و ه ــياء، بأنّها أش بربه جميع األش
ــيئ لها. فيعرف بربه أن مكونيته و جاعليته تعالى، ال تُعرف إالّ  المش
ــرف أن ذاته تعالى و جاعليته و  ــه؛ و يعرف أن قدرته كذلك. و يع ب
ــه و تعاليه عن  قدرته متعالية عن الحد و التناهی. فيعرف بربه، قدس
ــاة و العلم و القدرة المفاضة  ــل و العجز و الحد. فيعرفه أن الحي الجع
على البشر، ال يعرف إالّ به؛ و أن أخذه و عطائه و تحميله و إمداده، 
متعالية من أن تُعرف بالعلم و العقل، فضالً من أن تُعرف بالمعلومات 
ر،  ــرية . ومن أراد التذكّ و المعقوالت و المفهومات و المتصورات البش
ــى الروايات و الخطب الواردة فی تمجيد الحق؛ فإنّها  فعليه بالنظر إل
ــه عما توهمه البشر فی جاعليته و قدرته تعالى شأنه  مملوة من قدس

من التحديد و الفعل و التأثير.۴۱ 
ــطه آن می داند که  ــه واس ــد ب ــه علم را بشناس ــی ک         کس
ــای خاص [مثل نبود بينايی برای زيد]، به هنگام بود و تحقّق   نبوده
[مثالً به هنگام بينا بودن زيد]عدم واقعيت صرف است. [ يعنی هيچ 
واقعيتی برای آن وجود ندارد]. اما برای نبود [ مثالً بينايی در هنگام 
ــت؛ زيرا [نبودها، به نور علم]   نبود واقعی بينايی]، واقعيت عرضی اس
ــوف و معلوم اند و اشياء به نبود هم توصيف می شوند؛ و برخی  مکش
ــأ آثاری هستند و دردها و کيفرهای خارجیِ معلوم، به  از نبودها منش
ــبب آن ها تحقق پيدا می کند. پس نور علم برهانی است بر اينکه  س
ــت بلکه]   اين واقعيت عرضی [برای نبوده ای خاص، ذاتی آن ها نيس
ــته به غير بودن، عين مجعوليت  ــته به غير است و همين وابس وابس

عرضی به غير است.
 ت حقــت بر متعالی بودن جاعلي پس همين نور علم، برهان اس
ــد  تعالی، از محدوديت و محصور بودن به يکی از دو نقيض، چه رس
ــه محصور بودن و محدوديت جاعليت خدای تعالی به نظامی و نه  ب
ــت بر اينکه خدای تعالی در  ــام ديگری. پس نور علم، برهان اس نظ
مرتبه ذاتش جاعلِ بالذات  نظام های غير متناهی با کيفيت های غير 
ــن [جاعليت ذاتی خدای تعالی]،   ــت؛. و اي متناهی و نقيض آن ها اس

بشـر هر اندازه هم در علم و قدرت كامل شـده باشـد، تا فعلى از او تحّقق پيدا نكند، فاعل 
محسـوب نمى شـود؛ و تا جعلى از او صورت نگيرد، جاعل گفته نمى شـود؛ و تا تاثيرى از او 
صـورت نگيـرد، مؤثّر بـه او گفته نمى شـود و نمى توان گفت او حقيقـت فاعليت و جاعليت و 
مؤثريّـت را دارا اسـت؛ اما در مورد خداوند متعال، حقيقت جاعليـت و فاعليت و مؤثريت، به 

هيچ وجه موقوف به تحقق فعل و تاثير و جعل از او نيست.
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ــت. پس [نور علم،] برهان  درعين علم ذاتی حق تعالی به آن ها اس
و نشانه ی تقدس و تنزه ذات الهی است از ناتوانی نسبت به هر چه 

که واقعيت بالذات يا بالعرض دارد.۴۲ 
ــت که خدای  ــت بر اين که واجب اس (پس [نور علم]  برهان اس
تعالی در مرتبه ذاتش، مالک رأی (مختار) باشد؛ تا [بتواند] در مرتبه ی 
مناقضه دو نقيض، به رأی و بداء [خود]، يکی از دو نقيض را واقعيت 
ــد.)۴۳   و نيز [نور  ــد؛ وگرنه ارتفاع دو طرف نقيض الزم می آي بخش
ه جاعليت و قدرت خدای تعالی  ــزّ ــت بر تقدس و تن علم] برهان اس
ــطه نور علم يا عقل شناخته شود؛ چه رسد به اينکه  از اينکه به واس
ــری شناخته شود.  با معلوم ها و معقول ها ومفهوم ها و تصورهای بش
ــريعت، خود حق متعال  ــرف و أعظم صاحب ش و برهان اقدس و اش
است در تعريف خودش به بنده اش. زيرا کسی که پروردگارش را به 
خود او شناخته باشد، می داند که حقيقت ذات خدای تعالی بی نهايت 
ــت. پس به  ــل وحرکت وتاثير و فيضان اس ــدس و متعالی از فع مق
ــیء بودن بنده هم وابسته به  ــطه پروردگارش می شناسد که ش واس
ــت؛ و بنده ذاتًا ظلمانی، فقير، عاجز و مضطر است؛  خدای تعالی اس
ــده، به خدا بود و تحقق دارد؛ و ميان او و پروردگارش فاصله ای  و بن
وجود ندارد و او به بنده اش از رگ گردن نزديکتر است؛ واين حقيقت 

همان مجعوليت ذاتی بدون جعل است.
ــيا به خدا  ــد که همه اش ــطه پروردگارش می شناس و نيز به واس
ــیء کننده  ــنده و ش ــيئيت پيدا می کنند و بود کننده، تحقق بخش ش
ــد که بودکنندگی  ــطه خدايش می شناس ــت. پس به واس آنها خداس
ــناخته  ــطه خود خدای تعالی ش ــت خدای تعالی جز به واس و جاعلي
ــود و نيز می شناسد که قدرت خدای تعالی هم تنها به خود او  نمی ش

شناخته می شود.
ــد که ذات خدای تعالی و جاعليت و قدرت او، از  و نيز می شناس
حد و نهايت داشتن متعالی است. و به واسطه پروردگارش، تقدس و 
تعالی خدای تعالی را از جعل و ناتوانی و حد داشتن می شناسد. و نيز 
ــود،  ــد که حيات و علم و قدرت که بر بندگان افاضه می ش می شناس
ــناخته نمی شود؛ و می داند که گرفتن  ــطه خدای تعالی ش جز به واس
ــان بتواند آنها را  ــيدن و تحميل و امداد الهی، از اين  که انس و بخش
ــد، برتر است، چه رسد به اينکه به معلوم ها  به نور علم وعقل بشناس
ــناخته شود. و هر کس  ــری ش ومعقول ها ومفهوم ها و تصورات بش
ــته باشد، پس بايد به روايات و خطبه هايی که در  يادآوری الزم داش

تمجيد خدای تعالی وارد شده است نظر کند، زيرا که آنها پر است از 
ــر در  تنزيه خدای تعالی از همه تحديدها، فعل ها و تأثيرهايی که بش

جاعليت و قدرت خدای تعالی توهم کرده است.
ــان گويای عدم  ــنده ی مقاله در اين عبارت هم نش تقطيع نويس
ــت. زيرا تعبير «حين  فهم صحيح کالم مرحوم ميرزای اصفهانی اس
ــنده  ــت و نويس الکون والتحقّق» در مقابل «فی مرتبة الالکون» اس
ــت و در فقره دوم  ــذف کرده و اعتنايی به آن نکرده اس ــی را ح دوم
ــدون اينکه توضيح دهد  ــون و تحقّق به تعالی» را آورده ب «وأنّه ک
مرجع ضمير چيست؟ و نيز بدون اينکه روشن کند مراد از عدم فصل 
بين مخلوق و خدا چيست؟ در حالی که همين عدم فصل را مرحوم 

ميرزا خود بيان کرده است. 
ــد نيز نکات خيلی  ــرزای اصفهانی در اين عبارت بلن ــوم مي مرح
ــی بين معارف  ــی از موارد مهم اختالف ــی را تذکر داده و برخ مهم
ــناخت خدا و صفات و افعال او، به  ــری را در ش وحيانی با معارف بش
صورت فشرده بيان کرده است. اگرچه خود متن در رساندن حقيقت 

مطلب کافی است. اما باز هم برای رفع توهم نکاتی ذکر می شود:
اول: مرحوم ميرزای اصفهانی معتقد است که خدای تعالی، عين 
علم و قدرت ذاتی خويش است وعلم و قدرت ذاتی خدای تعالی، به 
هيچ وجه محدوديت بر نمی دارد. و هيچ نظامی در مرتبه ی ذات، بر 
ــت  نظام ديگری تقدم و ترجيح ندارد؛ و علم خدای تعالی، علّی نيس
ــند. او معتقد  ــا معلوم ها در آن به صورت علمی و علّی موجود باش ت
ــت که فالسفه و عرفا موجودات را در ذات خدا منطوی می دانند  اس
و لذا از نظر آنان نمی شود مخلوقات مجعول بالذات باشند و خداوند، 
ــه فعليت دارد؛ چون علّت تامه است؛ و فعل او، همان فيضان  هميش
ــت؛ و جعل او هم همان رشح و فيضان و تطور  ــح و تطور اوس و رش
ــت. به طور کلی، مرحوم ميرزا علم خدا به مخلوقات را بر خالف  اس
تمام عالمان فلسفی و عرفانی وحتی کالمی از طريق علم به ذات و 
آثار ذات نمی داند و ذات را معلوم خود ذات - به معنای واقعی کلمه 
ــم ذاتی می داند و حقيقت  ــمارد؛  زيرا خدا را عين حقيقت عل نمی ش
علم را غير معلوم و مباين با آن می شمارد. او معتقد است که بزرگان 
ــدا، در نهايت دو قول  ــر بعد از تحقيقات فراوان در مورد علم خ بش

را معتقدند:
ــفة، إلى أن ذاته بذاته علّة للمخلوقات؛  ــاطين الفالس فذهب أس
ــث وجوداتها، يكون  ــدة لمعلوماته من حي ــث أن العلّة غيرفاق و حي
ــًا بجميع  ــه بذاته، علم علم
ــى نحو الفعلية  معلوماته عل
ــن  ع ــًا  مقدس ــة،  والعلّي
ــة. و من  ــال والتابعي االنفع
حيث ماهيات األشياء، قالوا 
بثبوتها بالعلم و هی األعيان 
الثابتة. و لهذا قالوا بأنّه عالم 
مرتبة  ــی  ف  األتم ــام  بالنظ
 ،ــم بالنظام األتم ذاته. فالعل

ميرزاى اصفهانى معتقد اسـت كه علم و عقل كه دو حّجت و برهان الهى اند، از معرفت فعل 
و جاعليت خداى تعالى عاجزند و انسان نمى تواند به نور عقل و علم خويش، فعل حق متعال 
را دريابـد؛ و طريقـى براى معرفت فعل حق، به جز اين كـه حق تعالى خود و فعل خودش را 
معرفى كند، براى انسـان عاقل وجود ندارد. بدين ترتيب روشـن اسـت كه از نظر ايشـان، 
معرفت فعل حّق متعال، به طريق اولى به واسـطه مفاهيم و تصّورات كه خود معقول و معلوم 

به نور علم و عقل هستند، امكان پذير نيست.
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عين المشية واإلرادة الذاتية؛ والبد من الوقوع بالوجوب.
ــى أن ذاته متطورة متجلّية  ــامخين، إل و ذهب أعاظم العرفاء الش
ــوار المخلوقية؛ فعلمه بذاته عين العلم بمخلوقاته؛ النطواء الكثرة  بأط

فی الوحدة فی مرتبة ذاته.۴۴  
بزرگان فلسفه معتقدند که ذات خدای تعالی ذاتًا علّت مخلوقات 
است. و از آنجا که علت، وجود معلومات خويش را فاقد نيست، پس 
ــه همه معلوماتش  ــه ذاتش علم فعلی و علّی ب ــم خدای تعالی ب عل
ه از هر گونه انفعال و تابعيت  ــدس و منزّ ــد بود در حالی که مق خواه
ــت. و آنان معتقدند که ماهيات نيز در مرتبه علم ثبوت دارند و از  اس
آن ها به عنوان «اعيان ثابته» تعبير می کنند. وبه همين جهت است 
 ــدای تعالی در مرتبه ذات خويش عالم به نظام أتم که می گويند: خ
ــت پس علم به نظام اتم، عين مشيت و اراده ذاتی خداوند متعال  اس

است و چاره ای از وقوع وجوبی آن نظام اتم نمی باشد.
ــدای تعالی تطور و تجلّی به  ــزرگان عرفان قائلند که ذات خ و ب
طورهای مخلوقی کرده است؛ پس علم خدای تعالی به ذات خويش، 
ــة ذات الهی کثرت در  ــت؛ زيرا در مرتب عين علم به مخلوقاتش اس

وحدت  منطوی و پيچيده شده است.
ــوفان و عارفان، معتقد  مرحوم ميرزای اصفهانی، بر خالف فيلس
ــه محذور  ــت که چنين اعتقادی درباره علم ذاتی حق متعال، س اس

اساسی به دنبال دارد:
اول: تحديد علم و قدرت الهی به نظام واحد.
دوم: عدم مجعوليت و مخلوقيت بالذات اشياء.

سوم: جبر و اضطرار در خلق و جعل.
ــد، مقتضای عليت تامه  ــد علم و قدرت الهی به نظام واح تحدي
ــا در امور وجودی  ــت. چون عليت تنه ــرای وجود معلول اس ذات، ب
ــه به هيچ وجه عدم  ــت پس علّت (= ذات حق متعال) ک ــاری اس ج
معلول خاص را شامل نمی شود؛ و نيز تنها معلولی معين که در خارج 
ــامل می شود و شامل نظام های ديگری در  و واقع پديد می آيد را ش
ــود؛ در حالی که مرحوم ميرزا معتقد است که علم  عرض آن نمی ش
ــيا  ــدای متعال، هيچ محدوديتی ندارد و همانطور که به وجود اش خ
ــت؛ و نيز در مرتبه ی احاطه  ــه دارد، بر عدم آنها نيز محيط اس احاط

علم، هيچ نظامی نسبت به نظامی ديگر، تقدم و ترجيح ندارد.
ــت  ــيا، به آن جهت اس اما عدم مجعوليت و مخلوقيت بالذات اش
ــدرت فعلی و علّی، نمی توان برای  ــه بنابر نظريه علّيت و علم و ق ک
ــت، تغيير و  ــل بود؛ بلکه در حقيق ــروع و آغازی قائ ــيا، ش خلقت اش

تبديل مرتبه ای از وجود به 
وجود  از  ــری  ديگ مرتبه ی 
می باشد. حال در اين تبديل 
و تغيير، زايش و کاهش هم 
به معنای دقيق کلمه اتفاق 
ــن است  می افتد يا نه؟ روش
ــیِ معلول در  ــه وجود علّ ک
مرتبه علت، تبديل به وجود 
ــول در مرتبه  ــیِ معل معلول
ــر متناهی و محيط  ــيط غي ــود. يا همان وجود واحد بس معلول می ش
ــيا، تجليات و تطورات و تشأن هايی پيدا می کند که خارج  به همه اش
ــت. در حقيقت يک خلق جديد و  ــت آن وجود نامتناهی نيس از حقيق
ــه تعبير ديگر، حدوثی رخ  ــازه ای در جهان حقيقت پديد نمی آيد؛ ب ت
ــه ای به مرتبه ديگر صورت می گيرد.  نمی دهد؛ تنها حرکتی از مرتب
ــدای تعالی با قدرت و  ــويم خ ــت که معتقد ش اين بر خالف آن اس
ــم غير محدود و مالکيت و غنای تام و به رأی خويش، چيزی را  عل
می آفريند که هيچ نحو وجود سابقی ندارد. مرحوم ميرزا از اين نحوه 
خلقت، به «مجعوليت بالذات»، و از خدای تعالی به «جاعل بالذات» 

تعبير می کند. ايشان می نويسد:
ــذات األزلی لو كان حيث ذاته المكونية و الجاعلية، يمتنع أن  فال
 ــر - ، البد يكون بعينه مكونًا - بالفتح - ؛ فمن كان مكونًا - بالكس
ــون غير مكوناته. فلو كان التوحيد بالتعين والتطور، لما كان  و أن يك
ــه و تعينه بالمخلوقات. اليكون منه تكوين وال كان  إالّ بتحديد نفس

مكونًا بالحقيقة بل كان محددًا و معينًا لنفسه.۴۵ 
ــد، محال  پس اگر حقيقت ذات ازلی، بود کنندگی و جاعليت باش
ــد. پس  ــده به ديگری باش ــت که خود آن ذات ازلی، عينا بود ش اس
ــت، ناگزير بايد غير از بود شده های خودش  کسی که بود کننده اس
ــد. بنابراين اگر توحيد به تعين يافتن و تطور پيداکردن باشد، در  باش
حقيقت [توحيد] يعنی تحديد نفس ذات ازلی و تعين او به مخلوقات. 
ــردن ديگری تحقق پيدا  ــورت، از آن ذات ازلی، بود ک ــن ص و در اي
ــران ناميد؛ بلکه در  ــًا بودکننده ديگ ــرده و او را نمی توان حقيقت نک

حقيقت محدود کننده و تعين دهنده نفس خويش می باشد.
ايشان در جای ديگر درباره مجعوليت ذاتی می نويسد:

ــیء األشياء؛ و األشياء حيث ذاتها الشيئية به تعالی؛  إنّه تعالی مشّ
وهی المجعولية الذاتية.۴۶ 

ــیء کننده اشياء است؛ وحقيقت ذات اشيا،  همانا خدای تعالی، ش
شيئيت به خدا است؛ و همين است معنای مجعوليت ذاتی.

ــی موجب جبر و  ــودن علم حق تعال ــی و علّی ب ــا اين که فعل ام
ــن و بديهی است. زيرا  ــود، امری روش اضطرار در افعال الهی می ش
در اين صورت، فعل به اقتضای ذات الهی از او سر خواهد زد، بدون 
اينکه ذات بتواند مانع صدور فعل از خودش شود. در حالی که اختيار 
و حريت و صاحب رأی و مشيت بودن، وقتی صحيح  است که فاعل 
ــی را انجام دهد؛ و هر گاه بخواهد آن را  ــت خود فعل بتواند به خواس

ميرزاى اصفهانى معتقد اسـت كه علم و عقل كه دو حّجت و برهان الهى اند، از معرفت فعل 
و جاعليت خداى تعالى عاجزند و انسان نمى تواند به نور عقل و علم خويش، فعل حق متعال 
را دريابـد؛ و طريقـى براى معرفت فعل حق، به جز اين كـه حق تعالى خود و فعل خودش را 
معرفى كند، براى انسـان عاقل وجود ندارد. بدين ترتيب روشـن اسـت كه از نظر ايشـان، 
معرفت فعل حّق متعال، به طريق اولى به واسـطه مفاهيم و تصّورات كه خود معقول و معلوم 

به نور علم و عقل هستند، امكان پذير نيست.
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ــد؛ و در حين ترک، قادر  ترک کند؛ و در حين فعل، قادر بر ترک باش
ــد. در صورتی که طبق نظريه علم علّی و  فعلی و تأثير  بر فعل باش
ــت واقع  فعلی قدرت، امکان ندارد خالف فعلی که مقتضای ذات اس
ــنده مقاله تقطيعی نامناسب کرده،  ــود. در همين عبارتی که نويس ش
مرحوم ميرزای اصفهانی به همين نکته توجه داده است که مخلوق، 
ــت؛ يعنی به مشيت الهی تحقق پيدا کرده است نه  مجعول ذاتی اس
ــای ذات و به تبديل و تغيير و حرکت ذات و يا تطور  ــه به اقتض اينک

ذات بوده باشد.
ــرزای اصفهانی در اين  ــری که مرحوم مي ــه مهم ديگ دوم: نکت
ــاره کرده است و نويسنده با تقطيع خودش آن را از  عبارات بدان اش
بين برده است، اين است که در اول عبارت، ايشان يادآوری می کند 
ــناخت حقيقت علم، موجب می شود که انسان بداند که عالم،  که ش
همانطور که بودن خاص اشيا را به علم کشف می کند، نبودن خاص 
ــف علم، بود خاص  ــف می کند. و در مقام کش آنها را نيز به علم کش
ــود خاص، هيچکدام بر ديگری تقدم و ترجيحی ندارند. و نيز به  ونب
علم روشن می شود که بود خاص چيزی - در صورتی که در خارج، 
ــت باشد - ، واقعيت بالذات بالغير دارد و نبودن  بودن آن شیء درس
ــد - ،  ــیء واقعًا نباش ــیء - در صورتی که در خارج هم آن ش آن ش
ــیء  واقعيت بالعرض بالغير دارد و عکس اين دو مورد، يعنی بودن ش
ــد - ، به هيچ وجه  ــیء نباش خاص - در صورتی که در خارج آن ش
ــیء - در صورتی که آن شیء در خارج  واقعيتی ندارد؛ و نبود آن ش
باشد - ، نيز به هيچ وجه واقعيتی ندارد و کذب محض است. مرحوم 
ــث از جاعليت و قادريت و عالميت  ــرزای اصفهانی می خواهد بح مي
ــل و ترک را بيان  ــال و مالکيت رأی به دو طرف فع ــی حق متع ذات
کند؛ اما نويسنده ی مقاله، يک قسمت از عبارت را در باال برداشته و 
ــمت ديگری از اواخر بحث که مربوط به مسأله ديگری  در کنار قس

است گذاشته است. 
سوم: ميرزای اصفهانی معتقد است که علم و عقل که دو حجت 
ــد، از معرفت فعل و جاعليت خدای تعالی عاجزند و  و برهان الهی ان
انسان نمی تواند به نور عقل و علم خويش، فعل حق متعال را دريابد؛ 
ــز اين که حق تعالی خود و  ــی برای معرفت فعل حق، به ج و طريق
ــل وجود ندارد. بدين  ــان عاق فعل خودش را معرفی کند، برای انس
ــان، معرفت فعل حق متعال، به  ــن است که از نظر ايش ترتيب روش
طريق اولی به واسطه مفاهيم و تصورات که خود معقول و معلوم به 

نور علم و عقل هستند، امکان پذير نيست.
تا اينجا عباراتی که نويسنده  مقاله از معارف القرآن درباره خلقت 
و همسانی ديدگاه ميرزای اصفهانی با عرفا و فالسفه نقل کرده بود، 
ــرزای اصفهانی، در اين  ــن گرديد که مرحوم مي خاتمه يافت و روش
کتاب نه تنها با فالسفه و عرفا موافقتی ندارد، بلکه به طور کامل با 

آن ها در اين جهت مخالف است. 
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در صورت موافقت مسؤوالن نشريه سمات بر چاپ پاسخ های تفصيلی از ناحيه ما هيچ 

محدوديتی در پاسخگويی به مدعيات نويسنده در آثار شاگردان مرحوم ميرزا مهدی 
اصفهانی وجود ندارد.

۳ . فايل صوتی اين مطلب موجود است. بعد از ايشان سؤال شد که آيا نقل آنچه در اين 
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جلسه هم در مورد مرحوم ميرزا بيان فرموديد نياز به مهر و امضای شما دارد؟ ايشان 
فرمودند: خير.

۴  - تاريخ فلسفه اسالم، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۰۳.
۵  - تکاپوی انديشه ها، ص۵۱۹ و ۵۲۰.

۶  . خاطرات آيت اهللا مسلم ملکوتی، ص ۱۰۰-۹۷.
۷ . خاطرات آيت اهللا اسماعيل صالحی مازندرانی، ص ۵۷-۵۵.

۸ .  حجت االسالم حاج شيخ عباسعلی اسالمی (ره) در سال ۱۳۲۳ هـ.ق در سبزوار 
متولد شد او از محضر عالمان فرزانه ای چون آية اهللا ميرزا مهدی اصفهانی، آية اهللا 

آقازاده کفايی و آية اهللا حاج آقا حسين قمی کسب فيض نمود. سپس به جهت تکميل 
اندوخته های علمی خود به نجف اشرف هجرت کرده و از محضر مرحوم آية اهللا 

سيد ابوالحسن اصفهانی و ديگران بهره مند شد، آنگاه به خدمات و مجاهدات دينی و 
اجتماعی پرداخت. وی سرانجام در سال ۱۳۶۴ هـ. ش دار فانی را وداع گفت. نک به: 

«حجة االسالم حاج شيخ عباسعلی اسالمی به روايت اسناد ساواک» - مرکز بررسی 
اسناد تاريخی وزارت اطالعات.

۹ . طاليه دار فرهنگ اسالمی در عصر اختناق، ص۲۹۲.
۱۰ . همان، ص۲۹۴.

۱۱ . تاريخ شفاهی انقالب اسالمی (تاريخ حوزه علميه قم)، ۷۷-۷۵.
۱۲ . خاطرات آية اهللا ابوالقاسم خزعلی، ص۴۳ – ۴۴.

۱۳ . جزوه قضا و قدر ، خطی ، نسخه صدر زاده. 
۱۴  - همان.

۱۵ - دفتر تقريرات مرحوم صدر زاده از درسهای پنج شنبه و جمعه مرحوم ميرزا مهدی 
اصفهانی. 

۱۶ - همان.
۱۷ - همان

۱۸  - انوار الهدايه /  ۴۳ خطی .
۱۹  - معارف القرآن، ص۲۹۱، نسخه صدرزاده.

۲۰  - التوحيد، ص۱۴۸.
۲۱  - معارف القرآن، ص۳۱۰، نسخه صدرزاده.

۲۲  - ر.ک: معارف القرآن، ص۳۴۵، نسخه صدرزاده.
۲۳  - طبيعيات، ص۳۳، نسخه مرحوم ملکی.

۲۴  - فصلت/ ۵۳ و ۵۴.
۲۵  - اسراء / ۶۰.

۲۶  - المحاسن ۱ / ۲۴۰؛ کافی ۱ / ۱۰۳ ؛ توحيد صدوق/ ۱۱۵.
۲۷  - کافی ۱ / ۱۰۳؛ توحيد صدوق/ ۱۱۵.

۲۸  - امالی صدوق / ۳۴۱.
۲۹  - نهج البالغه، خطبه۱.
۳۰  - توحيد صدوق/ ۲۱۲.

۳۱  - مجله سمات شماره ۲، ص۱۵۱.
۳۲  - مجله سمات شماره ۲، ص۱۵۵.

۳۳  - اين آثار از نظر زمانی متأخر از آثار ديگر ايشان است.
۳۴-  مجله سمات ، شماره ۲ ، ص ۱۵۷

۳۵  - کتاب معارف القرآن، يکی از مفصل ترين تأليفات دوره آخر مرحوم ميرزا مهدی 
اصفهانی است. در اين کتاب، مباحث فراوانی در باب معرفت خدا، توحيد، اسما و صفات، 
بداء، جبر و اختيار، عدل الهی، خلقت، معاد و مباحثی ديگر به صورت تطبيقی وجود دارد 
که مولّف سعی کرده است آراء و نظرات فالسفه و عرفا را در کنار معارف وحيانی آورده 

و اختالف آنها را روشن کند.
۳۶  - مقصود از «الغير» خدای تعالی است. زيرا ايشان ثبوت و تحقق همه اشيا و 

مخلوقات را بالغير می داند. پس از نظر ايشان همه اشيا و مخلوقات، موجودات بالغير 
هستند.

۳۷  - معارف القرآن، نسخه مرحوم نمازی، ص۳۵۲.
۳۸  - عيون اخبار الرضا ۲ / ۱۳۷؛ توحيد صدوق / ۳۸ ؛ تحف العقول / ۶۵؛ احتجاج ۲/ 

۱۷۷؛ بحاراالنوار ۴/ ۲۲۹.
۳۹  - معارف القرآن، نسخه صدرزاده، ص۲۳۱
۴۰  - معارف القرآن، نسخه صدرزاده، ص۲۳۳.
۴۱  - معارف القرآن،نسخه صدرزاده، ص۲۳۴.

۴۲  - يعنی علم از آن جهت که کاشف از نظام های غير متناهی با کيفيت های غير 
متناهی ونقيض آن ها است، برهان و آيه است که خدای تعالی که عين علم است، عين 

قدرت هم است و نسبت به هيچ يک از نظام های غير متناهی با کيفيت های غير متناهی 
و نقيض آن ها عجز و ناتوانی ندارد و هر کدام از آن ها را بخواهد می تواند به وجود آورد.
۴۳  - يعنی اگر در مرتبه مناقضه دو نقيض رأی در کار نباشد تا خدا بتواند يکی از دو 

طرف نقيضين را انتخاب کند، ارتفاع نقيضين و واقعيت پيدا نکردن هر دو طرف نقيض 
الزم می آيد.

۴۴  - معارف القرآن نسخه صدرزاده، ص۲۳۱.
۴۵  - معارف القرآن، نسخه صدرزاده، ص۱۷۸.
۴۶  - معارف القرآن، نسخه صدرزاده، ص ۱۹۴.

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



حميد رضا مقصودى1

مقاله وارده
2
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مقدمه
ــمات، مقاله ای تحت عنوان  ــماره دوم مجله ی سودمند س در ش
ــيده بود. نويسنده  «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک» به چاپ رس
آن، عليرغم آنچه در جوامع علمی و حوزوی معروف و مشهور است، 
مکتب تفکيک و شاگردان مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی را به گونه ای 
جزمی، هماهنگ و هم سو با عرفا و فالسفه معرفی کرده است. وی 
برای اثبات ادعای خود  شواهد زيادی از آثار عالمان منسوب به اين 
ــت. اين شواهد گاهی به صورت آميخته با آراء  مکتب ارائه کرده اس
فالسفه وعرفا مطرح شده است. نويسنده نهايتًا با اين کار سعی دارد 
تفکيکيان را با فالسفه و عرفا در يک رديف و در برابر عموم فقها و 
ــکل از بحث و اين ادعا قطعًا  برای تمام  متکلمين قرار دهد. اين ش
ــانی که اندکی با ميراث مرحوم ميرزا مهدی و شاگردان ايشان  کس
آشنايی  دارند شگفت آور و عجيب است چرا که ادعاهای نويسنده را  

با اساس آموزه های تفکيکيان معارض می دانند.
ــدن هرچه بيشتر صحت و سقم  ــتار،  جهت روشن ش در اين نوش
ــل عبارات به عنوان  ــنده و ميزان امانتداری وی در نق ادعای نويس
ــی  ــده بررس ــواهدی را که از کتاب ابواب الهدی ارائه ش ــه، ش نمون

می کنيم.۲ 
هدف اين مقاله کوتاه صرفًا، تطبيق و راستی آزمايی استنادات و 
برداشت های نويسنده مقاله از عبارات مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی 

و امانتداری وی در نقل عبارات است.
ــی تمام ارجاعات صورت گرفته از منابع تفکيک در  اگرچه بررس
ــی همين يک نمونه برای  ــياق ضروری می نمايد اما بررس همين س
ــن شدن شيوه ناصحيح نويسنده بی ثمر نخواهد بود. اميد است  روش
که اين بررسی، چراغی باشد برای روشن شدن حق و گامی باشد در 

نيل به دريافت هرچه صحيح تر از معارف اهل بيت عليهم السالم.
ــاخصه های اصلی که در تحليل و تبيين آن ها در مقاله مزبور،   ش
ــتراک فکری با عرفان و فالسفه مورد ارزيابی  مکتب تفکيک در اش

قرار گرفته است يک به يک بررسی می گردد:

يكـم) هم سـويى عرفـان و فلسـفه و تفكيـك در تبايـن 
اعتبارى خالق و مخلوق

ــودی خدا و  ــک را، در تبيين رابطه وج ــب تفکي ــنده،  مکت نويس
مخلوقات، هم آهنگ با عرفان و فلسفه دانسته و مدعی است هر سه 
ــی) ميان خالق متعال با  ــب، قائل به تباين اعتباری و (نه حقيق مکت
ــاير مخلوقات هستند. از نظر وی اين قول از منظر وجود شناختی  س
ــتن خدای  ــد. اين ادعا بر نامتناهی دانس ــه وحدت وجود می انجام ب
ــفه استوار شده است. عين  ــوی تفکيکيان، عرفا و فالس متعال از س

عبارات و شاهد مثال های مورد استناد چنين است:
ــت و  مکتب تفکيک می گويد وجود خداوند نامتناهی اس  
ــاير اشياء نسبت به خداوند وجود حرفی و ربطی است يعنی  وجود س
ــارج از ذات خداوند ندارند و مرتبه ای از  ــه موجودات وجودی خ اينک
ــت که آنها اشباح و  ــياء با خدا تنها همين اس وجود اويند،غيريت اش

شکلها و تعينات خود همان وجودنامتناهی يعنی خداوندند چه اينکه 
جز وجود خداوند هيچ وجودی در کار نيست.۳ 

ــب تفکيک می افزايد جز وجود خداوند هيچ موجودی در کار  مکت
ــت و معنای خلقت و آفرينش اين نيست که خداوند وجودی را  نيس
ــتلزم ترکيب خداوند از  جعل کند چه اينکه اين کار ذاتًا محال و مس
ــت که خداوند  وجدان و فقدان می گردد، بلکه معنای خلقت اين اس
ــباح می دهد و اشيايی که مالک نور  از وجود خودش به ماهيات و اش
ــا از حيث تعين خود غير  ــده و تعين خداوندند تنه (وجود) خداوند ش

اويند ولی از حيث وجود با صرف نظر از تعينشان غير او نيستند.۴ 
عبارات فوق ابتدائًا مکتب تفکيک را کامالً قائل به وحدت وجود 
ــارت کوتاهی از ابواب  ــنده با نقل عب ــپس نويس معرفی می کند، س
ــت مقاله،  آن عبارت را با تقطيعی خاصّ و شرحی  الهدی در پی نوش

انحصاری شاهدی به مدعای خويش می شمارد. وی می نويسد: 
ولی باز هم ابواب الهدی می نويسد: 

وجلّ خالق الوجود و رب الوجود!»۵   «فهو عزّ
ــنده در  ــپس نويس س
ــارت  عب ــن  اي ــح  توضي

می نويسد: 
البته منظور از خلقت، 
ــه  ــت ن ــن دادن اس تعي

معنای واقعی آن.۶ 
حتی پيش از مراجعه 
ــارت ابواب  ــه اصل عب ب
الهدی، جای اين پرسش 
چگونه  ايشان  که  هست 
ــای اين عبارت  و از کج
ــه  ک ــد  می کن ــتفاده  اس
ــدی  ــرزا مه ــور مي منظ
اصفهانی از خلقت، تعين 
ــت و نه معنای  دادن اس

واقعی آن؟ 
متن کامل عبارت در 
ابواب الهدی چنين است:

فهو جلّ جالله خالق الوجود ورب الوجود ورب الحياة ورب العقل 
ــر  والعلم والقدرة والقوة وهذه األنوار المجردة التی بهرت أفكار البش
فظنّوا أنّها الرب الملك القدوس هی من أعظم آياته تعالى ال نفسه. 
وال يلزم ارتفاع النقيضين ألن مالك الوجود ليس فی رتبة الوجود 
ــرط التناقض فهو جلّ شأنه ليس بالوجود وال  واالتّحاد فی الرتبة ش

بالعدم بل هو رب الوجود ومالكه.۷ 
ــود، پروردگار وجود و  ــس او – جلّ جالله - پديد آورنده ی وج پ
ــت و اين نورهای مجرد  ــل و علم و قدرت و قوت اس ــروردگار عق پ
ــر را مبهوت ساخته و گمان کردند که اينها خداوند ملک  که فکر بش

قدوس می باشند، از بزرگترين نشانه های او تعالی شأنه می باشند.

مجلـه   دوم  شـماره  در 
مقاله اى  سـمات،  سـودمند 
تحـت عنـوان «مالحظاتـى 
پيرامـون مكتب تفكيك» به 
نويسنده  بود.  رسـيده  چاپ 
آن، عليرغـم آنچه در جوامع 
معـروف  حـوزوى  و  علمـى 
مكتـب  اسـت،  مشـهور  و 
تفكيك و شـاگردان مرحوم 
ميـرزا مهدى اصفهانى را به 
گونـه اى جزمـى، هماهنـگ 
و هم سـو با عرفا و فالسـفه 

معرفى كرده است.
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ــود چرا  [و اين خلق و دوگانگی] ارتفاع نقيضين را موجب نمی ش
ــرط تناقض اتّحاد در رتبه  ــت و ش که مالک وجود در رتبه وجود نيس
ــت و نه عدم بلکه او پروردگار  ــت،  پس او جلّ شأنه نه وجود اس اس

وجود و مالک آن است.
در عبارت فوق به روشنی از مخلوق بودن وجود مخلوقات سخن 
ــت. يعنی مرحوم ميرزا حتی وجودی که مخلوقات  به ميان آمده اس
ــه آن موجودند را نيز مخلوق خدا می داند و تذکر  ــد و ب از آن بهره من
ــت هرگز در مرتبه خالق قرار  می دهد که چون اين وجود مخلوق اس

نمی گيرد تا وجود او را حد بزند يا با آن متحد شود.
ــتی می توان اين عبارت را شاهدی بر مدعای نويسنده  آيا به راس
ــتناد به قول مرحوم ميرزا مبنی بر  ــايد وی با اس ــت؟ ش مقاله دانس
ــق و  ــه خال ــالف در رتب اخت
ــتی  برداش ــن  چني ــوق  مخل
ــا حتی با  ــد. ام را روا می دان
توجه به همين عبارت ميرزا 
ــت که مراد ايشان  روشن اس
ــالف در مرتبة خالق و  از اخت
ــنخيت ميان  مخلوق نفی س
آن دو است نه مراتب وجودی 
که قائالن به تشکيک وجود 
ــدت وجوديان  می گويند. وح
خدا را نفس و حقيقت وجود 
ــال آنکه ميرزا  می دانند و ح
هو  ــد: «بل  می کن ــح  تصري
رب الوجود... النفسه»، يعنی 
ــان خدای متعال  از نظر ايش
ــه عرفا و  ــت ک وجودی نيس
بلکه  ــته اند،  پنداش ــفه  فالس
خالق آن وجود است. ميرزای 
اصفهانی چند سطر باالتر از 

اين عبارت می نويسد:
ــًا  .... فجعل الدين مؤسس
ــرية يقع فی  ــبهة البش على المعرفة الفطرية اإللهية لما يعلم من الش
ــبهات ، بأن مفهوم الوجود من اُألمور العامة  ــبهة وهی أعضل الش ش
ــی ء  ــو بديهی التصور عندهم بزعمهم ، فكلّ ش ــه العدم و ه ونقيض
ــًا و هو الكذب المحض واليمکن ان  ــا انه وجود و إالّ يكون عدم إم
اليکون احدهما و إالّ لزم ارتفاع النقيضين. و بنوا على المفهوم العام 
أساس الفلسفة ، و لما كان حيث ذات حقيقة الوجود حيثية اإلباء عن 
العدم قالوا فال واقع فی عالم الكون إالّ مصداق الوجود. و أما عدم فال 
ــالً فحقيقة الوجود هو الواقع فقط فليس حقيقة الوجود  واقعية له أص
إالّ أزليًا وأبديًا بل تلك الحقيقة نفس األزل و األبد و ما كان حقيقته 
ــبهة أنّه هو اهللا الرب العزيز ألنّه نفس األزل واألبد. هذا  ذلك فال ش

نهاية توهم البشر من كون حقيقة الوجود هو اهللاَّ تعالى سبحانه.۸ 

ــاس معرفت فطری الهی استوار  ... [ خدای متعال] دين را بر اس
ساخت چرا که می دانست بشر در شبهه ای که دشوارترين شبهه هاست 
ــری مفهوم  ــمندان بش گرفتار خواهد آمد و آن اينکه به گمان انديش
ــت و تصور [مفهوم وجود]  ــود از امور عامه و نقيض آن عدم اس وج
ــان امری بديهی است. پس هر چيزی يا وجود است يا  به گمان ايش
ــد – و نمی شود که هيچ يک از آنها  عدم – که کذب محض می باش
نباشد [چرا که] در غير اين صورت ارتفاع نقيضين الزم می آيد. بشر 
اساس فلسفه را بر اين مفهوم عام بنا کرده است و از آنجا که حيث 
ــتی، واقعيتی  ــت گفتند که در هس ذات حقيقت وجود اباء از عدم اس
ــت و عدم هرگز واقعيتی ندارد و تنها حقيقت  جز مصداق وجود نيس
ــت  ــت. حقيقت وجود هم ازلی و ابدی اس الوجود در واقع محقق اس
ــت و آنچه حقيقتش اينگونه باشد  ــًا  خود ازل وابد اس بلکه آن اساس
بدون شک خدای متعال است چرا که او ازل و ابد است، اين نهايت 

توهم بشر است در خدا بودن حقيقت وجود.
ــر را در اين می بيند  ــوم ميرزا به طعنه، غايت فکر کوتاه بش مرح
ــتباه گرفته و اين را از  که حقيقت و کنه وجود را با خدای متعال اش
ــريت می خواند که در حل آن وا  ــخت ترين معضالت مفهومی بش س
ــزی معرفت فطری و  ــت پی ري ــوی ديگر معتقد اس مانده اند و از س
معرفی الهی در عوالم پيشين توسط خدای متعال نيز برای پيشگيری 
از چنين انحراف عظيمی بوده است. حال چطور می توان اين مطلب 

را با اعتقاد به خلقِ تقديری و تعينی جمع کرد؟
شاهد مثال دوم:

 ۹. وجلّ و النهاية لکماالته کما انّه النهاية  لذاته عزّ
ــد حتی بدون در نظر گرفتن صدر و ذيل  ــتر بيان ش چنانکه پيش
ــا تعابير روايات يا ادبيات  ــت مخالف ب اين عبارات، هيچگونه برداش
ــالم در آن وجود ندارد. بنابراين نويسنده بايد  اهل البيت عليهم الس
وجه داللت اين عبارت بر وحدت وجود عرفانی را بيان کند و توضيح 
دهد که چگونه با استناد به آن مرحوم ميرزا را به همسويی با فلسفه 

و عرفان متهم می سازد؟
نامتناهی بودن و نهايت نداشتن ذات پروردگار حقيقتی است  که 
ــده است با اين حال آيا می توان به  در روايات فراوانی بدان تأکيد ش
صرف اينکه تفکيکيان، فالسفه و عرفا تعبير نامتناهی را درباره خدا 
ــه مکتب را يکی دانست؟ اگر توصيف خداوند  به کار می برند، اين س
ــت. پس چرا  ــتن دليلی بر قول به وحدت وجود اس ــه نهايت نداش ب

نويسنده روايات را حمل بر وحدت وجود نمی کند؟ 
شاهد مثال سوم:

الشيئية فی الخالق جل شأنه هی الشيئية  الحقيقية وفی غيره هی 
الشيئية بالغير و الشيئية  له.۱۰ 

همانا شيئيت در خالق جلّ شأنه شيئيت حقيقی است و در غير او 
شيئيت به غير است، و شيئيتی برای مخلوق در کار نيست.۱۱  

ــدت وجود» و  ــر قول به «وح ــز هرگز داللتی ب ــن عبارت ني اي
ــوفان ندارد. بلکه کامالً  به عکس  ــويی ميرزا با عارفان و فيلس همس
عبارت برگرفته از تعاليم نورانی اهل بيت عليهم السالم و به روشنی 

طعنـه،  بـه  ميـرزا  مرحـوم 
غايـت فكـر كوتاه بشـر را 
در ايـن مى بيند كـه حقيقت 
و كنـه وجـود را بـا خـداى 
متعـال اشـتباه گرفته و اين 
را از سـخت ترين معضالت 
مى خواند  بشـريّت  مفهومى 
كه در حـل آن وا مانده اند و 
از سـوى ديگر معتقد است 
پـى ريـزى معرفـت فطرى 
و معرفـى الهـى در عوالـم 
پيشـين توسط خداى متعال 
نيز براى پيشگيرى از چنين 
است.  بوده  عظيمى  انحراف 
حـال چطـور مى تـوان اين 
مطلـب را با اعتقـاد به خلِق 
تقديرى و تعيّنى جمع كرد؟
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بيانگر نفی تشبيه ميان خالق و مخلوق است. در کالم مرحوم ميرزا 
نيز اين حقيقت هويداست . 

عبارتی را که نويسنده مقاله به عنوان شاهدی بر وحدت وجودی 
بودن مرحوم ميرزا آورده،  از چند سطر باالتر نقل می کنيم و ذيل آن 
ــنتر شدن حقيقت الزم است – می آوريم.  را – تا آنجا که برای روش

در ابواب الهدی آمده است:
كر فی األحاديث  وألجل عدم التشبيه فی ذات الباری جلّ اسمه ذُ
قيود حين إثبات هذه الكماالت له لئالّ يلزم التشبيه كما يقال: شی ء 
ــوق حيث أنّها فيه  ــيئية فی المخل ــيئية احترازًا عن الش بحقيقة الش
ــأنه هی الشيئية الحقيقية ، وفی  ــيئية فی الخالق جلّ ش بالغير، فالش
 أو كائن ة له ، وفی إطالق موجودة بالغير وال شيئيــيئي غيره هی الش
ــميع والبصير ال بآلة ، وهكذا فی مثل  ال من عدم ، وفی إطالق الس

هذه اإلطالقات يحترزون بهذه القيود عن التشبيه .
وفی موضعٍ قالوا عليهم السالم :

«وجوده إثباته» .حذرًا من معنى الوجود وكونه جلّ شأنه   
حقيقة الوجود كما قالوا به فی علوم البشرية ، فقالوا عليهم السالم : 

«وجوده إثباته» . ال كما زعموا أنّه هو حقيقة الوجود . 
ــمه در احاديث به  ــبيه در ذات باری جلّ اس و به جهت عدم تش
هنگام به کار بردن اين کلمات برای [خدای متعال] قيودی ذکر شده 
ــت تا تشبيه پيش نيايد، چنانکه گفته می شود: [خدا] شيئی است  اس
ــبيه به) شيئيت  ــيئيت به جهت پرهيز از (تش به حقيقت [معنای] ش
مخلوق، چرا که شيئيت در مخلوق بالغير است. پس شيئيت در خالق 
جل شأنه شيئيت حقيقی است و در غير او شيئيت بالغير است و [در 
قبال او ] شيئيتی نيست. و در اطالق «موجود أو کائن ال من عدم» 
و نيز اطالق «السميع والبصير ال بآلة» در تمام اين اطالقات اضافه 
ــتن از تشبيه خداوند با خلق است.  ــدن قيود به جهت بر حذر داش ش
ــد: «وجوده اثباته»  ــالم] در جای ديگر فرموده ان و [ائمه عليهم الس
ــتن از اين انديشه که وجود  ــت. برای بر حذر داش وجوداو اثبات اوس
ــت که در خلق به کار می رود و خداوند  در خالق به همان معنايی اس
ــری پنداشته اند. به  ــمندان بش ــت،  چنان که انديش حقيقت وجود اس
همين جهت اهل بيت عليهم السالم فرمودند: «وجود خداوند اثبات 
اوست» نه چنانکه انديشمندان پنداشته اند که او حقيقت وجود است.

ــد، تالش مرحوم ميرزا بر آن  چنان که پيش  از اين هم معلوم ش
است که تأکيد روايات بر غيريت و تباين حقيقیِ کماالت مخلوق و 
ــازد. ايشان تأکيد می کند وقتی اوصافی  کماالت خداوند را نمايان س
همچون «شيئيت»، «وجود» و ... درباره خداوند به کار می رود نبايد 
پنداشت که مخلوقات در اين اوصاف با خداوند مشترکند. قيودی که 
ــر را از اين توهم بر حذر  ــده بش در روايات به اين اوصاف اضافه ش
ــت جز توجه دادن  ــی دارد . و عبارات مرحوم ميرزا نيز چيزی نيس م

به اين تحذير. 
شاهد مثال چهارم:

نويسندة مقاله  در جای ديگر می نويسد:
ــفه و عرفا، وجود مخلوقات را مزاحم وجود خدا دانسته، لذا  فالس

تباين خالق و مخلوق را صفتی دانسته اند. يعنی اشياء را صفات خدا 
ــمرده، و خداوند را وجودی دانسته اند که اشياء صورتهای مختلف  ش

او می باشند.
ــرح األسماء» سبزواری و پاورقی  وی پس از نقل عباراتی از «ش

اسفار می نويسد:
روشن است که آنچه ايشان در مورد تباين مخلوقات ومجعوالت،  
با خالق و جاعلشان گفته اند، تباين صفت با موصوف است؛ نه تباين 

صفتيه که در برخی روايات آمده است. 
ــان و تفکيک، اين  ــفه و عرف ــا معنای تباين صفتيه در فلس ... ام
است که وجود مخلوقات با خدای يکی است و تفاوت و تباين آن ها 
ــا ذات آن، و مانند تفاوت جواهر با  ــیء ب مانند تفاوت صفات يک ش

ــت... لذا در  اعراض آن هاس
نظر ايشان خالق و مخلوق 
ــع يک چيزند نه  هم در واق

دو چيز....
و به همين جهت است 
ــأله  ــه تفکيکيان نيز مس ک
توهم تزاحم وجود نامتناهی 
ــاير اشيا را که  خداوند با س
پايه اعتقاد به وحدت وجود 
است، از همان راه فالسفه 
ــرزای  مي ــد.  کرده ان ــل  ح
ــت  مباين ــم  ه ــی  اصفهان
ــه همان معنای  صفتيه را ب
باطل فلسفی تفسير می کند 

و می گويد:
ــق (الوجود  ــذا الحقائ ه
والحياة والعلم و القدرة) غير 
ة بل  ــن رب العزّ ــة  ع منعزل

البينونة بينونة  الصفتية.۱۳ 
فهوجل شأنه مباين مع 

ــيئية  ــور العلم و الحياة و مع نور القدرة بالمبائنة الصفتية ... و ال ش ن
بالنسبة إلی الموصوف.۱۴ 

ــی الموصوف کی  ــبة  إل ــيئية بالنس ... بالمباينة الصفتية... و الش
يکون ثالثًا بين الوجود والعدم حتی يلزم ارتفاع النقيضين.۱۵ 

از نظر نويسنده بطالن قول فالسفه و عرفا به خاطر آن است که 
ــياء را صفات خدا شمرده اند. او مدعی است که تفکيکيان  ايشان اش
ــفه و عرفا  ــز وقتی بينونت صفتيه را مطرح می کنند همانند فالس ني
ــا را مانند تفاوت  ــق و مخلوق تباين آن ه ــتن خال ضمن يکی دانس
ــؤال اين است که از  ــیء با ذات آن می دانند! حال س صفات يک ش
کجای عبارات مورد استشهاد (در ابواب الهدی) چنين چيزی استفاده 
ــز بينونت عزلی ميان  ــه داريم که در روايات ني ــود؟ البته توج می ش
خالق و مخلوقات نفی گرديده و بر بينونت صفتی تأکيد شده است. 

نهايـت  و  بـودن  نامتناهـى 
پـروردگار  ذات  نداشـتن 
در  كـه  اسـت   حقيقتـى 
روايـات فراوانى بدان تأكيد 
شـده اسـت با اين حال آيا 
مى تـوان بـه صـرف اينكـه 
تفكيكيـان، فالسـفه و عرفا 
تعبيـر نامتناهـى را دربـارة 
خدا به كار مى برند، اين سه 
مكتب را يكى دانسـت؟ اگر 
توصيـف خداوند بـه نهايت 
نداشـتن دليلـى بر قـول به 
وحدت وجود است. پس چرا 
نويسـنده روايات را حمل بر 

وحدت وجود نمى كند؟ 
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ــوت صفتی مراجعه به  ــرزای اصفهانی از بين ــرای فهم مراد مي ب
ــتناد کفايت می کند که ايشان ،   ــطر باالتر از عبارت مورد اس چند س
ــن حقيقی ميان خالق و مخلوق تصريح کرده و بيان می دارد  بر تباي
ــابهی – به هيچ نحوی از  ــه ميان خالق متعال و خلق او هيچ تش ک
ــد به وحدت در حقيقت!  اصل عبارت  انحاء - وجود ندارد تا چه رس

تقطيع شده ی ابواب الهدی اين چنين است:
ــة بذاته فكيف  وس المتعالی آبٍ عن المعلوميــد ــث ذاته الق فحي
ــأنه مباين مع نور  ــال يعلم وال يعقل وال يفهم ، فهو جلّ ش ــره ف بغي
ــاير آياته الکمالية بالمباينة الصفتية  العلم والحياة ومع نور الوجود [وس
ــون فی رتبة الوجود الذی هو نقيض العدم فاليلزم من مباينته  فاليک
ــدرة بالمباينة الصفتية ، وال  ــی مع الوجود] ۱۶ والعلم والحياة والق تعال
ــون ثالث بين الوجود  ــبة إلى الموصوف كی يك ــيئية للصفة بالنس ش

والعدم... .۱۷ 
پس حال که ذات قدوس متعالی از معلوميت به ذات خود ابا دارد 
ــود؟ پس خداوند دانسته نمی شود و  چگونه بر غير معلوم واقع می ش
مورد تعقل و فهم قرار نمی گيرد پس او جل شأنه با نور علم و حيات 
ــت؛ به مباينت  ــاير آيات کماليه اش مباين اس و نيز با نور وجود و س
صفتيه، پس خداوند هرگز در رتبه وجودی قرار نمی گيرد که نقيض 
ــت. پس، از مباينت او با وجود و علم و حيات و قدرت – به  عدم اس
مباينت صفتی _  تحديد او الزم نمی آيد زيرا صفت در قبال موصوف 
شيئيتی ندارد تا ثالثی ميان 

وجود و عدم باشد.
نکته ی خيلی مهمی که 
ــاره  مرحوم ميرزا به آن اش
کرده است اباء ذاتی خداوند 
قدوس از معلوم واقع شدن 
ــيله نور علم و عقل  به وس
ــت. ايشان با بهره گيری  اس
ــم نورانی اهل بيت  از تعالي
ــح  ــالم تصري ــم الس عليه
ــائر  ــد که وجود و س می کن
کماالت مخلوق به مباينت 
ــروردگار  ــا ذات پ صفتی ب
تباين دارند و مجددًا تکرار 
می کند که خداوند هم رتبه 
و هم سنخ با وجودی نيست 
ــمرده  ش عدم  ــض  نقي که 
وجود  ــن  بنابراي ــود.  می ش
ــات هرگز در عرض  مخلوق
وجود خدا و در برابر او قرار 
تحديد  موجب  تا  نمی گيرد 
ــت مخلوقات نيز  ــود. يعنی چنان که قوام صفت به موصوف اس او ش
ــنخ وجودشان با خداوند مباين است و همه حقيقتشان  ـ که حتی س

ــان و قوامشان به خداستـ  پس هرگز نمی توانند در برابر  و واقعيتش
ــته باشند  ــمار آيند تا با او تزاحمی داش او و در عرض او چيزی به ش
ــی با وجود اينکه خداوند  ــد. يعن و خداوند از حقيقت آنها منعزل باش
ــا به هيچ وجه  ــت ام ــن با تمام کماالت وجودی مخلوقات اس مباي
ــم عرض از وجود  ــت چنانچه موجودات ه ــزل از آن ها هم نيس منع
ــان منعزل اند. عرفا چون وجود مخلوقات را عين وجود  نظاير خودش
ــد برای غير، حقيقتی جز همين  ــنخ با وجود خدا می دانن خدا و هم س
ــتند، زيرا اگر وجود مخلوقات – که از نظر آنان هم  وجود قائل نيس
ــت – غير از وجود خدا باشد، تحديد ذات الزم  ــنخ با وجود خداس س
ــد اما مرحوم ميرزا برای رفع اين توهم تأکيد می کند که وجود  می آي
مخلوقات هرگز هم سنخ با خدای تعالی نيست تا اگر حقيقتی برای 
ــرزای اصفهانی  ــد ذات الزم آيد. از نظر مي ــديم تحدي آنها قائل ش
ــان با خداوند مباين است و  ــنخ وجودش مخلوقات باهللا موجودند و س
انصاف اينکه اين سخن کجا و قول عرفا کجا؟! ايشان در جای ديگر 

مجددًا می نويسد:
ــيئية لها فی جنب مالکها و ربها و قيومها  الن حقيقة  الوجود الش
ــق المتباينة  وحدوثها و  ــه،  فاليلزم االرتفاع الن الحقائ جلَّت عظمت
ــت هی فی رتبة حقيقة الوجود، وکذلک الوجود  بقائها بالوجود و ليس

ة ومالکه وليس مالکه فی رتبته.۱۸  برب العزّ
ــيئيتی  چرا که حقيقت وجود در کنار مالکش و نگاهدارنده اش ش
ندارد، و اين مالزم ارتفاع [نقيضين] نمی شود چرا که حقايق متباين 
و جدا از هم و پديد آمدنشان و بقائشان همگی به وجود است و اين 
 ــت نسبت ــتند. و همچنين اس حقايق در مرتبه ی حقيقت وجود نيس
ــود به پروردگار عزت يعنی مالک وجود. و مالک وجود در رتبه ی  وج

وجود نمی باشد.
عبارت کوتاهی که با استناد به آن مرحوم ميرزا به وحدت وجود 

متهم شده است، چنين است:
ــود و الحياة و العلم و القدرة) غير منعزلة  عن  هذه الحقائق (الوج

ة بل البينونة  بينونة الصفتية.۱۹  رب العزّ
ــود، حيات، علم و قدرت) از خداوند منعزل  اين حقايق (يعنی وج

نيستند بلکه بينونت آنها با خدا بينونت صفتی است.
ــن، عبارت مجمل و  ــفانه، از آن همه تبيين و توضيح روش متأس
ــد، انتخاب  ــير و تأويلی را دارا باش ــی که قابليت هرگونه تفس کوتاه
ــت که نفی بينونت عزلی و تأکيد بر  ــت. اين در حالی اس گرديده اس
ــه در روايات اهل بيت  ــت ک ــت صفتی دقيقًا همان چيزی اس بينون
عليهم السالم مطرح شده است. با اين حال نويسنده مقاله با استناد 
ــوم ميرزا حقايق  ــت که از نظر مرح ــده اس به عبارت فوق مدعی ش
ــارج از خدای متعال  ــات وعلم و قدرت، خ ــوری مانند وجود و حي ن
نبوده،  بلکه هم سنخ با او هستند و اگر بينونتی هم وجود دارد مانند 
جدايی صفت از موصوف يا جواهر از اعراض است که اگرچه خارجًا، 
ــوای آن ندارد  ــت و وجودی س صفت چيزی جز همان موصوف نيس

ولی صرفًا به مشکل اعتباری  جدا از هم خوانده می شوند.
ــن رب» را می توان به خارج نبودن  ــتی«غير منعزلة ع آيا به راس

از نظر نويسنده، بطالن قول 
فالسـفه و عرفا به خاطر آن 
اسـت كه ايشـان اشـياء را 
او  شـمرده اند.  خـدا  صفات 
مدعى اسـت كـه تفكيكيان 
نيـز وقتـى بينونـت صفتيـه 
را مطـرح مى كننـد هماننـد 
فالسـفه و عرفا ضمن يكى 
مخلـوق  و  خالـق  دانسـتن 
تباين آن هـا را مانند تفاوت 
صفـات يك شـىء بـا ذات 
سـؤال  حـال  مى داننـد!  آن 
ايـن اسـت كـه از كجـاى 
عبارات مورد استشـهاد (در 
ابواب الهـدى) چنين چيزى 

استفاده مى شود؟
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ــرد؟! در اين صورت آيا رواياتی را که بينونت عزلی را  ــدا معنا ک از خ
نفی کرده اند می توان به همين صورت معنا کرد؟! با اين روش حتی 
ــز در مقابله با رأی عموم فقها و  ــالم ني روايات اهل بيت عليهم الس
ــير مورد نظر  ــرح و تفس متکلمان  قرار می گيرند؛ زيرا با توجه به ش
نويسنده مقاله آنجا که در روايات مباينت عزلی نفی شده در حقيقت 

خارج بودن مخلوقات از ذات خداوند نفی شده است! 
منظور ميرزا مهدی اصفهانی از «مباينت صفتی» در مجموعه ی 
ــت که به راحتی  ــائل مبهم يا پيچيده ای نيس «ابواب الهدی» از مس

فهميده نشود. در جای ديگر می نويسد:
ة مباين مع خلقه من االنوار و الظلمات کلها بالمباينة  وان رب العزّ
الصفتية،  و انّه خلو من خلقه و خلقه خلو منه، و انّه تعالی اليحد.۲۰ 

ــات نورانی وظلمانی)  ــا خداوند با خلق خود (اعم از مخلوق همان
مباين است به مباينت صفتی و او از خلقش خالی است و خلق او از 

او خالی است و خدای تعالی تحديد نمی شود.
ــن تر می شود مباينت صفتی را توضيح داد؟ خدای  آيا از اين روش
متعال از خلق خود تهی و خلق از او تهی است. خلق اصوالً توانايی 
ــد زدن بر خالق را ندارد، بين کل مخلوقات و خالق متعال مباينت  ح

صفتی وجود دارد. باز ايشان برای توضيح بيشتر ادامه می دهند:
ــيئًا من مخلوقاته و انّه مباين مع االنوار القدسية  ــبه ش انّه اليش

بالمباينة الصفتية، و انّه تعالی مالک لهذه االنوار.۲۱ 
ــبيه هيچ چيز از مخلوقاتش نيست و او با انوار قدسی مباين  او ش

است به مباينت صفتی و او مالک اين انوار است.
سپس با طرح روايت حضرت علی ابن موسی الرضا عليه السالم 
ــد  ــبيه در اين فضا نهايتًا به عبارت ديگری می رس و رد تعطيل و تش
ــمتی از آن ـ مجددًا به صورت تقطيع شده ـ مورد استشهاد  که قس

نويسنده مقاله قرار گرفته است. عبارت اين چنين است: 
و مذهب النفی و تحديده تعالی بنقيض الوجود و العلم و الحياة و 
ــدرة  باطل الن الحکم بالمحدودية متوقف بوقوعه تعالی فی رتبة  الق
ــول، و هذه الحقائق  ــتحيل بالعق ــود و الحياة و القدرة و هی مس الوج
ــة و البينونة  ــة  بينونة الصفتي ة بل البينون ــن رب العزّ ــر منعزلة  ع غي

الصفتية التعرف االّ به تعالی النه يرجع الی ذاته تعالی و فعله.۲۲ 
ــطة نقيض وجود و  ــب نفی و تحديد خدای تعالی به واس و مذه
ــرا حکم به محدوديت متوقف  ــت زي علم و حيات و قدرت باطل اس
ــود و اين  ــت بر اينکه خدا در رتبة وجود و حيات و قدرت واقع ش اس
به حکم عقل محال است زيرا اين حقايق از پروردگار منعزل نيستند 
بلکه بينونت آنها با خدا بينونت صفتی است و بينونت صفتی شناخته 
ــوی] خدا؛ زيرا به ذات و  ــود مگر به [اعطای معرفت آن از س نمی ش

فعل خداوند مربوط می شود.
ايشان در اين عبارت پاسخ مذهب نفی و محدود دانستن خداوند 
ــان بدهد اين  ــت تا مجددًا نش ــض وجود را مطرح کرده اس ــه نقي ب
ــا خدای متعال را حد  ــنده – نه تنه ــق – بر خالف تصور نويس حقائ
ــتند تا با او مقايسه شوند يا در  ــًا در رتبه ای نيس نمی زنند بلکه اساس
ــه حقيقت وجود مخلوقات به او قوام يافته و  ــار او قرار گيرند. بلک کن

اساسًا در عرض خداوند قرار نمی گيرد تا عدم آن خدا را محدود کند. 
واژة «الشيئية» هم که دائمًا تکرار می شود، تأکيدی بر اين حقيقت 
ــان  کل موجودات – از جمله اين انوار – قائم به  ــت. از نظر ايش اس
ــه منعزل از  ــتند در نتيج ــک لحظه روی پای خود نيس ــد؛ و ي غير ان
خداوند نبوده و هر آن نيازمند اويند و از سوی ديگر  اصل وجودشان 
با خدای متعال هم سنخ نيست و در قبال خدا قرار نمی گيرد لذا ميرزا 

با تعبير «الشيئية لها» بر اين حقيقت تأکيد می کند.
شگفت آور اينکه نويسنده در حالی مرحوم اصفهانی را به وحدت 
وجود متهم می سازد که ميرزا چند سطر پيش از عبارت مورد استناد 
ــتراک مخلوقات در اصل  ــنده توهم مشکک بودن وجود و اش نويس
ــاس نفی و  ــدای متعال را صريحًا نفی کرده و آن را اس ــود با خ وج

تحديد خدای متعال می شمارد:
ة هو مرتبة   ــم ان رب العزّ ــا هو مذهب الحکيم، فانّه يتوه ... کم

شدة الوجود و سائر المراتب 
 مجعولة فهی خالية من رب
ة، فهو تعالی موجود فی  العزّ
ــدة وغير موجود  مرتبة الش

رة.۲۳  فی المراتب المتأخّ
ــن  اي ــه  ک ــه  همانگون
مذهب حکيم [= فيلسوف] 
ــت، او توهم می کند که  اس
خدای عزيز همان مرتبه ی 
ــت و سائر  شديد وجود اس
ــود مجعول و از  مراتب وج
ــت. خدای  خداوند خالی اس
ــديد  ــال در مرتبه ی ش متع
ــائر  ــت و در س ــود اس وج
ــود  موج ــره  متأخ ــب  مرات

نيست.

ــان  دوم) تحليل يکس
در  ــاهللا  ب اهللا  ــة   معرف از 
و  ــان  عرف و  ــفه  فلس

تفکيک
ــه ی  مقال ــنده ی  نويس
ــون  پيرام ــی  «مالحظات
ــک» ذيل اين  مکتب تفکي

ــدی ترين آموزه های  ــاهللا را – که يکی از کلي ــوان، معرفة اهللا ب عن
مکتب تفکيک است- همان وجدان و شهود عرفانی معرفی می کند. 
ادعای وی آن است که از نظر تفکيکيان معرفت خداوند با واجديت 

و مالکيت خدای متعال در ذات عارف، حاصل می شود.۲۴ 
شاهد اول:

معرفة الوجود بالوجود و معرفة اهللا تعالی به تعالی ... من غير تصور 

نكته  خيلى مهمى كه مرحوم 
ميـرزا بـه آن اشـاره كـرده 
اسـت ابـاء ذاتـى خداونـد 
قدوس از معلوم واقع شدن 
به وسـيله نـور علـم و عقل 
است. ايشـان با بهره گيرى 
از تعاليـم نورانـى اهل بيت 
تصريـح  السـالم  عليهـم 
مى كنـد كـه وجود و سـائر 
كمـاالت مخلوق بـه مباينت 
پـروردگار  ذات  بـا  صفتـى 
تباين دارنـد و مجدداً تكرار 
هم رتبه  خداونـد  كه  مى كند 
و هم سـنخ با وجودى نيست 
كـه نقيـض عـدم شـمرده 
وجـود  بنابرايـن  مى شـود. 
مخلوقـات هرگـز در عرض 
وجـود خدا و در برابر او قرار 
نمى گيرد تا موجب تحديد او 

شود.
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و تصديق.۲۵ 
ــؤال اين است که آيا اين عبارت تقطيع شده می تواند شاهدی  س
ــنده باشد؟ وی چگونه از اين عبارت استفاده می کند  بر ادعای نويس
که معرفت اهللا باهللا به معنای واجديت خدا در ذات عارف است؟

ــيزدهم از ابواب الهدی با اين مطلب  برعکس، سخن در باب س
ــه علم نتوان  ــز به عقل و علم را جز ب ــود که عقل را ج ــاز می ش آغ
ــن  ــان به اين انوار روش ــات برای انس ــون همه مخلوق ــناخت چ ش
ــوند و نوری در دسترس انسان نيست تا به وسيله آن اين انوار  می ش
ــن کند. بديهی است معرفت خدای متعال که ورای اين انوار  را روش
ــری  ــت نه با کمک اين ابزار و نه هيچ ابزار بش و تمام مخلوقات اس
ديگری امکان پذير نيست. اين تمام آن چيزی است که شما در آن 
سطور می بينيد و در آن عبارت هم آمده بود.۲۶  بر اين اساس ايشان 
ــفه و عارفان را دربارة معرفت و علم که بر تصورات و  مباحث فالس
تصديقات استوار است، موهوم می خواند. تفسير و توضيح کامل اين 
ــت بلکه هدف ما صرفًا توجه دادن  ــائل، رسالت اين رساله نيس مس
ــت که آيا نظر مرحوم ميرزا در باب معرفت اهللا باهللا  به اين نکته اس

همسو با  فلسفه و عرفان است يا بر خالف و بر ضد آن؟ 
ــا نقل عبارات ميرزای اصفهانی و ترجمه ای از آن قضاوت را بر  ب

عهده خوانندگان محترم می گذاريم. 
ايشان از ابتدای اين باب می نويسد:

الباب الثالث عشر
ــى امتناع معرفة  ــدة اإللهية عل ــاس العلوم الجدي ــة أن أس معرف
الحقائق  النورية من العلم و العقل والشعور والفهم إالّ بنفسها وامتناع 

معرفة غير هذه االنوار من سائر الموجودات إالّ بتلك األنوار.
ــان معرفة العقل  ــأنه ف ة  اال به تعالی ش ــاع معرفة  رب العزّ و امتن
يکون بالعقل ، ومعرفة العلم بالعلم ، ومعرفة الوجود بالوجود ، ومعرفة 
ــق الغير النورية ای الموجودات يکون بنور اهللا و باألنوار العقلية  الحقائ
ــة أوالً و بالذات من غير تصور و ال تصديق بل التصورات و  و العلمي
ــحاب حاجب عن  التصديقات حجاب عن المعرفة باألنوار کما ان الس

ضوء الشمس.۲۷ 
باب سيزدهم از ابواب الهدی 

ــناخت اينکه اساس علوم جديد الهی بر امتناع شناخت حقائق  ش
ــود اين حقائق  ــعور و فهم مگر به خ ــد علم و عقل و ش ــوری مانن ن
ــناخت غير اين انوار از ساير موجودات مگر  ــتوار است و امتناع ش اس
ــناخت خدای عزيز مگر به خود او   ــيله ی اين انوار و امتناع ش به وس

تعالی شأنه.
ــناخت وجود  ــناخت علم به علم و ش ــناخت عقل به عقل و ش ش
ــت و شناخت  ــناخت خدای متعال به خود او تعالی اس به وجود و ش
ــی و به انوار عقلی و  ــر نورانی يعنی موجودات به نور اله ــق غي حقائ
ــت، اوالً  و بالذات بدون تصور و تصديق، بلکه تصورات و  علمی اس
ــناخت انوار اند همانگونه که ابر مانع نور  تصديقات حجاب معرفت ش

خورشيد است.
شاهد دوم:

ــًا درجات و النهاية ... ان وجدان من کان  ان لمعرفته تعالی ايض
حيث ذاته االباء عن النهاية  خلف ظاهر،  و هذا سر أن وجدان العارف 
بربه تعالی ذو درجات بالنهاية... فانّه مقتضی محدودية ذات العارف.۲۸ 

از اين عبارت نيز برداشت شده است:
ــن می داند که  ــای معرفت خداوند را اي ــک نيز معن تفکي  

عارف واجد وجود خدا باشد.۲۹ 
ــود ندارد و  ــه ذکر کامل متن وج ــود ديگر نيازی ب ــور می ش تص
خوانندگان گرامی با روش تقطيع های انجام گرفته آشنا شده باشند. 
ــه تا جايی که امکان دارد،   ــت ک هرچند روش تقطيع به گونه ای اس
برداشت عرفانی – فلسفی از عبارت آسان شود ولی باز هم اگر دقت 
شود نهايتًا  هيچ گونه تعبيری دالّ بر واجد شدن خدای متعال توسط 
ــدارد. با مراجعه به متن  ــه معنای عرفانی آن در آن وجود ن عارف ب
ابواب الهدی بيشتر روشن می شود که به هيچ روی،  سخن از اتحاد 
ــت در ميان نيست،  و اساسًا  ــائلی از اين دس عارف و ذات خدا يا مس
ــتی به روشنی از  ــت.۳۰ چنين برداش موضوع عبارات چيز ديگری اس
عدم درک مطالب مرحوم ميرزا حکايت می کند. جای هيچ ترديد در 
ــت که ناقد پيش از  ــت که از اوليات اصول نقد اين اس اين  امر نيس
ــود که آيا  ــر کاری ابتدا محل نزاع را خوب تقرير کند تا معلوم ش ه
ــده يا نه؟ پس از آن با رعايت جانب انصاف  مطالب درست درک ش

و احتياط به نقد بپردازد.
ــنی قوای ادراکی بشر را از  در اين عبارات، مرحوم ميرزا به روش
ــناخت خداوند عاجز می داند و معقتد است تنها طريق  ــيدن به ش رس
ــت که خود او خويشتن را به بندگان معرفی  معرفت پروردگار آن اس
ــی نيز حدی ندارد و محدوديت ذات عارف  کند و اين معرفتْ بخش
ــنده از  ــايد نويس ــت که او به کنه معرفت نائل آيد. ش مانع از آن اس
ــارت «وجدان العارف بربه» چنين می فهمد که عارف واجد وجود  عب
ــد  ــود. اما اين قدر وارونگی در ادراک بعيد به نظر می رس خدا می ش
ــنتر از آن است که چنين برداشتی از آن  زيرا معنای کلِّ عبارت روش
ــدای بار معنايی قرآنی  ــازد، بگذريم که تعبير وجدان ج را ممکن س
ــده به معنای عرفی و  ــتعمال ش ــد اس و روايی که بر دوش می کش
لغوی يافتن ( که مرحوم ميرزا نيز همه جا آن را به همين معنا بکار 
ــز به هيچ وجه انصراف به معنای اتّحاد و  ــد) از لحاظ لغوی ني برده ان

جزئيت نداشته و برای تحميل چنين معنايی نياز به قرينه دارد.
به هر روی، متن و ترجمه کامل آن اکنون در دسترس خوانندگان 

می باشد تا خود قضاوت کنند.۳۱ 
شاهد سوم:

ن  ة  تعالی يعرف انّه اليتمکّ من عرف ... عدم تناهی معرفة رب العزّ
ته  ــن النهاية  لمعرفته فی کماالته وال نهاية  لعزّ من تحمل معرفة م

وجالله االّ السير فی االحواالت فی هذا العالم.۳۲ 
ــبيه و تطبيق آن با عرفان آمده  ــپس در توضيح عبارت و تش س

است:
بر اساس مسلک عرفا هم گفته می شود:

ــق، مطلق و بی نهايت بوده واصوالً احاطه موجود محدود  ذات ح
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و ناقص بر ذات مطلق بی نهايت، محال است.۳۳ 
ــن است که اين عبارت نيز– حتی به همين شکل  ناقص –  روش
ــا از معرفت خدای متعال که با فنای در ذات  ــی با منظور عرف ارتباط
او رخ می دهد ندارد و هيچگونه تعبيری که دالِّ بر اين مطلب باشد 
در اين عبارت وجود ندارد. اما به نظر می رسد اشکال، در نسبت عدم 
ــای مقاله بر اين نکته  ــت چنان که در جای ج تناهی به خداوند اس
ــد که عدم تناهی خدای تعالی  ــده است. اما پيشتر بيان ش اصرار ش
امری است که در روايات اهل بيت عليهم السالم نيز به آن تصريح 

و تأکيد شده و نويسنده بايد اين مشکل را در آنجا پی گيری کند. 
ــتخوش تغيير شده و  به هر حال منظور مرحوم ميرزا باز هم دس
ــت. اين عبارت را مرحوم ميرزا  از محلّ اصلی خود خارج گرديده اس
مهدی در تبيين و تذييل فقره ای از دعای عرفه آورده اند، حال ببينيم 
ــکل تقطيع يافته    ــا عبارت مرحوم ميرزای اصفهانی – حتی به ش آي
ــره ای از دعای عرفه که  ــده – با محتوای فق ــه در باال ذکر ش آن ک
ــت؟  ــه عنوان تأييد آن ذکر کرده اند در تضاد يا تنافی يا تخالف اس ب

ايشان پس از اين عبارات آورده  است: 
ــت باختالف االثار و تنقالت االطوار  ففی دعاء العرفة الهی علم
ــیء خفی ال اجهلک فی  ــرادك منّی ان تتعرف الی فی کل ش ان م
ــیٍء الی ان قال صلوات اهللا عليه و انت الذی ال اله غيرک تعرفت  ش
ــیء و انت الذی تعرفت الی فی کل شیء   ــیء فما جهلک ش لکل ش

فرأيتک ظاهرًا فی کل شیء و انت الظاهر لکل شیء.۳۴  
ــاوت آثار و تغيير حاالت  ــت: خدايا از تف پس در دعای عرفه اس
ــتم که مراد تو از [خلقت] من اين است که خود را در هر شیء  دانس
ــبت به تو جاهل نباشم  ــانی تا در هيچ چيز نس پنهانی به من بشناس
ــتی که  ــی هس ــا آنجا که فرمود – صلوات اهللا عليه – تو آن کس ت
ــاندی و هيچ چيز  ــیء شناس ــت،  خود را به هر ش خدايی جز تو نيس
نيست که تو را نشناسد و تو همانی که در هر شی ای خود را به من 
ــاندی پس تو را در هر چيز آشکار ديدم و تو برای هر شی ای  شناس

ظاهر هستی.۳۵ 

سوم) شناخت و وجدان كنه ذات خداوند متعال
در ذيل اين عنوان ميرزای اصفهانی قائل به صريح ترين بيان از 

وحدت وجود معرفی می شود:
گاهی ميرزا مهدی اصفهانی می گويد که خدا وجود نيست ؛ بايد 
دانست که اين سخن نيز دقيقًا مذهب وحدت وجوديان نو افالطونی 
ــود – در عين وحدت معانی  ــت که صريح ترين بيان وحدت وج اس

ادعايی آن – می باشد.۳۶ 
ــاس مکتب خود را بر  ــرزا مهدی اصفهانی و پيروانش نيز اس مي

همان دو رکن استوار کرده می گويند: 
«هو جلّ جالله ليس بالوجود و البالعدم» ان حقيقة العلم والقدرة 

ة. کذلک حقيقة الوجود. والحياة ليست هی رب العزّ
 او جل جالله نه وجود است نه عدم. همانا حقيقت علم و قدرت 

وحيات، رب العزة  نيست. حقيقت وجود نيز همين طور است.۳۷ 

سپس می افزايد:
مخفی نماند که مورد «الف» همان چيزی است که ساير فالسفه 
ــم له والرسم له» مرتبه احديت،  و عرفا از آن به عنوان «مقام ال اس
علم بالمعلوم (وجود بالتعين)، عماء، اتحاد عاقل و معقول و عالم و 
ــوم،  فنای فی اهللا، ياد می کنند و به نظر آنها هيچ لفظ و تعبير و  معل
تصور و تصديقی برای آن وجود ندارد، و مورد «ب» نيز همان کشف 

و شهود و تجريد عرفانی و تفکيکی است.۳۸ 
ــوق هم در متن  ــف» و «ب» در عبارت ف ــان از «ال منظور ايش

ايشان آمده است که دو مبنای فلسفه ی اشراق است:
ــبت ها و اوصاف، به گونه ای که  الف) فراتر بودن خدا از همه نس
ــت: چنانکه معتقدند خدا را وجود  ــی به او وجود هم نمی توان گف حتّ

نيز نمی توان گفت. زيرا خدا 
از وجود باالتر است.

ــه  ب آوردن  روی  ب) 
ــهود و اشراقات  تجريد و ش

نفس... .۳۹ 
ــه  ــر از اينک ــرف نظ ص
ــاب اين آراء به مرحوم  انتس
صحيح  اصفهانی  ــرزای  مي
است يا خير،  در اينجا تمام 
ــخن ما اين است که آيا  س
اين مطالب با عبارات ابواب 
ــق می کند تا  ــدی تطبي اله
ــه عنوان  ــوان از آن ها ب بت

شاهد استفاده کرد؟
ــدن  ش ــن  روش ــرای  ب
ــت  مطلب، صرفًا  کافی اس

ــتناد قرار گرفته  ــل متن ابواب الهدی را در مواردی که مورد اس اص
بازبينی کنيم: 

 الحياة و رب ــود و رب ــو جلّ جالله خالق الوجود و رب الوج فه
ــذه األنوار المجردة التی بهرت  ــل و العلم و القدرة و القوة ، و ه العق
ــدوس هی من أعظم آياته  ــر فظنّوا أنّها الرب الملك الق أفكار البش

تعالى شأنه .
وال يلزم ارتفاع النقيضين ألن مالك الوجود ليس فی رتبة الوجود 
و االتّحاد فی الرتبة شرط التناقض فهو جلّ شأنه ليس بالوجود و ال 
بالعدم بل هو رب الوجود و مالكه . و الخلق لما أفاض عليهم المعرفة 
ــيما عند البأساء و الضراء يجدوا  الفطرية لو رجعوا إلى فطرتهم و الس
ــم ربهم ، و به يعرفون أن الوجود الظاهر بذاته الذی هو نقيض  بربه

العدم ليس هو الرب تعالى شأنه... .۴۰ 
خدای متعال خالق وجود، رب وجود و حيات وعقل و علم معرفی 
می شود و اين انوار که از شدت عظمت، فکر بشر را به خود مشغول 
کرد ه اند به اشتباه خدا تصور شده اند و حال آنکه اينها از آيات بزرگ 
ــواردی که از  ــت که در اکثر م ــتند نه خود او عجيب اس ــی هس اله

شـگفت آور اينكه نويسنده 
در حالـى مرحـوم اصفهانى 
را بـه وحـدت وجـود متهم 
مى سازد كه ميرزا چند سطر 
پيش از عبارت مورد استناد 
مشـكك  توهـم  نويسـنده 
اشـتراك  و  وجـود  بـودن 
وجـود  اصـل  در  مخلوقـات 
با خـداى متعـال را صريحاً 
نفـى كـرده و آن را اسـاس 
نفى و تحديـد خداى متعال 

مى شمارد.
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کتاب استفاده شده است، عينًا در همان عبارت، تعبير «اليلزم ارتفاع 
ــده  ی «مالحظاتی پيرامون تفکيک»  النقيضين» وجود دارد و نگارن
ــت!  مرحوم ميرزا معلوم نيست چند بار  ــته اس از کنار تمام آنها گذش
ــال بر خالف تصور  ــت که خدای متع ــن کتاب تکرار کرده اس در اي
ــت بلکه  ــفه در رتبه آن وجودی که نقيض عدم می دانيد نيس فالس
ــان آن هنگام که  ــت؛ و مردم ــر از آن، خالق آن و مالک آن اس برت
ــان می گرداند و خود را به  ــدای متعال معرفت خود را نصيب ايش خ
ــاند، با توجه به اين معرفت فطری – خصوصًا در  ــان می شناس ايش

گرفتاری ها – به او می يابند که اين وجود، خدای متعال نيست. 
ميرزا  ــوم  مرح ــرًا  ظاه
ــرض صاحب آن  در پيش ف
ــت و بايد  مقاله، عارف اس
ــارف معرفی  ــوان ع به عن
ــم عارفی در  ــود، آن ه ش
عقائد  ــه  مرتب ــديدترين  ش
ــی ، حال چه تصريح  عرفان
ــالف آن عقائد بکند  ــه خ ب
ــوی ديگر  ــه نکند. از س چ
ــير  ــل عرفان مس چون اه
ــف  ــی بر کش ــود را متّک خ
می کنند،  ــتوار  اس ــهود  وش
ــون ميرزا  ــس بايد در مت پ
موجود  ــی  مطلب چنين  هم 
ــد حتی اگر برای دست  باش
ــاهد نياز به  ــا کردن ش و پ

ناپسندترين تقطيع ها باشد؛ ببينيد:
متن مرحوم ميرزای اصفهانی در ابواب الهدی،  ص ۷۳۳: 

ة کذلک  کما ان حقيقة العلم والقدرة  و الحياة  ليست هی رب العزّ
حقيقة الوجود، والبد من التوجه اليه تعالی کی يهبهم و يعرفهم نفسه 
ــرف أن التجريد ليس آلة للمعرفة  بل  ــول عليهم بالمعرفة، و يع يتط
ــه تعالی فانّهم طلبوا  ــة. ولهذه الجهة ضلّوا عن معرفت هوآلة الضالل
معرفته من غير طريقها و طريقها السؤال من حضرته تعالی شأنه.۴۱ 
همانطور که حقيقت علم و قدرت و حيات، پروردگار عزت نيست 
همچنين حقيقت وجود [خدای متعال نمی باشد] و چاره ای جز توجه 
ــد و خود را به ايشان  ــان ببخش ــت تا [معرفتش را] به ايش به او نيس
ــان با اين معرفت لطف می نمايد و [فرد] می فهمد  ــد. به ايش بشناس
ــيله [کسب] معرفت نيست و بلکه آن وسيله گمراهی  که تجريد وس
است. و به همين جهت از معرفت خدای متعال گمراه شدند چرا که 
ايشان شناخت خدای متعال را از غير طريق آن طلبيدند و حال آنکه 

طريق آن در خواست از خود خدای تعالی شأنه می باشد.
از اين عبارت در متن نويسنده مقاله «مالحظاتی پيرامون مکتب 

تفکيک» به اين مقدار کفايت شده است:
ة، کذلک  ــی رب العزّ ــت ه ــة العلم والقدرة  والحياة ليس إن حقيق

حقيقة الوجود.۴۲ 
و در ادامه به عنوان توضيح بدون هيچگونه ارتباطی، در برداشتی 

صد در صد خالف متن اضافه شده است:
ــف و شهود و تجريد عرفانی و تفکيکی  و مورد «ب» همان کش

است.۴۳ 
ــارت ميرزا،  ــير عرفانی از عب ــه در ارائه تفس ــر حال اگرچ به ه
بيشترين تالش ها شده است اما روشن شد که باز هم عبارات تقطيع 

شده هيچگونه داللتی بر مراد  نويسنده ندارد.
ــان سؤال کرد که چرا  ــش علمی، از ايش آيا می توان در يک پرس
از يک عبارت، کلمات خاص را انتخاب نموده و در حالی که در يک 
ــه جلوتر – فقط يک جمله – مخالفت مرحوم ميرزا با تجريد به  جمل
ــده است به چه دليل  ــيله ی معرفت به صراحت اعالن ش عنوان وس
ــاره ای به اين کلمات، به شکلی کامالً وارونه ميرزا مهدی  بدون اش
اصفهانی و پيروانش را اهل تجريد و کشف و شهود در مسير کشف 

حقائق و کسب معرفت معرفی می کند؟! 
ــت که مراد و منظور ميرزای اصفهانی نه در کل  درد آور اين اس
ــدی بلکه در جميع موارد مورد  ــارش و نه در کل کتاب ابواب اله آث
ــت به  ــده اس ــتناد دقيقًا در همان عبارتی که تحريف و تقطيع ش اس
ــنی قابل دسترسی بوده و چنان که در اين نوشتار روشن گرديد  روش
ــک يا حتی کل کتاب  ــی کل آثار مکتب تفکي ــی نيازی به بررس حت
ــنده ی آن مقاله به  ــواب الهدی هم نمی بود؛ فقط کافی بود نويس اب
جای تقطيع های ناصحيح و برداشت های خالف واقع، عين عبارات 
را به شکلی کامل ذکر و اين حق را به مؤلف ابواب الهدی می داد تا 

کالم خود را، خود توضيح بدهد.
ــيوه ی مالحظات صورت  اميد که اين نمونه، تا حدی روش و ش
ــن  ــط آن قلم بر ميراث مرحوم ميرزای اصفهانی را روش گرفته توس
ــازد و مخاطبين را اگر نه به مراجعه و درخواست توضيح و تبيين  س
ــاگردان مرحوم ميرزا ـ چنانکه روش مرسوم انتقال علوم است ـ   ش
دست کم  به مراجعه به اصل سائر منابع مورد استناد ترغيب سازد.

والحمد هللا رب العالمين و العاقبة للمتقين

پى نوشت ها:
۱ . دانش آموخته ی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث، دانشکده ی اصول الدين؛ ۶۸۳۱.
ــتناد  ــخه ی مورد اس ــخه های مختلف از کتاب، در هر مورد،  به نس ۲  . با توجه به وجود نس
ــخه با نقل قول های انجام  ــنده مقاله مراجعه کرده و صدر و ذيل عبارت از همان نس نويس

گرفته تطبيق شده است تا جای شک و شبهه ای از جهت اختالف نسخه ها نباشد.
۳  . سمات ۲/۱/ ص۵۵۱.
۴  . سمات ۲/۱/ ص۵۵۱.
۵  . ابواب الهدی، ص۹۳.

۶  . سمات ۲/۱/ ص۸۷۱: پی نوشت ۷۴.
۷  . ابواب الهدی، ص۹۳.

۸  . ابواب الهدی، ص ۸۳.
۹  . سمات ۲/۱/ص۵۵۱، به نقل از ابواب الهدی، ص۴۲.

۱۰  . سمات ۶۵۱/۲/۱.
۱۱  . سمات، ص۶۵۱.

۱۲  . ابواب الهدی، ص ۴۸۲ و ۵۸۲.
۱۳  . پاورقی ۷۸، سمات ۲/۱/ ص۹۵۱.

روشـنى  به  ميـرزا  مرحـوم 
از  را  بشـر  ادراكـى  قـواى 
رسيدن به شـناخت خداوند 
معقتـد  و  مى دانـد  عاجـز 
معرفت  طريـق  تنها  اسـت 
پروردگار آن اسـت كه خود 
او خويشـتن را بـه بنـدگان 
معرفـى كند و ايـن معرفْت 
بخشـى نيـز حدى نـدارد و 
محدوديـت ذات عارف مانع 
از آن اسـت كـه او بـه كنـه 

معرفت نائل آيد. 
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۱۴  . پاورقی ۹۸، سمات۲/۱/ ص۹۵۱.
۱۵  . پاورقی ۲۹، سمات ۲/۱/ ص۹۵۱.

۱۶  . نسخه نجفی و صدرزاده.
۱۷  . ابواب الهدی،  نسخه نجفی، ص۹۴.

۱۸  . ابواب الهدی، ص۱۵۲.
۱۹  . سمات ۲/۱/ ص۹۵۱.

۲۰  . ابواب الهدی ، ص۱۵۳.
۲۱  . ابواب الهدی، ص۲۵۳.

۲۲  . ابواب الهدی، ص۲۵۳ - ۳۵۳.
۲۳  . ابواب الهدی ، ص۴۵۳ – ۵۵۳.

۲۴  . سمات ۳۶۱/۲/۱ – ۵۶۱.
۲۵  . سمات ۲۱/ ص۵۶۱ به نقل از ابواب الهدی، ص۱۶.

۲۶  . ابواب الهدی،  نجفی، ۱۶: الباب الثالث عشر.
۲۷  . ابواب الهدی،نسخه نجفی، ص۱۶.

۲۸  . سمات ۵۶۱/۲/۱.
۲۹  . سمات۵۶۱/۲/۱.

۳۰  . ابواب الهدی، نجفی، ص۶۹.
۳۱  . ابواب الهدی، ۷۸۳۱، ص۴۵۳-۵۵۳، ترجمه حسين مفيد، از ابواب الهدای ، ص۲۸۲ 

و ۳۸۲.
۳۲  . سمات۵۶۱/۲/۱.

۳۳  . سمات،  همان.
۳۴.  ابواب الهدی، نجفی، ص۷۲۱ – ۸۲۱.

ــياری  ــان بس ــريح معرفت خدای يگانه در لس ۳۵  . مضمون تعابير فوق در توصيف و تش
ــارت نورانی: «معروف  ــت مانند اين عب ــالم نيز موجود اس ــات اهل بيت عليهم الس از رواي
ــی اکبر غفاری، دارالکتب  ــد کلِّ جاهل»(کلينی، محمد بن يعقوب، الکافی، تحقيق عل عن
ــنده ی  ــادگی می توان – به روش نويس ــه البته به س ــالمية، ۳۶۳۱، ج۱، ص۱۹).  ک االس
ــير عرفانی بر آن  بار کرد، نگاه کنيد  مقاله ی «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک» – تفس
به مضامينی همچون رؤيت خدای متعال يا ظهور خداوند در جميع اشيا و بسياری مضامين 
ديگر از معارف اهل بيت عليهم ا لسالم. آيا به روش نويسنده ی آن مقاله به تنهايی بر اين 
ــائلی همچون حضور خدای  تعابير يا  همين تعبير «معروف عند کل جاهل» نمی توان مس
ــز و اتحاد عالم و معلوم و فنای فی اهللا و نهايتًا  وحدت وجود را بر آنها  ــال نزد همه چي متع
ــته اند که به  ــت که بگوييم تمام معارف وحيانی اين قابليت را داش بار کرد؟  (صحيح تر اس
شکل عرفانی يا فلسفی ترجمه شوند که به اين تفاسير دچار شده اند) حتی شايد اجمال اين 
عبارات نورانی برای همراهی با عرفا بسيار بيشتر از تصريحات مرحوم ميرزا نيز باشد، آيا با 
اين روش می توان از متون دينی و فرمايش های اهل بيت عليهم السالم دفاع کرد و آن ها 

را متمايز از آموزه های عرفانی ـ فلسفی معرفی نمود؟
۳۶  . سمات ۲/۱/ ص۷۶۱.

۳۷  . سمات ۸۶۱/۲/۱.

۳۸  . سمات ۸۶۱/۲/۱.

۳۹  . سمات ۷۶۱/۲/۱.
۴۰  . ابواب الهدی، نجفی، ص۹۳.

۴۱  . ابواب الهدی، ص۷۳۳.
۴۲  . سمات ۸۶۱/۲/۱. نقل از ابواب الهدی، ص۷۳۳.

۴۳  . سمات ۸۶۱/۲/۱.
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حسن ميالنى

مقاله وارده

3
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اشاره
در پی درج مقاله «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»  در 
ــمات به قلم آقای حسن ميالنی ، دو نقد بر  ــماره دوم س ش
ــتمان  مقاله مذکور به قلم آقايان بيابانی و مقصودی به دس
رسيد که در صفحات پيش از نظر تان گذشت. اکنون آنچه 
ــای ميالنی به دو نقد  ــخ آق ــر از نظر می گذرانيد پاس در زي
ــت. اميدواريم درج اين مطالب در روشن  مذکور توأمان اس
ــدن حقايق  و نزديک تر شدن ما به معارف نورانی قرآن  ش

و اهل بيت عليهم السالم مفيد و مؤثر افتد.

ــماره دوم نشريه سمات نقدی بر مکتب تفکيک از اين قلم  در ش
ــيد و در  با عنوان «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک» به چاپ رس
پی آن دو نقد با عناوين «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک، عامل 
ــی پيرامون مکتب  ــکوفايی تفکيک»،  «مالحظه ای بر مالحظات ش
ــد. اين دو نقد از سوی سمات در  ــال ش ــريه ارس تفکيک» برای نش
ــخی به  ــخ قرار گرفت که مقاله زير پاس ــار اينجانب برای پاس اختي
ــت اما الزم می دانم  قبل از ورود در پاسخ به  دفاعيات تفکيکيان اس

ايشان به معرفی اجمالی مکتب تفکيک بپردازم.
معرفى اجمالى مكتب تفكيك

ــوی «مکتب دفاع از معارف  ــت با تابل مکتب تفکيک مکتبی اس
ــری و فلسفی و عرفانی»  مکتب وحی، در مقابل مکاتب معرفت بش
ــه «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»  ــا همان گونه که در مقال ام
ــت اول اين  ــتقيما به کتاب ها و مدارک دس ــان کرديم وقتی مس بي
ــخنان اثباتی اين مکتب  ــب مراجعه می  کنيم در می يابيم که س مکت
ــابه و  ــياری از موارد آميخته و بلکه مش در مقام تبيين معارف در بس
ــت . برخی از عقايد تفکيک  ــفی و عرفانی اس عين همان مبانی فلس

عبارت است از:
ــود حقيقی مخلوقات و  ــای واقعی خلقت، نفی وج ــکار معن ۱) ان

منحصر دانستن وجود به خدا
ــيا  ــيا، و حدوث معلوميت اش ۲) انکار علم ذاتی حق تعالی به اش

برای ذات احديت پس از حدوث اشيا
ــرف، و اتصال با منبع علم الهی و افراد  ــاس تش ۳) ادعای بی اس
خاص تعيين شده از طرف امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه الشريف
ــتن راه به  ــکار روش تعليم و تعلّم و تعقّل، و منحصر دانس ۴) ان

کشف و شهود 
۵) اعتقاد به کشف و شهود کنه ذات احديت

ر و تعقّل و تعلّم علوم  ــتدالل و برهان و تفکّ ــان روش اس ۶) ايش
ــتناد به ضروريات و بديهيات تصوری و تصديقی را که  نظری، و اس
ــت  ــا و متکلّمين و بلکه تمامی عقالی عالم اس ــی فقه روش تمام
ــمارند  تخطئه می  کنند و متقابال خود را دارای نور علم و عقلی می  ش
ــت و هرگز جهل مرکب در  ــتباه مصون اس که از هر گونه خطا و اش

آن راه ندارد!
ــس مکتب تفکيک، مدت های  ميرزا مهدی اصفهانی (ره)، مؤس

مديدی از عمر خويش را به سير و سلوک  های عرفانی سپری نمود، 
ــديت، با اجازه کتبی  ــا آن جا که به گفته تفکيکيان، به مرحله مرش ت
ــيد احمد کرباليی رسيد.۱  سپس از نجف اشرف به مشهد مقدس  س
ــاگردانی  ــفه و عرفان پرداخت و ش ــل مكان نمود، و به نقد فلس نق
ــان می دهد كه مكتب ايشان گرچه  تربيت كرد، اما تأمل درخور نش
ــهرت يافته است، ولی  ــفه و عرفان ش تحت عنوان نقد و ابطال فلس
ــت  که با مبانی  ــهرت، بعضا مطالبی ارائه کرده اس بر خالف اين ش
ــيعه مباين  مكتب عقل و وحی و اعتقادات فقها و علمای بزرگوار ش
ــی پيرامون مکتب  ــواهد اين مطالب در مقاله ”مالحظات ــت. ش اس
ــده است و نيازی به تکرار آن ها  ــی ش تفکيک“ به طور مفصل بررس

نيست. خالصه مطلب از اين قرار بود که:
وحدت وجود و انكار معناى حقيقى خلقت

تفکيکيان در طريق معرفت خداوند تعالی و شناخت رابطه خالق 
ــفه و عرفا رفته اند، چرا  ــوق، همان راهی را می روند که فالس و مخل
ــی خلقت و آفرينش بوده، و وجود  ــان نيز منکر معنای حقيق که ايش
ــه خلقت و آفرينش الهی.  ــيا را به نفس وجود خدا می دانند، نه ب اش

چنان که می گويند:
ــت و گرنه محدوديت خدا  ــر خدا و وجود او، هيچ چيزی نيس غي
الزم می آيد.۲  واقع مطلب اين است كه در عالم به هيچ وجه شرك 

نمی باشد.۳ 
همانا شيئيت در خالق جلّ شأنه شيئيت حقيقی است، و در غير او 

شيئيت به غير است، و شيئيتی برای مخلوق در کار نيست.۴ 
در واقع و نفس االمر، با قطع نظر از شکل ها و محدوديت ها... او 

[محمد صلی اهللا عليه وآله وسلم]، خدای تعالی است.۵ 
ــنخيت نيست،  ــفه و عرفا می گويند بين وجود و ماهيت س فالس
ــند.  ــنخ می باش ــا واجب و ممکن از حيث وجود و کماالت، هم س ام
ــنخيت بين وجود  ــود و کماالت، به س ــز از حيث وج ــان ني تفکيکي
ــنخيت می کنند  ــق و خلق معتقدند، و اگر گاهی بحث از عدم س خال
ــت که بين وجود و ماهيت، سنخيتی نيست. در  مقصودشان اين اس
ــت، و ماهيات جز صفات خدا  ــان وجود منحصر به خدا اس نظر ايش

چيزی نيستند.
كشف و شهود

ــت، ايشان  ــتدالل و تعقّل باطل اس در نظر تفکيک هر گونه اس
ر و تعقّل می دانند، بلکه  ــدن از تفکّ ــا راه واقعی معرفت را جدا ش تنه
واقعيت را نفس مشهود نفسی خود می دانند و نام اين شيوه نادرست 
ــناخت عقل به عقل، و شناخت وجود  را هم حجيت ذاتی عقل! و ش
ــدا می گذارند. تفکيکيان عبور از افکار  ــه وجود، و معرفت خدا به خ ب
ــتدالالت و معقوالت را عين کمال می دانند، و همان وجدان و  و اس
ــهود نفس و نفسانيات خود را، وجدان و يافتن و شهود  خوديابی و ش

خدا می شمارند.
وحدت موجود اشراقى

برخی می گويند تفاوت ميرزا با فالسفه در اين است که فالسفه 
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خدا را «وجود» می دانند، اما ميرزا 
ــت.  ــد که خدا وجود نيس می گوي
ــت که ميرزا باز هم  پاسخ اين اس
ــوی اهللا را  مخلوقيت واقعی ما س
ــت، و آن چه به ميرزا  نپذيرفته اس
ــن جهت نيز  ــبت دادند در اي نس
ــدت وجوديان  ــان مذهب وح هم
ــت که رايج  ترين  نو افالطونی اس
ــود ـ بلکه تنها  معنای وحدت وج
ــد، چنان که  ــای آنـ  می باش معن
«وحدت وجود در فلسفه و عرفان 

اسالمی» می گويد:
ــن، خدا را  ــده افلوطي ــه عقي ب
وجود نيز نمی توان گفت؛ زيرا خدا 
از وجود باالتر است. در عين حال، 
برای وصول به حق بايد به اشراق 
ــير و سلوک روحانی  و شهود و س

توسل جست.۶ 
توضيح اين که فلسفه اشراق بر دو مبنا استوار است:

ــبت ها و اوصاف، به گونه ای که  الف) فراتر بودن خدا از همه نس
حتی به او وجود هم نمی توان گفت، چنان که معتقدند:

ب) روی آوردن به تجريد و شهود و اشراقات و تخيالت نفس 
مخفی نماند که مورد «الف» همان چيزی است که ساير فالسفه 
ــم له و ال رسم له" ياد می کنند و  و عرفا از آن به عنوان "مقام ال اس
ــر و تصور و تصديقی برای آن وجود  ــه نظر آن ها، هيچ لفظ و تعبي ب
ندارد. تفکيکيان هم نام آن را التعينی و ال فکری و معرفت فطری 
و حالت بأساء و ضراء و انس و... می گذارند. و  آيات و روايات را نيز 

در اين جهت تآويل می نمايند.
ــاس مکتب خود را بر  ــرزا مهدی اصفهانی و پيروانش نيز اس مي

همان دو رکن استوار کرده، می گويند:
او جلّ جالله نه وجود است و نه عدم.۷ 

ــت. حقيقت  ــا حقيقت علم و قدرت و حيات، رب العزه نيس همان
وجود نيز همين طور است.۸ 

ــم نموده که  ــه قس ــت فطری خدا»  الهيات را س ــاب «معرف کت
خالصه آن چنين است:

ــلبی (تنريهی)،  ــی (مفهومی)، دوم: الهيات س ــات اثبات اول: الهي
سوم: الهيات فطری (قلبی).۹ 

ــی مفهومی و عقلی  ــم اول را خدا شناس ــاره، قس کتاب مورد اش
شمرده، و آن را به فالسفه نسبت داده، و سپس آن را باطل دانسته 
است. و قسم دوم راـ  که در حقيقت همان مقام غيب الغيوب ال اسم 
ــری و ال تعينی در مکتب تفکيک  ــم له عرفانی، و ال فک له و ال رس
است ـ حقيقت، اما تنها بخشی از حقيقت دانسته است. و قسم سوم 
که در واقع همان کشف و شهود عرفانی است  و نام معرفت فطری 

و وجدانی بر آن نهاده شده، را به 
مکتب وحی نسبت داده است.

ــب فوق  جز  ــه نظر ما مطال ب
ــراقی و  ــب وحدت وجود اش مکت
افلوطينی چيز ديگری نيست، اگر 
ــرم منکر اين  ــنده  محت جه نويس
معنا و نتيجه باشد. اين تذکر الزم 
است که وحدت وجود در حقيقت 
ــائی  ــتر ندارد و مش يک معنا بيش
ــی و صدرايی و  ــراقی و رواق و اش
عرفانی و تصوفی آن هيچ تفاوت 

جوهری ای با هم ندارند.
کسی که خيال می کند وجدان 
ــت  ــهود ذات خدا ممکن اس و ش
ــر از معرفت  ــن معرفتی برت و چني
ــوب  محس ــی  عقل و  ــتداللی  اس
ــه و  ــت و معاين ــود، و رؤي می ش
ــت، از سه حال خارج  مخاطبه عالم ذر به معنای وجدان ذات خدا اس

نيست:
ــنگ و بنا و معمار دارای  ــف) خدا را مانند درخت و چوب و س ال
ــم و قابل رؤيت فرض کرده است. لذا می خواهد بعد از تصديق  جس

و يقين قلبی به وجود او، خودش را هم شهود کند!
ــنگی و ترس و ساير حاالت  ــنگی و گرس ب) خداوند را مانند تش

نفسانی خود دانسته است. لذا می خواهد او را بدون واسطه بيابد.
ج) انسان را شبح و ظل وجودنما، و خدا را حقيقت و عينيت وجود 
ــته، و مانند شبح و صورت موج که حقيقت آب را بدون واسطه  دانس
ــبح آدم برفی که ماده و حقيقت برف را  ــود می يابد، يا مانند ش در خ
ــود می يابد می خواهد با صرف نظر از تعين وجودی خود، بدون  در خ
ــن مطلب دقيقًا مدعای  ــدا را بيابد و وجدان کند. اي ــطه ذات خ واس
ــی وحدت وجوديان، و منکران معنای حقيقی خلقت و آفرينش  تمام
ــوص و مبانی تفکيکيان، معلوم  ــت و بس. و البته با توجه به نص اس

است که مسلک ايشان هم دقيقًا همين است.
ــب وحی، خداوند را واقعًا وصف می فرمايد، اما به وصفی که  مکت
ــط و فقط خود او و اوليای معصوم او می فرمايند، نه اين که مطلقا  فق
ــراز کنند، و همه آن ها را برای خدای  ــظ و وصف و بيان او احت از لف
ــدای واقعی، طالبان معرفت را به  ــر واقعی بداند، و برای يافتن خ غي
ــهودات و تجريدات و اوهام و خياالت اشراقيون مخالف با مکتب  ش

انبيا دعوت کند. خداوند تعالی می فرمايد:
«سبحان اهللا عما يصفون»

منزه است خداوند از آن چه که وصف می نمايند.
سپس اوليای خود را استثنا نموده، می فرمايد:

«اال عباد اهللا المخلصين»
مگر آن بندگان خداوند که اخالص در توحيد داشته، و او را منزه 

تفكيكيـان در طريـق معرفـت خداونـد تعالى و 
شـناخت رابطـه خالـق و مخلـوق، همـان راهى 
را مى رونـد كه فالسـفه و عرفـا رفته اند، چرا كه 
ايشـان نيز منكر معناى حقيقى خلقت و آفرينش 
بوده، و وجود اشيا را به نفس وجود خدا مى دانند، 
نه به خلقت و آفرينش الهى. چنان كه مى گويند:

غيـر خدا و وجـود او، هيچ چيزى نيسـت و گرنه 
محدوديـت خـدا الزم مى آيـد و نيز مـى گويند: 
واقع مطلب اين اسـت كـه در عالم به هيچ وجه 
شرك نمى باشد. همانا شيئيت در خالق جّل شأنه 
شـيئيت حقيقى است، و در غير او شيئيت به غير 
اسـت، و شـيئيتى بـراى مخلوق در كار نيسـت. 
در واقـع و نفس االمـر، با قطع نظر از شـكل ها 
و محدوديت هـا... او [محمد صلـى اهللا عليه وآله 

وسلم]، خداى تعالى است. 
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از صفات خلقی وصف می نمايند.
بدون شک هدف آيات فوق و امثال آن اين است که باب فلسفه 
ــود، و تنها به  ــته ش ــری بس و عرفان و ادعاهای مکاتب معرفت بش
ــاس قواعد فلسفی و  مکتب وحی مراجعه گردد، اما تفکيکيان بر اس
عرفانی، باب بيانات و توصيفات مکتب وحی را بسته، و به نام مکتب 
ــهود های  ــف و ش ــی طالبان معرفت را به ورطه ال فکری و کش وح

عرفانی و اشراقی می اندازند!
ــه «مالحظه ای بر مالحظاتی  ــک نگاهی به فرازهايی از مقال اين
ــون مکتب تفکيک  ــک» و «مالحظاتی پيرام ــون مکتب تفکي پيرام
ــه «مالحظاتی پيرامون  ــک» که در نقد مقال ــکوفايی تفکي عامل ش

مکتب تفکيک» نوشته شده است می اندازيم: 
ــماره دوم مجله ی سودمند سمات، مقاله ای تحت  گفته اند: در ش
ــيده بود.  ــوان «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک» به چاپ رس عن
ــی و حوزوی معروف و  ــم آنچه در جوامع علم ــنده آن، عليرغ نويس
ــرزا مهدی  ــاگردان مرحوم مي ــت، مکتب تفکيک و ش ــهور اس مش
ــو با عرفا و فالسفه  اصفهانی را به گونه ای جزمی، هماهنگ و هم س
ــی پيرامون مکتب  ــت. (مالحظه ای بر «مالحظات ــی کرده اس معرف

تفکيک»)
و گفته اند: ميرزا با فلسفه مبارزه کرده و در مشهد آن را از رونق 
ــهادت علمای بسيار مخالف با فلسفه و  ــت، و ميرزا به ش انداخته اس
ــت، و شاگردان ميرزا مخالف با فلسفه تربيت شده اند  عرفان بوده اس
لذا ممکن نيست که ميرزا همان مطالب فلسفی را ارائه داده باشد... 
ــته های خود او بر تقريرات و  ــخص نوش ــبت امری به يک ش در نس
ــته های مرحوم ميرزای  ــت نوش ــت...  چون دس منقوالت مقدم اس
ــت و در برخی موارد  ــی از نظر تاريخی متأخر از تقريرات اس اصفهان
ــمگير وجود دارد،  ــته ها و تقريرات اختالفاتی چش ــت نوش ميان دس
ــته ها دارای اولويت است. («مالحظاتی پيرامون  بررسی دست نوش

مکتب تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)
ــرزای اصفهانی در  ــر تبليغات، مکتب مي ــخ ما: گر چه در اث پاس
ــفه و عرفان شناسانده  ــياری از جوامع علمی و حوزوی ضد فلس بس
شده است اما در ميان علما و محققان بسياری بر همسويی بسياری 

ــوی  ــده از س ــب ارائه ش از مطال
ــفه و  فلس ــا مبانی  ــان ب تفکيکي

عرفان تآکيد شده است: 
ــيخ محمد  حضرت آيت اهللا ش
رضا جعفری قدس سره فرمودند: 
ــيد  ــررا از مرحوم آيت اهللا س مک
محمد روحانی شنيدم که مرحوم 
ــرزا مهدی  ــی فرمودند: مي کمپان
اصفهانی همان مطالب فالسفه را 
ــفه  به عنوان مطالب مخالف فلس
ــل صوتی  ــل می دهد. (فاي تحوي

موجود است).

حضرت آيت اهللا وحيد فرمودند: حرف ميرزا مهدی اصفهانی در 
حدوث اسمای نوريه مثل نور علم و نور عقل، با حرف فالسفه متّحد 

است. (شاهدان عينی مطلب موجودند).
ــل می نمايند: در  ــرت آيت اهللا وحيد نق ــيدان از حض آيت اهللا س
ــه ای که بنده در درس ميرزا شرکت نموده بودم ميرزا در مورد  جلس
خلقت انوار معصومين عليهم السالم يک حرفی زدند که به نظر بنده 
اثبات حدوثش از نظر استدالل کار مشکلی بود که بگوييم اين انوار 

حادثند!  (فايل صوتی و تصويری موجود است).
الزم به ذکر است مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی دو دوره از عمر 
ــت، يکی اوايل عمر وی که در سير و سلوک های  خود را گذرانده اس
ــت، دوم آخر عمر وی که به ادعای نادرست  ــده اس عرفانی طی ش
ــده است. وی  ــالم هدايت ش ــط امام زمان عليه الس تفکيکيان توس
ــود را در همين دوره دوم  ــاب تقريرات بلکه تمامی کتاب های خ کت
ــند کتاب  ــی تفکيکيان می کوش ــت. گرچه برخ ــته اس گفته يا نوش
تقريرات را از فهرست کتاب ها و تقريرات وی مخفی کنند اما بدون 
شک اين کتاب از جمله معتبرترين و مستند ترين آثار ميرزا است که 
ــی خود را هم اضافه  ميرزا آن را به قلم خود تصحيح کرده، و حواش
ــرات در مقدمه آن تصريح می کند که ميرزا  ــت. مؤلف تقري کرده اس

تقريرات را ديده و تصحيح نموده است.۱۰ 
به هر حال گرچه مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی در سال های بعد 
ــعی نموده است که مطالب را مخصوصا در کتاب ابواب الهدی با  س
ابهام بيان نمايد لذا نويسنده محترم مدافع آرای وی بر خالف تمامی 
ــاص خود از تمام کتاب های وی  ــل تحقيق و انصاف، با روش خ اه
ــواهد صريحی از آن ها آورده ايم که داللت  ــی کرده و ش که ما بررس
ــفی و عرفانی بودن مکتب ميرزا می کند چشم پوشی کرده و  بر فلس
ــت، اما با اين حال  ــيده اس فقط کتاب ابواب الهدی را به ميدان کش
ــفی و عرفانی در تمامی کتاب ها  ــته همان افکار و مبانی فلس پيوس
ــاير  ــت، کما اين که س ــام عمر ميرزا کامال واضح و نمايان اس و تم
ــاگردان ميرزا هم که تا آخر عمر هم با او بوده اند از جهات اثباتی  ش

اغلب جز همان مطالب و مبانی عرفا حرف ديگری ندارند.
ــتی آزمايی  ــد: هدف اين مقاله کوتاه صرفًا، تطبيق و راس گفته ان
استنادات و برداشت های نويسنده 
ــوم ميرزا  ــارات مرح ــه از عب مقال
مهدی اصفهانی و امانتداری وی 
در نقل عبارات است. (مالحظه ای 
ــی پيرامون مکتب  ــر «مالحظات ب

تفکيک»)
ــل کلمات  ــا: در نق ــخ م پاس
مخل  تقطيع  هيچ گونه  تفکيکيان 
ــده  ــب انجام نش ــف مطل و تحري
است، و در کلمات ميرزا هم هيچ 
ــت که حذف  قرينه ای در کار نيس
آن ها موجب بطالن معنای کالم 

در نظـر تفكيك هر گونه اسـتدالل و تعّقل باطل 
اسـت، ايشـان تنهـا راه واقعى معرفـت را جدا 
شـدن از تفّكـر و تعّقـل مى دانند، بلكـه واقعيت 
را نفـس مشـهود نفسـى خـود مى داننـد و نام 
اين شـيوه نادرسـت را هم حجيّـت ذاتى عقل و 
شـناخت عقل به عقل، و شناخت وجود به وجود، 
و معرفت خدا به خدا مى گذارند. تفكيكيان عبور 
از افكار و اسـتدالالت و معقـوالت را عين كمال 
مى داننـد، و همان وجـدان و خوديابى و شـهود 
نفـس و نفسـانيات خـود را، وجـدان و يافتن و 

شهود خدا مى شمارند.
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صحيح او گردد، و يا وجود آن ها معنای حرف های غلط او را درست 
کند.

ــواب الهدی در  ــل عبارت کوتاهی از اب ــنده با نق گفته اند: نويس
ــت مقاله،  آن عبارت را با تقطيعی خاصّ و شرحی انحصاری  پی نوش
ــمارد. وی می نويسد: ولی باز هم  ــاهدی به مدعای خويش می ش ش
وجلّ خالق الوجود ورب الوجود!»۱۱   ابواب الهدی می نويسد: «فهو عزّ
ــد: البته منظور از  ــنده در توضيح اين عبارت می نويس ــپس نويس س
خلقت، تعين دادن است نه معنای واقعی آن.۱۲  ... جای اين پرسش 
ــت که ايشان چگونه و از کجای اين عبارت استفاده می کند که  هس
منظور ميرزا مهدی اصفهانی از خلقت، تعين دادن است و نه معنای 

واقعی آن؟ (مالحظه ای بر «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»)
پاسخ ما: اوال ميرزا به صراحت گفته است:

اين مخلوقات اسما و تعينات و صفات اويند.۱۳ 
ثانيا کدام قاعده عقلی و شرعی و منصفانه واجب کرده است که 
ــد وگرنه شما حق  حتما عبارت ميرزا بايد از کتاب ابواب الهدی باش

داريد زير بار آن نرويد؟!
ــواهد اين مطالب را در مقاله ”مالحظاتی پيرامون مکتب  ثالثا ش

تفکيک“ با دقت بيشتر بخوانيد.
ــنی از  ــی عبارات ميرزا] به روش ــارت فوق [يعن ــد: در عب گفته ان
ــت. يعنی  ــخن به ميان آمده اس ــودن وجود مخلوقات س ــوق ب مخل
ــات از آن بهره مند و به آن  ــودی که مخلوق ــوم ميرزا حتی وج مرح
ــه ای بر «مالحظاتی  ــد را نيز مخلوق خدا می داند. (مالحظ موجودن

پيرامون مکتب تفکيک»)
پاسخ ما: اختالف ما با تفکيکيان بر سر معنا است نه بر سر لفظ، 
ــت و حدوث را قبول  ــفه هم که معنای حقيقی خلق چنان که فالس

ندارند باز هم به طور نصّ و صريح می گويند:
إن خالق العالم بجميع أجزائه واحد حق ال شريك له. (مالصدرا، 

المبدأ والمعاد، ۳۶).
ــق فاطر  ــن خال ــبحان م فس
ــه . (مالصدرا،  ــه و أعظم ما أقدس

الشواهد، متن، ۳).
ــاة  ــوت والحي ــق الم واّهللا خال
ــات والنور  ــه جاعل الظلم كما أن
 م ــاةَ ليبلُوكُ ــوتَ والْحي الْم ــق لَ (خَ
ــال). (مالصدرا،  مع ــن سأَح م أَيكُ

أسراراآليات، متن، ۳۰۱).
والنور  ــات  الظلم ــق  خال واّهللا 
ــار (وهو الَّذی  وجاعل الليل والنه
 م م أَيكُ لَق الْموتَ والْحياةَ ليبلُوكُ خَ
أسرار  (مالصدرا،  عمال).   ــن سأَح

اآليات، متن، ۷۰۱).
ــود اإلمكانی... يصدق  فالموج
علی موجده أنه مبدع خالق صانع 

منعم رحيم. (محمد حسين طباطبايی، نهاية الحكمة، ۷۸۲ ـ ۸۸۲).
ــبزوای  می گويد: و بالجملة الخلق وما من ناحيته  و مال هادی س
ــرح  ــبزواری، ش ــوی اّهللا. (مالهادی س حادث و مع ذلك ال قديم س

االسماء الحسنی، ۵۴۵).
ــت حادث می باشد.  و به طور کلّی تمامی خلق و آن چه از آن اس

و به هر حال هيچ قديمی جز خدا وجود ندارد.
ــه عنوان دفاع از ميرزا مهدی اصفهانی اين عبارت وی  ناقدان ب

را در مورد عقايد عرفا و فالسفه نقل کرده اند:
و از آنجا که حيث ذات حقيقت وجود اباء از عدم است گفتند که 
ــتی، واقعيتی جز مصداق وجود نيست... و آنچه حقيقتش اين  در هس
ــد بدون شک خدای متعال است چرا که او ازل و ابد است،  گونه باش
اين نهايت توهم بشر است در خدا بودن حقيقت وجود. (مالحظه ای 

بر «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»)
پاسخ ما: مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی در اينجا مبنای فالسفه را 
ــت که حيث ذات حقيقت وجود  به صراحت پذيرفته و قبول کرده اس
ــا پذيرش اين مبنا انکار  ــت، و اصال توجه ندارد که ب اباء از عدم اس

وحدت وجود ديگر ممکن نيست!
ــت پی ريزی معرفت فطری و  گفته اند: مرحوم ميرزا... معتقد اس
ــين توسط خدای متعال... (مالحظه ای بر  معرفی الهی در عوالم پيش

«مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»)
ــان در مورد نظر ميرزا و تفکيکيان در مورد  ــخ ما: بيان ايش پاس
ــت. برای فهم درست مطلب بيان می داريم که  عالم ذر درست نيس
ــفه معنای معرفت فطری اين است كه اگر از  از ديدگاه عرفا و فالس
ــطه می يابيم، و  تعينات خود بگذريم كنه وجود خداوند را بدون واس
منظور از معرفت عالم ذر كه در روايات بيان شده است همين مطلب 
می باشد نه اينكه عالم ذر نسبت به عالم ما تقدم زمانی داشته باشد!
ــد: إذا اشتغل االنسان بالنظر إلی آيات  "تفسير الميزان" می نويس
ــاهد فقرها إلی ربها، وحاجتها فی جميع أطوار وجودها،  ــه، وش نفس
ــه  ــا. وجد نفس ــرا عجيب ــد أم وج
متعلقة بالعظمة و الكبرياء، متصلة 
ــا و علمها  ــا و حياته ــی وجوده ف
ــا و  ــمعها و بصره ــا و س و قدرته
ــاير صفاتها و  إرادتها و حبها و س
أفعالها بما ال يتناهی بهاءا وسناءا 
ــن الوجود و  ــاال م ــاال و كم وجم
ــدرة وغيرها  ــاة و العلم و الق الحي
من الكمال... وعند ذلك تنصرف 
ــیء وتتوجه إلی ربها،  عن كل ش
وتنسی كل شیء وتذكر ربها. فال 
ــتتر  يحجبه عنها حجاب، وال تس
ــق المعرفة  ــتر، و هو ح ــه بس عن
الذی قدر النسان. و هذه المعرفة 
االحری بها أن تسمی بمعرفة اهللا  

برخـى مى گويند تفاوت ميرزا با فالسـفه در اين 
اسـت كه فالسـفه خدا را «وجـود» مى دانند، اّما 
ميرزا مى گويد كه خدا وجود نيسـت. پاسـخ اين 
اسـت كه ميرزا باز هم مخلوقيت واقعى ما سوى 
اهللا را نپذيرفته اسـت، و آن چه به ميرزا نسـبت 
دادنـد در ايـن جهت نيـز همان مذهـب وحدت 
وجوديان نو افالطونى است كه رايج  ترين معناى 
وحـدت وجودـ  بلكه تنها معناى آنـ  مى باشـد، 
چنـان كـه «وحـدت وجـود در فلسـفه و عرفان 

اسالمى» مى گويد:
بـه عقيده افلوطيـن، خدا را وجود نيـز نمى توان 
گفـت؛ زيرا خدا از وجـود باالتر اسـت. در عين 
حال، براى وصول به حق بايد به اشراق و شهود 

و سير و سلوك روحانى توّسل جست.
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باهللا .۱۴ 
ــتغل بآية  ــان إذا اش إن االنس
ــه وخال بها عن غيرها انقطع  نفس
ــیء، وعقب  ــه من كل ش إلی رب
ذلك معرفة ربه معرفة بال توسيط 
ــبيب سبب،  ــط، وعلما بال تس وس
ــاب  ــع كل حج ــاع يرف إذ االنقط
ــك يذهل  ــد ذل ــروب، و عن مض
ــاهدة ساحة العظمة  االنسان بمش
ــه، و أحری  ــاء عن نفس و الكبري
بهذه المعرفة أن تسمی معرفة اهللا  

باهللا .۱۵ 
ــز بر اينند که  پيروان ميرزا ني
ــه عالم ما تقدم  ــبت ب عالم ذر نس
زمانی نداشته و منظور از آن همان 
ــتن از  مرحله رفع تعينات و گذش
ــورات و تصديقات، و  ــی تص تمام

يافتن و ديدن ذات خداوند بدون واسطه و يکی بودن با او می باشد:
ــت، قبليت هم كه  ــت رتبی اس ــته قبلي ــئات گذش قبليت در نش
ــود قبليت زمانی نيست، قبليت رتبی است، اين را خوب  گفته می ش
ــت كه بگوييم  ــت. قبليت زمانی نيس بفهميد يكی از مفاتيح علم اس
ــيم، ديروز نمی شناختيم امروز  ــناختيم امروز نمی شناس ديروز می ش
ــت، قبليت، قبليت رتبی و نشئه ای  ــيم، ديروز و امروز نيس می شناس

است.۱۶ 
ما پيش از اين بدن به پيشيت رتبی نه پيشيت زمانی ـ يعنی در 

نشئه خودمان ـ خدا خودش را به ما شناساند.۱۷ 
اين اذن خداست كه فرد صاحب كماالت می شود و گر نه صورت 
ــود كه يكی اين طوری شود و ديگری  ــبب نمی ش نوعيه جوهريه س
ــی كه مالك شده ايد به  ــما از نور آن كس آن طور... اندازه مالكيت ش
اذن خداست و بس. همين "اين طور بودن" شما را تشخص بخشيده 
ــما قطعًا كوچكتر از آنيم كه مالك نور عظمت خدا  ــت... من و ش اس
ــيم، بلكه كوچكتر از آنيم كه مالك نور خاتم  االنبيا يا ائمه  شده باش
هدا شده باشيم، يا حتی اولياء اهللا. اگر به حالت انخالع درآييد و اين 
تجريد ساعتی ادامه پيدا كند ممكن است بفهميد كه ماهيتتان مالك 
نور چه كسی شده و قائم به چه كسی هستيد. ممكن است به يكی 
ــاران امام عصر عجل اهللا  ــام صادق و يا به يكی از ي ــاب ام از اصح
تعالی فرجه قائم باشيد و در اينجا حرف هايی است كه هنوز گفتنش 
مصلحت نيست... نفس ناطقه ما... ممكن است مالك نور وجود يك 
ــت خداوند از نور واليت امام عصر  ــده باشد... ممكن اس دهاتی... ش
ــما عطا كند...  ــتايی تمليك كند و از نور او به من و ش به فالن روس
ــد از آن تركيب بدن مهيا  ــه زمينه را برای عوالم ذر و بع ــن مقدم اي
ــن می شود كه عقايد و معارف الهيه تا چه  می كند كه در آن جا روش

حد ارزشمند است.۱۸ 

ــنده بايد وجه  ــد: نويس گفته ان
ــارت «والنهاية  ــن عب ــت اي دالل
ــه النهاية  لذاته  ــه کما انّ لکماالت
ــدت وجود  ــر وح .»۱۹  ب ــلّ وج عزّ
ــد و توضيح  ــان کن ــی را بي عرفان
ــتناد به آن  ــد که چگونه با اس ده
ــويی با  ــوم ميرزا را به همس مرح
ــفه و عرفان متهم می سازد؟  فلس
ــی  «مالحظات ــر  ب ــه ای  (مالحظ

پيرامون مکتب تفکيک»)
پاسخ ما: توضيح کامل مطلب 
ــه ”مالحظاتی پيرامون  را در مقال

مکتب تفکيک“ با دقت بخوانيد.
ــودن و  ــی ب ــد: نامتناه گفته ان
ــروردگار  ــتن ذات پ ــت نداش نهاي
ــه در روايات  ــت  ک ــی اس حقيقت
ــده است با  فراوانی بدان تأکيد ش
ــفه و عرفا  ــه صرف اينکه تفکيکيان، فالس ــن حال آيا می توان ب اي
ــه مکتب را يکی  تعبير نامتناهی را درباره خدا به کار می برند، اين س
ــون مکتب تفکيک»)   ــر «مالحظاتی پيرام ــت؟ (مالحظه ای ب دانس
ــام موجودات  ــتن خدا بر تم ــالق لفظ نامتناهی يا احاطه داش ــا اط ب
ــن الفاظی را در حق خدای  ــانی که چني نمی توان نتيجه گرفت کس
ــودی و موجودی اند. («مالحظاتی  متعال به کار می برند وحدت وج
ــکوفايی تفکيک) نويسنده،  مکتب  پيرامون مکتب تفکيک» عامل ش
ــدا و مخلوقات، هم آهنگ با  ــک را، در تبيين رابطه وجودی خ تفکي
عرفان و فلسفه دانسته... اين ادعا بر نامتناهی دانستن خدای متعال 
از سوی تفکيکيان، عرفا و فالسفه استوار شده است. (مالحظه ای بر 

«مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»)
ــفه و عرفا و تفکيکيان اين  ــخ ما: جالب است که خود فالس پاس

تالزم را قبول دارند و می گويند:
ــر اين همه آيات و  ــياری از اهل قش ــب امور اين که بس از عجاي
ــالم را می بينند  ــا کالم اميرالمؤمنين عليه الس ــث و مخصوص احادي
ــان می گويند وجود حق  ــت و خودش که صريح در وحدت وجود اس
نامحدود است، آن گاه قائل به وحدت وجود نمی شوند! و اگر وحدت 

وجود صحيح نباشد، بايد حق تعالی محدود باشد.۲۰ 
إذ ليس شیء غيره تعالی وغير وجوده و إال يلزم التحديد.۲۱ 

ــد پس خدا وجودش به عدم اين چيز  اگر غير از خدا وجودی باش
محدود می شود. خداوند از نور خودش (وجود و علم و قدرت و حيات 

و ديگر كماالتش) به ماهيت خاتم االنبياء تمليك می كند.۲۲ 
گفته اند: پيشتر بيان شد که عدم تناهی خدای تعالی امری است 
که در روايات اهل بيت عليهم السالم نيز به آن تصريح و تأکيد شده 
ــکل را در آنجا پی گيری کند. (مالحظه ای  ــنده بايد اين مش و نويس
ــر توصيف خداوند به  ــی پيرامون مکتب تفکيک») اگ بر «مالحظات

مرحـوم ميـرزا مهدى اصفهانـى دو دوره از عمر 
خود را گذرانده است، يكى اوايل عمر وى كه در 
سير و سـلوك هاى عرفانى طى شده است، دوم 
آخـر عمر وى كـه به اّدعاى نادرسـت تفكيكيان 
توّسـط امام زمـان عليه السـالم هدايت شـده 
است. وى كتاب تقريرات بلكه تمامى كتاب هاى 
خود را در همين دوره دوم گفته يا نوشـته است. 
گرچه برخى تفكيكيان مى كوشند كتاب تقريرات 
را از فهرست كتاب ها و تقريرات وى مخفى كنند 
اما بدون شـك اين كتـاب از جمله معتبرترين و 
مسـتند ترين آثار ميرزا اسـت كه ميرزا آن را به 
قلـم خود تصحيح كرده، و حواشـى خـود را هم 
اضافـه كرده اسـت. مؤلـف تقريـرات در مقدمه 
آن تصريـح مى كند كه ميـرزا تقريرات را ديده و 

تصحيح نموده است.

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



ــی بر قول  ــتن دليل ــت نداش نهاي
ــت. پس چرا  ــه وحدت وجود اس ب
نويسنده روايات را حمل بر وحدت 
ــه ای  (مالحظ ــد؟  نمی کن ــود  وج
ــی پيرامون مکتب  ــر «مالحظات ب
ــد با چنين  تفکيک») اگر قرار باش
ــه وحدت وجود  ــی را ب دليلی کس
ــود متهم کنيم در  يا وحدت موج
ــورت - نعوذ باهللا- به خدا  اين ص
ــان معصوم هم بايد وحدت  و امام
ــبت  ــا وحدت موجود نس وجود ي
ــود. («مالحظاتی پيرامون  داده ش
ــکوفايی  مکتب تفکيک» عامل ش

تفکيک)
ــه بارها  ــان ک ــا: چن ــخ م پاس
ــم  ــه عليه ــم ائم ــح داده اي توضي
السالم هرگز ذات خدا را متناهی 
ــته اند مگر نزد  يا نامتناهی ندانس

کسانی که روايات شريفه را غلط و خالف ضروريات عقلی و وحيانی 
معنا می کنند و قبل از آشنايی با کالم شيعی و معارف اسالم و قرآن 
ــان پرداخته اند. باز هم  ــفه و عرف ــالم به فلس و اهل بيت عليهم الس
ــی پيرامون مکتب تفکيک“ را  ــه می کنيم که مقاله ”مالحظات توصي

با دقت بخوانند .
و از ميرزا نقل کرده اند:

ــيئية  الحقيقية و فی غيره  ــيئية فی الخالق جل شأنه هی الش الش
هی الشيئية بالغير و ال شيئية  له. ۲۳

همانا شيئيت در خالق جلّ شأنه شيئيت حقيقی است و در غير او 
شيئيت به غير است، و شيئيتی برای مخلوق در کار نيست.۲۴  

سپس گفته اند:  اين عبارت نيز هرگز داللتی بر قول به «وحدت 
وجود» و همسويی ميرزا با عارفان و فيلسوفان ندارد... (مالحظه ای 

بر «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»)
ــخ ما: اين عبارت نص در وحدت موجود است و هيچ تأويلی  پاس

نمی پذيرد.
گفته اند: عبارتی را که نويسنده مقاله به عنوان شاهدی بر وحدت 
ــطر باالتر نقل می کنيم  وجودی بودن مرحوم ميرزا آورده،  از چند س
ــدن حقيقت الزم است ـ  ــنتر ش و ذيل آن را ـ تا آنجا که برای روش
ــت: وألجل عدم التشبيه فی ذات  می آوريم. در ابواب الهدی آمده اس
كر فی األحاديث قيود حين إثبات هذه الكماالت  الباری جلّ اسمه ذُ
ــيئية احترازًا عن  ــی ء بحقيقة الش ــبيه كما يقال: ش له لئالّ يلزم التش
ــيئية فی المخلوق حيث أنّها فيه بالغير، فالشيئية فی الخالق جلّ  الش
شأنه هی الشيئية الحقيقية ، وفی غيره هی الشيئية بالغير وال شيئية 
ــميع  له ، وفی إطالق موجود أو كائن ال من عدم ، وفی إطالق الس
ــذه اإلطالقات يحترزون بهذه  ــر ال بآلة ، وهكذا فی مثل ه والبصي
القيود عن التشبيه. وفی موضعٍ قالوا عليهم السالم : «وجوده إثباته». 

حذرًا من معنى الوجود وكونه جلّ 
ــأنه حقيقة الوجود كما قالوا به  ش
ــرية ، فقالوا عليهم  فی علوم البش
ــالم : «وجوده إثباته». ال كما  الس

زعموا أنّه هو حقيقة الوجود.۲۵  
ــبيه در  ــت عدم تش ــه جه و ب
ــمه در احاديث  ذات باری جلّ اس
به هنگام به کار بردن اين کلمات 
ــدای متعال] قيودی ذکر  برای [خ
ــبيه پيش نيايد،  ــده است تا تش ش
چنانکه گفته می شود: [خدا] شيئی 
ــت به حقيقت [معنای] شيئيت  اس
ــبيه به)  ــز از (تش ــه جهت پرهي ب
شيئيت مخلوق چرا که شيئيت در 
ــت. پس شيئيت  مخلوق بالغير اس
در خالق جل شأنه شيئيت حقيقی 
ــيئيت بالغير  ــت و در غير او ش اس
ــيئيتی  ــال او ]ش ــت و [در قب اس
ــدم» و نيز اطالق  ــالق «موجود أو کائن ال من ع ــت. و در اط نيس
«السميع والبصير ال بآلة» در تمام اين اطالقات اضافه شدن قيود به 
ــتن از تشبيه خداوند با خلق است. و [ائمه عليهم  جهت بر حذر داش
ــه» وجود او اثبات  ــالم] در جای ديگر فرموده اند: «وجوده اثبات الس
ــه که وجود در خالق به  ــتن از اين انديش ــت. برای بر حذر داش اوس
همان معنايی است که در خلق به کار می رود و خداوند حقيقت وجود 
است،  چنان که انديشمندان بشری پنداشته اند. به همين جهت اهل 
ــالم فرمودند: «وجود خداوند اثبات اوست» نه چنان  بيت عليهم الس
که انديشمندان پنداشته اند که او حقيقت وجود است. (مالحظه ای بر 

«مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»)
سپس باز هم با افزودن عباراتی از ميرزا چنين دفاع کرده اند که:

ــد، تالش مرحوم ميرزا بر آن  چنان که پيش  از اين هم معلوم ش
است که تأکيد روايات بر غيريت و تباين حقيقی کماالت مخلوق و 
کماالت خداوند را نمايان سازد. (مالحظه ای بر «مالحظاتی پيرامون 

مکتب تفکيک»)
و باز هم با افزودن عباراتی  گفته اند:

برای فهم مراد ميرزای اصفهانی از بينوت صفتی مراجعه به چند 
سطر باالتر از عبارت مورد استناد کفايت می کند که ايشان  بر تباين 
ــی ميان خالق و مخلوق تصريح کرده و بيان می دارد که ميان  حقيق
خالق متعال و خلق او هيچ تشابهیـ  به هيچ نحوی از انحاء - وجود 
ــد به وحدت در حقيقت!  (مالحظه ای بر «مالحظاتی  ندارد تا چه رس

پيرامون مکتب تفکيک»)
ــخ ما: شکی نيست که ميرزا مدعی است که خدا و خلق هم  پاس
سنح نمی باشند و اين مطلب در مقاله قبلی  کامال توضيح داده شده 
ــت، لذ ا مقاله قبل را بايد با دقت بشتر بخوانند تا معلوم شود که  اس
ايشان مانند ساير فالسفه و عرفا، عدم سنخيت خالق و مخلوق را از 

ناقدان به عنوان دفـاع از ميرزا مهدى اصفهانى 
اين عبارت وى را در مورد عقايد عرفا و فالسـفه 

نقل كرده اند:
و از آنجا كه حيث ذاِت حقيقِت وجود اباء از عدم 
اسـت گفتند كه در هسـتى، واقعيتى جز مصداق 
وجود نيسـت... و آنچه حقيقتش اين گونه باشد 
بدون شـك خداى متعال اسـت چرا كه او ازل و 
ابد اسـت، اين نهايت توهم بشـر است در خدا 
بودن حقيقت وجـود. (مالحظه اى بر «مالحظاتى 

پيرامون مكتب تفكيك»)
پاسخ ما: مرحوم ميرزا مهدى اصفهانى در اينجا 
مبناى فالسـفه را بـه صراحت پذيرفتـه و قبول 
كرده اسـت كـه حيث ذاِت حقيقِت وجـود اباء از 
عدم است، و اصال توجه ندارد كه با پذيرش اين 

مبنا انكار وحدت وجود ديگر ممكن نيست!
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حيث ماهيت و تعين و التعين می دانند نه چيز ديگر.
ــفه و عرفا به خاطر  ــنده بطالن قول فالس گفته اند: از نظر نويس
ــمرده اند. او مدعی است  ــت که ايشان اشياء را صفات خدا ش آن اس
ــرح می کنند همانند  ــی بينونت صفتيه را مط ــه تفکيکيان نيز وقت ک
ــتن خالق و مخلوق تباين آن ها را  ــفه و عرفا ضمن يکی دانس فالس
ــؤال اين  ــیء با ذات آن می دانند! حال س مانند تفاوت صفات يک ش
ــهاد (در ابواب الهدی) چنين  ــت که از کجای عبارات مورد استش اس
چيزی استفاده می شود؟ (مالحظه ای بر «مالحظاتی پيرامون مکتب 

تفکيک»)
ــخ ما: لطفا مقاله قبلی را با دقت بخوانيد تا شواهد صريح بر  پاس

اين مطالب را بيابيد. 
ــه توجه داريم که در روايات نيز بينونت عزلی ميان  گفته اند: البت
ــده است.  خالق و مخلوقات نفی گرديده و بر بينونت صفتی تأکيد ش

(مالحظه ای بر «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»)
پاسخ ما: توضيحاتی را که در مقاله قبلی داده شده است با دقت 
ــه گفتيم  کدام قاعده عقلی  ــتری مطالعه کنيد. مضافا بر اين ک بيش
ــرعی و منصفانه واجب کرده است که حتما عبارت ميرزا بايد از  و ش

کتاب ابواب الهدی باشد وگرنه شما حق داريد زير بار آن نرويد؟!
ــاره کرده  ــد: نکته  خيلی مهمی که مرحوم ميرزا به آن اش گفته ان
است اباء ذاتی خداوند قدوس از معلوم واقع شدن به وسيله نور علم 
ــت. ايشان با بهره گيری از تعاليم نورانی اهل بيت عليهم  و عقل اس
ــالم تصريح می کند که وجود و سائر کماالت مخلوق به مباينت  الس
صفتی با ذات پروردگار تباين دارند و مجددًا تکرار می کند که خداوند 
هم رتبه و هم سنخ با وجودی نيست که نقيض عدم شمرده می شود. 
ــدا و در برابر او  ــود مخلوقات هرگز در عرض وجود خ ــن وج بنابراي
ــود يعنی چنان که قوام صفت به  قرار نمی گيرد تا موجب تحديد او ش
ــنخ وجودشان با خداوند  ــت مخلوقات نيز ـ که حتی س موصوف اس
ــان و واقعيتشان و قوامشان به خداست  مباين است و همه حقيقتش
ــمار  ــز نمی توانند در برابر او و در عرض او چيزی به ش ــس هرگ ـ پ

ــته باشند  آيند تا با او تزاحمی داش
ــت آنها منعزل  ــد از حقيق و خداون
باشد. يعنی با وجود اينکه خداوند 
ــاالت وجودی  ــن با تمام کم مباي
ــت اما به هيچ وجه  مخلوقات اس
منعزل از آن ها هم نيست چنانچه 
ــرض از وجود  ــم ع ــودات ه موج
ــان منعزل اند. عرفا  ــر خودش نظاي
ــات را عين  ــود مخلوق ــون وج چ
وجود خدا و هم سنخ با وجود خدا 
ــر، حقيقتی جز  می دانند برای غي
همين وجود قائل نيستند زيرا اگر 
وجود مخلوقات – که از نظر آنان 
ــنخ با وجود خداست – غير  هم س
ــد، تحديد ذات  ــود خدا باش از وج

ــا مرحوم ميرزا برای رفع اين توهم تأکيد می کند که  الزم می آيد ام
وجود مخلوقات هرگز هم سنخ با خدای تعالی نيست تا اگر حقيقتی 
ــد. از نظر ميرزای اصفهانی  ــديم تحديد ذات الزم آي بر آنها قائل ش
ــان با خداوند مباين است و  ــنخ وجودش مخلوقات باهللا موجودند و س
ــا؟! (مالحظه ای بر  ــخن کجا و قول عرفا کج ــاف اينکه اين س انص

«مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»)
ــخ ما: اوال بنابر توضيحاتی که در مقاله ”مالحظاتی پيرامون  پاس
ــت آن چه که به عنوان دفاع از ميرزا  ــده اس مکتب تفکيک“ داده ش
ــت  ــفه و عرفای وحدت وجودی اس گفتند دقيقا همان مذهب فالس
ــتناد عرفا هم به همين روايات و با همين تأويالت باطل  و البته اس
ــی پيرامون مکتب تفکيک“  ــت. لذا چنان که در مقاله ”مالحظات اس
ــفه بارها تصريح کرده  ــد ميرزا هم مانند همه عرفا و فالس گفته ش
ــت و گرنه تحديد ذات  ــت که هيچ وجودی غير از وجود خدا نيس اس

خدا الزم می آيد!
باز هم مقاله ”مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک“ با دقت بيشتر 

خوانده شود.
گفته اند: در حديثی از اميرالمؤمنين عليه السالم آمده است:

ياِء  ارِج من اْألَشْ ی ٍء داخل و خَ ی ٍء فی شَ شَ ياِء الَ كَ  داخلٌ فی اْألَشْ
ارِج.۲۶  ی ٍء خَ ی ٍء من شَ شَ الَ كَ

ــت نه مانند دخول چيزی در چيزی؛ و  ــيا داخل اس خداوند در اش
ــزی از چيزی.(«مالحظاتی  ــت نه مانند خروج چي از آن ها خارج اس

پيرامون مکتب تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)
ــنده مقاله  ــير مورد نظر نويس ــرح و تفس و گفته اند: با توجه به ش
ــده در حقيقت خارج بودن  ــا که در روايات مباينت عزلی نفی ش آنج
مخلوقات از ذات خداوند نفی شده است! (مالحظه ای بر «مالحظاتی 

پيرامون مکتب تفکيک»)
پاسخ ما: با اين ادراک از مقاله به ناچار برخی از توضيحات مقاله 
ــير حديث مورد اشاره  "مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک" را در تفس

نقل می کنيم:
ــور از داخل بودن خداوند  منظ
ــيا اين است که او تبارک و  در اش
ــيای دارای اجزا و  تعالی مانند اش
ــه بتوان  ــت ک زمان و مکان نيس
ــارج و دور از آن ها فرض  او را خ
ــرد، و خارج بودن او از آن ها نيز  ک
ــت که باری تعالی  به اين معنا اس
ــيای دارای اجزاء و زمان  مانند اش
ــوان او را  ــت که بت ــکان نيس و م
مانند شير و شکر ممزوج و داخل 
ــر و عرض و  ــا مانند جوه هم، ي
ــت و موصوف متحد در وجود  صف
دانست؛ بلکه او ذاتی است متعالی 
ــزء و کلّ و زمان و  ــتن ج از داش
ــوای او همه دارای  مکان، و ماس

 از مرحوم ميرزا نقل كرده اند:
الشيئية   هی  شأنه  جل  الخالق  فی  الشيئية 
ال  و  بالغير  الشيئية  هى  غيره  فى  و  الحقيقية 

شيئية  له.
همانا شـيئيت در خالق جّل شأنه شيئيت حقيقى 
است و در غير او شيئيت به غير است، و شيئيتى 
بـراى مخلـوق در كار نيسـت. سـپس گفته اند:  
اين عبارت نيز هرگـز داللتى بر قول به «وحدت 
وجود» و همسـويى ميرزا با عارفان و فيلسوفان 
نـدارد... (مالحظـه اى بـر «مالحظاتـى پيرامون 

مكتب تفكيك»)
پاسـخ مـا: اين عبارت نـص در وحـدت موجود 

است و هيچ تأويلى نمى پذيرد.
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ــند. لذا ممازجت ( درهم آميختگی) و مباينت  اجزای وجودی می  باش
(کنار هم بودن، و دور يا نزديک هم قرار گرفتن) و اتّحاد و يگانگی 
او با اشيا ذاتًا محال است، و همه چيز تحت سلطنت و قدرت و علم 
او می  باشد، نه اين که ـ نعوذ باهللا ـ وجود خداوند با اشيا يکی باشد!

حضرت اميرالمؤمنين عليه  السالم می  فرمايند:
نه در اشيا فرو رفته است، ونه از آن ها خارج می  باشد.۲۷ 

حضرت صادق عليه  السالم می  فرمايند:
ــارك و تعالی در هر مكانی داخل، و از هر چيزی  پس خداوند تب

خارج است.۲۸ 
و حضرت اميرالمؤمنين عليه  السالم می  فرمايند:

او در تمامی اشيا هست، ولی نه با آن ها ممزوج شده و نه از آن ها 
جداست. ظاهر است اما نه به معنای رو در رويی، و متجلّی و آشکار 
ــت نه به مسافت، و قريب  ــت نه به معنای روی نمودن. دور اس اس

است نه به نزديك شدن.۲۹ 
ــهداء عليه  ــيد الشّ حضرت س

 السالم می  فرمايند:
ــاال رفتن،  ــری او بدون ب فرات
ــال يافتن  ــدون انتق ــدن او ب و آم

است.۳۰ 
گفته اند: در اين آيات و روايات 
ــدای تعالی بر خلق و  از احاطه خ
نيز از معيت خدای سبحان بلکه از 
وارد شدن خدای سبحان در اشياء 
سخن به ميان آمده است. روشن 
ــت منظور از احاطه و معيت و  اس
دخول، احاطه ی مادی و معيت و 
دخول مادی نيست. حال بايد ديد 
ــا عارف و يا  ــوف ي آيا وقتی فيلس
تفکيکی سخن از احاطه ی وجود 
ــان  ــر خلق می کنند مرادش خدا ب
ــنخ  ــت يا س ــه ی مادی اس احاط
ــت؟ ... در  ــری از احاطه اس ديگ
ــيا  اينکه خداوند متعال به همه اش

احاطه علمی دارد، جای شک و ترديد نيست. اما سخن در اين است 
ــم وعين قدرت وعين حيات  ــه مگر وجود خداوند متعال، عين عل ک
ــت؟ پس در نتيجه همان طور که خدا احاطه علمی دارد، احاطه  نيس
ــياء خواهد داشت؛ زيرا درباره خداوند  ذاتی و وجودی هم به همه اش
ــت. معيت و دخول خداوند در  نمی توان گفت وجود او غير علم اوس
ــياء نيز هر دو ناظر به همين معناست؛ نه اينکه خدا علمی داشته  اش
ــد که غير از ذات و وجودش باشد. («مالحظاتی پيرامون مکتب  باش

تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)
پاسخ اين است که: اين مطلب هم باطل است، لذا می گوييم:

اوال: برای فهميدن تفاوت احاطه وجودی و ذاتی با احاطه علمی 
و قدرتی اين روايت شريفه را با دقت بخوانيد:

از امام صادق عليه  السالم در باره فرموده خداوند: "او در آسمان ها 
و در زمين خداست" پرسيدم، فرمودند: او در هر مكانی چنان باشد.

ــی؟! همانا  ــود؟ فرمودند: چه می  گوي ــه ذات خ ــرض كردم: ب ع
مكان ها دارای  اندازه می باشند و چون بگويی به ذات خود در مكان 
ــد، در  ــد، الزمت آيد كه بگويی در اندازه ها و مانند آن می باش می  باش
حالی كه او جدای از خلق خود می  باشد. آن چه آفريده است در حيطه 
علم و قدرت و سلطنت و فرمان روايی اوست، و علم او به آن چه در 
آسمان و زمين است يکسان است. هيچ چيز از او دور نيست، و همه 
اشيا برای او از جهت معلوم و مقدور بودن و تحت احاطه و سلطنت 

و ملك او قرار داشتن يکسان می باشد.۳۱ 
و خداوند تعالی می فرمايد:
«هو معکم اينما کنتم».۳۲ 

هر کجا باشيد او با شماست.
ــم و قدرت و  ــا عل ــی او ب يعن
ــما احاطه  ــی اش بر ش فرمان رواي

دارد.
ــد علم و  ــی بگوي ــر کس و اگ
ــد متعال غير ذات او  قدرت خداون
ــم و قدرت او در  ــت و اگر عل نيس
ــد پس ذات او هم در  همه جا باش
ــت، پاسخ اين است  همه جا هس
که نه علم و قدرت خداوند متعال 
چيزی است که دارای امتداد بوده 
ــی را پر کرده  ــر زمان و مکان و ه
ــت،  ــد، و نه ذات او چنين اس باش
ــت که بدانيم  ــذا صحيح اين اس ل
ــه جا در حيطه ی  همه چيز و هم
ــلطنت  س و  وفرمان روايی  آگاهی 
ــان خداوند متعال  ــم و فرم و حک
است. و چنانچه تمامی مخلوقات 
ــت و  و زمان ها و مکان ها را نيس
نابود و معدوم فرمايد هيچ چيزی 
ــم و قدرت او تبارک و تعالی  از عل

کم نخواهد شد.
ثالثا: فلسفه و عرفان و تفکيک، احاطه خداوند بر اشيا را وجودی 
ــت ولی مکتب وحی و  و ذاتی می داند و اين همان احاطه مادی اس

قرآن احاطه خداوند را از حيث علم و قدرت می داند نه ذات.
رابعا: صاحب مقاله در صدد انکار وحدت وجودی بودن تفکيکيان 
ــا آورده اند صريح در وحدت موجود و  ــت اما مطلبی که در اين ج اس

دفاع از آن است.
ــابهاتی  ــت که اگر در آيات و روايات، متش به طور کلی بايد دانس
باشد که بوی جبر يا تشبيه يا جسميت خداوند تعالی از آن استشمام 
ــا و تأويل کرد، نه  ــاس محکمات معن ــود بايد همه آن ها را بر اس ش
ــت از محکمات برداشته و بر اساس متشابهات به مطالب  اين که دس

منظور از داخل بودن خداوند در اشـيا اين اسـت 
كـه او تبارك و تعالى مانند اشـياى داراى اجزا و 
زمان و مكان نيست كه بتوان او را خارج و دور از 
آن هـا فرض كرد، و خارج بودن او از آن ها نيز به 
اين معنا است كه بارى تعالى مانند اشياى داراى 
اجزاء و زمان و مكان نيسـت كه بتوان او را مانند 
شـير و شكر ممزوج و داخل هم، يا مانند جوهر و 
عرض و صفت و موصوف متحد در وجود دانست؛ 
بلكه او ذاتى اسـت متعالى از داشـتن جزء و كّل 
و زمان و مكان، و ماسـواى او همه داراى اجزاى 
وجودى مى  باشند. لذا ممازجت (درهم آميختگى) 
و مباينـت (كنـار هم بودن، و دور يـا نزديك هم 
قـرار گرفتن) و اتّحـاد و يگانگى او با اشـيا ذاتاً 
محال اسـت، و همه چيز تحت سلطنت و قدرت 
و علم او مى  باشـد، نه اين كه ـ نعوذ باهللا ـ وجود 

خداوند با اشيا يكى باشد!
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غلط معتقد شد.
امام رضا عليه  السالم می فرمايند:

ــود، و هر چه در  ــد در خالقش پيدا نمی ش هر چه در مخلوق باش
ــت...، و گر نه وجود او  ــد در آفريننده اش ممتنع اس خلق ممكن باش

دارای اجزای متفاوت می شد.۳۳ 
ــالم  عليه  الس ــادق  ص ــام  ام

می فرمايند:
همانا خداوند ـ تبارك و تعالی 
ــدا از خلقش، و خلقش جدا از  ـ ج
ــند، و هر چيزی كه نام  او می باش
ــاد مخلوق  ــی ء بر آن توان نه ش
ــز و جل. و  ــت مگر خداوند ع اس
ــت،  خداوند آفريننده همه چيز اس
بس واالست آنكه هيچ چيز مانند 

او نيست.۳۴ 
ــالم  عليه  الس ــن  اميرالمومني

می  فرمايند:
ــت كه  ــای صمد اين اس معن
ــم است و نه جسم،  خداوند نه اس
ــورت، و نه  ــبه دارد و نه ص نه ش
ــال، و نه حد، و نه حدود، و نه  تمث
موضع، و نه مكان، و نه چگونگی، 
ــکان، و نه  ــگاه، و نه م ــه جاي و ن
ــا، و نه پر  ــت، و نه آن ج اين جاس
است، و نه خالی، و نه قيام دارد، و 

نه قعود، و نه سکون، و نه حركت، و نه ظلمانی است و نه نورانی، و 
نه روحانی است، و نه نفسانی. و هيچ جايی از او خالی نيست و هيچ 
موضعی هم او را در بر نمی  گيرد، و نه رنگی دارد، و نه بر قلبی خطور 

كند، و نه دارای بويی است. همه اين چيزها از او نفی می  شود.۳۵ 
ــی از «مباينت صفتی» در  ــد: منظور ميرزا مهدی اصفهان گفته ان
ــت  ــائل مبهم يا پيچيده ای نيس مجموعه ی «ابواب الهدی» از مس
ة  ــود. در جای ديگر می نويسد: وان رب العزّ که به راحتی فهميده نش
ــا بالمباينة الصفتية،  وانّه  ــن مع خلقه من االنوار و الظلمات کله مباي
ــو من خلقه وخلقه خلو منه، وانّه تعالی ال يحد.۳۶  همانا خداوند با  خل
خلق خود (اعم از مخلوقات نورانی و ظلمانی) مباين است به مباينت 
صفتی و او از خلقش خالی است و خلق او از او خالی است و خدای 
ــود. آيا از اين روشن تر می شود مباينت صفتی را  تعالی تحديد نمی ش
ــت.  توضيح داد؟ خدای متعال از خلق خود تهی و خلق از او تهی اس
ــق اصوالً توانايی حد زدن بر خالق را ندارد، بين کل مخلوقات و  خل
ــق متعال مباينت صفتی وجود دارد. (مالحظه ای بر «مالحظاتی  خال

پيرامون مکتب تفکيک»)
ــرزا در اين موارد  ــا اثبات کرده ايم که نظرات مي ــخ ما: باره پاس
دقيقا همان عقايد فالسفه و عرفا است و مستندات آن را ارائه کرده 
ــفی  ــير فلس ايم. معنای خالی بودن خدا و خلق از يکديگر بنا بر تفس

ــت و خلق تعينات  ــت که خدا وجود اس و عرفانی و تفکيکی اين اس
ــت؛ اما بنابر تفسير مطابق با عقل  ــنخيتی نيس وجود، لذا تداخل و س
ــيا موجوداتی دارای اجزا و زمان و مکانند، ولی  و برهان و وحی، اش
ــا مزاحمت بين آنها  ــذا تصور تداخل ي ــت ل خالق متعال چنين نيس

بی معنا است. 
اينکه  آور  ــگفت  ش ــد:  گفته ان
نويسنده در حالی مرحوم اصفهانی 
را به وحدت وجود متهم می سازد 
ــش از  ــطر پي ــرزا چند س ــه مي ک
عبارت مورد استناد نويسنده توهم 
ــتراک  ــکک بودن وجود و اش مش
مخلوقات در اصل وجود با خدای 
ــال را صريحًا نفی کرده و آن  متع
ــد خدای  ــاس نفی و تحدي را اس
ــمارد. (مالحظه ای  ــال می ش متع
ــی پيرامون مکتب  ــر «مالحظات ب
ــارت  عب ــنده  نويس ــک»)  تفکي
ــه و ايجابه» را  ــد رأيه و بدائ «عن
ــت.  («مالحظاتی  حذف کرده اس
عامل  تفکيک»  ــب  مکت پيرامون 

شکوفايی تفکيک)
ــرزای اصفهانی  ــخ ما: مي پاس
در عين مخالفت با وحدت وجود، 
ــودش در مقام اثبات  آن چه که خ
ــه می دهد همان وحدت وجود  ارائ
ــود را صريحا باطل  ــت، همان طور که مالصدرا هم وحدت موج اس
ــان را از نفهمى  ــبت دادن آن به اهل تصوف و عرف ــته، و نس دانس
ــكار  ــت. در حالى كه اهل تحقيق به طور آش ــمرده اس و جهالت ش
مى يابند خود مالصدرا همين عقيده را دارد، و آن را به بزرگان اهل 

عرفان هم نسبت مى دهد، چنان که می گويد:
ــانی كه ادعای تصوف دارند ـ ولی نادان و كورند و  برخی از كس
ــت نياورده و به مقام عرفان نرسيده اند  روش عالمان عارف را به دس
ـ از روی ضعف عقول و سستی عقيده و غلبه پادشاه وهم بر نفوس 
ــش، گمان كرده اند: ذات احديت ـ كه در زبان عارفان موصوف  خوي
به مقام احديت و نهانی هويت و نهانی در نهان است ـ به تنهايی و 
ــت؛  با قطع نظر از مظهرها و جلوه ها دارای تحقق و وجود فعلی نيس
بلکه آنچه تحقق دارد همان عالم صورت ها و قوای روحانی و حسی 
آن می  باشد، و خداوند همان مجموع است که ظاهر شده و بدون آن 
ــده وجودی ندارد، و او همان حقيقت انسان كبير و  مجموع ظاهر ش
كتاب مبينی است كه اين انسان كوچك، نمونه و نسخه ای مختصر 
ــت؛ كسی  ــوا و زندقه صرف اس ــد. اين گفتار، كفر رس از آن می  باش
ــد آن را بر زبان نمی آورد، و  كه دارای کم  ترين مرتبه ای از علم باش
ــبت دادن اين امر به بزرگان و رؤسای صوفيان افترای محض و  نس
ــت كه باطن ايشان از آن بركنار است. بعيد نيست  تهمت بزرگی اس

 خداوند تعالى مى فرمايد:
«هو معكم اينما كنتم».

هر كجا باشيد او با شماست.
يعنـى او با علـم و قـدرت و فرمان روايى اش بر 

شما احاطه دارد.
و اگر كسـى بگويد علم و قـدرت خداوند متعال 
غير ذات او نيسـت و اگر علم و قدرت او در همه 
جا باشـد پـس ذات او هـم در همه جا هسـت، 
پاسـخ اين اسـت كه نه علـم و قـدرت خداوند 
متعـال چيزى اسـت كه داراى امتـداد بوده و هر 
زمـان و مكانـى را پر كرده باشـد، و نـه ذات او 
چنين است، لذا صحيح اين است كه بدانيم همه 
چيز و همه جا در حيطه ى آگاهى وفرمان روايى و 
سـلطنت و حكم و فرمان خداوند متعال است. و 
چنانچه تمامى مخلوقـات و زمان ها و مكان ها را 
نيست و نابود و معدوم فرمايد هيچ چيزى از علم 

و قدرت او تبارك و تعالى كم نخواهد شد.
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ــد كه وجود  ــبب اين گمان نادانان درباره آن بزرگان اين باش كه س
ــود، و گاهی بر مطلقی كه  ــی بر ذات حق اطالق و گفته می  ش گاه
شامل همه چيز است، و گاهی ديگر بر معنای عام عقلی؛ زيرا بسيار 
ــود كه ايشان وجود را بر معنای سايه ای وجودی و وجود ظلّی  می  ش
اطالق می کنند؛ و آن  را بر مراتب تعينات و وجودات خاصّ و متعين 

حمل می  كنند. لذا احكام آن ها بر آن جاری می  شود.۳۷ 
ــيت و اختيار و... در مطالب  چنان که عبارات حدوث و بدء و مش
ــفه بيشتر از تفکيکيان پيدا می شود، اگر سوء استفاده کردن از  فالس
ــت بديهی است که ميرزا  ــفه اس اين گونه عبارات عذر موجه فالس
مهدی و پيروان او هم نبايد حق نقد فالسفه و عرفا را داشته باشند! 
ــان هم حق ندارند با  ــت پس ايش و اگر اين مطلب عذر موجهی نيس

امثال چنين عذرهايی خود را تبرئه کنند.
ــر کامل متن وجود  ــود ديگر نيازی به ذک ــد: تصور می ش گفته ان
ندارد و خوانندگان گرامی با روش تقطيع های انجام گرفته آشنا شده 
ــند. هرچند روش تقطيع به گونه ای است که تا جايی که امکان  باش
دارد،  برداشت عرفانی ـ فلسفی از عبارت آسان شود. (مالحظه ای بر 

«مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»)
پاسخ ما: شيوه فالسفه و عرفا و تفکيکيان در مورد ارائه مطالب 
ــت چنان که مال صدرا هم با  ــان اس متناقض به دنبال يکديگر يکس
ــفه و عرفا قديم و ازلی می داند اما  ــه عالم را مانند تمامی فالس اينک

می گويد:
ــن حدوث العالم  ــابقا والحقا م ــم أن ما ذكرناه وأوضحناه س اعل
ــا معها هو بعينه  ــماوات و ما فيها و األرضيات و م ــه من الس بجميع
ــرائع الحقة  ــن أهل الملل والش ــل الحق من كل قوم م ــب أه مذه
ــالك اإللهية الماضية والالحقة ألن قاطبة أهل الحق و  وجميع الس
ــلك واحد فی  ــن فی كل دهر و زمان لهم دين واحد و مس الموحدي
ــوال المبدإ و المعاد و رجوع الكل  ــدة و أصول الدين وأح أركان العقي
ــبحانه. أوال ترى أن أديان األنبياء كلهم واألولياء صلوات اهللا  إليه س
ــی ء  عليهم ورحمته وأتباعه واحد ال خالف ينقل منهم بينهم فی ش
ــن أصول المعارف وأحوال المبدإ و المعاد. و من لم يكن دينه دين  م

األنبياء عليهم السالم فليس من الحكمة فی شی ء.۳۸ 
واعلم أن الظن بأعاظم الحكماء وأساطينهم حسب ما وجدنا من 
كلماتهم و آثارهم وقد اتفقت أفاضل كل عصر و زمان على فضلهم 
ــهدت أماثل كل طائفة بزهدهم و صفاء ضمائرهم و  و تقدمهم و ش
ــن الدنيا و رجوعهم إلى المأوى  انخالعهم عن الحس وتجردهم ع
ــاری إنهم متفقون على  ــبههم بالمبادی و تخلقهم بأخالق الب و تش
ــاد حدوث العالم بجميع جواهره و أعراضه و أفالكه و أمالكه و  اعتق
بسائطه و مركباته إال أن هذه المسألة لغاية غموضها لم يكن لغيرهم 
من الباحثين و الناظرين فی كتبهم تحقيقها و فهمها على وجه يسلم 

عن التناقض و االنحراف عن القواعد العقلية. 
ــائل سيما فی  ــطناها فی الكتب والرس فليتأمل األصول التی بس
ــالة الحدوث و من أمكن له أن يعرف كيفية حدوث العالم بجميع  رس
ــی ء من  أجزائه بعد ما لم يكن بعدية زمانية من غير أن ينقدح به ش
ــه اهللا و صفاته الحقيقية عن  ــة وال أن ينثلم به تنزي ــول العقلي األص

وصمة التغيير و التكثير فقد تمكن له أن يعرف خراب العالم و ما فيه 
ــا إليه ومن أنكر هذا فألنه لم  ــه و اضمحالله بالكلية ورجوعه و زوال
ــرب بذوق العيان أو بوسيلة  يصل إلى هذا المقام ولم يذق هذا المش
ــف إيمانه بما جاء به  ــرور بعقله الناقص أو لضع ــان أو ألنه مغ البره

األنبياء.۴۰ 
ــالء المناظرين، من اعترف بالعجز  فمن العقالء المدققين والفض
: العمدة فی  ــأن من إثبات الحدوث للعالم بالبرهان قائالً عن هذا الش
ذلك الحديث المشهور واإلجماع من المليين، وأنت تعلم أن االعتقاد 

غير اليقين.۴۱ 
ــطو بين  ــوف األعظم أرس ــأ بعد الفيلس القول بقدم العالم إنما نش
جملة رفضوا طريق الربانيين واألنبياء، وما سلكوا سبيلهم بالمجاهدة 
ــفة المتقدمين  ــبثوا بظواهر أقاويل الفالس و الرياضة و التصفية و تش
ــدم العالم. و هكذا  ــفة، فأطلقوا القول بق ــن غير بصيره و ال مكاش م
ــرار الحكمة  ــة و الطبيعية من حيث لم يقفوا على أس ــاخ الدهري أوس
ــدة  ــريعة، و لم يطلعوا على اتحاد مأخذها و اتفاق مغزاهما لش و الش
ــم وزعمهم أن هذا مما يحافظ  ــوخهم فيما اعتقدوا من قدم العال رس
على توحيد الصانع و انثالم الكثرة و التغيير على ذاته، وأن قياساتهم 
ــادی البرهان، لم يبالوا بأن ما  ــة على مقدمات ضرورية هی مب مبتني
ــدوا مخالف لما ذهب إليه أهل الدين بل أهل الملل الثالث من  اعتق
ــوى اّهللا   ــلمين من أن العالمـ  بمعنى ما س ــود والنصارى والمس اليه
وصفاته وأسمائه ـ حادث.. أی موجود بعد أن لم يكن بعدية حقيقية 
ــر إلى الغير المتأخر عنه  ــرًا زمانيًا، ال ذاتيًا فقط؛ بمعنى المفتق و تأخ
فی حد ذاته، كما هو شأن كل ممكن بحسب حدوثه الذاتی و هو ال 
ــتحقاقية الوجود و العدم من نفسه. و منهم، و إن كان ممن التزم  اس
دين اإلسالم لكنّه يعتقد قدم العالم، و يظن أن ما ورد فی الشريعة و 
القرآن و اتفق عليه أهل األديان فی باب الحدوث للعالم، إنما المراد 
ــع. وذلك القول فی  ــرد الحدوث الذاتی واالفتقار إلى الصان منه مج
ــن حيث ال يدری، وال يخلص قائله، وال  الحقيقة تكذيب لألنبياء م
يأمن من التعذيب العقلی و الحرمان األبدی، ألن الجهل فی اُألصول 
ــوخ يوجب العذاب الروحانی فی دار  ــعوفًا بالرس اإليمانی إذا كان مش

ميـرزاى اصفهانـى در عيـن مخالفـت با وحدت 
وجـود، آن چـه كه خـودش در مقام اثبـات ارائه 
مى دهـد همـان وحدت وجـود اسـت، همان طور 
كـه مالصدرا هم وحدت موجـود را صريحا باطل 
دانسـته، و نسـبت دادن آن بـه اهـل تصـوف و 
عرفان را از نفهمى و جهالت شـمرده اسـت. در 
حالى كه اهل تحقيق به طور آشكار مى يابند خود 
مالصدرا همين عقيده را دارد، و آن را به بزرگان 

اهل عرفان هم نسبت مى دهد.
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ــنة إنما هو لقصور  المآب. ثم تأويل ما ورد فی نصوص الكتاب والس
ــد الملة الحنيفة والحكمة الحقيقة، وإالّ  العقول عن الجمع بين قواع
ــنة غير قاصرة عن إفادة الحقائق و تصوير العلوم  فألفاظ الكتاب والس
ــاد حتى يحتاج إلى الصرف  ــارف المتعلقة بأحوال المبدأ والمع و المع
ــن الظاهر لألقاويل و ارتكاب التجوز البعيد و التأويل. و هكذا فعله  ع
ــی فی مقالة التی فی الجمع بين الرأيين والتوفيق بين  أبو نصر فاراب
ــطو، حيث حمل الحدوث الزمانی  مذهبی الحكيمين أفالطون وأرس
ــتهر منه و دلت عليه األلفاظ  ــب ما اش الوارد فی كالم أفالطون حس

المأثورة منه على الحدوث الذاتی، 
وهذا من قصور فی البلوغ إلى شأو 

األقدميين األساطين.۴۲ 
ــه می بينيد مال صدرا  چنان ک
ــود را مدافع  ــه صراحت خ ــم ب ه
ــم و نظريات  اصحاب  حدوث عال
شريعت می داند و فالسفه را به باد 
انتقاد می گيرد و عقايد مسلم آنها 
ــرايع الهی می شمارد  را تکذيب ش
ــه صراحت نيز  ــا از آن جا که ب ام
ــفی و  ــی عقيدتی فلس دارای مبان
ــی مانند اعتقاد به قدم عالم  عرفان
ــت و همين  ــدت موجود اس و وح
عبارات را هم بر طبق مبانی باطل 
و خالف شريعت فلسفی و عرفانی 
معنا می کند تفکيکيان هرگز او را 
ــته او را  ــه نمی کنند و پيوس تبرئ
مورد نقد قرار می دهند، و با اينکه 

ــاده لوحان است او را مورد  ــدت راهزن س قبل و بعد کلمات او به ش
هجوم و نقد قرار می دهند. 

ــن می شود  ــتر روش گفته اند: با مراجعه به متن ابواب الهدی بيش
که به هيچ روی،  سخن از اتحاد عارف و ذات خدا يا مسائلی از اين 
دست در ميان نيست،  و اساسًا موضوع عبارات چيز ديگری است.۴۳  
چنين برداشتی به روشنی از عدم درک مطالب مرحوم ميرزا حکايت 
ــون مکتب تفکيک») از  ــد. (مالحظه ای بر «مالحظاتی پيرام می کن
ــعور و قدرت و  نظر ميرزای اصفهانی... احدی نمی تواند در علم و ش
ــود و بگويد من عين علم و حيات و قدرتم تا  حيات محض فانی ش
ــد به ادعای «انا الحق»! در مقابل، فيلسوفان حکمت متعاليه  چه رس
و عارفان، حقيقت خويش را عين نور و علم، بلکه عين خدا می دانند 
ــوند. («مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»  و مدعی انا الحق می ش

عامل شکوفايی تفکيک)
ــفه و عرفا و  ــن جهت بين فالس ــچ اختالفی از اي ــخ ما: هي پاس
ميرزای اصفهانی وجود ندارد لذا عرفا هم منکر اتحادند و می گويند: 

حلول و اتحاد اين جا محال است
 که در وحدت دويی عين ضالل است!

کما اين که در مکتب ميرزا هم گفته می شود:

تا انسان معتدل است و هوشياری دارد، هرگز کسی نمی تواند به 
او بگويد که تو خدايی!۴۴ 

چرا که هم فالسفه و هم تفکيکيان می گويند:
ال وجود اال وجود اهللا!

ــون مکتب  ــه ی «مالحظاتی پيرام ــنده ی مقال ــد: نويس گفته ان
ــاهللا را ـ که يکی از کليدی  ــک» ذيل اين عنوان، معرفة اهللا ب تفکي
ــهود  ــت ـ همان وجدان و ش ــای مکتب تفکيک اس ــن آموزه ه تري
ــت که از نظر تفکيکيان  ــی معرفی می کند. ادعای وی آن اس عرفان
ــا واجديت و  ــد ب ــت خداون معرف
ــال در ذات  ــدای متع ــت خ مالکي
ــود.۴۵  شاهد  عارف، حاصل می ش
ــود و  ــود بالوج ــة الوج اول: معرف
ــه تعالی ... من  ــة اهللا تعالی ب معرف
غير تصور و تصديق.۴۶  سؤال اين 
ــارت تقطيع  ــت که آيا اين عب اس
ــاهدی بر ادعای  شده می تواند ش
نويسنده باشد؟ وی چگونه از اين 
عبارت استفاده می کند که معرفت 
ــای واجديت خدا  اهللا باهللا به معن
ــت؟... هدف ما  در ذات عارف اس
ــه اين نکته  ــه دادن ب صرفًا توج
ــوم ميرزا  ــت که آيا نظر مرح اس
ــو با   در باب معرفت اهللا باهللا همس
فلسفه و عرفان است يا بر خالف 
ــن عبارات،  ــد آن؟ در اي ــر ض و ب
ــنی قوای  ــرزا به روش مرحوم مي
ــناخت خداوند عاجز می داند و معتقد  ــر را از رسيدن به ش ادراکی بش
است تنها طريق معرفت پروردگار آن است که خود او خويشتن را به 
بندگان معرفی کند و اين معرفت بخشی نيز حدی ندارد و محدوديت 
ــايد  ــت که او به کنه معرفت نائل آيد. ش ــارف مانع از آن اس ذات ع
ــنده از عبارت «وجدان العارف بربه» چنين می فهمد که عارف  نويس
ــی در ادراک بعيد به  ــا اين قدر وارونگ ــود. ام واجد وجود خدا می ش
ــنتر از آن است که چنين  ــد زيرا معنای کلِّ عبارت روش نظر می رس
ــازد، بگذريم که تعبير وجدان جدای بار  ــتی از آن را ممکن س برداش
معنايی قرآنی و روايی که بر دوش می کشد استعمال شده به معنای 
ــی و لغویِ يافتن ( که مرحوم ميرزا نيز همه جا آن را به همين  عرف
معنا بکار برده اند) از لحاظ لغوی نيز به هيچ وجه انصراف به معنای 
ــرای تحميل چنين معنايی نياز به قرينه  ــته و ب اتّحاد و جزئيت نداش

دارد. (مالحظه ای بر «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»)
ــت که آن را  ــا: اوال اين گونه قضاوت کردن مطلبی اس ــخ م پاس
ــفه و عرفا در مورد خودشان اخذ کرده اند، چرا  هم از ادعاهای فالس
ــبت  ــفه و عرفا هم دائما تفکيکيان را به وارونه فهمی نس که فالس

می دهند.
ــناخت وارونه  فهمی اين عبارات تفکيکيان را مرور  ثانيا برای ش

وجدان در تفكيك از مقوله علم و آگاهى نيسـت، 
بلكه از مقوله وجود و هستى است كه اين مطلب 

دقيقا مذهب فالسفه و عرفا است: 
وجـدان يعنـى صاف صـاف خـودت... وجدان و 
وجود يك ماده است... وجدان تو يعنى وجود تو، 
هسـتى تو... وجدان مسـاوق با هستى خود آدم 
اسـت... اين وجدان كه مسـاوق با اصل هستى 

است خدا به ما داده...
خداونـد در تمام مكان هاسـت و هيچ مكانى از 
او خالى نيسـت، و چيزى جز وجود او نيست مگر 
ماهيات مخلوقه... و معنـاى مخلوقيت آن ها اين 
اسـت كه نور و وجود نامتناهى و غير متعين خدا 

را ازال و ابدا مالك و واجد مى شوند.
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ــت ببينيد که  ــه صراح ــد تا ب کني
وجدان در تفکيک از مقوله علم و 
آگاهی نيست، بلکه از مقوله وجود 
ــت که اين مطلب  ــتی اس و هس
ــفه و عرفا و  ــا مذهب فالس دقيق

بلکه سوفسطائيان است: 
ــاف صاف  ــی ص ــدان يعن وج
خودت... وجدان و وجود يک ماده 
ــی وجود  ــدان تو يعن ــت... وج اس
ــاوق  ــتی تو... وجدان مس تو، هس
ــت... اين  ــتی خود آدم اس با هس
وجدان که مساوق با اصل هستی 

است خدا به ما داده... ۴۷
خداوند در تمام مکان هاست 
ــت،  و هيچ مکانی از او خالی نيس
ــت  ــود او نيس ــز وج ــزی ج و چي
ــات مخلوقه... و معنای  مگر ماهي

مخلوقيت آن ها اين است که نور و وجود نامتناهی و غير متعين خدا 
را ازال و ابدا مالک و واجد می شوند.۴۸ 

ثالثا برای فهم مخالفت نظريه مکتب تفکيک با قرآن و برهان، و 
موافقت آن را نظريه فالسفه و عرفا در مسأله معرفت فطری خداوند 

و معرفت اهللا باهللا الزم است بيان کنيم:
معرفت فطری دو گونه تصور و تبيين می شود:
۱ـ معرفت فطری فلسفی و عرفانی و تفکيکی
۲ـ معرفت فطری عقلی و دينی و وحيانی
برخی تفاوت های آن دو در اين است که:

الف) مبنای معرفت فطری يونانی بر اين است که وجود، منحصر 
ــدا و خلق، رابطه جوهر و عرض، و  ــت. و رابطه وجودی خ به خداس
ــت؛ ولی مبنای معرفت فطری عقلی و دينی بر  صفت و موصوف اس
ــت و آفرينش حقيقی و واقعی   ــاس رابطه خالق و مخلوق، و خلق اس

است. يعنی اشيا واقعًا آفريده خداوندند، نه تعينات و صفات او.
ــد فقط به خودش  ــت فطری يونانی خداون ــب معرف ب) در مکت
ــود؛ زيرا غير وجود خدا اصالً چيزی نيست که بتوان  ــناخته می ش ش
ــات و صورت هايی که آن ها هم  ــناخت، مگر تعين خدا را به آن ها ش
ــکل و صورت بودنشان،  متقوم به وجود خدايند و با صرف نظر از ش

هيچ چيزی غير خداوند نيستند، چنان که می گويند:
ــان چيزی نمی تواند  ــت و انس ــاهده او، ولهی و اندکاکی اس مش

بگويد.۴۹ 
خداوند تعالی... به ذات خود ظاهر است.۵۰ 

ــت، پس اين که  ــه ظهور ذاتی اوس ــور خدای تعالی ب همانا ظه
ــده است خدای تعالی ظاهر به استدالل می باشد جدا ضعيف  گفته ش

است.۵۱ 
ــی برای اثبات خداوند متعال  ــتدالل و نظر در باب خداشناس اس
ــت... خدای واقعی جز به طريق شهود و رؤيت قلبی قابل  بی معناس

ــت... اگر کنه خدا  ــناخت نيس ش
ــناخت نيست پس چگونه  قابل ش
ــالم از آن  حضرت رضا عليه الس
ــچ نقطه ای وجود  خبر داده... هي
ــه از ذات تعبير کند حتی  ندارد ک
ــت فقط به او  لفظ اهللا... جايز اس
ــود بدون اين که  ــیء گفته ش ش
ــده  ــیء) فهمي ــزی از آن (ش چي
ــی نمی توان  ــود... از نظر اثبات ش
ــطه عقل  در مورد خداوند به واس

چيزی را اثبات کرد. 
ــب وحی و برهان،  اما در مکت
ــط از طريق مخلوقات  خداوند فق
ــود. البته در  ــناخته می ش خود ش
ــا که خود  ــن صورت از آن ج همي
خداوند سبب هدايت و خداشناسی 
انسان ها، بلکه موجب التفات ما به 
ــود هرگز او را  ــت و اگر هدايت وی نب ــده اس ــود متعالی خود ش وج
ــناختيم، و نيز او اصالً مانند و شبيهی ندارد که آيينه شناخت  نمی ش
ــت که بگوييم خداوند را به خودش  ــود، باز هم صحيح اس او واقع ش
ــاس مبانی نادرست فلسفی و عرفانی و  شناخته ايم. نه اين که بر اس
ــدا را به خودش، يعنی  ــت که ذات خ ــی، بپنداريم ممکن اس تفکيک
بدون واسطه، و از غير راه استدالل عقلی بشناسيم، و نام اين مطلب 
ــات را هم بر  ــی! بگذاريم و آيات و رواي ــت را معرفت وجدان نادرس

اساس همين مذهب باطل تأويل کنيم.
اميرالمؤمنين عليه السالم می فرمايند:

ــر به عقل، زيرا خداوند  ــت مگ برای اثبات صانع هيچ راهی نيس
قابل حس نيست که در عيان آيد، يا يکی از حواس او را بيابد.۵۲ 

ــنخ نبودن  ــت فطری توحيدی عقلی و دينی، هم س ج) در معرف
خداوند تعالی با مخلوقات به اين معنا است که خداوند ذاتی فراتر از 
ــکل و شبح است، و فراتر از  ــتن جزء و کل و زمان و مکان و ش داش
ــتن و نداشتن وجود و صفات و ذوات اشيا می باشد. و مخلوقات  داش
او چيزهايی هستند دارای جزء و کل و زمان و مکان و شکل و شبح 
ــی و دارای وجودی غير از  ــيايی حقيق و صورت، و در عين حال اش
وجود خالق خويشند؛ اما در معرفت فطری وحدت موجودی، هم سنخ 
ــنخيت صفت با  ــودن خداوند با مخلوقات مانند غيريت و عدم س نب
ــيا هم سنخ  ــد. و کماالت اش موصوف، و عرض با جوهر و... می باش

خدا بوده، و تنها تعين و صورت آن ها غير خداست.

برخی تفکيکيان می گويند شناخت و تصديق به وجود خداوند به 
ــيئی به خالف اشياء" عنوانی کلی و مفهومی عام است، و  عنوان "ش
ــخصی را به ما نمی نماياند. پاسخ اين است که اوالً "شیء  خدای ش
ــبح و صورت و  ــکل و ش ــياء" و ذاتی که بر خالف ش بخالف االش
ــول و ادراک و يافت و  ــر از وص ــکان و حقيقتی که فرات ــان و م زم

در مكتـب وحى و برهـان، خداوند فقط از طريق 
مخلوقات خود شـناخته مى شـود. البته در همين 
صـورت، از آن جا كه خود خداوند سـبب هدايت 
و خداشناسـى انسـان ها، بلكه موجب التفات ما 
بـه وجود متعالى خود شـده اسـت و اگر هدايت 
وى نبـود هرگز او را نمى شـناختيم، و نيز او اصًال 
مانند و شـبيهى ندارد كه آيينه شـناخت او واقع 
شـود، باز هم صحيح اسـت كـه بگوييم خداوند 
را بـه خودش شـناخته ايم. نه اين كه بر اسـاس 
مبانـى نادرسـت فلسـفى و عرفانـى و تفكيكى، 
بپنداريم، ممكن است كه ذات خدا را به خودش، 
يعنى بدون واسـطه، و از غير راه استدالل عقلى 
بشناسـيم، و نام اين مطلب نادرسـت را معرفت 
وجدانـى! بگذاريـم و آيـات و روايـات را هم بر 

اساس همين مذهب باطل تأويل كنيم.
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ــخص چيز ديگری نيست، و  ــد، جز يک فرد معين و مش حضور باش
ــته باشد و بر غير خداوند سبحان  هرگز مصداق دومی نمی تواند داش
ــالم از اين معنا با  ــد. در روايات اهل بيت عليهم الس صادق نمی باش
ــت.  ــده اس عنوان "معرفت اقراری" در مقابل "معرفت احاطی" ياد ش
ــود و  ــخصی خدا را واجد ش ــی که خيال کند بايد ذات ش ــا کس ثاني
ــهود کند تا خدای واقعی را شناخته باشد، توجه ندارد که اين معنا  ش
ــتلزم جسميت خداوند، و فراتر از آن مستلزم وحدت وجود عارف  مس

و معروف می باشد.
ــت که بنابر برخی تعابير، معرفت فطری عقلی  اين تذکر الزم اس
ــن و بديهی به وجود  ــان به گونه ای روش ــت که انس و دينی اين اس
ــه براهين پيچيده و  ــق دارد و نيازی به اقام ــرار و تصدي ــد اق خداون
ــير نيز سنخ معرفت و شناخت،  ــوار و طوالنی ندارد. در اين تفس دش
ــتداللی در نهايت سادگی و بداهت  ــتداللی و عقلی است اما اس اس
ــنخ  ــی در معرفت فطری (انحرافی) يونانی، اصوالً س ــنی. ول و روش
ــتدالل عقلی مطلقًا ابطال  ــد، و اس معرفت به گونه ای ديگر می باش
ــت، و  ــده، و غيريت حقيقی بين خالق و مخلوق از ميان رفته اس ش
ــطه شهود می شود. نه اين  که وجود او تبارک  ذات خداوند بدون واس
و تعالی واقعًا غير از مخلوقات باشد، و از جهت بداهت دليل بر وجود، 

نيازی به استدالل های پيچيده و دشوار نباشد.
ــدی در تبيين و تذييل  ــد: اين عبارت را مرحوم ميرزا مه گفته ان
ــا عبارت مرحوم  ــد، حال ببينيم آي ــای عرفه آورده ان ــره ای از دع فق
ــکل تقطيع يافته   آن که در باال ذکر  ميرزای اصفهانی – حتی به ش
شده – با محتوای فقره ای از دعای عرفه که به عنوان تأييد آن ذکر 
کرده اند در تضاد يا تنافی يا تخالف است؟ ايشان پس از اين عبارات 
ــت: ففی دعاء العرفة الهی علمت باختالف االثار و تنقالت  آورده  اس
االطوار ان مرادك منّی ان تتعرف الی فی کل شیء خفی ال اجهلک 
ــت الذی ال اله غيرک  ــال صلوات اهللا عليه و ان ــیٍء الی ان ق فی ش
ــذی تعرفت الی فی  ــیء و انت ال ــیء فما جهلک ش تعرفت لکل ش

کل شیء  فرأيتک ظاهرًا فی کل 
ــیء وانت الظاهر لکل شیء.۵۴   ش
ــت: خدايا  پس در دعای عرفه اس
ــر حاالت  ــار و تغيي ــاوت آث از تف
ــو از ]خلقت[  ــتم که مراد ت دانس
ــود را در هر  ــت که خ من اين اس
ــیء پنهانی به من بشناسانی تا  ش
ــبت به تو جاهل  در هيچ چيز نس
نباشم تا آنجا که فرمود – صلوات 
ــی هستی  اهللا عليه – تو آن کس
ــت، خود را  ــه خدايی جز تو نيس ک
ــاندی و هيچ  ــیء شناس به هر ش
ــت که تو را نشناسد و تو  چيز نيس
ــی ای خود را  همانی که در هر ش
ــس تو را در  ــاندی پ به من شناس
هر چيز آشکار ديدم و تو برای هر 

ــتی. (مالحظه ای بر «مالحظاتی پيرامون مکتب  ــی ای ظاهر هس ش
تفکيک»)

ــخ ما: اوال، متأسفانه ميرزا متوجه نشده است که اين مطلب  پاس
ــته بلکه در  ــالم وجود نداش ــين عليه الس ــای عرفه امام حس در دع
ضميمه ای است که بعد از تمام شدن دعای آن حضرت بدان افزوده 
ــده و از مجعوالت عرفای سنی مذهب است. مرحوم مجلسی در  ش

اين باره می فرمايند:
"مرحوم کفعمی نيز اين دعا را در "بلد االمين" و مرحوم سيد ابن 
ــر" آورده اند ولی در آخر آن تقريبا به اندازه  ــاووس در "مصباح الزائ ط
ــت،  ورقی وجود ندارد و آن از "الهی انا الفقير فی غنای" تا آخر دعاس
و همچنين اين ورقه در بعضی از نسخه های قديمی اقبال نيز يافت 
نمی شود و همچنين عبارات اين ورقه با سياق ادعيه ائمه معصومين 
عليهم السالم نمی سازد و جز اين نيست که آن بر وفق مذاق صوفيه 
ــل کرده اند به اين که اين  ــت و بدين جهت بعضی از افاضل مي اس

ورقه از زيادات و الحاقات و افزوده های بعضی از صوفيه باشد."۵۵ 
و نيز مرحوم کفعمی به تمام شدن دعا قبل از ضميمه مذکور، و 
غروب آفتاب و بار کردن حضرت و روانه شدن به سوی مشعر اشاره 
ــی  ــدان را به مقاله ای در همين موضوع با عنوان پژوهش ــد. ناق دارن
ــوم سمات ارجاع  ــماره س ــده در ش در باره ذيل دعای عرفه چاپ ش

می دهم. 
ــت؛ زيرا بديهی  ــون نيز کامال متناقض اس ــا، از جهت مضم ثاني
ــف از وجود صانع خود است پس چگونه  ــت که هر صنعتی کاش اس
می توان گفت که از چيزی که در وجود محتاج به غير است نمی شود 
ــو...؟!" و نيز همه  ــتدل عليک بما ه ــتدالل کرد: "کيف يس بر آن اس
ــند و خداوند متعالی  ــی و ظهور با ذات می باش چيز قابل ادراک حس
ــد: "ال تدرکه االبصار و هو يدرک االبصار".  از چنان ظهوری می باش
ــد  پس چگونه می توان گفت که هر ظهوری که برای هر چيزی باش
برای خدا نيز خواهد بود، "الغيرک من الظهور ما ليس لک...؟!" و نيز 
ــتی خداوند به ذات خود در  به راس
ــان از ادراک و تصور و توهم و  نه
حس و تجربه و دريافت می باشد 
ــده هايش بر  ــز به وجود آفري و ج
ــتدالل کرد،  وجود او نمی توان اس
ــت نيست که گفته شود  پس درس
ــاج به  ــدی تا محت ــی نهان ش ک
دليلی که بر تو داللت کند باشی، 
"متی غبت حتی تحتاج الی دليل 
ــدل عليک...؟!" بنابر اين برهانی  ي
ــیء بر خودش  که از وجود يک ش
استدالل می کند اصال در باره خدا 
ــخن نمی گويد بلکه مخلوقی و  س
ــته و ازليت  ممکنی را خدا انگاش
ــبت  و ابديت و وجود را به آن نس
ــه اين که  ــد ب می دهد تا چه رس

 در معرفـت فطـرى توحيـدى عقلـى و دينـى، 
هم سـنخ نبودن خداونـد تعالى بـا مخلوقات به 
اين معنا اسـت كه خداوند ذاتى فراتر از داشتن 
جزء و كل و زمان و مكان و شـكل و شبح است، 
و فراتر از داشـتن و نداشـتن وجـود و صفات و 
ذوات اشـيا مى باشـد. و مخلوقـات او چيزهايى 
هستند داراى جزء و كل و زمان و مكان و شكل و 
شـبح و صورت، و در عين حال اشيايى حقيقى و 
داراى وجودى غير از وجود خالق خويشند؛ اّما در 
معرفت فطرى وحدت موجودى، هم سـنخ نبودن 
خداوند با مخلوقات مانند غيريت و عدم سنخيت 
صفت با موصوف، و عرض با جوهر و... مى باشد. 
و كماالت اشيا هم سنخ خدا بوده، و تنها تعيّن و 

صورت آن ها غير خداست.
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اشرف براهين و محکم ترين آنها برای اثبات خدا شمرده شود.
ــرض صاحب آن مقاله،  ــد: ظاهرًا مرحوم ميرزا در پيش ف گفته ان
ــود، آن هم عارفی در  ــت و بايد به عنوان عارف معرفی ش عارف اس
شديدترين مرتبه عقائد عرفانی، حال چه تصريح به خالف آن عقائد 
ــوی ديگر چون اهل عرفان مسير خود را متّکی  بکند چه نکند. از س
بر کشف و شهود استوار می کنند، پس بايد در متون ميرزا هم چنين 
ــاهد نياز  ــت و پا کردن ش ــد حتی اگر برای دس مطلبی موجود باش
ــندترين تقطيع ها باشد. (مالحظه ای بر «مالحظاتی پيرامون  به ناپس

مکتب تفکيک»)
ــتند به برهان و  ــخ ما: قطعا چنين پيش فرض هايی اگر مس پاس
ــت، ولی اگر مستند به  ــد کاری زشت و ظلمی آشکار اس دليل نباش
ــا و ضالل و اضالل  ــد مقابله با آن تعصب نابج ــل و برهان باش دلي

خواهد بود. 
ــواب الهدی،  ص  ــوم ميرزای اصفهانی در اب ــد: متن مرح گفته ان
ة کذلک  ۷۳۳: کما ان حقيقة العلم والقدرة  والحياة  ليست هی رب العزّ
حقيقة  الوجود، والبد من التوجه اليه تعالی کی يهبهم ويعرفهم نفسه 
ــس آلة للمعرفة  بل  ــم بالمعرفة، ويعرف أن التجريد لي يتطول عليه
ــه تعالی فانّهم طلبوا  ــة. ولهذه الجهة ضلّوا عن معرفت هوآلة الضالل
معرفته من غير طريقها وطريقها السؤال من حضرته تعالی شأنه.۵۶  
همانطور که حقيقت علم و قدرت و حيات، پروردگار عزت نيست 
همچنين حقيقت وجود [خدای متعال نمی باشد] و چاره ای جز توجه 
ــد و خود را به ايشان  ــان ببخش ــت تا [معرفتش را] به ايش به او نيس
ــان با اين معرفت لطف می نمايد و [فرد] می فهمد  ــد. به ايش بشناس
ــيله [کسب] معرفت نيست و بلکه آن وسيله گمراهی  که تجريد وس
ــدند چرا  ــت. و به همين جهت از معرفت خدای متعال گمراه ش اس

که ايشان شناخت خدای متعال را 
ــق آن طلبيدند و حال  از غير طري
آنکه طريق آن در خواست از خود 

خدای تعالی شأنه می باشد.
ــش  ــا می توان در يک پرس  آي
ــؤال کرد که  ــان س علمی، از ايش
ــرا از يک عبارت، کلمات خاص  چ
ــوده و در حالی که  ــاب نم را انتخ
ــه جلوتر – فقط يک  در يک جمل
ــوم ميرزا  ــه – مخالفت مرح جمل
ــيله ی  ــه عنوان وس ــا تجريد ب ب
ــده  معرفت به صراحت اعالن ش
ــت به چه دليل بدون اشاره ای  اس
ــکلی کامالً  ــه اين کلمات، به ش ب
ــدی اصفهانی و  ــه ميرزا مه وارون
ــف  پيروانش را اهل تجريد و کش
ــير کشف حقائق  ــهود در مس و ش
و کسب معرفت معرفی می کند؟! 
ــی  «مالحظات ــر  ب ــه ای  (مالحظ

پيرامون مکتب تفکيک»)
ــفه هم از يک طرف کشف و  ــخ ما: اوال غالب عرفا و فالس پاس
شهود را باطل می دانند و از طرف ديگر به دفاع از آن می پردازند، لذا 
اگر وجود اين تناقضات در کالم ميرزای اصفهانی او را تبرئه می کند 
قطعا چندين برابر آن در کالم ابن عربی و مال صدرا هم (بر خالف 
ــيد مرتضی و عالمه مجلسی  ــيخ طوسی و شيخ مفيد و س امثال ش
ــليم االعتقاد مکتب  ــاير فقها و متکلمان و مدافعان واقعی و س و س
ــود دارد و تفکيکيان نبايد  ــرارهم) وج نورانی اهل بيت قدس اهللا اس

ايشان را هم وحدت وجودی بدانند.
ثانيا اگر قرار بود که باطل به طور خالص ارائه شود که هر کسی 
بطالن آن را می فهميد و نيازی به زحمت های علما و فقهای مکتب 

در کار نبود.
ــت و گمراهی می دانند  ــر تفکيکيان تجريد را آلت ضالل ثالثا اگ

پس چرا می گويند:
اما حقيقت آن (عالم اظله و اشباح) چيست؟ تا تجريد واقعی پيدا 

نكنيد نخواهيد يافت!۵۷ 
ــاعتی ادامه پيدا كند،  اگر به حالت انخالع درآييد و اين تجريد س
ممكن است بفهميد كه ماهيتتان مالك نور چه كسی شده و قائم به 
چه كسی هستيد... در آن جا روشن می شود كه عقايد و معارف الهيه 

تا چه حد ارزشمند است.۵۸ 
ــت آن را زمانی وجدان  ــود و گفتيم که حقيق ــت ب درس در خلق
ــد و از بدن منخلع گرديد و خود را  ــد كه بتوانيد تجريد نمايي می كني
ــت و بايد دقت كنيد  ــدان كنيد... تجريد واقعی خيال تجريد نيس وج
كه هيچ كدامتان در اين راه نيفتيد... بهترين راه برای تجريد واقعی 
ــهود وجدانی  ــتادن و ش ــدن از بدن و روی پای خود ايس و كنده ش
ــت كه  خود كردن... و در اينجاس
ــود  ــن می ش وجدان او واقعا روش
ــت  ــای واقعی به او دس و يافتن ه
می دهد... مرحوم ميرزا می رفت و 
انخالع می نمود و خود را می يافت 
و وجدان می نمود و می آمد و يكی 
ــرف بيان می نمود و من اگر  دو ح
ــيطانی و فکری  ــه شبهه ش دو س
ــته  ــردم و او را خس ــرح می ك مط
ــب از راه  ــردا ش ــودم او ف می نم
ــه راهها را  ــری می آمد و هم ديگ
ــت اينها نشانه های  بر من می بس
ــا وجدان  ــت ام وجدان واقعی اس
خيالی اين طور نيست... برای فهم 
حقيقی مطالب عالم اظله واشباح 
راه منحصر در تجريد و خلع بدن 
ــت۵۹  و وجدان نمودن خويش اس
ــه وجدان واقعی خودتان نايل  ... ب
ــويد... اگر اين حالت خضوع و  ش

برخى تفكيكيان مى گويند شـناخت و تصديق به 
وجود خداوند به عنوان "شـيئى به خالف اشياء" 
عنوانـى كلـى و مفهومـى عـام اسـت، و خداى 
شخصى را به ما نمى نماياند. پاسخ اين است كه 
اوالً "شـىء بخالف االشياء" و ذاتى كه بر خالف 
شـكل و شبح و صورت و زمان و مكان و حقيقتى 
كـه فراتـر از وصـول و ادراك و يافـت و حضور 
باشد، جز يك فرد معين و مشخص چيز ديگرى 
نيسـت، و هرگز مصداق دومى نمى تواند داشـته 
باشـد و بر غير خداوند سبحان صادق نمى باشد. 
در روايـات اهل بيت عليهم السـالم از اين معنا 
بـا عنوان "معرفـت اقـرارى" در مقابل "معرفت 
احاطى" ياد شـده است. ثانيا كسى كه خيال كند 
بايد ذات شخصى خدا را واجد شود و شهود كند 
تا خداى واقعى را شـناخته باشد، توجه ندارد كه 
اين معنا مستلزم جسميت خداوند، و فراتر از آن 

مستلزم وحدت وجود عارف و معروف مى باشد.
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ــود  ــوع تجريد برايتان پيدا ش خش
ــان  ــدن در اختيارت ــالع از ب انخ
ــدم كه مرحوم  می آيد. من می دي
ميرزا مهدی ره در مجلس و درون 
ــود اما در حال تجريد به  اجتماع ب
ــر می برد در اين حالت خودتان  س
ــد و روزنه ای از  را وجدان می كني
ــباح را خواهيد  آن مقام اظله و اش

فهميد.۶۰ 
ــم  ــان كه چش ــی از اين بعض
ــده اين عالم را  ــان باز ش وجدانش
ــان اين عالم  ــد. گفتيم بي يافته ان
ــه تجريد  ــت بلكه ب به گفته نيس
ــيد و آن  می توان به حقيقتش رس
هم تجريدی كه بتواند واقعا خلع 
بدن كند، نه آنكه به خيال منخلع 
گرديده باشد. تجريد اگر دوام پيدا 

ــخص درآمد آن وقت عالم اظله را  ــد و به اختيار ش كرد و مكرر ش
ــاهده می كند و واقعيت روح حيوانی را  می يابد و حقيقت بدن را مش

وجدان می نمايد.۶۱ 
ــی اهللا  مقامه  ــه مرحوم ميرزا مهدی اعل ــه همان اندازه ك من ب
ــريف اشاره فرموده بودند اشاره می كنم و بيشترش را بلد نيستم  الش
من می گويم و او می يافت، من وجدان نمی كنم و او وجدان می كرد، 

من مقلد و تابع هستم آنچه را شنيده ام می گويم.۶۲ 
ــته الفاظی را ما می گوييم و شما هم تصوراتی می كنيد  يك دس
ــد كه از خودتان  ــد. زمانی آن را وجدان می كني ــا واقع را نمی يابي ام
ــويد و خودتان را بيابيد،  ــويد، و از حس و خيال عقل جدا ش كنده ش
در اين حالت وجدان واقعی نفس ناطقه را كرده ايد... با ديد خدا خدا 

را بيابيد.۶۳ 
اينک بر تفکيکيان با انصاف است که خود قضاوت کنند ميرزا که 
ــيله معرفت نمی داند بلکه آن را  خود به صراحت تجريد را آلت و وس

وسيله ضاللت می داند تکليف معارفش چه می شود؟!
گفته اند: درد آور اين است که مراد و منظور ميرزای اصفهانی نه 
ــارش و نه در کل کتاب ابواب الهدی بلکه در جميع موارد  در کل آث
ــتناد دقيقًا در همان عبارتی که تحريف و تقطيع شده است  مورد اس
به روشنی قابل دسترسی بوده و چنانکه در اين نوشتار روشن گرديد 
ــک يا حتی کل کتاب  ــی کل آثار مکتب تفکي ــی نيازی به بررس حت
ــنده ی آن مقاله به  ــواب الهدی هم نمی بود، فقط کافی بود نويس اب
جای تقطيع های ناصحيح و برداشت های خالف واقع، عين عبارات 
ــکلی کامل ذکر و اين حق را به مؤلف ابواب الهدی می داد  را به ش
ــه ای بر «مالحظاتی  ــود توضيح بدهد. (مالحظ ــا کالم خود را، خ ت

پيرامون مکتب تفکيک»)
ــت که در مقاله ايشان  ــخ ما: اين هم دومين کالم حقی اس پاس
ــی در همين کلمات  ــت که حت ــرا که کامال هويداس ــود دارد، چ وج

تقطيع شده که هيچ تحريفی هم 
ــده بود وحدت  در آن ها انجام نش

وجود موج می زند!
گفته اند: اميد که اين نمونه، تا 
حدی روش و شيوه ی مالحظات 
ــط آن قلم بر  صورت گرفته توس
ــرزای اصفهانی  ميراث مرحوم مي
را روشن سازد و مخاطبين را اگر 
نه به مراجعه و درخواست توضيح 
ــاگردان مرحوم ميرزا ـ  و تبيين ش
چنانکه روش مرسوم انتقال علوم 
ــه مراجعه  ــت کم  ب ــتـ   دس اس
ــائر منابع مورد استناد  به اصل س
ــه ای بر  ــازد. (مالحظ ــب س ترغي
ــب  مکت ــون  پيرام ــی  «مالحظات

تفکيک»)
پاسخ ما: البته الزمه اين اصل 
ــان در انتقال علوم اين است که در فهم و نقد تصوف و  پذيرفته ايش
ــاگردان باطل انديش معتقدان به  عرفان و فلسفه و... توضيحات ش
ــرآن و برهان و عقل و  ــتتناد قرار دهند نه ق ــب را مورد اس آن مکات
ــم و درک و اجتهاد مجتهدان و مدافعان مکتب اهل بيت عليهم  فه

السالم را!
ــارف وحيانی اين  ــت که بگوييم تمام مع ــد: صحيح تر اس گفته ان
ــته اند که به شکل عرفانی يا فلسفی ترجمه شوند که  قابليت را داش
ــده اند. (مالحظه ای بر «مالحظاتی پيرامون  ــير دچار ش به اين تفاس

مکتب تفکيک»)
پاسخ ما: اين سخن با غفلت از يکی از اولی ترين اصول و قواعد 
ــالم بيان شده است، زيرا نتيجه  قرآن و مذهب اهل بيت عليهم الس
ــت که تمامی آيات و روايات متشابه باشند و  ــخن ايشان اين اس س
ــه خداوند متعال  ــد! در حالی ک ــته باش در آنها محکمی وجود نداش

می فرمايد: 
منه آيات محکمات هن ام الکتاب وأخر متشابهات فاما الذين فی 

قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة.۶۴ 
ــروف عند کلِّ  ــارات نورانی «مع ــايد اجمال اين عب گفته اند: ش
جاهل» (کلينی، محمد بن يعقوب، الکافی، تحقيق علی اکبر غفاری، 
ــرای همراهی با عرفا  ــالمية، ۳۶۳۱، ج۱، ص۱۹) ب دار الکتب االس
ــتر از تصريحات مرحوم ميرزا نيز باشد، آيا با اين روش  ــيار بيش بس
می توان از متون دينی و فرمايش های اهل بيت عليهم السالم دفاع 
ــفی معرفی نمود؟  کرد و آن ها را متمايز از آموزه های عرفانی ـ فلس

(مالحظه ای بر «مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»)
ــه داللت وجود  ــت ک ــريف اين اس ــا: معنای روايت ش ــخ م پاس
ــت که حتی  ــکار اس ــات بر خالق خود آن چنان واضح و آش مخلوق
ــکار کنند. چنان که حضرت  ــم نمی توانند وجود او را ان جاهالن ه

رضا عليه السالم می فرمايند:

 بنابـر برخى تعابير، معرفت فطرى عقلى و دينى 
اين اسـت كه انسان به گونه اى روشن و بديهى 
بـه وجود خداوند اقرار و تصديق دارد و نيازى به 
اقامـه براهين پيچيده و دشـوار و طوالنى ندارد. 
در ايـن تفسـير نيـز سـنخ معرفت و شـناخت، 
استداللى و عقلى اسـت اّما استداللى در نهايت 
سـادگى و بداهـت و روشـنى. ولـى در معرفت 
فطرى (انحرافى) يونانى، اصوالً سنخ معرفت به 
گونه اى ديگر مى باشـد، و اسـتدالل عقلى مطلقاً 
ابطال شده، و غيريت حقيقى بين خالق و مخلوق 
از ميان رفته اسـت، و ذات خداوند بدون واسطه 
شهود مى شود. نه اين  كه وجود او تبارك و تعالى 
واقعـاً غير از مخلوقات باشـد، و از جهت بداهت 
دليـل بر وجود، نيازى به اسـتدالل هاى پيچيده و 

دشوار نباشد.
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ــن امر من اهللا تبارك وتعالی فانك ال تعدم  ای ظاهر اظهر و ابي
صنعته حيثما توجهت وفيك من آثاره ما يغنيك.۶۵ 

كدامين ظاهر، امرش از خداوند تبارك و تعالی ظاهرتر است؟ چرا 
 ــه تو آفرينش او را به هر كجا روی كنی می بينی، و در وجود خود ك

تو آنقدر از آثار او هست كه از همه چيز بی نيازت می كند.
و امام كاظم عليه السالم می فرمايند:

ــول، وافضی اليهم  ــل للناس الحجج بالعق ــز وجل اكم ان اهللا ع
بالبيان ودلهم علی ربوبيته باالدلة.۶۶ 

ــايه عقول حجت ها را برای بندگان  همانا خداوند عز و جل در س
ــوی ايشان گسيل  ــرح و بيان به س كامل فرموده، و پيامبران را با ش
داشته، و ايشان را به واسطه ادله بر ربوبيت خويش راه نموده است.
اينک آيا چه نسبتی بين کالم مزبور، با عبارات ميرزای اصفهانی 
است که می گويد جز وجود خدا هيچ وجودی نيست! و خدا از وجود 
ــد! و پيمودن راه و روش  ــور و ماهيات تمليک می کن ــودش به ص خ
عقل و برهان، راه و روش مجانين و ديوانگان است؟! فما لکم کيف 

تحکمون؟
ــد: ميرزا بحث وجود و ماهيت و امکان و وجوب را موجب  گفته ان
ــی پيرامون مکتب  ــد. («مالحظات ــان حقيقت می دان ــراف طالب انح

تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)
پاسخ ما: خود ايشان در همين مقاله بارها مباحث ميرزا بر اساس 
ــت  ــوب و امکان و ماهيت و وجود را مطرح کرده اند لذا الزم اس وج
ــان را با دقت بيشتر بخوانند که حتی در مورد  که يکبار مقاله خودش

همان ماهيتی که در زبان فالسفه جاری است گفته اند:
ــيئية بالغير. فليس حيثها  ــر الحق، هو الکون والش ــة غي إن حقيق
ــفة، ليست إالّ حيث  ــنة الفالس إالّ ذلک. فالماهية الّتی دائرة فی ألس

الشيئية بالغير و ليس لها حيث النفسية والشيئية الماهوية.۶۷ 
حقيقت غير خداوند متعال، کون و شيئيت بالغير است و حقيقتی 
ــفه رايج  ــدارد. پس ماهيتی که در اصطالح فلس ــی جز اين ن و جهت
ــيئيت بالغير چيز ديگری نيست و برای آن مرتبه ای در  است، جز ش

حد نفس خود يعنی شيئيت ماهوی وجود ندارد.
ــفی و  ــن مورد ميرزا ماهيت را دقيقا به همان معنای فلس  در اي
ــوف و عارفی برای  ــت، زيرا هيچ فيلس ــی آن به کار برده اس عرفان
ماهيت شيئيت نفسی در عرض وجود قبول ندارد، و ميرزا هم همين 

را می گويد و خودش متوجه نيست!
ــد: وأن حيث ذاته، هو الحدوث و اإلمكان...  فإنّه بعد  نيز گفته ان
ــا عن رأيه تعالى و  ــياء وحيث ذاتها وجوب كونه ظهور حقائق األش

إيجابه.۶۸  
ــت...  ــودش، حدوث و امکان اس ــه حقيقت ذات خ ــد ک و می دان
ــان و وجوب به حريت  ــيا و حقيقت ذاتش زيرا بعد از اينکه حقايق اش
ــد. («مالحظاتی پيرامون مکتب  ــان و ايجاب او ظاهر ش خدا بودنش

تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)
ــوب و امکان دقيقا همان  ــرزا از وجود و ماهيت و وج ــير مي تفس
تفسيرات فلسفی و عرفانی است لذا به همان اشکاالتی دچار شده اند 

که فالسفه را هم بر اساس همان ها منحرف می دانند.

ــود را نفی می کند.  ــمت رائحة الوج گفته اند: ميرزا الماهيه ما ش
(«مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)

پاسخ اين است که:
گويا حافظه ايشان از فالسفه ضعيف تر بوده و يادشان رفته است 

که در جای ديگر گفته اند:
در حقيقت وجود نخواهد شد که چيز ديگری موجود باشد. در نور 
ــمس وجود، وجود ديگری موجود نمی شود و اال اجتماع نقيضين  ش
ــت.  ــود گفت، نه عدم؛ حقيقة الوجود نيس ــود. نه وجود می ش می ش
معدوم صرف هم نيست. در نور وجود چيزی موجود نمی شود. چون 
ــت. و بيان ظالل آن  ــت. پس در چيست؟ در ظالل اس صمدی اس
است که اگر تو در آفتاب بايستی آيا ظل و سايه تو چيست؟ حقيقت 
او چيست؟ دارای چه چيز است؟ ظل به تو است، واال ما شمت رائحة 
ــیء بالنور. هذا شیء بالوجود. از خود هيچ ندارد. فاقد  الوجود. هذا ش

هر شیء است.۶۹ 
ــرزا معتقد به  ــاع از مکتب تفکيک مدعی اند: مي ــد: در دف گفته ان
ــت.  ــيت و رأی و حدوث و بدء اس ــیء، تباين، مش ــق ال من ش خل

(«مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)
پاسخ اين است که: ميرزا خلقت و جعل و مشيت و بدء و آغاز و 

زمان و محدوديت را مانند فالسفه و عرفا معنا می کند.
ــمت رائحة الوجود»، اصل  ــان عالوه بر نفی«ما ش گفته اند: ايش
ــفه در باب ماهيت يعنی «الماهية من حيث هی ليست  سخن فالس
إالّ هی» را نيز باطل می داند. («مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک» 

عامل شکوفايی تفکيک)
ــد  ــه عنوان مذهب ميرزا تقرير ش ــه در اين جا ب ــخ ما: آنچ پاس
ــفه می باشد. بديهی است هيچ  دقيقا مطالب و مبانی و مذهب فالس
ــيئيت حقيقی  ــوف يا عارفی برای ماهيت، در عرض وجود، ش فيلس
قائل نشده است که بر اساس مبانی ايشان شرک الزم آيد و مذهب 
ــان ثابته را هم  ــت عرفا حتی اعي ــد! بديهی اس ميرزا غير از آن باش
ــد بلکه همه چيز را متقوم به  ــی در مقابل خدا نمی دانن دارای حقيقت

ذات خدا می دانند و ميرزا هم دقيقا همين ها را می گويد.
ــرزا اين قول  ــاع از مکتب تفکيک مدعی اند: مي ــد: در دف گفته ان
ــت إال هی ال موجودة و ال  ــفه که «الماهية من حيث هی ليس فالس
ــته. («مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»  ــرک دانس معدومة» را ش

عامل شکوفايی تفکيک)
ــفه و عرفان و وحدت وجود هم  ــت که: اوال فلس ــخ اين اس پاس
ــت لذا بايد  می گويد که اين مباحث نتيجه بحث ماهيت و وجود اس
ــهود  ــد و در تجريد و التعينی و الفکری با ش از همه اين ها جدا ش
يافت که اشيا و ماهيات ثبوت نفسی ندارند بلکه حقيقت آنها تحقق 

و ثبوت بالغير است.
ــح و تطور و فيضان، حرف عرفاست و  ــکی نيست که رش ثانيا ش
ــت، اما اشکال ما اين است که معنای حقيقی جعل و خلق  باطل اس
ــفه و عرفا نيست، بلکه نظريه مکتب وحی است،  وجود نظريه فالس
ــفه و  ــی ميرزا اين را هم باطل  می داند، و به خيال خود دارد فلس ول
ــت که دوباره همان نظريه  عرفان را رد  می کند! و بدتر از آن اين اس
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ــم  ــد و فقط نامش را عوض  می کند، يعنی اس ــا را قبول  می کن عرف
ــح را نمی آورد، ولی اصل معنای خلقت را به  ــح و فيضان و ترش رش
ــفه و عرفا  ــت که خود فالس معنای تعين  می پذيرد. الزم به ذکر اس
ــت نه  ــح و فيضان، همان تعين اس هم گفته اند که منظور ما از رش
چيز ديگر، لذا همين فرق هم بين ميرزا و ساير عرفا و فالسفه باقی 
ــت که ميرزا مانند ساير فالسفه فعل و  ــخن در اين اس نمی ماند! س
جعل و تأثير را هم قبول ندارد، در حالی که اين مطلب خالف نظريه 
تمامی فقها و متکلمين، بلکه خالف ضرورت دين و مکتب است

مرحوم ميرزا فکر می کند که عقيده فالسفه مبتنی بر جعل وجود 
ــوفی اين حرف را نزده است بلكه  ــت! در صورتی كه هيچ فيلس اس
ــه معنا می كنند که  ــز همانند ميرزا جعل را اين گون ــفه ني تمام فالس
خداوند از وجود خودش به اشيا داده و هيچ چيزی خلق نکرده است.

 چنانكه ”تعليقات كشف المراد“ می نويسد:
فالوجود غير مجعول مطلقا، كما أنه غير قابل للعدم مطلقا.۷۰ 

ــوان قابل  ــود، به هيچ عن وج
ــت، همان طور كه اصالً  جعل نيس

قابل عدم نيز نمی باشد.
رساله ”وحدت از ديدگاه عارف 

و حكيم“ می نويسد:
وجود چون قابل وجود و عدم 
نيست واجب لذاته است، و وجود 
ــودات، و قائم بر  ــل همه موج اص
همه، و قيوم همه، و همه قائم به 

او هستند.۷۱ 
ــت  ــه اند: ميرزا معتقد اس گفت
ــح و فيضان  ــث از جعل و رش بح
ــه و تطور و والدت، مولود  و افاض
ــت و  ــت و وجود اس ــث ماهي بح
همه ی اين امور بر اساس ترکيب 
ــت.  ــت و وجود اس ــيا از ماهي اش
ــب  ــون مکت ــی پيرام («مالحظات
تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)

پاسخ اين است که: هيچ فيلسوف و عارفی متن عينيت را مرکب 
ــاير فالسفه و عرفا هم مانند ميرزا  از وجود و ماهيت نمی داند لذا س
در نهايت وجوب و امکان را سرگرمی و افسانه می دانند و می گويند:
ــت، و  ــت وجوب اس چون به دقّت بنگری آن چه در دار وجود اس

بحث در امكان برای سرگرمی است.۷۲ 
ــت و بود واجب و صمد؛ از ممکن اين همه   چون يک وجود هس

سخنان فسانه چيست؟۷۳ 
ــفه پذيرفته اند ميرزای  ــی ای که فالس ــت را به همان معان ماهي
ــان معانی ای که  ــم پذيرفته اند، و به هم ــی و آقای حلبی ه اصفهان

آن ها انکار کرده اند ايشان هم انکار کرده اند.
ــت  گفته اند: در دفاع از مکتب تفکيک مدعی اند: ميرزا معتقد اس
ــاير موجودات است اعم از  که وجود خداوند متعال مباين با وجود س

ــودات نوری و غير نوری. («مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»  وج
عامل شکوفايی تفکيک)

ــت که: ميرزا اصال غير از وجود خدا چيزی قبول  ــخ اين اس پاس
ندارد که بخواهد آنها را مباين با خدا بداند مگر تعينات و صوری که 
ــواهد اين مطلب را بارها  ــتند! ش آنها هم غير از ذات خدا چيزی نيس

تکرار کرديم.
ــفه و  مضافا بر اين که دليل اين مطلب در مذهب ميرزا و فالس
ــت و ماهيت و عدم  ــت که وجود های غير نوری، ظلم عرفا اين اس

می باشند لذا محال است که در همديگر وجود داشته باشند.
گفته اند: عالم الهوت و عالم عقول و عالم مثال را باطل و بی معنا 
ــت خدا جاعل بالرأ ی است. («مالحظاتی  می دانند... ميرزا معتقد اس

پيرامون مکتب تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)
ــت که: اما جاعليت را مانند فالسفه معنا می کند و  پاسخ اين اس
ــت که  ــتباهات واضح اوس اطالق جاعل بالرأی هم به خداوند از اش
ــنت مرتکب  بر خالف کتاب و س

شده  است.
ــام موجودات دنيا،  گفته اند: تم
ــر و عاجز  ــادث و فقي ــًا ح حقيقت
ــيت  ــد... خلقت به مش و ظلمت ان
است و همه کائنات حدوث زمانی 

دارند.۷۴ 
ــت که: تفسير  ــخ اين اس پاس
ميرزا و فالسفه از حدوث و مشيت 

و بدء و خلقت يک چيز است.
ــوم ميرزا جاعل  گفته اند: مرح
ــيم  ــم تقس ــذات را به دو قس بال
ــد: ۱. جاعل بالذات صاحب  می کن
رأی (مختار). ۲. جاعل بالذات غير 
ــوم:  صاحب رأی (غير مختار). س
(«مالحظاتی  ــذات.  بال ــول  مجع
عامل  تفکيک»  ــب  مکت پيرامون 

شکوفايی تفکيک)
ــات و عقايد  ــارات دقيقا اصطالح ــت که: اين عب ــخ اين اس پاس

فالسفه و عرفا است نه مکتب عقل و وحی.
گفته اند: نويسنده مقاله نقد تفکيک در هر بحثی، مدعی آن است 
ــنّت  ــه تنها فقها و متکلمان معارف صحيح و موافق با کتاب و س ک
ــرح کرده اند. اما هرگز از کلمات متکلمان و فقها  ــن ابواب ط را در اي
ــت. («مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک»  مستندی ارائه نکرده اس

عامل شکوفايی تفکيک)
ــت که: مطالبی که به فقها و متکلمان نسبت داده  پاسخ اين اس
ــت ضروريات دين و مکتب وحی و قرآن است و کسی که  ــده اس ش
برای آن ها دنبال مدرک و مستند می گردد از ضروريات دين آگاهی 

کافی ندارد.
ــيت شدگی، ايجاد شدگی و تحقق  گفته اند: حيث ذات خدا، مش

گفته اند: ميرزا معتقد است بحث از جعل و رشح 
و فيضان و افاضـه و تطّور و والدت، مولود بحث 
ماهيت و وجود است و همه ى اين امور بر اساس 
تركيب اشيا از ماهيت و وجود است. («مالحظاتى 
پيرامون مكتب تفكيك» عامل شكوفايى تفكيك)

پاسـخ اين است كه: هيچ فيلسوف و عارفى متن 
عينيـت را مركب از وجود و ماهيـت نمى داند لذا 
سـاير فالسـفه و عرفا هم مانند ميرزا در نهايت 
وجوب و امكان را سـرگرمى و افسـانه مى دانند 

و مى گويند:
چون بـه دّقت بنگرى آن چه در دار وجود اسـت 
وجوب اسـت، و بحث در امكان براى سـرگرمى 

است.
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گفته اند: هيچ كسـى توان احصاء مخلوقات الهى 
را ندارد.

پاسـخ اين اسـت كه: بدون شـك سـخن فوق 
انكار ضروريات عقايد شيعه در مورد علم امامان 
معصوم و حجت هاى الهى اسـت كه معادن علم 
خداوندنـد و به تمامى مخلوقات بارى تعالى علم 

و احصا و واليت دارند.
اين سـخن ايشـان نيز تنها بر مبانـى معتقدان 
بـه ازليت عالم، و نامتناهـى بودن تطورات وجود 
اسـت كه علم به اين تطـورات نامتناهى موهوم 
را حتى بـراى ذات احديت هم محال مى دانند تا 
چه رسـد به كسـى غير از خدا. و به همين جهت 
است كه تفكيكيان حتى خود خداوند را هم عالم 
به آن هـا نمى دانند و نام اين عقيده باطل خود را 
"علم بال معلوم" مى گذارند و معتقدند كه خداوند 
به ذات خود علم به هيچ مخلوقى ندارد! در حالى 
كه ضرورت مذهب اهل بيت عليهم السـالم اين 
است كه امامان معصوم عليهم السالم به تمامى 

مخلوقات الهى علم و احصا و واليت دارند.

ــک» عامل  ــون مکتب تفکي ــی پيرام ــت. («مالحظات ــی اس يافتگ
شکوفايی تفکيک)

پاسخ اين است که: سخن فوق کفر واضح است بلکه اين سخن 
ــم از تصريح به آن پرهيز  ــفه و عرفا ه ــت که حتی فالس چيزی اس

می کنند!
ــه آنها عالم مجردات  ــالن به اين عوالم معتقدند ک گفته اند: قائ
ــدء و آغاز برای آنها متصور  ــتند و به هيچ وجه حدوث زمانی، ب هس
نيست، پس نمی توان آن ها را مخلوق به مشيت دانست. («مالحظاتی 

پيرامون مکتب تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)
پاسخ اين است که: فالسفه هم به زبان منکر مشيت نيستند ولی 

ــفه و چه تفکيک در معنا  چه فلس
يک چيز می گويند.

ــی توان  ــچ کس ــد: هي گفته ان
احصاء مخلوقات الهی را ندارد.

ــت که: بدون  ــخ اين اس پاس
شک سخن فوق انکار ضروريات 
ــيعه در مورد علم امامان  عقايد ش
ــت  معصوم و حجت های الهی اس
ــد و به  ــادن علم خداوندن ــه مع ک
تمامی مخلوقات باری تعالی علم 

و احصا و واليت دارند.
ــان نيز تنها بر  اين سخن ايش
ــه ازليت عالم،  ــی معتقدان ب مبان
ــودن تطورات وجود  و نامتناهی ب
ــن تطورات  ــم به اي ــت که عل اس
ــوم را حتی برای  ــی موه نامتناه
ذات احديت هم محال می دانند تا 
چه رسد به کسی غير از خدا. و به 
ــت که تفکيکيان  همين جهت اس
ــد را هم عالم به  حتی خود خداون
ــد و نام اين عقيده  آن ها نمی دانن
ــال معلوم"  ــود را "علم ب ــل خ باط
ــد و معتقدند که خداوند  می گذارن

به ذات خود علم به هيچ مخلوقی ندارد! در حالی که ضرورت مذهب 
ــالم اين است که امامان معصوم عليهم السالم  اهل بيت عليهم الس

به تمامی مخلوقات الهی علم و احصا و واليت دارند.
ــفه و عرفا  ــی... بر خالف فالس ــرزا مهدی اصفهان ــد: مي گفته ان
ــان علم خدا به  ــالف ديگر متکلمان... ايش ــه، و حتی بر خ و معتزل
مخلوقات را بر خالف تمام عالمان فلسفی و عرفانی و حتی کالمی... 

(«مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)
پاسخ اين است که: کامال دقت شود که ايشان کالم و متکلمين 

را هم به چوب فلسفه و عرفان و فالسفه و عرفا می رانند!!
گفته اند: به نظر فيلسوفان، خلقت بر اساس عليت شکل می گيرد 
ــه صورت مخلوقی  ــت آن، پيش از آنکه ب ــود مخلوق و حقيق و وج

ــود دارد. و نيز ماهيت  ــه نحو ديگری وج ــد، در علت خويش ب درآي
مخلوق، مرتبه ای مخصوص به خود دارد که آن مرتبه، ذاتی ماهيت 
اشياء است... و نيز بحث از امکان و اعيان ثابته و ثابتات ازلی، همه 
ساخته توهمات بشر است و در معارف وحيانی از آن ها اثری نيست. 

(«مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک» عامل شکوفايی تفکيک)
پاسخ اين است که: بارها اثبات کرده ايم که نظرات ميرزا در اين 
ــت و  هر يک از عقايد  ــفه و عرفا اس موارد دقيقا همان عقايد فالس
ــب را پذيرفته و مجددا  ــد دقيقا همان مطل ــا را که نفی کرده ان عرف

اثبات می کنند.
ــق و تکون پيدا  ــه نورِ مخلوق اول خل ــد: همه خاليق، ب گفته ان
می کنند. (خلق اهللا المشية بنفسها، 
ثم خلق األشياء بالمشية)۷۵ . يعنی 
ــيت کردن  ــدای تعالی، در مش خ
ــيا، محتاج به  ــاد کردن اش و ايج
ــر از ذات خويش  ــر ديگری غي ام
ــت، همان  ــت خلق ــت. حقيق نيس
ــی» و حقيقت  ــاد ال من ش «ايج
ــوت  ثب و  ــق  «تحقّ ــات،  مخلوق
بالغير» است. جاعليت ذاتی الهی 
ــيت او به مرحله  که به رأی و مش
ــد، به هيچ وجه قابل  عمل می رس
فهم و درک بشر نيست و به هيچ 
خدای  ــت  جاعلي ــوان  نمی ت وجه 
ــت و فاعليت  ــا جاعلي ــی را ب تعال
مخلوق قياس کرد. («مالحظاتی 
عامل  تفکيک»  ــب  مکت پيرامون 

شکوفايی تفکيک)
ــت که: عمده  ــخ اين اس پاس
مطالب ايشان تکرار مطالبی است 
که در جلسه مناظره با تفکيکيان 
ــخ آنها داده  مطرح کرده اند و پاس
ــت و بارها در آن جا به  ــده اس ش
ــود اعتراف  ــالن حرف های خ بط
کرده اند لذا خالصه ای از آن مناظره در آينده به نظر محققين محترم 

می رسد.
والسالم

پى نوشت ها:
۱ـ ن. ک. ميرزا مهدی اصفهانی ، ابواب الهدی، مقدمه کتاب.

۲ـ ليس شیء غيره تعالی وغير وجوده و إال يلزم التحديد. ميرزا مهدی اصفهانی ، تقريرات.
۳ـ حلبی ، محمود، معارف الهيه، ۷۵۵.

ــيئية الحقيقية، وفی غيره هی الشيئية بالغير وال  ــيئية فی الخالق جلّ شأنه هی الش ۴ـ الش
شيئية له. ميرزا مهدی اصفهانی ، ابواب الهدی.

ــی الواقع و نفس االمر مع قطع النظر عن التعينات و المضايق... فإذا هو [محمد صلی  ۵ـ ف
اهللا عليه وآله وسلم] اهللا  تعالی. ميرزا مهدی اصفهانی ، تقريرات، ۶۷ ـ ۶۸.

۶ـ امين، سيد حسن، وحدت وجود  در فلسفه و عرفان اسالمی، ۱۱.
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۷ـ هوجلّ جالله ليس بالوجود وال بالعدم. ميرزای اصفهانی ،ابواب الهدی، ۳۹.
۸ـ إن حقيقة العلم والقدرة والحياة ليست هی رب العزة، کذلک حقيقة الوجود. ميرزا مهدی 

اصفهانی ، ابواب الهدی، ۱۳۸۷، ۳۳۷.
۹ـ برنجکار، رضا، معرفت فطری ، ۶۸ ـ ۷۵.

۱۰ـ ميرزا مهدی اصفهانی، تقريرات، ۱.
۱۱ـ ابواب الهدی، ص۳۹.

۱۲ـ سمات ۲/۱/ ص۱۷۸: پينوشت ۴۷.
۱۳ـ هذه المخلوقات أسمائه وتعيناته وصفاته. ميرزای اصفهانی ، تقريرات، ۶۸.

۱۴ـ طباطبايی، محمد حسين: تفسير الميزان، ۱۷۲/۶.

۱۵ـ طباطبايی، محمد حسين: تفسير الميزان، ۱۷۵/۶.
۱۶ـ معارف الهيه: ۱۱۲.
۱۷ـ معارف الهيه: ۱۱۵.

۱۸ـ معارف الهيه، درس پنجاه و پنجم، ۸۳۲.
۱۹ـ سمات ۲/۱/ص۱۵۵، به نقل از ابواب الهدی، ص۲۴.

۲۰ـ إن من عجائب االمور أن كثيرا من القشريين يرون هذه االيات واالحاديث الكثيرة وال 
سيما كالم اميرالمؤمنين وهی صريحة فی وحدة الوجود، ويقولون بأنفسهم إن وجود الحق 
ــدة الوجود إن لم تكن صحيحة  ــك ال يقولون بوحدة الوجود! إن وح ــر محدود، ومع ذل غي

فيلزم أن يكون الحق تعالی محدودا. حسن زاده ، حسن: رساله إنه الحق، ۶۶ ـ ۶۷
۲۱ـ ميرزا مهدی اصفهانی، تقريرات، ۹۷ـ ۹۹.

۲۲ـ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی، ۷۸۵.
۲۳ـ سمات ۱۵۶/۲/۱.
۲۴ـ سمات، ص۱۵۶.

۲۵ـ ابواب الهدی، ص ۲۸۴ و ۲۸۵.
۲۶ـ المحاسن ۱ / ۲۴۰؛ کافی ۱ / ۱۰۳ ؛ توحيد صدوق/ ۱۱۵.

۲۷ـ ليس فی األشياء بوالج، وال عنها بخارج. نهج البالغه، خطبه ۱۸۶.
۲۸ـ فاهللا تبارك وتعالی داخل فی كلّ مكان و خارج من كلّ شیء. التوحيد، ۱۱۵.

ــياء كلّها غير متمازج بها، وال بائن عنها، ظاهر ال بتأويل المباشرة، متجلّ  ۲۹ـ هو فی األش
ال باستهالل رؤية، بائن ال بمسافة، قريب ال بمداناة. التوحيد، ۳۰۸.

۳۱ـ علوه من غير توقّل، ومجيئه من غير تنقّل. تحف  العقول، ۲۴۴، بحار االنوار، ۳۰۱/۴.
: «وهو اهللا فی السموات وفی  ــألت أبا عبد اهللا عليه  السالم عن قول اهللا عزّ وجلّ ۳۲ـ ... س
ــك إن االماكن أقدار،  ــكان. قلت: بذاته؟! قال: ويح ــك هو فی كلّ م ــال: كذل االرض» ق
ــی أقدار وغير ذلك، ولكن هو بائن من خلقه،  ــإذا قلت فی مكان بذاته لزمك أن تقول ف ف
ــی االرض بأقل مما فی  ــلطانًا، ليس علمه بما ف ــط بما خلق علمًا وقدرةً واحاطةً وس محي
. التوحيد،  ــلطانًا وملكًا وإحاطةً ــماء، ال يبعد منه شیء واألشياء له سواء علمًا وقدرةً وس الس

۱۳۳، باب القدرة.
۳۳ـ حديد، ۴.

۳۴ـ كل ما فی الخلق ال يوجد فی خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع فی صانعه... إذا لتفاوتت 
ذاته ولتجزأ كنهه. بحاراالنوار، ۲۲۹/۴؛ التوحيد، ۳۸.

۳۵ـ إن اّهللا  تبارك وتعالی خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم شیء ما خال 
اّهللا  عز وجل فهو مخلوق، واّهللا  خالق كل شیء، تبارك الذی ليس كمثله شیء. بحاراالنوار، 

۱۴۹/۴؛ التوحيد، ۱۰۵؛ كافى، ۸۳/۱.
ــم، وال جسم، وال شبه، وال صورة، وال تمثال، وال حد، وال حدود،  ۳۶ـ تأويل الصمد، ال اس
وال موضع، وال مكان، وال كيف، وال أين، وال هنا، وال ثمة، وال مال، وال خال، وال قيام، وال 
ــانی، وال يخلو  ــكون، وال حركة، وال ظلمانی، وال نورانی، وال روحانی، وال نفس قعود، وال س
منه موضع، وال يسعه موضع، وال علی لون، وال علی خطر قلب، وال علی شم رأئحة، منفی 

عنه هذه األشياء. بحار االنوار، ۲۳۰/۳، به نقل از جامع االخبار.
۳۷ـ ابواب الهدی، ص۳۵۱.

ــن المتصوفين المقلدين الذين  ــة،  ۲، ۳۴۵ ـ ۳۴۶: إن بعض الجهلة م ــفار األربع ۳۸ـ األس
ــوا لضعف عقولهم ووهن  ــاء ولم يبلغوا مقام العرفان توهم ــم يحصلوا طريق العلماء العرف ل
ــهم أن ال تحقق بالفعل للذات األحدية المنعوتة  ــلطان الوهم على نفوس عقيدتهم و غلبة س
بألسنة العرفاء بمقام األحدية وغيب الهوية و غيب الغيوب مجردة عن المظاهر والمجالی بل 
المتحقق هو عالم الصورة وقواها الروحانية والحسية واهللا هو الظاهر المجموع ال بدونه وهو 
ــان الكبير والكتاب المبين الذی هذا اإلنسان الصغير أنموذج ونسخة مختصرة  حقيقة اإلنس
عنه وذلك القول كفر فضيح و زندقة صرفة ال يتفوه به من له أدنى مرتبة من العلم ونسبة 
ــائهم افتراء محض وإفك عظيم يتحاشى عنه أسرارهم  هذا األمر إلى أكابر الصوفية و رؤس

وضمائرهم .

۳۹ـ األسفار األربعة،  ۵، ۲۰۵.

۴۰ـ األسفار األربعة،  ۵، ۲۰۶.
۴۱ـ العرشية، ۲۶۲.

۴۲ـ مال صدرا، رسالة فی حدوث العالم، ۹.
۴۳ـ رسالة فی الحدوث، ۱۵ ـ ۱۷.
۴۴ـ ابواب الهدی، نجفی، ص۹۶.

۴۵ـ حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی،۷۵۴.
۴۶ـ سمات ۱۶۳/۲/۱ – ۱۶۵.

۴۷ـ سمات ۱۲/ ۱۶۵ به نقل از ابواب الهدی، ص۶۱.
۴۸ـ معارف الهيه، دوره دوم، خطی، حلبی، محمود.

ــیء غيره إال الماهيات المخلوقات...  ــو فی كل مكان وال يخلو عنه مكان وليس ش ۴۹ـ ه
ومعنی مخلوقيت ها هو مالكيت ها و واجديت ها لذلك النور الغير المتناهی الغير المتعين أزال 

وأبدا. تقريرات درس ميرزا مهدی اصفهانی، ۷۰.
۵۰ـ معارف الهيه، حلبی ، محمود، درس چهل و پنجم.

۵۱ـ واهللا  تعالی... هو الظاهر بذاته. ملکی، محمد باقر: توحيد اإلمامية، ۲۷۶.
ــتدالل، ضعيف  ۵۲ـ إن ظهوره تعالی يکون بظهوره الذاتی. فما قيل: انه تعالی ظاهر باالس

جدا. ملکی ميانجی، محمد باقر: توحيد اإلمامية، ۱۷۴.
۵۳ـ تأملی در باره کتاب تنزيه المعبود، محمد بيابانی.

۵۴ـ لم يکن الی اثبات الصانع طريق اال بالعقل، النه ال يحس فيدرکه العيان أو شیء من 
الحواس. بحاراالنوار، ۹۱/۹۰، از غيبت نعمانی.

۵۵ـ ابواب الهدی، نجفی، ص۱۲۷ – ۱۲۸.
۵۶ـ بحار االنوار ۲۲۷/۹۸

۵۷ـ ابواب الهدی، ص۳۳۷.
۵۸ـ حلبی ، محمود، معارف الهيه، ۸۰۶.

۵۹ـ معارف الهيه، درس پنجاه و پنجم، ۸۳۲.
ــی را كه قوه خلع بدن را نداشته باشد اصوالً  ــراق هم تصريح نموده كه كس ــيخ اش ۶۰ـ ش
حكيم نمی دانيم: وحرام علی االجساد المظلمه ان تلج ملكوت السموات... تاريخ ابن خلكان، 

۲۵۸/۳؛ نيز ر. ك: تلويحات، ۱۱۳. (تجلی و ظهور، ۱۴۳).
۶۱ـ معارف الهيه، ۸۰۸ ـ ۸۰۹.

۶۲ـ معارف الهيه، ۸۲۲.

۶۳ـ معارف الهيه، ۸۱۸.
۶۴ـ معارف الهيه، ۷۸۶ ـ ۷۸۷.

۶۵ـ آل عمران، ۷.
۶۶ـ بحاراالنوار، ۲۹۳/۳.
۶۷ـ بحاراالنوار،۱۷۸/۴.

۶۸ـ جزوه قضا و قدر، خطی، نسخه صدر زاده. 
۶۹ـ معارف القرآن، ص۲۹۱، نسخه صدرزاده.

۷۰ـ معرفت نفس، تحرير يگانه، ۳۳۵ ـ ۳۳۴، ابواب الهدی، ۱۳۸۷ ۱۳۰.
۷۱ـ حسن زاده آملی، حسن، تعليقات كشف المراد، ۴۷۷.

۷۲ـ حسن زاده آملی، حسن، وحدت از ديدگاه عارف و حكيم، ۸۰.
۷۳ـ (حسن زاده آملی، حسن: ممد الهمم در شرح فصوص الحكم: ۱۰۷).

۷۴ـ مآثر آثار حسن زاده آملی، ۷۲/۱.
۷۵ـ ر.ک: معارف القرآن، ص۳۴۵، نسخه صدرزاده.

۷۶ـ التوحيد، ص۱۴۸.
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مقاله وارده 4

ميم. خراسانى

پاسخى به كتاب مساله قياس
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در شماره سوم مجله سمات مقاله ای با 
عنوان "معرفی اجمالی کتاب مسأله قياس" 
چاپ شده است. اين مقاله به معرفی کتاب 
ــأله قياس (استدالل و برهان) پرداخته  مس
ــه مرحوم ميرزا  ــت که در دفاع از نظري اس
ــته  ــدی اصفهانی در مورد قياس نگاش مه

شده است.
ــده است که  در اين مقاله چنين بيان ش
ــرزا مهدی اصفهانی (ره)  علت مخالفت مي
با قياس و برهان و استدالل عقلی، از نوع 
همان اشکاالتی است که ساير علما و فقها 
ــی آن را بيان  ــود اهل منطق هم گاه و خ
ــدراج صغری در  ــد (مانند لزوم ان نموده  ان
کبری)، اما مطالعه تحقيقی آثار ميرزا نشان 
ــأله قياس  ــد که آنچه در کتاب مس می ده
ــس مکتب  به عنوان دفاع از نظريات مؤس
ــت نه تنها دفاع از نظريه  تفکيک آمده اس
ــت،  ــدی و تبيين واقعی آن نيس ميرزا مه
بلکه به شدت تحريف نظر مرحوم ميرزا در 

مورد مسأله قياس می باشد.
برای توضيح مطلب اجماالً اين مقدمه 

را عرض می کنيم که منتقدين منطق دو گروهند:
ــتدالل را قبول  ــانی که اصل تعليم و تعلم و منطق و اس ۱) کس
ــکاالتی از اين قبيل دارند که مثال شکل اول  دارند، اما به منطق اش
يا برخی از قوانين ديگری که در منطق مطرح شده است يا بی فايده 
است و يا اينکه صحيح نيست و ما را به نتيجه درست نمی رساند، لذا 
ــتدالل و برهان را با قوانين ديگری که البته آنها هم از باب  بايد اس

برهان آوردن و استدالل کردن است دنبال کرد.
ــتند که در مورد منطق بينشی عارفانه  ۲) گروه دوم کسانی هس
ــان اين است که  (عرفان مصطلح) و صوفيانه دارند، و لب کالم ايش
ما اصالً استدالل کردن و برهان آوردن، و بحث های علمی را قبول 
ــيدن به علم حقيقی از هر  ــف واقع و رس نداريم، بلکه بايد برای کش
گونه بحث و استدالل و برهان آوردن کناره گرفت، و به الفکری و 
ــتدالل و برهان روی آورد، و حقايق و واقعيات را  بيرون رفتن از اس
ــف و شهود در عالم بي خودی و الفکری پيدا کرد (که نام  از راه کش

اين حالت را وجدان، و يافتن به حقيقت علم و عقل می  گذارند!)
اين گروه در واقع اشکالشان اين نيست که بعضی قوانين منطقی 
در راه استدالل و برهان، ناقص يا غير مفيد می باشد، بلکه اشکالشان 
ــت که اصالً استدالل و برهان و مباحث علمی از اساس لغو  اين اس
ــف و  ــت، و فقط و فقط بايد به تجريد و کش و بيهوده و بی فايده اس

شهود و فرار از تعقل و تفکر روی آورد.
ــاس  گروه اول تعليم و تعلم را باطل نمی دانند اما گروه دوم با اس
ــيدن به واقع را  تعليم و تعلم و تعقل و تفکر مخالفند، و تنها راه رس

ــينی و الفکری  ــف و شهود و چلّه نش کش
ــتدالل  ــر و تعقل و اس ــا کردن تفک و ره

می دانند.
ــتقيم به کتاب های مرحوم  مراجعه مس
ــور کامل و  ــدی اصفهانی به ط ــرزا مه مي
ــه وی از گروه  ــان می دهد ک ــن نش روش
ــت، در حالی که سعی کتاب مسأله  دوم اس
قياس بر اين است که ميرزا را از گروه اول 

محسوب بدارد.
مقاله می نويسد:

ــاس، به  ــأله قي ــراض کتاب مس «اعت
ــت  تبع تعاليم ميرزای اصفهانی همين اس
ــرای قياس های  ــوان کب ــه به عن که آنچ
ــود در واقع کليه  ــه می ش ــوفانه اقام فيلس
ــه اوليه و  ــه به عنوان قضي ــت، و آنچ نيس
ــردد دقيقًا خالف بداهت  يقينيه ارائه می گ
ــت، يا الاقل دليلی برای اثبات  عقالنی اس

صحت آن در دست نيست.»
و می نويسد:

ــرزا اعتبار قياس  ــگاه مرحوم مي «هيچ 
ــت را  ــرايط برهان اس برهانی که واجد ش

نفی نکرده است.»
و می نويسد:

ــت و  «مرحوم ميرزا قياس برهانی را به طور مطلق رد نکرده اس
چنان که به طور مکرر بيان شد آن چه ايشان مردود دانسته اند قياس 

ــرايط  ــی فاقد ش برهان
آن چه  مطابق  ــان  بره
ــاده آمده  ــق م در منط
قياسی  يعنی  می باشد، 
کليت  آن  ــرای  کب که 
ادعا شده را ندارد بلکه 
ــت يک قضيه  در حقيق
جزئيه است و در واقع 

برهان نمی باشد.»
و می نويسد:

ــراض مرحوم  «اعت
ــوء  ــه س ــرزا متوج مي
از  ــفه  فالس ــتفاده  اس
موازين بديهی منطقی 

است»
و می نويسد:

ــأ اشتباه اين  «منش
ــت  دو گروه همان اس

در مقاله چنين بيان شـده است 
كـه علت مخالفت ميـرزا مهدى 
اصفهانى (ره) با قياس و برهان 
و اسـتدالل عقلـى، از نوع همان 
اشكاالتى است كه ساير علما و 
فقها و خود اهل منطق هم گاهى 
آن را بيـان نمـوده  انـد (ماننـد 
لزوم انـدراج صغرى در كبرى)، 
اما مطالعـه تحقيقى آثـار ميرزا 
نشان مى دهد كه آنچه در كتاب 
مسـأله قياس به عنوان دفاع از 
نظريات مؤسـس مكتب تفكيك 
آمده است نه تنها دفاع از نظريه 
ميرزا مهـدى و تبيين واقعى آن 
نيسـت، بلكه به شـدت تحريف 
نظر مرحم ميرزا در مورد مسـأله 

قياس مى باشد.

ــی که  ــت اهللا حلب ــوم آي مرح
ــدی (ره)  ــاگردان ميرزا مه از ش
ــان و  ــع نفی بره ــه تب ــت، ب اس
استدالل تنها راه فهم  را تجريد 

و خلع بدن می داند:
ــی مطالب  ــم حقيق ــرای فه ب
ــباح، راه منحصر  عالم اظله و اش
ــد و خلع بدن و وجدان  در تجري
ــش اســت... تا به  ــودن خوي نم
ــان نايل  ــی خودت ــدان واقع وج
ــن حالت خودتان  ــويد... در اي ش
ــدان می کنيد و روزنه ای از  را وج
آن مقام اظله و اشباح را خواهيد 
فهميد ... اين راهش اســت. بعد 
ــه ببيند از  منتظر بودن اســت ك

حق  چه می ريزد توی دلش.
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که مرحوم ميرزا فرموده و آن اينکه قياس از خطا ايمنی ندارد.»
در حالی که مطالعه آثار ميرزا به روشنی نشان می دهد که:

اوال ميرزای اصفهانی اصل استدالل و برهان و يقين، و به طور 
ــيم به بديهی و  کلی علم فکری و تصوری و تصديقی را ـ که تقس
ــاير علما و فقها  ــود باطل می داند، نه اين که مانند س نظری ـ می ش
ــتفاده فالسفه از موازين بديهی منطقی را غلط  و متکلمان، سوء اس
ــکال کند که قضايايی که  بداند. و مانند گروه اولی که نام برديم اش

کبرای آنها کليه نباشد يقين آور نيست.
ــان لخطا اليقين»:  ــدی (ره) صريحًا می گويد: «وال ام ميرزا مه
ــاس" ايمنی از خطا  ــی از خطا ندارد، نه اين که "قي ــالً يقين ايمن اص

ندارد.
ــد تمامی اهل برهان و  ــکاالتی که بيان می کن ثانيا: ميرزا با اش
ــان حقيقی مطالب  ــان و فقها را همـ  که مخالف ــتدالل و متکلم اس
ــفه  ــند ـ رد می کند، نه اين که فقط به فالس ــفی می باش باطل فلس

اشکال کند.
با توجه به اين توضيحات کامالً روشن است که اين مطلب مقاله 

مذکور هم واضح البطالن است که می نويسد:
ــاس را انکار نکرده  ــرزای اصفهانی هرگز مطلق قي «مرحوم مي
ــان قياس به طور  ــه تعبير ديگر ايش ــت ... ب ــدف قرار نداده اس و ه
ــق چه در اصول دين به کار رود و چه در فروع را ناموجه اعالم  مطل

می کند.»
ــی و تعليم و تعلم و  ــرزا مهدی (ره) قياس و علم حصول زيرا مي

ــتدالل و برهان را مطلقًا باطل می داند  اس
ــف  ــت که فقط بايد از راه کش و معتقد اس
ــه در واقع همان  ــد ـ ک ــهود و تجري و ش
ــت ـ  طريق  عرفان مصطلح و متصوفه اس
ــيد، و اگر ميرزا قياس را چه  به حقايق رس
ــروع دين باطل  ــول دين و چه در ف در اص
ــکال و  ــت که اش می داند نه از باب اين اس
جوابی مانند گروه اول داشته باشد، بلکه از 
باب اين است که مطلقًا با روش اهل علم 
ــتدالل و برهان مخالف است، و همه  و اس
ــی وادی تجريد و الفکری و فرار از  را راه

برهان و استدالل می سازد.
مقاله اضافه می کند:

ــنجش مواد  «عقل و وحی به عرصه س
ــد، و با دقت  ــی می آين ــن براهين ادعاي اي
ــد که کبراهای کليه  در آنها معلوم می کنن

ــن ادعايی در حقيقت  ــع جزئيه اند، و در نتيجه براهي ــی در واق ادعاي
تمثيل هايی هستند که جز ظن نمی زايند.»

ــت که اشکال ميرزا به منطق  چنان که می بينيد مقاله مدعی اس
مانند گروه اول از اين جهت است که آن دسته از قضايا و استدالالت 
ــکل هايی که کبرای آنها کلی نباشد يقين درستی به ما تحويل  و ش

ــد، بلکه برای ما فقط توليد ظن می کنند! در حالی که چنان  نمی دهن
ــت بر خالف  ــرض کرديم مذهب ميرزا مهدی  اصفهانی درس که ع
ــد ولو اينکه آن يقين از  ــت، و او مطلقا يقين را باطل می دان اين اس

استدالل و برهانی حاصل شده باشد که کبرای آن کلی باشد.
ــب يقين  ــتدالل و برهان و کس در نظر ميرزا علم حصولی و اس

صرفا جهالت و ضاللت و گمراهی است. 
”ابواب الهدی“ می نويسد:

إن تصور الشیء حجابه کائنا ما کان. والتصورات والتصديقات ال 
يفيدان إال اليقين. وال أمان لخطأ اليقين.۱

تصور شیء هر چه باشد حجاب آن است، و تصورات و تصديقات 
ــچ نتيجه ای ندارند جز يقين، و هيچ ايمنی ای هم از خطای يقين  هي

در کار نيست.
ــاف الحقائق  ــة مظلمة الذات، واستکش ــوالت الضروري إن المعق
النورية أو الظلمانية بها عين الباطل، وطلب المعرفة من هذا الطريق 

عين الضالل المبين؛ فإنه طريق معوج، وهو سلوک المجانين.۲
تمامی معقوالت بديهی و ضروری، تاريکی است، و کشف کردن 
حقيقت های نوری يا ظلمانی به واسطه آن ها عين باطل می باشد. و 
ــکار است، چرا  طلب معرفت از اين راه، عين گمراهی و ضاللت آش

که آن کج راهه و روش ديوانگان است.
ــرية... ال برهان علی حقيتها إال اليقين الذی ال أمان  العلوم البش

لخطأه.۳
مرحوم حلبی که از شاگردان ميرزا مهدی (ره) است، به تبع نفی 
برهان و استدالل تنها راه فهم  را تجريد و 

خلع بدن می داند:
ــم حقيقی مطالب عالم اظله و  برای فه
اشباح، راه منحصر در تجريد و خلع بدن و 
وجدان نمودن خويش است... تا به وجدان 
ــويد... در اين حالت  واقعی خودتان نايل ش
خودتان را وجدان می کنيد و روزنه ای از آن 
مقام اظله و اشباح را خواهيد فهميد. معلوم 
ــد می خواهد،  ــن راه فقط تجري ــد كه اي ش
تجريد از عاليق، خالص شدن از عاليق،  
همه عاليق را بر طرف كردن. اين راهش 
ــت كه ببيند از  ــت. بعد منتظر بودن اس اس

حق  چه می ريزد توی دلش.۴
و عبور از افکار و استدالالت و معقوالت 
ــد، و همان وجدان و  ــن کمال می دان را عي
خوديابی و شهود نفس و نفسانيات خود را، 

وجدان و يافتن و شهود خدا می شمارد:
احتجاب وجدان به تخيالت، تعقالت، به توهمات، به احساسات 

است.۵
تا انسان معتدل است و هوشياری دارد، هرگز کسی نمی تواند به 

او بگويد که تو خدايی!۶

ميرزاى اصفهانى اصل استدالل 
و برهـان و يقيـن، و به طور كلى 
علم فكرى و تصورى و تصديقى 
را ـ كـه تقسـيم بـه بديهـى و 
نظرى ـ مى شـود باطل مى داند، 
نه اين كه مانند ساير علما و فقها 
و متكلمان، سوء استفاده فالسفه 
از موازين بديهى منطقى را غلط 
بدانـد. و مانند گروه اولى كه نام 
برديم اشـكال كند كه قضايايى 
كه كبراى آنها كليه نباشـد يقين 

آور نيست.
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ــه از مبانی  ــائل فقهی ک ــرگاه مکتب وحی، قياس در مس از نظ
برخی از اهل سنت است باطل می باشد و قياس به معنای استدالل 
ــت اما ميرزای اصفهانی (ره) قياس  و برهان عقلی کامال مقبول اس

از سنخ دوم را نيز باطل می داند می گويد:
ــنها قياس  ــس واحس ــر المقائي إن اکب
ــن  البرهان... والعلية من اصلها باطلة فأحس

االقيسة اقبحها.۷
بزرگ ترين و زيباترين قياس ها، قياس 
ــت... در حالی که عليت از اصل  برهان اس
ــد؛ لذا زيباترين  ــاس آن باطل می باش و اس

برهان ها زشت ترين آن ها است!
ــت از  ــه تبعي ــن که ب ــای اي ــه ج و ب
ــالم غلط بودن  امامان معصوم عليهم الس
ــت را بيان کنند، به  ــتدالل های نادرس اس
اصل برهان و استدالل می تازد و می گويد:
إن قياس ابليس کان بصورة البرهان.۸

ــورت برهان  ــيطان هم به ص قياس ش
بود.

ــو اليقين الحاصل  ــم عندهم ه إن العل
بالنتاج بعد اقامة القياس عليها وعليه اساس 
ــی العلم  ــرية ال عل ــارف والعلوم البش المع

ــه للواقع بنور العلم والعقل  ــی وال علی اليقين الذی احرز اصابت االله
فانه ال کالم فيها.۹

ــت که پس  ــان همان قطع و يقينی اس ــم از نظر ايش ــا عل همان
ــان حاصل  ــتدالل [قياس غير فقهی] برای ايش از اقامه برهان و اس
ــاس همه معارف و علوم بشری نيز بر آن است. نه بر  ــود و اس می ش
علم الهی و يقينی که با نور علم و عقل اصابه آن به واقع احراز شده 

باشد چرا که در آن جای حرف نيست.
ــان آن  را رد می کند روش  ــه ايش ــت که آن چ ــن اس کامال روش
ــت؛ و آن چه که از آن  ــی علما و فقها و پيروان مکتب وحی اس تمام
ــر معصومان، و تاييد اوهام و  ــاع می کند ادعای عصمت برای غي دف
ــت. مگر اين که مبنا همان مبنای  خياالت به نام نور علم و عقل اس
ــد که يافته ها و تصورات خود را نفس عالم واقع  ــطائيان باش سوفس
ــوری و نور علم و عقل  ــا هم همان را علم حض ــمارند! و عرف می ش

می نامند.
ممکن است کسی در اينجا بگويد اگر ميرزا مهدی اصفهانی کالً 
ــتدالل و برهان مخالف است پس چرا کتاب هايش مشتمل بر  با اس

استدالل و برهان می باشد؟
ــت که تمام عرفايی که با علم مخالف اند و بلکه  ــخ اين اس پاس
ــده اند  می گويند: "العلم هو الحجاب االکبر"، در مقام عمل مجبور ش
ــند، استدالل کنند، برهان بياورند، و به علوم نظری  که کتاب بنويس
ــود که ميرزا روشی غير از روش ساير  بپردازند، و اين موجب نمی ش

عرفا داشته باشد.

آيا انتقال از اجمال به تفصيل، علم و کشــف نيســت؟!
مقاله می نويسد:

ــأله قياس از جانب مرحوم  «کتاب مس
ــکال عدم کاشفيت را مطرح کرده  ميرزا اش
ــت و پاسخ اهل منطق را نيز ذکر کرده  اس
ــخ البته در کتاب تلقی به  ــت. اين پاس اس

قبول شده است.»
و اضافه می کند:

ــت که به اين  «تنها هنر قياس اين اس
ــی می دهد. در حقيقت  اندراج توجه تفصيل
ــی علم اجمالی به نتيجه را به  قياس منطق
علم تفصيلی نسبت به آن تبديل می کند.»

و می افزايد:
«دقت شود که اين توجيه معرفت زايی 
ــال مخاطب  ــنگری و انتق ــه معنای روش ب
ــت و پا  ــه علم برای قياس دس ــل ب از جه
ــد ولی البته هنر انتقال از اجمال به  نمی کن

تفصيل را هم نمی شود انکار کرد.»
و اضافه می کند:

«قياس همين قدر توان دارد که ما را از 
رتبه اجمال به تفصيل برساند.»

مقاله می افزايد:
ــد  ــاس و فاس «همين  طور می توان قياس را به طور کلی بی  اس

نشناخت و در عين حال به معرفت زا نبودن آن تاکيد داشت.»
بطالن اين قسمت 
زيرا  ــت  اس واضح  هم 
ــه عرض کرديم  چنان ک
ــکال  اش و  مطلب  اين 
ــتدالل  ـ که ما در اس
منطقی از علم اجمالی 
ــل  ــل منتق ــه تفصي ب
و  ــا  تنه ـ  ــويم  می ش
ــاس مبنای  تنها بر اس
ــروه اول قابل توجيه  گ
اما  ــت  اس ــرش  پذي و 
ميرزا و اتباع وی که از 
گروه دوم می باشند به 
هيچ عنوان حق ندارند 
ــأله ای را  که چنين مس
ــود مطرح  در کتاب خ
ــد و آن را بپذيرند  کنن
ــا رد کنند، زيرا چنان  ي

در نظـر ميـرزا علـم حصولـى و 
كسـب  و  برهـان  و  اسـتدالل 
يقين صرفـا جهالت و ضاللت و 

گمراهى است. 
”ابواب الهدى“ مى نويسد:

إن تصّور الشـىء حجابه كائنا ما 
كان. والتصّورات والتصديقات ال 
يفيدان إال اليقين. وال أمان لخطأ 

اليقين.
تصّور شىء هر چه باشد حجاب 
آن است، و تصّورات و تصديقات 
هيچ نتيجه اى ندارند جز يقين، و 
هيچ ايمنى اى هم از خطاى يقين 

در كار نيست.

از نظرگاه مكتب وحى، قياس در 
مسائل فقهى كه از مبانى برخى 
از اهل سنت است باطل مى باشد 
و قيـاس بـه معناى اسـتدالل و 
برهان عقلى كامال مقبول اسـت 
اما ميرزاى اصفهانى (ره) قياس 
از سنخ دوم را نيز باطل مى داند 

مى گويد:
ــنها  ــس واحس ــر المقائي إن اکب
من  ــة  والعلي ــان...  البره ــاس  قي
اصلها باطلة فأحسـن االقيسـة 

اقبحها.
بزرگ ترين و زيباترين قياس ها، 
قيـاس برهان اسـت... در حالى 
كه عليـت از اصل و اسـاس آن 
باطـل مى باشـد؛ لـذا زيباترين 
برهان ها زشت ترين آن ها است!
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ــن با استدالل کردن و برهان  که گفتيم ميرزا به طور قطعی و روش
ــت، و منظورش از کاشفيت همان  آوردن و تعليم و تعلم مخالف اس
ــت که  ــت و مبانی غلطی اس ــهود و حرف های نادرس ــد و ش تجري
ــکاالتی به  ــه اين که مانند گروه اول اش ــفه و عرفا گفته اند، ن فالس

بعضی از صور قياسی منطقی داشته باشد، 
و بعد هم جوابی را بپذيرد يا نپذيرد.

ــأله علم، فرق  مضافًا بر اين که در مس
گذاشتن بين "کاشفيت" با "انتقال از اجمال 
به تفصيل" واضح البطالن است، به عبارت 
ــفيت  ــی که بگويد: "قياس کاش ديگر کس
ــه از اجمال  ــر را دارد ک ــدارد اما اين هن ن
ــاند!" تناقض واضحی را  به تفصيل می رس
مرتکب شده است، زيرا "کاشفيت"، "معلوم 
ــت، "از اجمال به تفصيل رفتن"  ــدن" اس ش
ــت، و از جهت علم  ــدن" اس هم "معلوم ش
ــدن هيچ تفاوتی بين آن  بودن و معلوم ش
ــت. ما وقتی که به چيزی علم پيدا  دو نيس
ــأله ای که قبل از  ــم می گوييم مس می کني
اين غير مکشوف و غير معلوم بود برايمان 
ــد؛ وقتی هم که از علم اجمالی  ــف ش کش
ــز همين معنا چيز  ــه تفصيلی می رويم ج ب
ــالً دو تا ليوان  ــت، مث ديگری در بين نيس
ــت که يکی از آن ها نجس  جلوی من هس

ــک از اين دو ليوان نجس  ــت و من جهل دارم به اين که کدام ي اس
ــرای من معلوم و  ــود و ب ــت، وقتی که اين جهل من برطرف ش اس
ــت و کدام  ــود که کدام يک از اين دو ليوان نجس اس ــوف ش مکش
ــده ام  يک پاک، من در عين حالی که از اجمال به تفصيل منتقل ش
ــن مجهول بود و االن  ــن حال می گويم اين مطلب برای م در همي
برای من معلوم و مکشوف شد که کدام يک از اين دو ليوان پاک و 

کداميک نجس است.
بنابراين از اجمال به تفصيل رفتن هم يکی از مصاديق کاشفيت، 
ــتن  ــت، و فرق گذاش و حصول علمی جديد و زايد بر ما قبل خود اس

بين آن دو در جهت علم بودن يا نبودن واضح البطالن است.
ــی که بين کاشفيت، با منتقل شدن از اجمال  بر اين اساس کس
به تفصيل فرق می گذارد اصالً به معنای حقيقی علم و کشف و علم 
ــت درک  اجمالی و علم تفصيلی توجه ندارد، و اگر اين معانی را درس
کند خواهد فهميد که کمال تناقض است که مرحوم ميرزا ادعا کند 
ــفيت ندارند اما ما را از اجمال به تفصيل  ــات منطقی هنر کاش قياس

می رسانند!
مقاله می افزايد:

«نکته جالب توجه آن که در استدالل های مخالفان مشی ميرزای 
ــاس، و بحث دوم  ــفيت قي ــت عدم کاش اصفهانی ميان بحث نخس

بی اعتباری و فساد قياس مالزمه ای ناصواب برقرار شده است.»

و اضافه می کند:
«ايشان [مخالفان ميرزا] به غلط انگاشته اند نفی معرفت  زايی از 
قياس، به معنای نفی اعتبار صوری آن نيز هست، در حالی که اولی 

منطقًا به هيچ وجه دومی را نتيجه نمی دهد.»
ــخ ما در اين مورد هم کامالً روشن  پاس
ــی از قياس"،  ــت زيرا "نفی معرفت  زاي اس
ــت و مالزمه  ــی اعتبار آن" يکی اس با "نف
ــود دارد نه اين که  ــنی بين اين ها وج روش
ــه ناصوابی در کلمات مخالفان ميرزا  مالزم
باشد. و اگر ميرزا هم چنان که کتاب مسأله 
قياس به او نسبت می دهد يکی را پذيرفته 
و ديگری را نپذيرفته باشد تناقض آشکاری 
ــت که  ــت ولی حق اين اس انجام داده اس
ميرزا اصال چنين کاری را انجام نداده است 
ــبت کتاب مذکور به او نادرست است  و نس
ــتدالل و برهان و  ــه ميرزا اصالً اس چرا ک
ــدارد بلکه آن را  ــی را قبول ن علوم حصول

جهل می داند.
مقاله می نويسد:

«کتاب مدعی است که در بحث توحيد 
ــه واجب به اندازه و قواره ممکن، و  مقايس
نيز در فروع دين که احکام منصوص العله 
ندارند کبرای کليه اساسًا منعقد نمی شود.»

سخن ما اين است که اوالً مقايسه کردن واجب با اندازه و قواره 
ــت، و دقيقًا  ــت که خود ميرزا آن را انجام داده اس ممکن، کاری اس
ــت که اگر خدا چيزی خلق کند  ــه نتيجه گرفته اس بعد از اين مقايس
ــود، و خدا را  ــد و قواره و اندازه آن ممکن، مزاحم وجود خدا می ش ق

محدود می کند!
ــفه و عرفا معنای  ــاير فالس ــاس ميرزا هم مانند س بر همين اس
ــت که خدا از  ــده اس ــی خلقت را انکار کرده و قائل به اين ش حقيق
ــا می کند، و موجودات و  ــود خودش به ماهيات و صورت ها اعط وج
ــکل و قد و قواره  ــی که ما می بينيم تنها از حيث تعين و ش مخلوقات
ــدازه با خدا مباينت دارند، و گرنه از حيث وجود، هيچ چيزی غير  و ان

وجود خدا نيست! و اين مطلب همان نظريه وحدت موجود است.
مقاله می نويسد:

ــوم ميرزا مهدی غروی اصفهانی (۱۳۰۳ تا ۱۳۶۵ هجری  «مرح
ــاخص شناخته می شود که مکتب معارف  قمری) به عنوان فردی ش
ــاس آموزه های ناب عقل و وحی  ــالم) را بر اس اهل بيت(عليهم الس

پايه ريزی کرده و آن را از شائبه معارف بشری پيراسته است.»
ــر چه مرحوم ميرزا  ــت. زيرا گ ــن مطلب نيز  قويا قابل نقد اس اي
سخن از مخالفت با فلسفه و عرفان و فالسفه و عرفا بسيار گفته اند 
ــا وقتی در مقام ايجاب در صدد طرح مطالب و معارف بر آمده اند،  ام
در بسياری از موارد همان مبانی و حرف های فالسفه و عرفا را تکرار 

 در مسـأله علم، فرق گذاشـتن 
بيـن "كاشـفيت" با "انتقـال از 
اجمال به تفصيل" واضح البطالن 
اسـت، به عبارت ديگر كسى كه 
بگويـد: "قياس كاشـفيت ندارد 
اما ايـن هنر را دارد كه از اجمال 
بـه تفصيل مى رسـاند!" تناقض 
واضحى را مرتكب شـده است، 
زيرا "كاشفيت"، "معلوم شدن" 
اسـت، "از اجمـال بـه تفصيـل 
رفتن" هم "معلوم شدن" است، 
و از جهـت علـم بـودن و معلوم 
شـدن هيچ تفاوتى بيـن آن دو 

نيست.
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کرده اند و نه مبانی مکتب وحی و برهان را  و اين مطلبی است که از 
ديد بسياری از علما و صاحب نظران نيز مخفی نمانده است.  

وصلی اهللا علی محمد وآله الطاهرين.

پى نوشت ها:
۱ . ميرزا مهدی اصفهانی، ابواب الهدی، نسخه نجفی، ۶۹.

۲ . ميرزا مهدی اصفهانی، ابواب الهدی، ۱۳۸۷، ۲۹۴.
۳ . ميرزا مهدی اصفهانی، أبواب الهدی، ۱۲۴.

۴ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.

۵ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه خطی، دوره دوم.
۶ . حلبی، محمود، معارف الهيه، نسخه آستان قدس رضوی،۷۵۴.

۷. ميرزا مهدی اصفهانی، مصباح الهدی، ۶ ـ ۷.
۸. ميرزا مهدی اصفهانی، مصباح الهدی، ۱۱.
۹. ميرزا مهدی اصفهانی، مصباح الهدی،۲۰.
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مقاله وارده 5

سيد محمد نجفى
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در فصلنامه وزين سمات شماره اول مقاله ای تحت عنوان «دفاع 
ــد جناب حجت  ــتاد بزرگوار و صديق ارجمن ــث» به قلم اس از حدي
ــينيان دامت برکاته که از مفاخر  ــلمين مهدی حس ــالم و المس االس
حوزه علميه قم می باشند و اين جانب از قديم االيام به ايشان ارادت 
ــان در اين مقاله با تعابيری کوبنده  ــيده است. ايش دارم، به چاپ رس
ــره ـ  ــورانه به مقابله با روش آيت اهللا خوئی ـ قدس س و احيانًا جس
ــتر مطالب،  در رجال و اصول پرداخته اند. اين جانب جهت فهم بيش
ــت بيان  نکاتی را که به نظر بنده در اين مقاله دارای ابهام بوده اس
ــت که  ــان حاوی جزئيات فراوانی اس کرده ام، و البته چون مقاله ايش
ــت و در علم رجال مفصل مورد  ــفانه بدون دليل رها شده اس متأس
ــده ام و فقط به  ــت، بنده متعرض همه آن نش ــث قرار گرفته اس بح
کليات مطالب و برخی جزئيات بسنده نموده ام و پيشاپيش از محضر 

اين بزرگوار عذر خواهی می نمايم.

مقدمه
ــد و حسرت وجود  ــنا باش هر محقّقی که با تنگناهای فقهی آش
يک روايت را در برخی مسائل مهم کشيده باشد، به خوبی به ارزش 
احاديث اهل بيت عليهم السالم آگاه می باشد؛ چرا که دريافت حکم 
ــت که ما را از  ــت غنيمتی بزرگ اس ــق احاديث اهل بي اهللا از طري
ــرده، به حکم واقعی نزديک  ــک به اصل خارج ک وادی تحير و تمس
ــالف فراوانی در مورد  ــان فقهاء اماميه اخت ــد. با اين حال مي می کن
ــت، به گونه ای که برخی  ــرايط حجيت خبر واحد موجود بوده اس ش
مثل يونس بن عبدالرحمن در تمسک به خبر بسيار احتياط می کرده 

است.
ــما در مورد حديث اين قدر سخت  ــد: چرا ش وقتی به او گفته ش
گير هستی و چرا اين قدر روايات اصحاب ما را انکار می کنی؟ يونس 
ــه از امام صادق  ــام بن حکم به من خبر داد ک ــخ گفت: هش در پاس
عليه السالم شنيد که فرمود: هيچ حديثی را از ما نپذيريد مگر آنکه 
ــاهدی از احاديث گذشته  ــنت باشد يا همراه آن ش موافق قرآن وس
ــعيد لعنه اهللا در کتاب های اصحاب  ــا پيدا کنيد. همانا مغيرة بن س م
ــيد و  ــت، از خدا بترس پدرم احاديثی را وارد کرده که پدرم  نگفته اس
ــنت پيامبر ما محمد صلی اهللا  ــخن پروردگار ما و س آنچه مخالف س
ــلّم است را بر ما قبول نکنيد. ما چون حديث بگوييم  عليه و آله و س
ــول اهللا صلی اهللا عليه و آله  وجلّ و قال رس ــم: قال اهللا عزّ می گويي

و سلم. 
ــده ای از اصحاب ابو جعفر (امام  ــس گويد: به عراق رفتم، ع يون
باقرعليه السالم) و تعداد فراوانی از اصحاب امام صادق عليه السالم 
ــا را گرفتم و بعدًا  ــنيدم و کتاب های آنه ــدم و از آنها حديث ش را دي
ــالم عرضه کردم، حضرتش احاديث  ــن الرضا عليه الس به ابوالحس
ــياری را انکار کرد که از احاديث ابو عبداهللا باشد و به من فرمود:  بس
همانا ابالخطاب بر ابو عبداهللا دروغ بست، خدا لعنت کند ابوالخطاب 
ــروز اين احاديث را در  ــن طور طرفداران ابوالخطاب تا ام را. و همي
ــا خالف قرآن  ــداهللا وارد می کنند، بر م ــای اصحاب ابو عب کتاب ه

ــخن  ــنت، س نپذيريد ما چون حديث گوئيم، موافق قرآن و موافق س
ــث می گوئيم، ما از فالن و  ــول او حدي می گوئيم، يا از خدا يا از رس
فالن نمی گوئيم تا سخن ما متناقض باشد، سخن آخر ما مثل سخن 
اول ماست و سخن اول ما، سخن آخر ما را تصديق می کند و چون 
ــما بگويد، رد کنيد بر او و بگوئيد: تو بهتر  ــی بر خالف آن به ش کس
می دانی و آنچه آورده ای. همانا بر هر سخنی  از ما حقيقتی و نوری 
است؛ آنچه نه حقيقتی با اوست و نه نوری، آن سخن شيطان است.۱ 
ــخصيتی مثل سهل بن زياد آدمی از اصحاب امام  و از طرفی ش
هادی و امام عسگری عليهما السالم می آيد و چنان به اخبار اعتماد 
ــد و مورد اعتراض  ــر مجاهيل نيز اعتماد می کن ــد که حتی ب می کن
شديد احمد بن محمد بن عيسی اشعری رئيس قميين قرار گرفته و 
او را از قم بيرون می کند۲ و همچنين بود سرنوشت احمد بن محمد 
بن خالد برقی که شيخ (ره) در مورد او گفته است: او ثقه است ولی 
ــل اعتماد  ــاد روايت نقل کرده و بر روايات مرس ــراد ضعيف زي از اف
ــت که احمد بن محمد  ــت۳ و عالمه حلّی (ره) گفته اس ــته اس داش
ــعری، برقی را از قم اخراج کرد چون از ضعفاء روايت  بن عيسی اش
ــذر خواهی کرد و پس از  ــی بعدًا او را برگرداند و از او ع ــرد ول می ک
ــييع او پرداخت تا خود را از سختی ای که  مرگ وی، پا برهنه به تش

بر وی زد تبرئه کند.۴
ــت، و هر   اين اختالف از دير باز ميان اصحاب و علماء بوده اس
ــخيص  ــن نيت به دنبال عمل به وظيفه مطابق تش دو گروه با حس
دين و ترويج آن بوده اند. خارج از مباحث علمی، نمی توان هيچکدام 
ــه تحريف يا بر باد دادن احاديث متهم نمود و تنها راه محکم و  را ب
ــتدالل صحيح در انتخاب هر کدام از  منطقی همان ارائه دليل و اس

روش هاست.
ــه مطلب  ــتمل بر س به هر حال مقاله مذکور به صورت کلی مش

است: 
ــع متأخرين بر حجيت خبر موثوق  ــاء و اکثريت قاط ـ روش قدم

هر محّققى كه با تنگناهاى فقهى آشـنا باشـد و 
حسـرت وجود يـك روايت را در برخى مسـائل 
مهم كشـيده باشـد، به خوبى به ارزش احاديث 
اهـل بيت عليهم السـالم آگاه مى باشـد؛ چرا كه 
دريافـت حكـم اهللا از طريق احاديـث اهل بيت 
غنيمتـى بـزرگ اسـت كـه مـا را از وادى تحيّر 
و تمسـك به اصـل خارج كرده، بـه حكم واقعى 
نزديـك مى كند. بـا اين حال ميـان فقهاء اماميه 
اختـالف فراوانى در مـورد شـرايط حجيت خبر 
واحد موجود بوده است، به گونه اى كه برخى مثل 
يونس بن عبدالرحمن در تمسـك به خبر بسيار 

احتياط مى كرده است.

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



به است. 
ـ خبر موثوق به نزد عقالء حجت است. 

ــه صدق اخبار کافی  ــود برای اثبات وثوق نوعی ب ــن موج ـ قرائ
است. 

ــل از ورود در بحث، خالصه ای از مطالب مقاله دفاع از  اينک قب
حديث، جهت حضور ذهن خواننده گرامی ذکر می شود، زيرا احتماالً 
ــی را در اختيار نداشته  ــياری از خوانندگان، متن مقاله مورد بررس بس

باشند.

خالصه مقاله دفاع از حديث
ــت حاوی  ــده اس ــر ش ــن مقاله که در ۲۱ صفحه بزرگ منتش اي

مطالب گوناگونی است که به اختصار بيان می شود: 
ــت، يکی آنکه  ۱- دو مبنای اصولی و رجالی در ميان علماء هس
ــخيص  تنها خبر ثقه را حجت می داند نه خبر موثوق به را، و در تش
ــاء تکيه دارد که مبنای آية اهللا  ــت راوی نيز تنها به توثيق قدم وثاق

خوئی و برخی شاگردان ايشان است. 
و ديگری خبر موثوق به را حجت می داند. يعنی خبری که قرائن، 
صحت آن را تأييد کند، هر چند راويان آن مجهول باشند که مبنای 
اکثريت قاطع اصحاب می باشد                                                                       

ــق مبنای اول تنها يک دهم از چهل هزار حديث فقهی  ۲-  طب
ــد اما طبق مبنای دوم ۳/۴ آن يعنی سی هزار حديث،  معتبر می باش
ــيعه بر  ــاب، بنا بر مبنای اول تعداد کثيری از روايات ش و با اين حس
ــالم  ــختی به روايات اهل بيت عليهم الس باد می رود و اين ضربه س
ــدت رنج می دهد و نويسنده سعی دارد تا  ــت که نويسنده را به ش اس
ــود که می پندارد مبنای مشهور فقيهان همين  مانع اين طرز تفکر ش
بوده است و از اساتيد حوزه می خواهد که از اعتبار روايات دفاع کنند.

ــيعه اندک  ــدت در ميان فقها و ش ۳- طرفداران نظريه اول به ش
ــتند و اکثريت قاطع فقهای شيعه طرفدار نظريه خبر موثوق به  هس

بوده و هستند.
۴-  روايات شيعه توسط ائمه عليهم السالم و اصحاب آنها بارها 
پااليش شده و کسی حق ندارد به طور سليقه ای و فردی آن را طرد 

يا برچسب وضع بر آن بزند.
ــده و  ــوزه ما متمايل به نظريه اول ش ــو عمومی امروز ح ۵- ج
ــند و اگر توثيق قدماء نداشت آن را  ــند حديث می پرس لذا اول از س
نمی پذيرند و از نظر محتوی نيز به راحتی نشکيک می کنند و چون با 
فهم آنها مطابق نشد به نفی آن همت می گمارند. غافل از آنکه اين 
روش اندکی از فقهای شيعه مثل آية اهللا خوئی و برخی از شاگردان 
ايشان است که به قرائن بی شمار که سبب وثوق به خبر می شود بی 

اعتنا هستند، ولی اکثريت قريب به اتفاق با آن مخالفند.
صی ندارد  ۶- اين اعتراض که حجيت خبر موثوق به، معيار مشخّ
ــت، ناصحيح است زيرا معيار آن خبری است که  و قابل کنترل نيس

برای عقال وثوق آور باشد هرچند برای شخصی وثوق نياورد.
۷- ادعای از دست رفتن قرائن، صحيح نيست و امروز نيز قرائن 

بسياری در دسترس است.
ــاز به روايات غير  ــخن که برای اثبات احکام فقها ني ۸- اين س
ثقات نيست، صحيح نمی باشد زيرا در بسياری از موارد به فتاوی شاذّ 

می رسيم و به گفته برخی موجب هدم دين و روايات است.
۹- ما طرفدار خبر موثوق به هستيم و سخت گيری های سندی 
ــل  ــياری از روايات مرس ــول نداريم و با اين نظر بس ــی را قب و رجال

حجيت می يابد و گاهی از مسند برتر می شود.
ــره می گويد: همه قائلين به حجيت  ۱۰- وحيد بهبهانی قدس س
خبر واحد از متقدم و متاخر، خبر ضعيف منجبر با شهرت و مانند آن 
را پذيرفتند و بلکه اعتمادشان بر اخبار ضعاف چند برابر اخبار صحيح 
ــر ضعيف عمل نمی کنند به اين معنی  ــت و اينکه اصحاب به خب اس
ــت که بالنسبه به اصل خبر عمل نمی کنند نه آنکه پس از تبين،  اس
ــق نزد اصحاب حجت نيست . و همچنين شناخت عدالت  خبر فاس
ــان  ــت مبنايش ــت و قدماء نيز معلوم نيس راوی، از راه ظن کافی اس
در عدالت چيست؟ آيا ملکه حسن ظاهر يا عدم ظهور فسق است.          
ــر از اخبار کذب و  ــراد و اخبار معتب ــه وثاقت اف ــم ب  ۱۱- راه عل
ــناخت احکام ، مسدود است ولذا بايد به ظن اکتفا شود و حتی در  ش
رجال، ظن ضعيف نيز کافی است و گرنه الزمه اش بسته شدن باب 

تکليف است . 
ــباب ظن آور در علم رجال فراوان است که به ۴۵ مورد  ۱۲- اس

آن اشاره شده است.
ــر واحد،  ــط در خب ــراط و تفري ــن رد اف ــی اول ضم ۱۳- مجلس

خبرغيرصحيح با قرينه را می پذيرد .
۱۴- صاحب عروه قدس سره خبری که مفيد ظن نوعی باشد را 

می پذيرد مشروط به آنکه ظن شخصی بر خالف آن نباشد .
ــد حجيت خبر موثوق  ــات عده ای از معاصرين در تايي ۱۵- کلم
ــت مثل صاحب کفايه و مرحوم نائينی و مشکينی  ــده اس به ذکر ش
ــان قائل به وثوق  ــق عراقی و محقق اصفهانی هر چند ايش و محق

در مقالـه دفـاع از حديث، ادعا شـده اسـت كه 
اكثريـت قاطع اصحـاب به حجيت خبـر موثوق 
به ملتزم هسـتند، يعنى خبرى كه به وسيله ادله، 
قرائن و شـواهدى به صحت محتواى آن اعتماد 
پيـدا مى كنيم، اگر چه راويان آن مجهول يا مورد 
اعتمـاد نباشـند. در مقابل، اعتبـار و حجيت تنها 
خبر ثقه اسـت يعنى خبر و روايتى كه راويان آن 
مورد اعتماد هستند، كه اقليتى از عالمان شيعه از 
جمله آية  اهللا خوئى قدس سره به آن ملتزم بوده 
انـد و تنها براى خبر ثقه اعتبار قائل اسـت. ولى 
منبعى براى نسـبتى كه بـه آية  اهللا خوئى قدس 

سره داده شده ذكر نگرديده است، 
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شخصی است.
ــد بهبهانی برخی از قرائن  وثوق   به صدور روايات را  ۱۶- وحي

ذکر کرده است که هفت قرينه است.
ــائل، قرائن فراوانی برای وثوق  به  ــيخ حرعاملی در وس ۱۷- ش

صدور روايات  بيان کرده است که در مقاله آمده است.
ــلک بحرالعلوم قدس  ــلک نويسنده در رجال مثل مس  ۱۸- مس
ــهل گير  ــت که از راه   قرائن، وثاقت را ثابت  می کند و س ــره اس س
است، بر خالف مبنای مثل آية اهللا خوئی که تنها از راه توثيق قدما 
ــهادت حسی آن را ثابت می کنند. هر چند اينان گاهی برخی از  و ش
راههای ديگر را در توثيق، خواه خصوصی يا عمومی می پذيرند ولی 

بسيار محدود است.
ــباب مدح درکالم وحيد بهبهانی و تعابيری که نزد وی  ۱۹- اس
برای وثاقت و مدح کافی است را در چهل و نه مورد ذکر می کند، از 
جمله عنوان اسند عنه و روايت از عده ای از اصحاب ، خدمتکار امام 
عليه السالم ، سند داشتن صدوق ره به او ، راوی روايتی در مدح يا 
ــی و يا همانند او از فردی  ــت يا جاللت خود روايت کند، نجاش وثاق
ــد، فرد عادلی بگويد يکی از اصحاب ما  ــاد کنند و طعنی بر او نزنن ي

برايم روايت کرد.
ــه قاموس الرجال  ــره در مقدم ــتری قدس س ۲۰- عالمه شوش
می گويد به روايات افرادی که در رجال مهمل اند يعنی از آنها خوبی 
ــود همچنان که به روايت راويان  و بدی ذکر نکرده اند، عمل می ش
ــود و تنها به روايات مجروحين  که آنها را مدح کرده اند عمل می ش
ــود و اين روش را به اصحاب منسوب کرده  و مظنونين عمل نمی ش
است. و در مقام ترجيح به چهار قرينه يعنی موافقت با عقل و کتاب 

و سنت  و اجماع و روايت عادل بر غير عادل تمسک می کرده اند.
ــدن  ۲۱- مرحوم مامقانی  گويد: به علت طول زمان و پنهان ش
ــازی روايات معتبر از  قرائن، متأخران اصطالح جديد را برای جدا س
ــاختن اعتبار  ــخص س غير معتبر پديد آوردند و مقصود آنها تنها مش
ــت با قطع نظر از  ــند اس و عدم اعتبار روايت فقط از جهت راويان س
ــدم اعتبار روايت را به طور مطلق  ــن برونی نه اينکه اعتبار و ع قرائ
ــلک متأخرين به  ــالح بدانند و در نتيجه مس ــر در اين اصط منحص
ــلک قدماء نهايت نزديکی را دارد بلکه هر دو مسلک يکی است  مس

و تنها فرق آن در صرف اصطالح است.  
 مطلب اول: سخن آية اهللا خوئی قدس سره

در مقاله دفاع از حديث، ادعا شده است که اکثريت قاطع اصحاب 
ــيله  ــتند، يعنی خبری که به وس به حجيت خبر موثوق به ملتزم هس
ــواهدی به صحت محتوای آن اعتماد پيدا می کنيم،  ادله، قرائن و ش
ــند. در مقابل، اعتبار  اگر چه راويان آن مجهول يا مورد اعتماد نباش
و حجيت تنها خبر ثقه بوده، يعنی خبر و روايتی که راويان آن مورد 
ــتند، می باشد که اقليتی از عالمان شيعه از جمله آية اهللا  اعتماد هس
ــره به آن ملتزم بوده اند و تنها برای خبر ثقه اعتبار  خوئی قدس س
قائل است. ولی منبعی برای نسبتی که به آية اهللا خوئی قدس سره 
داده شده ذکر نگرديده است، و خوب بود که عبارت ايشان در مقام 

ــود تا خواننده با عين سخن ايشان آشنا شود. ايشان در  نقل آورده ش
ــد: «نعم الخبر الموجب  ــث خبر واحد تصريح می کند و می فرماي بح
ــخصی يجب العمل به و ان کان ضعيفًا فی  للوثوق و االطمينان الش
ــه» يعنی خبری که وثوق و اطمينان شخصی بياورد بايد به آن  نفس
ــود هر چند به خودی خود ضعيف باشد، زيرا اطمينان همان  عمل ش
علم عادی است و حجت است، هر چند از جائی باشد که به خودی 
ــان،  ــق يا خبر کودک.۵ پس ايش ــت مثل خبر فاس خود حجت نيس
ــا از راه وثاقت راوی نمی داند، بلکه اطمينان  ــت خبر ثقه را تنه حجي
ــخصی را هم حجت می داند. بله ايشان خبری را که سبب وثوق  ش
ــت هم حجت نمی داند بلکه تصريح می کند که حتی علم  نوعی اس

نوعی هم حجت نيست و می فرمايد:
ــی بوثاقة الراوی او  ــا من الوثوق النوع ــد فی حجية الخبر ام الب
ــخصی بصدور الخبر و مطابقته للواقع و لو من جهة عمل  الوثوق الش
ــهور ال من جهة وثاقة الراوی و اما مع انتفاء. کال االمرين فلم  المش
ــوق النوعی بل اليقين  ــی حجيته و لو مع حصول الوث يدل دليل عل

النوعی بصدقه.۶ 
ــت که: تنها حضرت آية اهللا  ــه هر حال آنچه در مقاله آمده اس ب
العظمی خوئی ـ قدس سره ـ و برخی از شاگردان ايشان هستند که 
طرفدار مبنای اقليت هستند و به قرائن بی شماری که موجب وثوق 
ــتند و حتی عمل اصحاب نزد ايشان  ــود بی اعتناء هس به خبر می ش
در تقويت سند خبر هيچ تاثيری ندارد ... قابل تامل است زيرا ديديم 
ــان وثوق شخصی را از هر راهی که حاصل شود هر چند از  که ايش
جهت عمل مشهور باشد می پذيرد و اينگونه نيست که به قرائن بی 

شمار بی اعتناء باشد. 

 روش قدماء
ــه برای اثبات اين ادعا که اکثريت قريب به اتفاق فقهای  در مقال
ــت نفر از  ــيعه، خبر موثوق به را حجت می دانند، به بيان آراء بيس ش
ــتند. اقدم آنها  ــاء پرداخته اند که هيچ کدام از آنها از قدماء نيس علم

 آنچه در مقاله آمده اسـت كـه: تنها حضرت آية 
اهللا العظمـى خوئـى ـ قدس سـره ـ و برخى از 
شاگردان ايشان هستند كه طرفدار مبناى اقليت 
هسـتند و به قرائن بى شـمارى كه موجب وثوق 
به خبر مى شـود بـى اعتناء هسـتند و حتى عمل 
اصحـاب نزد ايشـان در تقويت سـند خبر هيچ 
تاثيـرى نـدارد ... قابل تامل اسـت زيـرا ديديم 
كـه ايشـان وثـوق شـخصى را از هـر راهى كه 
حاصل شود، هر چند از جهت عمل مشهور باشد 
مى پذيرد و اينگونه نيست كه به قرائن بى شمار 

بى اعتناء باشد.
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ــيخ بهائی و مجلسی اول  ــت، و سپس ش محقق حلّی (م ۶۷۶ ) اس
ــتند و معلوم است  و بقيه همه از معاصرين يعنی قرن چهاردهم هس
که از روش اين بزرگواران متأخر نمی توان روش قاطبه فقهاء شيعه 
ــده است که  ــت آورد، بله از چند نفر از اين بزرگواران نقل ش را بدس
ــته اند، يعنی محقق حلّی و شيخ  روش خود را، روش اصحاب دانس
ــی و وحيد بهبهانی و مرحوم مامقانی و محقق عراقی و آية اهللا  بهائ

شيرازی قدس اهللا اسرارهم.
ــه در مقدمه معتبر  ــت ک ــخن محقق حلّی اس و مهم در مقام س
ــالمت سند، موجب طعن در  ــت: اشتراط قبول خبر به س فرموده اس
ــيعه و تضعيف مذهب است چرا که صاحب کتابی نيست  عالمان ش

مگر آنکه گاهی به خبر ضعيف مثل خبر عادل عمل می کند.
ــت که ما عبارت برخی از قدماء را در اين  به هرحال بهتر آن اس
ــبهه ارسال يا خبر حدسی و اجتهادی در  موارد بيان می کرديم، تا ش
اين گونه اخبار پيش نيايد و گر نه جای اين سؤال هست که سخن 
شيخ بهائی قدس سره در مورد قدماء، چگونه برای ما حجت خواهد 

بود با وجود چند قرن فاصله؟
و يا سخن محقق قدس سره (م ۶۷۶ ) که از شيخ قدس سره (م 
ــت، دويست سال فاصله دارد، چگونه قابل  ۴۶۰ ) که نهايت قدماس

پذيرش است به ويژه که از يک مسأله اجتهادی خبر می دهد.   
ــيخ قدس سره معلوم می شود  به هر حال از برخی عبارت های ش
که ايشان خبر ضعيف را اگر دارای قرينه باشد می پذيرد.  ايشان در 
مورد روايات غاليان و افراد متهم و دارای تضعيف گويد: جايز نيست 
ــا در حال انحراف به هيچ وجه، ولی اگر روايت  عمل به روايت اينه
اينها را چيزی معاضدت کند و دليل بر صحت شود بايد به آن عمل 
کرد و گر نه بايد توقف نمود.۷  و در استبصار نيز خبر غير متواتر را دو 
ــت و آن خبری  نوع می کند و می فرمايد يک نوع آن موجب علم اس
ــت که قرينه ای همراه آن باشد که علم آور باشد و اين گونه خبر  اس

ــت و می فرمايد: قرائن امور بسياری است  نيز عمل به آن واجب اس
از جمله مطابقت با عقل و از جمله مطابقت با ظاهر قرآن و از جمله 
ــلمين و از  ــنت متواتر و از جمله مطابقت با اجماع مس مطابقت با س
ــاع فرقه محقّه و می فرمايد تمامی اين قرائن،  جمله مطابقت با اجم
ــد و در خبر معلوم قرار می دهد که  ــر را از خبر واحد خارج می کن خب

موجب عمل است.۸ 
ولی شيخ ره اين نظر را به اجماع يا طائفه اماميه نسبت می دهد 
ــد زيرا وقتی خبری دارای  ــت نظر همه چنين باش هر چند بعيد نيس
ــت کسی در عمل به آن تأمل کند هر چند  قرائن علمی بود بعيد اس

خبر واحد محض را نپذيرد.  
ــيخ ره سخن از علم  ــت که اوالً در کالم ش ــأله مهم آن اس مس
ــت نه وثوق يعنی اطمينان، و اين با تعابير خبر موثوق به متفاوت  اس
ــيخ ره و يا محقق ره، خبر يقينی باشد که  ــت، چه بسا مقصود ش اس
ــد خواه يقين شخصی يا نوعی ،  و  به جهت قرائن، يقين آور می باش
ــد،  ــيخ ره علم عادی يعنی اطمينان باش ثانيًا بر فرض که مقصود ش
ــخيص داد که مراد ايشان از اطمينان، اطمينان  ولی چگونه بايد تش
نوعی است نه شخصی؟ و اين نياز به بررسی بيشتر در کلمات شيخ 
ــره  ــران دارد، زيرا امثال آية اهللا خوئی قدس س ــق و ديگ ره و محق
ــم منکر حجيت خبر محفوف به قرائن که علم يا  همچنان که ديدي
ــخصی بياورد نيستند و به همين جهت است که آية اهللا  اطمينان ش
ــرهما  ــی را نبايد جزء مخالفين مرام آية اهللا خوئی قدس س اصفهان
شمرد، زيرا همچنان که در مقاله آمده است ايشان وثوق شخصی را 

الزم می داند و وثوق نوعی را کافی نمی شمرد.
بله کالم محقق عراقی قدس سره صريح در کفايت وثوق نوعی 
ــت همچنان که کالم صاحب عروة قدس سره صريح در کفايت  اس

ظن نوعی است مادامی که ظن شخصی بر خالف آن نباشد.۹  
ــره با روش  ــال مخالفت روش آية اهللا خوئی قدس س ــه هر ح ب
قدماء اصحاب به مجرد آنکه آنها به خبر دارای قرينه عمل می کرده 
ــت، به ويژه که شايد قرائن موجود نزد قدماء موجب  اند صحيح نيس
ــخصی بوده است. شيخ بهايی قدس سره در بحث تنويع  اطمينان ش
حديث و اصطالح جديد، بعد از آنکه می گويد اين اصطالح جديد نزد 
قدماء معروف نبوده و آنها به هر حديثی که همراه با قرائن وثوق آور 
هر چه مقتضی اعتماد است، اطالق صحيح می کرده اند، اين قرائن 

را چنين بر می شمرد:
۱- وجود خبر در بسياری از اصول اربعمأة که با سند از اصحاب 
ــداول بوده و مثل  ــته اند و نزد آنها مت ــه صلوات اهللا عليهم داش ائم

خورشيد در وسط روز مشهور بوده است.
۲- تکرار حديث در يک يا چند اصل با سندهای معتبر.

ــبت آن به يکی از جماعتی که  ۳-وجود حديث در اصلی که نس
ــته اند، معروف بوده، مثل زراره و ... و  ــان داش اجماع بر تصديق ايش

يا کسانی که اجماع بر عمل به روايت آنها داشته اند مثل عمار... .
ــود حديث در کتاب هايی که بر يکی از ائمه صلوات اهللا  ۴- وج
ــد و ايشان آن را تمجيد کرده اند مثل کتاب حلبی  عليهم، عرضه ش

در مقالـه براى اثبات اين ادعا كه اكثريت قريب 
بـه اتفاق فقهاى شـيعه، خبر موثوق به را حجت 
مى دانند، به بيان آراء بيست نفر از علماء پرداخته 
انـد كه هيچ كدام از آنها از قدماء نيسـتند. اقدم 
آنها محقق حلّى م 676 اسـت، و سـپس شـيخ 
بهائـى و مجلسـى اول و بقيه همـه از معاصرين 
يعنى قرن چهاردهم هسـتند و معلوم اسـت كه 
از روش ايـن بزرگـواران متأخر نمى توان روش 
قاطبه فقهاء شـيعه را به دسـت آورد، بله از چند 
نفر از اين بزرگواران نقل شـده اسـت كه روش 
خود را، روش اصحاب دانسـته اند، يعنى محقق 
حلّى و شـيخ بهائـى و وحيد بهبهانـى و مرحوم 
مامقانى و محقق عراقى و آية اهللا شيرازى قدس 

اهللا اسرارهم.
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و يونس و فضل بن شاذان.
ــتگان مورد اعتماد  ۵- گرفتن حديث از کتابی که در ميان گذش
بوده است و مؤلفين آن از فرقه ناجيه بوده اند مثل کتاب حريز و ...۱۰ 
می بينيم که پيدا شدن اطمينان و بلکه علم شخصی به صحت 
حديث با اين قرائن هرگز بعيد نيست و به همين جهت در پايان اين 
ــأله ذکر اين نکته را مفيد می دانم که قدماء گر چه ـ ظاهرًا ـ به  مس
اخبار ضعيف هر گاه محفوف به قرينه می بوده عمل می کرده اند اما 
مسلک رايج آنها همان اعتماد بر خبر ثقه بوده است و وثاقت خبر را 

عمدتًا از راه وثاقت راوی احراز می کرده اند. 
و شيخ طوسی قدس سره در عدة االصول در موارد متعدد اصرار 
ــت و روش  دارد بر اينکه عمل طائفه اماميه بر حجيت خبر واحد اس
آنها در عمل به اخبار، اعتماد بر وثاقت رواة است و اين گونه نيست 
که خبر ثقه را به سادگی کنار نهند و به قرائن ديگر توجه کنند. وی 
گويد: ما يافتيم که طائفه اماميه، راويان اين اخبار را جدا کرده، ثقات 
ــانی را که قابل اعتماد  آنها را توثيق و ضعاف را تضعيف کرده و کس
ــتند از ديگران جدا نمودند، ... و در اين مورد کتاب ها  در حديث هس
نوشته اند و افرادی را از راويان مصنّفات استثناء کرده اند به گونه ای 
که چون برخی حديثی را انکار می کند در سند نگاه کرده و راوی را 
ــت که ادامه دارد،  تضعيف می کند، اين روش آنها از زمانهای دور اس
پس اگر نبود که عمل به روايت کسی که مورد طعن نيست و مورد 
اعتماد است جايز بود، ميان او و ديگری فرقی نبود و خبر او هم مثل 
ــبت به  ــد و فائده ای در اقدام طائفه نس ديگری بايد کنار نهاده می ش

تضعيف و توثيق و ترجيح برخی اخبار بر ديگری نبود...۱۱ 
و به همين جهت است که می فرمايد: بحث در حجيت خبر واحد 
ــته باشد و گر نه خبر واحد  ــت که قرائن بر صحت نداش در جائی اس
محض خواهد بود۱۲ و به همين جهت نيز تصريح می کند که به خبر 
ــود۱۳ و به همين  واحد بدون معارض و بدون موافق نيز بايد عمل ش
ــمرده اند يا از کتابی استثناء  جهت نيز روايات افرادی را مردود می ش
ــت و چند نفر را از  ــتثناء ابن وليد روايات بيس می کرده اند، مثل اس

کتاب نوادر الحکمة.
ــت که  ــت که وحيد بهبهانی فرموده اس به هر حال آن گونه نيس
ــاء اماميه بر روايات ضعاف، چند برابر روايت صحيح عمل کرده  فقه

اند، به گونه ای که تداعی کننده اصل بودن عمل به خبر ضعيف در 
ــت که مرحوم صدوق ره با قاطعيت تمام و  ــيعه باشد، اين اس نزد ش
ــی احاديث من اليحضره الفقيه را صحيح و حجت ميان خود و  تمام
ــته و به آن فتوی می دهد.۱۴ و به همين جهت است که  خداوند دانس
عمل متقدمين با ما قابل مقايسه نيست، زيرا قرائن اطمينان بخشی 
که نزد آنها بوده است، از نظر ما پنهان مانده است، و لذا شيخ بهائی 

قدس سره در ادامه کالم سابق می فرمايد:
ــاء عدول کرده و  ــه متأخرين از روش قدم ــد ک «آنچه باعث ش
ــيم چهار گانه حديث ـ را وضع کردند اين بود  اصطالح جديد ـ تقس
ــتگان، و از بين رفتن برخی  که در اثر فاصله ميان متأخرين و گذش
ــدن اخبار کتب اصول در اصول  از آن اصول به جهت... و مندرج ش
مشهوره در اين زمان (کتب اربعه) احاديث برگرفته از اصول معتمده 
ــن احاديثی که در  ــد و همچني ــتبه ش يا بر گرفته از غير معتمد، مش
ــتبه گشت، و  کتاب های اصول (اربعمأة) متکرر بود با غير متکرر مش
دست متأخرين از بسياری از اموری که سبب وثوق قدماء به بسياری 
ــت و چون نمی توانستند (بدون دليل) دنبال  از احاديث بود کوتاه گش
قدماء باشند و از آنها در مورد شناخت حديث قابل اعتماد از غير قابل 
ــد قانونی بودند تا احاديث معتبره و مورد  اعتماد پيروی کنند، نيازمن

وثوق از ديگر احاديث جدا شود...»۱۵ 
ــخن از ناپديد  ــره صريحًا س ــيخ بهائی قدس س می بينيم که ش
ــدن قرائن وثوق در نزد قدماء دارد و قدر متيقّن آن اين است که  ش
ــخصی از بين رفته باشد واال که مسأله اوضح خواهد  قرائن وثوق ش

بود.
ــبه اجماع در مسأله،  به هر حال حکايت روش قدماء و ادعای ش
ــت بلکه اگر هم ثابت می بود، دليل بر اثبات مسأله  نه تنها ثابت نيس

برای عصر ما نيست به ويژه برای مثل آية اهللا خوئی قدس سره.

ادله حّجيت خبر موثوق به  
ــيه پرداخته شده،  ــأله دوم که در مقاله به آن به صورت حاش مس
ــت، با آنکه انتظار آن است که  بحث دليل حجيت خبر موثوق به اس
ــينه بحث و نقل اقوال و ذکر  در يک بحث علمی عالوه بر بيان پيش
ــتدالل طرفين بپردازد، ولی  ــته به اس آثار هر يک، به صورت برجس
متأسفانه نه تنها به ادله قول مخالف يعنی آية اهللا خوئی قدس سره 
ــده بلکه حتی به ادله موافقين نيز به  ــاگردان ايشان پرداخته نش و ش
صورت شفاف و منظم پرداخته نشده است، تو گويی هدف مقاله تنها 

اثبات شذوذ قول مخالف و شهرت قول موافق بوده است و بس.
ــخنان ذکر شده در مقاله به ادله  ولی با اين حال در البه الی س

موافقين اشاره شده است که مقداری به آن می پردازيم : 
ــن به جز اقليت  ــان متأخرين و متقدمي ــتهار اين نظر مي ۱- اش
ــده  ــره که در مقاله تالش فراوان ش طرفدار آية اهللا خوئی قدس س
ــدت قليل يا جدًا در اقليت و در  ــت با تعابير گوناگون آنها را به ش اس
ــل اکثريت قريب به اتفاق قرار دهد. با اين حال مقاله اقرار دارد  مقاب
ــت عالمان و نويسندگان کم نيستند و امروز جو عمومی  که اين دس

از برخـى عبارت هاى شـيخ قدس سـره معلوم 
مى شود كه ايشان خبر ضعيف را اگر داراى قرينه 
باشـد مى پذيرد.  ايشان در مورد روايات غاليان 
و افراد متهم و داراى تضعيف گويد: جايز نيست 
عمـل بـه روايت اينهـا در حال انحـراف به هيچ 
وجـه، ولى اگـر روايت اينها را چيـزى معاضدت 
كند و دليل بر صحت شـود، بايد به آن عمل كرد 

و گر نه بايد توقف نمود.
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در حوزه ها همين است. به هر حال، در مسأله قبل بيان شد که اين 
ــره ثابت نيست و اگر هم  ــهرت در مقابل آية اهللا خوئی قدس س ش

باشد به تنهائی نمی تواند دليل بر مسأله باشد.
ــيره عقالء: در کلمات عده ای از فقهاء معاصر آن گونه که  ۲- س
ــت  برای حجيت خبر موثوق به  به سيره عقالئيه  در مقاله آمده اس
تمسک شده است، همچنان که در مقاله از آية اهللا نائينی و اراکی و 
ــده است. ولی بايد توجه داشت: اوالً آنچه آنها گفته  ديگران نقل ش
ــت و بحث ما ـ در مقابل نظر آية اهللا  اند در مورد خبر موثوق به اس
ــت و تا بزرگان تصريح  ــرهـ  در مورد وثوق نوعی اس خوئی قدس س
به وثوق نوعی نکنند نمی توان آنها را موافق تلقی کرد. مثالً مرحوم 
ــت ـ می فرمايد: شکی  آية اهللا اراکی ـ آن گونه که در مقاله آمده اس
ــت. و يا  ــه روش عقالء بر عمل به خبر مفيد اطمينان اس ــت ک نيس
ــی می فرمايد: عمده ادلّه حجيت خبر موثوق به  مرحوم آية اهللا نائين
ــارع از آن منعی نکرده است. اين تعابير  ــيره عقالئيه است که ش س
ــازگار است و لذا محقق اصفهانی  با عدم حجيت وثوق نوعی هم س
قدس سره با اينکه خبر موثوق به را حجت می داند تصريح می کند ـ 
آن گونه که در مقاله نيز آمده است ـ : وثوق بايد برای خود شخص 
ــت. وثانيًا، آية اهللا خوئی  ــد و حصول آن نزد ديگران کافی نيس باش
ــيره عقالئيه بر حجيت خبر موثوق  ــت که س ــره مدعی اس قدس س
ــت و می فرمايد: انما الثابتـ   ــد قائم نيس به، که وثوق آن نوعی باش
ــيرة العقالء و بعض اآليات الشريفه و الروايات الّتی تقدم ذکرها  بس
ــة خبر الثقه الذی يحصل الوثوق النوعی بوثاقة الراوی بمعنی  ـ حجي
کونه محترزًا عن الکذب ال حجية خبر الضعيف الذی يحصل الوثوق 
ــهور...۱۶  يعنی آنچه  النوعی بصدقه و مطابقته للواقع من عمل المش
ــريفه و روايات گذشته ثابت است،  ــيره عقالء و برخی آيات ش به س
فقط حجيت خبر ثقه ای است که وثاقت نوعی راوی يعنی اجتناب از 
دروغ او معلوم باشد نه حجيت خبر ضعيفی که وثوق نوعی به صدق 
ــد. بنابراين،  ــت می آي ــهور بدس و تطابق آن با واقع از راه عمل مش
ــيره عقالء، بر می گردد و ما در  ــناخت س ــأله به ش اختالف در مس
ــاره ای هم به استدالل آية اهللا خوئی نديديم تا چه رسد به  مقاله اش
ــخ آن، جز حکايت روش فقهاء و ادعای سيره عقالئيه بر آن در  پاس
ــأله خارجی است،  ــيره يک مس البالی کلمات فقهاء و از آنجا که س
ــن  ــی بايد تالش کند تا حقيقت آن را برای خودش روش هر محقق
سازد ولی با صرف ادعاء يا حکايت دعاوی ديگران نمی توان مسأله 
را ثابت کرد. به هر حال مسأله سيره و متعلق آن و اينکه آيا بر طبق 
ــت يا بر موثوق به شخصی، از مسائل واضح  خبر موثوق به قائم اس
ــت که نياز به دقت در آن نباشد و منکر آن مکابر تلقی گردد و  نيس
ــرای حجيت روايت چهار مبنا  ــه همين دليل مثل محقق عراقی ب ب
ذکر می کند و مبنای وثوق نوعی را علی التحقيق می پذيرد. آن هم 
ــد که  ــه اين گونه که احتمال کذب روايت به درجه ای ضعيف باش ب
ــه به  عقالء به آن توجهی نکنند و اعتنای به احتمال کذب را وسوس

حساب آورند. ۱۷ 
۳- حجيت ظن: در مقاله از قول وحيد بهبهانی قدس سره آمده 
ــت راه شناخت احکام ائمه عليهم السالم و همچنين راه شناخت  اس

اخبار کذب، بر ما بسته است و ما چاره ای نداريم که به ظن مجتهد 
ــان در بحث عدالت راوی گويد: برای شناخت  اکتفا کنيم. بلکه ايش
ــم اشاره  ــت، آن گونه که در فائده شش عدالت، ظن وگمان کافی اس
داشتيم بلکه حتی ظنون ضعيف نيز کافی است و گر نه باب تکليف 
بسته خواهد شد و ادعا می کند که بنای فقهاء هميشه و در همه جا 
ــت.۱۸ مشاهده می کنيم که  تا زمان صاحب مدارک اين گونه بوده اس
وحيد بهبهانی قدس سره از دليل انسداد برای حجيت اخبار و توثيق 
ــا، هرگز به اين دليل  ــتفاده می کند، با اينکه معاصرين م راويان اس
راضی نمی شوند و انسداد را معموالً قبول ندارند.  و عجب از ايشان 
ــت و آن را به قدماء  ــداد در رجال و احکام اس ــت که مدعی انس اس
ــداد در نزد قدماء خبری نيست، بلکه  ــبت می دهد با آنکه از انس نس
ــس کتب رجالی آنها گواه اعتقاد آنها به وثاقت يا ضعف روات  برعک
ــت، همچنان که تصريح کرده اند قرائن علميه و آن قرائن را نيز  اس
برشمرده اند چنان چه سابقًا از شيخ طوسی قدس سره و شيخ بهائی 
قدس سره نقل کرديم. به هر حال مسلک انسداد نه صحيح است و 
نه مسلک قدماء است و نه مسلک مشهور ميان متأخرين، و اختالف 
هم مبنائی است و با بيان نظر مجتهدی که انسدادی است و با اين 
ــود به معارضه با فقيه  ــه روايات و رجال نگاه می کند نمی ش روش ب
ــی وحيد بهبهانی قدس  ــخن طوالن انفتاحی رفت . بنابراين نقل س
سره در چند صفحه بزرگ و ذکر چهل و پنج اماره ظنية برای اعتبار 
ــکلی حل نمی کند، و حتی از بحث وثوق نوعی هم خارج  راوی مش
ــت، زيرا همان گونه که در مقاله آمده است اين ۴۵ اماره همگی  اس
ظنی هستند، و امثال آية اهللا خوئی چه بسا ظن آور بودن بسياری از 

آن امارات را هم بپذيرد اما مهم وثوق است نه ظن.
ــت: وحيد بهبهانی  ــاد:  در مقاله آمده اس ــد اجته ۴- محذور س
ــر می فرمايد:   ــل به خبر ضعيف منجب ــره، برای توجيه عم قدس س
ــته شدن راه اثبات فقه به طور  ــبب بس کنار گذاردن اين احاديث، س
ــت که درباره يک صدم فقه حديث  ــت چون شبهه ای نيس کلی اس
صحيح نرسيده است... در پاسخ به اين استدالل می گوئيم: کافيست 
ــود  ــه اجتهاد فقهائی که چنين خبری را حجت نمی دانند، توجه ش ب
ــده است. هر چند در  ــته نش و اينکه راه اثبات فقه هرگز بر آنان بس
ــهور متمايل شده اند يا فتوی داده اند. و اينکه  مواردی به خالف مش

در كلمات عده اى از فقهاء معاصر آن گونه كه در 
مقاله آمده است  براى حجيت خبر موثوق به  به 
سـيره عقالئيه تمسك شده اسـت، همچنان كه 
در مقالـه از آية اهللا نائينى و اراكى و ديگران نقل 
شده است. ولى بايد توجه داشت: اوالً آنچه آنها 
گفته اند در مورد خبر موثوق به است و بحث ماـ  
در مقابل نظر آية اهللا خوئى قدس سرهـ  در مورد 
وثوق نوعى اسـت و تا بـزرگان تصريح به وثوق 

نوعى نكنند نمى توان آنها را موافق تلقى كرد.
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ــود حجيت تنها خبر ثقه، موجب هدم دين و روايات است ـ  گفته ش
ــتـ  سخنی ناسنجيده است که  ــده اس همچنان که در مقاله نقل ش
مناسب مباحث علمی و علماء نيست و برای تحريک عوام يا کالعوام 

مناسب است.
ــره  ۵- روايات ارجاع: در مقاله از مرحوم آية اهللا نائينی قدس س
نقل شده است که ايشان برای حجيت خبر موثوق به اخبار عالجية 
و اخباری که ائمه عليهم السالم برخی از اصحاب را به ديگری برای 
ــاع داده اند و روايتی که امر به رجوع به  ــن فتوی و روايت ارج گرفت
رواة و علماء می کند و روايتی که در مورد رجوع به کتب بنی فضال 
ــتناد نموده است و فرموده است: انصاف آن است که تتبع  است، اس
ــت.۱۹ ليکن گر  در اين اخبار موجب قطع به اعتبار خبر موثوق به اس
ــره به عنوان خبر موثوق به است ولی بعيد  چه تعابير نائينی قدس س
ــت که مراد ايشان همان خبر ثقه باشد در مقابل خبر عادل، نه  نيس
ــل خبر ثقه، زيرا اوالً در اواخر اين بحث هنگام نتيجه گيری  در مقاب
می گويد: اشکالی نيست که از مجموع اين احاديث اعتبار خبر موثوق 
ــود بلکه از برخی از اين روايات استفاده می شود که  به فهميده می ش
ــلم و در ذهن آنها متمرکز  اعتماد بر خبر ثقه نزد اصحاب امری مس
بوده است... می بينيم که نائينی قدس سره ميان تعبير به خبر موثوق 
ــلم  با خبر ثقه در يک عبارت جمع نموده و برای خبر موثوق به، مس
ــره  ــاهد می آورد. و گويا محقق عراقی قدس س بودن خبر ثقه را ش
همين را برداشت کرده است که در حاشيه بر فوائد گويد: قدر متيقن 
از اين اخبار، مطلق وثوق معلوم نيست باشد بلکه قدر متيقّن، عدالت 
راوی در همه طبقات است... سپس می افزايد: ممکن است ادعا شود 
که ثقه مورد سؤال در روايات، به معنی عدالت باشد نه مطلق کسی 
ــد، به همين جهت  ــق باش ــه از دروغ اجتناب می کند هر چند فاس ک
ــتفاده حجيت خبر موثق از مجموع اين روايات مشکل  است که اس
ــت...۲۰ و ثانيًا: تمسک به قدر متيقّن از مجموع اين روايات يا به  اس
ــاند که مقصود  ــه در کالم نائينی (ره) آمده می رس ــر اجمالی ک توات
ــان يا همان خبر ثقه ای است که ميان متأخرين مشهور است و  ايش

ــد: و گر نه از روايات ارجاع به  ــخصی را می گوي يا خبر موثوق به ش
ــات يا به علماء يا به کتب بنی فضال چگونه می توان خبر موثوق  ثق
به را به عنوان قدر متيقن اخذ کرد با اينکه اينها ارجاع به آحاد است 
ــره ـ از خبر موثوق به  و علی ای حال اگر مقصود نائينی ـ قدس س
ــد، و مقصود از خبر موثوق به، وثوق شخصی  در مقابل خبر ثقه باش
ــت اما بر خالف نظر نويسنده و موافق نظر  باشد، استدالل تمام اس
آية اهللا خوئی قدس سره خواهد بود و اگر مقصود، وثوق نوعی باشد، 
استدالل کامل نيست زيرا احاديث ارجاع به آحاد ثقات، قدر متيقّنش 
خبر موثوق به نوعًا نيست اگر نگوئيم که ظهور در خبر ثقه دارد جدًا 
ــره، ثقه را که در روايات  ــا اينکه مرحوم محقق عراقی قدس س و ام
آمده است، کنايه از وثوق به حديث او گرفته نه از جهت آنکه وثاقت 
يا عدالت راوی در اعتبار روايت دخل داشته باشد،۲۱ اين خالف ظاهر 
روايت است که عدول از آن نياز به قرينه قوی دارد و گر نه حجيت 
ــور در خبر موثوق به ندارد به ويژه که ما بخواهيم به  ثقه هرگز ظه

قدر متيقّن از اخبار اخذ کنيم.
ــوم: که در مقاله بر آن تمرکز شده است، مسأله قرائن  مسأله س
است. مقاله مدعی است قرائن بی شماری برای حصول وثوق نوعی 
وجود دارد که با توجه به آن ۴/۳ از چهل هزار حديث فقهی موجود 

اعتبار می يابد.
ــت که  ــی موارد مذکور می گوئيم اگر مدعا اين اس  قبل از بررس
اين قرائن هر يک به تنهايی موجب وثوق نوعی است اين برخالف 
ــت که تراکم تعدادی از آن قرائن  ــت،  و اگر مدعا آن اس وجدان اس
ــبب وثوق نوعی است اين را انکار نمی کنيم ولی بحث در کبرای  س
حجيت وثوق نوعی است همچنان که گذشت، به اين جهت که ذکر 
ــت، بلکه اگر اين قرائن سبب اطمينان يا  قرائن به تنهايی کافی نيس

علم شخصی شود قطعًا حجت خواهد بود.
ــدت منکر وجود  ــرهـ  به ش ــيخ الطائفهـ  قدس س به هر حال ش
ــت. وی در بحث حجيت خبر  قرائن برای همه اخبار يا اکثر اخبار اس
واحد در پاسخ اين شبهه که شايد عاملين به خبر واحد، به اين جهت 
ــته است و  به آن عمل کرده اند که قرائن دالّ برصحت، همراه داش
گرنه به آن عمل نمی کرده اند ... (پس مجرد خبر واحد بدون قرينه 
ــت)، می فرمايد: و من ادعی القرائن فی جميع ما ذکرناه  حجيت نيس
ــير بيننا و بينه بل کان معموالً علی ما يعلم ضرورة خالفه  کان الس
ــه ضده و نقيضه، يعنی هر که ادعای قرائن  مدافعًا لما يعلم من نفس
ــتجو و فحص  ــورد اخباری که ما گفتيم کند، ميان ما و او جس در م
داوری کند، بلکه او بر چيزی تکيه کرده که بالضرورة خالفش معلوم 

است و از چيزی دفاع می کند که خودش با آن مخالف است.
ــد: من وقتی به خبری که  ــه می فرمايد: و هر که بگوي و در ادام
ــچ قرينه ای ندارد به مقتضای عقل عمل می کنم، بايد اکثر اخبار  هي
ــاله با اهل علم ناسازگار است  و اکثر احکام را رها کند... که اين مس
و هر که چنين گويد، شايسته گفتگو نيست، زيرا چيزی می گويد که 

بالضرورة بر خالف شرع است.۲۲ 
ــيخ الطائفه قدس سره مدعی است اکثر اخبار و  می بينيم که ش
ــت، با اين حال چگونه می توان  احکام، عاری از قرينه بر صحت اس

ما گر چه منكر سـبك شناسى افراد و حتى يقين 
آور بودن آن نيستيم همچنان كه تجربه معاشرت 
با افراد آن را نشـان مى دهد اما اوالً يك مسـأله 
شخصى اسـت كه فرد در اثرممارست با كلمات 
ائمه، به آن مطمئن شـود ولى مشـكل بتوان اين 
اطمينان را به ديگرى منتقل كرد و ثانياً بر فرض 
كه شـخص به صدور خطبـه اى از راه علّو متن و 
سبك شناسـى آگاه شـد، اما اطمينان به صدور 
تك تك الفاظ و عبارات، در اثر سـبك شناسـى 
مشكل است بلكه كليت سخن را مى توان اثبات 
كـرد، به ايـن جهت، بيش از ايـن مقدار حجيت 

ندارد.
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ــت. بله  ــا کرد که قرائن علمية امروز بر صحت اخبار موجود اس ادع
ــهور و مانند آن موجود است، که  برخی از قرائن ظنيه مثل عمل مش

حجيت آن بنابر مبانی مختلف است.

قرائن وثوق به صدور روايت
ــع دارد که از  ــی تک تک قرائن مذکور نياز به مجالی واس بررس
ــت، ولی به برخی از آنها اشاره می کنيم.  حوصله اين مقاله خارج اس
ــيخ حر عاملیـ  قدس سرهـ  قرائنی برای صحت اخبار ذکر کرده  ش

است. از جمله:
ــخص ثقه، هر چند آن را مرسالً يا  ۱- وجود روايت در کتاب ش
ــان مدعی است که چه بسيار  از ضعيف و مجهول روايت کند، و ايش
ــود و عالوه بر آن احاديث متواتره در امر به عمل  که موجب علم ش
ــه ظن بر آن داللت دارد و اطالق اين  ــه خبر ثقه و نهی از عمل ب ب

احاديث دليل بر آن مدعاست.۲۳ 
ــبب علم به صحت  ــتی وجود در کتاب فرد ثقه س ــی آيا براس ول
ــه ثقات، تنها  ــود ک ــود؟ آيا نبايد ثابت ش ــث و ثبوت آن می ش حدي
ــن ادعا را چگونه  ــان ذکر می کنند؟ اي ــث صحيح را در کتابش احادي
ــق عده ای از ثقات گفته اند: يروی  ــوان ثابت کرد با آنکه در ح می ت
ــتثناء  ــاء  و از کتاب نوادر راوندی عده ای از راويان را اس عن الضعف
کرده اند؟ و عجب آنکه ايشان اين استثناء را دليل بر مدعای خويش 

شمرده است!
و آيا انصافًا وجوب عمل به خبر ثقه به معنی عمل به خبر او هر 

چند با وسائط ضعيف باشد است؟
ــول که مورد اجماع  ــود حديث در يکی از کتاب های اص ۲ـ وج
است.  کدام دليل اقتضاء کرده است که هر چه در کتاب های اصول 

است حتمًا صحيح است؟
۳ـ روايت از کتاب يکی از اصحاب اجماع باشد. ولی اصل ادعای 
اجماع کشی و داللت آن بر صحت روايات کتاب ايشان محل تأمل 

است که در جای خود مفصل بحث شده است.
ــت و شيخ   ــد. اين قرينه واضحه اس ۴ـ روايت بدون معارض باش
ــود زيرا اگر  ــه روايت در اين صورت اجماعی می ش ــت ک فرموده اس
ــتی اگر روايت  ــن نبود، معارضــش را نقل می کردند. آيا به راس چني
ــت ضعيف نزد اصحاب  ــد دليل بر امضاء رواي ــارض را نقل نکنن مع

است؟
ــا همين مقدار  برای علم به  ــد. آي ۵ ـ روايتی موافق احتياط باش

صحت مضمون روايت کافی است؟
ــلمين يا  ۶ ـ روايت موافق ضروريات يا عقل قطعی يا اجماع مس

اجماع شيعه يا مشهور شيعه يا موافق گروهی از شيعه باشد.
 می دانيم که صرف توافق با دليل، دليل بر صحت صدور روايت 
ــائل در اول همين فائده ذکر کرده  ــت. اين نکته را صاحب وس نيس
ــت که قرائن معتبره اقسامی دارد، برخی داللت  ــت و فرموده اس اس
ــالم دارد و برخی داللت بر صحت  ــر ثبوت خبر از ائمه عليهم الس ب
مضمون دارد، هر چند محتمل است که خبر وضع شده باشد و برخی 

داللت بر ترجيح بر معارض می کند.
ــن ذکر کردن قرائن مذکور با عنوان قرائن وثوق به صدور  بنابراي
روايات، صحيح نيست.۲۴ شيخ طوسی قدس سره نيز در عده تصريح 
ــر صحت مضمون خبر واحد مثل  ــت به اينکه قرائن دالّ ب کرده اس
ــنت قطعی و اجماع، دليل بر صحت خبر واحد فی نفسه  موافقت س
ــواز ان تکون االخبار مصنوعة و  ــت و می فرمايد: لما بينا من ج نيس

ان وافقت االدلة.۲۵ 
ــائل قدس سره توافق با فتوای عده ای  و اما اين که صاحب وس
از فقها را از قرائن شمرده است، چيز عجيبی است، زيرا هيچ وجهی 
ــود مگر اين که مراد ايشان از اين قرينه، بيان  برای آن يافت نمی ش

سبب ترجيح باشد بر خبری که کسی به آن فتوی نداده است.

وحيد بهبهانی و قرائن اعتبار خبر
در مقاله به هفت قرينه از قول ايشان اشاره شده است

۱ـ اتفاق بر عمل به روايات، که البته اگر اين اتفاق از همه علماء 
شيعه و بلکه تنها از همه قدما ثابت شود، قابل اعتنا خواهد بود

ــهرت  ــتن روايت. اعتبار اين ش ــهرت روائی يا فتوائی داش ۲ـ ش
محل خالف است

ــد مثل مقبوله عمر بن خنطله.   ۳ـ روايت، مورد قبول عالمان باش
ــت مگر اينکه  ــی تفاوت اين قرينه با قرينه اول و دوم واضح نيس ول
مقصود، اعتماد گروهی از علماء باشد که در اين صورت قرينه بودن 

آن ضعيف خواهد بود کما تقدم.
۴ـ موافق قرآن يا سنت يا اجماع يا حکم عقل و يا تجربه باشد.  

گذشت که اين توافق ربطی به وثوق صدوری ندارد. 
۵ـ  متن روايت گواه استناد روايت به معصوم عليهم السالم باشد 
مانند خطبه های نهج البالغه و مانند آن و صحيفه سجاديه و دعای 

ابو حمزه و زيارت جامعه کبيره. 
ــی افراد و حتی يقين آور بودن آن  ــبک شناس ما گر چه منکر س
نيستيم همچنان که تجربه معاشرت با افراد آن را نشان می دهد. اما 
اوالً يک مسأله شخصی است که فرد در اثرممارست با کلمات ائمه، 
ــکل بتوان اين اطمينان را به ديگری  ــود ولی مش به آن مطمئن ش

در مقاله از وحيد بهبهانى ـ قدس سره ـ چهل و 
پنج قرينه ظنيه بر اعتبار راوى را ذكر مى كند، كه 
در علم رجال از همه آنها بحث شده است و مورد 
قبـول يا اعتراض قرار گرفته اسـت، و بطور كلى 
اگـر مدعا آن اسـت كه اين قرائـن، اماره گمان 
اسـت، ممكن اسـت در بسـيارى پذيرفته شود 
اما حجت نيسـت و اگر مدعا اين اسـت كه مفيد 
اطمينان است جدا محل تأمل است و محل بحث 

آن در علم رجال است.
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 منتقل کرد و ثانيًا بر فرض که شخص به صدور خطبه ای از راه علو
ــبک شناسی آگاه شد، اما اطمينان به صدور تک تک الفاظ  متن و س
ــکل است بلکه کليت سخن را  ــبک شناسی مش و عبارات، در اثر س

می توان اثبات کرد، به اين جهت بيش از اين مقدار حجيت ندارد.
ــد  ــت باش و ثالثًا اينکه همه خطبه های نهج البالغه چنان يکدس
ــکل است هر  ــد، مش که از اين طريق بتوان به صدور آن مطمئن ش
چند ابن ابی الحديد از همين روش برای صحت استناد نهج البالغه، 

استفاده کرده است.
ــتناد برخی باز دعاها با اين روش  ــکل تر از آن، اثبات اس و مش
است، با اينکه فحص و تتبع نشان می دهد که حد اقل احتمال انشاء 

برخی ادعيه توسط برخی علماء وجود دارد و امر آن مشتبه است.
ــتفيضة باشد. ولی صرف استفاضه که حداقل آن  ۶ ـ روايت مس
ــت، برای اثبات صدور کافی نيست مگر آنکه دارای  ــه روايت اس س

خصوصياتی باشد که علم آور است.
۷ ـ سند عالی داشتن روايت (يعنی با اندک واسطه به امام برسد) 
ــل روايات کلينی و ابن وليد و صفار و بلکه صدوق و مانند وی از  مث
حضرت مهدی و يا امام عسکری يا امام هادی عليهم السالم روايت 
ــت که کوتاه بودن  کنند از جمله توقيع های موجود. ولی واضح نيس
سند و اندک بودن واسطه چه ارتباطی با وثوق به صدور دارد، بله هر 

قدر واسطه کمتر باشد احتمال خطا کمتر می شود.

امارات ظنية اعتبار راوی
در مقاله از وحيد بهبهانی ـ قدس سره ـ چهل و پنج قرينه ظنيه 
ــد، که در علم رجال از همه آنها بحث  ــر اعتبار راوی را ذکر می کن ب
ــت و مورد قبول يا اعتراض قرار گرفته است، و بطور کلی  ــده اس ش
ــت  ــت، ممکن اس ــت که اين قرائن، اماره گمان اس اگر مدعا آن اس
ــياری پذيرفته شود اما حجت نيست و اگر مدعا اين است که  در بس
ــت جدا محل تأمل است و محل بحث آن در علم  مفيد اطمينان اس

رجال است.
جالب آنکه مرحوم بهبهانی که خود اين قرائن ظنی را بر شمرده 
است در بسياری از آنها تعابيری کرده است که نشان از تردد ايشان 
حتی در ظن آور بودن آن دارد. مثالً در مورد اسند عنه گويد: ظاهرًا 

مدح است و در مورد البأس به گويد شايد منظور اين باشد که از هر 
جهت مشکلی ندارد و شايد... و در مورد: عين وجه گويد: گفته شده 

که اين دو واژه عدالت فرد را می رساند.
و در مورد سليم الجنبة گويد: گفته می شود يعنی سليم االحاديث، 
ی، دائی من اين را مدح دانسته است  سليم الطريقه، و در مورد: خاصّ
ــه اين را مدح گرفته اند و موارد  ــورد قريب االمر گويد: در آي و در م

فراوان ديگر از آن ۴۵ مورد.
ــکال طرف مقابل،  ــر امارات ظنيه بدون ذکر اش ــه هر حال ذک ب
متناسب با بحث تحقيقی نيست، بله به نظر می رسد که هدف مقاله 
ــت، يعنی می خواهد روش موافقان اعتبار حديث موثوق  توصيفی اس
ـ  با تجزيه و تحليل مسأله ندارد. الصدور را بيان کند و کاریـ  اصالةً

ــتاد مکرم جناب آقای  ــان بار ديگر از صديق ارجمند و اس در پاي
ــان نقطه نظر  ــأله فوق العاده مهم و بي ــينيان در طرح اين مس حس
فقها صميمانه تشکر می کنم زيرا هر تشنه معارف و علوم اهل بيت 
ــتر از خوان  ــت که هر چه بيش ــالم صميمانه آرزومند اس عليهم الس
نعمت آنها و ذخائر ارزشمند روائی موجود بهره مند گردد، اميد آنکه 
ــد در بهره وری و توجه هر چه بيشتر به  اين گونه مباحث گامی باش
اين منابع فيض الهی. خداوند متعال به حق اهل بيت عليهم السالم 
ــب نورانی توفيق روز  ــان را در راه فهم و ترويج اين مکت ــا و ايش م

افزون عنايت فرماي  د.

پاسخ نويسنده مقاله «دفاع از حديث» به نقد فوق
ــلمين حاج سيد محمد  ــالم والمس ــرورم حضرت حجت االس س
ــه «دفاع از حديث» را  ــت برکاته محبت کرده اند و مقال نجفی دام
ــمات مطالعه کرده اند. بنده از دير  در شماره اول مجله گرانسنگ س
ــده و به ايشان ارادت ويژه  ــنايی با ايشان نصيبم ش زمان افتخار آش
دارم. ايشان پس از مطالعه، نقد خود را در اختيار ما قرار دادند، ما هم 
ــيديم و پس از مطالعه، حواشی  ــبوی دوست را سرکش بی صبرانه س

کوتاهی تقديم کرديم.
ــاه ما بر نقد  ــيه های کوت ــان و نيز حاش هم اکنون متن نقد ايش

ايشان در مجله سمات، داوری محققان ارجمند را می طلبد. 
ــمند سمات به شيوه ای مقبول و متعادل می خواهد از  مجله ارزش
معارف اهل بيت عليهم السالم دفاع کند و ان شاءاهللا تعالی در عمل 

نشان خواهد داد.
ــروران حوزوی اعم از اعالم و فضالء و طالب  مجددًا از همه س
به جد می طلبيم تا مقاله «دفاع از حديث» را در اين مجله پی گيرند 
ــخن گويند.  و در درس ها به آن بپردازند و در نقد و يا پذيرش آن س

راهنمايی سروران حوزوی را از جان و دل پذيراييم.

چند حاشيه
ــخت  ۱ ـ با توجه به آنچه يونس بن عبدالرحمن نقل می کند س
ــندی راه حلّ نيست بلکه همان گونه که امام فرموده است  گيری س
ــت و اين  ــرآن و يا ديگر روايات راه حل اس ــی روايت با ق هماهنگ
همان گفته اکثريت فقيهان و عالمان شيعه در مبنای پذيرش روايات 

حسينيان: با توجه به آنچه يونس بن عبدالرحمن 
نقل مى كند، سـخت گيرى سندى راه حّل نيست 
بلكه همان گونه كه امام فرموده است هماهنگى 
روايـت با قرآن و يا ديگر روايات راه حل اسـت 
و ايـن همان گفتـه اكثريـت فقيهـان و عالمان 
شـيعه در مبناى پذيرش روايات است كه اعتبار 
روايت تخصص ويژه خود را مى خواهد و راههاى 

گوناگونى دارد و به صرف اعتبار سندى نيست.
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ــود را می خواهد و راههای  ــت که اعتبار روايت تخصص ويژه خ اس
گوناگونی دارد و به صرف اعتبار سندی نيست.

۲ ـ اختالف در پذيرش روايات فراوان است ولی نظريه اقليت به 
دليل دوری بسيارش از نظريه اکثريت آثار عجيبی به دنبال دارد که 
ــله اصوليان و مجتهدان و فقيهان  نه تنها ما می گوييم بلکه سرسلس
ــره و نيز شاگردان وی بدان تصريح  مرحوم وحيد بهبهانی قدس س
کرده اند. ما گفته های وحيد بهبهانی را در مقاالت خود آورده ايم. به 
الفوائد الحائريه و الرسائل االصولية از تاليفات ايشان مراجعه کنيد. 

ــماره ۱۰ خالصه کلمات وحيد بهبهانی را  ــد محترم از ش ۳ـ  ناق
می آورند و حتمًا می خواهند بعدًا در آنها مناقشه کنند؛ با اينکه آنچه 
ما بدان توجه داريم اين است که اعتبار خبر موثوق به نظريه اکثريت 
ــت و معلوم نيست که ما همه نکات آمده در کالم وحيد بهبهانی  اس

را پذيرفته باشيم.
۴ ـ در مورد مطلب اول ايشان گفتنی است که حضرت آيت اهللا 
ــره خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرينه  العظمی خوئی قدس س
قطعيه را هم حجت می دانند ولی روشن است که اين از بحث بيرون 
ــت. همين گونه است خبر واحد وثوق شخصی آفرين که اين نيز  اس
ــخصی  ــت چرا که گفته اند: االطمينان الش ــدار بحث خارج اس از م
کالعلم و همان گونه که خبر علم آفرين حجت است بال کالم، خبر 
ــخصی آفرين هم حجت است بال کالم. محور بحث در  اطمينان ش
ــود ايشان تنها خبر ثقه را می پذيرند  ــت که گفته می ش خبر واحد اس
البته منظور خبری است که راوی آن صفات مورد نظر را داشته باشد 
(و اين تنها در خبر ثقه هم خالصه نمی شود. خبر موثوق و يا امامی 
ــان پذيرفته شده است) باز تکرار می کنيم که  ممدوح هم از نظر ايش
خبر اطمينان شخصی آفرين و يا به تعبير ديگر وثوق شخصی آفرين 
ــت آن را همه حجت می دانند. و جدًا شگفت  از مدار بحث خارج اس
ــت که ايشان نقل کالم حضرت آيت اهللا العظمی خوئی را از  آور اس
ــان معروف و در دسترس همه است و  ما مطالبه می کنند. گفتار ايش
ــن است که ايشان خبر را تنها بر اساس صفات راوی می پذيرد.  روش
در اينجا خاطر نشان می کنيم که حضرت خوئی قدس سره در بحث 
ــيار، نظريه شان را بيان داشته اند  خبر واحد و در فقه و در موارد بس

و قابل دست يابی است.
ــارج اصول بر مبنای  ــای خويی در دوره دوم تدريس خ ــه آق البت

ــت که بيان  ــد و از آن مبنا دفاع کرده اند. جالب اس ــت بوده ان اکثري
ايشان در کتاب الهداية فی االصول که تقريرات درس ايشان است، 
ــود. (هم در بحث خبر واحد و در بحث انسداد مقدمه دوم و  ديده ش

هم در بحث اجتهاد و تقليد و در بحث نياز به علم رجال)  
ــا مبنای اکثريت  ــاوت مبنای حضرت خويی ب ــر صورت تف در ه
ــت و در مقاالت ما به وضوح تبيين شده است ولی  بسيار روشن اس
ــرت خوئی هم اطمينان و وثوق  ــاب نجفی باز می گويند که حض جن
شخصی را می پذيرند. اين چه سخنی است در نقد مقاله ما و اين چه 

نقضی است بر گفته ما.
ــه دو نظريه از جناب آيت اهللا العظمی خوئی  به نظر من مالحظ
قدس سره پاسخ روشنی است به کالم جناب حجت االسالم نجفی. 
(هم مصباح االصول ايشان ديده شود و هم الهدايه فی االصول) . 
جناب آقای نجفی می نويسد: ادعاء شبه اجماع در مسأله نه تنها 
ثابت نيست بلکه اگر هم ثابت شود دليل بر اثبات مسأله برای عصر 
ــره. غافل از  ــرای مثل آيت اهللا خوئی قدس س ــت به ويژه ب ما نيس
اينکه مقاله اول ما در دفاع از حديث به طرح مبنای اکثريت و اقليت 
ــتدالل، و ما هرگز از کسی نمی خواهيم  می پردازد و نقل اقوال نه اس
ــته ايم بگوييم که  ــه ای را بپذيرد. ما فقط خواس ــه بی دليل نظري ک

اکثريت عالمان شيعه بر مبنای خبر موثوق به هستند. والسالم.
ــت . ما اکثريت را  ــتدالل توجه کرده اس آری مقاله دوم ما به اس
ــه جناب آقای نجفی در نقد  ــچ جا دليل بر حقانيت نمی گيريم ک هي

شان بارها تکرار کرده اند. 
۵ ـ ما هم بايد مقابله به مثل کنيم و مثل ناقد محترم تنها حرف 
ــته باشيم.  خودمان را بزنيم و به حرف و درد طرف مقابل توجه نداش
ــدن اصل قضيه مورد نظر  ــن ش ما باز تاکيد می کنيم که برای روش
شما دو نظريه حضرت آيت اهللا العظمی خوئی قدس سره را مطالعه 
ــتادان ايشان و  ــان که همان نظريه اکثر اس فرماييد. نظريه اول ايش
ــان که نظريه اقليت است.  ــت و نظريه دوم ايش اکثريت فقيهان اس
ــن می شود که جايگاه سخن ما برای شما درست مطرح  آن گاه روش
ــده وگرنه اين اشکاالت را مطرح نمی کرديد و اين اندازه تکرار و  نش

اصرار نمی شد، چرا که از حريم بحث دور است.
ــدادی بودن وحيد بهبهانی و شاگردانش و انفتاحی بودن  ۶ـ  انس
ــت. چرا پايگاه اصلی بحث  ــان معاصر اصالً مورد بحث ما نيس عالم
فراموش شده است. انسداد و انفتاح نه مورد بحث و نه مورد پذيرش 

ماست و جای نقض و ابهام آن در اين بحث نيست.
ــون بديهی جبهه گيری  ــارم در برابر چيزی چ ــه چه ۷ـ  در نکت
ــوط را مالحظه کنيد،  ــه ها و مراکز علمی مرب می کنيد. االن موسس
 ــد، خواهيد ديد که رد ــری بزني ــه درس ها و تحقيق های علمی س ب
حديث بر پايه سند و نيز بر پايه متن بيداد می کند. باز بگوييد که ما 
ــندی هستيم و همه احاديث را هم می پذيريم. مگر شدنی است؟  س
ــمرده  ــگاه کنيد چند درصد روايات کافی در مراة العقول صحيح ش ن
شده است. به ويژه شخص شما نيز روايت موثوق را هم نمی پذيريد 
ــکل ها می افزايد. حال ببينيد چند درصد  که اين هم مشکلی بر مش

روايات می ماند تا برسيم به مالحظه متن.
ــماره پنج شما بايد عرض کنم که در و ديوار  ۸ ـ در ارتباط با ش

اختـالف در پذيـرش روايات فراوان اسـت ولى 
نظريـه اقليّت به دليل دورى بسـيارش از نظريه 
اكثريت آثار عجيبى بـه دنبال دارد كه نه تنها ما 
مى گوييم بلكه سرسلسله اصوليان و مجتهدان و 
فقيهان مرحوم وحيد بهبهانى قدس سـره و نيز 
شاگردان وى بدان تصريح كرده اند. ما گفته هاى 

وحيد بهبهانى را در مقاالت خود آورده ايم. 
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ــدور را بيان کند و اصالةً کاری با  ــان اعتبار حديث موثوق الص موافق
ــاله ندارد و حتی استدالل  و حتی...خدا خيرتان  تجزيه و تحليل مس
دهد. ما بارها گفته ايم و نوشته ايم که آيا می توانيم بگوييم که نظر 
ــت و اينکه چرا آن نظر مطرح  ــری در کنار نظريه اعتبار ثقه اس ديگ
ــود؟ اين است سخن ما و گرنه هر کس آزاد است هر نظری  نمی ش
ــاب کند.  هر کس بايد با دليل انتخاب کند و صرف اکثريت  را انتخ

دليل نيست و...
 مهدی حسينيان قمی

     
پى نوشت ها:

۱ . معجم الرجال،ج، ۲۷۶/۱۸   
۲ . معجم الرجال،ج، ۸/ ۳۹)

۳ .  فهرس الشيخ ره
۴ .  الخالصه ترجمه اشعری
۵ . مصباح االصول ج۲/ ۲۳۴

۶ . مصباح االصول ج ۲ / ص ۲۸۰
۷ . عدة االصول ج ۶ ص ۳۸۲

۸ . االستبصار ج ۱ : ۳
۹ . مقاله مذکور ص۶۴ و ۶۲   
۱۰ . مشرق الشمسين ص ۳و۴

۱۱ . عدة االصول: ۳۶۶
۱۲ . همان ص ۳۷۲

۱۳ . همان  
۱۴ . من ال يحضره الفقيه، مقدمه کتاب

۱۵ . همان
۱۶ . موسوعة االمام الخوئی ج ۲ /۲۷۹

۱۷ .  نهاية االنکار ج۳ ص۱۳۴ و ۱۳۵، رک: مقاله مذکور
۱۸ . الفوائد الحائريه فائده ۳۱ و فائده دهم، رک: مقاله مذکور

۱۹ .  فوائد االصول ج۳ ص ۱۸۹ تا ۱۹۱
۲۰ . هامش فوائد االصول ج۳ ص۱۸۹

۲۱ . نهايه االنکار ج ۳ ص ۱۳۵
۲۲ . عدة االصول ج۱ ص۳۵۲ و ۳۵۳

۲۳ . وسائل الشيعه،خاتمة الکتاب فائده ج۲۰ص۹۳  
۲۴ . همان ص ۹۳

۲۵ . عدة االصول ج۱ ص ۳۷۲

 االن موسسه ها و مراكز علمى مربوط را مالحظه 
كنيـد، بـه درس هـا و تحقيق هاى علمى سـرى 
بزنيـد، خواهيد ديد كه رّد حديث بر پايه سـند و 
نيز بـر پايه متن بيداد مى كند. بـاز بگوييد كه ما 
سـندى هستيم و همه احاديث را هم مى پذيريم. 
مگر شـدنى است؟ نگاه كنيد چند درصد روايات 
كافى در مراة العقول صحيح شمرده شده است. 
به ويژه شـخص شـما نيز روايـت موثوق را هم 
نمى پذيريـد كـه اين هم مشـكلى بر مشـكل ها 
مى افزايد. حال ببينيد چند درصد روايات مى ماند 

تا برسيم به مالحظه متن.

ــره موثوق  زمين و زمان و همه می دانند که مرحوم نائينی قدس س
ــت، آن هم به معنای مورد بحث ما وثوقًا نوعيًا و حضرت  به ای اس
ــره هم در ابتداء با ايشان هماهنگ  آيت اهللا العظمی خوئی قدس س

بوده است ولی بعدًا نظريه ايشان تغيير کرده است. 
۹ـ  در جواب به مسأله سوم می نويسم: اگر در موردی قراين علم 
ــت و يا اگر اطمينان و وثوق  ــد که حجت است و حرفی نيس آور ش
ــخصی آفرين شد باز همين طور. سخن در مواردی است که ظن  ش
ــود جلب می کند. چگونه وثاقت  ــت و اعتماد عقال را به خ آفرين اس
ــاد عقالء را جلب می کند و طبق گفته او عمل می کنند؟  راوی اعتم
ــال اگر قراين ديگر هم  ــون وثاقت راوی وثوق نوعی می آورد. ح چ
ــان وثوقی که از وثاقت راوی می آيد باز به  وثوق نوعی بياورد به س
ــيره عقالء بر وثوق نوعی به صدور است چه از  آن عمل می کنند. س
اين راه يا آن راه (دقت شود در مقام استدالل نيستيم، در مقام بيان 
نظريه مان هستيم. اشکال نشود که ما اين استدالل را قبول نداريم) 
ــخن از قرائن ظنی و وثوق ظنی و وثوق نوعی  ــکل س و به اين ش
است و نيز از ظن نوعی است و اين همان چيزی است که امروز هم 
فراهم است، البته در گذشته بيشتر فراهم بوده است و شايد در مورد 

برخی قرائن بتوان گفت که امروز بيشتر فراهم است (دقت شود).
ــن قرائن برای  ــت. اي ــن تک تک علم يا ظن آور نيس ۱۰ ـ قرائ
ــنای با حديث و کتاب های حديثی کارساز است که يا  متخصص آش

علم يا اطمينان و يا ظن می آورد.
ــرار يک حديث  ــم حاصلی دارد. گاه تک ــد قرينه کنار ه گاه چن
ممکن است عالمت جعل باشد گاه نه . مگر کسی گفته است وجود 
يک روايت در يک اصل در هر موردی دليل قطعی بر صحت روايت 
ــما که آيا اين تک قرينه علم آور است و کجا  ــت؟ و... لذا نقد ش اس

ثابت شده است؟ موردی ندارد.
ــتی اگر روايت معارض را نقل نکنند...»  ۱۱ ـ گفتن «آيا به راس
ــود. اينها قرائن است به هم ضميمه می شود و مورد  که دليل نمی ش
ــم يا اطمينان پديد آيد. اگر علم يا  ــاد قرار می گيرد بی آنکه عل اعتم

اطمينان پديد آيد که هيچ.
ــت بلکه  ــث متن، تنها جنبه های ادبی ملحوظ نيس ۱۲ ـ در بح
مفاد و محتوای مقبول و هماهنگ با ديگر روايات نيز مطرح است.

۱۳ـ  باز تکرار می کنم که از هدف و منظور و جايگاه مقاله کامالً 
ــت منظور  ــد و به جنبه های فرعی پرداخته ايد و درس ــاده اي دور افت
ــه ما را در نيافته ايد. انتظار آن می رفت که بهتر از اين ما را در  مقال

نقد مقاله ياری دهيد. 
ــانی که گفته اند خبر  ــرده ايد که دقت کنيد مبادا کس توصيه ک
ــخصيًا گفته باشند نه وثوقًا نوعيًا.  ــت، وثوقًا ش موثوق به حجت اس
ــت اکثريت فقهاء در بحث خبر واحد و قائلين به  ــن اس با اينکه روش
ــث می کنند که وثوق  ــون خبر واحدی بح ــت خبر واحد پيرام حجي
نوعی بياورد وگرنه می توان گفت وثوق کالعلم و موثوق به شخصيًا 
ــت و حرفی در آن نيست و به بحث خبر واحد و  کالمتواتر حجت اس

نقض و ابهام در خبر واحد مربوط نمی شود. 
ــی می خواهد روش  ــت. يعن ــه، هدف مقاله توصيفی اس ۱۴ ـ بل
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پايان دفتر
 آيت اهللا العظمى مرعشى نجفى (ره) : 

مصيبـت صوفيان بـراى اسـالم از بزرگترين مصائب 
است.
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ــت زيرا ارکان اسالم را منهدم ساخت و بنيان آن را تَرک داد.  ــالم، از بزرگترين مصايب اس از نظر من   مصيبت صوفيان برای اس
ــيده آنان در پی  ــتجوی عميق و گردش در ميدان های کلمات آنان و اطالع از مطالب مخفی آنان و يافتن رازهای پوش پس از جس
ديدار با سران فرقه های تصوف، بر من روشن شد که اين درد، از راهبان نصارا به دين اسالم سرايت کرده و گروهی از اهل سنت 
ــيعه سرايت کرد تا  ــپس از آنان به ش ــبلی و معروف و طاووس و زهری و جنيد و ديگران آن را گرفتند، س ــن بصری و ش مانند: حس
ــد، به گونه ای که از اساس دين سنگی را روی سنگ باقی نگذاشتند. آنان  ــان برافراشته ش ــان باال گرفت و پرچم هايش اينکه کارش
ــدند و در  ــنت را تاويل کردند و با احکام فطری عقلی مخالفت نمودند و به وحدت وجود و حتی موجود ملتزم ش نصوص کتاب و س
عبادت وجهه گرفتند و بر اوراد آکنده از کفر و اباطيل که رؤسای آنها می ساختند، مداومت کردند و به چيزی پايبند گرديدند که آن 

را ذکر خفی قلبی می ناميدند و از سمت راست قلب شروع می شد و به سمت چپ خاتمه می يافت.
گاهی آن را سفر از حق به خلق می ناميدند و گاهی نزول از قوس صعودی به قوس نزولی، و بالکعس که از آن به عنوان سفر 

از خلق به حق و عروج از قوس نزولی به قوس صعودی تعبير کرده اند، خدا به داد اين 
طامات برسد، پس ترهات خود را به فقه سرايت دادند، همچنين در مبحث نيت و غير 
آن و ديدم بعضی از مرشدان آنان را که اشعار مغربی عارف را از روی ديوانش می خواند 
و گريه می کرد و به آن اعتنا می کرد همچون اعتنايی که به آيات قرآن کريم می شود، 
جای تاسف است برای قومی، کسانی که قرآن شريف را ترک کنند و دعاهای صحيفه 
ــخنان موالی و  ــور آل محمد صلوات اهللا عليهم اجمعين و س ــجاديه را که زب کامله س

سروران امامان عليهم السالم را  و مشغول شوند با مثال کتاب مغربی و ...
و ديدم يکی از آنان را که دعوی فضل داشت و از برخی سخنان که به ائمه هدی 
ــالم) نسبت داده شده، برای ترويج مسلک خود استفاده می کند مانند: «لنا  (عليهم الس
ــت که در  ــا هو نحن و نحن هو» يعنی برای ما با خدا حاالتی اس ــع اهللا حاالت فيه م
ــد. و اين بينوا در علم و تتبع و تحقيق و ضبط  ــتيم و ما او می باش آن حاالت او ما هس
ــريعه و مانند آن که چنين سخنان منکری در آن ها  ــت که کتاب مصباح الش نمی دانس
ــده، ساخته ايادی صوفيان اعصار گذشته است که برای ما به ارث مانده است.   جمع ش
ــيد که محصالن را از تحصيل علم با  و خالصه کالم اين که کار صوفيه به جايی رس
اين سخنانشان که علم حجاب است باز داشتند و يا با اين حرف که با نگاهی از قطب     
ــود و با دميدنی در صورت مسترشد و مريد يا  ــعيد و بلکه ولی می ش ــقی، س کامل، ش
انداختن آب دهانی در دهان او، مارها و عقرب ها از او اطاعت می کنند و تحت فرمان  

اين درد،  از راهبان نصارا به دين 
اسالم سرايت كرده و گروهى از 
اهل سـنت مانند: حسن بصرى 
و شـبلى و معـروف و طاووس و 
زهرى و جنيد و ...  آن را گرفتند، 
سـپس از آنان به شيعه سرايت 
كرد تا اينكه كارشان باال گرفت 
برافراشـته  پرچم هايشـان  و 
شـد، به گونـه اى كه از اسـاس 
دين سـنگى را روى سنگ باقى 
نگذاشتند. آنان نصوص كتاب و 
سنت را تاويل كردند و با احكام 
فطرى عقلـى مخالفت نمودند و 
بـه وحدت وجـود و حتى موجود 

ملتزم شدند.
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ــی رود و اين که واليت،  ــاد از بين م ــود و نواميس کون و فس او قوانين طبيعت منحل می ش
مقامی است که ارتکاب کبائر و بلکه کفر و زندقه با آن منافاتی ندارد، چرا که بعد از وصول و 

شهود ديگر حرام و واجبی در کار نيست. 
ــدين آن قرن، وقتی  ــاختن خانقاه ها در قرن چهارم بود. بعضی از مرش ــيوع تصوف و س  ش
تفنن متکلمين را در عقايد ديدند، از فلسفه فيثاغورث و پيروان او در الهيات، قواعدی را اقتباس 
نمودند و از الهوتيات اهل کتاب و بت پرستان، جمله هايی را گرفتند و آن جمالت را به لباس 
اسالم درآوردند و به علم خاصی تبديل نمودند که آن علم را علم تصوف يا حقيقت يا باطن يا 

فقر يا فنا يا کشف و شهود ناميدند.
ــتند و اين وضع همچنان ادامه داشت تا آنکه قرن  ــاله ها نوش و در اين زمينه کتاب ها و رس
پنجم و قرن های بعدی فرا رسيد و برخی از زيرکان اهل تصوف ميدان وسيعی را آماده يافتند 
تا به اسم واليت و غوثيه و قطبيه و دعوی تصرف در ملکوت با قوه قدسيه، چه رسد به ناسوت، 

در ميان جاهالن، مقام شامخی همچون مقام نبوت و حتی الوهيت به دست آورند.
ــف خيالی و روياها و اوهام، فلسفه تصوف  آنان با مقاالتی مبنی بر تاويالت مزخرف و کش
ــياری مانند کتاب تعرف و داللت و نصوص و شروح آن  ــعه دادند و کتاب های پياپی بس را توس
و نفحات و رشحات و مکاشفات و انسان کامل و العوارف و المعارف و التاويالت و غيره که پر 

از حکايت های دروغ و قضايای کامال بی معناست، نوشتند. 
ــد و بازارشان گرم گرديد، به فرقه ها  ــان مشهور ش وقتی کاالی آنان بازار پيدا کرد و نامش
ــفلگان را با حديث جعلی «الطرق الی اهللا بعدد  ــته های مختلف تقسيم شدند و عوام و س و دس
انفاس الخاليق» اغفال کردند  و برای  هر فرقه ای که از ديگران متمايز گردند، عالمت هايی 

را قرار دادند...
ــفه و تصوف حفظ کند و ما و شما را از کسانی قرار دهد که به آستانه اهل  ــما را از فريبکاری های بافندگان عرفان و فلس خداوند ما و ش

بيت پيامبرخدا  صلوات اهللا عليهم اجمعين روی می آورند و کسی را جز آنان نمی شناسند. آمين آمين.

                                                                                                منبع: احقاق الحق ج 1ص 182تا185 عارف و صوفى چه مى گويد ص32و33

ديدم يكى از آنـان را كه دعوى 
فضل داشـت و از برخى سخنان 
كه به ائمه هدى (عليهم السالم) 
نسـبت داده شـده، براى ترويج 
مى كند  اسـتفاده  خـود  مسـلك 
ماننـد: «لنا مع اهللا حـاالت فيها 
هـو نحـن و نحـن هـو» يعنـى 
بـراى ما با خـدا حاالتى اسـت 
كـه در آن حاالت او ما هسـتيم 
و مـا او مى باشـد. و اين بينوا در 
علـم و تتبـع و تحقيـق و ضبط 
نمى دانسـت كه كتـاب مصباح 
الشـريعه و ماننـد آن كـه چنين 
سـخنان منكـرى در آن ها جمع 
شـده، سـاخته ايـادى صوفيان 
اعصار گذشـته است كه براى ما 

به ارث مانده است. 
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