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  نگرشی بر فلسفه و عرفان

 فهرست

 مسأله وحدت وجود

 بررسى مسالک فلسفى و عرفانى

 خدا در کتاب و سنت

 راجع به تکفیر اشخاص

 در معرفت و خداشناسى

 حدیث متعمقین در آخر الزمان

 اصطالحات خاص حکما و عرفا

  سخنی پیرامون توحید و وحدت عددي

شده اند کھ تلقی صحابھ و علما و متکلمین و حکمای بزرگ مثل ابن سینا از توحید بھ گفتھ او وحدت عددیھ     بعضی از اھل نظر مدعی 
است و تا یک ھزار سال بعد از ھجرت، این تلقی وجود داشتھ و ھمھ بر آن بوده اند و ھر چند در کلمات معجز آیات حضرت                

و حقیقی و وحدت صرف بیان شده است، از این ھمھ اعاظم علم و معرفت تا    امیرالمؤمنین و سیدالموحدین، علیھ السّالم، توحید خالص
قرن دھم ھجرت، کسی بھ درک و فھم نایل نشده است و در واقع ھمھ صحابھ عالی قدر و بزرگان علما و اکابر  متکلمین و حکما را        

  .نمایدتخطئھ کرده، در مسألھ توحید، کھ اساس ھمھ معارف است، جاھل و غیرموحد معرفی می 

لذا برای بررسی این موضوع با استعانت از خداوند متعال جسارت ورزیده، در مشھدی کھ سخن گفتن از آن، حقّ بزرگان ـ از پرورش      
  .است ـ حضور یافتھ، در صف نعال بھ استفاضھ و استفاده می نشینیم یافتگان در مکتب اھل بیت، علیھ السالم،

  بود کھ صدرنشینان بارگاه قبول                           نظر کنند بھ بیچارگان صف نعال 



 و باشد کھ با توحیدی کھ آن بزرگان داشتھ اند و آن را متلقی از داللت عقل و برھان و ھدایت وحی و قرآن دانستھ اند، در حدّ استعداد و  
عددی بررسی نماییم و با توحیدی کھ این اھل نظر تا قرن دھم آن را از نظر اکابر   ظرفیت بصیرت خود آشنا شویم و ربط آن را با وحدت

  .و ما توفیقی اال باهللا علیھ توکلت و الیھ انیب. علما مستور و ھمھ را از آن محجوب می داند، آشنا گردیم

؛ ھمھ ی اشیاء، ھرکدام بھ این لحاظ  »واحدھر شیء بما انھ شیء واحد فی الخارج لیس شیئین فھو واحد یقال لھ ھذه الشیء «بدیھی است
روح القدس واحد   . مسیح واحد است   . فرشتھ واحد است. عمرو واحد است. کھ خود در خارج شیئی ھستند واحدند؛ زید واحد است

  .ھر شیئی بنفسھ واحد است. خداوند متعال، جلّ و اسمھ، واحد است. است

یک شیء است و سھ شیء نیست؛ و اگر مرکب از سھ شیء        ) اهللا تعالی(شیء واحد و بھ ھمین معنا تثلیث مسیحیّت باطل است؛ زیرا
خارجی و واقعی را واحد بدانند مثل سایر اشیای مرکبھ و غیر بسیطھ، و بگویند مرکب از ثالثھ واحد است مثل سایر مرکبات کھ ھرکدام  

  .شدواحدند، قول بھ ترکیب است و توالی فاسده بزرگ دیگر برآن مترتّب می با

بھ این معنا اگر چھ ضروری الثبوت است و من القضایا التی قیاساتھا معھا است و در مثل این وحدت باری تعالی متفرد         ) اهللا(وحدت 
نیست، لکن بھ لحاظ نفی تثلیث نصاری و این کھ شیء واحد سھ شیء نیست، در مسألھ توحید مورد توجھ واقع شده است و این وحدت  

  .شیء واقعی و بیشتر نیست وحدت عددی ھم شمرده نمی شود و بھ عبارت دیگر، یک چیز یک چیز است کھ یک شیء واقعی، دو

کل ممکن زوج ترکیبی مرکب من الموجو و الماھیة مرکب از دو      : اشیاء ممکن ھمھ بھ حکم: و این منافات ندارد با این کھ می گویند
یء مورد اشاره مستقل بھ عنوان وجود و ماھیّت نیست، و بنابر قول بھ اصالة    چیز می باشند زیرا این تحلیل در ذھن است و در خارج دوش

الوجود ماھیّت امری اعتباری است و واقعی و حقیقی نیست، و بنابر قول بھ اصالة الوجود ماھیّت امری اعتباری است و واقعی و حقیقی     
  .نیست، و بنابر اصالة الماھیھ ھم وجود امری اعتباری و غیرحقیقی است

و گاه مراد از واحد و وحدت شیء، کونھ واحداً من جملة کالعشرة  او االلف او االکثر است، کھ این وحدت را می توان وحدت عددی    
در «مقصود است، نیست؛ بلکھ شرک صریح است و  چنانکھ بعضی از بزرگان فرموده اند          ) اهللا(گفت ولکن وحدتی کھ در توحید

ی کھ اطالق آن بر خدا جایز نیست ھمین است و ھمین وحدت عددیھ است کھ از باری تعالی         روایت شریح بن ھانی، مراد از واحد
  .»منفی است کھ واحد از آحاد و اعداد باشد

و معنای دیگر از واحدیت و وحدت، احدیت شیء و بساطت ذاتی و خلوص و تنزه آن از ترکیب و تبعض و تجزء است کھ این معنا        
کھ ناظر مذکور آن را بھ ھمھ تا قرن دھم      ) اهللا(و مستفاد از سوره ی مبارکھ توحید است، با وحدت عددیاگرچھ از معانی عالیھ توحید 

  .نسبت داده و ھمھ را رمی بھ اشتباه و خطا کرده است، مربوط نیست

ر و تعدد ندارد،   و گاه گفتھ می شود فالن شیء واحد است، زید واحد است و دو زید نیست؛ یعنی دو فرد ندارد و یک زید است و تکر  
یا انسان یعنی الحقیقة التی تقال علی زید و بکر و جابر و سائر افراد انسان واحد است و دو حقیقت نیست، خدا ھم واحد است و دو خدا    

  .چنانکھ برای زید با مشخصاتی کھ دارد فرد دیگر نیست، برای خدا نیز فرد دیگر نیست. نیست، این وحدت ھم برای خدا ثابت است



بھ عبارت دیگر تعدد خارجی ھیچ یک از زید و عمرو و ھر جزئی و تعدد مفھوم انسان و حیوان و چھ جزئی حقیقی یا اضافی یا کلی     و 
  .قابل تصور نیست) اهللا(باشد و ھم چنین تعدد

دد باشند و دو عدد  اعالم شخصیھ و اشخاص و افراد و ذات و یگانھ و یکتای الوھیت کھ ھریک ھمان خود ھستند، نمی شود مکرر و متع
  . باشند و دو زید و دو خدا قابل تصوّر نیست

چنانکھ  . و اگر مفھوم چیزی کلی باشد و منحصر در فرد، باز ھم بھ این حساب نھ آن مفھوم کلی و نھ آن فرد خاص مکرر نخواھند شد   
چھ علم شخصی و چھ کلی      ) اهللا(این وحدت برای بنابراین. اگر ھم افراد متعدد داشتھ باشد، ھر یک از آن افراد تکرر و تعدد ناپذیرند

  . منحصر در فرد باشد ثابت است

دو معنی دارد؛ یکی این کھ یک شیء است و دو شیء و بیشتر نیست کھ معنایش         » این شیء واحد است«و بھ تعبیر دیگر می گوییم 
  .ورت ظاھر و بیّن گفتھ اندبدیھی و ضروری است و لذا نصاری در عقیده بھ این کھ اهللا سھ شیء است، خالف ضر

معنای دیگر این است کھ این شیء ثانی ندارد و بھ عبارت دیگر این ذات متشخص بھ تشخصات خاصّھ خود کھ زید است ثانی ندارد و    
این درخت و این سنگ و این برگ درخت و این مورچھ و این میکروب و   . عمرو ھم بھ این معنی واحد است و تکرر ندارد. واحد است

ین سلول و آن خورشید و ماه و کھکشان و این و آن و کوچک و بزرگ و جبرئیل و میکائیل و خداوند متعال ھمھ ھر یک واحدند و     ا
بھ امتیازات خاصھ و مشخصات معلومھ خود ممتاز ومشخص ھستند، و اگر صاحب این وحدت نباشند ھر چیزی چیز دیگر و ھمھ چیز   

  .ورد اشاره نخواھد شد و اگر مشار الیھ  شد، آن چیز واحد خواھد بودو ھر شیء ھمھ اشیا می شود و چیزی م

انسان حقیقت واحده ای    . این مطلب حتی در حقایق نوعیھ یا جنسیھ مثل انسان و حیوان و جواھر و اعراض نیز جاری و صادق است    
  .ست و ثانی ندارداما این حقیقت واحد ا. است کھ بر زید و عمرو و بکر و ھمھ افراد انسان اطالق می شود

البتھ باید متوجھ بود غرض از این کھ ثانی ندارد این نیست کھ نوع حیوان منحصر بھ انسان است و بقر و فرس مثالً  وجود ندارد، بلکھ       
  .مقصود این است کھ خود آن تکرر و تعدد ندارد

زیرا ثانویت و دو بودن بدون ما بھ االمتیاز قابل    . ھ باشدبناء علی ذلک، اهللا جلّ اسمھ، واحد است، ثانی و دومی ندارد و ممکن نیست داشت
نھ از باب این کھ در اثبات توحید خدا می گویند اگر دو    . تعقل نیست و با ما بھ االمتیاز، شیء مالھ المتیاز تکرار او و دومی او نخواھد بود

االمتیاز است و الزم آن ترکب ذات از ما بھ االمتیاز و ما بھ      باشند و شریکی برای او باشد تعیین و تشخص آنھا از یکدیگر المحالة بما بھ 
االشتراک است، بلکھ از نفس ھمین جھت کھ الزم وجود مکرر زید تشخص او است؛ زیرا الشیء مالم یتشخص لم یوجد و بدون          

  .تشخّص او از زید تکرار او و تعدد او نخواھد بود و قابل اشاره و قابل خطاب نمی باشد

ند متعال با سایر اشیا از این جھت فرق دارد کھ اشیا بعضی با بعض دیگر شباھت دارند و از بعض جھات مثل یکدیگرند؛ ولی    البتھ خداو
خداوند متعال بی شبھ و نظیر است مثالً  اشیا با ھم در جھت امکانیت و مخلوقیت و احتیاج بھ غیر و جوھر یا عرض بودن و نوع و صنف    

گرند مثالً زید مثل عمرو و مثل بکر انسان است و عمرو و بکر ھم مثل او انسانند و ھمھ فی الجملھ مشابھ و      و شباھت دارند و مثل یکدی



ممثال و مشاکل یکدیگرند، امّا خداوند متعال از این مماثلت و داشتن مثل منزه است؛ و لیس کمثلھ شیء است و توصیف بھ جزئیت و      
  .کلیت نمی شود

قیقت واحده و مشترک معنوی بین واجب و ممکن بگویند کھ ھر چند وجود ممکن را در طول وجود          مگر بنابر این کھ وجود را ح
واجب و اختالف را بھ مراتب و شدت و ضعف بگویند، باالخره مثلیت فی الجملھ بین واجب و ممکن خواھد بود و با لیس کمثلھ شیء     

کھ تکرر و تعدد ندارد با اشیای دیگر این فرق را دارد کھ اشیای دیگر     بطور مطلق منافات دارد و بھ عبارت دیگر وحدت خدا بھ این معنا
ھرکدام واحد حقیقتی از حقایق کلیھ و فردی از افراد آن می باشند کھ آن واحد بھ اصطالح جزئی و آن حقیقت کلی است؛ مثل زید       

غیر خدا ھمھ بھ     . ر آن کلی و حقیقت باشد  کھ فرد انسان است و اگر ھم در فردیت واحد باشد، واحد عددی است ھر چند فرد منحص
این مالحظھ ھر چند باشند و وحدت اگر داشتھ باشند وحدتشان عددی است ولی خداوند متعال کھ منزه از توصیف بھ جزئیت و کلیت   

عدد دیگر    است وحدتش بھ ھمان معنایی است کھ گفتھ شد کھ تعدد و تکرر در او نیست، نھ این کھ وحدتش عددی باشد تا غیر او و    
  .برای او قابل تصور باشد

چنانکھ گفتیم ممکن است بنابر این نظر کھ وجود مقول و بھ تشکیک و ذی المراتب است، وحدت وجود حق را کسی وحدت       ! بلی
واھد  چنانکھ ظاھراً اشکال سید احمد کربالیی بھ محقق اصفھانی ھمین بوده است کھ بنابر این معنا وحدت حق، عددیھ خ. عددیھ بگوید

  .بود و غیر آن قابل تصور است

توضیح این مطلب چنین است کھ گفتھ می شود ھر واحدی کھ موصوف شود بھ این کھ خودش خودش می باشد و غیر او او نیست و از  
او مسلوب است، وحدت آن وحدت عددی است و از وجود حق بنابر قول بھ تشکیک غیر او مسلوب است و غیر او او نیست و در         

این وحدتی است کھ صرف وحدت است و ھیچ غیری از او مسلوب نیست؛ اگر چھ او ھیچ یک از آن اغیار نیست و بھ عبارت       مقابل
دیگر بنابر بسیط الحقیقة کل االشیاء و لیس بواحد منھا گفتھ می شود وجود ھیچ شیئی، مسلوب از حق و غیر حق نیست و ھمھ محاطند    

و ھمھ مقھورند و او قاھر و او بر ھمھ احاطھ وجودیھ دارد؛ واحد است و یگانھ است  در عین این      و او محیط و ھمھ مملوکند و او مالک
او غیر ھر یک از آنھا است ولی آنھا غیر او       . کھ ھیچ یک از اشیا نیست، ھمھ او ھستند و غیر او نیستند ولی او ھیچ یک از آنھا نیست

  .نیستند

مقصود آنھا با آن ادا نشده باشد می گویند ھر چھ غیر از این معنا باشد سر از وحدت عددی در می   باالخره با مثل این بیان کھ شاید کمال 
آورد، و وحدت حق وحدت صرفھ و بالذات و غیر محدود و غیر متناھی است و با سلب وجود اشیا از وجود او محدود و مقھور این         

صحابھ واجلّھ علما و متکلمین و حکما سر از معنای توحید خدا در نیاورده و   بنابر این می گویند مثالً تا قرن دھم کسی از . سلب می شود
آن را نفھمیده اند و آن توحید و عدم تعدّد و تکثر کھ برای ھمھ اشیا گفتند مادام کھ با این توحید کھ عدم امکان تصور غیر حق و            

حتی بنابر قول بھ اصالة      . از واحدی باشد وحدت نیست مسلوب از حق است  توأم نباشد توحید نیست و ھر وحدتی کھ بھ سلِب غیر، 
  .الوجود و قول بھ تشکیک و ذی المراتب بودن وجود، چون بنابر آن وجود مراتب نازلھ غیر از وجود حق و مسلوب از او است



لوب بودن ارض و  است و حق بودن و غیر مس   ) بھ کسریا(این معنا ھمان وحدت شخصی وجود و اعتباری و غیر  حقیقی بودن متعینات 
سما و حجر و مطر و انسان و مالئکھ و حیوان از او است و سلب او از وجودات متعیّنھ بھ تعینات مختلفھ است کھ او ھیچ یک از اینھا        

آنچھ  آنکھ و  . نیست و اینھا ھم چیزی حقیقی نیستند و اگر باشند و ھمھ او ھستند و و غیر از او چیزی نیست؛ و لیس فی الدار غیره دیّار  
  .حقیقت است او است و آنچھ اعتبار و غیر حقیقی  است او نیست و او بر آن متعین بھ آن اعتبار صادق نیست

بھ ھرحال ھر تعبیری ادق و ارق از این داشتھ باشند وحدت شخصی وجود و توحیدی است کھ بھ قول ایشان صحابھ و اجلھ علما و         
  .شھود بھ آن رسیده اندحکما آن را در نیافتھ بودند و اھل مکاشفھ و 

ما عرض می کنیم با ھر بیام و تقریر کھ این مطلب ادا شود، از دعوت قرآن و انبیا این معنا ظاھر نیست و صحیح نیست کھ کسی بگوید    
دعوت انبیا این معنا ظاھر نیست و صحیح نیست کھ کسی بگوید دعوت انبیا بھ توحید کھ اساس واصل دین است از آدم تا حضرت       

م، صلوات اهللا علیھم، تا قرن دھم بر ھمھ مخفی مانده است و بالغ مبین در آن انجام نشده و ھمھ در ضاللت واگذار شده اند و بعثت    خات
  . انبیا تا قرن دھم بی حاصل بوده است

  . وجود آنھا استمتبادر از دعوت قرآن و ھمھ انبیا بینونت مخلوق و خالق و اصنام و مسیح و آلھھ با اهللا و واقعیت و خارجیت 

د متبادر از دعوت آنھا وحدة الموصوف بالخالقیة و الرازقیة و من لھ االسماء الحسنی و عدم الوھیت غیر از او است لکونھ موصوفاً بما یضا 
برای اهللا  ھذه االسماء من العجز و الجھل است و ال الھ اال اهللا، نفی الوھیت ھمھ و ھر چیزی است کھ فاقد این صفات است و اثبات آن      

ھمھ غیر او   . واحدی است کھ شریک و نظیر و عدیل و مثل و نظیر برای او کھ حقیقتش از توصیف بھ کلیّت و جزئیت منزه است نیست 
این توحیدی است کھ در حدفھم بشر است و      . ھستند و او غیر از ھمھ است چنانکھ ھمھ ھم غیر ھم ھستند و صادق بر دیگری نیستند

خواه آن را شما وحدت عددی بگویید یا از این عدم امکان فرد دیگر آن کھ مثل فرد         . کرده و تفھمیم آن میسر است انبیا آن را تبلیغ
بھ عنوان   ) اهللا(اصالً در توحید مستفاد از قرآن کریم اثبات غیر      . این توحید است. حقایق کلیھ ذات االفرار نیست، آن را عددی ندانید

عاجز و مملوک و العزیز بھ و الذلیل لھ و اصنام و معبود ھای دیگر و مالئکھ و ھمھ و ھمھ منطوری       مخلوق و مرزوق و فقیر و جاھل و
است و از توحید ذات و صفات، نھ نفی ذوات سایر کاینات و مخلوقات مقصود است و نھ غیر او او نبودن مضرّ است و در مثل قولھ تعالی  

خدا و وحدانیت او در فاطریت آسمانھا و زمین ثابت است و ھم آسمانھا و زمین        ھم توحید» افی اهللا شک فاطر السماوات و االرض«
آیا کسی از این آیھ     . وجودشان و تحققشان ثابت است نھ این کھ او از ھر یک از آنھا مسلوب و ھیچ یک از آنھا از او مسلوب نباشد   

  ! ؟از خدا باشد می فھمدکریمھ ی فطر، معنایی از آسمانھا و زمین کھ غیر مسلوب و غیر قابل سلب 

ما بھ این آقایان عرض می کنیم شما را بھ خدا این کشف و شھودھایی را کھ برای خود یا دیگری مدعی ھستید پیش خود نگھدارید و      
خود   مسلمانان و اھل قرآن و کسانی را کھ بھ قول شما بھ مرتبھ کشف و شھود نرسیده اند بھ حال خود بگذارید تا بھ کار دنیا و آخرت   

 بپردازند و از جھاد و امر بھ معروف و نھی از منکر و ریاضت و شرعیّھ باز نمانند و این معنای توحیدی را کھ بعضی می گویند بسا یھود و   
  .»حتی یکشف لکم ما تقولون«نصاری و مجوس بلکھ بت پرستھا ھم داشتھ باشند بازگو نکنید، بلکھ برای خود حفظ کنید 



ذاتی اهللا مضاد با تکثر و تکرر است و این وحدت منافات با این ندارد کھ مصداق عناوین کلیھ ای باشد کھ         و حاصل این کھ وحدت 
کھ در خارج یا عندالعرف بھ حق یا بھ اشتباه و غلط بر غیر او اطالق شود؛   ) رازق(و ) خالق(و ) معبود(و ) الھ(نباشد مثل ) اهللا(عنوان ذات 

کھ این   ) اهللا(معبود اال اهللا کھ در مثل این نفی و اثبات و توحید اگر چھ عددی باشد، وحدت ذاتیھ        لق االّ اهللا یا خا مثل ال الھ الّا اهللا یا ال
بھ آن گونھ کھ    ) اهللا(صفات غیر ذاتی را از غیر او نفی می کنیم و برای او ثبات می نماییم محفوظ است و این غیر از وحدت عددی       

  .از آن منزه است) اهللا(ھیم داد، می باشد کھ مشرکین گمان می کردند و شرح خوا

ھرچند  . و بھ عبارت دیگر، الھیت و معبودیت و خالقیت از صفاتی است کھ اگر برای غیر خدا ھم ثابت شود، با توحید ذات منافات ندارد 
غیر خدا در ھمان محدوده ی   ممکن نیست و این صفات ھم ھمھ برای) اهللا(اثبات این صفات برای غیر خدا بالذات، مثل اصل وجود غیر 

دارند و در واقع توحید خدا بھ این صفات بھ حکم شرع و بھ ھدایت شرع ثابت است کھ این شرک و مشارکت      قرار امکان و نیاز بھ غیر
  .فرموده است» ان ھی اال اسماء سمیّتموھا انتم و آباءکم«را ممنوع و باطل اعالم کرده و 

ھم بسا ھمین معنا استفاده شود کھ اگر چنین معنایی باشد، باید باذن اهللا و حجة   » س اتخذونی و امی الھینءانت قلت للنا«و از مثل کریمھ 
من عنداهللا و من عند نبیھ باشد ولکن چون چنین شؤونی بھ کسی واحدی حتی مالئکھ اعطا نشده است، خداوند در این شؤون توحد و     

  .تفرد دارد

بھ مناسبت خصوص بعض صفات و صدور بعض افعال اطالق می   ) اهللا(نیست، اگر بھ ) اهللا(ان ذات و خالصھ در الفاظ و اسمایی کھ عنو
اگر تنازالً و تشریفاً یا از تنگی قافیھ اطالق شود و غیر اهللا ھم بقدرة اهللا تعالی صاحب آن وصف دانستھ شود، باید باذن     ) اهللا(شود بر غیر 

و مسبوق بھ جھل و قابل لحوق عدم بھ آن نیست و ھم بر    است اطالق شده کھ علمش بالذات اهللا باشد؛ مثل علیم کھ در قرآن ھم بر خدا
  ).و بشروه بغالم علیم(بنده کھ نھ فقط علمش بلکھ ذاتش و وجودش مسبوق بھ عدم است اطالق شده است؛ مثل 

قائل بودند، بالذات باطل و برای مثل مالئکھ غیر   بتھا  برای مجاز نیست و صاحب اختیاریھایی را کھ) اهللا(چون پرستش غیر ) إلھ(در مورد 
ثابت و غیر واقع است، ھمھ از غیر اهللا نفی شده است کھ چنین شئونی برای چیزی و کسی قرار داده نشده است و مثل صفت معبودیت و   

است و  ) اهللا(بھ ذات اقدس الھیّت ھر چند از صفات ذات و بھ عنوان ذات، نیست بلکھ معبودیت آن بھ عبادت غیر و حادث است مختص 
  .عبودیت و پرستش غیر اهللا مجاز نیست

  .در واقع این توحید، ھم از اعمال جوانح است و ھم جوارح، ھم عقیده است و ھم عمل

آن و حاصل این کھ در مسألھ ی توحید، گذشتگان و بزرگان دین و مذھب بیراھھ نرفتھ اند و عقاید آنھا در الھیات و توحید متلقای از قر   
  . السّالم، بوده است مو ھدایت اھل بیت، علیھ

  .آنجا کھ وحدت عددی بوده است عنوان ذات نبوده و در آنجا کھ عنوان ذات بوده بھ وحدت ذاتی قائل و معتقد بوده اند

  .جھت روشن شدن مطلب کالم را ادامھ می دھیم



اعظم، صلی اهللا علیھ و آلھ و سلّم، وحدت عددی الھ، بلکھ       اگر تلقی مشرکین کھ بھ تعدد آلھھ معتقد بودند از دعوت حضرت رسول 
؛ معلوم است بھ این جھت بوده کھ آنھا در اندیشھ خود       »اجعل االلھة الھاً واحداً ان ھذا لشیء عجاب«: بوده است و لذا می گفتند) اهللا(

اند کھ مثالً در مقام شمارش و تعداد سیصد و شصت      داشتھ اند کھ آن را صادق بر کثیرین و افراد متعدد می دانستھ) الھ(معنایی کلی از 
  .بت و الھھ داشتھ اند

این دلیل این نیست کھ تلقی مؤمنان و کسانی کھ با دعوت آشنایی می یافتند ھمھ و مخصوصاً خواص، مثل جعفر طیار و حمزه              
اکتفا می شده است کھ سیصد و شصت عدد را یک    سیدالشھداء و سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار و دیگران این بوده است و فقط بھ این 

ھرکس مطالعھ در تاریخ اسالم و سیر دعوت حضرت رسول خدا، صلی اهللا علیھ و آلھ و سلّم، داشتھ باشد می داند کھ          . عدد بگویند
ما و ھمھ ی مردم و  برداشت صحابھ عالیقدر آن حضرت و حضرات ائمھ طاھرین، علیھ السّالم، و بعدھم علما، محققان، اندیشمندان، حک

حتّی آن اعراب طرف خطاب قرآن کھ ایمان آوردند از دعوت بھ توحید و بھ گفتھ شما وحدت عددی این نبوده است کھ توحید و          
مثل وحدت بت و چیزھایی است کھ خودشان می ساختھ اند و یک نفی و اثبات ساده و بی اھمیت و بی ارزش         ) اهللا(وحدت عددی 

اجعل اآللھة الھا    (است و اگر ابتدا می گفتند    ) الھ(ھر دو وحدت عددی   ھم ـ العیاذ باهللا ـ  مثل ال الھ اال العزی است،   و ال الھ اال اهللا است
شده است مقصود و معنای این جملھ را دریافتھ و دانستھ و شناختھ بودند کھ      ) اهللا(بعد با آن ھمھ توصیفی کھ در قرآن کریم از ) واحداً

است  ) اهللا(نیست و الھی کھ قرآن فقط الوھیت او را تبلیغ می کند و خلق اهللا را بھ آن دعوت می نماید   ) الھ(ددی مسألھ مجرد وحدت ع
، و سنگ، چوب،   ...کھ ذاتاً واحد است، الھی است قادر علیم حکیم رحمان رحیم بصیر خبیر عالم الغیب و الشھادة الکبیر المتعال و       

  .باشد) الھ(درک نیست و ال الھ اال اهللا مثل ال الھ اال العزی نیست کھ فقط وحدت عددی جماد، مأکول و غیره و؟ فاقد فھم و 

ھستند و اثبات  ... این کلمھ توحید نفی الوھیت صنم و الت و عزی و الھھ غیر اهللا است، برای این کھ فاقد کمال و علم و شعور و قدرت و
  .الوھیت اهللا است کھ خالق سماوات و ارضین است

فقط انشاء یا اخبار از الوھیت اهللا کھ یکی از این آلھھ است نیست، بلکھ اعالن عدم امکان الوھیت آنھا و      ) ال الھ اال اهللا(یدند کھ می فھم
  .واحد بالذات است) اهللا(انحصار آن در 

ین یک معنای بسیار     ا. بھ نظر ما این وحدت، وحدت عددی نیست کھ با اثبات آن برای بت ساختھ شده از مأکول فرق نداشتھ باشد     
کھ بھ قول خودتان عقیده تا قرن دھم بوده ـ تحقیر کرده، و        ا ـ  باعظمت و بزرگی است کھ از کلمھ توحید استفاده می شود و شما آن ر

اوج عظمت آن را و توحید آن را نادیده می گیرید تا یک نظری را کھ فالن بھ اصطالح عارف بھ خیال خودش با کشف و شھود بھ آن      
  .ده مطرح می نماییدرسی

و بھ بیان روشن تر فرق است بین این کھ گفتھ شود ما عندی اال دینار واحد و من بیشتر از یک تومان بدھکار نیستم یا نزدم نیست، این        
  ھ تاریخ وحدت عددی است و بین این کھ گفتھ شود ما عندی اال دینار خاص مسکوک بسکّة کذائیة و من بیشتر از یک تومان اسکناس ب

  .این اقرار بھ شیء واحدی است کھ تعدد ندارد. این وحدت عددی در مقابل تعدد نیست. کذایی و وصف کذایی ندارم یا بدھکار نیستم

  .ھمین معنا را می دھد» فاعلم انھ ال الھ اال اهللا«: آیھ کریمھ ای کھ خطاب بھ رسول اکرم ـ صلی اهللا علیھ و آلھ و سلّم ـ است



) اهللا(بھ قول شما وحدت عددی است، امّا معنایش این است کھ الھ جسم نیست، جاھل نیست، عاجز نیست، محتاج نیست،  ) ال الھ اال اهللا(
این وحدت وحدت عددی     . می دانید ھمھ دارای این صفات نقص، عجز، جھل و احتیاجند) الھ(واحد بالذات است؛ یعنی آنچھ را شما 

  .از آن تلقی و مستفاد می شود اعلی الحقایق و اشرف المطالب استیند آنچھ آن را وحدت عددی بگو و اگر ھم) ١(نیست

، بی جھت و ترجیح بال     این نفی و اثبات . نفی تعدد الھھ و حصر آن در واحد است، امّا نھ واحدی کھ با الھھ دیگر علی السواء باشد! بلی
  .ال یستحق االلوھیة و اثبات آن برای من یستحقھا استنفی الوھیت عمّن . یکی از آنھا نیستمرجح و نفی وجود الھھ و اثبات 

  .نفی الوھیت سنگ و چوب و اثبات الوھیت اهللا است، نھ مثل نفی وجود این سنگ و اثبات وجود سنگ دیگر است

ند و دشواری   م آن را می فھماین معنای بزرگ و عالی کھ اعلی المعانی است، تلقی ھمھ از توحید قرآن تا زمان ما بوده و ھست و ھمھ ھ
  .ت ندارد و کشف و شھود نمی خواھد و دین و عقیده بھ کشف و شھود اشخاص واگذار نشده استغموضو 

  . از آیات توحیدیھ از ھر کدام جھتی از این جھات استفاده می شود

ذھب کل الھ بما خلق و لعال بعضھم علی        و ما کان معھ من الھ اذاً ل«: و آیھ وافی ھدایت دیگر» لو کان فیھما آلھة الّا اهللا لفسدتا«: از مثل
  .نفی شریک در ادارده کاینات و خلق و رزق و اماتھ واحیا و سایر تصرفات در عالم استفاده می شود» بعض

را ) اهللا(ثھ و  ثالردّ عقیده انصار است کھ خدا را ثالث    . »لقد کفر الذین قالو انّ اهللا ثالث ثالثة و ما من الھ الّا الھ واحد«: و مستفاد از مثل آیھ
  .م و مرکب از سھ جزء می دانند و اگر ھم بھ زبان واحد بگویند مستلزم ھمین ترکیب یا تناقض گویی صرف استنومنطبق بر سھ اق

ی عزی و العیاذ   نیز بر ھمین معنا داللت دارد کھ این نفی و اثبات ترجیح بال مرجع مثل نف» و ما من الھ الّا اهللا الواحد القھار«: و امّا آیاتی مثل
باهللا اثبات الت یا معبود ھای دیگر کھ پرستش می شدند نیست، بلکھ نفی ھمھ آنھا و الوھیت اهللا واحد القھار است و مثل این است کھ     

اهللا  لذا الوھیت آنھا را نفی و برای     . ھم اهللا را بھ صفت واحدیت و قھاریّت می شناختھ اند و او را در عدد الھھ پرستش می کردند     ھاآن
و قھاریت، حاکمیت و غالبیت او بر ھمھ و سلطھ و استیالی او بر ھمھ           هالواحد القھار اثبات فرموده است و مقصود از واحدیت قاھر

در شیء واحد نباشد و     کھ ھمھ را شامل باشد و ذاتاً حالّ    است، اما این کھ از قھاریت غیر متناھی بودن ذات و مقھوریت اشیا بھ نحوی 
عزلی یعنی بینونت شیء از شیء    بینونت ی بر ھمھ ماسوی داشتھ باشد؛ یعنی بوجوده محیط بر ھمھ باشد و بینونتش از اشیاءاحاطھ وجود

نباشد بلکھ نظیر بینونت ذی الظلل و ظل وصفی باشد و بھ عبارت دیگر او از ھر چیزی مسلوب شود ولی ھیچ چیز از او سلب نشود، از     
و این کالمی کھ بعضی دیگر     . چنین معنایی استفاده نمی شود و احاطھ وجودی و ذاتی را افاده نمی نمایدقھاریت مذکور در آیھ انصافاً 

توحیدة تمییزه عن خلقھ و     «: کرده است کھ ١٧٧از حضرت امیرالمؤمنین  ـ علیھ السّالم ـ نقل نموده و آن را مستند بھ نھج البالغھ خطبھ   
آیا مراد این است کھ بینونت عزلی       . اگر چھ ما آن را در نھج البالغھ نیافتیم بسیار غموضت دارد »حکم التمییز بینونة صفة البینونة عزلة

چنانکھ ھر شیء از شیء و اشیاء دیگر دارد کھ از ھم جدا و بی ارتباط و بی اطالع از یکدیگرند بین خالق و خلق نیست و این دو بھ ھم      
این فقیر بھ او است   . بھ او دارد و قائم بھ او است و تحت تربیت او است و مستقل از او نیستاین احتیاج . ارتباط دارند و از ھم جدا نیستند

بینونت و جدایی تام خواھد    بینونت اگر عزلی باشد بین شیئین. این مرزوق و مربوب است و او رازق و رب است. و او غنی بالذات است



ذاتاً با ھم بینونت ندارند و واحدند و او احاطھ وجودی بھ ھمھ دارد کھ ھمھ        و خلق و خالق  یا این کھ مقصود این است کھ شیئین. بود
این معنی را آیات    . اویند و او ھیچیک از ھمھ نیست و بھ صفت کھ ھمان تعینات و حدود وجودی باشد از ھم جدا و ممتاز می باشند    

می کند و ھمان لیس فی الدار غیره دیار می شود و الزم      کثیره قرآن کریم و روایات و خطبھ ھای نھج البالغھ بھ صراحت و قاطعیّت رد
می شود کھ صفتی ھم کھ بھ آن امتیاز حاصل می شود وجود حقیقی نباشد و اصل این امتیاز صفتی صوری و مثل ھمان موج دریا و دریا    

مھ شرایع و اوضاع مسلمھ عقلیھ و      باشد یا برای این کھ کمتر اشکال داشتھ باشد ظھور و تجلی بگویند و خالصھ معنایی است کھ با ھ  
  .شرعیھ منافات دارد و خالف وجدان است و ھمھ برنامھ ھا را بی معنی و بی حقیقت قرار می دھد

آیات صریحھ قرآن مجید و احادیث و خطب توحیدی نھج البالغھ ھمھ این نظر را رد می کنند و با این نظر باید ھمھ این آیات و             
بھ چند جملھ متشابھ کھ بعضاً ھم مصدر معتبری ندارند اکتفا کنیم و باب استفاده از قرآن کریم و احادیث را    احادیث را کنار بگذاریم و 

  .ببندیم

باز ھم برای توضیح بیشتر عرض می کنیم این کھ می گویند تلقی ھمگان از توحید وحدت عددی بوده است و وحدت عددی مستلزم     
دتش عددی است جز بھ تمیز آن واحد از اعداد دیگر و انسالب آنھا از او تشخص و     محدودیت و مقھوریت است زیرا واحدی کھ وح

تعین نمی یابد خواه واحدھای دیگر موجود باشند کھ در این صورت کثرت عددی محقق می شود و تشخص ھریک از ھم بھ ھمان       
کھ باید ذات باری را از آن منزه دانست      سلب دیگران از او و صحت سلب او از دیگران است و این خود مقھوریت و محدودیت است 

کھ تشخص آن بھ ذات خود است و نھ سلب شیء یا اشیاء دیگر از آن و خواه واحدھای دیگر موجود نباشند کھ در این صورت اگرچھ   
  .کثرت عدد تحقق ندارد امّا وحدت عددی است

است و در مقابل آن تعدد و کثرتی فرض نمی شود بھ       و از سوی دیگر می گویند توحید ذاتی و وحدت ذاتی کھ ذات حق بذاتھ واحد
غیرنامتناھی بودن ذات اقدس او است کھ غیرمتناھی واحد است و وحدت او بالذات است و در قبال آن تعددی نیست، زیرا فرض          

  .غیرمتناھی دیگر مستلزم کثرت و تناھی و محدودیت ھر دو و وحدت یا کثرت عددی است

ری کھ موجب تناھی، محدودیت، کثرت عددی یا وحدت عددی دو واحد متناھی می شود کھ عبارت از         و بھ عبارت دیگر ھمان ام
سلب ھریک از آنھا از دیگری است ھمان در فرض تعدد غیرمتناھی نیز موجب تناھی و محدودیت ما فرض انھ غیرالمتناھی می شود و   

  .اھی و تعدد آن در قبال وحدت آن محال و مستلزم خلف استخلف الزم می آید بنابراین فرض غیرمتناھی دیگر در قبال غیرمتن

و اما اشیاء دیگر کھ ھمھ متناھی ھستند غیرمتناھی بھ آنھا محدود و متمیز نمی شود و غیرمتناھی احاطھ وجودی بھ آنھا دارد زیرا             
بالعزلة ھست بین آنھا نیست و خالصھ بھ تعبیرات مختلفی کھ      و حقیقی ا ندارد و تعددی کھ در دو مباینغیرمتناھی بینونت عزلی با آنھ

ویند  در بیان ربط این اشیاء متناھی با غیرمتناھی دارند کھ یا آنھا را تعینات و جلوه و یا شئون و یا ظھور و تجلی و اشراق غیرمتناھی می گ  
  .تغیرمتناھی را حقیقتی فراگیر ھمھ آنھا می گویند کھ بوجوده محیط بر آنھا اس

این معنی بینونت حقیقی بین خدا و خلق نیست و یک بینونت غیرذاتی و اعتباری است و از وحدت وجود باطل سر در می آورد ھر چند   
  .تعبیرات در صراحت و عدم صراحت بھ این معنی تفاوت دارد ولی احاطھ وجودی خدا را بر اشیاء چگونھ بی اشکال بیان می کنند



  .ھمھ آسمانھای حقیقی و واقعی می فھمند کھ با خالق خود بینونت دارند) الذی خلق سبع سماوات طباقاً(یھ ھمھ می دانیم کھ در مثل آ

می گویند بینونت آنھا عزلی نیست و بھ حدیثی کھ در احتجاج است و قبالً بھ آن اشاره شد کھ بعضی بھ اشتباه آنرا بھ نھج البالغھ و          
  .ندنسبت داده اند احتجاج می نمای ١٧٧خطبھ 

مغایر  (جواب این است کھ اوالً استدالل بھ یک روایت بھ فرض این کھ مرسل نباشد و مسند و صحیح باشد و داللتش ھم بر این معنی     
داللت بر این مغایرت و عدم وحدت دارد       کھ کامل باشد در مقابل این ھمھ آیات قرآنیھ و احادیث شریفھ) نبودن ذاتی خالق و مخلوق

یات و احادیث و تلقی ـ بھ قول شما ـ ھمھ از توحید قرینھ بر عدم اراده این معنی از آن است تا چھ رسد بھ این کھ       صحیح نیست و این آ
و ثانیاً می گوییم بینونت خالق با مخلوق را ما ھم عزلی نمی گوییم و خالق را منعزل از     .روایت مرسل باشد و داللت آن ھم کامل نباشد

خدا قیوم آسمانھا و    : یل نیستیم و خلق را دائماً تحت مدد فیض، تربیت و عنایت او می دانیم و می گوییم   خلق نمی دانیم و قائل بھ تعط
  .زمین و مدبر و متصرف عالم کون و فساد است و کل یوم ھو فی شأن است و یداهللا فوق ایدیھم

و قالت الیھود   «: ذھب اھل قرآن و توحید است    جدایی بالعزلة کھ معنایش انعزال خالق از خلق است عقیده یھود است و عدم انعزال م
  .»یداهللا مغلولة ایدیھم ولعنوا بما قالو بل یداه مبسوطتان

ھ ھی محیط و فراگیر کاینات متنا بھ صورتیکھ غیرمتناھی بوجوده ) اهللا(و بعد از این بیانات کھ از آن معلوم می شود مسألھ غیرمتناھی بودن 
کھ اگر خدا الیتناھی باشد باید یا فراگیر         (ایتھای قرانیھ سازگار نیست، در بیان ردّ این اشکال  گردد با عقاید توحیدیھ صحیحھ و ھد

می گوییم خدا ھمانطور کھ گفتھ  ) کاینات متناھیھ باشد یا محدود و مقھور بھ سلب آنھا از او و بھ عبارت دیگر جھت تمیز او از آنھا باشد
دیگر نسبت بھ او خلف و مستلزم تناھی و محدودیت ھر دو است، بنابر این تعدد در آن       شده ذاتاً غیرمتناھی است و فرض غیرمتناھی 

امّا اشیاء متناھیھ وجودشان ذاتاً در رتبھ ذات غیرمتناھی قرار ندارند بلکھ غیرمتناھی خالق است و دیگران ھمھ مخلوق، او   . متصور نیست
از این جھت ذات غیر متناھی در مرتبھ ذات، غیرمتناھی و غیرمحدود بھ    . مالک است و ھمھ مملوک و رتبھ مخلوق متأخر از خالق است

  .اشیاء متأخر از ذات خود است

با وجود این گمان نمی رود آنان کھ بھ قول این اھل نظر در قرن دھم بھ معنی توحید و غیرمتناھی بودن ذات حضرت احدیت عز اسمھ     
ین توصیف بھ غیرمتناھی می خواھند بھ شکلی متناھی را ھم در حساب غیرمتناھی و یک    رسیده اند این تقریرھا را بپذیرند زیرا آنھا از ا

واحد معرفی نمایند و احاطھ وجودی بگویند لذا غموضتی کھ در توصیف خداوند متعال بھ غیرمتناھی وجود دارد قابل ارتفاع بھ نظر        
  .نمی رسد

نبودن متصور است و وصف زمان و مکان و زمانیات و اعداد و معدودات   وصف اجسام و کل ماسوی اهللا بھ متناھی و محدود و غیر خود 
و ھم چنین وصف مقدورات و معلومات افعال و رحمت الھی و ما عنداهللا بھ غیرمتناھی مثل وصف تعاقب حرکت  خلق و افاضھ و فیض  

  .و امثال این امور ھمھ بھ غیرمتناھی متصور است



مثال الھی بھ غیرمتناھی کھ بھ نحوی بوجوده محیط و فراگیر ھمھ جا و ھمھ کس و ھمھ چیز،         امّا وصف ذات بی مانند و بی کفو و بی
زمین و آسمان و جن و انس و مالئکھ و جماد و نبات و غیر آنھا باشد و با آنھا بینونت عزلی و حقیقی نداشتھ باشد از کدام آیھ، روایت،     

  .ودراھنماییھا و ھدایتھای روشن صریح شرع استفاده می ش

و غیر از چند کلمھ کھ با زوِر تأویل و توجیھ بر این مشرب بھ اصطالح عرفانی و بھ قول مستحدث بعد از ھزار سال حمل می نمایند ھمھ    
  .و صدھا و ھزارھا ظواھر آیات و احادیث و ادعیھ بر عکس آن  و خالف آن داللت دارند

س اگر غیر و غیریتی در کار آمد ھمان محدودیتی را کھ در وحدت عددی از      و اگر می گویند غیرمتناھی بھ این معنای فراگیر نیست پ
آن می گریزند باید بپذیرند و ھمان توحید اصحاب ائمھ، علیھم السّالم، و مفیدھا و صدوق ھا و عالمھ حلیھا و ابن سیناھا و ھزاران          

ر غیره دیّار و یکی ھست و ھیچ نیست جز او، و سھ نگردد    این مطالب و مسالک ھمھ ھمان لیس فی الدا گر را قبول کنند واالّبزرگان دی
پرنیان خوانی و حریر و پرند، و سبحان من اظھر االشیاء و ھو عینھا، و انا من اھوی و من اھوی انا و ھرلحظھ بھ شکلی     ... بر یشم ار او را

  .بت عیار برآمد و امثال این بھ قول خودشان شطحیات می شود

قرآن و ائمھ، علیھم السّالم، و صحابھ عالیقدر این اندیشھ ھا نبوده و در این محورھا جریان نمی یابد در توحید         انصافاً توحید اسالم و
  .از آیات و احادیث ظاھر و مبین است) اهللا(اسالم وجود ماسوی اهللا و مغایرت ھمھ با 

گان از آن و نھ منکران و مشرکین معارض آن مطلبی نیست     و تلقی گروند) ال الھ اال اهللا(لول کلمھ توحید دراتر از ھمان مو در توحید ف
  .باید بھ ھمان داللتھای ظاھره قرآن و حدیث بسنده شود و تکلم را در بیشتر از آن موقوف نمود و بھ نھی شرع گردن نھاد

استعجاب می کردند کھ الھھ متعدد     نیست کھ از این ) اجعل االلھة الھاً واحداً(تلقی مؤمنان از کلمھ توحید تلقی مشرکین کھ می گفتند 
واحد است را از آن می    ) الھ (است نبودند و فقط    ) اهللا) (الھ (یکی باشد و متوجھ این معنای بزرگی کھ در این کلمھ درج شده کھ      

ا عدد خاصی است    فھمیدند ھرچند این معنی بھ ظاھر وحدت عددی باشد امّ ) اهللا(حصر آلھھ را در ) ال إلھ االّ اهللا(فھمیدند، ولی مؤمنان 
  .کھ بھ لحاظ خصوص آن این حصر ثابت است و امکان تعدد ندارد

کائن ال عن حدث، موجود  ( .می شود جدا نباشد ردّ تنھج البالغھ را ورق بزنید ھمھ جا این اندیشھ کھ خدا بالذات از ممکنات و مخلوقا
بوق بھ عدم از مسبوق بھ عدم و بینونت عزلی آنھا چھ مطلبی را       غیر از بینونت کائن قدیم از کائن حادث و موجود غیر مس) ال عن عدم

یره الجواھر عرف ان ال جوھر لھ و بمضادتھ بین االشیاء عرف ان ال ضد لھ و    ھجالمشاعر عرف ان ال مشعر لھ و بت بتشعیره(افاده می نماید؟ 
اسماء حسنی غیر از بینونت ذاتی او با سایر کاینات چھ فھمیده     و ده ھا و بیشتر فرازھای دیگر و ) بمقارنتھ بین االشیاء عرن ان ال قرین لھ

از ماسوی جدا نیست و بیرون از     ) بالذات (می شود؟ شما ھمانطور کھ در یکی از رسالھ ھای فارسی خود نوشتھ اید می گویید خدا     
از کلمھ توحید چھ می کنید؟    و  ر از توحیدماسوی نیست و بینونت عزلی ندارد پس با این ھمھ آیات و احادیث و با این تلقی علما و اکاب

یک جملھ مجمل در حدیث احتجاج و بینونت بالعزلة نمی تواند ھمھ این برداشتھای معرفتی را کھ ھمھ داشتھ اند و دعاھا و مناجات ھای  
  .مأثوره بر اساس آن انشا شده بھ خالف ظاھر آن معنی کند



ا و وحدت ما فی دارالتحقق مطرح نیست و دعوت انبیاء و رساالت آسمان برآن مبتنی       اصالً در باب توحید خدا، نفی غیر و تنھایی خد
  .نیست

  .و خدایی است کھ انبیا بھ آن دعوت کرده اند و لھ االسماء الحسنی است) اهللا(این توحید انکار 

و جاعل المالئکة رسالً و باعث االنبیاء و     توحید انبیا توحید خالق کاینات و توحید فاعل ما یشاء، توحید رب العالمین و مالک یوم الدین
المرسلین، توحید الھ و مبتنی بر فصل ذاتی و بینونت عزلی رب و مربوب و خالق و مخلوق  جاعل و مجعول و مالک و مملوک و باعث    

مطلب  ) ا سواه و من ھو محیط بوجوده علی م  (توصیف خدا بھ غیر متناھی . و مبعوث و بھ لفظی کھ اصطالح شده واجب و ممکن است
گفتھ نشود این طرح      کھ  دیگری است کھ با این دریافتھا سازش ندارد و بھ قول شما بعد از ھزار سال طرحی را می ریزد کھ برای این   

جدید و جدا از ھدایت انبیاء و مکتب اسالم و اھل بیت، علیھم السّالم، است تالش کرده اید بگویید در کلمات حضرت مولی                
  .السّالم، بھ آن اشاره شده و پیشینیان بھ آن نرسیده اندالموحدین، علیھ 

و حاصل این کھ ما ھر چند می اندیشیم نمی توانیم بپذیریم کھ مفھوم توحید کھ اساس اسالم و دعوت قرآن است تا یک ھزار سال بر     
  .اختفا بیرون آورند بزرگان صحابھ و اجلّھ علماء و متکلمین و حکماء مخفی مانده تا فالن و بھمان آن را از پرده

بسیار تعجب انگیز است کھ شخص تصور کند شارع مقدس این مسئلھ اساسی توحید را مھمل گذارده و بھ گونھ ای مطرح و تبلیغ         
کرده کھ حق از آن واضح نشده و بھ عبارت دیگر بھ گونھ ای کھ حق از آن واضح شود و در طول یک ھزار سال موجب گمراھی نشود   

مطلب بھ این اھمیت را کھ اھم مطالب است بھ طور روشن بیان نفرموده باشد تا مدعیان کشف و شھود آن را      و کرده باشد آن را تبلیغ ن
مطرح کنند و شیعھ گرفتار سخنان آنھا نیز آنرا دور از ھدایت اھل بیت، علیھ السّالم، نداند و سعی و تالش کند کھ بگمان خودش از ال    

  .لمؤمنین ـ علیھ السّالم ـ کھ بیشتر و بلکھ ھمھ اش این مکتب عرفانی را رد می نماید استخراج کندبھ الی این ھمھ کلمات امیرا

واقع ھم ھمین است کھ صحابھ عالیقدر و محمد بن مسلم ھا و ابان بن تغلب ھا و صدھا صحابھ بزرگ و شیخ مفیدھا و طوسی ھا و         
آنان نھ فصوص و شروح آن و نھ اسفار خوانده بودند و نھ با      .بھ داشتن آنھا نشده اندعالمھ حلّیھا با این مبانی عرفانی آشنا نبوده و متھم 

اسّالم ـ    مالسّالم ـ و مدرسھ ائمھ ـ علیھ       مآنھا در ھمان مکتب اھل بیت ـ علیھ   . ابن فارض و ابن العربی اھل مفاوضھ و محاوره بوده اند
  .کسب علم و معرفت نموده بودند

، صلی اهللا علیھ و آلھ و سلّم، خطاب می       اول ممکنات و خواجھ ی کاینات    کھ قرآن کریم بھ شخص بسیار اسباب شرمندگی است
ولی این مدعیان عرفان کھ خودشان و       » شھد اهللا انھ ال الھ اال ھو و المالئکة و اولو العلم   «: و می فرماید» فاعلم انھ ال الھ اال اهللا«: فرماید

  :گویند مریدانشان آنھا را عرفا می خوانند می

  توحید العوالم ال الھ اال اهللا و توحید الخواص الموجود اال اهللا 

ایّاک اعنی واسمعی یا     «آیا توحیدی کھ پیامبر اعظم ـ صلی اهللا علیھ و آلھ و سلّم ـ بھ دانستن آن مخاطب شده ھرچند خطاب از باب      
  م است؟باشد، و توحیدی کھ خدا و مالئکھ بر آن شھادت می دھند توحید عوا» جارة



آیھ است و    الزم بھ تذکر است کھ ال الھ اال ھو در مثل این آیھ و مثل ھو اهللا الذی ال الھ اال ھو معنایش ھمان ال الھ اال اهللا است کھ در آن دو
ر از آن بھ  قبالً ذکر شده است و تعبی     ) اهللا(از جھت معنا با ھم فرق ندارند اختالف تعبیر برای این است کھ در آن دو آیھ کلمھ شریفھ   

  .بر آن داللت نداشتھ باشد) اهللا(ضمیر تحرز از تکرار و تأکید بر توحید است نھ این کھ ھو اشاره بھ معنایی باشد کھ 

  :و نظیر این کالم است گفتار آنکھ گفتھ است

 والتوحید بال ھو االّ ھو فھو توحید ارباب       اعلم أن توحید ال الھ اال اهللا عامی و ھم اھل العبارة، و التوحید بال الھ اال ھو ھو مقام االشارة،  
الحقایق من االنبیاء و االولیاء البالغین حد الکمال و لیس وراء        اللطایف من االولیاء، و امّا التوحید بال ھو  بال ھو االّ ھو فھو توحید ارباب

  .عبادان قریة

یقولون ال نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک،      می گوییم یا اهللا سبحانک و بحمدک سبحان اهللا عما یصفون سبحان اهللا عما
من تکلم فیک و ھدی من تکلم عنک اغفرلنا زالتناوال    وک االّ باسماء سمیت نفسک بھا ضلّالنصفک اال بما وصفت بھ نفسک و الندع

ارضک و آثار قدرتک و عظم خلقک      تؤاخذنا باقوالنا، الیلیق باھل البصیرة و ارباب الفطنة و المعرفة اال النظر فی ملکوت سمائک و   
فسبحانک ما اعظم مانری من خلقک و ما اصغر عظیمھ فی جنب ما غاب عنا من قدرتک، جمیع ما فی الکون ناطق بتسبیحک و مجدک   

  .و ان من شیء االّ یسبح الحول و القوة اال بک و انت العلی العظیم

 اهللا را کھ آن ھمھ از آن تعظیم شده و از آن کالمی سنگین تر و عظیم  چقدر جرأت و جسارت می خواھد کھ شخص کلمھ طیبھ ال الھ اال
را توحید ارباب حقایق انبیاء و    ) ال ھو بال االّ ھو(تر در میزان انبیاء و اولیا نیست تحقیر نماید و آن را توحید عامی بگوید و ساختھ خود را 

  .اولیا بداند

بما نسجوه من االصطالحات و تنشق االرض و تخر الجبال ھدااستغفراهللا  ربی و اتوب     جبینماوات یتفطرن من کالم ھؤالء المعتکاد الس
والذین  الیھ و قد کان الالئق بی ایضاً ان ال الج فی ھذا البحر الذی ال ساحل لھ و الینجو من وقع فیھ االّ عصمھ اهللا و تمسک بسفینة النجاة     

علیھم اجمعین فیاربی التؤاخذنی بجھلی والتجعل ما کتبت حجة علیّ بل اکتبھ فی       ھم امان من الضالل محمد و آلھ االبرار صلوات اهللا
  .صحیفة حسناتی فانّی ما اردت بذلک االّ وجھک الکریم فاغفرلی یا ارحم الراحمین واخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمین

  

  طھران/ ١٤٢٠جمادی االول ٦

  لطف اهللا صافی

  

  



 مسأله وحدت وجود

 الرحمن الرحیمبسم اهللا 

 پیرامون مسأله وحدت وجود ?

در نصوص قرآنیه و احادیث شریفه صحیحه آنچه مطرح است، وحدت، وحدانیت، واحدیت، احدیث، یگانگى، یکتائى ذات یگانه و یکتا و بى مثـل  
 .و شبه و نظیر و بى مصاحب و بى شریک و بى همتا و بى ضد و ند خداوند حى قیوم متعال است

نیستند، و همه غیر او و او غیر همه مـى باشـد، او صـاحب همـه      (عزّ اسمه(این نصوص هیچ یک از اشیاء و مخلوقات مثل و شبیه او بر حسب 
و اثبات غیر او و عقیده به وجـود و تحقـق غیـر او مسـتلزم     . صفات کمالیه و اسماء حسنى است و توحید نفى شریک و کفو و همتا براى او است

 .و شریک براى او نیستاثبات کفو و همتا 

او او از شبه و شریک و نظیر منزه و مبرا است چه غیر او ـ که هر چه و هر کس باشد مخلوق، مصنوع، مربوب و مرزوق او و محتاج به او و آیـه   
احبان ایـن اوصـاف   تعدد و تکثر و ترکیب و حدوث و فنا و موت و زوال همه اوصاف غیر او است و او با هـیچ یـک از صـ   . است ـ باشد یا نباشد 

وجود نیافتـه  اتحاد ندارد و نه در چیزى حالّ و نه چیزى در او حلول دارد، و اشیاء از او مثل امواج از دریا یا نور از شمس یا حرف از حبر والدت و 
ـ «است نه » لیس کمثله شىء«توحیدى که با ید به آن اعتقاد داشت مفاد  .او خالق همه و همه مخلوق او هستند. اند ال «و » یس شـىء غیـره  ل

 .«شىء غیره

عالوه بر این که بر نفى شیئى مثل او داللت دارد بر وجود شىء لیس مثله نیـز داللـت   » لیس کمثله شىء«این جمله کامله وافى هدایت قرآنیه 
 صادق نمى شود و مثل) لیس کمثله شىء(دارد، و االّ نفى شىء مثل او و 

نیست که صدق آن اعم از این است که مثل موضوع داشته باشد و یا موضوع نداشته باشد در هـر  » مثلهلیس ک«یا ) به لیس تامۀ(» لیس مثله»
 .دو صورت قضیه صادق است

بـود در حالیکـه   » لـیس فـى الـدار غیـره دیـار     «و باصطالح قائل به وحدت وجود » لیس شىء غیره«و » ال شىء غیره«بدیهى است اگر توحید 
 .داللت دارد و هم اثبات غیر مثل از آن استفاده مى شود) عزّ اسمه(شى مثل او  هم بر نفى» لیس کمثله شىء«

یعنى آنچه غیر او است مثل او نیست نه این که غیرى که نیست مثل او نیست، اگر چه ایـن  » ما هو غیره لیس مثله«یعنى استفاده مى شود که 
ال «و » ال شـىء مثلـه  «و » ما هو غیره لـیس مثلـه  «و یا » س کمثله شىءلی«این جمله ها . نیست» ال شىء غیره«نیز مفهومش » لیس مثله«

بالمطابقۀ داللـت بـر    «لیس فى الدار غیره دیار«و » لیس شىء غیره«همه بالمطابقۀ داللت بر توحید و نفى مثل و شریک دارند اما » شریک له
فى مثل از آن استفاده مى شود و چنانکه گفتیم اگر توحید نفى غیر باشـد  نفى غیر دارند و بااللتزام و از باب سالبه بانتفاء موضوع نفى شریک و ن

 .تعبیر از آن به جمله اى که ظاهر در نفى مثل و نفى شریک است جایز نیست و خالف فصاحت و بالغت است

و اشـیاء دیگـر و حقیقـت خـالق و     بارى اگر مراد از کثرتى که بعضى از آن تعبیر به کثرت وجود و موجود مى نمایند جدایى و مغایرت بین خـدا  
. حقیقت مخلوق باشد این غیریت و بینونت و کثرت ثابت است و عقیده به آن خالف توحید قرآن نیست بلکه عین مستفاده من النصـوص اسـت  



ایر داللت دارنـد، و ایـن   همه بر این کثرت و تغ) الناس(سوره شریفه ) و الناس(از آیات قرآن مجید از بسمله سوره مبارکه فاتحۀ الکتاب تا کلمه 
 .توحید اسالم و توحید قرآن و توحید انبیاء است که سلب و نفى تحقق و وجود از غیر خدا در آن ملحوظ نیست

هـا از  بلى اگر این کثرت و تغایر بنابر قول به أصاله الوجود و اشتراك همه موجودات در حقیقت وجود با تمایز وجود خالق از مخلوق و مغـایرت آن 
گر بگویند اگر چه قول به کثرت مصادیق وجود و موجود است ولى به بناء بر این که وجود خالق غیر از مخلوقات و واحد و فـرد و یگانـه و   یکدی

 بى نظیر است با توحید و یگانگى وجود مستقل و غیر وابسته به وجود دیگر منافات ندارد لیکن از جمله نواقص و معایب این قول این اسـت کـه  
ل به وحدت سنخى وجود است که بنابراین خدا و سایر موجودات در حقیقت کنه و ذات که وجود است با هم مشارکت مى یابند و اطالق اوال قو

لـیس  (وجود بر آنها مقول به تشکیک و بر همه حسب مراتب صادق مى شود و در این حد، مثل و شبیه براى خدا اثبات شده است که بـا همـه   
 .طلق و با تفرّد و یکتایى او در حقیقت ذات منافات داردبه قول م) کمثله شىء

و ثانیاً براى خدا تعیین کنه شده است هر چند گفته شود که معرفت کنه وجود نیز محال است عالوه بـر ایـن کـه در ایـن جهـت عـدم امکـان        
گفتیم مستفاد از نصـوص و عرفـان مسـتقیم و    معرفت وجود، موجودات دیگر نیز با خدا شریک مى شوند ولى این معناى دوم به معناى اول که 

صحیح توحیدى است از معانى دیگر وحدت وجود که بعضى به اصطالح عرفا گفته اند اقرب و کم نقص تر است و به هر حال توحید بـا کثـرت   
ت ذاتش متفرد شناخته نمى شـود  وجود و موجود به این معنى که وجود خالق و مخلوق غیر از هم مى باشند تنافى ندارد اما باز هم خدا در حقیق

 .و به توحید مطلق و ناب و نفى شریک در هر باب نمى رسد. و غیر او نیز با او در حقیقت ذات شریک مى گردد

نـد  به این معنى که کثرات را ثانى ما یراه االحوال و باطل و غیر واقعى بدانند اگر به این معنى بگوی) وحدت وجود و موجود(اما معانى دیگر مثل 
و همى و پندارى باشد این معنایى است که به بعض صوفیه نسـبت  ) نه حقیقت ذات آنها(که همه و هر چه هست را واحد بگویند که کثرت آنها 

 1.داده شده و اگر چه بگویند شرك نیست کفر محض و مخالف صریح آیات قرآن کریم است

لهى چیزى را نباید دید و به حساب آورد و به شمار آوردن اشیا و مرئى شـدن آنهـا   بلى اگر این سخن به این معنى باشد که با وجود ذات اقدس ا
در جنب وجود خدا مثل مرئى شدن ذره در آفتاب عالمتاب و به حساب آوردن اتم در مقابل منظومه ها و کهکشان ها و از آن هم کمتـر و کمتـر   

لق و مخلـوق و خـدا و ماسـوى اهللا همـه نـاقص اسـت و آنکـه چشـمش از         و کمتر است و این مثال ها که ما مى زنیم در بیان نسبت بین خـا 
اب کهکشان ها پر است ذره و اتم را نمى بیند، به این معنى وحدت وجود و موجود بگویند چون غیر او را کمتر از آن مى بینند که بـا او بـه حسـ   

 .آیند اشکالى ندارد

 :به قول سعدى که مى گوید

 نیست  هیچ  خدا  جز  عارفان  بر      نیست  پیچ  در  پیچ  جز  عقل  ره

 قیاس  اهل  گیرند  خرده  ولى      شناس  حقیقت  با  این  گفتن  توان

 کیستند؟  دد  و  دام  و  آدم  بنى      چیستند؟  زمین  و  آسمان  پس  که

 پسند  جوابت  آید  اگر  بگویم      هوشمند  اى  پرسیدى  پسندیده

 ملک  و  دیو  و  آدمیزاد  پرى      فلک  و  کوه  و  دریا  و  هامون  که

 برند  هستى  نام  هستیش  با  که      کمترند  آن  از  هستند  چه  هر  همه



 باوج  تابان  خورشید  است  بلند      بموج  دریا  تو  پیش  عظیمست

 درند  بملکى  معنى  ارباب  که      برند؟  پى  کجا  صورت  اهل  ولى

 نیست  قطره  یک  دریاست  هفت  گر  و      نیست  ذره  یک  آفتابست  گر  که

 درکشد  عدم  بجیب  سر  جهان      برکشد  علم  عزت  سلطان  چو

 چراغ  چون  کرمکى  شب  به  بتابد      راغ  و  باغ  در  که  باشى  دیده  مگر

 بروز  نیایى  بیرون  که  بودت  چه      فروز  شب  کرمک  اى  گفتش  یکى

 داد؟  چه  روشنایى  سر  از  جواب      زاد  خاك  کرمک  کاتشین  ببین

 نیم  پیدا  خورشید  پیش  ولى      صحرانیم  به  جز  شب  و  روز  من  که

 ماهیتش  کنه  در  فرومانده      الهیتش  بر  متفق  جهان

 نیافت  جمالش  هاى  منت  بصر      نیافت  جاللش  ماوراى  بشر

 فهم  دست  رسد  وصفش  ذیل  در  نه      وهم  مرغ  پرد  ذاتش  اوج  بر  نه

 کنار  بر  اى  تخته  نشد  پیدا  که      هزار  شد  فرو  کشتى  ورطه  این  در

 رشد  صفاتش  بغور  فکرت  نه      رسد  ذاتش  کنه  بر  ادراك  نه

 رسید  سبحان  بیچون  کنه  در  نه      رسید  بسحبان  بالغت  در  توان

 اند  فرومانده  تک  از  احصى  بال      اند  رانده  فرص  ره  این  در  خاصان  که

 انداختن  باید  سپر  جاها  که      تاختن  توان  مرکب  جاى  هر  نه

وجود را واحـد و یگانـه بگوینـد کـه همـان وجـود       است به این معنى که  2و بیان دیگرى که در این باب گفته اند وحدت وجود و کثرت موجود
و  حضرت بارى جل اسمه است و اشیاء دیگر را منتسب به وجود و مرتبط به او بدانند و به این لحاظ آنها را موجود بگویند یعنى منتسـب بوجـود،  

وابسته به وجودند یکسان و على السـواء   اگر هم بر نفس وجود که همان ذات اقدس او است موجود اطالق شود به لحاظى که بر اشیاء دیگر که
به هر حال این معنى هم با توحید منافات ندارد ولى باز هم مراد از اطالق وجود بر حق تعـالى اگـر حکایـت از حقیقـت ذات او عزاسـمه      . نیست

اهللا (ادراك بگوینـد و خالصـه    باشد همان خبر از کنه و تا حدى ادعاء معرفت کنه حق است اگر چه معرفت کنه وجـود را هـم خـارج از فهـم و    
باشد اشکالى ندارد و خبر از کنه ذات نیست، اما این کـه او وجـود اسـت و وجـود الینـال      ) الینال کنهه و ال تدرك حقیقته(اگر مفهومش ) وجود

ى اسـمى کـه کنـه خـدا را     کنهه است، خبر از کنه او است و به نظر به طور تمام عیار و کامل مستقیم نمى رسد و از سوى دیگر در اسماء حسـن 
به هر حال ممکن اسـت گفتـه   . و ما یرادفه من االسماء الحسنى بسائر اللغات اسم حاکى از کنه و حقیقت نیستند) اهللا(معرفى کند نداریم و حتى 

مهم است این است کـه  در اینجا هم تذکر این نکته الزم است که آنچه . شود این نکات و دقت ها در مرحله ایمان توحیدى الزم الرعایۀ نیست



نسبت اشیاء به خداوند متعال را چگونه بیان کنند؟ اگر همان نسبت مخلوق به خالق و ممکن به واجب بگویند، در این صـورت ایـن کـه خـالق،     
بـه معنـایى کـه    وجود و مخلوق موجود باشد خالف توحید نیست، اما اگر نسبت اشیاء را به او مثل نسبت موج به دریا یا متناهى به غیرمتنـاهى  

 .غیر متناهى احاطه وجودى بر متناهى داشته باشد که همه او باشند و او هیچ یک از آنها نباشد این معانى مفاسدى دارد که قابل قبول نیست

قول و بیان دیگر در وحدت وجود، وحدت وجود و موجود در عین کثرت است که اگر مقصود وحدت سنخى وجود و مقول به تشکیک بـودن آن  
     باشد که همه وجودات و موجودات حقیقت واحده ذات مراتب و درجات باشند و اطالق موجود بر هر یک از آنها جدا از دیگـرى بـه حسـب حـد

ت وجودى آنها باالولیۀ و االولویۀ که آنها را از هم متمایز و مغایر نشان مى دهد باشد، بنابراین وجود وحـدت سـنخى دارد یعنـى همـه موجـودا     
شان وجود است که حقیقت واحده است و چیزى غیر از حقیقت وجود که صاحب المراتب و االفراد و المصادیق است نیستند بنـابراین  حقیقت ذات

هم وجود و هم موجود کثرت دارند و خارجا وجودات و موجودات بسیار تحقق دارند اما همه غیر یکدیگر و کثرت دارند و هر وجـود و موجـودى   
محفوظ است و هم کثرت خارجیت و تحقق دارد اما اشـکال  ) واجب الوجود(دیگر است به این معنى هم وحدت ذات الهیه  غیر از وجود و موجود

 .اخبار از کنه و مشارکت سائر موجودات با خداوند متعال در حقیقت ذات برقرار است

و ذى الضل و ظل، و ظاهر و ظهـور، و وجـود را بـر     گاهى هم این وحدت وجود و موجود در عین کثرت را تفسیر مى نمایند به تجلى و متجلى،
متجلى و ظاهرى و ذى الظل اطالق مى کنند، و به این معنى وجود یعنى ظاهر به ظهورات متعدده و متجلـى بـه تجلیـات کثیـره را واحـد مـى       

از هزار آینـه در نظـر نشـود مشـاهده     (ه دانند، و کثرت را در ظهورات و تجلیات مى گویند، یا این که مى گویند کثرت در مرآت است نه مرئى ک
و بلکه قائل به وحدت تجلى شوندو از آن تعبیر به فیض منبسط کنند و از این مقوله بیانات به قول خودشان دقیق تـر کـه جـز امثـال     ) جز یکى

دم و متأخر کسـى را از عمـق آن   عبدالرحمان جامى و مولوى و سید حیدر آملى و محیى الدین و باالخره صاحب به قول آنها حکمت متعالیه متق
نکـرده  آگاه نمى دانند و تا چند قرن بلکه یک هزار سال بعد از نزول قرآن و عصر پیغمبر، صلى اهللا علیه و آله و سلم، کسى آن را درك یا بیـان  

 .است

با مسأله حادث و قـدیم و کارگـاه   هر چه شخص اندیشمند بیاندیشد این بیانات و اصطالحات و این سازماندهى هاى غریب و عجیب در ارتباط 
 .خارج شناخت» کلُّ ما میز تموه باوهامکم«کاینات را نمى توان به شرع نسبت داد و آن را از محدوده 

تجلى واحد و فیص منبسط و خالصه تفسیر صدور این کثرات از خداى متعال به تجلى و ظهور، و اضافه اشراقیه همـه بـه او و انکـار مجلـى و     
ى و اصطالحات بسیار دیگر که ماوراء اصطالحات مأثوره از شرع یا ماوراء تفسیر مستقیم از آن اصطالحات است باور بخـش و قابـل   مظهر حقیق

و به اصطالح عرفـاء مسـلمین مـى باشـند ایـن عرفـان       . استناد به شرع نیست و این عرفان عرفانى اسالمى نیست و عرفاء عرفاء اسالم نیستند
 :ز اساطین این فن مى گویدعرفانى است که یکى ا

 .و اسالم، عارف و غیر عارف دارند) و به گفته او(وثنیت و کلیمیت و مسیحیت 

 :آیا این همان معناى

 شد  جنگ  در  عیسوى  با  موسوى      شد  رنگ  اسیر  رنگى  بى  چونکه

 نیست؟  آشتى  کردند  فرعون  و  موسى      برداشتى  میان  از  رنگ  این  چونکه

آیا ثنویت و تثلیت مسیحیت و عقاید بودائیت و بت پرست ها و توحید اسالم با این نقشه ها که اینها مى دهنـد بـه هـم نمـى رسـند و صـلح و       
 آشتى برقرار نخواهند نمود؟



 از سوى دیگر اینها با این همه اختالفاتى که دارند آیا همه حق مى گویند؟

جود و کثرت موجود است یا آنها که قائل به کثرت وجود و موجود شده اند خـدا را نشـناخته انـد؟ و    محقق دوانى که مى گویند قائل به وحدت و
فقط آنکه قائل به وحدت وجود و موجود در عین کثرت آن شده و تمام ماسوى اهللا را تجلى و ظهور حق و مضاف به او بـه اضـافه اشـراقیه نـه     

 انصافاً او عارف و صاحب عرفان اسالمى است؟ مقولیه مى داند او خدا را شناخته و عارف شده، و

وجود با خدا خدا، و با هر چیز دیگر همان چیز، با فرعون فرعون، و با امام حسین، علیه السالم، امام حسین، علیـه السـالم، و بـا    : آنکه مى گوید
از وجود چیزى نیست یا آن که مى گویـد همـه اینهـا    شمر شمر و با اشیاء طیبه اشیاء طیبه و طاهره و با اشیاء نجسه همان، و همه وجود و غیر 

فیض منبسط و تجلى واحدند و از این مقوله حرف ها و اصطالحات از کدام آیه و روایت بدون تأویل و توجیه و حمل بر خـالف ظـاهر اسـتفاده    
ود؟ اینهـا سـؤاالتى اسـت کـه هـر      مى شود؟ آیا شریعت سمحه سهله و دین فطرت همین است که تا عصر صاحب اسفار کسى آن را نفهمیده ب

این راه هایى کـه بـه قـول آن آقـا ایـن عرفـاى       . دین اینهمه دشوارى و پیچیدگى ندارد. اینها دین نیست. کس فکر کند جواب آنها منفى است
را به یـاد آن شخصـى    ثنوى و مجوسى و کلیمى و مسیحى و اسالمى رفته اند و این همه نقشه و جغرافیایى که براى عالم وجود داده اند انسان

قابل توجه است کـه بعضـى   . مى اندازد که مى گویند در بعض کتاب هایش نقشه هاى آسمان ها و کوچه ها و خیابان هایش را شرح داده است
مى گویـد وجـود   منافى دانسته و » لیس فى الدار غیره دیار«از صاحبان این قول از تعبیر به علت و معلول در باب وجود دست برداشته و آن را با 

و موجود منحصر در حقیقت واحد شخصى است که الشریک له فى الموجودیۀ الحقیقیۀ و هر چه غیر او در عالم وجود دیده شـود ظهـورات ذات   
 :همه را تطورات و شؤونات و تجلیات وحود او مى داند و مى گوید. و تجلیات ذات او که در حقیقت عین ذات اویند، مى باشد

 .یه اسم الوجود بنحو من االنحاء فلیس اال شأنا من شؤون الواحد القیومکل ما یقع عل

 :و این شعر را از مالّى رومى مى آورند

 ما  هستى  مطلق  وجود  تو      نما  هستیها  عدمهاییم  ما

که گـاه دو پهلـو و گـاه صـریح در     در کلمات ابن عربى و شرّاح فصوص و دیگران از شعراء و به اصطالح عرفاء از این مقوله کلمات بسیار است 
 3.وحدت وجود و موجود ذى الشؤون و التطورات و التجلیات و الظهورات مثل البحر و امواجه است

یکى از معاصرین پیرامون همین مسئله وحدت وجود و اصطالح تجلى و ظهور کالمى دارد که نقل و بررسى آن در اینجا مطالبى را کـه گفتـیم   
 .روشنتر مى سازدم

 :مى گوید او

نظر به وجود نامتناهى و احاطه تامه که الهوت نسبت به جهان ممکنات دارد، ارتباط الهوت را با جهان آفرینش هرگز نمى توان بـه صـورت   »
و  حلول یا اتحاد یا انفصال توجیه کرد، بلکه نزدیکترین و تا حدى مناسبترین تعبیرى که براى این مطلب مى توان پیدا کرد همـان لفـظ تجلـى   
ـ    ان ظهور است که قرآن کریم نیز آن را به کار برده و اولیاى دین و مخصوصاً پیشواى اول شیعه در کالم خود این تعبیر را به طور مکـرر بـه زب

خداى بزرگى که هستى پاکش نامتناهى است و از هر جهت به جهان آفرینش احاطه وجودى دارد نمى توان گفت که در یک جـزء  . آورده است
ى جهان حلول کرده و در میان چهار دیوار هستى وجود محدودى محبوس و زنجیرى شده است یا هویت واجبى خود را تبدیل به هویـت  از اجزا

این ذات نامتنـاهى و محـیط علـى االطـالق در     : یکى از ممکنات نموده، و عین یکى از ساخته هاى خود شده است و هم چنین نمى توان گفت
آفرینش جایى براى خود باز کرده، و در عرض مخلوقـات خـود قـرار گرفتـه اسـت و ماننـد یکـى از پادشـاهان          یک گوشه از گوشه هاى جهان



 فرمانروا در قلمرو صنع و ایجاد سلطنت مى کند بلکه آنچه در توجیه رابطه الهوت با این عالم مى توان گفت این است که وجود نامتناهى حـق 
است پیوسته از همه چیز و در همه جا ظاهر و هویدا بوده خود را نشان مى دهد بـى آنکـه دامـن     عز اسمه که على االطالق به همه چیز محیط
اشیا با اختالف فاحشى که در میان خود از جهت وجود دارند هر کدام به مثابه آینه اى هستند کـه  . کبریایى او با ماده و مکان و زمان آلوده گردد

البته بدیهى است که هـر محـدودیتى کـه در ایـن صـورت پـیش آیـد از ناحیـه         . نشان مى دهندبه حسب صالحیت ویژه خود هستى پاك او را 
البته روشن است کـه ایـن نظـر نـه     ). ظاهر(است نه از ) مظهر(و هر نقص که مشهود شود از مجلى است نه متجلى، از ) مرئى(است نه ) مرآت(

موجودات نه با خدا متحدنـد، و نـه از خـدا    . و مستلزم محدودیت و جسمیت مى باشندحلول و اتحاد را در بردارد و نه انفصال و انعزال را که هر د
اگر نظریه حلول و اتحاد صحیح بود فرقى میان خدا و خلق نبود و اگر نظریه انفصال درست بود یک بعد نامتناهى میان خـدا و خلـق پیـدا    . جدا

 .«رابطه خدایى در کار نبودمى شد و باز به واسطه عروض محدودیت بر الهوت و انقطاع حتمى 

این عبارات و حکم هاى جزمى پیرامون این مسایل گفتنش و نوشتنش از هر کس و در هر مرتبه از علم باشد به نظر بسیار جرأت مى خواهـد و  
 .قیده مقرونتر استاظهار عجز از ورود در این تفاصیل و حداکثر اکتفا به اشاره به جنبه هاى سلبى و تنزیهى اولى و به صواب و سالمت ع

نمى توان گفت خداى بزرگ چنین و چنان در یک جزء از اجزاء جهان حلول کـرده و در میـان چهـار دیـوار هسـتى وجـود       : این که مى فرمایید
 محدودى محبوس و زنجیرى شده است یا هویت واجبى خود را تبدیل به هویت یکى از ممکنات نموده 

 گرفتار  گردى  قدم  اول  در  که      زنهار  زنهار  مران  وادى  این  در

 نادان  مرد  اى  افکنى  دام  چرا      بدوران  عنقا  نشد  کس  شکار

ـ     ى و خدا مى داند که این راه ها راه مستقیم نیست و تفکر و اندیشه باید در آثار قدرت خدا جارى باشد و در ذات خدا و وجـود خـدا و احاطـه ذات
 4.جایى نمى رسندوجودى او هر چه بگویند به 

به هر حال سؤاالتى براى انسان پیرامون این بیانات مطرح مى شود که از آن جمله به چند سؤال آن گر چه خـالى از تکـرار نیسـت اشـاره مـى      
 .کنیم

کل به او و رزاقیـت و  مقصود از احاطه تامه الهوت چیست؟ اگر احاطه علم و قدرت و تدبیرو قیومیت او و برپایى عالم امکان و تحقق و بقاء  .1
ولى اگر احاطه اى مثل احاطه دریا و امواج و ظاهر و مظاهر و بلکه ظهورات یا ظهور مـى  . غیره باشد عرضى نیست کالم تام و فوق التمام است

است که از کتـاب و سـنت    گویید که باالخره شبه والدتى براى مخلوقات، العیاذ باهللا، تصور شود و به آن تعبیر از تجلى و ظهور کنند این معنایى
اگر نفى آن ثابت نباشد که هست، اثبات آن ممکن نیست و اگر در قرآن کریم و احادیث کلمه تجلى و ظهور بکار برده شده است تأویـل آن بـه   

 .و الوجدان است این معنى مثل بسیارى از تأویالت اهل به اصطالح عرفان و فلسفه که از آنها معروف شده دور از اذهان و مردود عند العرف

البته رابطه خدا و به قول ایشان الهوت با جهان به صورت حلول و اتحاد نیست اما این که به صورت انفصال نباشـد چـه معنـى دارد؟ البـد      .2
ه شـئون  وقتى به صورت انفصال نباشد به صورت اتصال خواهد بود، البته عالم و ماسـوى منفصـل از او نیسـتند و بـه او در وجـود و بقـا و همـ       

ال او نیازمندند و او از آنها جدا نیست یعنى همه تحت اراده و امر و تدبیر اویند و رشته اسماء حسناى او از آنهـا منقطـع نیسـت، امـا در عـین حـ      
ى و ظهـور  تجل .با همه معیت دارد ولى اتصال ندارد. منفصل از همه و جدا از همه و غیر همه است و چیزى به او اتصال نداشته و نخواهد داشت

کـه از  اگر معنایش پاکتر از موج نسبت به دریا باشد به همان معنى نزدیک است تجلى را تمیز یا تعین ذات یا تعین امر مطلق یا معـانى دیگـرى   
 .آن شده بگویند همین معنى یا نزدیک به آن است



الشؤون با شؤون و متجلى با تجلى اسـت و بـاالخره آن را بـه     باالخره نمى توان این را به شرع نسبت داده که رابطه او به مخلوقات رابطه ذى
 نفس ذات نسبت داد و ظل و ذى الظل گفت و معناى

 «إنَّما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون»

الحاتشـان کـه هـر    را کنار گذاشت و این بحث هاى تو در تو و بافندگى هاى دور و دراز را با اختالف مسالک و مشارب و تفسیر و معـانى اصط 
کدام گفته اند عرفان گفت و عرفان اسالمى دانست و عرفاء آن را که همانطور که گفته شد ثنوى و مجوسى و مسـیحى و دیگـران هـم در آن    

 .واردند عرفاء اسالم گفت

 .ن منطبق نمى شوداحاطه وجودى از کدام آیه و روایت استفاده مى شود؟ به هر نحو آن را معنى کنید با عرفان اسالم و قرآ .3

نه در گوسـاله سـامرى العیـاذ بـاهللا     . البته خدا در یک جزیى از اجزاء جهان حلول ندارد ولى در کل جهان و اجزاء آن هم حلول و ظهور ندارد .4
بود که سعه صدر حلول و تجلى و ظهور دارد و نه در اشیاء دیگر که فقط این باشد که به قول آن به اصطالح عارف عتاب موسى به هارون این 

 .نداشت و گوساله سامرى را مجلى و مرآت حق ولو به عنوان احد المجالى و المرایا ندانست

در این بیانات اصرار شده است که خدا در یک جزء از اجزاء عالم حلول نکرده و نمى توان گفت که در یک جزء از اجزاء جهان حلول کـرده و   .5
. از ساخته هاى خود شده است یا هویت واجبى خود را تبدیل به هویت یکى از ممکنـات نمـوده اسـت   محدود و محبوس شده است و عین یکى 

ما عرض مى کنیم همه آنچه را نسبت به یک جزء و یک فرد از ساخته ها گفته اید حق است، اما بیان کامل و نفى و سـلب تـام در اینجـا ایـن     
ل نکرده و محدود و محبوس نشده است و هویت واجبى او به هویت هیچ یک از ممکنـات  است که بگوییم خدا در هیچ جزیى از اجزاء عالم حلو

تبدیل نمى یابد و همانطور که در یک جزء عالم محبوس نیست در کل اجزاء عالم نیز محبوس نیست و همانگونه که یـک فـرد مثـل گوسـاله     
همه ساخته هـاى او و مخلـوق    .هر و محبس و مجالى او نیستندسامرى یا مالئکه یا بت مظهر و محبس و مجالى او نیست کل عالم نیز مظ

همه خدایى صحیح نیسـت و اشـکال بـر سـامرى و مسـیحى هـا       . نه حلول و اتحاد است نه معانى نزدیک به آن مثل تجلى و ظهور. او هستند
مشابه و نزدیک به آن است چـه آن   اشکال به اصل مطلب و حلول و اتحاد و معانى. اشکال به حبس حق در یک شىء خاص یا سه شىء نیست

این انفصال و انعزالى که آن را  .بگویند» مسلمان گر بدانستى که بت چیست«را در فردى منحصر و محبوس کنند یا همه را مظهر آن بدانند و 
 .نفى مى کنند معنایش سلب و نفى اتصال است

پیدا مى شود مگر براى او مکانى تصور مى شود که با خلق بعد نامتنـاهى پیـدا    اگر انفصال باشد بعد نامتناهى میان او و خلق: این که گفته شود
فـرض  کند؟ بین خلق که زمانى و مکانى است چه مقارنه اى با او که منزه از زمان و مکان است وجود دارد که بعد نامتناهى یا متناهى بین آنها 

ات ثبوتیه و دومى را از صفات سلبیه معرفى کنید هر دو از او، عز اسمه، مسـلوب  شود؟ این اتصال و انفصال که شما مى خواهید اولى را مثال صف
است و چه اصرارى دارید که این اتصال را به عنوان تجلى و ظهور و فیض منبسط و هر بیانى که دارید بـراى او ثابـت کنیـد و بیشـتر از آنچـه      

 .و خود را در معرض خطا و اشتباه قرار دهید قرآن مجید ما را به آن داللت فرموده حرف بزنید و جلوتر بروید

 ...این که مى گویید نمى توان گفت این ذات نامتناهى .6

و عین یکى از ساخته هاى خود شده است و هم چنین نمى توان گفت این ذات نامتناهى و محیط علـى االطـالق در یـک گوشـه اى از گوشـه      
 ...هاى جهان آفرینش جایى براى خود باز کرده



ه نمى توان گفت که چنانکه هم نمى توان گفت که او در تمام اجزاء جهان حلول دارد و در همه گوشه ها و جاها و مکان هـا مکـان گرفتـه    البت
حال بـا  است و همه جا، جا دارد هر چند مکان داشتن او در هر جا با مکان داشتن اشیاء دیگر در این مکان ها مانعۀ الجمع نباشد زیرا این به هر 

فرق این مکانى با مکانى هاى دیگر این مى شود که این در همه جا مکان دارد و مکـانى هـاى دیگـر در همـان مکـان      . مکانى منافات داردال 
ایـن  . جزیى خود مکان گرفته اند و خالصه عالم و مکان که مخلوق خود او است مکان او مى شود و توالى فاسده این حرف معلوم و واضح است

 .به قدم عالم منطبق استحرف ها با قول 

 و اگر او در همه و همه جا به نحوى جا دارد پیش از همه جا و مکان در کجا جا داشته است؟ و مراد شما از عدم انعزال و انفصال چیست؟

ل احاطه علمـى نفـس   خداوند متعال احاطه وجودى و ذاتى بر ماسوى دارد که طبعاً احاطه علمى او را بى زمینه مى سازد و مث: این که مى گویید
بر خودش مى شود یعنى چه؟ این که در رابطه الهوت با ناسوت تعبیر تجلى و ظهور را مناسب تر از تعبیرات قرآنـى خلـق و جعـل و تکـوین و     

آن اسـتفاده   امثال آنها مى دانید آیا غیر از این است که این تعبیرات آن توحیدى را که مى خواهید افاده نمى کند و غیریـت خـالق و مخلـوق از   
همان معنایى که از بسم اهللا سوره فاتحه و جمله هاى این سوره و هزارها جمله و کلمات قرآنیه و احادیث شریفه استفاده مى شود کـه  . مى شود

 .خالق غیر از از مخلوق است

 .و خالصه عالم شئون و تطورات و ظل واقعى حق نیست بلکه مخلوق او است

ظهور ذات حق است و خلق و جعل او به معنایى که از مثل این دو کلمه متبادر است نیست، یـا عـین متجلـى و ظـاهر     ماسوى اهللا اگر تجلى و 
اگر عین او باشد که همان موج و بحر و آن سخنان پیش مى آید، و اگر عین آن نیست آیا قائل به مجالى و مظاهر باشـیم   .است یا غیر او است

لى و مظاهر را اگر حقیقى بدانید مثل آنکه از قرآن و حدیث واقعیت آسمان و زمین و همه اشیاء استفاده مى شـود  یا نباشیم، اگر قائل باشیم، مجا
 آن توحیدى را که مى خواهید اثبات نمى کند، فقط خلق و فعل و جعل الهى را ظهور و تجلى گفته اید که با معناى

 «لیس فى الدار غیره دیار»

ال ذاتى ماسوى اهللا با اهللا در جاى خود باقى است و مجلى غیر از جلـوه و تجلـى اسـت هـر چنـد در آن بعـض       نزدیک باشد ولى غیریت و انفص
و اگر قائل به مجالى نباشیم و مجالى و مظاهر را امورى اعتبارى و غیر واقعى بدانیم و به نفـس تجلـى و ظهـور قائـل     . معایب دیگر وجود دارد

ر متجلى بگوییم و نسبت همه را باو تعالى نسبت ظل به ذى الظل بگوییم و همه ظالل و سـایه هـا را   باشیم که آن را مثل ظل و ذى الظّل غی
یـن  از شئون و لوازم او بدانیم که نه عین ذى الظل مى باشند و نه از او منفصل و منعزل هستند اگر چه شاید این معنى بى اشکال تـر اسـت از ا  

 :که بگویند

 :بگویند  یا  است  اعتبارى  امورى  تعینها      است  سارى  خویش  کمال  اندر  وجود

 «سبحان من اظهر االشیاء و هو عینها»

، اما حرف در نفس ایـن ظهـور و تجلـى اسـت کـه      »نسبت واجب به ممکن نسبت حبر است و حرف«یا » از تو اى بى نقش با چندین صور«یا 
بیر به وجود منبسط مى نمایند و آیا همه ماسوى اهللا ظهور و تجلـى ذاتنـد و فنـا    حتى مجلى و مظهرى در بین نباشد آیا همان است که از آن تع

ندارند و این تطورات همه خیال است و اگر نیست و معتعدد است وجه این تطور و تعدد شئون و تجلیات و شدت و ضعف آنهـا و اخـتالف سـایه    
د و رب و مربوب و محیى و ممیت و این سـازمانى کـه از آیـات قـرآن در     ها چیست؟ و اصال با این مبانى اسماء حسنى چگونه معنى پیدا مى کن

ربط خلق به خالق و هزار مطلب دیگر که متبادر از ظواهر و نصوص شرع است چگونه تفسیر مى شود؟ و اصال این که مقصد از توحید نفى غیـر  



د همه به وجود محیط خدا است، از کدام آیه و روایت اسـتفاده  و نفى تحقق مجعوالت و مخلوقات و ماسوى اهللا و به گفته اینها محاط بودن وجو
 شده است؟

مضافاً بر این که این معنى که نسبت ممکنات به حق نظیر نسبت ظل به ذى الظل باشد نه فقط از مثـل خلـق اهللا و خـالق السـماء و االرض و     
هر مثل فلما تجلى یا تجلیت فعل اختیارى تجلـى و حـدوث تجلـى    جاعل و صانع و غیره استفاده نمى شود بلکه بر خالف آن داللت دارند، و ظا

 به معنى اسم مصدرى

 .آن است در صورتى که الزمه قول به شئون و تشبیه به ظل و ذى الظل استمرار و عدم انفصال و امتناع افقکاك است

د به عمق آن نمى رسد وارد شود و از چراغ قرمزهایى کـه  چرا انسان در این وادى ها که عقل تمام مالئکه و بشر و انبیاء را اگر به یک نفر بدهن
 :شرع گذاشته است کمیت اندیشه را بیرون براند؟ و از هدایت کتاب و سنت دست بردارد و خود را بى نیاز بداند

 

 گرفتار  گردى  قدم  اول  در  که      زنهار  زنهار  مران  وادى  این  در

 نادان  مرد  اى  افکنى  دام  چرا      بدوران  عنقا  نشد  کس  شکار

ـ     ى و خدا مى داند که این راه ها راه مستقیم نیست و تفکر و اندیشه باید در آثار قدرت خدا جارى باشد و در ذات خدا و وجـود خـدا و احاطـه ذات
 4.وجودى او هر چه بگویند به جایى نمى رسند

مى شود که از آن جمله به چند سؤال آن گر چه خـالى از تکـرار نیسـت اشـاره مـى      به هر حال سؤاالتى براى انسان پیرامون این بیانات مطرح 
 .کنیم

و مقصود از احاطه تامه الهوت چیست؟ اگر احاطه علم و قدرت و تدبیرو قیومیت او و برپایى عالم امکان و تحقق و بقاء کل به او و رزاقیـت   .1
اگر احاطه اى مثل احاطه دریا و امواج و ظاهر و مظاهر و بلکه ظهورات یا ظهور مـى   ولى. غیره باشد عرضى نیست کالم تام و فوق التمام است

و سـنت  گویید که باالخره شبه والدتى براى مخلوقات، العیاذ باهللا، تصور شود و به آن تعبیر از تجلى و ظهور کنند این معنایى است که از کتـاب  
و اگر در قرآن کریم و احادیث کلمه تجلى و ظهور بکار برده شده است تأویـل آن بـه    اگر نفى آن ثابت نباشد که هست، اثبات آن ممکن نیست

 .این معنى مثل بسیارى از تأویالت اهل به اصطالح عرفان و فلسفه که از آنها معروف شده دور از اذهان و مردود عند العرف و الوجدان است

ت حلول و اتحاد نیست اما این که به صورت انفصال نباشـد چـه معنـى دارد؟ البـد     البته رابطه خدا و به قول ایشان الهوت با جهان به صور .2
وقتى به صورت انفصال نباشد به صورت اتصال خواهد بود، البته عالم و ماسـوى منفصـل از او نیسـتند و بـه او در وجـود و بقـا و همـه شـئون         

ر اویند و رشته اسماء حسناى او از آنهـا منقطـع نیسـت، امـا در عـین حـال او       نیازمندند و او از آنها جدا نیست یعنى همه تحت اراده و امر و تدبی
تجلى و ظهـور   .با همه معیت دارد ولى اتصال ندارد. منفصل از همه و جدا از همه و غیر همه است و چیزى به او اتصال نداشته و نخواهد داشت

است تجلى را تمیز یا تعین ذات یا تعین امر مطلق یا معـانى دیگـرى کـه از    اگر معنایش پاکتر از موج نسبت به دریا باشد به همان معنى نزدیک 
 .آن شده بگویند همین معنى یا نزدیک به آن است

ـ    ه باالخره نمى توان این را به شرع نسبت داده که رابطه او به مخلوقات رابطه ذى الشؤون با شؤون و متجلى با تجلى اسـت و بـاالخره آن را ب
 د و ظل و ذى الظل گفت و معناىنفس ذات نسبت دا



 «إنَّما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون»

را کنار گذاشت و این بحث هاى تو در تو و بافندگى هاى دور و دراز را با اختالف مسالک و مشارب و تفسیر و معـانى اصطالحاتشـان کـه هـر     
را که همانطور که گفته شد ثنوى و مجوسى و مسـیحى و دیگـران هـم در آن     کدام گفته اند عرفان گفت و عرفان اسالمى دانست و عرفاء آن

 .واردند عرفاء اسالم گفت

 .احاطه وجودى از کدام آیه و روایت استفاده مى شود؟ به هر نحو آن را معنى کنید با عرفان اسالم و قرآن منطبق نمى شود .3

نه در گوسـاله سـامرى العیـاذ بـاهللا     . در کل جهان و اجزاء آن هم حلول و ظهور نداردالبته خدا در یک جزیى از اجزاء جهان حلول ندارد ولى  .4
حلول و تجلى و ظهور دارد و نه در اشیاء دیگر که فقط این باشد که به قول آن به اصطالح عارف عتاب موسى به هارون این بود که سعه صدر 

 .المجالى و المرایا ندانست نداشت و گوساله سامرى را مجلى و مرآت حق ولو به عنوان احد

در این بیانات اصرار شده است که خدا در یک جزء از اجزاء عالم حلول نکرده و نمى توان گفت که در یک جزء از اجزاء جهان حلول کـرده و   .5
. کنـات نمـوده اسـت   محدود و محبوس شده است و عین یکى از ساخته هاى خود شده است یا هویت واجبى خود را تبدیل به هویت یکى از مم

ما عرض مى کنیم همه آنچه را نسبت به یک جزء و یک فرد از ساخته ها گفته اید حق است، اما بیان کامل و نفى و سـلب تـام در اینجـا ایـن     
نـات  است که بگوییم خدا در هیچ جزیى از اجزاء عالم حلول نکرده و محدود و محبوس نشده است و هویت واجبى او به هویت هیچ یک از ممک

تبدیل نمى یابد و همانطور که در یک جزء عالم محبوس نیست در کل اجزاء عالم نیز محبوس نیست و همانگونه که یـک فـرد مثـل گوسـاله     
همه ساخته هـاى او و مخلـوق    .سامرى یا مالئکه یا بت مظهر و محبس و مجالى او نیست کل عالم نیز مظهر و محبس و مجالى او نیستند

همه خدایى صحیح نیسـت و اشـکال بـر سـامرى و مسـیحى هـا       . ل و اتحاد است نه معانى نزدیک به آن مثل تجلى و ظهورنه حلو. او هستند
اشکال به اصل مطلب و حلول و اتحاد و معانى مشابه و نزدیک به آن است چـه آن  . اشکال به حبس حق در یک شىء خاص یا سه شىء نیست

این انفصال و انعزالى که آن را  .بگویند» مسلمان گر بدانستى که بت چیست«مظهر آن بدانند و  را در فردى منحصر و محبوس کنند یا همه را
 .نفى مى کنند معنایش سلب و نفى اتصال است

 اگر انفصال باشد بعد نامتناهى میان او و خلق پیدا مى شود مگر براى او مکانى تصور مى شود که با خلق بعد نامتنـاهى پیـدا  : این که گفته شود
فـرض  کند؟ بین خلق که زمانى و مکانى است چه مقارنه اى با او که منزه از زمان و مکان است وجود دارد که بعد نامتناهى یا متناهى بین آنها 

وب لشود؟ این اتصال و انفصال که شما مى خواهید اولى را مثال صفات ثبوتیه و دومى را از صفات سلبیه معرفى کنید هر دو از او، عز اسمه، مسـ 
است و چه اصرارى دارید که این اتصال را به عنوان تجلى و ظهور و فیض منبسط و هر بیانى که دارید بـراى او ثابـت کنیـد و بیشـتر از آنچـه      

 .قرآن مجید ما را به آن داللت فرموده حرف بزنید و جلوتر بروید و خود را در معرض خطا و اشتباه قرار دهید

 ...گفت این ذات نامتناهىاین که مى گویید نمى توان  .6

او، ال مکان است و منزه از مکان و زمان، اما او در کل این جهان هم مکان نگرفتـه و محـدود در ایـن جهـان نیسـت و      . البته همین طور است
حدت وجود باطـل  باالخره در قول به تجلى و ظهور آیا متجلى عین تجلى یا غیر او است؟ اگر عین او باشد که بطالن آن واضح است و همان و

 و کفرآمیز است و اگر غیر او است پس باید بگویید این نامتناهى در کجا براى خودش جا باز کرده است؟

 باز هم عرض مى کنیم بهتر این است که در این مسائل ادعایى نکنیم و به عجز خود اعتراف کنیم،

 «فتکال احصى ثناء علیک، انت کما اثنیت على نفسک، و ما عرفناك حق معر»



 بگوییم و تمام کالم را

 «کلّ ما میز تموه باوهامکم فى ادق معانیه»

 .بدانیم

 .و با مثل سنایى غزنوى در این شعر همکالم شویم

 نارد  در  بوهم  چونى  لیک      دارد  مادرى  که  اعمى  داند

 تعطیل  خامشى  و  تشبیه  نطق      دلیل  بوقت  او  وصف  در  هست

 :گفتیا مثل آنکه 

 شکافت  موى  بسى  و  ندانست  موى  یک      شتافت  بسیار  بادیه  این  در  گرچه  دل

این وجود نامتناهى که على االطالق به همـه چیـز   : این که مى گویید. 7لیکن به کمال ذره اى راه نیافت ***اندر دل من هزار خورشید بتافت
هویدا بوده خود را نشان مى دهد بى آنکه دامن کبریاى او با ماده و مکـان و زمـان آلـوده    محیط است پیوسته از همه چیز و در همه جا ظاهر و 

 ...گردد

یعنى همانطور که هزاران نوشته و خط و کتاب و کلمات و کتاب و حروف کتاب، نویسنده خود را نشان مى دهد و از همه، وجود نویسنده ظـاهر  
 تاب نویسنده را به چشم دل مى بینیم تمام این عالم و کلمات و اجزاء آن کهو هویدا است و از تمام آیات و کلمات و حروف ک

 «ال یحصیها اال اهللا»

 .است او را نشان مى دهند و او از همه ظاهر و آشکار است این معنایى کامل و عالى و قابل درك و مضمون آیات و احادیث است

ثل همان رؤیت اشیا در آینه یا لطیف تر از آن پیدا مـى کنـیم، ایـن را نمـى فهمـیم و      و اگر مى گویید خدا را در اینها به یک رؤیت و شهودى م
و مرآتى تصور نمى کنیم که بتواند ذات خدا را مثل ذات اشیاء در آینه نشان دهد و این پرسش برایمان پیش مى آید که آیا پیش از ایـن تجلـى   

د دارد پس وجود آنها پیش از تجلى و ظهور چگونه وجـود یافتـه انـد و اگـر نـدارد و      ظهور در مرآت، مجلى و مرآت وجود دارد یا ندارد؟ اگر وجو
همه و هر چه است جلوه و تجلى و ظهور و اظهار و اضافه اشراقیه و فیض منبسط و از این اصطالحات است پس این اختالف رنگ هـا از کجـا   

ما براى خودش گوشـه اى گرفتـه اسـت، و اگـر تجلـى و متجلـى همـه        پیدا شده و اگر چنین است پس خود متجلى در اینها نیست و به قول ش
واحدند مشکل بیشتر مى شود و همه این اشکاالت از این پیدا مى شود که انسان بخواهد بر امرى که از او پوشیده است آگـاه شـود و بـه عجـز     

 خود اعتراف نکند و فرمان

 «تکلموا فى آالء اهللا و ال تکلموا فى ذات اهللا»

ت ننماید و خالصه از این بیانات و این که نمى توان گفت خدا در یک جزء از اجزاء جهان حلول کـرده و در میـان چهـار دیـوار هسـتى      را اطاع
و هم چنین از این که مى گویید نمى توان گفت این ذات نامتناهى و محیط علـى االطـالق در   ... وجود محدودى محبوس و زنجیرى شده است

اى جهان آفرینش جایى براى خود باز کرده و در عرض مخلوقات خود قرار گرفته است چه مى خواهید بگوییـد؟ مـى   یک گوشه اى از گوشه ه



خواهید بگویید در همه اجزاء جهان قرار گرفته و همانگونه که به بعض اهل باصطالح عرفان نسبت مى دهند بگویید سامرى اشتباهش در ایـن  
ر گوساله مى شمرده و اگر او را در همه چیز و همه اشیا مى دانست حرفى به او نبود و چـون خـدا در همـه    بوده که خدا را العیاذ باهللا محبوس د

اما این بیانات هم خیلـى از ایـن معنـى دور نمـى     . هست پس عبادت عجل و بت هم عبادت خدا است، البته حتما و یقینا شما این را نمى گویید
 ا نیست و در همه است و از همه ظاهر است معنایش یک نوع اتحاد نیست؟این که کسى بگوید خدا بیرون از اشی. شود

اصال چرا در ربط حادث به قدیم از خالقیت و مخلوقیت که اصطالح رایج قرآن و حدیث است دست برداشتند و علیـت و معلولیـت گفتنـد و بعـد     
یک موجودى است که هیچ جا از وجود او غایب نیسـت و نمـى   هم این به اصطالح اهل عرفان آمدند و ظهور و تجلى گفتند؟ چرا مى گویند او 

و  شود که در یک جا باشد و هم باطن اشیا باشد و هم ظاهر اشیا باشد و جایى از او خالى باشد تا در شرح این گرفتار این همه اشـکاالت شـوند  
توصیف نمایند و آنرا ظهور و تجلى بگوینـد کـه اگـر عـین     آن را حلول و اتحاد نگویند و در عین حال هم به تعریفى که گفته شد او را تعریف و 

متجلى باشد که همه اویى و همه خدایى مى شود و اگر غیر او باشد پس نمى توانند بگویند او بوجود در همه جا هسـت و ظـاهر و بـاطن همـه     
 .چیز است

بگذاریـد  . االت و اشکاالت بسیار دیگر واقـع نمـى شـوید   اگر به همان اصطالح خالق و مخلوق و احاطه علم و قدرت او بسنده کنید در این اشک
امـت محمـد، صـلى اهللا علیـه و آلـه و      . مردم راه اسالم و ایمان فطرى خود را که قرآن و حدیث هم بر آن داللت دارد بروند و بکار خود برسند

سنّى، و کالم شیخ مفید و شیخ طوسى و خواجـه و   سلم، و شیعه على، علیه السالم، بمانند و فصوص و شروح آن را بگذارید براى همان متصوفه
 .عالمه و فاضل مقداد را مطرح کنید

 اگر مقصدتان از احاطه و عدم انفصال و مطالبى که در اینجا شرح و بسط داده اید همان گفتار .8

 «بسیط الحقیقۀ کل االشیاء و لیس بشىء منها»

ط بدانید که کل اشیاء باشد و خصوص شیئى از آنها نباشد و آن را غیـر متجلـى بدانیـد    باشد اگر مراد از حقیقت را تجلى واحد حق و فیض منبس
یـدا  این حرف که با وجدان و وجود حقایق متباینه در عالم امکان منافات دارد، صواب باشد یا نباشد ارتباط با ذات متجلى و احاطـه وجـودى او پ  

اقدس الوهیت است که او کل االشیاء باشد و او شىء خاصى از اشیاء که همه تعینـات   نمى کند، و اگر مراد از حقیقت بسیطه حقیقت حقه و ذات
و تجلیات آن حقیقت مى باشند نباشد این مسئله اى است که از وقتى ابراز شده مورد ایراد اهل شرع و عقل گردیده است و سر از همان وحـدت  

لت بر آن دارند که دو حقیقت و دو تحقق غیـر هـم و متمـایز از یکـدیگر بـه تمـام       وجود باطل در مى آورد و با آیات کثیره قرآن ـ که همه دال 
ث ـ  حقیقت وجود دارند، حقیقت اهللا و خالق و المنعوت بالنعوت الکمالیۀ الذاتیۀ و من له االسماء الحسنى و حقیقت مخلـوق آیـه و پدیـده و حـاد    

و آنچه از آن تعبیر به ماهیات امکانیه مى شود همه باطل و لیس محض و عـدم   منافات دارد و اگر بگویید این توحید است چون مجالى و مرائى
صرف مى باشد و آنچه مرئى و محقق است در همه وجود واحد حق است و هر چند از آنها مفاهیم مختلفـه انتـزاع گـردد همـه باطـل و تـوهم       

حادیث الشریفۀ و ضرورة االدیان نیست و با مبـانى بسـیار اسـالمى    است، جواب این است که این معنى توحید اسالم و مایستفاد من القرآن و اال
معناى این کالم این مى شود که بسیط الحقیقه که کل اشیاء است شیئى از آن اشیا نیست اما شیئى از آن هم غیـر آن  . دیگر نیز سازگارى ندارد

حقیقت نیستند ولى غیر از آن حقیقـت هـم نیسـتند مثـل      انسان و شجر و ملک و جنّ و سائر اصناف موجودات هر یک کل آن .حقیقت نیست
و امواج دریا و دریا، باین معانى و تعبیرات توحید و موحد و عابد و عبادت و معبود و مخلـوق و خـالق و خلـق و رزق و مـرزوق و رازق و جاعـل      

و ظهـورات او هسـتند و او عـین و حقیقـت اشـیاء      مجعول همه مفاهیم و معانى باطله و غیرحقیقیه مى شود و همه شئون و تطورات و تجلیـات  
است و استدالل به آسمان و زمین و کوه و دریا و شمس و قمر و حجر و شجر و آیات آفاتى و انفسى که در آیات و احادیث است همه اسـتدالل  

 به اوهام و اعدام مى شود حتى با



 «لم یکن له کفوا احد»

مخاطب هـاى  . ین عقیده به وحدت وجود است که خالف وجدان و خالف نصوص قرآن و حدیث استاینها همه توالى باطله ا. هم منافات دارد
 «إنَّما إلهکم إهل واحد«قرآن بنابراین در مثل

همه معانى انتزاعیه غیر حقیقیه یا تجلى و ظهور مى شود، مفاسد این نوع برداشت عرفانى زیـاد اسـت و نسـبت دادن آن بـه اسـالم و کتـاب و       
 .تهمت و افتراء استسنت الحق 

در پایان این مقال راجع به تجلى و ظهور هم توضیح مى دهیم که این دو کلمه اگر چه در قرآن و حدیث آمده است مراد تجلى و ظهـور ذات و  
قابـل ایـن   ذات خدا در مجلى و مظهر نمى گنجـد و چیـزى کـه    . وجود حق در اشیاء مثل دریا و امواج آن یا مواد عالم اجسام و صور آن نیست

ظهور و تجلى باشد نیست و اگر بگویند مجلى و مظهر وجودشان اعتبارى و غیر حقیقى است و غیر از تجلى و ظهور چیزى نیست، ایـن خـالف   
 .آیات و احادیث است

این جهان پـر از  نمایش و جلوه و ظهور قدرت و علم خداوند در عالم خلقت به خلقت . این تجلى تجلى صانع به مصنوع و خالق به مخلوق است
مراد از تجلـى رب بـراى جبـل نیـز اینگونـه       .مثل تجلى علم خدا در قرآن، و در احکام و شرایع اسالم است. اسرار و نظامات حیرت انگیز است

ـ . معانى است هر چند ما نتوانیم آن را تفسیر کنیم ق انـوار  نه این است که کوه مجالى ذات و وجود حق شده باشد بلکه مجالى قدرت او بر خل
جایى که در برابر این ظهور و تجلى کوه تاب مقاومـت  . ساطعه اى است که چون مافوق تحمل و طاقت کوه بوده آن را متفرق و مندك ساخت

 :این تجلى مثل نزول قرآن و وحى است که مى فرماید. نداشته باشد و از هم پاشیده شود حال اشیاء و مظاهر ضعیف تر معلوم است

 «.ا القرآن على جبل لرأیته خاشعاً متصدعا من خشیۀ اهللالو انزلنا هذ»

از موارد استعماالت استفاده مى شود که تجلى عنوان عام همه افعال الهیه نیست یعنـى هـر تجلـى اگـر     ) و اهللا هو العالم(ممکن است گفته شود 
یه است که داراى آثار خاصه اى مثـل انـدکاك جبـل یـا     چه فعل اهللا است عنوان عام افعال اهللا نیست بلکه عنوان خاص بعض افعال خاصه اله

کشف بعض حقایق است مثال جلوه خاص قدرت الهى که موجب اندکاك کوه مى شود با جلوه خاص علم الهى مثل وحـى و نـزول قـرآن کـه     
ه به ولـى مـى شـود    موجب خشوع و شکسته شدن حبل مى شود تجلى است و مثل وحى که موجب کشف حقایق بر نبى مى شود یا الهاماتى ک

تجلى است اما به هر حال آنچه که متجلى مى شود باید تجلى آن عقال و شرعاً ممکن باشد و مثل تجلى ذات حق که موجب کشف ذات باشـد  
 .یا نباشد زیرا شرعاً محال است و محاط محیط نمى گردد

الحمـد هللا  (هر فرمـایش حضـرت مـولى الموحـدین، علیـه السـالم،       البته این بیان اگر تمام باشد بر حسب بیشتر موارد استعماالت است زیرا ظـا 
 .تجلیات الهیه بمطلق خلق و آفرینش براى همه خلق و مخلوقات است) المتجلى لخلقه بخلقه

 :راغب در مفردات مى گوید

 «اصل الجلو الکشف الظاهر»

 :و مى گوید

 «باالمر و الفعل نحو فلما تجلّى ربه للجبلالتجلى قد یکون بالذات نحو و النهار اذا تجلى، و قد یکون »



بدیهى است تجلى ذاتى و بالذات از قسم تجلى نهار و تجلى آفتاب به ظهورش از افق نسبت به حق تعـالى جـایز نیسـت زیـرا انکشـاف ذات او      
نامتناهى است و همانطور که راغـب  براى غیر و مکشوفیت او عندالغیر مستلزم محال و احاطه محاط بر محیط و مکشوف بر کاشف و متناهى بر 

اسـت کـه در   گفته تجلى رب تنها به فعل و امر او و به تربیت او از اشیاء و به خلق اشیاء و به تمام کائنات و اوضاع و احوال و تغییرات و تغیراتى 
افعال اهللا هستند تجلـى و ظهـورش حاصـل     به معجزات انبیاء به ارسال رسل و انزال کتب و اماته و احیاء و همه و همه که. آنها حادث مى شود

مى شود و چنانکه کاتب در کتابش ظهور دارد و کتابش ظهور او است ماسوى اهللا نیز به مجموعه و به اجزائـه و کلماتـه و حروفـه همـه ظهـور      
ممکـن  . جلـى او مـى باشـند   حق و آیه و آیات حقند و همانطور که کالم لفظى ظهور و تجلى وجود متکلم است کلمات اهللا نیز ظهـور حـق و ت  

ناست بعضى بگویند اهل به اصطالح عرفان مدعى کشف و شهود و انکشاف ذات بر آنها هستند و مکاشفاتشـان دلیـل بـر وقـوع تجلـى ذات و      
و  جواب این است که انکشاف ذات حق و خالق بى چون و نامتناهى بر متناهى محال است و هر چه را منکشـف . انکشاف ذات بر حق آنها است

مکشوف و مشهود بدانند آن غیر حق است و همان حالیکه از آن شهود و کشف تعبیر مى کنید از کجا که همان حـاالت شـیطانى و تسـویالت    
د نفسانى نباشد و از کجا این حاالت که بیشتر در حال رقص و سماع یا تماشاى جمال امارد بر ایشان مثل معتادین به مواد مخدره پیدا مـى شـو  

تام از او نباشد؟ چه اعتمادى بر این کشف ها و شهودها است؟ دلیل عدم واقعیت آنها همان اختالفاتى است که با هـم در مکاشـفات    حال غیبت
دارند و همان شطحیات و اعمال خالف شرع و ارتکاب منهیات و محرمات است که از اینها ظاهر شده است و خالصه اگـر کشـف و مکاشـفه و    

بطالن مکاشـفات آنهـا از سـخنان و    . ق شرع نباشد حتما باطل است و اگر باشد نیازى به کشف و مکاشفه اینها نیستشهود مفادش مورد تصدی
 .اشعار و گفتارشان آشکار است

 و آخر دعوانا ان الحمداهللا رب العالمین

 لطف اهللا صافى

حالت اطالق بـه صـورت کاینـات دیگـر در آمـده و در       واجب الوجود وجود صرف است و با تعین و شکل پذیرى و خروج از: اینان مى گویند .1
این معنى در کلمـات یونانیـان و صـوفیان    . نتیجه مخلوقات همان ذات بارى هستند و تفاوتى بین خالق و مخلوق نیست مگر به اطالق و تقیید

 :هند و پارسیان قدیم گفته شده و از عرفاء اصطالحى اهل سنت محیى الدین ابن عربى مى گوید

فکـل مـا   «: و هم از او نقل شـده کـه مـى گویـد    » ذا شهدناه شهدنا نفوسنا و اذا شهدنا شهد نفسه اى ذاته التى تعینت و ظهرت فى صورناو ا»
سبحان من اظهـر االشـیاء و   «: و هم مى گوید» تدرکه فهو وجود الحق فى اعیان الممکنات فالعالم متوهم ماله وجود حقیقى و هذا معنى الخیال

ان لکل شىء جمادا کـان او  «: و از قیصرى نقل شده که مى گوید. »فما عبد غیر اهللا فى کل معبود اذ الغیر فى الوجود«: مى گوید و» هو عینها
ز و دیگران و حتـى شـعراء آنهـا ا   » حیوانا حیاة و علما و نطقاً و ارادة و غیرها مما یلزم الذات االلهیۀ النّها هى الظاهرة به صورة الحمار و الحیوان

 .قضاوت در مخالفت صریح این رأى و مذهب، با اسالم و قران با خود خواننده است. این مقوله گفته اند

 :بنا به نقل آقا میرزا مهدى آشتیانى در تعلیقه اى که به شرح منظومه نوشته است حکیم سبزوارى در حاشیه اسفار چنین گفته است .2

 ...الولان االقوال فى وحدة الوجود و کثرته اربعۀ ا

 .یعنى در وحدت وجود و کثرت آن چهار قول است

 .قول قائالن به کثرت وجود و موجود است با قول به وحدت واجب و عدم اشتراك چیزى با او در صفت وجوب وجود: اول

 .قول به وحدت وجود و کثرت موجود است به معناى منسوب به وجود: دوم



 .قول به وحدت وجود و موجود است: سوم

 .قول به وحدت وجود در عین کثرت موجود و عکس آن: رمو چها

مطالبى دارد که شرح این اقوال اربعه است این عـالم جلیـل مـى فرمایـد     ) 51ـ   53ص (مرحوم فاضل آملى، ره، در تعلیقه اش بر شرح منظومه 
ى داند این مذهب مشائین و اعتقاد گویندگان کسى که قائل به توحید است یا قائل به کثرت وجود و موجود است و فرد خاصى را از آن واجب م

 .مى شود) توحید عوام(کلمه توحید است و از آن تعبیر به توحید عامى 

یـک گـروه از جهـال آنهـا ظـاهر      : و یا قائل به وحدت وجود و موجود است در قبال قول اول و این مذهب صوفیه است و آنـان دو طایفـه انـد   
حقیقى واقعى واحد بیشتر ندارد و این شیىء واحد به شئون مختلف و تطورات گوناگون و بسیار تطـور   کالمشان این است که وجود یک مصداق

غیر از این تطورات و اشیاء که همه طور او هستند حقیقتى مجرد از آنها ندارد و این کثـرت مضـرّ   ...مى یابد در آسمان آسمان و در زمین زمین و
 .یر واقعى استبه وحدت او نیست چون امرى اعتبارى و غ

و گروه دیگر مى گویند وجود داراى حقیقت مجرد از مجالى است لکن جمیع افـراد آن از مجـرد از مجـالس و غیـر آن واجـب هسـتند و مرتبـه        
قـدم وجـود   واجبیت را مختص به مجرد از مجالى که از آن تعبیر به مرتبه به شرط ال مى نمایند نمى دانند بلکه کل را از دره تا ذره و از قرن تا 

 واجب مى گویند با این فرق که ماسواى این مرتبه به شرط الئیت را محتاج به این مرتبه بلکه عین فقر بـه سـوى او مـى داننـد و اگـر از آنهـا      
اسـت   پرسیده شود فقر منافى وجوب است جواب مى دهند منافات ندارد زیرا این فقر به نفس حقیقت است، و افتقار منافى با وجوب، فقر به غیر

نه فقر شیىء به خود و این مذهب منسوب به اکابر صوفیه است و به قـول او از صـدرالمتألهین در کتـاب هـایش خصـوص در مبحـث علـت و        
معلول از اسفار پذیرش آن ظاهر مى شود و بنابراین وجود به جمیع افرادش از مجرد و غیر مجرد واجب شناخته مى شود و فـرق آن بـا مـذهب    

واجب مرتبه مجرد از مجالى است که از آن تعبیر به شرط ال مى شود و ماسـواى او وجـودات ممکنـه     :که فهلویین مى گویند فهلویى این است
مى باشند بنابراین مذهب فهلویین قریب به مذهب صوفیه است و تفاوت بین آنان و متصوفه جهله و اکابر صوفیه در این اسـت فهلـویین بـراى    

متصوفه قائل به مراتب نیستند و مى گویند براى وجود فقط مرتبه واحده است و این مرتبه همـان واجـب اسـت و     وجود مراتب قرار مى دهند و
 ماسواى آن شئون و اطوار او است و هم فهلویون مرتبه شدیده وجود را که واحد است و فوق ما الیتناهى بما الیتناهى است واجب مـى داننـد و  

 .و این را توحید خاصى و توحید خواص مى گویند اکابر صوفیه همه را واجب مى گویند

یا قائل به توحید قائل به وحدت وجود و کثرت موجود است که این را مذهب منسوب به ذوق تاله مى گوینـد و از آن تعبیـر   : و سپس مى فرماید
محقق دامـاد اسـت و بـه گفتـه ایشـان      به توحید خاص الخاص مى کنند و مى فرمایند این مذهب گروه بزرگى از محققین مثل محقق دوانى و 

صدرالمتألهین هم تا مدتى بر آن بود و حاصل این قول این است که وجود واحد حقیقى است و در آن اصال کثرتى نیست نه به حسـب انـواع و   
به وجود اسـت نـه بـه    نه به حسب افراد و نه به حسب مراتب و موجود متعدد است و ماهیت است و موجودیت همه موجودات بانتساب کل آنها 

اق وجودات خاصه امکانیه به امکان فقرى و بنابراین مشتق را اعم از این مى شمارند که مبدأ اشتقاق مثل ضرب به آن قائم باشد یـا مبـدأ اشـتق   
شود که عین وجـود  به آن نسبت داده شود مثل تمار و حداد یا این که عین و خود مشتق باشد مثل موجود که بر فرد محقق از وجود اطالق مى 

و اگر بر ماهیت اطالق شـود معنـاى   ) هر چند خالف قواعد ادبى است(است بنابراین اگر وجود بر واجب اطالق شود معناى آن عین وجود است 
ن بـه ایـن قـول    آن منسوب به وجود است و بنابراین قول ماهیات امور حقیقیه هستند زیرا اگر حقیقیه نباشند از واجب انتزاع مى شوند زیرا قائلی

 .وجودى غیر از واجب قائل نیستند و اما عکس این قول یعنى وحدت موجود و کثرت وجود از اصل باطل است و کسى به آن قائل نیست

قول دیگر که قائالن به توحید مطرح کرده انـد قـول بـه    . قول یعنى وحدت موجود و کثرت وجود از اصل باطل است و کسى به آن قائل نیست
 .د و موجود در عین کثرت هر کدام استوحدت وجو



 .این قول هم به تعبیر مرحوم آملى مذهب صدرالمتألهین و عرفاء شامخین است که از آن به توحید اخص الخواص تعبیر مى کنند

ایستاده باشد انسـان هـا   و براى تقریب این معنى به ذهن از حاشیه اسفار مثالى نقل مى فرمایند به این صورت اگر انسانى برابر آینه هاى متعدد 
ها به و انسانیۀ ها متعددند و کثیر لکن در عین کثرت به مالحظه این که آنچه در آئینه ها است همه عکسند و اصل نیستند واحدند اگر در آئینه 

 .طور مستقل مالحظه شوند کثیر و متعددند، و به لحاظ این که همه عکس عاکسند همه واحدند

شوند از این جهت که مضاف به حقند به اضافه اشراقیه در عین کثرت واحدند و اگر مسـتقال مالحظـه شـوند همـه در      وجودات نیز اگر مالحظه
 .عین اینکه واحدند کثیرند پایان با مقدارى اختصار

د لـیکن شـخص   حال ما مى پرسیم گر چه از ظاهر بیان این فاضل متقى نمى توان حتى تأیید جزمى او را نسبت بـه قـول اول نیـز بدسـت آور    
منصف درك مى کند که هیچ یک از این معانى را نمى توان به شرع نسبت داد و قائلین آنها را مصاب شمرد فقط قول اول اگر به ایـن اشـکال   

 .ردکه مستلزم قول به شریک براى خدا در کنه و حقیقت و اخیار از کنه است رد نشود با توحید مستفاد از قرآن مجید و احادیث منافات ندا

خـود   الزم به تذکر است که این گونه اقوال بر اساس قول به اصالۀ الوجود است و االّ بنابر اصالۀ و تحقق خود اشیاء و عدم واقعیت چیـزى وراء 
آنها به عنوان وجود عالم ممکنات عالم کثرات و افراد انواع و اجناس است و وحدت مختص ذات بى زوال الهى اسـت کـه بالـذات واحـد اسـت      

 .نى ثانى براى او قابل تصور نیست و موجب خلف استیع

راك اصوال این بحث ها از قول به اصالۀ الوجود ناشى شده زیرا این قول را که همه وجود باشند و واجب غیر از ممکن باشد و واحد باشد بـا اشـت  
د و به عبارت دیگر از قول به وجودات متعـدد گـویى   در حقیقت موافق نمى یابند و اثنیت و کثرت وجود را با وحدت وجود واجب معارض مى بینن

بوى شرك استشمام مى نمایند لذا به قول به وحدت وجود گراییده و به سوى صوفیه متمایل شده و در بیان آن به نحوى که با دعوت اسـالم و  
 .شرع است همان قول اول است قرآن مخالف نباشد در حیص و بیص افتاده اند لذا فقط قولى که چنانکه گفته اند اقرب به هدایت

و اما بنابر قول حقیقى بودن کاینات و تباین ممکن و واجب به تمام ذات وحدت واجب به شـرك و مشـارکت چیـزى بـا او در حقیقـت منـثلم و       
  .عصمنا اهللا من الزالت و الورود فیما لم نکلف بالورود فیه و مالم یأذن به اهللا تعالى .خدشه دار نمى شود

و لیس حال ما یطلق علیه السوى و الغیر االّ کحال االمـواج علـى البحـر الزخـار فـإن      : دمه شرح بر تائیه ابن فارض از جمله مى گویددر مق.  3
د و الجمـد  الموج ال شک انّه غیر الماء من حیث إنّه عرض قائم بالماء و أما من حیث وجوده فلیس فیه شىء غیر الماء کحال البحار و الثلج و البر

ته لنسبۀ إلى الماء فمن وقف عند االمواج الّتى هى وجودات الحوادث و صورها و غفل عن البحر الزّخار الّذى بتموجه یظهر من غیبه إلـى شـهاد  با
هـا  ق لو من باطنه ظاهره هذه األمواج یقول باالمتیاز بینهما و یثبت الغیر و السوى و من نظر إلى البحر و عرف انهـا امواجـه و االمـواج ال تحقـ    

 بأنفسها قال بأنها أعدام ظهرت بالوجود فلیس عنده إالّ الحق سبحانه و ما سواه عدم یخیل أنه موجود متحقق فوجوده خیال محض و المتحقّـق 
 کان اهللا و لم یکـن «عند سماعه حدیث رسول اهللا، صلى اهللا علیه و آله و سلم، » اآلن کما کان«هو الحق ال غیر، لذلک قال الجنید قدس سره، 

 :و من هنا قیل» معه شىء

 انهار  و  امواج  الحوادث  ان      قدم  فى  کان  ما  على  بحر  البحر

 (الخ(  استار  فهى  فیها  تشکل  عمن      تشاکلها  اشکال  یحجبنَّک  ال

 .نوشته است اضافه مى نماییمدر اینجا براى تکمیل و توضیح مطلب نظر آقا محمد رضا قمشه اى را در تعلیقاتى که بر تمهید القواعد 



در موضوع کثرت وجود اشیاء از واجب و ممکن جوهر یا عرض و وحدت آنها سه مذهب اسـت کـه هـر کـدام از آنهـا بـه گفتـه او        : او مى گوید
 .مذهب طائفه اى از علماست

المـر و وجـود متخـالف الماهیـۀ متکثـر      او این است که کثرت اشیاء حقیقتى و وحدت آنها اعتبارى است اشیاء همـه در حقیقـت ذات و نفـس ا   
حـس و  الوجودند و در معانى زاید بر ذوات آنها و اعتبارات خارج از حقیقت آنها مثل امور عامه از احوال و اوصاف متحدند چنانکه بـر ایـن معنـى    

 .عقل شهادت مى دهند

ه است و آب بالحقیقه مبرد است و همین اخـتالف ذاتـى   آتش در حس غیر از آب و زمین و غیر از آسمان است آتش بالذات مسخن و گرم کنند
 .و حقیقى آثار دلیل اختالف ذاتى و حقیقى موثرات است بنابراین کثرت آنها حقیقتى و وحدت آنها اعتبارى است

نیست و نفس االمربـت  در برابر آن طائفه اولى طائفه اى از صوفیه اند که مذهبشان این است که کثرت نه در وجود و نه در موجود حقیقى : دوم
ندارد و موجود فقط ذات واحد و بسیط بالذات و قائم بالنفس است که تعدد و تکثر براى او نیست او حقیقت وجود است و کثرتى کـه جلـوه مـى    

ت سـپس  بنابراین وحدت حقیقى و حقیقت است و کثرت اعتبارى صرف و غیر واقعى اسـ . کند صرف توهم و تخیل و ثانى ما یراه االحوال است
 مى گوید شاید این طایفه این معنى را به مکاشفات خودشان مستند سازند ولى بر آنها الزم مى شود که با این فکر و مذهب همه شـرایع و ملـل  

را یـا  و انزال کتب و ارسال رسل و همه انبیا و پیمبران را نفى و انکار نمایند و حس و عقل این طایفه را تکذیب مى نمایند پس این فکـرو رأى  
 .از غلبه حکم وحدت و افراط در وحدت گرایى اظهار کرده اند و یا از مداخله شیطان در مکاشفاتشان پیش آمده است

مذهب سوم مذهبى است که به گفته آقا محمد رضا قمشه اى گروهى از علماء راسخین و عرفاء شامخین و حکماء متألهین بـه آن قائلنـد و آن   
لم وجود ظاهر است حقیقى است چون متکثرات در واقع و نفس االمر موجودند و ترتب آثار مختلف بـر آنهـا دلیـل    این است که کثرتى که در عا

اختالف ماهیات آنها است، و وحدت آنها نیز حقیقى است به جهت وحدت وجود که به گفته او کتاب و سـنت بـر آن نـاطق و کشـف صـحیح و      
 .حدت حقیقى و کثرت حقیقى نیست زیرا وحدت در وجود است کثرت در ماهیاتعقل صریح بر آن داللت دارند و منافاتى بین و

س از در مقام بیان مراد او بدون اینکه کالم او را ترجمه وار بیان کنیم یا ادعا کنیم که مقصد او همین است که مـا مـى نویسـیم بلکـه بـا اقتبـا      
 .کلمات او در اینجا مطلب را بررسى مى کنیم

ت حقیقى است و وحدت هم حقیقى است معنایش این نیست که وحدت و کثرت شیىء غیر یکـدیگر باشـند کـه وحـدت     این که مى گوییم کثر
چیزى باشد و کثرت چیز دیگر بلکه مى گوییم وجود واحد در کثرات سارى و ظاهر است که به وجهى او و عـین آنهـا و آنهـا عـین او اطـوار او      

با کثرت حقیقى منافات داشته باشد بلکه وحدت اطالقى و انبساطى است و اطالق آن مثـل  هستند و این وحدت وجود وحدت عددى نیست که 
اطالق ماهیات نیست تا اعتبارى باشد بلکه اطالق وجود است که انبساطى و حقیقى است، و انبساط آن هم در کثـرات مثـل انبسـاط خـون در     

حر در امواج است تا تخصص و تجزیه آن الزم شـود بلکـه مثـل انبسـاط نـور در      اعضاء نیست تا الزم شود اتحاد او با کثرات و نه مثل انبساط ب
اشرافات و تابش ها و تابندگى هایش و عاکس و ذى عکس و عکس ها و اطوارش به این بیان وحدت در کثرت منظور است و کثرات هـم بـه   

همه مرآت آن وجود واحدند ولى خود واحد نیسـتند چنانکـه    گفته او اطوار وحدت است آن کثرات اگر چه مستقل نیستند و اطوار وجود واحدند و
عدم هم نیستند و همه عکس هاى متکثر ذى عکس واحدند و آن واحد نیز در همه نمایان است و به خود واحد و به عکس هایش کثیر اسـت و  

دت در کثرت و کثـرت در وحـدت اسـت اگـر     عکس ها نیز همه به خود کثیر و با قطع نظر از خودى خود و اینکه عکسند واحدند این معناى وح
وحدت را و واحد را زیر نظر آورى کثرت مرآت او است و خاصیت مرآت این است که مرآتیت آن منظور نیست و ما فى المـرآت منظـور اسـت و    

ان اگر کامـل و تمـام ادا   اگر در کثرات نظر کنى مرآت همه آنها وحدت است چون همه اطوار و اشراقات و عکوس او هستند و خالصه به این بی
شده باشد گفته شود حق مرآت خلق و خلق مرآت حق است و لذا این طائفه ثالثه مى گویند طائفه اولى که در وجود و موجـود قائـل بـه کثـرت     



با هـم دیـده    شده اند با چشم چپ حق رادیده و وحدت را ندیده اند و همه و هر یک را در عرض هم وجود و موجود غیر از دیگرى و غیر متحد
هـر  اند و وحدت واجب را وحدت عددى مى دانند، و طائفه دومى حق را با چشم دیگر دیده و کثرت را ندیده اند باید شخص ذوالعینین باشد تا با 
س دو چشم حق و خلق هر دو را بیند حق را در خلق و خلق رادر حق به بیند و باالخره عاکس که واحد هست و در همه عکس ها هست و عکـ 

 .ها همه با کثرتشان عکس اویند و عکس ها هم وجود دارند و هستند ولى عکس عاکس واحدند

ما مى گوییم اگر دقیقاً آنچه بیان شد مقصود امثال آقا محمد رضا باشد یا وحدت آنها نیز حقیقى است به جهت وحـدت وجـود کـه بـه گفتـه او      
داللت دارند و منافاتى بین وحدت حقیقى و کثرت حقیقى نیست زیرا وحـدت در  کتاب و سنت بر آن ناطق و کشف صحیح و عقل صریح بر آن 

  . وجود است کثرت در ماهیات

ـ     اس از در مقام بیان مراد او بدون اینکه کالم او را ترجمه وار بیان کنیخم یا ادعا کنیم که مقصد او همین است که ما مى نویسـیم بلکـه بـا اقتب
 .مى کنیم کلمات او در اینجا مطلب را بررسى

این که مى گوییم کثرت حقیقى است و وحدت هم حقیقى است معنایش این نیست که وحدت و کثرت دو شیىء غیر یکدیگر باشند که وحـدت  
چیزى باشد و کثرت چیز دیگر بلکه مى گوییم وجود واحد در کثرات سارى و ظاهر است که بـه وجهـى او عـین آنهـا و آنهـا عـین او اطـوار او        

ن وحدت وجود وحدت عددى نیست که با کثرت حقیقى منافات داشته باشد بلکه وحدت اطالقى و انبساطى است و اطالق آنها مثـل  هستند و ای
اطالق ماهیات نیست تا اعتبارى باشد بلکه اطالق وجود است که انبساطى و حقیقى است، و انبساط آن آن هم در کثرات مثل انبساط روغـن و  

ول آن در کثرات الزم گردد و نه مثل انبساط خون در اعضاء نیست تا الزم شود اتحاد او با کثرات و نه مثـل انبسـاط   چربى در طعام نیست تا حل
بحر در امواج است تا تخصص و تجزیه آن الزم شود بلکه مثل انبساط نور در اشراقات و تابش ها و تا بندگى هایش و عاکس و ذى عکـس در  

ت در کثرت منظور است و کثرات هم به گفته او اطوار وحدت است آن کثـرات اگـر چـه مسـتقل نیسـتند و      عکسها و اطوارش به این بیان وحد
اطوار وجود واحدند و همه مرآت آن وجود واحدند ولى خود واحد نیستند چنانکه عدم هم نیستند و همه عکس هاى متکثر ذى عکس واحدنـد و  

ه عکسهایش کثیر است و عکس ها نیز همه به خود کثیر و با قطـع نظـر از خـودى خـود و     آن واحد نیز در همه نمایان است و به خود واحد و ب
اینکه عکسند واحدند این معناى وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است اگـر وحـدت را و واحـد را زیـر نظـر آورى کثـرت مـرآت او اسـت و         

ست و اگر در کثرات نظر کنى مرآت همه آنها وحدت اسـت چـون   خاصیت مرآت این است که مرآتیت آن منظور نیست و ما فى المرآت منظور ا
همه اطوار و اشراقات و عکوس او هستند و خالصه به این بیان اگر کامل و تمام ادا شده باشد گفته شود حق مرآت خلـق و خلـق مـرآت حـق     

ند با چشم چپ حق را دیده و وحدت را ندیـده انـد و   است و لذا این طائفه ثالثه مى گویند طائفه اولى که در وجود و موجود قائل به کثرت شده ا
همه و هر یک را در عرض هم وجود و موجود غیر از دیگرى و غیر متحد با هم دیده اند و وحدت واجب را وحدت عـددى مـى داننـد، و طائفـه     

و خلق هر دو را به بیند حـق را در خلـق    دومى حق را با چشم دیگر دیده و کثرت را ندیده اند باید شخص ذوالعینین باشد تا با هر دو چشم حق
و خلق را در حق به بیند و باالخره عاکس که واحد هست و در همه عکس ها هست و عکس ها همه با کثرتشان عکس اویند و عکس ها هـم  

 .وجود دارند و هستند ولى عکس عاکس واحدند

طائفه اولى که مـى گوینـد کثـرت اشـیاء     . شد یا نزدیک به مقصود آنها باشدما مى گوییم اگر دقیقاً آنچه بیان شد مقصود امثال آقا محمد رضا با
حقیقى و وحدت آنها اعتبارى است مى گویند اشیاء موجود وجود واحد نیستند و علت و معلول و ظل و ذى الظل وضوء و اشـراق و لمعـان نمـى    

این گونه تعبیرات با واقع آنچه قرآن و انبیا به آن دعوت کـرده و   مى باشند...باشند بلکه خالق و مخلوقند و جاعل و مجعول و مالک و مملوك و
به آن صراحت دارند مطابق است و شخص قائل به این حقیقت با هر دو چشم عالم وجود را دیده با یک چشم وجود حق و صاحب این عـالم و  

آن و نـور و لمعـان آن و عـاکس و عکـوس و اطـوار آن و       خالق آن را و به نظر و چشم دیگر خلق و عالم را مى بیند آن تعبیرات ضوء و اشراق
متجلى و تجلى اگر چه بیان انکار صریح کثرت وجود و موجود نباشد اما تصدیق آن هم نیست و با نظام شرایع و اختیار و نفـى ایجـاب مطـابق    



فعلیه که همه داللت بر اراده و اختیـار و غیریـت از   مى افتد و با معانى خالق و مخلوق و معز مذل و رازق و قابض و باسط و غیر اینها از صفات 
 .ممکن دارند موافق نمى شود

یک نفر از معاصرین مى گوید در عرفان عرفان توحید توحید صمدى است نه اینکه این کوه، و آن درخت، و آن ملک و آن فلک و آن هم خـدا  
ا تفسیر نکرده است ولى ظاهراً به هـر طـور تفسـیر کنـد بـا ایـن بیـان        ر) چیز دیگر(است اینطور نیست توحید صمدى چیز دیگر است در اینجا 

وحدت در کثرت و کثرت در وحدت سازگار نیست در این بیان این کوه و آن درخت و آن ملک و آن فلک و آن خدا و اطالق دارد و کوه کـوه و  
ت معنى نمى یابد آن شاید بـه معنـایى از وحـدت وجـود     درخت درخت، و خدا خدا است و اگر غیر از این باشد کثرت در وحدت و وحدت در کثر

 .راجع باشد که به لیس فى الدار غیر دیار از آن تعبیر مى نمایند که مقصود همان باشد که آقا محمد رضا قمشه اى به صوفیه نسبت داده است

نباشد او در ضـمن عبـاراتش در اینجـا کلمـاتى دارد     و بعد از تمام این بیانات که چنانکه گفته شد توضیح خود حقیر است و شاید مراد قمشه اى 
 .که همان وحدت وجود را که همه اویند و او هیچ از یک از همه نیست مطرح مى نماید

فانـه واحـد و نحـن کثیـر فـال      ) و هو معکـم (الکثرة اطوار الوحدة و اطوار الشىء عین ذلک الشىء و لیقین قلبک تامل فى قوله تعالى : مى گوید
 .وحدته و کثرتنا و بالجملۀ المطلق عین المفید فى مقام التقیید و المقید عین المطلق فى هذا المقام تنافى بین

لـق و  و اعلم ان المطلق مع المقید و المقید لیس مع المطلق فالحق معنا، و لسنا معه لتحقق المطلق بدون المقید و عدم تحقق المقید بدون المط
 .م و ال بالحلول و ال باالتحاد بل بالعینیۀ و عدم االثنویۀمعیۀ المطلق للمقید لیس باالنضما

حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوئى عین ضالل است و نحن نقول قولکم الکثرة اطوار الوحدة و اطوار الشىء عین ذلـک الشـىء   
الوجود لیست کانبسـاط البحـر فـى االمـواج لیلـزم تخصصـها و       ان اردتم به ان اطوار الوحدة کامواج البحر اطواره عین البحر و قد قلتم ان وحدة 

و عینهـا   تجزیها بل یکون کانبساط الضوء فى اشراقاته فاشراقات الضوء عینه اذاً فالکثرة کیف تکون حقیقیۀ غایۀ االمر یقال الکثرة اطوار الوحـدة 
شیاء و لیس بواحد منها اذاً فالکثرة کیـف تکـون حقیقیـۀ و لیسـت     و الوحدة ذات االطوار لیست عینها و هل هذا االّ قولهم بسیط الحقیقۀ کل اال

م کسرات بقیعۀ یحسبه الظمان ماء حتى اذا جائه لم یحده شیئاً افال یرجع ذلک الى الوجه الثانى الـذى حکیـتم عـن طائفـۀ مـن الصـوفیۀ و قلـت       
 و العقلیلزمهم نفى الشرایع و الملل و انزال الکتب و ارسال الرسل و یکذبهم الحس. 

فهل اردتم من تفسیره بانکم من اطواره و هو الواحد الکثیر باطواره کمـا ان اطـواره الکثیـرة    ) و هو معکم(ثم انکم دعوتم بالتأمل فى قوله تعالى 
انتم و او انـتم هـو،   واحد به فهذه المعیۀ على ما ذکرتم لیست بحقیقیه النها تتحقق بین الشیئین ال بین الشىء و ما هو عینه و هو معکم غیر هو 

و کنت معه او ما کنت معـه فهـو معنـا بحفظـه و نصـرته و هـذا       ) و ما کان معه من اله(معنى هو معکم اثبات مثل المعیۀ المنفیۀ فى قوله تعالى 
د لیس عینه و معه و عبـر  معنى مع کل شیىء ال بالمقادیۀ و ایضاً نقول ان اردتم بالمطلق الوجود المأخود ال بشرط فهو عین المقید و معه و المقی

لتکلم فیـه قـال   بما ترید بکل لفظ ال یصح به الغیریۀ و الخالقیۀ و المخلوقیۀ عصمنا اهللا و ایاکم من الزلل و الوقوع فى التکلم فیما نهانا اهللا عن ا
فتکون مـن الهـالکین و قـال امیرالمـؤمنین،      اهللا تعالى و ما قدر و الیه حق قدره و قال المعصوم، علیه السالم، ال تقدر عظمۀ اهللا على قدر عقلک

 .و ال حول و ال قوة اال باهللا العلى العظیم و استغفر اهللا ربى و اتوب الیه: علیه السالم، التوحید ان ال تتوهمه و کل ما ادرکته فهو غیره

لعقل القامۀ رسم العبودیۀ ال الدراك الربوبیـۀ  ا: چه بزرگ است این کالم حقیقت نشان منسوب به مولى الموحدین امیرالمؤمنین، علیه السالم .4
 :ثم انشأ یقول

 فکیف کیفیۀ الجبار فى القدم***کیفیۀ النفس لیس المرء یعرفها



 :فکیف یدرکه مستحدث النسم و قال ایضاً***هو الذى انشأ األشیاء مبتدئاً

 و البحث عن سرّ ذات السرّ اشراك***العجز عن درك االدراك إدراك

 عن ذا الذى عجزت جنّ و امالك***همات الورى همم و فى سرائر

 مستدرکاً و ولى اهللا مدراك***یهدى الیه الذى منه الیه هدى

 .(12، ص 1تحصیل السعادتین، راغب اصفهانى، ب )

 بررسى مسالک فلسفى و عرفانى

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

هـدایت هـاى   بررسى تطبیقى مسالک فلسفى و مسالک به اصطالح عرفانى بـا   ?
 الهى قرآنى

در این مقاله مى خواهیم به حول اهللا و قوته و هدایته به طور مختصر این مسأله را بررسى نماییم که نظر بعضـى اهـل فلسـفه و بـه اصـطالح      
الک و آراء عرفان یعنى قائلین به أصالۀ الوجود در مسایل مربوط به وجود و موجود و حقیقت این دو مفهـوم و بـه طـور کلـى بررسـى ایـن مسـ       

بیان فالسفه و کسانى که به عرفا نامیده شده اند با آنچه که از طریق وحى و رساالت انبیاء، علیهم السالم، خصوصاً قرآن مجید در این موضوع 
 .شده است تا چه حد سازش و هماهنگى دارد و در نهایت هر دو به هم مى رسند یا از هم فاصله دارند

و صرف نصوص از معانى و مفاهیمى که در آنها ظهور دارند همه افرادى که خود را از حکما و عرفا مـى داننـد بـا     بدیهى است با تأویل و تکلف
ـ    ب اختالف مشارب و آرایى که در اکثر مسایل دارند مى توانند نظر خود و دعوت انبیاء را با هم تلفیق و توفیق دهند و اهل هـر اصـطالح و مکت

شـما  . توانند نصوص را طبق مسلک و مذاق خود تفسیر و یا تأویل نمایند چنانکه بسیارى اینکـار را کـرده انـد   فلسفى و به اصطالح عرفانى مى 
ورى مى توانید براى این که به نمونه اى از تأویالت این قوم که بر حسب ظاهر کالمشان آن را ثابت مى دانند آگاه شوید به همین تفسیر نیشاب

، چگونه کالم خدا را بدون اتکاء به آیـه یـا روایتـى بـه     »التأویل«در هر بخش از تفسیرش در پایان زیر عنوان معروف رجوع نمایید و ببینید که 
 .معانى بعیده اى که در ذهن احدى نمى آید تأویل مى نماید

د تخطئه عرف نیسـت،  مقصود ما از هماهنگى یک رأى و نظر با قرآن کریم اینگونه هماهنگ سازى ها و تأویالت بى اساس از پیش خود و مور
زیرا این روش هر کس را براى تأویل قرآن بر طبق نظر خود آزاد مى سازد و اساس دریافت هاى مسـتقیم از دعـوت انبیـاء را بـى اعتبـار مـى       

 .نماید

مسـالک   مقصود بررسى هماهنگ بودن ایـن . مقصود ما از تطبیق، تالش براى هماهنگ نمودن دین با مشارب مختلف فلسفى و عرفانى نیست
با مسلک انبیا است که پیروان شرایع و ادیان بدون توجه و سابقه ذهن به مسالک دیگر آن را از متـون وحـى و نصـوص شـرع دریافـت نمـوده       

 .باشند



 این بررسى باید بدون تأویل و پیشداورى متکى به ظواهر عرفیه الفاظ دعوت انبیاء باشد که معتبر و صحیح آن محکمـات آیـات قـرآن مجیـد و    
احادیث شریفه است، به این روش که مسایل فلسفى و عرفانى را با دریافت هاى معتبر و عرف پسند که از ظواهر کتاب و حدیث داریـم عرضـه   

 .داشته و تطبیق و عدم تطبیق آن را دریافت نماییم

اجتهاد نماید و پس از آنکه رأى و نظـرى را   اما اگر هر کس بخواهد در مسایل فلسفى و به اصطالح عرفانى با همه اختالفاتى که در آنها هست
برگزید، نصوص کتاب و سنت را بر آن رأى شخصى خود تطبیق دهد هدایت هاى انبیاء در مسایل الهـى متبـع و مصـدر نخواهـد شـد و آراء و      

و با خطر تحریف تمام هـدایت  مسالک گوناگون حکما و عرفا بر آنها حکومت خواهد یافت، و نصوص شرایع از درجه اصالت و اعتبار ساقط شده 
 .هاى شرع مواجه خواهیم شد

بدیهى است اسالم وحیى است که بر پیغمبر اکرم، صلى اهللا علیه و آله و سلم، نازل شده است و مسلمان کسى است که بـه هـدایت هـایى کـه     
ى اثبات مى گردد و اثبات آن به مجرد اخبار انبیـاء  این دین پیشنهاد فرموده معتقد باشد، و اگر چه مبانى مسایل اصول دین منحصراً به دلیل عقل

مستلزم دور است ولى چنان نیست که محدوده هدایت هاى شرعى و حوزه ارشادات قـرآن مجیـد از بیـان ایـن دلیـل و برهـان خـالى باشـد و         
بیان دالیل قرآنى با تقریرات مختلف بـه  البته شرح و تفصیل و . متضمن محکم ترین براهین عقلى نباشد و نیازى به مراجعه به منابع دیگر باشد

حسب وسعت و ضیق دایره معلومات اشخاص تفاوت دارد و این تقریرات است که اگر ضعیف باشد باب اشکال بر آن را که گاه اشکال بـر اصـل   
منکـر منصـف را بـه اعتـراف و      دلیل تلقى مى شود باز مى نماید و اگر قوى و با منطق رسا و پخته و با توجه به همه نکات و ابعاد عرضه شـود 

تصدیق و مکذب را به سکوت و تسلیم وادار مى نماید که بهترین شاهد همان شرح و تفصیالتى است که در مثل نهج البالغه و احادیث شـریفه  
شـده اسـت اسـتدالل     مثل توحید مفضل و بسیارى از ادعیه از این دالیل قرآنى فرموده اند، ولى بدیهى است که هر چه در قرآن مجید استدالل

 .بر وجود خدا به همان نعوت و صفاتى است که قرآن آنها را بیان نموده است

در حکم به اسالم اشخاص نیز این جهت اعتقاد به خدا با همین صفات و نعوت و اسماء حسناى قرآنى معتبر است که طبعاً در شهادت به توحیـد  
نعوت و صفات و اسماء براى خدا غیر از آنچه از قرآن و حـدیث اسـتفاده مـى شـود از حـوزه       بنابر این خداشناسى و اثبات. و رسالت مندرج است

ـ  دش بـا  رساالت انبیاء و دعوت آنها خارج است و اگر کسى با بررسى آزاد و بدون راهنمایى انبیا در تفاصیل معرفۀ اهللا وارد تحقیق گردید و عقای
 .ایدى باشد که شرط حکم به اسالم است نمى توان حکم به مسلمان بودن او نمودعقاید اسالمى در این موضوع مطابق نشد اگر از عق

به هر حال ما هستیم و از یک سو مکتب انبیا که بر حسب قرآن مجید همه در الهیات و معارف دیگـر یـک زبـان و متّحـد سـخن گفتـه انـد و        
 .هیچگونه اختالفى در دعوت و بینش و جهان بینى آنها نیست

م مسلک یا مسالک فلسفى و به اصطالح عرفانى مختلف و بسیار متشتت که در ورود در آنها و غور در آنها هیچگونه تضـمینى از  و از یک سو ه
انحراف عقیدتى وجود ندارد، و هیچگونه اعتمادى به صحت آنها براى دیگران که در این مسالک غور ندارند پیدا نخواهد شد، و قول هـیچ یـک   

 .الب به طور مطلق نمى توان مصیب و مطابق واقع شمرداز آنها را در همه مط

 1.فلسفه و عرفان و کشف ممکن است از همه جا سر بیرون بیاورد

نمى توان او را از انحراف . نمى توان فردى را که به فلسفه مشغول شده از این که در پایان تالش و کاوش هایش به الحاد نرسد مصون دانست
ایـن همـه فالسـفه اى کـه بـه الحـاد       . ر رشته هاى مختلف که در فلسفه به طور آزاد بررسى مى شود بر کنار شمرداز مسایل و معارف اسالم د

 گراییده اند یا قائل به وحدت وجود به همان معناهایى که مخالف ضرورت ادیان است و به آن اشاره شد و عقائد باطلـه دیگـر مثـل انکـار معـاد     
د ملحد یا منحرف شوند؟ یا آنها که منکر معاد و عالم پس از مرگ و بهشت و جهنم شـده انـد مگـر مـى     جسمانى شدند مگر از اول مى خواستن



ران خواستند به انکار این امور برسند؟ یا آن فیلسوف و عارف مشهورى که قول به تجسم را اختیار کرد و از آن تعبیر به جسم الهى نمـود و دیگـ  
  مى خواستند در این انحرافات واقع شوند؟ از آنها که به انحرافاتى افتادند از اول

باید این نظر را تأیید نمود که تا شخص بر اساس روش متعارف و مستقیم متخذ از کتاب و سنت و علم کالمى که بر پایه برداشت هاى عرفـى  
شدن جهت دفع بعضى شـبهات باشـد    از کتاب و سنت تدوین شده باشد عقاید خود را محکم و تصحیح نکرده باشد نباید حتى اگر به بهانه آماده

به فلسفه اشتغال ورزد، زیرا خطر گمراهى به هیچ وجه در آن منتفى نیست، و به این مالحظه بود که بعض فالسفه متقى از بیم این که موجـب  
وزه هـاى علمیـه   گمراهى اشخاص شوند حضور در مجلس درس خود را به همه اجازه نمى دادند، چنانکه به همین جهت بـود کـه از زعمـاء حـ    

عمومى شدن حضور طالب در دروس فلسفه و تدریس آن را به طور آزاد تا چه رسد مثل زمان ما که جـزء برنامـه دروس حـوزوى قـرار گرفتـه      
 .خطرناك مى دانستند

فـرا  (و ارشـادات خودشـان   به هر حال مسلک انبیاء را که مستند به عالم غیب و وحى است باید از همان وحیى که بر آنها نازل شده و از گفتـار  
 .(گرفت

حکما و عرفا در بیشتر مسایل الهى که سخن گفته اند حرفى که بتوان به همه آنها نسبت داد کمتر یافت مـى شـود و حتـى جهـان بینـى آنهـا       
که براى همـه قابـل   راهى . مختلف و در دو قطب متضاد قرار دارد و در هر قطبى نیز در رشته هاى گوناگون همین وضع تضادگونه جریان دارد

الّء الـى  اعتماد و پیروى و باوربخش باشد نشان نداده اند و این انبیاء بوده اند که همواره پرچمدار ایمان و هدایت جامعه به سوى عالم غیـب و اد 
رت خاتم االنبیاء، صـلى اهللا  قرآن کریم فقط مسلک و دعوت آنها را تأیید مى کند و از آدم و نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و حض. اهللا بوده اند

 .علیه و آله و سلم، و پیامبرانى دیگر یاد مى نماید و استدالالت آنان را بر وجود خدا شرح مى دهد

بنابر این در اسالم شناسى و خداشناسى و جهان بینى و همه مسایل عقیدتى و عرفان صحیح باید از معیارهاى اسـالم و متـون کتـاب و سـنت     
 .تکاء به اصطالحات و شناخت هاى گوناگون و معارض فلسفى و عرفانى صحیح نیستاستفاده کرد، و ا

بى شک اگر علماء اسالم در حفظ دین از تحریف و تصرف مبطلین و اهـل اهـواء و صـوفیه و ایـن عرفـاء اصـطالحى و فـرق و مکتـب هـاى          
شک اگر یک فیلسوف یا عارف اصطالحى مثل میحى الـدین و   مستحدث جدیت نکرده بودند تا امروز اثرى از اسالم ناب باقى نمانده بود، و بى

 :امثال آنان که تا جایى رفته اند که مى گویند

 «کان عتب موسى اخاه هارون ألجل انکاره عبادة العجل و عدم اتساع قلبه لذلک»

هم موحد هم مشـبه  ...ى نقش با چندین صوراز توى اى ب«یا این که فرعون را در بحر فنا غوطهور بگوید و موحد و مشبه را صورت او بگویند و 
 :بگویند یا بخواهند طرح آشتى و هماهنگى بین موسى و فرعون بریزند و بگویند «خیره سر

 شد  جنگ  در  عیسوى  با  موسوى      شد  رنگ  اسیر  رنگى  بى  چونکه

 آشتى  کردند  فرعون  و  موسى      برداشتى  میان  از  رنگ  این  چونکه

اگر دین و بیان حقائق قرآنى و اسالمى به دست این افراد افتاده بـود و اسـالم را بـا ایـن سـوابق ذهنـى و فکـرى تعریـف مـى کردنـد و            آرى
 .تعریفاتشان در جامعه اسالمى مقبول مى افتاد امروز همه چیز عوضى و خالف هدایت کتاب و سنت مطرح بود



، علما و محدثان بـزرگ ماننـد صـدوق هـا و شـیخ      )قرآن و عترت)اده از برکات هدایت ثقلین بدیهى است تعریفاتى که به طور مستقیم با استف
ـ  ان طوسى ها و عالمه ها و مجلسى ها از اسالم فرموده اند با این افکار سازش ندارد و این افکار با نصوص شرعیه قابل انطباق نیست و این زب

 2و کیست که این را نفهمد و نداند؟. ها زبان وحى و انبیا و اهل بیت، علیهم السالم، نیست

با همـین  . انبیاء رسالت خود را چنان عرضه فرموده اند که مقاصدشان را مخاطب هایشان که همه مردند درك نمایند و بالغ مبین و آشکار باشد
اد تا در فهم مقاصد رسالت هـر کجـا   بالغ مبین در تبیین و توضیح مقاصد کتاب و وحى رسول اکرم، صلى اهللا علیه و آله، عترت را حجت قرار د

 .الزم باشد و محتاج به تفسیر باشد امت به عترت رجوع نمایند که از اشتباه و خطا مصون و معصوم و مؤید من عنداهللا مى باشند

منانى یا شیخ ابوسـعید یـا   حتماً در فهم رسالت انبیا و دعوت آنها کسى به حکماء یونان و عرفاء اصطالحى مثل با یزید بسطامى یا عالء الدوله س
 .محیى الدین و شارحان کتاب فصوص و این و آن ارجاع نشده است

اگر عقاید اسالمى بلکه همه آنها ریشه فطرى و عقلى دارند این عقاید و بینش ها را باید در همان محدوده هـایى کـه رسـالت انبیـاء مشـخص      
به آن هدایت شده ایم یعنى راه تفکر در آفاق و انفس، آن را عمیـق تـر و اسـتوارتر     کرده محکم تر نمود و از همان راه هایى که در قرآن مجید

 .سازیم

اگر کسى خارج از این محدوده و به طور مستقل از این راهنمایى هاى اسالمى و فقط با اتکاء به عقل و بحث و جـدل فلسـفى و مکتـب هـاى     
زه بحث و تفکر در آنها را نداده و رسیدن به عمق و حقیقت آنها را خارج از قـدرت  مستحدث عرفانى وارد شود و مسایل و مباحثى را که شرع اجا

 .عقل دانسته بررسى نماید اگر گمراه شود خودش مسؤول گمراهى خود خواهد بود

ایل را ممنـوع و  انبیا و شرایع خصوصاً شریعت ابدیه و ختمیه اسالمیه حدود کاوش ها را در این مسایل معین کرده و تفکر و تعمق در بعض مسـ 
معرض ضاللت و گمراهى اعالم کرده اند و تجاوز از حریم هایى که معین فرموده اند هرگز از خطـر ضـاللت مصـون نیسـت و ورود در بعـض      

 .مسایل هرگز شخص را به معرفت حقایق آنها نخواهد رساند

تاب و سنت دریافت مى نماید و به عبارت دیگر شناخت هـاى  اینک برخى از دریافت هایى که اگر ذهن انسان پاك از گفته هاى دیگر باشد از ک
 اسالمى و جهان بینى اسالم را که منبع آن کتاب و سنت است بازگو مى نماییم و با نظر به برخى از شناخت ها و جهان بینى هاى فلسفى و بـه 

 :اصطالح عرفانى زیر نظر قرار مى دهیم

به اصطالح اهل عرفان، و فلسفه بعضى از سخنان یا تفسیرهایى را که از قرآن مجید دارند یادآور  در اینجا به طور نمونه از سخنان این قشر، .1
 :مى شویم

 :مى گوید) حکمۀ فردیۀ فى کلمۀ محمدیۀ(صاحب فصوص در فص 

مل النه یشاهد الحق مـن  للحق اتم و اک) اى الرجل(فشهوده : فشهود الحق فى النساء اعظم الشهود و اکمله و اعظم الوصلۀ النکاح، و مى گوید
 .لعلم بمن التذّو من التذّ) یعنى علم الناکح روح المسألۀ(فلو علمها : حیث هو فاعل و منفعل، و مى گوید

فهو عین الوجود فهو على کل شىء حفیظ بذاته فال یؤده حفظ شىء فحفظه تعالى لألشیاء کلهـا حفظـه لصـورته ان    : و در فص هودى مى گوید
 .ورته و ال یصح إالّ هذا فهو الشاهد من الشاهد و المشهود من المشهودیکون الشىء غیر ص



فهو کل االرواح و هو کل النفوس و هو کل االجسام و هو کـل االحـوال و المعـانى و    : و از عبد الغنى نابلسى نقل است که در شرحش مى گوید
 .هو المتنزّه عن جمیع ذلک ایضا اذ الوجود اال وجوده

 :مى گوید) دوسیۀ فى کلمۀ إدریسیۀحکمۀ ق(و در فص 

 .و من اسمائه العلى على من؟ و ما ثم اال هو

 :مى گوید) حکمۀ احدیۀ فى کلمۀ هودیۀ(و در فص 

 و جهول بامور و علیم***فى کبیر و صغیر عینه

 کل شىء من حقیر و عظیم***و لهذا وسعت رحمته

فانـه اى  (تفسـیر بـه جهـل نمـوده بـه ایـن تعلیـل        ) انّ الشرك لظلم عظیم: (کریمهظلم را در آیۀ ) حکمۀ احسانیۀ فى کلمۀ لقمانیۀ(و در فص 
 .در این کلمه خوب دقت کنید) المشرك ال یشرك معه اال عینه و هذا غایۀ الجهل

رسل مبتـدا اسـت و   مى گویند کلمه » ...رسل اهللا اهللا یلعم(و از نمونه هایى که از تحریفات این طائفه نقل شده یکى این است که در آیه شریفه 
قضاء تکوینى است و کسى غیر از خدا را عبـادت نمـى    (و قضى ربک اال تعبدوا اال ایاه(دوم خبر است، و دیگر این که قضاء در آیه کریمه ) اهللا(

 .کند و هر عابدى او را مى پرستد

بن مریم، فجمعوا بین الکفر و الخطاء فى تمام الکـالم  قال تعالى لقد کفر الذین قالوا ان اهللا هو المسیح : و در فصوص در فص عیسوى مى گوید
النهم لم یکفروا بحمل هو علـى اهللا الن اهللا هـو و ال    :و شارح کاشانى چنانکه از او نقل شده مى گوید. ال بقولهم هو اهللا و ال بقولهم ابن مریم

وا حلوله فیه و اهللا لیس بمحصور فى شىء بل هو المسـیح و  بقولهم ابن مریم النه ابن مریم بل بحصر الحق فى هویۀ المسیح بن مریم و توهم
 .هو العالم کله

وجـه   92نگاشته و به زعـم خـود وجـوهى را در شـرح آن تـا       «من عرف نفسه فقد عرف ربه«یکى از معاصرین در شرح گونه اى که از حدیث 
 .رسانده است وجه نود و دوم را به این عبارات بیان کرده است

حقیقته هى حقیقۀ الحق و هى التى تفصلت و ظهرت بصور الموجودات بحسب مراتبها و ظهوراتها فقد عرف ربه، سپس مى  من عرف نفسه بان
 :گوید

 :و التحقیق فى هذا الوجه هو ما افاده الشیخ االکبر فى الفص الشعیبى بقوله

اختلفت حقائقهاو کثرت انها عین واحـدة فهـذه کثـرة معقولـۀ      و صاحب التحقیق یرى الکثرة فى الواحد کما یعلم ان مدلول االسماء االلهیۀ و ان
فى واحد العین فیکون فى التجلى کثرة مشهودة فى عین واحدة کما ان الهیولى تؤخذ فى حد کل صورة و هى مع کثرة الصور و اختالفهـا ترجـع   

انه على صورته خلقه، بل هو عـین حقیقتـه و هویتـه و    فى الحقیقۀ الى جوهر واحد و هو هیوالها، فمن عرف نفسه بهذه المعرفۀ فقد عرف ربه ف
اربـاب  لهذا ما عثر احد من الحکماء العلماء على معرفۀ النفس و حقیقتها اال االلهیون من الرسل و االکابر من الصـوفیۀ، و امـا اصـحاب النظـر و     

حقیقتها و ال یعطیها النظر الفکرى ابدا، فمن طلـب العلـم   الفکر من القدماء و المتکلمین فى کالمهم فى النفس و ماهیتها فما منهم من عثر على 
 .بها من طریق النظر الفکرى فقد استسمن ذا ورم، و نفخ فى غیر ضرم



 .فسبحان من اظهر االشیاء و هو عینها: و هم از کلمات صاحب فتوحات است

 .و ما خلق تراه العین اال عینه حق: و هم در فص هودى مى گوید

اى لیس خلق فى الوجود تشاهده العین اال و عینه و ذاته عین الحق الظاهر نفى تلک الصـورة  : ت که در شرح آن گفته استو از قیصرى نقل اس
 .فالحق هو المشهود و الخلق موهوم لذلک یسمى به فان الخلق فى اللغۀ االفک و التقدیر

در اسـفار بـه   . الیه تعبیر مى کنند مضمون همین وحـدت وجـود اسـت   از اینگونه کلمات بسیار دارند و مخفى نماند که آنچه از آن به حکمت متع
و بالجمله از این مقوله در کلمات به اصـطالح عرفـا و حکمـایى کـه     . همین مطلب مکرر تصریح شده و مذهب ابن عربى را تصدیق کرده است

ضى نوشته ها و کتاب هایشان تقریباً پـر از ایـن مقولـه    فلسفه را با این عرفان محیى الدین تلفیق کرده اند به صورت نظم و نثر بسیار است و بع
بـه   است چنانکه اشعار شعرایشان نیز همین معانى را تلویحاً در زیر پرده اصطالحات یا با صراحت تکرار کرده اند که از نقل نمونـه هـاى بیشـتر   

 .مالحظه طوالنى نشدن کالم خوددارى مى نماییم

خطر توغل در فلسفه و این که تا کجا و حریم ایمان و عقیده چه شخصیت هاى بزرگى را زیر سـؤال   فقط یک نمونه دیگر را براى روشن شدن
برده است بیان مى کنیم، و این نکته را هم یادآور مى شویم که فلسفه تا قبل از این که با عرفان مصطلح آمیخته شـود سـیر خـود را داشـت و     

از ایـن  . نبیا موافق نشان دهند یا این که نبوات را با آن توجیه و تطبیق و تأویل کنند کمتر بـود تالشى براى این که نتیجه بحث ها را با نبوات ا
جهت مثل فارابى و بسیارى دیگر موارد لغزششان مشخص بود و بسا که خودشان هم مى دانستند که بعضى کلمات و آراى آنها با وحى مطـابق  

نما که به عرفان هم گرایش یافتند از این دو معجونى ساختند و با زبـانى کـه بـا زبـان بـه       در نمى آید ولى در دوره هاى اخیر افرادى فیلسوف
مطالبى را که با زبان قرآن و سنت سازگار نبود وارد ادبیات و شعر و عرفان واقعى قرآنى کردند . اصطالح عرفان شبیه تر بود آن را عرضه کردند

 :که باید بگوییم حتى مثل این شعر

 وحده ال اله اال هو***و هیچ نیست جز اوکه یکى هست 

و  با زبان قرآن و حدیث که از این همه اشیاء و آیات بى شمار زمین و آسمان و کوه و دریا و ماه و ستارگان و آفتاب و سنگ و درخـت و انسـان  
 .نام مى برد، و درستى و تحقق همه را تصدیق مى کند سازگار نیست...مالئکه و جن و حیوان و

شود این همه خطاب هاى قرآنى را بى مخاطب دانست؟ و این دعاها و کل حاالتى را که از انسان و سایر مخلوقـات در قـرآن و حـدیث     آیا مى
بیان شده و وجود پیغمبران و امامان همه را بى حقیقت و مجاز شمرده و تحقّق حقیقى همه را مختص بـه یـک حقیقـت دانسـت و فـرق بـین       

 را اعتبارى و موهوم و غیر واقعى گرفت؟...صانع و داعى و مدعو و ظاهر و مظهر و مخلوق و خالق و مصنوع و

 :اما نمونه اى را که یادآور مى شویم از این قرار است

که خود نیز به شهادت بعض تألیفاتش بایـد از حکمـا شـمرده شـود و اگـر از آنهـا        1172مرحوم عالم جلیل آخوند مال اسماعیل خاجویى متوفى 
و کـان عرشـه علـى    (ود از بزرگانى است که از مشارب و مسالک آنها اطالع کافى داشته است در رساله اى که در تفسیر آیه کریمـه  شمرده نش

م نوشته است پس از روایت حدیثى از داود رقى دائر بر سؤال او از تفسیر این آیه از یکى از بزرگان معقول و حکماء نامدار که مـا بـه احتـرا   ) الماء
 :در علوم اسالمى نام شریف او را نمى بریم نقل مى کند که گفته استتبحر او 



بر علم و بر عقل قدسى که حامل علم است و اسم زمین بر نفـس مجـرد کـه بـه     ) ماء(در موارد بسیار در قرآن کریم و احادیث شریفه اسم آب 
بنابر آنچه غیر واحدى از ائمه تفسیر تقریر کرده اند ایـن آیـه   جوهر خود قابلیت علوم و معارف را داراست اطالق شده است که از آن جمله است 

هم چنین آب در فرمایش امـام، علیـه السـالم، در    » وترى االرض هامدة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج«: کریمه
 .این حدیث تعبیرى است از جوهر عقل حامل نور از انوار علمیه قدسیه

ایـن  : ویى از بعض متأخرین از صاحب این نظر که ظاهراً مقصودش عالمه مجلسى، قدس سره، است نقل مى کند که فرموده اسـت سپس خاج
هر کس به وجود عقل مجرد ذاتاً و فعال قائـل باشـد بـه    : پس از آن خاجویى مى فرماید. تأویالت جرأت است بر کسى که از او صادر شده است

ول به قدم عقل مستلزم قول به قدم عالم است و قائل به قدم چیزى سواى خدا اگر چه امامى و شیعه اثنا عشـرى  قدم عقل قائل شده است، و ق
باشد به اجماع مسلمین کافر است و بعد استشهاد به کالم عالمه و عالمه مجلسى، قدس سرهما، مى نماید که به کفر قائل به این قول تصریح 

ند که تعبیرش در اینجا که این تاویل جرأت است و به کفر قائل آن اشاره نکرده است یـا از جهـت غفلـت و    نموده اند، و به مجلسى ایراد مى ک
 .را کرده است در حالى که در این موارد جاى مراعات نیست و الحق احق ان یتبع... عدم توجه بوده یا مراعات

م ارض در آیه بر نفس مجرد و ماء بر علم اطالق شده باشد الزم نمى شـود  به فرض آنکه اس: بعد از این در مقام رد این گفته برآمده و مى گوید
 .آن را انکار مى نمایند و قائل به آن را تکفیر مى کنند) شاید مقصودش علماء امامیه باشد(که بر عقل قدیم اطالق شده باشد که ایشان 

مجمع البیان و امثال آنها عین و اثـرى از آن نیسـت و تعجـب از    در تفاسیر مشهوره متداوله مثل تفسیر زمخشرى و بیضاوى و : سپس مى گوید
 .این است که با وجود این ادعا مى کند کثرت چیزى را که هرگز واقع نشده است یعنى تفسیرى که ذکر شد

یـد ایـن تفسـیر استشـهاد     باز هم تعقیب مى کند که این تفسیر به رأى است و او به هیچ آیه و روایتى یا قول کسى که مورد اعتماد باشـد در تأی 
نکرده است و غریب است که شخص لفط را برخالف ظاهرش و مخالف با اجماع و اخبار ائمه، علیهم السالم، بدون شاهدى از کتاب و سنت یـا  

 .دلیل قاطع عقلى حمل نماید

بزرگ مى تازد و کالم و تفسـیر او را بـه شـدت    بعد از این راجع به ضعف ادله وجود عقل به معنایى که او مى گوید سخن را ادامه داده و بر این 
بمثـل  : انکار مى کند که احدى از مفسرین در آیه و نه احدى از محدثین در روایت آن را نگفته است، و سخن را به اینجا مى رساند که مى گوید

نـدارد و حمـل کـالم بـر آنچـه محتمـل        این غلط او در تأویل و ادعاء چیزى که اصلى: این تأویل قبیح منکر ضل و اضل من اضل و مى گوید
سپس در مقام بیان عذر او بر مى آیـد کـه ظـاهر ایـن     . نیست همه در جنب اعتقاد او اگر بر آن مرده باشد و از آن رجوع نکرده باشد آسان است

از جهت شدت میـل و محبـت    است که این معنى به خاطر او خطور کرده و بدون توجه به مفاسدى که الزم آن است آن را نوشته است یا اینکه
 .(که به هر حال این عقیده آن مرد بزرگ نیست(به بافته هاى این و آن و حب الشىء یعمى و یصم بوده است 

 و در پایان مى گوید امیدواریم از خداوند کریم که او را قبل از مشاهده دار آخرت به بازگشت از ایـن عقیـده سـخیف مخـالف اجمـاع و اخبـار و      
 (پایان سخنان خاجویى. (هدایت فرموده باشدمستلزم کفر 

نه بـر  اما ما هرگز پیرامون حسن اعتقاد این مرد بزرگ ابداء شبهه اى نمى کنیم و نوشته ها و تألیفات دیگرى را که در رشته هاى دیگر دارد قری
یفه کرده باشد بنـاء علـى اصـول الفلسـفه     این مى دانیم که در مسایل فلسفى اگر هم در جایى اظهار نظرى خالف نصوص قرآنیه و احادیث شر

 بوده که کالم را مانند آنها و مثل یکى از بزرگترین اساتذه فلسفه جارى کرده باشد که الحق جایگـاه او بسـیار رفیـع و کـم نظیـر اسـت و ایـن       
و هرگز عقاید مثـل او را از  . است اشتغال طوالنى و عمیق او به فلسفه جهت رد شبهاتى بوده که در آن عصر به واسطه شیوع فلسفه مطرح بوده



ما براى او طلب رحمت و مغفرت مى کنیم و امیـدواریم خـدمات   . این اظهار نظرها نمى توان استنباط کرد و به طور جزم و یقین به او نسبت داد
 .او به علوم اسالمى مشکور و مأجور باشد

اما هر چه هست جریان همـین اسـت، و   . ه با مثل چنان بزرگى مباحثه نماییمما خود را در علم و اطالع در حد تالمذه خاجویى هم نمى دانیم ک
حداقل از این سرگذشت استفاده مى شود که این گروه در تطبیق آیات و احادیث بر مسالک و مشارب خود هر چند مخالف نصوص باشـد اقـدام   

 .که داللت ندارد همین چیزى است که ایشان فرموده است ظاهر الدالله است و به چیزى...) وترى االرض هامدة(مى نمایند، و اال آیه 

الزم به تذکر است که در کلمات دیگران مثل صاحب اسفار و غیر او از این تأویلها و تفسیرها بسیار دیده مـى شـود، و امـا کتـاب هـاى عرفـاء       
کشاف مراد از کالم هر متکلم معتبـر اسـت موافقـت    صوفیه از این مطالب در آنها به قدرى زیاد است که هرگز با مذاق شرع و عرفى که در است

 .و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، عصمنا اهللا تعالى من الهفوات و الزالت. ندارد

2.  به طور مثال این افراد باب نفى ظواهر و تأویل و حمل نصوص را بر آراء خود تا آنجا طى

یئاتهم اغرقوا فادخلوا ناراً فلم یجدوا لهم من مما خط: (کرده اند که مثال در تفسیر آیه کریمه
مما خطیئاتهم اغرقوا فهى التى خطت بهـم فغرقـوا فـى بحـار     : (مى گویند) دون اهللا أنصاراً

العلم باهللا و هو الحیرة فادخلوا ناراً فى عین الماء فلم یجدوا لهم من دون اهللا انصـاراً فکـان   
ان الـذین کفـروا سـواء    : (یا در تفسیر آیـه کریمـه  ) اهللا عین أنصارهم فهلکوا فیه الى االبد

دعهم فسـواء علـیهم ءانـذرتهم    ...ان الذین کفروا ستروا محبتهم فى: (مى گویند...) علیهم
بوعیدك الذى ارسلتک به ام لم تنذرهم الیؤمنون بکالمک فـانهم الیعقلـون غیـرى و انـت     

و قد ختمت على قلوبهم فلـم   تنذرهم بخلقى و هم ما عقلوه و ال شاهدوه و کیف یؤمنون بک
اجعل فیها متسعا لغیرى و على سمعهم فالیسمعون کالماً فى العالم اال منى و على ابصارهم 

و امثال این تأویالت در کلمات فالسفه ) غشاوة من بهائى عند مشاهدتى فال یبصرون سواى
دا در کتاب و خ ?, .مخصوصاً کسانى که در اصطالحشان به آنها عرفا مى گویند بسیار است

 :سنت

مقصود این که پرسش از ماهیـت و  . آنچه از کتاب و سنت استفاده مى شود این است که خدا خداست و خودش خودش و ذاتش ذاتش مى باشد
کنه و حقیقت ذات خدا و این که خدا چیست قابل طرح نیست، چون ذات و حقیقت او از این که مدرك به ادراك کسى شود منـزّه اسـت و هـر    

البته موجودات و متحققات دیگر نیز هر یک از آنهـا خـودش   . از این سؤال جواب بدهد و حتى بگوید وجود است خبر از کنه ذات داده است کس
انسان انسان است و فرشته فرشته است و عناصر عناصرند، و هر فردى خـود  . خودش است و ذاتش ذات خود اوست و غیر از ذات دیگران است

اعتبارى و غیر واقعى نیستند، ولى سؤال از حقیقت آنها قابل طـرح اسـت اگـر چـه در ایـن کـه       . تحقق دارند و حقیقت دارندهمه  .آن فرد است
فرمـوده انـد همـین     «من عرف نفسه فقد عـرف ربـه  «چنانکه یکى از احتماالتى که در تفسیر حدیث . حقیقت آنها قابل درك باشد بحث است



حتى حقـایق  . ه حقیقت آن براى او قابل درك نیست خدا را مى شناسد که حقیقتش منزّه از درك استاست که هر کس بشناسد نفس خود را ک
 .دیگر، مثل حقیقت فرشته، حقیقت ماده، حقیقت حیات، حقیقت عقل همه را مى گویند مجهول مانده و خواهد ماند

ند با حقیقت ذات اقدس خداى خالق قدیم غنـى بالـذات قیـاس    البته قیاس این حقایق که همه ممکن و مخلوق و محتاج و داراى مابه االشتراک
مع الفوارق است ولى به هر حال این حقایق ممکنه همه و هر کدام خودشان خودشان هستند و غیر خودشان نیستند و با اوصاف ثبوتى یا سـلبى  

عال با چیزى مشـابهت و مماثلـت نـدارد لـیس کمثلـه      به عکس خداوند مت. از هم جدا و متمایزند و بین آنها تشابه و تفاضل و تماثل تصور است
 شىء چیزى مثل او نیست و تمایز اشیا از او به همین است که هیچ یک مثل او و شبیه او نیستند، و او ذاتى است که همانند او چیـزى نیسـت و  

 .ا به االشتراك حقیقى ندارداو غیر از همه است و با هیچ یک م.غیر از هر چیز دیگر است که ما آن را شناخته یا تصور کنیم

 .بدیهى است که خالق غیرمخلوق است و اتّحاد آنها با یکدیگر مقبول نیست. خدا خالق و آفریننده است و هر چه غیر از او است همه مخلوقند

خلقت مواد، خلقت صـور الحقـه   کل عالم را خدا به ابداع آفریده یعنى پیش از خلقت چیزى نبوده و از ماده اى آفریده نشده است هر چند پس از 
بر صور اصلى مواد که از ترکیب مواد با یکدیگر متحقق مى شود مسبوق به ماده باشد، و خالصه هم مواد و هم صور، همه وجودشـان مسـبوق   

 .به عدم و مخلوق و آفریده و پدیده اند و همه حادثند و قدیم فقط ذات الیزال و بى زوال ازلى و ابدى و سرمدى او است

جلـى  اشیا از او به ایجاد و خلق وجود یافته اند و به والدت از او و شبه والدت مثل صدور معلول از علت یا ظهور و تجلى و جلـوه و مجلـى و مت  
 .صادر نشده اند لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد

ده است، و هر خلق و تکوین و تکون طبیعى همه بـه اراده و امـر   به او علت اشیا اطالق نمى شود بلکه خالق اشیاء است و عالم را به اختیار آفری
فهم این که خدا عالم را چگونه آفریـده و چگونـه از او صـادر شـده     . کل یوم هو فى شأن. او فارغ از امور عالم نیست. و تقدیر او انجام مى شود

از ربـط  . کنند جز با تأویل و توجیه از شرع استفاده نمـى شـود   است، و ربط حادث به قدیم چگونه است به آن بیاناتى که در فلسفه و عرفان مى
حادث به قدیم و ممکن به واجب همین را مى فهمیم که حادث ممکن را خدا آفریده و مخلوق است و خدا خالق و رازق و مدبر امور همـه آنهـا   

مالکیت به این معنى که همه تحـت اراده و قـدرت او قـرار    . است، و همه به او و از او برپا هستند و او مالک همه است و همه مملوك او هستند
حقیقـت ذات او را  . هر چه دارند از او دارند و از خود داراى چیزى نیستند .الیملکون النفسهم نفعا و ال ضرّاً و ال موتاً و ال حیاة و ال نشورا. دارند

ز حقیقت ذات او داده است هر چنـد حقیقـت وجـود را هـم غیـر      کسى درك نمى کند و هر کس بگوید ذات خدا چیست، مثال وجود است، خبر ا
 .قابل درك بگوید، زیرا این اخبار از حقیقت ذات است که اخبار از آن منهى عنه است

ى قـ مضافاً بر این که در خود وجود که امرى حقیقى یا اعتبارى و انتزاعى است اختالف است و قائلین به أصالۀ المهیۀ اصال قائل بـه وجـود حقی  
نیستند و آن را امرى انتزاعى از تحقق اشیاء مى شمارند و بر این اساس آسمان و زمین و عرش و کرسى و انسـان و حیـوان و درخـت و دریـا و     
کوه و همه پدیده ها باذن اهللا تعالى و بامره و خلقه و حکمته و تدبیره خودشان تحقق دارند و تحققشان به خودشان است نه بـه چیـزى سـواى    

همه خودشان و خواصشان حقیقت و واقعیتند و اعتبارى نیستند و چنان نیست کـه وجودشـان    .که وجودشان باشد و حقیقتشان همان باشدآنها 
و به عبارة دیگر حقیقت همه غیر از وجود نباشد و خودشان فرض و اعتبار باشند و حقیقتشان و حقیقت خدا و هر شىء دیگر واحـد  . حقیقى باشد

ر از مصادیق وجود که بر همه مقول به تشکیک است واقعیت نداشته باشند و اختالفشان به مراتب باشد و برخالف وجدان همـه  باشد و همه غی
آیا قائلین به أصالۀ المهیۀ و آنها که تحقق همه اشـیاء را واقعـى و بـه خـود     . اشیاء تحقق نداشته باشند و همه تحقق وجود و مراتب وجود باشند

نشناخته و چون غیر از اشیاء که واقعیت خارجى دارند به چیزى به نام وجود که واقعیت همه باشد قائل نبوده اند منکر خدا بـوده  مى دانند خدا را 
ق و مالـک  اند و آنچه را که خدا مى دانسته اند خدا نبوده و خدا را که وجود بوده نشناخته بودند، یا بعکس آنها خدا را به این که خدا است و خـال 



سما است مى شناخته اند و اینها که او را به این که او حقیقت وجود است، شناخته اند و در واقع آنچه را همه بالوجدان درك مى کننـد و   ارض و
 .کثرات مى بینند واحد بالسنخ مى دانند و ذوات اشیا را که همه حقیقى مى بینند اعتبارى مى بینند در معرفت خدا به اشتباه افتاده اند

که در معرفت ذات بارى به عجز خود معترف مى شوند و کنه و حقیقت او را به نام وجود معرفى نمى کنند و اصال چیزى غیر از ذوات اشـیا  اینها 
 اعم از خالق و مخلوق نمى شناسند و قائل به وجود نیستند اینها معرفتشان کامل تر است یا آنکه مى گویـد حقیقـت اشـیاء، آنچـه شـما آنهـا را      

حقیقت یک چیزى است که مـا بنـام وجـود کشـف     . ها مى شمارید نیست و حقیقت خدا هم آن چنانکه شما ناشناخته مى دانید نیستحقیقت آن
کرده ایم که او حقیقت و کنه خداست و حقیقت همه اشیا است و خالصه اشیاء به شیئیتشان حقیقت ندارند و غیر از حقیقت وجـود و مراتـب آن   

رحوم و رازق و مرزوق و خالق و مخلوق در آسمان و زمین و کل آنچه در قرآن از شیاء به تصریح شده است حقیقتـى  واقعیتى نیست و راحم و م
 .غیر از وجود نیستند

بـودن  آنچه از تمام آیات قرآنیه و احادیث شریفه و از مشاهده همه آیات آفاقیه و انفسیه متبادر به ذهن مى شود این نه آن بودن و آن نـه ایـن   
است و از هیچ یک از آنها حقیقتى به نام وجود غیر از خودشان متبادر نمى شود و خدا غیر از همه است و حقیقتش با حقیقـت اشـیاء دیگـر    اشیا 

 .واحد نیست و اشتراك اشیاء با او در حقیقت ذات با لیس کمثله شىء منافات دارد

افاضه تحقق و واقعیت به اشیا اختیارى و ارادى اوسـت و جریـان   . ه و نظیر استخدایى که انبیا معرفى فرموده اند متفرد و یگانه و یکتا و بى شب
او فارغ از انشاء و ایجـاد و اعمـال قـدرت و سـلطنت و تصـرف در عـالم       . خلقت عالم و ربط مخلوق به خالق جریان جبرى یا شبه جبرى نیست

لبصیر و الکافى و الحاکم و السلطان و الملک و الرب و الرحمـان و  نیست و کل یوم هو فى شأن است، و اسماء حسنى مثل المجیب و السمیع و ا
همه با نام گذارى و تعبیر از او به علت اولى و کیفیاتى که فالسفه و عرفاء اصطالحى در صدور عـالم از او دارنـد،   ...الرحیم و المحیى و الممیت و

 .ردو از سوى دیگر با معنایى که از وجود و وحدت مى نمایند منافات دا

لسان شرایع به صراحت ایـن  . مجیب و جواب دهنده غیر از سؤال کننده و حاکم غیر از محکوم و مالک غیر از مملوك و رب غیر از مربوب است
و باشد و یا صریح تر مثل امـواج دریـا   » از هزار آینه در نظر نشود مشاهده جز یکى«را که حقیقت همه اشیا واحد باشد و اشیا مثل آینه باشند و 

 .دریا یا حبر و حروف باشند رد مى نماید و تفسیر انا اهللا و انا الیه راجعون به این معانى تفسیر به رأى و باطل است

خدا عالم است ولى به حقیقت علم او احاطه ممکن نیست و درك کنه آن مثل کنه ذات ممکن نیست و نمى توان با علم مخلوق آن را مقایسـه  
گاهى است، اما حقیقت علم خدا مثل حقیقت ذاتش غیر قابل ادراك است و اگر حقیقـت علـم مخلـوق را نیـز مجهـول و      هر دو دانایى و آ. نمود

او هـم عـالم بـه کلیـات     . نامعلوم و غیر قابل درك بشمارند باز بر حسب لیس کمثله شىء حقیقت هر یک از علمین غیر از حقیقت دیگرى است
 .است و هم عالم به جزئیات

علمه شىء، اهللا یعلم ما تحمل کل انثى و ما تغیض االرحام و ما تزداد و کل شىء عنـده بمقـدار عـالم الغیـب و الشـهادة الکبیـر        ال یعزب عن»
 .«المتعال، و هو بکل شىء علیم

ق مخلـوق نیسـت   بینونت بین خالق و مخلوق را هر کس قرآن مجید را خوانده یا شنیده باشد از آن مى فهمد و از قرآن استفاده مى کند که خال
و حقیقت واحده نیستند و مخلوق مرکب از آنچه حقیقت خالق است و ماهیت خود نیست چنانکه همه و تمام حقیقتش هم آن نیسـت هـر چنـد    

 .غیر هم و متمایز از هم باشند



و جاعـل و صـانع و فـالق و مقـدر و     نباید خلق و جعل و سائر افعال الهى به مفاهیمى غیر از آنچه متبادر از آنها است تفسیر شود و مثـل خـالق   
به علت، تفسیر و در آن خالصه شود و تباین مفهوم عرفى علت با مفاهیم آن اسـماء مالحظـه نشـود و هـم     ...مصور و باعث و محیى و ممیت و

 .چنین است تفسیر مخلوق و مجعول و مصنوع به معلول

ین که در دار تحقق چیزى غیر از وجود متحقق نیست و هـر چـه غیـر از    هم چنین این نظر که حقیقت ذات خدا وجود و هستى مطلق است و ا
وجود حق است مراتب ضعیفه وجود است و بنابراین آنچه حقیقت واقعیت، تحقق و اصالت دارد وجود است با معارف قرآنى سازگار نیسـت، خـواه   

حد شخصى مثل تمایز امواج از یکدیگر و تمایز آنها از دریا بداننـد یـا   کل این وجودات را وجود واحد بدانند و تمایز آنها را از یکدیگر و با وجود وا
به انحاء دیگر مانند نظریه تجلى و ظهور آن را بیان کنند، و به هر بیانى که مى کنند قائل به وحدت شخصى وجـود شـوند یـا وحـدت سـنخى      

ایز و تعدد را به مراتب بگویند و اکمل و اتم را مرتبه وجود حـق بداننـد   بگویند و وجود آنها را غیر از وجود یکدیگر و غیر از وجود خدا بدانند و تم
که هیچ شیئى و هیچ وجودى مثل او نیست یا وجود را منحصر به وجود بارى تعالى بدانند و وجودات دیگر را خیـال و وهـم یـا عکـس و سـایه      

یک از این مبانى با اشـکاالت و ایراداتـى کـه بـر آنهـا وارد اسـت بـا        هاى وجود بدانند یا همه را صرف ربط به او و اضاله اشراقیه بگویند، هیچ 
معارف الهى قرآن و سنت تطبیق ندارد و این سؤال هم مطرح مى شود که چگونه وجود وجود مى آفریند و اگر همه وحدت سنخى دارند چگونـه  

 غیر از وجود خدا همه حادثند؟

نیز تطبیق آنچه گفته اند با نصوص محکمه پذیرفته نیست و با فرض قول به وحـدت وجـود   در مسأله ربط حادث به قدیم و صدور کثیر از واحد 
 .و کثرت موجود صدور حقیقى متصور نیست

و اگر این که خدا وجود است و حقیقت ذات او هستى محض است با این که بسیارى از فالسفه ماهیت را اصل و وجـود را انتزاعـى و اعتبـارى    
ات و حقیقت حق نباشد پس چه چیز سخن از کنه حق است؟ مگر سخن از کنه فقط این است کـه کسـى بـراى خـدا،     مى دانند سخن از کنه ذ

سخن را از کنه حق خارج مـى نمایـد؟   ) و کنهه فى غایۀ الخفاء(العیاذ باهللا، جنس و فصل تعیین کند؟ مگر همین که در تعریف وجود گفته شود 
هم در غایت خفا مى دانید پس فرق خالق و مخلوق از این جهت در چیست؟ و خالصه گفتن ایـن کـه    شما که کنه وجود انسان و اشیاء دیگر را

 .خدا وجود است نیز تعیین کنه است اگر چه کنه وجود هم فى غایۀ الخفا باشد

در احادیث شریفه امر فرمـوده انـد    و ما قدروا حق قدره یعنى ما عرفوا اهللا حق معرفته و لم یعرفوه و ال یعرفونه بکنهه و: قرآن مجید مى فرماید
اگر چنین باشد کـه حقیقـت ذات خـدا    . که در خلق خدا و نعمت هاى خدا سخن بگویید و تفکر کنید اما در ذات خدا سخن نگویید و تفکر نکنید

ین نصـوص اسـت کـه کنـه     وجود باشد و اشیاء دیگر هم حقیقتشان وجود باشد و وجود بکنه و حقیقت قابل ادراك نباشد پس این فرقى که در ا
خدا را نمى توان ادراك کرد و نباید در آن سخن گفت و اندیشه نمود و در نعمت هاى خدا و خلق خدا تکلم و تفکـر جـایز اسـت چگونـه قابـل      

 .توجیه مقبول است

 .قابل طرح است از این گونه سؤاالت، بنابراین مبانى فلسفى و به اصطالح عرفانى با توجه به هدایت هاى کتاب و سنت، بسیار

و خالصه این که آنچه از تحقق اشیاء متبادر به ذهن مى شود همان خودشان و خودیت خودشان و کوه و زمـین و آسـمان و انسـان و خـالق و     
از . مخلوق و بناء و بانى است و از هر کس بپرسند مى گوید ماه است و دریا و درخت و سنگ و چیزهاى دیگـر اسـت و از آنهـا خبـر مـى دهـد      

چیزى غیر از اینها به نام وجود که اینها مصداق آن و افراد آن باشند چنانکه مصداق سنگ و کوه و چیزهاى دیگرند خبر نمى دهـد و اگـر صـد    
 .دلیل هم بر تحقق معروض چنین مفهومى در خارج بیاورند آن را با این تبادر و وجدان خود معارض مى یابند



و اتم و کهکشان و فرشته و جن و روح معروض خارجى دارند که همان افراد آنهاست که مثال انسان بـر   مفاهیم کلى مثل انسان و حیوان و ذره
اما در حالى که در خارج غیر از افراد این مفاهیم کلى چیزى ادراك نمى کنیم و فردیت آنها براى آن مفاهیم بالوجدان ثابت  .آنها صدق مى کند

جى نمى یابیم و باالخره این که عالوه بر مفاهیم کلى که هر یک بر افرادى که دارنـد صـادقند ایـن    است براى وجود مصداق حقیقى و فرد خار
معنى که مفهوم دیگرى که شامل افراد همه مفاهیم کلیه باشد و تمام آنچه را در دار تحقق است فراگیر باشد و همه از واجب و ممکن مصـداق  

ر همه تحققشان به او باشد و خودشان تحقق خارجى نداشته باشـند ایـن معنـایى اسـت کـه در      آن و معروض آن باشند و افراد مفاهیم کلى دیگ
 اذهان نوع عقال وارد نمى شود واحدى از آنها چنانکه افراد هر یک از مفاهیم دیگر و معروض آن مفاهیم را درك مى کنند و بـه آن اشـاره مـى   

غیر از افراد همان مفاهیم چیز دیگرى کـه آن اصـل و حقیقـت باشـد و همـه اشـیاء        نمایند براى این مفهوم افرادى نمى شناسند و به ذهنشان
 .ممکنه فرع و مجاز باشند وارد نمى شود

از آنها متبادر نمى شود که خدا وجود است یـا مصـداق مفهـومى اسـت کـه بـر       . از نصوص قرآنیه و احادیث شریفه نیز همین معنى متبادر است
م مشارکت دارند اطالق مى شود، چنانکه از افراد سائر مفـاهیم نیـز غیـر از آنکـه فـرد و مصـداق آن مفهومنـد        امورى که در حقیقت وجود با ه

از اهللا و خدا همان ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه که کنه و حقیقت آن از ادراك منزه است اسـتفاده  . استفاده نمى شود که فرد وجود هستند
مفاهیم کلى همان فردیت و مصداقیت او نسبت به آن مفهوم دانسته مى شود، و وقتـى مـى گـوییم خـدا      مى شود، چنانکه از هر فردى از افراد

مثـل  . هست یعنى خدا موجود است، ثابت است، تحقق و خارجیت دارد، و این با این که بگوییم خدا هست است یا هستى است خیلى فـرق دارد 
ثبوت ذات او مى دهیم و در دوم خبـر از دات و حقیقـت آن مـى دهـیم یعنـى او را مصـداق        که در اول خبر از تحقق و) اهللا موجود و اهللا وجود(

مفهومى معرفى مى کنیم که هر چه در خارج است مصداق و فرد آن است و این همان چیزى است که از اشیاء متبادر نمى شـود مـثال از زیـد و    
ا متبادر نمى شود که مصداق مفهوم وجود به معنایى که مصادیق حقیقى داشـته  عمر و بکر متبادر مى شود که مصداق مفهوم انسانند ولى از آنه

 .باشد و افراد معروض او باشند مى باشد

در اهللا موجود، خدا موجود است و خدا هست، نمى خواهیم بگوییم خدا وجود و هستى است که هستى را یک امـر حقیقـى بـدانیم و بـراى خـدا      
وییم خدا هست و ذات او که مباین با ذات ممکن است تحقق و ثبوت دارد و چنان نیست که مباینت اشـیاء بـا   ثابت نماییم، بلکه مى خواهیم بگ

ه او از لحاظ یک امر اعتبارى یعنى ماهیت باشد که ممکنات زوج ترکیبى و داراى وجود و ماهیتند و خدا منزه از ماهیت است اما در حقیقـت همـ  
باشد یا این که همه واحد باشند، بلکه اشیاء با او مباینت بالـذات دارنـد و هـیچ چیـز و هـیچ کـس بـا او در        با هم متحدند، خواه افراد آن متعدد 

 .حقیقت ذات شریک نیست

در نتیجه با بیشتر این مسالک که شاید بیان ما براى این که به اصطالح اهل اصطالح نیستیم کوتاه باشد و بر حسب اصـطالح ادا نشـده باشـد    
متبادر به ذهن مى شـود  ...قرآن کریم و احادیث شریفه و ادعیه بین خالق و مخلوق و خدا و بنده و مدعو و داعى و مرسل و رسولبینونتى که در 

آنچـه حقیقـت   . همه از بین مى رود و در واقع بینونتها حقیقى نخواهند بود و اعتبارى مى باشند و مخلوق و محدث حقیقى وجود نخواهد داشـت 
پس وجـود بـا خـدا    : یکى از معاصرین از فضالء اهل معقول در طى مقاله اى نوشته بود به عین این الفاظ یا قریب به آن .است وجود اشیا است

خدا و با عقل عقل و با جوهر و عرض جوهر و عرض و با زید و عمر و همه اشیاء زید و عمر و همه اشیاء است و خالصه حقیقت همـه وجـود و   
پس باید یا تمام نصوص شرع و کلمات انبیاء، علیهم السالم، را تأویل، و دریافت هـاى تمـام مـردم را از    . ا استوجود حقیقت و واقعیت همه آنه

یـا   عصر حضرت رسول اکرم، صلى اهللا علیه و آله و سلم، و ائمه، علیهم السالم، از این آیات تخطئه کنند و عقاید و معارفشان را صـحیح نداننـد  
و سنت را اختیار نمایند و مخلوق را به تمام حقیقتش غیر از خالق بدانند و علت و معلـول و سـنخیت معلـول بـا      این که مسلک مستفاد از کتاب

علت و کیفیت ربط حادث به قدیم را با ظهور و تجلى و سخنان دیگر کنار بگذارند و یا به ایجاب و مطالب دیگر گـردن بنهنـد و خـدا را فاعـل     
 .مختار و فاعل ما یشاء ندانند



خالصه تباین حقیقت ممکن با کنه و حقیقت واجب و اطالق وجود و موجود را بر آنها به اشتراك معنوى به لحـاظ معنـاى لغـوى وجـود کـه      و 
دریافت و یافتن است اعم از این که به حواس ظاهره باشد یا به درك عقل بپذیرند، و بپذیرند که آنچـه تحقـق دارد ذات ممکـن و ذات واجـب     

دوم قدیم است، و وجود حقیقت زاید بر ذات ممکن و تمام و عین حقیقت واجب نیست و آنچه هست خود ممکـن و واجـب    است که اول حادث
 .است و وجود از بود و تحقق آنها انتزاع مى شود

یم و بـى نیـاز از   یا این که وجود افراد مختلف دارد یک فرد آن که منحصر به فرد و یگانه و یکتا است وجود واجب است که قائم به خـود و قـد  
بنابراین اگر رابطه بین این دو قسم را رابطـه اى   .غیر است و سائر افراد آن همه ممکن و وابسته به غیر و حادث و قائم به غیر و مخلوق غیرند

ده است منتفـى مـى   مثل علیت و معلولیت نگویند و همان خلق و مخلوق بگویند بسیارى از توالى فاسده اى که بر قول به اصالۀ الوجود گفته ش
شود، ولى مسأله شرکت ممکن با واجب در حقیقت واحده که همان وجود است باز بر جاى خود باقى است و لیس کمثله شىء کامل نمى گردد، 

دث که اگـر  و نهایت این قول تقسیم وجود و موجود است بر ممکن و واجب و بر فرعى و اصلى و بر بالذات و للذات و بالغیر و للغیر و قدیم و حا
وجود را حقیقت واحده فرض کنند و هر یک از وجود واجب و ممکن را فرد آن بشمارند همان اشکال عدم تباین واجب و ممکن و اشتراك آنهـا  

 .در حقیقت وجود پیش مى آمد که با توحید و اوصافى که در شرع براى خدا ثابت است مغایرت مى یابد

 :ود و ممکن الوجود به فرموده خواجه علیه الرحمه مى گوییمتوضیح دیگر با حفظ اصطالح واجب الوج

یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود واجب الوجود موجودى است کـه بالـذات تحقـق دارد و موجـود     ***موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل
مکن الوجود موجودى اسـت کـه بالـذات ایـن     و م. ازلى و ابدى و سرمدى است. است از این جهت نه مسبوق به عدم است و نه ملحوق به عدم

اقتضاء تحقق و وجود را ندارد و تحقق آن بدون موجد خلف است، و وجودش حادث و مسبوق به عدم و مخلوق است، در هر دو صـورت چیـزى   
گر شـىء واحـد حقیقـۀً    غیر از موجود است نه وجود، و حقیقت آن شىء با وجود و ماهیت شىء که امرى اعتبارى است فرق دارد و به عبارت دی

دو شىء نیست که یکى خود شىء و دیگرى وجود آن باشد اعم از این که خود شىء را اصل و وجود را فرع یا بـالعکس بگـوییم چنانکـه شـىء     
ود خارجى اعم از واجب الوجود و ممکن الوجود وجود نیست و اطالق واجب الوجود بر وجود صحیح نمى باشد زیرا هستى شىء چیزى غیـر از خـ  

و وجود و هستى از همان تحقق شىء انتزاع مى شود و هستى مثل تحقّـق، تحقـق و اسـتقالل نـدارد، و اطـالق      ) خود خارجى(آن شىء نیست 
موجود بر خدا و ماسوى به مالحظه انتزاع هستى و تحقق، از هر یک باشتراك معنوى یا باشتراك لفظى است نه این که هر دو در یک حقیقـت  

اشند و هر یک مصداق آن حقیقت باشند مثل زید و عمرو و بکر که همه فرد حقیقت انسان مى باشـند و امـور متفقـۀ الحقیقـه     اشتراك داشته ب
مثل زید و عمرو و بکـر  ) عبر ما شئت(خوانده مى شوند و به همه انسان مى گویند و بتوان از ممکن و واجب یا خالق و مخلوق یا خدا و ماسوى 

جواب آنها گفته مى شود انسان در جواب از سؤال از واجب و ممکن یا خـدا و ماسـوى گفتـه شـود موجـود یـا وجـود و        سؤال کرد و چنانکه در 
خالصه مطلب این است که این که گفته شود در عالم خارج و تحقق غیر از خود اشیاء چیزى به عنوان وجود باشد بر اساس مستفاد از نصـوص  

و خالق آنها، و وجود و بود و کون و تحقق و مفـاهیمى از ایـن   ...ست و شجر و حجر و زمین و آسمان ودر عالم خارج انسان ا. شرع مردود است
نیست چنانکه هر چیز هـم  ) ماهیت و وجود(قبیل همه از تحقق خارجى آنها انتزاع مى شود و حقیقتشان ذات خود آنها است و هیچ چیز دو چیز 

 .باشد (وجود(ى دیگر به نام همان چیز است و چنان نیست که آن نباشد و چیز

خدا وجود است و از سنخ همان چیزى است که باصطالحشان عارض ماهیت اشـیاء دیگـر مـى شـود و ماهیـت آنهـا امـرى        : و اگر کسى بگوید
یاء امـرى  اعتبارى است و آنچه هست وجود انسان است نه انسان یا بگوید همه چیزها خودیتشان اعتبارى و غیر حقیقى است و غیر از وجود اشـ 

حقیقى نیست و آن هم واحد است و توحید همه او بودن و همه یکى بودن و او همه بودن است و هر تعبیر دیگر مشابه ایـن تعبیـرات بـا شـرع     
خدا هست ولى درك حقیقت ذات او محال است و اگر گفته شود حقیقت ذات او وجود است ادعـاء معرفـت کنـه و حقیقـت     . قابل تطبیق نیست

هستى امرى انتزاعى است و خـدا حقیقـت محـض و    . اصال هستى به معناى یک شىء خارجى و واقعیت دار در عالم تحقق نیست. تذات او اس



واقعیت است، انسان و اشیاء دیگر نیز امورى واقعى و حقیقى هستند، و اگر بگویند پس اگر خدا به این معنى وجود نیست پـس چیسـت؟ جـواب    
نیست یعنى امرى انتزاعى و اعتبارى نیست حقیقى حقیقى است و اشیاء دیگر هم وجود نیستند و همه خودشـان   این است که به این معنى وجود

هستند به همین معنى است خدا خداست و اشیاء دیگر هم همان هایى هستند به همین معنى است که در خارج مى باشند، آب و ابـر و زمـین و   
خدا را از کارهایش، از آیاتش و آثارش که همـه داللـت بـر وجـود و     . دا و حقیقت خدا صحیح نیستافزون بر این که سؤال از ذات خ. این و آن

 .و اسماء حسنى دارند باید شناخت) جاللیه و جمالیه(تحقق او و صفات کمالیه 

مفهـوم ایـن توحیـد    . ظیر بودن اسـت توحید او، او خود بودن و از خود و بخود بودن و بخود پایدار بودن و یگانه و یکتا و بى همتا و بى شبیه و ن
اثبات او است ولى نفى جدى و حقیقى مخلوقات او نیست زیرا توحید یکى بودن خدا و عقیده به توحید خدا و خالق را یکى دانستن است که نـه  

من اقرار بـه وجـود غیـر    ، متض...فقط الزم آن قول به تعطیل و نفى وجود غیر خدا و مخلوق و مصنوع نیست بلکه وحدت خالق و رازق و رب و
 .یعنى مخلوق و مرزوق و مربوب است

 خدا جامع جمیع صفات کمال است و از همه نقایص منزّه و مبرّاست و کنه ذات او اعلى و اقدس از معرفت انسان است و تمام کالم و کالم تـام 
بسنده کرد و با تمسک کامل بـه قـرآن و عتـرت خـود را از     این ا ست که در معرفت او باید به آنچه از محکمات کتاب و سنت استفاده مى شود 

 .خطر ضاللت و گمراهى بیمه نمود

امید است با توجه به نکاتى که در این نوشتار به طور اختصار متذکر شده ایم و با هشدارهایى که داده شده است کسانى که مایـل بـه تحصـیل    
ایند به خطرى که در آن هست توجه کنند و در معـارف الهـى غیـر از خـدا هـدایت      فلسفه و خصوص آنچه از آن به حکمت متعالیه تعبیر مى نم

 .وحى و ارشادات ائمه معصومین، علیهم السالم، به خطوط دیگر گرایش نیابند

برنامـه  تدریس و تدرس فلسفه و عرفان مصطلح به طور آزاد مانند فقه و تفسیر و حدیث و علوم دیگر در حوزه ها و خصوصـاً قـرار دادن آن در   
دروس حوزوى و دانشگاهى بسیار خطرناك است و اجراء این برنامه ها و تشویق و تأیید آنها قابل توجیه نیست و اگر کسـى در ایـن حـوزه هـا     

 .گمراه شود عالوه بر این که خودش مسؤول است مدرس و استاد نیز مسؤول خواهند بود

 و الحول و القوة اال باهللا العلى العظیم

 .ا الحمدهللا رب العالمینو آخر دعوان
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 لطف اهللا صافى

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

اینک عین جوابى را که بـه ایشـان   . بعد از تحریر این تذکاریه و هشدار یکى از عزیزان که آن را مطالعه کرده بود تذکرات یا ایراداتى را ارائه داد
 .اییمتقدیم شد براى مزید فائده ضمیمه اصل مى نم

 .امید است مورد توجه قرار گیرد



بنـابراین بـاز هـم موضـوع را     . با وجود این شاید به سبب قصور بیان حقیر حقیقت مقصودم دریافت نشده باشـد . بسیار از دقت شما مسرور شدم
 .ضمن نظر به تذکرات جناب عالى بررسى مى نماییم

 :راجع به تکفیر اشخاص .1 ?

خاص یا فیلسوف خاص در نظر نبوده چنان که به طریق اولى تکفیر، العیاذ بـاهللا، کـل افـرادى کـه بـه اصـطالح        در این هشدار ما تکفیر عارف
چنان که از روى انصاف هم نمى توانیم مطابقت عقاید همـه آنهـا و کلماتشـان را بـا     . عارف یا فیلسوف شمرده مى شوند مقصود نبوده و نیست

 :دشرع تصدیق کنیم و همانطور که گفته ان

 «اى بسا خرقه که مستوجب آتش باشد»

 و نیز

 چاه  سوى  ولیکن  دارد  مى  عرضه      راه  که  بیابانى  غول  بسا  اى

 و نیز

 بهشت  نى  دوزخ  به  انسان  برد  که      زشت  وار  آدم  ابلیس  بسا  اى

 و نیز

 دست  داد  نباید  دستى  هر  به  پس      هست  که  رو  آدم  شیطان  بسا  اى

 :یا همانگونه که مرحوم والد عالمه، قدس سره، در محاکمه بین آنکه مى گوید

 بود  تمکین  بى  سخت  چوبین  پاى      بود  چوبین  استداللیان  پاى

 بدى  دین  دار  رازى  فخر      بدى  تمکین  با  عقل  از  کسى  گر

 :و آنکه پاسخ مى دهد و مى گوید

 بدیل  بى  رازى  فخر  بودى  ورنه      دلیل  شد  چوبین  پاى  گفتى  که  اى

 بفهم  کج  اى  مزن  برهان  بر  طعنه      وهم  و  عقل  میان  ناکرده  فرق

 :آرى در محاکمه بین این دو گروه آن عالم جلیل روشن ضمیر مى فرماید

 اعتماد  نشاید  را  مشرب  و  فن      اعتقاد  شد  بد  و  خوب  مدار  پس

 فلسفه  قبح  پوشیده  اش  شبهه      معرفه  بنام  عارف  بسا  اى



 داد  باد  بر  را  شرع  اساس  که      نهاد  کج  مآبى  حکمت  بسا  اى  و

 فحول  اختالفات  شد  آن  از  که      عقول  حکم  در  هست  تناقض  گر

 تمیز  دارى  گر  تصدیق  میکنى      نیز  کشف  اندر  عیناً  جارى  هست

بنابر این اصال ما در اینجا در این مقام نیستیم ولى این آگاهى و توجهى است که ضمن بررسى مختصر مسالک فلسفى و به اصـطالح عرفـانى   
خودبخود حاصل مى شود که فى الجمله اشخاصى اعم از عرفا یا حکما اقوال و سخنان کفرآمیز داشته و دارند هر چنـد برخـى بـه آنهـا معتقـد      

 :سؤال این است که .باشند و براى مماشات با آنها گفته باشند چنان که بسا بعضى از اهل جمود بر ظواهر نیز اقوالى کفرآمیز داشته باشندن

معیار در حکم به اسالمیت یا کفر مثل حسین بن منصور حالج یا محیى الدین یا بعضى دیگر از سران متصوفه و بعض فالسفه که حاالتشـان را  
نصارى از آن جهت کافرنـد کـه ان اهللا   : توانید در تذکره ها بخوانید و از نوشته هایشان به دست آورید چه معیارى است؟ آیا اگر کسى گفتمى 

 ثالث ثالثۀ مى گویند و همه خدایى نگفته اند و امثال این حرف و بظاهر

او بدهد؟ آیا اگر کسى در مقابل شرع مقدس که مثال حکم مـى   و چه کسى مى تواند حکم به کفر 1بدتر گفت میزان در حکم به کفر او چیست
بگوید خدا جسم است ولى جسم الهى است حرفش چگونه قابل توجیه است؟ و چرا اگـر از جسـم معنـاى دیگـر     » ان اهللا لیس بجسم«دهد که 

 اراده کرده است همان معنى را نمى گوید و مى خواهد

 «الرحمن على العرش استوى»

 و

 «ق أیدیهمیداهللا فو»

و امثال این جمله ها را به همان ظاهر کلماتش نه ظاهر کل جمله که مجاز است و در نهایت فصاحت و بالغت است حمل نماید و بـا مجسـمه   
 .عامه هم آواز شود

در مشترك ایـن اسـت   به هر حال اگر مى فرمایید در مسایل الهى و اصول دین غیر از انکار مطلق اصل مبدأ انکار چیزى موجب کفر نیست و ق
د بدانـد  که قائل به توحیدى باشد اعم از این که صحیح باشد یا باطل مثل این که همه را یکى بیشتر نداند یا او را همه بداند یا فقط او را موجـو 

ط الحقیقۀ کل االشـیاء و  و همه را ظل و ظهور و تجلى او و او را متجلى و همه را مرآت و مجلى یا مثل موج و دریا و حرف و حبر بگوید یا بسی
لیس بواحد منها بگوید خواه به این معنى که او همه اشیا است و هیچ یک از آنها نیست و از هر شىء واحدى از اشیا سلب مـى شـود کـه او آن    

یسـت چـون آنهـا    نیست ولى هیچ یک از اشیا از او سلب نمى شوند و یا به این معنى که او جامع جمیع کماالت اشیاست و هـیچ یـک از آنهـا ن   
مبـاین بـا او   کمال مطلق نیستند و فقیر و محتاجند همه را یکى بیشتر نداند یا همه را غیر او بداند و او را یگانه و یکتا و مباین از همه و همه را 

دى که شـرع مبـین و   توحی. بداند با همه را نداند و او را بداند این معنایش صحت همه مسالک و عقاید و خالف اجماع و ضرورت مسلمین است
محقق کرده است همان وحدانیت و یگانگى ذات اقدس الوهیت و بى مثل و بى شریک و بى نظیر بودن او است که در آن نـه تنهـا نفـى غیـر     

 .استفاده مى شود) لیس کمثله شىء(معتبر نیست بلکه اثبات غیر ملحوظ است و از مثل 

ه عقیده اى کفر است؟ و بگویید آیا ابراز مطالب صحیح با الفاظ بـه ظـاهر کفرآمیـز یـا الاقـل      جناب عالى بفرمایید در این مسائل چه بیانى و چ
خالف ظواهر کتاب و سنت مصلحت است و جایز است؟ و موجب گمراهى مردم نمى شود؟ کلمات خالف ظواهر شرع و اشعار به ظـاهر خـالف   



ا مى شود و بزرگانى از آنها متهم به اعمال منکر و برخى متهم به انکار معـاد و  عقاید حقه از عرفا و بلکه فالسفه به قدرى زیاد است که کتاب ه
حتى سهروردى مقتول به همین تهمت ها کشته شد که ما در مقام اثبات صحت این اتهامات نسبت بـه اشـخاص معینـى نیسـتیم و مخصوصـا      

ایش او به تشیع بوده است که به امـر صـالح الـدین ایـوبى شـاه      سهروردى را احتمال مى دهیم منشأ اصلى مخالفت با او نظرات متشیعانه و گر
 .به قتل رسید (شیعه کشى(غدار و خونخوار و 

راجع به سؤال از مالك هماهنگى و عدم هماهنگى با مکتب انبیاء، علیهم السالم، عرض مى شود مـالك همـاهنگى و عـدم همـاهنگى بـا       .2
بسیارى از سخنان این فـرق اقـال بـه     .هماهنگ بودن با ظواهر کلمات و دعوت و تبلیغات آنهاست مکتب انبیا، على نبینا و آله و علیهم السالم،

 ظاهر با آنها موافقت ندارد، و کیست که نداند زبان وحى و قرآن و حدیث زبان ابن فارض و جامى و محیى الدین و دیگران از عرفاء اصـطالحى 
ه قول خودشان متعالیه که عرفان و فلسفه را با هم مخلوط کردند و حتى آیات را بـر  و فالسفه نیست خصوص فالسفه اخیر و اصحاب حکمت ب

 :وفق مشارب خود به طور عجیبى تأویل نمودند که به طور نمونه بعض این تأویالت را مالحظه فرمایید

 از ملّا عبدالرزاق کاشى در مورد آیه شریفه

 «و انظر الى حمارك»

ز نبى، و صفا و مروه را به قلب و نفس و غالمین یتیمین را به عقل نظرى و عقل عملى و یتیم بودنشان را بـه  نقل است که حمار را به بدن عزی
 جدا شدن از پدرشان روح القدس و نفس واحدة را در

 «خلقکم من نفس واحدة»

 به نفس ناطقه کلى و زوج را در

 «خلق منها زوجها»

 .به نفس حیوانى تأویل مى نماید

 :ل است که در آیه شریفهاز مالصدرا نق

 «فالسابقات سبقاً»

اى النفوس المدبرة لالجرام العالیۀ، فدلت االیۀ علـى هـذین النـوعین مـن     » فالمدبرات امرا«گفته است اى العقول السابقۀ على جمیع الممکنات 
 .الموجودات الشریفۀ

لفظ آیات شریفه نیست یعنى اگر فالسابقات را عـام بـدانیم یـا الـف و     که این تفسیر یا تأویل در حد تأویل مال عبدالرزاق و محیى الدین پرت از 
الم در آن را براى جنس یا به نحوى عهد بدانیم و عقول به قول او سابقه بر جمیع ممکنات را ثابت بدانیم ممکـن اسـت آیـه را بـه نحـو أحـد       

اجرام عالیه را ثابت بشماریم، ولى بدون تفسیر از اهـل بیـت،   المصادیق یا خصوص عقول تفسیر کنیم، و هم چنین در مدبرات اگر نفوس مدبره 
 .است علیهم السالم، و بدون اثبات آن معانى این نمط تفسیر جایز نیست و ادعاء داللت آیه بر این دو نوع از موجودات از او بسیار شگفت انگیز



مشرك و موحد و مسـلمان و کـافر و خداپرسـت و بـت پرسـت       گفته است معنا این است که، همه به اصطالح...و چنان که بعضى در ایاك نعبد
حال یا غرضش این است که از باب وحدت وجود یا از باب ایـن کـه مقصـود حقیقـى همـه در      . فقط تو را مى پرستیم و از تو یارى مى خواهیم

بر اعانـت اسـت و آن خداسـت و از     عبادت و استعانت تو هستى و آنکه بت مى پرستد مقصود حقیقى او کسى است که مستحق پرستش و قادر
 2.باب خطاى در تطبیق و اشتباه مصداق به بت توجه مى کند ولى معبود و مستعانش همان معبود و مستعان حقیقى است

نـد در خطـا   این که مرقوم داشته اید مگر فقها در مسایل استنباطیه و اجتهادیه اى که دارند آنچه را از ادله استنباط مى نمایند و فتوى مى ده .3
ون و اشتباه واقع نمى شوند و از وقوع در مخالفت واقع مصونیت دارند که از حکما و اهل معقول و فکر و نظر توقع داشته باشید که از خطـا مصـ  

ایـن   باشند، طبع بحث و نظر در مسایل علمى و فکرى این اقتضاء را دارد و اگر چه قواعد منطق براى مصونیت از خطا در فکر اسـت بـا وجـود   
 .خطا و اشتباه جز از اهل عصمت قابل وقوع بلکه امرى واقع است

جواب این است که البته فقیه و ارباب فنون دیگر مثل ادیب و ریاضى دان و عالم هیئت منطق و طب و غیرها از خطـا مصـون نیسـتند چنانکـه     
مأمور به تحقیق و اجتهاد اسـت اگـر در خطـا افتـاد معـذور      فقیه در استنباط خود چون مجاز و بلکه . حکیم و فیلسوف هم مصون از خطا نیست

اما فیلسوف و حکیم اگر تحت هدایت انبیا و در محدوده اى که آنها معین کرده اند مسایل الهیـات را بررسـى نکـرد و از آن خـارج شـد و      . است
فتار خطا و فساد عقیده و انحراف شد معـذور نیسـت   بیش از آنچه از او خواسته شده به تحقیق پرداخت و در محدوده هاى ممنوعه وارد شد و گر

و این یک واقعیت غیر قابل انکار است که سیر مسالک فالسفه و عرفا لزوماً به مشرب و مکتب انبیاء منتهى نمى شـود و بـا آن موافقـت نمـى     
 .یابد بلکه در بعضى یا اکثر موارد از هم جدا شده و فاصله مى یابند

کفرگوئى را حربه اى علیه فقها کرده اند تا از احکام مترتب بر آن خودشان و سایر افـراد و گـروه هـاى باطلـه و بـه      بعضى تکفیر و حکم به  .1
 اصطالح روشنفکران را مصونیت بخشند و بدون این که انکار وقوع اشتباه را در احکام مربوط به کفر اشخاص داشته باشیم بررسى ها در مـوارد 

 .ر حکم به کفر، فقها در نهایت احتیاط و تثبت عمل نموده انداین موضوع نشان مى دهد که د

در کتاب هاى ابن عربى در فصوص و فتوحات و تفسیر او از این کلمات بسیار است و هر کس از اهل اطالع و آشنا به این مطالب مى توانـد   .2
انى با مکتب وحى اسالم و هدایت هاى قـرآن کـریم و نهـج    خود این کتاب ها را مطالعه نماید تا بداند فاصله این حکمت هاى به اصطالح عرف

البالغه و احادیث و معارف اهل بیت، علیهم السالم، به حدى است که توفیق و هماهنگى بین آنها قابل تصور نیست فقط براى این کـه حجـت   
د و موقـف و موضـع خـو را در دنیـا و آخـرت و      بر همه و خصوص آنانکه به تدریس و تعلیم و تعلم مثل فصوص و شروح آن مى بالند تمام باش

بشناسند و بدانند براى ترویج هایى که از این اندیشه ها مى نمایند مسئول و باید پاسـخگو باشـند چنـد جملـه از     ) یوم ندعو کل اناس بامامهم)
 ۀ فى کلمۀ هارونیۀ)فصوص  24فصرا در اینجا نقل مى کنیم) فص حکمۀ امامی. 

کان موسى اعلم باالمر من هارون ألنّه علم ما عبده اصحاب العجل لعلمه بأن اهللا قد قضى االّ یعبد االّ ایـاه و مـا حکـم اهللا    ف: از جمله مى گوید
بشىء إالّ وقع فکان عتب موسى أخاه هارون لما وقع األمر فى إنکاره و عدم اتساعه فإن العارف من یرى الحق فى کل شىء بل یراه عین کـل  

فمـا خطبـک   : ربى هارون تربیۀ علم و ان کان اصغر منه فى السن و لذا لما قال له هارون ما قال رجع إلى السامرى فقال لهشىء فکان موسى ی
انظر إلى الهک فسماه الهـاً بطریـق   : و قال له) و در ضمن مى گوید(یا سامرّى یعنى فیما صنعت من عدولک إلى صورة العجل على اإلختصاص 

افرأیـت مـن   )کمـا قـال   ) الهوى(و اعظم مجلى عبد فیه و اعاله ) و در طى کلماتش مى گوید)علم انّه بعض المجالى االلهیۀ التنبیه للتعلیم لما 
 :فهو اعظم معبود فإنه الیعبد شىء إالّ به و ال یعبد هو االّ بذاته و فیه أقول) اتخذ الهه هواه

ا عبدالهوى اال ترى علم اهللا باألشیاء ما أکمله کیف تمم فـى حـق مـن عبـد     و لو ال الهوى فى القلب م***و حق الهوى ان الهوى سبب الهوى
 (...و اضله اهللا على علم، و الضاللۀ الحیرة: (هواه و اتخذه الهاً فقال



و بالجمله فصوص و کتاب هاى این فرقه مشحون به اینگونه مطالب است که تا شخص خود این سخنان را در آن نبیند باور نمى کند کـه ایـن   
کلمات و تأویالت و عقاید از کسى اظهار شده باشد با وجود این اشخاصى که با معارف قرآن و حدیث و مکتـب اهـل بیـت، علـیهم السـالم، و      

 .عقاید اسالمیه آشنا و در ارتباط باشند اینها را سالم العقیده و مستقیم الفکر و عارف بشناسند و الحول و القوة االّ باهللا

 :ناسىدر معرفت و خداش ?

این که مرقوم داشته اید بحث در معارف دینى در فقه و حدیث خالصه نشده است و دین فقط فقه و حدیث نیست و علمـاء دیـن تنهـا فقهـا      .4
نیستند ما هم همین را مى گوییم و همه هم همین را مى گویند و معارف قرآنى و اسالمى به معناى عام خود شامل مسـائل اعتقـادى و عملـى    

 .علم به مسائل اعتقادى اساس و پایه علوم دیگر است و شرف هر علمى به معلوم استاست، و 

فقـه   بدیهى است علم به خدا و توحید او و صفات ثبوتیه و سلبیه و علم به نبوت و به امامت و معاد اینها علومى است طبعاً مقدم بر علـم فقـه و  
ایـن مطلبـى   . که آن علوم پایه را در حدى که شرع ارشاد و هدایت نموده است دارا باشـند متفرّع بر آنها است و فقها فقیه نخواهند بود مگر این 

نیست که در آن بحثى باشد که مسائل دینى متضمن هر دو بخش الهیات و عقاید و تکالیف و وظایف عملى است و فقیه باید در هـر دو بخـش   
ت و خداشناسى در همین حدى که از قرآن و احادیث استفاده مـى شـود   بحث این است که در معرف. صاحب نظر و اطالع و تخصص کافى باشد

 و به آن اکتفا شده است باید اکتفا نمود و در بحث از آنچه نهى شده است باید خوددارى کرد و مخالفت شرع را ننمود

 «فکلما یتصوره العالم الراسخ فهو عن حرم الکبریاء به فراسخ»

اراده حق تعالى و حقیقت علم بارى تعالى و حتى تفاصـیل قضـا و قـدر و کیفیـت ربـط حـادث بـه قـدیم و         مثال در بحث از ذات خدا و کیفیت 
سنخیت بین معلول و علت و به تعبیر اخیرشان تجلى و ظهور و ظاهر و مظهر و متجلـى و مجلـى و از ایـن مباحـث کـه شـرع ورود در آنهـا را        

 :اصال از درك عقل خارج است و شارع از آن خبر داده است و فرموده استنخواسته است یا براى این که تمام یا بعض این علوم 

ن ذلـک  کلُّ ما میزه تموه باوهامکم فى أدق معانیه فهو مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم و لعل النمل الصغار تتوهم ان هللا تعالى زبانیتین و ا»
 «ء فى ما یصفون اهللا تعالىکمالها و ان عدمهما نقصان لمن ال یتصف بهما و هکذا حال العقال

که از این جمله ارق یا ادق معانیه استفاده مى شود یعنى دقیق ترین روش عقلى و استدالل را هم در ایـن مسـائل اگـر داشـته باشـید نخواهیـد       
نیـد از علـت اولـى و    توانست از حقایق این امور آگاه شوید جز این که خودتان از پیش خودتان یک رشته اى مى سازید و نقشه اى تصور مـى ک 

عقول تا عالم ماده و خالصه قدرت خدا را محدود مى کنید و او را در ترتیب و نقشه اى که مى دهید محبوس مـى سـازید، و ظهـور محکـم ان     
ن برهـان دسـت از   اهللا على کل شىء قدیر، و انّما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون را منکر مى شوید و مى گویید چون برهان داریم با آ

البته به آن کس که مدعى است با سیر این مسیر ممنوع به برهان رسیده است نمى توان گفت از برهانـت دسـت   . داللت این آیات بر مى داریم
ر آزاد دنبـال  به او مى گویند کى به تو تکلیف کرده بود کـه ایـن مسـائل را بطـو    . بردار اما اگر این برهانش خطا و اشتباه و ناصواب از آب درآید

کنى و ربط حادث را با قدیم بیشتر از این که حادث مخلوق و قدیم خالق است بدانى و براى آن برهان بسازى تـا در خـالف واقـع بیفتـى و در     
مـن   نتیجه بیشتر یا بسیارى از نصوص کتاب و سنت را متأوالنه و با تأویالت بارده رد کنى و فهم عرف و مخاطبان حاضر در مجلس خطـاب و 

یقوم مقامهم را تخطئه نمایى و براى صدور افعال الهى و نظام کار خدا به معناى مصدرى نه به معناى حاصل از مصدر به تفصـیل نظـام معـین    
در واقع این کمال جرأت و غرور و تکبـر انسـان اسـت    ! کنى و خدا را در برنامه اى که مى دهى محصور و محبوس و قدرت او را محدود کنى؟

 .را چیزى بداند و ادعاء علم به تفاصیل این امور زاید بر آنچه عقل فطرى و ارشاد وحى داللت دارد بنمایدکه خود 



 دریا  روى  بر  بود  خشخاشى  چو      خضرا  طاق  نه  این  جنب  در  زمین

 بخندى  خود  بربروت  گر  سزد      چندى  خشخاش  این  از  بنگر  خود  تو

نهى از غور در بعض مسائل الهیات از باب این باشد که از درك عقل بشر خارج باشد و یا از ایـن جهـت باشـد کـه بـه      به هر حال ممکن است 
علت غموضت آن و عدم دخالت فهم و معرفت آن در ایمانى که انبیاء، علیهم السالم، به آن دعوت کرده و بشر را در سعادت دنیـا و آخـرت بـه    

گمراهى بسیارى است از این جهت همگان را منع کرده اند تـا در خداشناسـى و معرفـۀ اهللا همـان ارشـادات       آن نیازمند دانسته اند چون معرض
 :قرآن را چراغ راه خود قرار دهند و از آیاتى مثل

 «و فى االرض آیات للموقنین و فى انفسکم أفال تبصرون»

 «أفرأیتم ما تمنون ءأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون»

 «شىء ام هم الخالقون أم خلقوا من غیر»

 «و لئن سألتهم من خلق السماوات و االرض لیقولن اهللا»

 «ان فى خلق السماوات و االرض و اختالف اللیل و النهار آلیات الولى االلباب»

 و

 «افال ینظرون الى االبل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى االرض کیف سطحت»

 

 

 شریفه مثلو احادیث 

 «لو فکروا فى عظیم القدرة و جسیم النعمۀ لرجعوا الى الطریق و خافوا عذاب الحریق»

 «...و ظهرت فى البدائع الّتى احدثها آثار صنعته و اعالم حکمته فصار کل ما خلق حجۀ له و دلیال علیه»

 .هدایت و معرفت بگیرند

که اهل معقول یا عرفا وارد مى شوند همان بحث و کالم در کنه خداسـت کـه یعلـم مـا     اما در ورود در مسائل الهیات به بسط و تفاصیل آزادى 
 .بین ایدیهم و ما خلفهم و ال یحیطون به علما

مسأله، مسأله مکتـب انبیـاء   . مسأله، مسأله فقهى و عرفانى یا فقهى و فلسفى نیست چون موضوع این دو علم یا هم مغایرند به هم ارتباط ندارند
 .یهم السالم، و مکتب فالسفه و به اصطالح عرفاست که با هم اگر تباین کلى نداشته باشند تصادق کلى و تام نیز ندارندو ائمه، عل



 مکتب انبیا اطمینان بخش و جزمى است و در تفاصیل امور الهیات هر چه از آنها رسیده حتمى است و میلیاردها بشر را در طول تـاریخ بـه خـدا   
 .فلسفه به معنى عام گاه به انکار خدا یا به انکار بعض صفات خدا یا نبوت یا معاد منتهى شده استاما . رهنمون شده است

اگر نصیحت مى کنیم و هشدار مى دهیم غرض این است که شخص خودش به فکر خطرات ایـن راه باشـد و بدانـد کـه ایـن شـناختى را کـه        
د و نه براى بیشتر و در همه مسائل قابل وصول است حال مى خواهند قبول کننـد  فلسفى یا عارف اصطالحى دنبال آن است نه از او خواسته ان

 .یا نکنند

 مالل  خواه  و  پندگیر  سخنم  از  خواه  تو      گویم  مى  تو  با  است  بالغ  شرط  آنچه  من

ه از آن به حکمت متعالیه تعبیـر مـى کننـد در    قرار دادن فلسفه آن هم نه فلسفه خالص بلکه مختلط با به اصطالح عرفان عرفاء معلوم الحال ک
برنامه درسى حوزه ها و دانشگاه ها همین خطر را دارد که حاصل آن صاحبان مشارب باطله و منحرف و تبدیل حوزه دینى و مذهبى و جعفـرى  

 .به حوزه فلسفى یونانى و این و آن و به قول بعضى حکمت متعالیه خواهد شد

بسـیارى  . مگر کسى گفته دین در فقه اصطالحى خالصه شده است. گر دین خالصه شده است در فقه اصطالحىتعجب است که مى فرمایید م
این که شخصى در مباحـث عقیـدتى    .از فقهاء قدماء بخش اول کتاب هایشان را به مباحث اعتقادى برگرفته از کتاب و سنت اختصاص داده اند

دیـن عقیـده اسـت،    . که در مسائل عملى و فروع فقهى از اسالم الهام بگیرد مهـم تـر اسـت   طبق هدایت اسالمى مهتدى شود به مراتب از این 
 .معرفت به خداست، حسن المعرفۀ باهللا است و بعد هم حسن الطاعۀ له و حسن الصبر على امره است

  .فقه استایمان به خدا، به انبیا، مالئکه، به معاد، به امامت ائمه، علیهم السالم، و امورد دیگر و بعد هم 

  

  

  

  

 حدیث متعمقین در آخر الزمان ?

راجع به این حدیث هم تصور فرموده اید که از آن مدح متعمقین در این رشته از مسائل الهى استفاده مى شود با این که ممکن است مـراد از   .5
 .آن ترغیب به ترك تعمق و ذم متعمقین باشد

 :حدیث این است

 .شیخ اجل صدوق، علیه الرحمۀ، روایت مرفوعه اى به این لفظ روایت شده است 1در کتاب توحید
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 :سئل على بن الحسین ، علیهما السالم، عن التوحید فقال

الـى   ان اهللا عز و جل علم انه یکون فى آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل اهللا عز و جل قل هو اهللا احد اهللا الصمد و االیات من سـورة الحدیـد  »
 «ه و هو علیم بذات الصدور فمن رام ماوراء هنا لک هلکقول

 :و نسخه اى که در بحار از آن روایت نقل شده است جمله اخیره به این لفظ است

 «فمن رام ماوراء ذلک هلک»

تعمـق و غـور در   این حدیث اگر مذمت و نکوهش متعمقین در ذات و صفات و اسماء اهللا تعالى و فالسفه و عرفاء اصطالحى نباشـد از آن مـدح   
 .مسائل الهى استفاده نمى شود

ظاهر این حدیث هم این اسـت  . بر حسب بعض روایات تعمق در الهیات مذموم است و راسخین در علم کسانى هستند که ترك تعمق نموده اند
صطالح عرفـانى در جوامـع مسـلمین    که چون در اعصار آینده و آخرالزمان و دور و کورهایى مثل عصر و ورود فلسفه یونانى و اندیشه هاى به ا

گرایش به تعمق در خدا پیدا مى شود براى این که مسلمانان به مثل این آیات در معرفت خدا اکتفا کنند و در مباحثى کـه کسـى بـه عمـق آن     
تجـاوز نکننـد و اال در اثـر    نمى رسد غور نکنند و عمیق نشوند این آیات را نازل فرمود تا براى آنها درس خداشناسى باشد و از حدود این آیـات  

خدا لم یلد و لم یولد است یعنى چیزى از او به والدت و معلولیـت و ظهـور و تجلـى والدت و وجـود نیافتـه و او نیـز از       . تعمق هالك مى شوند
 .چیزى به والدت و شبیه والدت موجود نشده است

. م در آن در همان محدوده مستفاد عرفـى از قـرآن اسـتفاده مـى شـود     و خالصه از این روایت نهى از تعمق در مسائل الهى و بسنده کردن تکل
معنایش این نیست که سوره اخالص و سوره حشر و سوره حدید معنایش در آخرالزمان به وسیله امثال محیى الدین و دیگران فهمیده مى شـود  

 .و در عصر نزول نامفهوم بوده است و تعمیق در این مسائل ممدوح است

آن ظاهر و باطن و بلکه بطون دارد معنایش این نیست که بطون آن بدون بیان از اهل بیت، علیهم السالم، براى دیگران با تعمق این که قر .6
به قضاء تکـوینى از بطـون قـرآن    » و قضى ربک«در این بررسى هاى عرفانى قابل درك است تا کسى بتواند بگوید تفسیر محیى الدین از مثل 

را فهمیده بود و هارون نفهمیده بود یا تفسیر بعض دیگر عرش را به فلک االفالك و کرسى را به فلک ثوابـت و ایـن   است که موسى آن معنى 
هر چه بگویند اگر چه قریب به لفظ هم باشـد مـادام کـه از معصـوم     . قبیل تفاسیر و تأویالت که در کلمات این گروه بسیار است از بطون است

 .نرسیده باشد قابل قبول نیست

در ظـاهر قـرآن   . اهر و باطن قرآن معنایش بحث و فحص از امورى که شرع بحث در آنها را به طور ارشادى یا تکلیفى ممنوع فرموده نیسـت ظ
ـ  ه هم اگر دو احتمال یا بیشتر باشد که حتى در بعض آیات از هزارها هم بیشتر احصاء شده فقط بر حسب روایات معتبر مى توان یک احتمال را ب

داد تا چه رسد به باطن قرآن که حتماً بدون این که به معصوم برسد قابل استناد و اعتماد نیست و به فرض آنچـه گفتـه مـى شـود      قرآن نسبت
 .باطن قرآن است فى حد نفسه صحیح باشد نمى توان بدون استناد به معصوم آن را باطن فالن آیه دانست زیرا تفسیر به رأى خواهد شد

روزى در منزل مرحوم آخوند مالفتحعلـى  : بعض اعاظم براى ما نقل فرمود: بزرگان نقل کرده اید که ایشان فرموده استشما داستانى از یکى از 
با جمعى از اعیان از آن جمله سید اسماعیل صدر و حاجى نورى و سید حسن صدر رضوان اهللا علیهم اجمعین، حاضر شدیم و آخوند مالفتحعلـى  

 :این آیه را تالوت کرد



 «االیۀ...موا ان فیکم رسول اهللا لو یطیعکم فى کثیر من االمر لعنتم و لکن اهللا حبب الیکم االیمانو اعل»

 پس از آن شروع به تفسیر

 «االیه...و حب الیکم»

عنـى پـیش از   نمود و بعد از بیان طوالنى آنرا به معنایى تفسیر نمود که چون شنیدند و از او طلب توضیح نمودند از عدم انتقال خودشان بـه آن م 
بـاز هـم از او توضـیح    . سپس روز دوم نزد او حضور یافتند و او به معناى دیگرى آیه را تفسیر نمود غیر از معنـاى اولـى  . بیان او استغراب نمودند

نـه هـر روز   سپس روز سوم حاضر شدند و مانند روز اول و دوم بود و بـه همـین گو  . خواستند و از عدم انتقال خودشان به آن معنى تعجب کردند
بعد از روز دیگر نزد او حاضر مى شدند و او تفسیر دیگر مى گفت تا سى روز که قریب سى معنـى بیـان کـرد و آن بزرگـان هـر چـه از او مـى        

 .شنیدند از او طلب توضیح مى کردند

ر حال مـتن و مضـمونش غریـب    صحت این حکایت اگر مورد تردید قرار نگیرد و مثل اخبارى که روى فالن عن بعض شیوخه تلقى نشود به ه
این که هر روز ایشان آیه را به یک معنایى تفسیر مى کرده و روز دیگر به معناى دیگر تا سى روز چگونه بوده؟ و البـد اگـر ایـن بزرگـان     . است

تفسیرى را کـه همـه بطـون و    روزهاى دیگر هم مى رفتند باز معناى دیگر از او مى شنیدند و چرا نرفتند و هر روز در ارتباط با همه قرآن چنین 
ظهور قرآن را مشتمل مى شد و باب جهان علم دیگرى ك متأسفانه ائمه، علیهم السالم، هم نگشوده یا از ایشان به مـا نرسـیده تـرك کردنـد     

نقل نکـرده اسـت   همه قابل سؤال است و متأسفانه این بعض اعاظم یکى از این تفاسیر را هم به طور نمونه و براى این که شاهد کالمش باشد 
ن چون معلوم است که ادعاء این تفسیرهاى سى گانه که نمى دانیم چرا فقط تا سى روز ادامه یافته و این بزرگان چرا پس از آن در محضر ایشـا 

ام آن را حضور نیافتند تا این برنامه را که به ذهن هیچ یک تا آن زمان نیامـده و در کتـاب تفسـیرى ندیـده بودنـد ادامـه دهـد و چـرا هیچکـد         
 یادداشت نکردند؟

ما گمان نمى کنیم جریان به این نحو بوده که آیه را بسى تفسیر و مدلول حجت و معتبر تفسیر کرده باشد، چـون چنـین تفسـیرى محتـاج بـه      
. ان نسـبت داد استشهاد به روایات و احادیث است و اال تفسیر به رأى یا شبه آن مى شود که به شخص متورعى مثل آخوند مالفتحعلى نمى تـو 

حمل بر صحت و معناى مقبول این حکایت با جهات استبعادى که در وقوع آن است این است که مطالبى که او مى گفته بـه عنـوان احتمـال و    
 وجوه مختلف بوده نه این که در این سى روز هر روز یک معناى معتبر و تفسیرى از آیه مى نموده که به طـور جـزم آن را مسـتفاد از آیـه مـى     
را دانسته و این بزرگان که بر حسب این حکایت در این سى روز با هم اتفاق بر حضور در مجلس او داشته اند آن وجوه را که حتى یکى از آنهـا  
 و نقل نکردند به عنوان مفاد و مراد از آیه قبول مى کردند و االّ بیان احتماالت متعدد در تفسیر آیات از اهـل نظـر و علـم و ذوق ممکـن اسـت     

ر آیاتى که در معناى آن به احتمال وجوه بسیار گفته شده باشد یا تصور شده باشد متعدد است حتى در بعض آیات از این احتماالت بـیش از هـزا  
بلکه در یک آیه تا بیش از یک میلیون و دویست هزار احتمال هم شمارش کرده اند کـه اگـر بخواهنـد در هـر روزى یکـى از آن احتمـاالت را       

 .و بررسى نمایند نه سى روز که یک میلیون و دویست هزار روز یعنى بیش از سه هزار سال مى شودبگویند 

حاصل این است که بیان احتماالت در مراد از آیه و تفسیر آن ممکن است اما تفسیر قطعى و بیان مـراد از ظـاهر و بـاطن قـرآن و یـا تعیـین و       
اگر مستند به فرمایش معصوم، علیه السالم، نباشد از هر کس که باشـد و هـر کـس بگویـد     ترجیح یکى از احتماالت و حمل آن بر ظاهر قرآن 

معلوم اسـت  . حجت نیست و به ادعاء کشف و ریاضت نمى توان چیزى را به خدا و کتاب خدا و پیامبر خدا و اولیاء خدا، علیهم السالم، نسبت داد
آن شدت و اصرارش در محکوم کردن فلسفه و عرفان اصـطالحى، بـا او الفـت و     که مرحوم آخوند مال فتحعلى که محدثى مثل حاجى نورى با

اعلـى اهللا مقامـات علمائنـا    . مخالطت داشته از این دعاوى نداشته و حتماً از آنها نبوده است که قرآن را به آراء عرفـانى و فلسـفى حمـل نمایـد    
 .العاملین



وایات اشاره کرده اید که به زعم بعضى بر بعض مشارب این گروه مثل احاطه وجـودى  اما این که در ضمن بیانات خودتان به بعض آیات و ر .7
 .حق یا ربط اشیاء به او عزّ اسمه به تجلى و ظهور قابل انطباق است به طور اجمال آنها را بررسى مى نماییم

 :اما آیه کریمه. الف

 «هو االول و االخر و الظاهر و الباطن»

و آخر است زیرا بعـد از همـه   . او اول است زیرا پیش از همه بوده و چیزى پیش از او نبوده است. در این صفات است معنایش ظاهراً اثبات توحید
 هست و یکى از معانى

 «ما رأینا شیئاً اال ورأینا اهللا قبله و بعده»

 .است

جسـم انسـان و حیـوان و سـائر محسوسـات بـه       این دو کلمه بر هر چیزى به حسب خود آن چیز اطالق مى شود مـثال  ) الظاهر و الباطن(و اما 
حواس ظاهره ظاهر آنها همان بخش از آن است که به حواس محسوس مى شوند و باطن آنها چیزهایى اسـت کـه بـه ایـن ظـاهر محسـوس       

ت چنانکـه  پوشیده شده است و گاه مى گوییم ظاهر انسان و مقصود از آن کل این بخش جسمانى او است و باطن او نفـس او و حقیقـت او اسـ   
 .کل عالم صورت و شهادت را عالم ظاهر و عالم غیب را عالم باطن مى گوییم

و گاه ظاهر و باطن بر چیزى اطالق مى کنیم به اعتبار این که معرفت وجود او بدیهى و فطرى و ظاهر و آشکار است ولـى معرفـت حقیقـت او    
اوند متعال نیست ظاهر مى گوییم چون تصدیق وجود او بـدیهى و فطـرى و   به چنین وجودى که غیر از وجود خد. محال و خارج از ادراك است

 .براى همه ظاهر و آشکار است و باطن مى گوییم چون کنه و حقیقت او مخفى و منزه از ادراك است

ء فطرته علیـه و بـاطن الن   فهو جلَّ شأنه هو الظاهر و هو الباطن متوحد فیهما متفرد بهما فهو ظاهر الن معرفته البدیهیۀ حاصلۀ لکل احد لقضا
 .معرفته الحقیقیۀ التحصل الحد ممن سواه

ر و یمکن ان یقال فى وجه اطالق االسمین الشریفین علیه تعالى انه ظاهر بآیاته و مخلوقاته کما ان کل صانع ظاهر بمصنوعاته و کل بان ظـاه 
اهر على الجمیع و مستول على کل ما هو غیر و بـاطن و محجـوب عـن    او انه ظ. ببنائه و کل کاتب ظاهر بکتابه و باطن بذاته و کنهه و حقیقته

 ...غیره و منزه عن ان یحاط به و بالجملۀ معنى هو االول و

این نیست که اول و آخر و ظاهر و باطن، همه مراتب وجود او یا امواج بحر غیرمتناهى وجود او یا همه فیض منبسـط و وجـه مربـوط بـه او یـا      
واحد شخصى هستند یا این که او العیاذ باهللا همه اینها است و اول و آخـر و ظـاهر و بـاطن واحـد اسـت یعنـى کثرتـى         تجلى و ظهور آن وجود

نیست و همه اویند و او همه است و خالق و مخلوق و بدیع و مبدع و ساجد و مسجود همه یکى اسـت چنانکـه هـو االول و االخـر و الظـاهر و      
و آخر و ظاهر و باطن همه اویند پس وقتى او اول است، او آخر است، او ظاهر اسـت، او بـاطن اسـت و او     الباطن نیز معنایش این است که اول

 .هم این است و هم آن است، او همه است یا همه اویند

هر چـه بگوینـد   به هر حال . در این نظرها اول و آخر و ظاهر و باطن همه تعینات و غیرواقعى هستند و آنچه در آنها واقعیت است همان او است
ه و در تعبیراتى که دارند دقیق شوند از این آیه کریمه این معانى استفاده نمى شود و مفهوم ظاهر آن همان است که در روایـات شـرح داده شـد   

یسـت نـه   مثال او اول است معنایش نفى اولیت حقیقى از کل ما یقال علیه االول است زیرا که اول آن چیزى است که قبل از او چیـزى ن . است



شـته  این که اول و آخر او است و اولیت و آخریت همه تعینات و تطورات او است و واقعیتى به عنوان اول و آخر اگر چه باالضافه باشد وجـود ندا 
 .باشد

است هـر کـه   هم همین معنى را دارد که قضاء قضاء تکوینى » و قضى ربک اال تعبدوا االّ ایاه«: و عجیب این است که مثل محیى الدین بگوید
نـى  را بپرستى او را پرستیده و ذکر هر کسى را بنمایى ذکر او را گفته اى و عجیب تر این که کسى ایاك نعبد و ایاك نستعین را هم بـه ایـن مع  

مى نمـاییم  تفسیر کند که مراد این باشد که ما همه از مسلمان و گبر و ترسا و بت پرست و ملحد همه تو را عبادت مى کنیم و از تو طلب یارى 
حقا انسان متحیر مى شود اگر واقع این است پس این حرف ها و ایـن قضـاء تکـوینى و     .چون همه تو هستى و مغایرت و دوئیت در کار نیست

پرستنده و پرسـتش  . این گفتن ها همه پوچ و بى معنى و حرف مفت و بى حاصل است همه او را مى پرستند همه ذکر او مى گویند و همه اویند
 .و ذاکر و مذکور و قائل و قول و حمد و حامد و محمود همه یکى است و دستور حمد و ذکر همه پوچ و باطل است شده

 :اما روایات مؤید آنچه بر حسب فهم عرفى از آیات استفاده مى شود متعدد است ففى نهج البالغۀ الشریف

 .شىء فوقه و الباطن فال شىء دونهالحمدهللا االول فال شىء قبله و االخر فال شىء بعده و الظاهر فال 

 :و در خطبه دیگر مى فرماید

 .الحمدهللا المتجلى لخلقه بخلقه و الظاهر لقلوبهم بحجته

 :ودر خطبه دیگر

 .هو الظاهر علیها بسلطانه و عظمته و هو الباطن لها بعلمه و معرفته

 :و در خطبه دیگر مى فرماید

 .بجالل عزته عن فکر المتوهمینالظاهر بعجائب تدبیره للناظرین و الباطن 

 :آیات دیگر که به آنها اشاره شده است مثل: ب

 «ما یکون من نجوى ثالثۀ االّ هو رابعهم»

 و

 «إنّنى معکما أسمع و أرى»

 :و قوله تعالى

 «ان اهللا معنا»

ر باشند خدا چهارمین یا پنجمین یا ششمین نفـر  ظاهر المعنى مى باشند و از آنها استفاده نمى شود که هر کجا سه نفر باشند یا چهار و یا پنج نف
 آنها است به معیت حقیقیه و بذاته مثل معیعت اشیاء با هم بوجوده الذى ال یدرك کنهه و ال یتقـارن مـع غیـره بلکـه معنـایش معیـت علمیـه و       



ر دارند نفى مـى نمایـد و غیریـت کاملـه     معیت بنصرت و غلبه و حفظ است، بلکه مثل این آیات توجیهاتى را که در وحدت وجود و تجلى و ظهو
 .اشیاء را از حق اثبات و تولد آنها را از او به طور تجلى ذاتى سلب مى نماید

 :و به همین معانى که اشاره کردیم سائر جمله هاى بلند معرفت بخش علوى، على منشئها افضل التحیۀ و السالم، داللت دارد مثل

 

 «شىء ال بمزایلۀمع کل شىء البمقارنۀ و غیر کل »

قـع ایـن   که جمله اولى توهم این را که معیت حق با اشیاء بمقارنه و تقارن آنها با یکدیگر مثل مقارنین و مقترنین باشد دفع مـى فرمایـد و در وا  
معیت معیت با اشـیاء بـه    این. جمله تنزیه حق تعالى از مقارنت با اشیاء دیگر است و نفى قرین براى او از انسان و مالئکه و سائر مخلوقات است

و حفظ و تدبیر و ادامه بقاء و علم و قدرت بر آنها است و از سنخ معیت علت با معلول و دریـا بـا مـوج و ذى الصـورة مـع الصـورة فـى المرائـى         
رعى و اسـالمى قابـل   المتجلى و ما فى المجلى و تجلى و ظهور نیست، چون از هر کدام مفاسدى پیش مى آید که التزام به آنهـا در عرفـان شـ   

 .قبول نیست و بعض صور آن با غیریتى که در جمله بعد مى فرماید مغایرت دارد

 :و اما جمله ثانیه

 «و غیر کل شىء ال بمزایلۀ»

این مطلب را افاده مى نماید که غیر هر شىء بودن حق مثل غیر بودن سائر اشیاء با یکدیگر نیست که حصول هر یک در مکان واحد یـا زمـان   
د واحد بدون ازاله و زوال دیگر ممکن نیست بلکه این غیریت بالذات است و به عبارت دیگر غیر کل شىء بودن او چنان نیست که بالمزایلۀ باشـ 

 .و با عدم غیریت بالذات منافات نداشته باشد

 :و هم چنین است تفسیر

 «لیس فى االشیاء بوالج و ال عنها بخارج»

معانى دیگر مثـل تجلـى   . ین است که او از حلول و دخول در اشیا منزه است اما به علم و قدرت از آنها خارج نیستکه متبادر از مثل این کالم ا
اقیه و ظهور و اضافه اشراقیه و احاطه وجودى از این عبارات استفاده نمى شود، زیرا اگر او، عز اسمه، از ماسوى که تجلى و ظهور و اضـافه اشـر  

که متجلى و مجلى و مضاف و مضاف الیه اگر چه مضاف صرف االضافه باشد عین یکدیگر باشند، و اگر گفتـه شـود   است خارج نباشد الزم شود 
 :که متجلى و مجلى عین یکدیگر نیستند اما معناى

 «لیس فى االشیاء بوالج و العنها بخارج»

ر آنها است و نه خارج از آنهـا اسـت چنانکـه متجلـى از     همین است که اشیاء همه تجلى و ظهور او هستند که نه عین او هستند و نه او داخل د
خارج از شمس نیست و شمس هم داخل در آن نیست و خالصه ایـن ربـط تجلـى    ) اگر چه مثال کوتاهى است(تجلى خارج نیست و نور شمس 

 به متجلى که عبارة اخرى از ربط خلقت به خالق است به این جمله

 «جلیس فى االشیاء بوالج و العنها بخار»



 .بیان شده است و معناى دیگرى که با این عبارت هر چند مجازاً باشد مناسب تر از این نیست

جواب این است که اگر مى خواهید ربط حادث به قدیم را به نحو ظهور و تجلى حق از این عبارت ثاب کنید این معنى از ایـن جملـه ابتـداء بـه     
ست که اصل آن عند المخاطبین ثابت است و لذا مثل این عبارت را که در واقع قابل حمـل بـر   متبادر از آن همان معنایى ا. ذهن وارد نمى شود

 .معناى حقیقى نیست بر آن حمل مى نمایند

جدا نبودن تجلـى از متجلـى و   » لیس منها بخارج«و اگر مى گویید چون این معنى ثابت است و ربط خلق و خالق به ظهور و تجلى است معنى 
ى از تجلى است جواب این است که هذا اول الکالم که صدور اشیاء از حق به تجلى باشد و او با اشیا، مثل شمس و نور یـا آب  خارج نبودن متجل

یـره  و موج و نفس اضافه و مضاف الیه باشد که این معانى هم با لم یلد و لم یولد و هم با توحید در قدم و هم با نفى ایجاب و هم با نصوص کث
 .ه و هم با مغایرت بدیهى و واقعى و حقیقى نه اعتبارى و مجازى اشیا با یکدیگر مغایرت داردقرآنیه و روائی

 :آیات و روایات و تجلى رب تعالى، اگر کسى بگوید آیه کریمه

 «فلما تجلى ربه للجبل جعله دکّا و خرّ موسى صعقاً»

 :و روایاتى مثل

 «فتجلى لخلقه من غیر ان یکون یرى»

 :کرم، صلى اهللا علیه و آله و سلم، روایت شده است، و از امیرالمؤمنین، علیه السالم، روایت شده استکه از حضرت رسول ا

 «فتجلى لهم سبحانه فى کتابه من غیر ان یکونوا رأوه»

 :و در دعاء سمات است که

السـالم، مـن قبـل فـى مسـجد الخیـف و       و بمجدك الذى تجلیت به لموسى کلیمک، علیه السالم، فى طور سیناء و البراهیم خلیلـک، علیـه   »
 «السحاق صفیک، علیه السالم، فى بئر شیع و لیعقوب نبیک، علیه السالم، فى بیت ایل

 .همه داللت بر تجلى و ظهور حق بالذات دارد که اگر تجلى عین حق نباشد از حق هم جدا نیست

علیهم السالم، تعبیر از یک عنایات عالیه و موهبت هایى است کـه بـا آن    جواب این است که این تجلّیات خاصه نسبت به انبیاء و ائمه طاهرین،
 :شخص مورد عنایت در اوج مقامات بلندى از معرفت و بصیرت قرار مى گیرد که مثل

 «...کنت سمعه الذى یسمع به و»

تش را مى نمایـد و خالصـه الطـافى بـه او     بیانى از حال و مقام او مى شود و در تقرب مثل حدیده محماة مى گردد که اگر چه آتش نیست کار آ
 مى شود که او درك مى کند و مى توان گفت در مراتب نازله نیز بسیارى از مردم با توفیقات و الهامات و زمینه ها و کمک هـایى کـه بـه آنهـا    

پیش خود تجلى خدا را به مجـدش در ایـن   البته ما نمى خواهیم از . مى رسد واجد یک مرتبه از مراتب ایمان و ادراك و اعتقاد به اهللا مى گردند



اما ممکن است تجلى به مجـد توجیـه عبـد بـه      2.اماکن و مواقف به این انبیاء تعریف کنیم چون خود را خیلى کم پایه تر از این معانى مى دانیم
بـه هـر حـال تجلـى بـه      . تعالى باشد توجه به عزّت و رفعت حق باشد و مثال تجلّى به قدرت یا به علم توجیه عبد به توجه به قدرت و علم حق

 .مجد تجلى به ذات نیست چنانکه تجلى خدا در کتابش نیز انکشافش به بندگان به واسطه قرآن به صفات جالل و جمالش مى باشد

الهامـات و توفیقـات   و آنجا که تجلى خدا را براى خلقش بدون ذکر ما تجلى به ذکر فرموده ظاهراً مراد تجلى به کل ما خلق و جمیع آفرینش و 
 :و غیرها است که

 «و لئن سألتهم من خلق السماوات و االرض لیقولن اهللا»

خدا به آسمان ها و زمین ها براى همه تجلى کرده است و در هنگام سختى ها و شدائد و بلیات بر همه منکشف مى شـود و بـر دل هـا تجلـى     
 .مى کند

ال الهیه است و به عبارت دیگر خلق و افعال الهى تجلى و انکشاف حق بر ماسوى اسـت چنـان   اینها همه تجلى خدا براى خلق به خلق و به افع
ماوراء اینگونه تجلیات که همـه افعـال اهللا و آیـا اهللا اسـت و     . که کتابت کاتب و بناء بانى و صنع صانع کشف از وجود کاتب و صانع و بانى دارد

حوال عباد و سعى خود آنها در فکر و عمل و غیره حاصل مى شو ماوراء این معانى اگـر تجلـى   برخى از آنها عام و برخى خاص و به مناسبات و ا
 .به تجلى دریا به امواج و ظهور به شئون و اطوار شود با نصوص شرعیه سازگار نیست

 :امیرالمؤمنین، علیه السالم، مى فرماید

 «الحمدهللا المتجلى لخلقه بخلقه»

 :و هم مى فرماید

 ،«عها للعقولبها تجلى صان»

 :و در دعاء شب بیست و هفتم رجب است

 «اللهم انى اسئلک بالتجلى االعظم فى هذه الیلۀ»

ایـن  . این تجلى ظاهراً همان بعثت حضرت خاتم االنبیاء، صلى اهللا علیه و آله و سلم، و رسالت او به آن شرایع تامـه جامعـه کاملـه الهیـه اسـت     
ث به قدیم و معلول به علت این افراد به اصطالح عارف مـى گوینـد سـازگار نیسـت و تجلـى ذاتـى و       معانى با تجلى و ظهورى که در ربط حاد

فیض منبسط و این اصطالحات از این نصوص استفاده نمى شود، افزون بر آن که فى حد نفسه و به حسب معنى همان معـایبى را دارد کـه بـه    
 .بعض آنها اشاره کردیم

 :و اما آیه کریمه

                                                             
فهم غیر خدا نیست همان دعایى دلیل بر این که این معانى و مطالبى که در مثل دعاء سمات است على ماهى علیها در دسترس درك و .  ٢

اللهم بحق هذا الدعاء و بحق هذا االسماء التى الیعلم «است که در ذیل این دعاى سمات عالمه مجلسى از مصباح سید بن باقى نقل کرده 
  .«تفسیرها و ال تأویلها و ال باطنها و ال ظاهرها غیرك



 «ربه للجبل جعله دکاً و خرّ موسى صعقاًفلما تجلى »

به نظر مى رسد تفسیرش اگر از طریق روایات سیر شود معنایش تجلى خدا به بعض آیاته است همانطور کـه در مـوارد دیگـر در روایـات اسـت      
مانند رعـد جهانسـوز بـر چیـزى     المتجلى لخلقه بخلقه، و مناسب مقام همان تجلى به آیات مثل استیالء نور قاهر و غالب و کوه شکن باشد که 

 .فرود آید و آن را نابود سازد و دیدن آن موسى آن پیغمبر نیرومند و قویدل را بیهوش سازد

به هر حال اگر از غیر طریق اهل بیت، علیهم السالم، کسـى در  . الم در اینجا به معنى باء است: و مؤید این تفسیر است این که بعضى گفته اند
یر این آیه و تجلّى رب به کوه که از غیر ذوى العقول است چگونه براى ما قابل فهم و درك مى شود؟ تجلى و ظهور الهـى  تفسیر سیر کند تفس

 که این گروه در بیان ربط ماسوى به حق تعالى و صدور اشیاء از او از تعبیر خلقت و علیت وافیتر شمرده اند چرا در همـه جـا سـبب تحقـق ایـن     
بارت ساده تر وجود اشیاء مى شود و در این جا سبب اندکاك و از هم پاشیدگى مى گردد؟ آیا بهتر نیست کـه در تفسـیر   ربط و این اضافه و به ع

یـت،  آن به همان تفسیر روایى که احکم التفاسیر است اکتفا کنیم و با تمسک به مثل این آیه شریفه که اگر متشابه نباشد بدون تفسیر از اهـل ب 
زم نمى توان آن را معنى و تفسیر نمود مسلک و مشرب عرفانى بسازیم و از ربط حادث به قدیم که بر حسـب آیـات از   علیهم السالم، به طور ج

آن تعبیر به خلقت و خالق و مخلوق شده تعبیر به علیت و معلولیت و علت و تجلى و ظهور بنماییم تا بـه زعـم خـود وحـدت شخصـى وجـود و       
 موجود بگوییم؟

اختالفات در مباحث اعتقادى را با اختالفات علماء فقه و رجال مقایسه فرموده است که طبـع بحـث مقتضـى آن اسـت و     ایراد کننده محترم  .8
ان قابل تحرز نیست و طبعاً هر کجا برهان عقلى با ظهور لفظى و نقلى مصادم شد باید اخذ به برهان نمود و دست از ظاهر لفظ برداشت و به بی

 .نند قرینه عقلیه بر عدم اراده معنى ظاهر از لفظ گرفتدیگر برهان قطعى عقلى را ما

جواب این است که اوال مقایسه اختالف بین علماء رجال و ادب و فقه و اصول با اختالف در مباحث اعتقادى دقیق و نظرى قیـاس مـع الفـارق    
 .بل مع الفوارق است

ل الهیات و بخش هایى از آن که مـردم مکلـف بـه بحـث در آن نیسـتند      در آن مسایل اجتهاد و بحث، آزاد و بلکه الزم است و به مبحث تفاصی
نظـر  بلکه فى الجمله منهى عنه است ارتباط ندارد، و االّ در هر علم، فقه و اصول و ادبیات و طب و فیزیک و شیمى و نجوم و ریاضیات اختالف 

ننده معذور است ولى در این علم اگر با عدم تکلیـف و نهـى از تکلـف کسـى     و رد و ایراد بسیار است، و اشتباه در آنها مسئولیتى ندارد یا اشتباه ک
به غور در این مباحث بپردازد اگر چه براى او قطع حاصل شود در اشتباهش به علّت این که مبادى آن اختیارى بوده اسـت بـى تقصـیر شـمرده     

در اینجا هم جارى اسـت و اگـر نتیجـه بحـث او بـا      » الینافى االختیاراالیجاب او االمتناع باالختیار «نمى شود و مغفور و معذور نیست و قاعده 
به هـر  . ظواهر آنچه اسالم بر آن دائر است مخالف بود و او به آن معتقد شده بود حکم به اسالمیت مشکل است بلکه در بعض موارد منفى است

 .حال این مقایسه بى مورد است

 :تشبث نموده اید که فرموده است )ره(و اما این که در ضمن به کالم شیخ انصارى

و الذى یقتضیه النظر و فاقاً الکثر اهل النظر انه کلما حصل القطع من دلیل عقلى فال یجـوز ان یعارضـه دلیـل نقلـى فـان وجـد مـا ظـاهره         »
الشـرایع علـى حـدوث     المعارضۀ فالبد من تأویله ان لم یمکن طرحه، و کلما حصل القطع من دلیل نقلى مثل القطع الحاصل من اجمـاع جمیـع  

 «...العالم زمانا فالیجوز ان یحصل القطع على خالفه من دلیل عقلى مثل استحالۀ تخلّف االثر عن المؤثر

مـورد  . عرض مى کنیم ظاهر این است که فرمایش ایشان در مطلب مورد سخن ما نیست و مواردى را که بر مى شمارند غیر از مـورد مـا اسـت   
ع از تکلم و تفکر در آنها نهى کرده است مثل تفکر در ذات و تعمق در مسائل الهیات بـیش از آنچـه ارشـادات قـرآن     ما، از مواردى است که شر



نخسـت آنکـه مطلـب مـورد     : کریم هادى و متضمن آنهاست ولى ایشان کأنه معارضه دلیل عقلى را با دلیل نقلى بر دو گونه تقسیم نموده است
از شرع ثابت نشده باشد و صرفاً ظاهر دلیل مثل قرآن و روایت بر آن داللت داشته باشد بدون ایـن کـه   بحث و تعارض به اجماع و دلیل قطعى 

در آن معنى نص باشد در این صورت دلیل قطعى عقلى قرینه و صارف ظهور آن لفظ از معناى ظاهرى آن است که ایشان مى فرماید چـاره اى  
رینه عقلیه لفظ از ظهور در معناى خود ساقط مى شود نه این که لفظ را ظاهر بـدانیم و آن را  از تأویل ظاهر نیست و ما عرض مى کنیم با این ق

 :تأویل کنیم مثال در

 «الرحمن على العرش استوى»

 یا

 «وجاء ربک»

 یا

 «یداهللا فوق ایدیهم»

ورات اهـل لسـان ظـاهر در ایـن معنـى      و امثال این ظواهر اگر کسى بگوید ظاهر در جسم بودن مبدأ اعلى است هر چند ما آن را بر حسب محا
نمى دانیم و ظاهر در قدرت و استیالء قدرت الهى بر کاینات مى دانیم مى گوییم على اى حال این جمله ها نص قطعى بـر جسـمیت نیسـت و    

اخـتالف نظـر در   اگر ظاهر در آن باشد که نیست برهان عقلى قرینه صارفه از این ظاهر است و خالصه مقصود این سـت کـه در مسـائلى کـه     
استظهار از دلیل نقلى باشد دلیل قطعى عقلى مرجح احد االستظهارین است هر چند مى توان گفت که در آیات و احادیث موردى نمى یابیم کـه  

 .برهان با ظاهر عرفى آنها مصادم باشد و مواردى هم که به آنها اشاره شده ظاهر در معانى که توهم شده و مجسمه گفته اند نیست

دوم این است که موردى باشد که از دلیل نقلى قطع به مطلب حاصل شده باشد مثل قطع حاصل از اجماع جمیع شرایع بر حدوث زمـانى عـالم   
که مى فرماید قطع بر خالف آن از دلیل عقلى حاصل از اجماع جمیع شرایع بر حدوث زمانى عالم که مى فرماید قطـع بـر خـالف آن از دلیـل     

شود و دلیل را اگر هم بر حسب ظاهر صحیح دید و در صغرى و کبراى آن از خدشه عقلى عاجز ماند ماننـد شـبهه در مقابـل     عقلى حاصل نمى
از این فرمایش این استفاده مى شود که وقتى مسأله اى از نظر شرع مبین باشد و نظر شرع در آن معلوم باشد برابر آن دلیـل  . بدیهه تلقى نماید

ر ندارد و نباید در آن مبناى مسلَّم شرعى دست به دامن توجیه و تأویل شد و طفره رفت و حدوث زمانى عالم را زیـر سـؤال   عقلى حجیت و اعتبا
 .برد و توجیهات حدوث ذاتى و دهرى و این حرفها را مطرح کرد

وت آنها مثل همین مسأله حدوث عـالم  این مطالب مربوط به مسائل اعتقادى است که باید هر کس به آن معتقد باشد و حجیت اخبار شرع از ثب
در این مسائل دلیل شرعى و اخبار قطعى شرع بر دلیل عقلى مقدم است، و این یک فرمایش و حقیقت مهمى اسـت کـه   . مستلزم دور نمى شود

فاصیل بیشـتر و کیفیـت   اما مسأله و حرف ما در اینجا این است که در مثل همین مسأله حدوث عالم یا ت. در باب اصول حائز کمال اهمیت است
صدور حادث از قدیم اگر شخص به همان هدایت انبیاه اکتفا نکرد و راه فلسفه و عرفان را پیش گرفـت و گمـراه شـد مسـؤول اسـت و معـذور       

خطـر  مسأله این است که این روش فلسفى و عرفانى در این تفاصیل مسائل الهیات خطرناك و سیر در وادیهاى بسیار ژرفى اسـت کـه    .نیست
 .گمراهى در آن زیاد است

 کنار   بر   اى   تخته   نشد   پیدا   که       هزار   شد   فرو   کشتى   ورطه   این   در



این روش هاى عقلى در مسأله الهیات که طورى غور مى نمایند و وارد مى شوند که کالبد شکاف یا روان شناس مى خواهد بدن انسان یـا روان  
به قول خودشان از مجردات و عقول تا عالم ماده نقشه کار خدا را معین مى کنند و خدا را در آن محصور مـى   او را بشناسد و براى پیدایش عالم

 .سازند این صحیح نیست

 
1.  
2.   

  

  

  

 :اصطالحات خاص حکما و عرفا

نمى تواند و نباید اصطالح آنها را این که نوشته اید زبان اهل هر علم و اصطالح را خودشان مى دانند و کسى که از اهل آن اصطالح نباشد  .9
اما مسأله، مسأله اختالف اصـطالح فقهـى و فلسـفى    . هیچکس غیر از این نمى گوید. به زعم خود معنى کند و به آنها نسبت دهد صحیح است

ان خودش از زبـان کسـى شـناخته    مسأله این است که شرع در امور اعتقادى، اعتقاد به خدا و نبوت و معاد و امور غیبیه دیگر جز از زب. نیست...و
 :به عنوان مثال استدالل بر وجود خدا را به روش و شیوه اى که شرع بیان کرده است از مثل این آیه کریمه. نمى شود

 «ام خلقوا من غیر شىء ام هم الخالقون»

 :یا از این آیه شریفه

 «و فى االرض آیات للموقنین و فى انفسکم»

مـا مـى   . ما نمى گوییم حکیم این را نمى گوید. و اصطالح حکیم یا عارف یا صوفى یا زاهد یا مدعى کشف و شهود استفاده مى کنیم نه از زبان
اگر مى خـواهیم متشـرع باشـیم و خـدا را از طریـق       .گوییم هدایت شرع را باید از شرع گرفت و از مثل این آیات یا روایات معتبره استفاده کرد

زاید بر آن نه تنها در خداشناسى الزم نیسـت، بلکـه بسـا    . اجعه به این آیات محکمه و احادیث شریفه استهدایت هاى وحى بشناسیم راهش مر
 خارج از حدود فهم و درك انسان است

 .«و ال یحیطون به علما»

موافـق اسـت و عقـل    ما مى گوییم راه هاى دیگر راه هاى مجاز و بى خطر نیست و راهى را که قرآن و حدیث ارائه مى دهند هم با عقل سلیم 
مکتـب انبیـاء،   . مطلب، مطلب مکتب اسـت . مطلب، مطلب عقل و غیر عقل نیست. به آن ارشاد مى کند و هم به اخبار شرع مصون از خطا است

چنان نیست که مکتب به اصـطالح فلسـفه   ). مگر بعض مکتب هاى عرفانى(مکتب فالسفه، مکتب عرفا همه این مکتب ها عقل را قبول دارند 
مـا مـى گـوییم مکتـب انبیـاء را بایـد از کـالم خودشـان         . ب عقل باشد و مکتب انبیاء عقل را کنار گذاشته باشد و حجیت عقل را انکار کندمکت

 .استفاده کرد و آن را بر فلسفه و عرفان اصطالحى تطبیق نکرد و فلسفه و عرفان را بر آن تحمیل ننمود



شما بگویید این آقایان که در ربط حادث به قـدیم، در حقیقـت علـم بـارى و     . صفات او بحث نکنیدمکتب انبیاء مى گوید در ذات خدا و حقیقت 
 کیفیت تعلق آن به معلومات سخن مى گویند و بعضى اصل آن را انکار و قائلین به آن هم اقوال کثیره و آراء متعارضه دارند در چـه چیـز بحـث   

 و آن را وجود مى گویند آیا مدعى شناخت حقیقت ذات حق که منزه از معرفت ما است نیستند؟دارند؟ اینها که کنه و حقیقت خدا را معین کرده 

حال آن کس که صدور حادثات را از خدا در سلسله اى و ترتیبـى   .انبیا مى گویند همه اشیا مخلوق خدا هستند و از خودشان و خودبخود نیستند
و توضیح آن و رد و ایراد بر آن عمرش را تلف مى کند چه مى گوید؟ و چرا قـدرت خـدا    که خود مى سازد محدود مى کند و در بیان این برنامه

 را محدود و در یک خط خاص محبوس مى سازد؟

مالئکه جسم مرئى هستند یا متشکل به شکل جسم مرئى مى شوند، مى آیند بـا پیغمبـران خـدا مـى نشـینند، مـریم و       : قرآن کریم مى فرماید
حرف همین است که زبان شـرع  ...سخنانشان را شنیده اند اینها مى گویند مالئکه حتماً مجردند و. السالم، آنها را دیده اندهمسر ابراهیم، علیهما 

 .و زبان و اصطالح قرآن و حدیث این اصطالحات نیست و مفاهیم عرفى این دو زبان اگر نه در همه جا در بسیارى از موارد متحد نیست

ثور از وحى و شرع، گاهى منتهى به ضاللت هایى در مبدأ و یا معاد مثل انکـار معـاد جسـمانى و یـا انکـار بعـض       سیر در آن مکتب هاى غیر مأ
ضروریات مثل معراج جسمانى مى شود در حالى که مکتبى که شرع به آن ارشاد نموده و قرآن و عترت مردم را به آن هدایت مـى نماینـد ایـن    

این ندارد که گاه بعض اختالفات به واسطه جهل به اصطالحات باشد، اما همیشه اینطور نیسـت، بـویژه   خطرات را ندارد و این مطلب منافات با 
 .در عرفا بسیارى هستند که به هیچ وجه نمى توان گفته ها و روش آنها را با مکتب قرآن و حدیث توفیق داد

گوییم؟ چرا با رمز و اصطالح حرف مى زننـد تـا دیگـران نتواننـد     مضافاً بر این که چرا با اصطالحاتى که منشأ تفرقه و سوء تفاهم شود سخن ب
 بفهمند با این اصطالحاتى که به کار برده اندچه مذهب و عقیده اى دارند و چرا خود را در معرض تهمت و افترا قرار مى دهند؟

ن درستى است، ولى عـذر متصـوفه و فالسـفه اى    این که نوشته اید براى اظهار نظر در هر علمى و نظرى باید منظور و مراد قائل را فهمید سخ
که همیشه به واسطه کلماتى که خالف ظواهر شرع گفته اند مورد اعتراض شده اند همین بوده است که دیگران را متهم به عدم فهم بـه قـول   

مخالف باشد و ظاهر آن کالمـى  خودشان، اصطالحاتشان کرده اند و جواب این است که چرا اصطالح باید به لفظى باشد که با شرع و ظاهرش 
 که مى گویند مؤمنانه است کافرانه باشد؟ چرا مثال کسى بگوید

 ؟»سبحان من اظهر االشیاء و هو عینها»

که مفهومش مسبوق بودن به عدم خارجى است و متبادر از لفظ خلق و جعل و امثال این لغـات  ) ماسوى اهللا تعالى(آیا اگر در مسأله حدوث عالم 
ى اصطالح کنیم که بر حسب لغت و عرف از لفظ حدوث استفاده نمى شود مى توان آن را به شرع و ظاهر کتاب نسبت داد و توحیـد  است معنای

مراد از حادث و حدوث عالم که از مثل خالق و بـدیع  : و تفرد حق را به عدم حدوث و مسبوق نبودن به عدم خارجى زیر سؤال برد و مثال بگویند
وث ذاتى است که معنایش این است که شىء بالذات استحقاق وجود ندارد و مسبوق به عدم ذاتى است کـه مسـتلزم سـبق    استفاده مى شود حد

مفهوم حدوث و احـداث و خلـق و خـالق و    : علت فاعلى بر وجود آن و به عبارت دیگر مسبوقیت وجود شىء به غیر و معلولیت اوست که بگویند
همین مسبوقیت به علّت است و با تقارن وجود معلول با علت و عدم انفکـاك وجـود آنچـه معلـول اول     مخلوق و ایجاد و وجود در عرف و لغت 

یـا  است از علت اولى یعنى واجب الوجود منافات ندارد و مسأله حدوث اشیا و قدم بارى تعالى را بر خالف آنچه از نصوص استفاده مى شـود و انب 
دارند در این معناى متحدث خالصه کرده و معناى مفهوم از آیات و روایات را که مسبوقیت عالم بـه   بنا به فرموده جمعى از بزرگان بر آن اجماع

 «کان اهللا و لم یکن معه شىء»عدم خارجى است انکار کنند و

 را بى الحاق



 «و اال کما کان»

و با این تشـبثات امکـان بلکـه     1فسیر نمایندت) نه کون خارجى آنها(به آن برخالف ظاهرش به عدم کون ذاتى اشیا با کون حضرت بارى تعالى 
 .وجوب تقارن معلول را با علت وجوداً، کافى در صدق حدوث و احداث و صحت اطالق خلق و خالق و مخلوق بگویند

ل گـر  حدوث اشیا و قدم بارى تعالى بر حسب آیات کریمه و احادیث شریفه اوسع از این اصطالح حدوث ذاتى و قدم ذاتى اسـت و خداونـد متعـا   
تـى  چه منزه از این ال استحقاقیت است و غیر او همه این الاستحقاقیت را دارند و بالذات استحقاق وجود ندارنـد و بالـذات مسـبوق بـه عـدم ذا     

باید بدانیم که هیچ معلول و مسبوق به وجود خدا که مسـبوق بـه عـدم ذاتـى     . هستند اما مطلب در حدوث و قد به این اصطالح تمام نمى شود
ست با وجود خدا بالوجود و بالتحقق تقارن ازلى ندارد و به عبارت دیگر تقـارن وجـود معلـول بـا علـت و ظـل و ذى الظـل و فـیض و مفـیض          ا

مسبوقیت معلول به وجود علت نیست و غیر از ربط وجود معلول به وجود علّت مفهومى ندارد و این اصطالح سازى ها و تقسـیم قـدم و حـدوث    
غیرهما آیات و احادیث را از داللت و نصوصیتى که بر حدوث ماسوى اهللا بعد از عدم دارند ساقط نمى سازد و مفهوم مبـین و  به ذاتى و دهرى و 

البته قدم مطلق و ازلیت محضه حقه مختص به ذات بى زوال بـارى  . روشن عرفى آنها را عوض نمى کند و آنها را مجمل و بى داللت نمى کند
هوم آن واسع از این است که با این اصطالحات تحدید و تضییق شود چنانکه مفهوم حدوث و حادثـات و مخلوقـات کـه    تعالى است اما دائره مف

شامل آنچه آنها را عقول و قواهر اعلون و هر چه بگویید مى شود اوسع از این الاستحقاقیت ذاتى است کـه از هـیچ یـک از نصـوص مفهـوم و      
ه نصوص وجودش مسبوق به عدم خارجى است که طبعاً این الاسـتحقاقیت ذاتـى نیـز بـراى او ثابـت      هر حادثى بر حسب این هم. متبادر نشود

 است و در عین حال قول به مسبوقیت ماسوى اهللا به عدم خارجى منافى با دوام فیض و عدم انقطاع آن نیست چنان که ناگفته نماند که اکتفـاء 
به تعدد قدماء است با عقاید اسالمیه دیگر و هدایت هاى کتاب و سنت نیز مغـایر اسـت و   به قول به حدوث ذاتى عالوه بر آنکه مساوى با قول 

از جمله مستلزم قول به ایجاب است که خواجه طوسى حدوث عالم یعنى مسبوق بودن آن را به عدم خارجى دلیل نفى ایجاب مى شمارد و مـى  
 :فرماید

 .«وجود العالم بعد عدمه ینفى االیجاب»

مـراد از امکـان در وجـود ایـن اسـت کـه وجـودات        : ر این مسأله که امکان در وجود غیر از امکان در ماهیت است گفته شده استد: نکته دیگر
 امکانى تعلق ذاتى و ارتباط حقیقى به وجود واجب دارند نه این که وجود ممکن مثل ماهیت نسبت به موجودیت متساوى الطرفین باشد زیرا ایـن 

این بنابر قول به اصالۀ الوجود است و این که وجود امـرى حقیقـى و ماهیـت امـرى اعتبـارى و غیـر حقیقـى اسـت و          معنى معقول نیست البته
بنابراین با این که ماهیت امرى اعتبارى و غیر حقیقى است طرح این که ممکن الوجود آن است که هـیچ یـک از وجـود و عـدم نسـبت بـه او       

یت دارد وجود ممکن است یعنى وجود مرتبط، و امـا ممکـن الوجـود یعنـى ماهیـت، امـرى حقیقـى        ضرورى نباشد بى معنى است زیرا آنچه واقع
 .نیست و از حدود و تعینات وجود منتزع مى شود

آیا این وجود که عین تعلق و ربط است و وجود ممکن است که فقرش غیـر از فقـر متصـور در ماهیـت اسـت      : در اینجا این سؤال پیش مى آید
قدیم است و نحوه ارتباطش با وجود واجب چگونه است؟ مخلوق است یا مربوط؟ و تحقـق آن از لحـاظ وجـود و عـدم متسـاوى      حادث است یا 

ظـل و ذى  (الطرفین است یا نه؟ و این که مى گویند نسبت آن به وجود مفیض از نسبت نور آفتاب به آفتاب و نسبت سـابه بـه صـاحب سـایه     
و اکمل و اقوى است حادث است یا قدیم؟ اگر مى گویند حادث است معنى و مفهـوم آن را بـه گونـه اى     به مراتب التعد و التحصى اتم) الظل

 .که از ظواهر شرع هم قابل استفاده باشد بیان نمایند

موجودیـت   این که گفته شود از براى وجود افراد خارجیه و حقایق عینیه ثابت است که به خودى خود متحقق و موجودنـد و : و باز هم یک نکته
قابـل  در مرتبه ذات آنها محقق است و ماهیات اشیا به آنها موجود و متحققند قابل مناقشه است که هر استداللى بر آن بنمایند مانند شـبهه در م 



وح، شما به هر کس مراجعه کنید مى گوید غیر از حقایق متمـایزه از یکـدیگر، غیـر از انسـان، سـنگ، درخـت، آب، عنصـر، اتـم، ر        . بدیهه است
انسان تحقق دارد، شمس و قمر و زمین و آسمان همه تحقق دارند و حقیقـت و واقعیـت و   . چیزى نیست و هر چه هست همین ها است...جسم

فلسـفه اى کـه   . چیزى که تحقق از او باشد و آنها به او وجود و تحقق غیر حقیقى و اعتبارى داشـته باشـند غیـر از آنهـا نیسـت     . خارجیت دارند
نکار تمام این حقایق گردد و اصالت و حقیقت آنها را نفى کند و همه را افراد یک حقیقت ببیند اگر چه وحدت سنخى وجود بگویـد در  منتهى به ا

هر چیزى همان خود آن چیز است و وجود هم اگر چیزى باشد همان خود وجود است که غیـر از حقیقـت اشـیاء دیگـر     . اذهان متبادر نمى شود
م همان اهللا تعالى است که حقیقت ذات او منـزه از درك عقـل و مشـابهت و مماثلـت بـا اشـیاء دیگـر اسـت و وجـودش و          است، و اهللا تعالى ه

 .حقیقت او وجود نیست. تحققش و ازلیت و قدم و ابدیتش و همه صفات کمالیه اش بالضروره ثابت است

مشارکت داشته باشند، و اگر قائل به وحدت شخصى وجـود باشـید    چون اگر قائل به وحدت سنخى وجود باشید الزم شود غیر او با او در حقیقت
ـ    ن نسبت به کثراتى که بالضروره تحقق دارند اگر نفى وجود مى کنید یعنى آنها را متحقق مى دانید ولى حقیقت آنها را وجود نمـى گوییـد در ای

نزدیک شده اید با این تفاوت که مـى گوییـد کنـه حـق      صورت اگر آنها را مخلوق و وجود را خالق مى دانید به همان مسلک اهل وحى و شرع
وجود است و حقیقت وجود قابل درك نیست، در حالى که ما در اسماء حسنى اسمى که معرف چیستى ذات باشـد نـداریم و ذات خـدا را در ایـن     

لم یلد و لم یولد و مبـانى دیگـر در الهیـات     حد هم منزّه از درك و شناخت مى دانیم و اگر رابطه علت و معلول و تجلى و ظهور مى دانید با مثل
 .مغایرت مى یابد

در این صورت از پیش خود اسمى بـراى  ) اهللا وجود(و اگر مى گویید خدا وجود است یعنى ذاتش قابل درك و قابل اخبار از آن نیست که بگویید 
ال از این که وجه این تسـمیه چیسـت؟ اگـر ایـن اسـت کـه       در اینجا همان مسأله توقیفیت اسماء حسنى پیش مى آید و سؤ. خدا جعل کرده اید

 چون وجود قابل درك نیست به خدا وجود مى گویید باز اشکال عود مى کند، و اگر وجه دیگر است باید مناسبتى براى آن بیان کنید و بالجملـه 
نیست و تمایز آنها از او در حقیقت به شدت و ضـعف و   اهللا، تعالى و جل اسمه و عز شأنه، اهللا است، هیچ چیز از اشیا در حقیقت ذات با او شریک

 .حقیقت و کنه او مخفى و منزه از ادراك غیر است. علیت و معلولیت نیست

افـراد  اطالق وجود بر او و سائر افراد وجود که مى گویند داراى افراد خارجیه و حقائق عینیه است به علت اشتراك آنها در حقیقت و این که همه 
د و مصادیق او هستند صحیح نیست و شرك گونه است هر چند بگویید حقایق وجودیه غیر از وجود بارى تعالى همه ممکن هسـتند  خارجیه وجو

 .و معنى امکان آنها تعلق ذاتى و ارتباط حقیقى آنها به وجود حضرت حق است

گوییم به جمیع تقاریر کفر اسـت، ولـى همـین کـه بـه      این که مى فرمایید قول به وحدت وجود به جمیع تقاریر آن کفر نیست ما هم نمى  .10
بعض تقاریر کفر باشد کافى است در این که غور در این مسائل را خطرناك بدانیم، اگر کسى وحدت وجود را استغراق عارف بداند کـه در توجـه   

وقتى حسن و جمال یوسف زنـان مصـر   . داردبه خدا و صرف نظر از تمام ماسوى حتى به خودى خود نیز توجه نداشته باشد کسى به او ایرادى ن
 :را آن چنان واله و از خود بى خود کرده باشد که قرآن مجید مى فرماید

 «فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن»

 :معرفت خدا و آیات جالل و جمال او اگر سالک را فقط به او مشغول دارد جاى شگفتى نیست و اگر چنان از ماسوى غافل شود که بگوید

 «ما رأیت شیئاً سوى اهللا»

عجب نیست که البته معناى وصول به این مقام این نیست که چیزى سواى خدا ندیدم چون هر چه را دیدم خدا بود، بلکه معنـایش ایـن اسـت    
منافـات نـدارد و غیـر را او    غیر او را ندیدن عدم رؤیت غیر است که با تحقـق واقعـى و خـارجى او    . که اغیار را ندیدم نه این که اغیار را او دیدم



دیدن معنایش همه او بودن و او همه بودن است و ما رأیت شیئاً سوى اهللا معنایش این است که سواى خدا را ندیدم چون به دیدن خدا مشـغول  
آن مى تـوان گفـت اإلیمـان     به هر حال اینها یک معانى و لطائفى است که در تعبیر از. بودم و اشتغال به او مرا از شغل قلب به غیر او بازداشت

لکـا لنفعـک و   بالمعرفۀ ان الترى مع اهللا احداً، ان ال تخاف معه احدا، ان ال تکون واثقاً بغیره، ان ال تکون راضیاً بحکم غیره، ان الترى احـداً ما 
ریا تطورات و تعینات او بداننـد و اال  آنچه که باطل است و کفر است این است که وجود را واحد بگویند و کثرات را مثل امواج د. ضررك غیر اهللا

ث حتى اگر کسى فقط خدا را متفرد در تحقق یا وجود بداند و تحقق و وجود حقیقى اشیاء دیگر را منکر باشد که مبناى اصـالۀ الوجـود را در بحـ   
م بداند اگر چه این رأى با آیات بسـیار قـرآن   اصالۀ الوجود قائل نباشد و وجود را واحد شخصى بداند و قائل به کثرتى نباشد و اشیاء دیگر را اوها

کریم و روایات و ضرورت عقل و نقل و وجدان مخالف است و از جهاتى منجر به انکار ضرورى مى گردد اما عقیـده بـه توحیـد و لـیس کمثلـه      
نظر مفادش سالبه به انتفـاء موضـوع    شىء را خدشه دار نمى سازد غیر از این که ظاهر لیس کمثله شىء سالبه به انتفاء محمول است و بنابراین

 .است یعنى چیزى نیست که مثل او باشد

به ظاهر مـبهم  ) سپاس خدایى را که آغاز کاینات از او است و انجام همه با او است بلکه همه خود او است(کالم آغازین کتاب آغاز و انجام  .11
وایات در تعارض است و حتماً مراد بزرگوارى مثل خواجه، علیه الرحمۀ، که آثـار  بلکه نادرست است زیرا همه اویى و او همه اى با آیات قرآن و ر

و تألیفات جاودان و ارزنده اش همه در راستاى مکتب انبیاء و تأیید مذهب است چنین ظاهرى نیست، بلکه کـالم مثـل او ظـاهر در ایـن معنـى      
نرسیده بود شرط ادب این بود که ما همین اسماء مأثوره را از جانب خـود بـر   مثل او که حتى در اسماء اهللا الحسنى مى گوید اگر از شرع . نیست

باشـد   او نگوییم و او را به آن نخوانیم زیرا شاید اگر از جهاتى که ما دریافته ایم کمال حضرت بارى باشد از لحاظ دیگر که بر ما مخفـى مانـده  
اناهللا و انا الیه راجعـون، و الحـول و القـوة    (این جمله معنایى و مضمونى از . نقص باشد، از حدود داللت و هدایت نصوص شرعیه فراتر نمى رود
و اینگونه بیانات و هدایت هاى معرفت آموز شرع است که ربانیت و رزاقیـت  ) اال باهللا، و قل کل من عنداهللا، و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهللا رمى

چنان که هیچ کس نباید تصور کند که قرآن و حدیث در توحید نکتـه اى و چیـزى را   و مدبریت و تصرف عام و تام او در کاینات مستمر است آن
 .که محتاج به بیان باشد، العیاذ باهللا، کم گذاشته و بیان نکرده باشد

شـرع  اولى است قائل به تجسم هست یا نیست در دفاع از او و سخنان مخالف ظواهر  2راجع به این که آن فیلسوف که به او اطالق عارف .12
و اشکال کننده را جاهل یا غافل از اصطالح شمرده اید کافى در رفع ایـراد نیسـت، چـرا مـا     » لکل قوم اصطالح«این گروه متوسل شده اید به 

مجاز باشیم که مقاصد و مطالبمان را با اصطالحات کفرآمیز و برگرفته از گبران و هندویان و دیگران بیان کنـیم و اصـطالحات شـرع را مـورد     
ین قرار دهیم و دامنه این عذر را گسترش دهیم تا همه در کفرگویى مجاز شوند و لکل قوم اصطالح بل لکل احد اصطالح بگوینـد و اصـال   توه

خود تجویز این اصطالح سازى کفرآمیز و حکم به جواز آن خالف ضرورت نیست و چه حکمى دارد؟ در حاالت یکى از همین عرفـا نوشـته انـد    
خوددارى مى کرد و عذرش این بود که من در نفى مستغرقم و هنـوز بـه   » اال اهللا«مى گفت و از گفتن » ال إله«وحید فقط که در گفتن کلمه ت

 .حال قضاوت با شما است» اال اهللا«اثبات نرسیده ام و عجیب تر که مى گویند وقتى سرش را بریدند شنیدند سه مرتبه گفت 

الجسم ذوابعاد ثالثۀ و براى جسم اقسامى ذکر کند و یک قسم را خاص خـدا بدانـد؟ آیـا آن گـروه از     : آخر این چه حرفى است که انسان بگوید
 اشاعره و مجسمه که مى گویند ما در ید و عین و وجه چیزى نمى گوییم و آن را معنى نمى کنیم کالمشان بهتر است یا کالم این شخص؟

بسیط الحقیقۀ کـل  (جسم الهى ایراد گرفته است غافل از این بوده است که این نظر مبتنى بر اما این که نوشته اید آن بزرگ که به این قائل به 
حمل بسیط الحقیقۀ بر اشـیاء حمـل عرفـى و    : است و سپس به کالم نهایۀ الحکمۀ استشهاد کرده اید که گفته است) االشیاء و لیس بشىء منها

از حیثیت کمال و نقص اشیا مى شود بلکه حمل حقیقه و رقیقه است و مفهـومش  شایع صناعى نیست زیرا حمل به این قسم موجب ترکب ذات 
پـس خـدا همـه اشـیاء     . این است که ذات واجد کمال هر موجودى مثل جسم به نحو اعلى و اشرف است که از آن تعبیر به جسم الهى مى شود

هل ایـن اصـطالحات نیسـتم و از آغـاز بـا اصـطالات قـرآن و        است، و به تعبیر حقیر که ا» تمام کل شىء«است همه اشیاء نیست و به قول او 



حدیث آشنایم کردند چون همه کماالت از وجود است و مقول به تشکیک است آنکه اکمل و اتم است یا تمام و کمال وجود است کماالت همـه  
 .شمعى و آن چراغ ها هم نیست چراغ هزار شمعى نور چراغ صد شمعى و ده شمعى را دارد و یک. را دارد و نمى شود نداشته باشد

صرف نظر از اشکاالتى که بر این قاعده شده است و این که بنابر وحدت سنخى وجود خدا همه اشیا نیست چنان که نور چراغ هزار شمعى نـور  
رد بـه هـر حـال    صد شمعى و ده شمعى نیست و بنابر مبانى دیگر که وحدت شخصى وجود بگویند این کالم از وحدت وجود باطل سر در مى آو

 .این را جسم الهى یا شىء دیگر الهى نمى توان گفت و معنى و مفهوم درستى ندارد

فقط مى گوییم غور در این مسائل تکلف زاید است و از کسى نخواسـته   .و مخفى نماند که ما در اینجا در مقام رد و ایراد به این مطالب نیستیم
کند و اگر کسى در این مباحث وارد شد و سر از شرك و کفر و خـالف واقـع درآورد مسـئول اسـت و      پیدا...) بسیط الحقیقه و(اند که معرفت به 

لذا مثل مرحوم آملى شارح منظومـه سـبزوارى نسـبت بـه سـبزوارى و مثـل       . معذور نیست چون مصونیت از خطا در این مباحث تضمینى نیست
 .ور اظهار نظر مى کنند که معروف و مشهور استمرحوم محقق آشتیانى آقا میرزا احمد نسبت به ملّا صدرا آنط

 .به هر حال ما پناه مى بریم به خداوند از عرفان و فلسفه اى که در نتیجه آن خدا را جسم بدانیم یا جسم بخوانیم

متضمن تکلم در ذات خـدا  نیست و هر دو جمله ) اهللا موجود(و ) اهللا وجود(راجع به این که گمان کرده اید از جهت اخبار از کنه، فرقى بین  .13
بلى اگر وجود را ثبـوت و  . یعنى حقیقته الوجود یعنى کنه او هستى است) خدا هستى است(یا ) اهللا وجود(است باید توضیح بدهیم که اگر بگوییم 

کنـه شـىء   تحقق خارجى شىء بگوییم معنایش حمل نفس تحقق و ثبوت خارجى بر او است، امرى که خارجاً تحقـق دارد ولـى عـین شـىء و     
در ایـن   .معنایش این است که اهللا ثابت و متحقق و خدا هست و خداى ذى الثبوت و ذى التحقـق اسـت  ) خدا هست(یا ) اهللا موجود(اما . نیست

 جمله چیزى که نیست خبر از کنه و حقیقت ذات موضوع است و اگر وجود را امرى حقیقى بدانیم که کنه و حقیقت همه اشیاء است تعبیـر از اهللا 
به هر حال در اطالق موجود بر بارى تعالى معنى اشتقاقى و اتحادى که . موجود موهم ترکیب است مگر این که بگوییم وجود و موجود متردافند

 .در باب افعال است ملحوظ نیست و منسلخ از آن است

بلکه اگر آن حقیقت را فقط ذات حـق بگوینـد    حاصل این که تعیین کنه خدا به حقیقتى که مى گویید حقیقت همه اشیا است شرعاً مجاز نیست
 .و خدا را در تحقق به آن حقیقت متفرد بدانند تعبیر از خدا به آن یا تعبیر از آن به خدا جایز نیست

آنکـه  » الـذى الیـدرك کنهـه هـو اهللا    «کنه خدا درك نمى شود، و این که گفتـه شـود   » اهللا کنهه الیدرك«فرق است بین این که گفته شود 
اهللا وجود أو موجود بنابر اصالۀ الوجود معنایش این است که خدا آن چیزى است که کهنش ادراك نمى شـود  . ادراك نمى شود خدا است کنهش

ر از و بالمطابقه اخبار از تحقق نیست اما بنابراین که معناى وجود ثبوت و تحقق باشد معناى جمله این است که خدا ثابت و متحقّق است و اخبـا 
 .حقق استثبوت و ت

پـا  به هر حال این مبناى اصالۀ الوجود توالى بسیار دارد که همه یا بیشتر با ظواهر قرآن مجید و نصوص شرعیه منافات دارد و اگر هم دسـت و  
و نـه  این حرفها نه مکتب وحى را تثبیـت مـى نمایـد    . کنند در جایى ظاهرى و خبر ضعیفى پیدا کنند در برابر آن همه نصوص قابل اعتنا نیست

 .حتى بسیارى از فالسفه را که در عصر ما اکثریت دارند قانع مى کند

فراتر از آن قدم گذاشـتن یـا   . در خداشناسى چنانکه مکرر گفته ایم تا همان مرزى که انبیا تبلیغ کردند و بالغ مبین داشتند باید به معرفت رسید
شما به چند نفر فیلسوف مسلمان که توانسته باشـند در میـان   . عرض گمراهى استتضییع عمر و اوقات و عقب ماندن از امور دنیا و آخرت و یا م

همه آنها نمى شوند و اما عرفاء و آنها که عرفـان و فلسـفه را   . این گیرودارهاى مباحث فلسفى گلیم خود را سالم از آب بیرون بیاورند نگاه نکنید
یکى از کتاب فروشى ها را مـى   .به هیچ وجه به سالمت فکر و عقیده آنها اعتماد کردبا هم در آمیختند و این معجون جدید را آوردند نمى توان 



شناسم که بیشتر کتاب هایش کتاب هاى عرفا است که بیشتر هم سنى هستند و متاسفانه عرفاء به اصطالح شیعه نیز آنها را در حد نزدیک بـه  
ا را بخوانید و منصفانه ببینید چه خبر است و تا کجـا ایـن گـروه از مکتـب انبیـاء و      این کتاب ه. ائمه، علیهم السالم، تجلیل و احترام مى نمایند

ل دنیـا و  ائمه، علیهم السالم، پرت افتاده اند، و با چه اشتغاالت واهى خود را سرگرم و امت را از پرداختن به علوم نافعه و موجبات ترقى و تکامـ 
 .آخرت بازداشته اند

ولیت که مى گویید بر اساس برهان استوار است اوال مگر نظام خالقیت و خلقت و مخلوقیت و جاعلیـت و جعـل و   راجع به نظام علیت و معل .13
مجعولیت بر اساس برهان استوار نیست؟ مگر کسى گفته است در ایمان به مبدأ و عالم غیب از عقل و فطرت بى نیازیم؟ این همه آیـات بلنـد و   

و هویت ماسوى اهللا و مخلوقیت و مجعولیت همه است و در همه عقل و بصیرت و فکر و فطـرت بشـر    معرفت آموز قرآن همه بیان عالم خلقت
 .بسیج شده است

یـن  و ثانیاً نظام علیت و معلولیت اگر به این معنى باشد که هیچ پدیده اى بدون پدید آورنده نیست و به تعبیرات مختلفـى کـه گفتـه انـد مثـل ا     
 :تعبیر خواجه

 «واجباً و اال استلزمه الستحالۀ الدور و التسلسلالموجود ان کان »

 .یا به تعبیرات دیگر که در قرآن مجید و احادیث ونهج البالغه و اشعار شعراء بسیار است، کامل و تمام است

 :قال اهللا تعالى

 .«ام خلقوا من غیر شىء ام هم الخالقون»

 :و قال امیرالمؤمنین، علیه السالم

 «و اثر االقدام یدلّ على المسیر، أفسماء ذات ابراج و ارض ذات فجاج الیدالن على اللطیف الخبیر البعرة تدل على البعیر،»

 :ما الدلیل على حدوث العالم؟ قال، علیه السالم: و قال االمام الرضا، علیه السالم، فى جواب من قال له

 «مثلک انت لم تکن ثم کنت و قد علمت انه لم تکون نفسک، و ال کونک من هو»

 :و قال الشاعر

 الجاحد  یجحده  کیف  ام      االله  یعصى  کیف  عجباً  ایا

 شاهد  تسکینۀ  کل  فى  و      تحریکۀ  کل  فى  هللا  و

 واحد  انه  على  تدل      آیۀ  له  شىء  کل  فى  و

 :و شاعرى به فارسى مى گوید

 ابتدا  خدا  بى  بود  چگونه      خدا  بى  جهان  وجود  نشاید



 عدم  خواب  ز  برگرفتى  سر  که      قدم  بامداد  خفتگان  این  از

 آمدى  عدم  از  وجود  چگونه      زدى  هستى  بانگ  نیستان  بر  که

 اعتماد  را  جمله  بود  وى  بر  که      زاد  خانه  هستى  یکى  بباید

 :و شاعر دیگر مى گوید

 شد  نان  جویاى  گدا  بهر  گدا      شد  میهمان  گدایى  را  گدایى

 کرد  طلب  مسکین  پى  از  نان  کفى      کرد  طلب  نان  یک  کو  مسکینان  ز

 خواست  غنى  از  االّ  حاجت  نتوان  که      راست  بیمایگان  آن  از  کارش  نشد

 گواهى  خود  نفى  به  امکان  دهد      التناهى  اندر  چه  وحدت  در  چه

 درویش  تو  بى  و  غنى  تو  از  جهان      پیش  غنا  و  وجود  وحدت  در  زهى

 باشند  درویش  و  مایه  بى  همه      باشند  بیش  گه  و  کم  گه  گدایان

 :ناصر خسرو مى گوید

 را  شیدا  دهرى  محال  مشنو      دانا  سوى  نیست  قدیم  عالم

 را  خضرا  گنبد  و  خویش  ترکیب      سر  چشم  و  خاطر  بچشم  بنگر

 را  سارا  عنبر  کرد  که  خوشبو      را  یمانى  جزع  کرد  که  خط  خط

در این معنى آیات و روایات و کلمات بزرگان و اشعار نغز پر معناى شعراى با معرفت به قدرى در نظر است که اگـر ادامـه دهـیم صـفحه هـاى      
شود و اما کل آنچه در این باب از انواع بیانات معرفت آموز قرآنى و روایى و نظم و نثر است با دهها و بلکـه صـدها   بسیار این دفتر را شامل مى 
 .کتاب به پایان نخواهد رسید

 .«قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربى و لو جئنا بمثله مدداً»

همه تراوش عقل بشر است، همه عالم را فعل الهى مـى داننـد و    .و حاجت و نیاز مخلوق را بیان مى کند اینها همه نظام خلقت و عظمت خالق
 :مى گویند

 را  عالم  فاعل  حکمت  دلیل  محکم  فعل      باشد  و  گیتى  است  محکم  بس  فعلى

 .ذات و ظاهر و ظهور و مظهر نمى گویندعلت و معلول و تجلى . صنع خدا و ابداع و ایجاد خدا و تجلى خدا با فعلش مى دانند



دى و تعبیر به علت از خدا و خالق و کسى که انبیاء و رسل خود را رسول و فرستاده او معرفى کرده و او را فاعل این همـه افعـال اختیـارى و ارا   
ا آنچه که بـر اسـاس ایـن اصـطالح بـر آن      غیر ایجابى مى دانند نارسا است و با آنچه از این اوصاف فهمیده مى شود سازگار نیست و به ویژه ب

صـه  مرتب مى نمایند و نظام کار خدا و ربط کاینات را به او تنظیم مى کنند و عوالمى که مى سازند اگر چه مى گویند بر اساس برهان است به ق
اختیار مفهـوم نشـود اعـم بـودن آن از     از علت و معلول اگر عدم اراده و . ها و توهمات اشبه است و خالصه به تعطیل و مسائل دیگر مى انجامد

اراده و اختیار و جواز تحقق آن باالیجاب فهمیده مى شود، در حالیکه از اصطالح قرآنى خالق و خلقت و مخلـوق و جاعـل و جعـل و مجعـول و     
 .مفهوم مى شودهمه اراده و اختیار و عدم ایجاب ...رازق و و رزق و مرزوق و حافظ و حفظ و محفوظ و مصور و تصویر و صورت و

نقل کرده اید با همان معناى ظاهر از علیت و معلولیت سازگار اسـت و بـا صـاحب اوصـاف قرآنـى       276مثل این کالم که از نهایۀ الحکمه ص 
شـما   کالم نهایۀ الحکمـه بـه نقـل   . خالق و جاعل و رازق و حافظ و راتق و فاتق و قادر و متکلم در جهتى که بیان شد متصادق المفهوم نیستند

الواجب بالذات وجود بحث ال سبیل للعدم الى ذاته و ال یسلب عنه کمال وجودى الن کل کمال وجودى ممکن فانه معلـول مفـاض   «: این است
من علته و العلل منتهیۀ الى الواجب بالذات و معطى الشىء الیکون فاقداً له فله تعالى کل کمال وجـودى مـن غیـر ان یداخلـه عـدم فالحقیقـۀ       

فان قیل الزم ما تقدم من البیان صحۀ الحمل بینه تعالى و بین کل موجود و کمال وجـودى و الزمـه   ...ۀ بسیط بحث فال یسلب عنها شىءالواجب
 عینیۀ الواجب و الممکن تعالى اهللا عن ذلک و هو خالف الضرورة قلنا کال و لو حمل الوجودات الممکنۀ علیه تعـالى حمـال شـایعاً صـدقت علیـه     

ایجابها و سلبها و حیثیتى کمالها و نقصها اللتین ترکبت ذواتها منها فکانت ذات الواجب مرکبۀ و قد فرضت بسیط الحقیقۀ هـف بـل   بکلتا جهتى 
نـۀ  وجدانه تعالى بحقیقته البسیطۀ کمال کل موجود وجدانه له بنحو اعلى و اشرف من قبیل وجدان العلۀ کمال المعلول مع مـا بینهمـا مـن المبای   

و الحمل حمل الحقیقۀ و الرقیقۀ دون الحمل الشایع، و قد تبـین بمـا   ) بسیط الحقیقۀ کل االشیاء(تناع الحمل و هذا هو المراد بقولهم الواجبۀ الم
در این بیان هر کمال وجودى ممکن معلول مفـاض از  . و به این بیان عین ایرادى که بیان شد وارد است» تقدم ان الواجب لذاته تمام کلى شىء

کمال وجودى ممکن بنـابراین بیـان معلـول اسـت و مفـاض از ذات علـت نـه        . است تا منتهى بعلۀ العلل که واجب بالذات است شودعلت خود 
 .مخلوق و خلق خالق

 بنابراین بیان که فاقد شىء معطى آن نخواهد بود این اعطا و اعطا چگونه صورت مى پذیرد؟ از خود شىء والدت مى یابد و شىء واجد کمال او
یا به ابداع و خلقت صورت مى گیرد که الزم مى شود تخلف معلول از علّت و االّ ایجاب و تعدد قدما یا اصـال تجلـى و متجلـى و دریـا و      هست

 .موج و حبر و حرف و این حرفها است و همه جدایى ها از تطورات و تعینات است و گرنه معطى و معطى بلکه معطاى حقیقى وجود ندارد

گوییم که مراد از این کالم چیست این قدر مى فهمیم که این تعبیر غیر از تعبیر قرآنى خالق و خلق و مخلوق است و اینجـا   به هر حال ما نمى
ما یک مفهوم کلى به نـام وجـود مثـل انسـان و      .اگر مى گویید معطى شىء فاقد آن نخواهد بود در خالق و مخلوق ما این برهان را نمى آوریم

و وجود واجب داشته باشد فـرض نمـى کنـیم و واجـب الوجـود یعنـى       ) صفت و موصوف نه مضاف الیه(ى از وجود ممکن جماد و نبات که افراد
شـما مـى   . واجب التحقق را غیر از ممکن الوجود مى دانیم و بر حسب ظواهر قرآن و سنت حقیقت واجب را غیر از حقیقـت ممکـن مـى دانـیم    

و جواب فاقد شىء معطى آن نخواهد بود را چه مى دهید؟ مـى گـوییم مـا صـدور اشـیاء را بـه        گویید پس صدور اشیا را چگونه توجیه مى کنید
عـدده  قاعده علیت و معلولیت نمى گوییم و ذات حق را علۀ العلل نمى خوانیم تا الزم شود در مقابل فهم همه از تحقق اشیاء متمایزه و حقایق مت

ما خدا را از خلقت اشیاء متباین بالـذات بـا ذات   . ذات مراتب و فرد ممکن و واجب بسازیمو الاقل حقیقت خالق و حقیقت مخلوق، حقیقت واحده 
 .اقدس و اعالى خود عاجز نمى دانیم و خلق مخلوقات را دلیل بر این قدرت مى دانیم و او را از مجانست با مخلوقات منزه مى دانیم

اعل و خالق و الذى خلق االنسان، و خلق کل شىء متباینند و متـرادف نیسـتند   خالصه نمى توان انکار نمود که مفهوم علت با مفهوم صانع و ج
مـى داننـد و شـما هـم     ...در عرف آتش را علت حرارت و نور را علت روشـنایى و . و با توجیه و تأویل نمى توان این معانى را به هم نزدیک کرد

 .را علت جعل نمى گویید وجود واجب را علت وجود ممکن مى گویید اما فاعل را علت فعل و جاعل



 .در اسماء حسنى اسمى نداریم که به مفهوم علت نزدیک باشد

و ثالثاً آنچه را مى گویند بر آن برهان اقامه شده است که هر چیزى علت هر چیزى نیست یا هر معلولى علت خاص خود را دارد اگر چـه قضـیه   
اما این که ذات بارى تعالى علـت همـه چیـز هسـت      .الم امکان و غیر اهللا تعالى استدوم با معجزات انبیاء در تنافى است آن در عالم مادى یا ع

 .یا نیست یا این که غیر از واحد از او قابل صدور نیست براى آن توالى فاسده اى که فرض مى کنند صغرى و کبرى قابل مناقشه است

هر صـفتى  . این تفاصیل را بر او تحمیل کنیم و او را چنین یا چنان بدانیمما که حقیقت ذات او را نشناخته و نخواهیم شناخت چگونه مى توانیم 
یا هر کارى که نسبت آن به ذات بارى تعالى توقف بر شناختن کنه و حقیقت او داشته باشـد نسـبت دادن آن بـه ذات او، عـز اسـمه االعلـى و       

بیشـتر اسـماء حسـنى یـا     . طالق آن بر آن ذات بى زوال ثابت باشـد تبارك و تعالى، فضولى و الحاد در اسماء است مگر این که از طریق وحى ا
 .بسیارى از آنها شناخت و معرفتشان توقف بر معرفت ذات ندارد و از قبیل خالق و رازق و از صفات فعل است

 و بهو رابعاً این سنخیت که بین علت و معلول گفته مى شود در صورتى است که ذاتیات اشیاء را مجعول بالعرض بگویند 

 «ما جعل اهللا المشمشۀ مشمشۀ بل أوجدها»

 هم تمسک جسته اند اما اگر این احتمال را مطرح کنند که ذاتیات نیز مجعول باالستقالل هستند همانطور که در

 «یا نارکونى برداً و سالماً على ابراهیم»

ماهیتى در کار نیست همـانطور کـه سـنت الهیـه بـر ایـن        گفته شده که ظاهر این است که نار با حفظ هویت ناریت برد و سالم شود و انقالب
 جارى شده که آتش بسوزاند تغییر این سنت براى همیشه یا در مورد خاص به امر خدا جایز است، اگر این احتمال در بین باشد که باسعه قـدرت 

 .حق هم مناسب تر است، اصل این سنخیت بى معنى مى شود

را دنبال کنیم و حتى بگوییم اگر انقالب ماهیت مقدور اهللا است چرا جلوگیرى از تأثیر آنچه شما علت مـى  به هر حال ما نمى خواهیم این بحث 
لـت و  گویید جایز و مقدور او نباشد و چار منع علت از حصول معلول باذن اهللا امکان نداشته باشد؟ اصال این حد و حدود و مرزها براى علیت و ع

فاعل باالیجاب مى گردد؟ فقط مى گوییم خداشناسى و معارف حقه در حدى که انسان عقال و شـرعاً بـه آن    معلول از کجا ثابت مى شود و خدا
 مکلف است بدون ورود در این مباحث به قول شما عقلى و مورد اختالف و رد و ایراد و بدون التزام به این لوازمى که

 «ما انزل اهللا بها من سلطان»

صى و گاه لوازم معلوم الفساد و خالف ظواهر شرع دارد ممکن و میسر است و این بحث ها کـه فـى الجملـه    است و صرفاً نتیجه نظر عقلى شخ
حد و مـرز عقـل و نقـل از    . منهى عنه بودن آن ثابت است با این اهتمام و بسط و تفصیل خالف مکتب شرع و انبیاء و فضولى و گستاخى است

فقـط در آن مباحـث   . در بعض مباحث نهى نماید و عقل به حکم خودش باید از آن تبعیت کندهم جدا است ولى شرع مى تواند عقل را از ورود 
که حجیت شرع و اثبات لزوم آن صغرى و کبرى بررسى مى شود و حجیت شرع بر اثبات یا نفى در آن مباحث توقف دارد این عقـل اسـت کـه    

مثال مثل عالم برزخ یا سؤال نکیر و منکر کـه بـر   . شرع نیز معذور استمستقل است و شخص اگر با تحرّى و تفحص به نتیجه نرسید به حکم 
حسب دالئل شرعیه حق است اگر شرع بررسى آن را با استدالل عقلى خارج از محدوده دریافت هاى عقلـى بدانـد بـا وجـود ایـن کسـى آن را       

ه همان دلیل نقلى اکتفا کند و امرى را که دلیل عقلـى  دنبال و در نتیجه به خالف اعالم شرع رسید چنین کسى معذور نیست چون مى بایست ب
 .بر آن نمى توان اقامه کرد به داورى عقل نبرد، به طور اصولى احتمال این که شرع خالف واقع خبر داده مضرّ به اسالم و ایمان است



هر چند حقیقت وجود شناخته نمى شـود خبـر از    اگر بنا باشد هر کس بگوید ذات خدا چیست یا به عنوان مثال وجود است: ایراد کرده اید .. 15
خبـر از ذات خـدا   ....حقیقت ذات داده است پس اگر کسى هم بگوید حقیقت ذات خدا منزّه از عقل و ادراك است یا این که خدا جسم نیسـت یـا  

 .داده است

کسى که مـى گویـد کنـه خـدا قابـل درك      . جواب این است که بسیار عجیب است که بین این نفى و اثبات و سلب و ایجاب فرق نگذاشته اید
خدا چیست یـا وجـود اسـت خبـر از      :حقیر نگفتم کسى که مى گوید. نیست البته خدا از ذات خدا داده است ولى خبر از حقیقت ذات نداده است

ادیث همـه و همـه خبـر از خـدا مـى      این همه آیات قرآن و اح. خدا داده است و خبر از خدا نمى شود داد و، العیاذ باهللا، مخبر عنه واقع نمى شود
ال دهند ان اهللا واسع علیم حکیم خبیر بصیر بالعباد، اهللا لطیف بعباده همه خبر از اوصاف ذاتیه و فعلیه خـدا اسـت پـس خبـر از خـدا دادن اشـک      

قت ذات به طور اثبات و ایجـاب  آنچه که جایز نیست خبر از حقیقت خدا است خبر از این که خدا وجود است و به عبارت دیگر خبر از حقی. ندارد
خدا جسم نیست خبر از کنه نیست و به فرض که بگوییم فـى الجملـه هسـت    . خبر از کنه است ولى به طور نفى و سلب از او خبر از کنه نیست

و غیرهمـا  چنان که در صفات ثبوتیه حکم به وجود و واقعیت صفات مى شود ولى در صفات سلبیه نفـى ترکیـب و جسـمیت    . معرف کنه نیست
 .اثبات صفتى واقعى و خارجى نیست

این خـود نـوعى ترکیـب و    . سؤال کرده اید معناى این که خدا وجود نیست و موجود است چیست؟ مگر موجود غیر از شىء له الوجود است .16
 .خالف بساطت ذات و توحید است

ومى است انتزاعى که از خارجیت اشیاء و تحقق آنها در خـارج  موجودیت مفه. این است که متحقق است) اهللا موجود(جواب این است که معناى 
انتزاع مى شود و در خارج یا در ذهن ماوراء موضوعى که بر آن حمل مى شود چیزى نیست تا ترکیـب خـارجى یـا ذهنـى الزم شـود و خـالف       

 .احدیت خدا باشد بنابراین وجود که از نفس تحقق انتزاع مى شود با تحقق مترادف است

ین خدا وجود نیست، یعنى آن معنى یا چیزى که اصحاب اصالۀ الوجود به تحقیق آن در برابر تمام اشیاء قائلنـد و تحقـق واقعـى را از آن او    بنابرا
مى دانند نیست و به آن معنى هم که دیگران مى گویند که وجود عبارت از تحقق شىء و حصول آن نه عین آن یـا معـانى منتـزع از آن اسـت     

اما به این معنى متحقق و موجود است و این تحقق نه عـین شـىء متحقـق و نـه جـزء آن      . حقق شىء غیر شىء و ذات شىء استنیست زیرا ت
 .است

 :اما این که در ضمن یه روایت داود بن کثیر و جمله

 (یا من هدانى و دلَّتنى حقیقۀ الوجود علیه)

 :نظر مى رسد خیلى از معنایش دور رفته اید زیرااستشهاد کرده اید بدون این که بررسى سند آن را بنماییم به 

معناى این دعا که به داود تعلیم شده که بگوید معنایى است که او و امثال او آن را مى فهمیده اند و به حقیقـۀ الوجـودى کـه فالسـفه یـا      : اوال
 .ز اشخاص عادى کذب و دعوى مى شودعرفا و اصحاب قول باصالۀ الوجود با آن غموضت گفته اند قابل تفسیر نیست و دعا به آن ا

وجود یا مصدر است یا به معناى اسم مصدر است یعنى حقیقت فعل ایجاد یا حاصل از ایجاد کـه همـان تحقـق و وجـود اشـیا اسـت کـه        : وثانیاً
تاج بـه موجـد   معنى این است که اى کسى که حقیقت وجود یعنى ما حصل منه که موجود و محدث است و مح. محتاج به محدث و موجد است

در این معنى به عکس آنچه که شما تصور کرده اید وجود بر آنچـه کـه ایجـاد شـده اطـالق شـده نـه بـر         . و محدث است مرا بر او داللت کرد
حقیقتى که بر تمام اشیاء مقول به تشکیک است یا مطلق است و با تعین و شکل پذیرى و خروج از حالت اطالق بـه صـورت کاینـات دیگـر در     



معناى اول همان مضامین آیات و روایات است و دال و مدلول هم غیر یکدیگر مى باشد بر خالف دوم که هـر دو متحـد مـى شـوند و     . دمى آی
 .سخن و سؤال از داللت حقیقۀ الوجود که مجهول الکنه است پیش مى آید و معنى مشکل مى شود به هر حال ضعف این تشبثات واضح است

 نگویید معناى

 «لى ذاته بذاتهیا من دل ع»

بـر حقیقـى بـودن آن    ) دلتنـى حقیقـۀ الوجـود   (نیز همین است زیرا کالم ما در معناى وجود و اصلى و حقیقى بودن معناى آن است که شما بـه  
 .تمسک مى نمایید و جوابش همان است که ذات و وجود مترادف نیستند

مثـل ایـن کـه شـما مـى      . ى آفریند چیست؟ یعنى این محتاج سؤال نیستـ سؤال فرموده اید مقصود از این سؤال که وجود چگونه وجود م 17
جواب این است که حقیقت وجود اگر مثل نور مقول به تشکیک اسـت یـا   . مى آفریند و آفریده است...گویید خدا آدم مى آفریند زمین و آسمان و

ظ باشد یا این که بعض مراتب آن اگـر چـه ضـعیف باشـند     باید در همه مراتب، این حقیقت واحده که عین غنا و بى نیازى و هستى است محفو
بدیهى است این وابستگى ذاتى را نمى توان خلق و آفرینش دانست، و لذا اگر مطلب دنبال شود منتهـى  .بحقیقته و بذاته وابسته به دیگرى باشد

ودات مختلف مثل امواج دریا مى شوند که چیـزى  به وحدت وجود و اطالق و تقلیید وجود و سبحان من أظهر االشیإ و هو عینها مى شود و موج
بنابراین خلق و خالق و مخلوقى در کار نیسـت و همـان   . جز دریا نیست هر چند در ظهور و خفا به واسطه نمودهاى مختلف امواج متفاوت باشند

را نازل فرمود تا والدتى را که آنها مـى   والدت و تولد است که چون خدا مى دانست در آخرالزمان این افراد متعمق پیدا مى شوند سوره اخالص
قـول  گویند نفى نماید،و خالصه این که وجود وجود مى آفریند در کلمات این گروه اگر باشد و اگر نفى خالقیت خالق را ننماید معنى و مفهوم مع

مى آفرینـد و مفهـومش   ...درخت و حیوان و هر چه جمله وجود وجود مى آفریند معنایش نامفهوم است، خدا آدم مى آفریند،. و قابل فهمى ندارد
 .و لئن سألتهم من خلق السماوات و االرض لیقولن اهللا: روشن و آشکار است که حتى قرآن مى فرماید

 :ـ در خاتمه نظر خوانندگان عزیز را به دو نکته مهم جلب مى کنیم. 18

از توصیف بشر اسـت و از پـیش خـود و خـارج از هـدایت قـرآن مجیـد و        آیات و روایات در مورد این که خداوند متعال اعلى و اجل : نکته اولى
 .احادیث شریفه هر کس بخواهد بر تفاصیل این مسائل اطالع یابد از خطر گمراهى استقبال کرده است بسیار است

 :از جمله در موارد متعدد مى فرماید

 «زة عما یصفونسبحان اهللا عما یصفون، سبحانه و تعالى عما یصفون، سبحان ربک رب الع»

 :از حضرت امام رضا، علیه السالم، روایت است

 3»جلّ عما وصفه الواصفون و تعالى عما ینعته الناعتون....ان الخالق الیوصف االّ بما وصف به نفسه

 :و از حضرت امیرالمؤمنین، علیه السالم، روایت است

 4»انَّ المؤمن أخذ دینه عن ربه و لم یأخذه عن رأیه»

 :فرمایدو هم مى 



 5».ما وحده من کیفه»

 :و از حضرت کاظم، علیه السالم، در حدیث است

 6».ال تتجاوز فى التوحید ما ذکره اهللا تعالى فى کتابه فتهلک»

 :و از حضرت رضا، علیه السالم، است

 7»من وصف اهللا بخالف ما وصف به نفسه فقد اعظم الفریۀ على اهللا»

 .هم بگذارید تا بفهمید فرق صوفیه و فالسفه تا کجا پرت افتاده اند این فرمایش را با این کالم پیش

 «.ان هویۀ الحق تعینت و ظهرت بالصورة العیسویۀ کما ظهرت بصورة العالم کله»

 :از حضرت کاظم امام هفتم، علیه السالم، روایت است

 8».فوا عما سوى ذلکان اهللا اعلى و اجل و اعظم من ان یبلغ کنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه و ک»

این است که در روایات و احادیث صحیحه متواتره تصریح شده که در دین چه اصول و چه فروع فقـط بایـد مراجعـه بـه اهـل بیـت،       : نکته دوم
حادیـث  ا. علیهم السالم، نمود و نجات و امان از ضاللت و گمراهى منحصر است در تمسک به والیت ایشان و فراگرفتن معارف دیـن از ایشـان  

 مشهور و معروف مثل حدیث ثقلین و احادیث سفینه و احادیث امان هر کدام کافى و وافى است و از آنها به خوبى استفاده مى شود کـه ایـن راه  
ـ  ر ها و مسالک هیچ کدام تضمین و تأییدى ندارند با وجود این چند خبر دیگر نیز در اینجا نقل مى کنیم گرچه مطلب روشن تر از آن است که ب

کتاب هایى مثل فصوص و شروح آن و کتاب هاى دیگـر عرفـان و حکمـت برگرفتـه از یونـان و دیگـران و عرفـان        . اهل انصاف مخفى باشد
 .هندویان و سنّیان که تا عصر ما نوشته شده همه راه هاى باطل و مخالف و معارض با مکتب اهل بیت، علیهم السالم، است

 .الصحیح اال عندنا شرقا و غربا فواهللا لن تجدا العلم

 :امیرالمؤمنین، علیه السالم، در ضمن خطبه اى مى فرماید

 9.و عندنا اهل البیت ابواب الحکم و ضیاء االمر

 :و هم مى فرماید

 10.نحن الشعار و االصحاب و الخزنۀ و االبواب و ال تؤتى البیوت اال من ابوابها فمن أتاها من غیر ابوابها سمى سارقا

 :علیه السالم، مى فرمایدو حضرت باقر، 

 11.کل ما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل

 :و هم مى فرماید



 12.لیس عند احد من الناس حق و ال صواب و ال احد من الناس یقضى بقضاء اال ما خرج عنا اهل البیت

 و الحمدهللا اوال و آخراً،

 .1419ربیع المولود  26مشهد مقدس 

 .لطف اهللا صافى

 

این که این ذیل به این جمله الحاقى است این است که تقدم محدث بر حادث و علت بر معلول و خالق بر مخلوق در مرتبه ذات دلیل بر  .1
آنچه باید بیان شود تقدم زمانى وجود علت بر معلول یا مسبوقیت معلول به عدم است . مسلم عندالکل است و محتاج به بیان و اثبات نیست

کان اهللا و ال (لب در روایات معتبر دیگر به عباراتى که مثل این ذیل به آنها قابل الحاق نیست وارد شده است مثل عالوه بر این که این مط
 ...و) کان اذ لم یکن شىء(و حدیث دیگر ) کان اهللا و ال شىء معه(و حدیث دیگر ) کان اذ الشىء غیره(و در حدیث دیگر ) شىء غیره

قدماء خطرش به مراتب از این عرفان اصطالحى که آن را با فلسفه ممزوج کرده اند و حکمت متعالیه مخفى نماند که مشرب فلسفه خاص  .2
 .نامیده اند کمتر است
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