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   سخن ناشر
ها و مباحثی است که اسـتاد         کنید، سلسله درس    آنچه در این نوشتار مالحظه می     

 در جمع گروهـی از طـالب   دامت برکاتهسیدان  جعفر معارف حضرت آیت اهللا سید    
 ،ختـه اند و به تفسیر و تبیین آیات اعتقـادي پردا           افاضه فرموده حوزة علمیه مشهد    

 هاي نادرستی را که از این آیات صورت گرفته بیان        اي از انحرافات و برداشت      پاره
  . اند هکرد

برخی از شـاگردان مـورد اعتمـاد        ها که از نوار پیاده شده بود توسط           این بحث 
تلخـیص،  تگان مکتب اهل بیـت،      پژوهان و شیف    جهت استفادة بیشتر دانش    له معظم

  . شده است ارائه حاضریابی گردید و به صورت  ویرایش و منبع
 امـام عـصر     قبـول ناحیـۀ مقدسـۀ      مورد   ، ارزشمند اثراین   انتشارکه   امید است 

  . قرار گیرد ریفالشَّ هرجفَ عالیتَ اهللاُ لَجع اهللا األعظم ۀیبقحضرت 
  

   ناشر                 
   مشهد مقدس            
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  مقدمه 
قرآن، آخرین کتاب الهی است که در آن معارف فراوانی آمـده و آکنـده از                

ایـن کتـاب   . باشد علم و حکمت و اَخبار گذشته و آینده و سیاست و حکومت می          
نمایاند و با بشارت و بیم و فراخوانی به عدل            به آدمی راه مستقیم را می      ،استوارِ خدا 

هـا برحـذر    به قوانین شریعت، انسان را از رذیلـت و احسان و نیکی و تقوا و عمل        
ها و صفات بایستۀ انسانی ورهپـویی سـوي کمـال و حیـات                دارد و به فضیلت     می

ر و تفکّر و به         یابی فرامی   حقیقی و بصیرت   کارگیري عقل و خرد در   خواند و بر تدب
  . ورزد هاي هستی و آیات الهی تأکید می بهتر شناختن پدیده

داوند فرود آمده و آکنده از نور و هدایت و رحمت و سـالم              قرآن از جانب خ   
است که هیچ شکی در آن نیست و در سراسر آن اختالف و ناسازگاري به چـشم                 

  . خورد نمی
خواهد که به خود آید، در آفـاق هـستی و در              این کتاب روشنگر از آدمی می     

ناهـان و   هـاي گ    کرانۀ وجود خویش نیک بیندیشد، زنگارهاي غفلت و ناپاکی          بی
خطاها را با آمرزش خواهی از خدا، توبه و زاري و ناله و دعا، از صفحۀ دل بزداید                  

ها و آنچـه خیـر و    تواند به معروف و قلب خویش را صفا و روشنی بخشد، و تا می    
ها، خویـشتن و مـردم را بـاز دارد و             نیک است عمل نماید و از منکرات و زشتی        

ـد و در             اش را از ایمان و      زندگی این جهانی    عمل صـالح و کارهـاي نیـک، بیاکَنَ
تکاپوي رسیدن به مقامات عالی و متعالی برآید تا سزامند ورود در بهشتی گـردد               

هـا و زمـین را در         اش آسـمان    هآیـد و گـستر      هاي آن به شمار در نمی       که نعمت 
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هاي آن فراتر از حد توصیف و بیان است، و فراتر از آن، مقامِ                نوردد و ویژگی    می
  . شود و رضوان الهی است که نصیب بندگان برگزیدة خدا میقرب 

و جدا از ابهام     (مبیندارد که به زبان عربی        قرآن کتاب توحید است و بیان می      
تـوان در آن      گر حقایق است و بیان هرچیزي را می         نازل شده و بیان   ) و پیچیدگی 

  . یافت
بجاست دربارة هر یک هاي فراوانی که در قرآن آمده و     میان تعالیم و آموزه    از

 ابعاد مختلـف صـورت گیـرد، برخـی آیـات            دراي    هاي گسترده   از آنها پژوهش  
 و تبیین شـده ها  واالیی است، در این سلسله درس   معارف   که حاوي اعتقادي قرآن   

 و خطرهایی که در این      گردیدهارائه  در این زمینه    مندي از قرآن      شیوة درست بهره  
شده اصطالحی رخی از پیروان مکتب فلسفه و عرفان گیر ب راستا وجود دارد و دامن    

   . استیدهدگري است، یادآور
 از عقـل اسـتفاده    :وند متعال و قبول رسـالت انبیـا       گمان براي اثبات خدا     بی
شود و بدیهی است که پس از دستیابی عقل به وحـی، بایـد از معـارف واالي                    می

   .وحیانی استفاده کرد
یابـد کـه وحـی منبعـی          د، عقل خود درمی   پس از آنکه وحی با عقل اثبات ش       

استوار و مطمئن براي دریافت حقایق است؛ زیرا عقل به محدودیت خـویش پـی               
برد و خطاها و شوائب و اَوهامی که در این راستا ممکن است عاقل را به لغزاند                   می

  . آورد و به کژ راهه سوق دهد و از حقیقت دور سازد، در نظر می
ابد که خطا و محدودیت، در وحی راه ندارد؛ زیرا تعالیم           ی  و از سویی عقل درمی    

برگرفتـه از علـم نامتنـاهی       ) و خاندان عـصمت    9سخنان پیامبر قرآن و   (وحی  
حضرت حق است، پس الزم و ضروري است انسان از آن غفلت نکند و در مسائل           

  . و مباحث مختلف دینی از این منبع اصیل و عظیم استفاده کند
 از  گیـرد کـه      احادیثی مورد استفاده قـرار مـی       آیات و داست  که پی   چنانالبته  
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متشابهات نباشد و از روشنی داللت برخوردار باشد، چنان که در احادیث، افـزون              
نیز باید احـراز     :بر روشنی داللت، قوت سند و صحت انتساب آن به معصومین          

عقل در  با توجه به آنچه گفته شد سعی بر آن است که با به کارگیري نور                 .گردد
ر شود و بیانات پیامبر گرامی اسـالم و عتـرت آن حـضرت کـه                   آیات قرآن تدب

  . اند در کانون توجه قرار گیرد مفسران حقیقی قرآن کریم
آري، باید نخست، به کسانی رجوع کنیم که اعتبارشان را از خـدا و پیـامبرش        

اي پراکنده نه آر( شود اند و سخنشان مستند به وحی است و حجت دانسته می گرفته
روست که رسول گرامـی      از این ) باشند  و مختلف بشري که در معرض انحراف می       

خواهد که به قرآن و عترت دست آویزند و با عقلشان سوي              اسالم از مسلمانان می   
هـاي گونـاگون سـوي نـور          قرآن و عترت بروند؛ زیرا آنان مردمان را از ظلمت         

  . گردند رهنمون می
در  9کننـد کـه پیـامبر        روایـت مـی    :گوارشان از پدر بزر   7امام صادق 

  : اي فرمود خطبه
ُسل  خلقـه، و يكـوُن ُرُسـُله  لِتكوَن له احلّجُة البالغـُة عـىلو َبَعَث إليهم الرُّ

 َمنْ  لَِيْهلَِك { مبرشين و منذرين بيني عليهم؛ و ابتعث فيهم النءَ إليهم شهدا
ـم مـا ١}يِّنَةٍ بَ  َعنْ  َحيَّ  َمنْ   َحيْيى وَ  َبيِّنَةٍ  َعنْ  َهَلَك  ، و لَِيعِقـَل العبـاُد َعـن َرهبِّ

ُدوه باإلهلّية بعد ما َعـَضُدوا  َجِهُلوه، َفَيعِرفوه بربوبّيته بعد ما أنكروا، و ُيَوحِّ
  ٢؛)َعنَُدوا(

خداوند رسوالنش را سوي مردم فرستاد تا براي او حجتی رسا بر خلقش باشـند، و              
یانـشان پیـامبران را بـا مـژده و بـیم            این فرستادگان بر خلق گـواه باشـند؛ و در م          

                                      
  .42) : 8(األنفال .  1
؛ ) بـا تفـاوتی در عبـارت       (1، حـدیث    119: 1 ؛ علل الـشرایع    4، حدیث   45: توحید صدوق  .2

   .19، حدیث 288: 4بحاراالنوار 
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هالك گردد و ]  آیت و حجتی روشن[شود با بینه  برانگیخت تا هر که هالك می
گیـرد و   جان می] شنوي و حیات دینی و اعتقادي درست   به هدایت و حق   [هرکس  

  . یابد با حجت زنده شود حیات می
روردگارشان رسیده به دانند،و از پ وبراي آنکه بندگان عقلشان را دربارة آنچه نمی  

هـا را     و ندانـسته  ] و حقایق دین را از پروردگارِشان دریافـت دارنـد         [کار اندازند   
] و سـرگردانی  [بیاموزند و پس از انکار، پروردگارشان را بشناسند و بعد از رفتن             

  . یکتاپرست گردند) جویی یا بعد از عناد و ستیزه(سو سو و آن به این
  : یان توجه استدر این راستا چند نکته شا

بدیهی است که مطالب وحیانی هرگز با حکم عقل مخالفت ندارد و مطابق با  . 1
خطاي حضرت حق نشأت      باشد؛ زیرا حقایقی است که از علم بی         واقع و حقیقت می   

اي باشد کـه ظـاهر آن    در صورتی که مطلبی در قرآن و حدیث به گونه     . گیرد  می
توان توجیـه     د، هرچند در این گونه موارد می      ، باید توجیه شو   نباشدبا عقل سازگار    

هـا را ارائـه        بهتـرین توجیـه    :الزم را در تعالیم وحیانی یافت و خود معصومین        
  . اند کرده
تردیدي نیست که بعضی از آیات قرآن داراي تأویل است، یعنی افزون بـر              . 2

از بتدائاً  اشود، داراي معنی و معانی دیگري است که           آنچه از ظاهر آنها استفاده می     
روشن است که چنین مطالبی را کـه در ظـاهر آیـات             . آید  ظاهر آنها به نظر نمی    

توان پـذیرفت؛ زیـرا ارائـه       نمی :جز از طریق معصومین   ) تأویالت(نمود ندارد   
مطالبی به عنوان مراد پروردگار متعال از آیات قرآن تنها از طریق حاملین وحـی               

ورتی که منافات با اصـول وحیـانی هـم          پذیرفتنی است و تأویالت دیگران در ص      
که گفته شـد و   بر صحت و حجیت آنها دلیلی وجود ندارد؛ زیرا چنان نداشته باشد،   

دانند معیار و میزان حجیت، عقل صریح و قرآن شریف و عترت پیامبر               همگان می 
 مستفاد از موازین یاد شـده       :باشد و تأویالت غیر مستند به معصومین        گرامی می 
  . نیست
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 هرگاه در تعالیم وحی، مصداق آیه، به صـورت انحـصاري مـشخص شـود،                .3
ها نیـست و بـا وجـود سـخن معتبـر           جایی براي طرح دیگر احتماالت و برداشت      

  . نماید  تعمیم آیه به معانی دیگر درست نمی7معصوم
تــوان  آري، اگــر انحــصاري در تعیــین مــصداق نباشــد، در آن صــورت مــی

  . احتمال براي آیه مطرح ساختهایی را به عنوان یک  مصداق
هاي گوناگون مفسران از آیات قرآن، هرگاه         هاي مختلف و استنباط     برداشت. 4

با اصول شریعت و عقاید استوار مذهب و مبـانی دیـن و دیگـر آیـات و تعـالیم                    
وحیانی ناسازگار نباشد و به خدا و قرآن هم نسبت داده نشود، طرح آن به عنـوان                 

 و سـودمند    نداشـته  و سخن علمی در ذیل آیات اشـکالی           و استحسان  یک احتمال 
  . است
 در صورتی قابل اعتناست که بـرخالف لغـت          ،هرگونه فهم تفسیري از آیه    . 5

عرب و ظاهر صریح الفاظ آیه، نباشد و به عبارت دیگر آیه تحمـل آن را داشـته                  
  .  آن مفهوم را برساندـاي   به گونهـباشد و از نظر ادبی و معنا 

هاي درسـتی را یافـت،        توان آموزه   هاي بشري، می     میان مکاتب و اندیشه    در. 6
هـا را     لیکن سخنان نادرست بسیاري هم دارند که در موارد زیادي ناخودآگاه ذهن           

  . رسد که رهایی از آنها دشوار است سازد و شخص به باورهایی می پر می
ادي شـدن آراي    گیري و نه    رو، شایسته و بسیار بجاست که قبل از شکل          از این 

  . بشري در ذهن، از مطالب وحیانی استفاده شود
هاي بـشري     ها و دیدگاه     پیش از سخن وحی، بینش     مسلمانو بسی جفاست که     

هاي گونـاگون کـه    را وارسی کند و با ذهنی آکنده از رسوبات مکاتب و گرایش 
  . هاي وحیانی آید اند به سراغ آموزه ها آن را شکل داده دیگر دانش

 و در صراط حق پایـدار       ختهخواهیم که ما را جویاي حق سا       میاي متعال   از خد 
مند سازد و از معارف قرآنی و        هاي مکتب وحی بهره     بدارد و پیوسته ما را از آموزه      
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ها و تأویالت     رأي  ساز تفسیر به     و از وادي لغزنده و هالکت      نمایدحدیثی سیرابمان   
بدارد و ما را توفیق دهد که عقایـد         هاي ناروا به دین، مصونمان        ناشایست و نسبت  

 :حقه و معارف وحیانی را آمیزة جانمان کنیم و در راه نشر مکتب اهل البیـت               
کوشا باشیم و سرمایه حیـات و عمرمـان را بیهـوده صـرف تقلیـد از ایـن و آن                   

 ينکنیم، و جز وحی هیچ سخن دیگـر   ) اند  هایی که در معرض خطا و اشتباه        انسان(
ها ما را نفریبـد و از نقـد و            ریم، و آوازة نام و شهرت شخصیت      را خطاناپذیر نشما  

حمد و سـپاس ویـژة خداسـت کـه پروردگـار            . بررسی سخنشان به هراس نیفتیم    
  . جهانیان است

  
  بخش پژوهش            
  عصر مدرسۀ علوم دینی حضرت ولی              
             )ععالی فَ تَاهللاُ  لَجرجریفالشَّ  ه(  
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   : اولهآي
هو لُاألوو  اآلخر ...  

  
  
  

 : اهللا تعاىلقال 
ٍء َعلِيمٌ { ُل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن َوُهَو بُِكلِّ َيشْ  }ُهَو اْألَوَّ

 )٣ هآي) ٥٧( حديد هسور(
 . داناست ظاهر و باطن، و او به هرچيزیاوست اّول و آخر و
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مفهومی، مورد اختالف قرار گرفتـه،  از آیات اعتقادي که در تفسیر و برداشت      
  : فرماید آیۀ سوم سورة مبارکۀ حدید است، خداي متعال در کتاب منیرش می

ٍء َعلِيمٌ { ُل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن َوُهَوبُِكلِّ َيشْ  ١؛}ُهَو اْألَوَّ
  . اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هرچیزي داناست

. مهم توحیدي است و سزامند است بـه دقـت بررسـی شـود             این آیه از آیات     
و بیانات بزرگان در این زمینه نقل شده  : ذیل این آیه از ائمه که روایات زیادي 
  .  است شایان توجه

  اهمیت آیه
 که آیۀ مذکور جـزء  ـدر ارتباط با جایگاه توحیدي شش آیۀ اول سورة حدید  

  . شود این آیات است، اشاره می به دو حدیث که نشان دهندة اهمیت ـآنهاست 
 آمده است کـه آیـۀ آغـازین سـورة حدیـد همـان سـخن                 تفسیر قمی در  . 1
  :  است که فرمود9پیامبر

  ٢ُاْعطِيُت جوامَع الكلم؛
 . جامع همۀ سخنان به من داده شد

  
                                      

 . 3 آیۀ) 57(سورة حدید . 1
  . 350: 2قمیتفسیر  .2
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شود که سورة اخالص و شش آیۀ اول سورة           با توجه به حدیث بعدي معلوم می      
  . خنان توحیدي استحدید، دربرگیرندة همۀ س

مید. 2 فرمود دربارة توحید سؤال شد، 7از امام سجاد: گوید  می1عاصم بن ح :  
مان َاقـواٌم مُ اهللاَ عّزوجّل َعلِمَ إنَّ  قـون، َفـأْنَزَل  أنـَّه يكوُن يف آخر الزَّ اهللاُ َتعمِّ
يٌم َعلِـ{ قولـه إىلن ُسـورِة احلديـد ـاِت مِ ـو اآلي }ُقْل ُهَو اهللاُ َأَحدٌ { تعاىل

ُدورِ   ٢؛ َفَمن راَم َوراَء ذلك َفَقْد َهَلَك }بَِذاِت الصُّ
در ) فـرو رونـدگان در مطالـب      ( متَعمـق    دانـست کـه مردمـانی      خداي بزرگ می  

 از سورة حدیـد را      ه توحید و آیاتی   آخرالزمان خواهند آمد؛ به همین جهت، سور      
  .گردد پس هرکس وراي آن را قصد کند هالك می. فرو فرستاد

ساس این حدیث، اگر کسی در مباحث توحیدي به چیزي غیر از آنچه کـه               برا
در سورة توحید و این آیات سورة حدید آمده است تمسک کند و حرکت علمـی           
و اعتقادیش سازگار با این آیات نباشد و اینها را معیار قرار ندهد، هالك خواهـد                

  . شد

  نکوهش یا ستایش 
ق«آیا در این حدیث      مـق را     مذمت شد» تَعه است یا اینکـه حـدیث اهـل تعم

  ستاید؟  می
دهد به اینکه     نه مدح است و نه ذم، بلکه حدیث تنها خبر می          : اند  جمعی گفته . 1

  . جمعی چنین و چنان خواهند آمد
  . حدیث در مدح آنهاست: اند بعضی گفته. 2
ق می. 3 متَعدانند و گروهی حدیث را در مذمت م .  

                                      
 است و با واسـطه از امـام         7عاصم بن حمید از راویان مورد وثوق و از اصحاب امام صادق            .1

  . کند  روایت می7سجاد
  . 263: 3؛ بحاراالنوار 2حدیث) 40باب( 283 :صدوق ؛ توحید 3، حدیث91: 1اصول کافی. 2
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 و بـسنده کـردن بـر        يز فرورفتن در مـسائل توحیـد      ظاهر این حدیث، منع ا    
   1.نصوص است

  : دارد کند و بیان می  سه احتمال را مطرح میالعقول مرآةمرحوم مجلسی در 
ُقون«: فرمود 7اینکه امام. 1   .  یعنی براي اینکه در آن ژرف بیندیشند»ُمَتَعمِّ
 بلکـه در    هاي عقلی بپرهیزنـد،     از دقت ) در ذات خدا  (مقصود این است که     . 2

  . معرفت خداي سبحان بر آنچه خدا برایشان بیان کرده بسنده کنند
و (را بـر آن عرضـه دارنـد         ] و عقایدشـان  [برایشان معیاري باشد تا افکـار       . 3
  . و نلغزند و به خطا نروند) بسنجند
   2.نظر میانی اَظهر است: نویسد گاه می آن

ون است، نه شواهدي وجود دارد که مقصود از این حدیث، نکوهش         قُ متَعم و ذم
  . ستایش آنها

  شاهد اول 
ُقـونـََّعلَِم أن«: لحن حدیث که فرمود    مـاِن َاقـواٌم ُمَتَعمِّ  لحـن   »ُه َيُكوُن يف آِخِر الزَّ

، »أوليائنا«شد، بلکه با عباراتی نظیر   تعبیر نمی»قوامٌ أ«مدح نیست؛ وگرنه از آنها به 
هـایی بـراي ایـن سـخن      در روایات نمونه  . شد  مییاد  ...   و »خواينإ«،  »ِمن شيعتنا«

:  به اصـحاب فرمودنـد  ـالزمان    در مورد مؤمنین آخرـ 9هست آنجا که پیامبر
آورد که حکایـت از       تعبیر برادران را می   ... .  شما اصحاب منید و آنها برادران من      

  . مدح دارد

                                      
 . 264 :3بحار األنوار .1
 معرفته سـبحانه وا كثريًا بأفكارهم بل يقترصوا يفيتعمق  ليتعمقوا فيه أو الأي< متعمقون>: قوله .2

ـوا و الخيطـأوا، و األوسـط  عيل ما ُبنيِّ هلم، أو يكون هلم معيارًا يعرضون أفكارهم عليها، فاليزلُّ
  . )٣٢٠: ١مرآة العقول. (أظهر
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ظـر  در هرحال، لحن، چندان لحن تعریف نیست، بلکه عکس آن، بیـشتر بـه ن              
 »َفَمن راَم َورآَء ذلَك َفَقـْد َهَلـَك «ویژه آنکه در پایان حدیث آمده است          رسد؛ به   می

  . سازد دهد که فراتر رفتن از محدودة این آیات انسان را هالك می هشدار می
  . ترند آید قوي  مؤید مطلب است و شواهدي که پس از این می،رسد این شاهد به نظر می

  شاهد دوم 
  : آمده است که 7ر امیرمؤمنان علیدر کلمات قصا
قاق؛َعىل:  َأرَبِع َدعاِئمَ َالُكفُر َعىل يغ والشِّ ق والتَّناُزع والزَّ   ١ الَتَعمُّ

  : کفر بر چهار ستون استوار است
دیگر، کجـروي و میـل بـه باطـل، دشـمنی و               جا، نزاع کردن با یک      کنجکاوي بی 

  . زیربار حق نرفتن
ق است کـه در بعـضی        بنابراین، کفر، ناشی از عللی       است، که یکی از آنها تعم

  .انجامد موارد به هالکت می
ق ملَ «: فرماید  می 7در ادامه سخن امام    ؛ هرکس تعمـق    » احلَقُينِْب إىل َفَمن َتَعمَّ

  . گردد به حقیقت باز نمی] ناك فرو رود و هاي شبهه در وادي[کند 
نی در اصول کافی از ـ کلیالماإلس ثقۀالتی است که ـن کالم موال، جمـمؤید ای

ـٌق والُمَتكّلٌف «: کند چنین نقل می  در وصف مؤمنان     7المؤمنینامیر  2»... والُمَتَعمِّ
و نه  ) تا چیزي را که در آنها نیست به زور بر خود ببندند           ( اند  ؛ مؤمنین نه متکلِّف   

ق رو و زیاده( متعم .(  
ق   ات مـؤمن نیـست و    از صـف ـویژه در ذات حـضرت حـق      بهـبنابراین تعم

ُقون«   . تواند مدح باشد  نمی»ُمَتَعمِّ
                                      

؛ شایان ذکر است که 142: 18الحدید  ن ابی ؛ شرح اب474 ـ  473 ص 31 نهج البالغه، حکمت. 1
 . به شمار آمده است »غُلُو«هاي این چهار ویژگی از شعبه» 392: 2اصول کافی«در 

 . 226: 2 اصول کافی. 2
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  شاهد سوم 
باشد مطلبـی اسـت کـه در          تر می   شاهد سوم که از جهتی از شاهد دوم هم قوي         

  : پردازد به معرفی راسخین در علم می 7ها امیرالمؤمنین یکی از خطبه
َدِد واْعَلم أنَّ الراِسخَني يف العلم، هم الَّذيَن أغناُهُم اهللاُ َعن  اإلْقتِحام يف السُّ

ن ـَره مــاَملرضوبة دوَن الغيوب، َفَلِزُموا اإلقـراَر بُجْملـة مـا َجِهُلـوا تفـسي
نَـا {:الواـوب؛ فقـب اَملْحجـالَغي ـْن ِعنـِد َربِّ   َفَمـدَح اهللا عـزّ ١}آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّ

ق  تَ َسّمىو ، ُحييطوا به علامً  وجل اعرتاَفهم بالَعْجز عن تناول ما ملَ  ْرَكُهم التََّعمُّ
ْفهم البحَث عنه منهم رسوخاً  يف ما ملَ  ر عظمـَة  ذلك و الَفاْقَتِرص عىل ،ُيَكلِّ  ُتَقدِّ

  ٢؛ َقْدر َعْقلك َفَتكوَن ِمَن اهلالكنياهللا سبحانه عىل
که راسخان در علم آنهایند که خداوند آنها را از دست یازي به آنچه خود بر  بدان

پس آنان بـه همـۀ   . نیاز ساخت زو اسرار غیبی قرار داد، بی آنها پوشیده داشت و ج    
بـه  «: گوینـد   بندند و می    دانند و بر آنها پوشیده است پاي        آنچه که تفسیرش را نمی    

  » آن ایمان آوردیم، همۀ آن از سوي پروردگارمان است
و ناتوانی از رسیدن به آنچه از نظر علمـی بـه            (پس خداوند اعترافشان را به عجز       

شان را در آنچـه کـه مکَلَّـف بـه             و ترك تعمق و فرورفتن    ) یابند  طه نمی آن احا 
تو هم به همین بـسنده کـن و عظمـت           . بحث از آن نیستند ستود و رسوخ نامید       

  . بودخداي سبحان را با عقلت اندازه مگیر که از هالك شوندگان خواهی 
ق         با توجه به این شواهد، به نظر می        است پـس   رسد که حدیث در نکوهش تعم
 پس از آنکـه بـا   ـگران در مباحث اعتقادي   سزاوار، بلکه الزم است که پژوهش

 تسلیم ارشادات قرآنـی و حـدیثی   ـبراهین عقلی به اصول اصلی اعتقادي رسیدند  

                                      
  . 7آیۀ ) 3(سورة آل عمران  .1
  ). خطبۀ اشباح (125، ص 91؛ نهج البالغه، خطبۀ 13، حدیث 56 - 55: توحید صدوق .2
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که مفسرین بـه حـق کـالم        ( باشند و از محدودة بیانات آن بزرگواران         :امامان
کار برند؛ زیـرا بـه     به1»تعقُّل در وحی«فراتر نروند و همۀ همتشان را در       ) اند  الهی

لمانی را دریـد    ـهاي ظ   ه حجاب ـتوان هم    می :ان آل محمد  ـوسیلۀ نورانیت سخن  
ـ  انـانی دست یافت، چه آنان مأمورند انسـو به بحار انوار سبح  هـا   لمتـها را از ظ

   .2}ورِ لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّ {د ـون شونـور رهنمـوي نـه سـب
یابی از سـخن غیـر        جوئی و هدایت    آفرین آنها، حقیقت    با وجود سخنان هدایت   

  . ها است وپا زدن در تاریکی  ایشان به منزلۀ دست

  روایات 
با توجه به اینکه بهترین شیوه در فهم قرآن، رجوع به اهل ذکر و راسـخان در                 

 است که نخـست     باشند، بایسته و مناسب     می :علم است که همان امامان معصوم     
به احادیثی بنگریم که در این باره رسیده است و قرآن را از زبان دانایان به کتاب                 

  .الهی و معارف ربانی، دریابیم

  حدیث اول 
ن خـداي بـزرگ     ـدربارة این سخ   7ام صادق ـ از ام  3گوید  یعفور می  ن ابی ـاب

ُل َواْآلِخرُ {: پرسیدم که  یـابیم؛ امـا      سـت، در مـی    اینکه خدا اول ا   :  گفتم }ُهَو اْألَوَّ
  . را برایمان تبیین کنید» آخر«تفسیر 

                                      
؛ وا عن اهللاعقلُ يَ له إىل عباده إال لِ ُس رُ  ه و اهللا أنبياءَ َث عَ يا هشام ما بَ : ه هشام فرمودند  ب 7امام کاظم . 1

اي هشام، خدا انبیا و فرستادگانش را به سوي بندگانش نفرستاده مگر اینکه مطالب و معارف                
از یعنی تنها راه امن دریافت معـارف و حقـایق، فراگیـري    (دینی را از ناحیۀ خداوند بفهمند  

  ) 383:  ؛ تحف العقول16: 1اصول کافی ). ( انبیا است
 . 1آیۀ ) 14(سورة ابراهیم . 2
  . )40: 2 العقولمرآة(سند این روایت صحیح است : گوید عالمه مجلسی می .3
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  27*  هو األول و اآلخر : آیه اول

  : فرمود 7امام
ُ أو َيدُخُلُه الَتَغريُّ و الزَّ س يشٌء إّال إنـَّه لي واُل أو َينَتِقُل ِمن َلـون  َيبِيُد أو َيَتَغريَّ

  ُنقصاٍن و ِمنَهيئة و ِمن صفٍة إىل صفٍة و ِمن زيادٍة إىل إىل َلوٍن و ِمن َهيئٍة إىل
 . َيزل و اليزاُل بحالة واحدة فإّنه ملَ ُنقصاٍن إيل زيادة إالّ ربَّ العاملني؛ 

ُل قبَل ُكلِّ يشء، و هـو اآلخـُر َعـيل  َيـزل، و الَختتلِـف عليـه  مـا ملَ هو األوَّ
ـذي يكـوُن ُترابـًا  ُف َعيل غريه؛ مثُل اإلنساِن الَّ فاُت و األسامُء، كام َختتلِ الصِّ

 و دمًا، و َمّرًة ُرفاتًا و رميًام؛ و كالُبْرس الذي يكون َمّرًة َبَلحـًا  و َمّرًة حلامً َمّرًة،
فاُت  ل عليه األسامُء و الصِّ  و اهللا ،و َمّرًة ُبرسًا، و َمّرًة ُرَطبًا، و َمّرًة مترًا، َفَتَتَبدَّ

  ١جّل وعّز بخالف ذلك؛
 یـا در آن     پذیرد  رود یا تغییر می     از بین می  ] سرانجام[ هیچ چیزي نیست جز اینکه    

یابد یا از رنگی و هیئتی و صـفتی بـه رنـگ و هیئـت و                   دگرگونی و زوال راه می    
گرایـد مگـر      آید و از زیادي به نقصان و از کاستی به فزونی می             صفت دیگر درمی  

او اول اسـت قبـل از       . پروردگار جهانیـان؛ زیـرا او پیوسـته بـوده و خواهـد بـود              
پذیرد، و صفات و اسماء مختلـف         نمیهرچیزي و آخر است به این معنا که زوال          

گردد؛ مانند انـسان   غیر او مختلف می) اسماء و صفات دربارة   (که    پذیرد، چنان   نمی
 جـسمی   ،اي   مرتبـه   در اي گوشـت و خـون و        اي خاك است و مرتبه      که در مرتبه  

خُرمـاي سـبز   (» بلَح«اي  خرد شده و استخوانی پوسیده، و مانند خُرما که در مرتبه     
و در  ) تـر اسـت     خُرماي نارسـی کـه از بلـح رسـیده         (» بسر«اي    در مرتبه و  ) نارس
خُرمـاي خـشک    (» تَمـر «اي    و در مرتبـه   ) خُرماي تازة رسـیده   (» رطَب«اي    مرتبه

خداي بزرگ، به خالف این     . شود  است و اسما وصفات او عوض می      ) کامالً رسیده 
  . است

                                      
 ؛  314: ؛ توحیـد صـدوق    ) باب معـانی األسـماء و اشـتقاقها        (5، حدیث   115 : 1اصول کافی  .1

   .145 : 4 ؛ تفسیر نورالثقلین278 : 5برهان ؛ تفسیر 182 : 4بحاراألنوار
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وجـود دارد در معـرض      هرآنچه در جهان خلقت     : دارد که   این حدیث، بیان می   
شوند   چیزهایی که در طبیعت یافت می     . است) و نیستی (تغییر و دگرگونی و زوال      

یابنـد و زمـان    کنند، زمانی فزونی می پیوسته از نظر رنگ، شکل و حالت تغییر می        
  . پذیرند دیگر کاستی می

باشد، در گذشـته و آینـده         لیکن خداي متعال، همیشه، یکسان و یکنواخت می       
و زمان و مکان در رابطۀ با خدا مفهوم ندارد،          (دهد    ي در او روي نداده و نمی      تغییر

شان رابطۀ خالق و مخلوق است و به تعبیري خدا زمـانی و مکـانی                 جز اینکه رابطه  
  ). نیست

گونـه تغییـر و تغیـر را از ذات            پردازند و همـه     به تبیین آیه می    7سپس امام 
ت فرمایند  را، ازلی و ابدي معرفی میمقدس حضرت حق نفی نموده وذات احدی.  

 ـ در حقیقـت و ذات   ـبینونت خالق و مخلوق   7نیز از این بیان شریف امام
آید و آن  در اینجا یک سؤال یا اشکالِ فرضی به ذهن می       . شود  به خوبی استفاده می   

بـه   -»آخـر « مانند، آیـا  دوام دارند و پایدار می  ) و اهل آن  ( بهشت و دوزخ  : اینکه
   در توصیف آنها صحیح است؟ - رود به کار می که دربارة خدا فهومیهمان م

  : نویسد در پاسخ اشکال تقدیريِ مذکور می »العقول مرآة« در;عالمه مجلسی
مقصود از این حدیث بیان همین نکته است که دوام بهشت و دوزخ بـا اختـصاص               

 و تبـدیل و در      زیرا اینها پیوسته در تغییر    آخریت به خداي سبحان منافات ندارد؛       
ولی ذات باري  ) و دوام آنها به ارادة حضرت حق است       . (معرض نابودي و زوال اند    
اي کـه هرگـز تغییـري بـر او         اَزلی و اَبدي است به گونـه      تعالی بالذات و الصفات     

 1).ل، نابود شونده و فانی اسـت      پس هرچیزي جز وجه خداي متعا     . شود عارض نمی 
 ُكـلُّ َيشٍء َهالِـٌك إالَّ ...{) 28( سورة قصص 88آیۀ که جملۀ اخیر اشاره دارد به   

   . }َوجهه

                                      
  . 41 ـ 40: 2 العقول ةمرآ .1
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پـردازد، و    مـی ـ در این زمینـه   ـ دیگري  به بیان قول ;مجلسیعالمۀ گاه  آن
  : گوید می

آخر بودن خداي سبحان، بدان اعتبار است کـه خـدا پـیش از قیامـت،     : اند  و گفته 
که ظواهر بعضی از آیـات و         انگرداند؛ چن   سازد سپس باز می     همۀ اشیا را نابود می    

   1.کند صریح بعضی از اَخبار، بر آن داللت می

  حدیث دوم 
 از میمون البـان روایـت شـده کـه     ـاست  » حسن« که سند آن ـدر حدیثی  

دربارة اول و آخر بـودن خـدا سـؤال شـد،آن             7شنیدم که از امام صادق    : گفت
  : حضرت فرمودند

ٍل َقْبَله وال ُل ال عن أوَّ  عن َبدٍء َسَبقه، و اآلخُر ال عن هناية كام ُيْعَقل ِمن األوَّ
هنايـٍة،  َبدٍء وال َيَزل و الَيُزوُل بال  ملّوٌل آخٌر،أصفة املخلوقني و لكن قديٌم 

  ٢ حال، خالُق كلِّ يشء؛حيوُل ِمن حاٍل إىل َيَقع عليه احلدوُث، و ال ال
 آغازي بر او سـبقت گرفتـه   آنکه آنکه اولی پیش از او بوده و بی      خدا اول است بی   

کـه نهایـت داشـتن از         چنـان (باشد، و آخـر اسـت یعنـی نهـایتی بـراي او نیـست                
نهایت   آغاز و بی    لیکن خدا قدیم و اول و آخر است، بی        ) هاست  هاي آفریده   ویژگی

آیـد،    شود، و از حالی بـه حـالی درنمـی           بوده و خواهد بود، حدوث بر او واقع نمی        
  . زي استهرچی) و آفریدگار(خالق 
  : نویسد  در توضیح این حدیث می;عالمه مجلسی

ل َقْبَله«خدا اول است : اینکه فرمود  بدان معناست که زمان یا علتی بر »ال عن أوَّ
  . خدا سبقت نگرفت

                                      
   .همان .1
  . 284: 3 ؛ بحاراالنوار 313:  ؛ توحید صدوق6، حدیث 116: 1اصول کافی  .2
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سـت،   اابتدا  بخوانیم؛ یعنی خداوند بی»َبْدء«، اگر   »و ال عن َبْدء«: و این سخن که   
لِ بیباشد) بر وزن فعیل (»يءَبد«و اگر  علت است ؛ یعنی خدا اَو .  

؛ یعنی خدا از نظر ذات و صفات، نهایت ندارد»ال عن هنايه« :و عبارت .  
ت خدا می »الَيَقُع عليه احلُُدوث«جمله   و الَحيُول«باشد، و جمله   ناظر به اولی« 

   1.ناظر به آخریت ذات حضرت حق است
.  در حدیث پیـشین بیـان شـد        گردد که   این حدیث نیز به همان معنایی باز می       

  : دارد که دربارة اول بودن خدا بیان می 7امام
نـه اول بـه معنـاي اول        (است؛ یعنی آغاز و ابتدایی براي او نیست         » اول«خدا  

خدا، اولی است که هیچ آغـازي  ...) »سوم«، » دوم«،  » اول«: گوئیم  عددي که می  
آن علت قـرار گیـرد؛ و خـدا،         بر او سبقت نگرفته تا علت آن باشد و خدا معلولِ            

  . آخر است بدان معنا که نهایت و پایانی ندارد
آیـد و     گوییم مفهوم خاصی به ذهن مـی        می» آخر«و  » اول«وقتی دربارة اشیا    

گـوییم   وقتی می. این معنا، دربارة خدا راه ندارد. آوریم  ابتدا و انتهایی را در نظر می      
گوییم خـدا آخـر اسـت؛ یعنـی            که می  ابتدا است و زمانی     خدا اول است؛ یعنی بی    

  . انتهاست بی
یابیم که بر خدا سبقت گرفته باشد،       هر اندازه به گذشته برگردیم، چیزي را نمی       
رسیم؛ و این بدان معناست کـه خـدا           و هر قدر در آینده پیش رویم به انتهایی نمی         

یر و تحول   اَزلی و اَبدي است و همچنان تغییرناپذیر بوده و خواهد بود و صفت تغی             
مخلوقات اول .  در خدا راه نداردـهاي مخلوقات است    که از ویژگیـو فناپذیري  
لـیکن خـدا   ) آید  به همان معنایی که از اول و آخر به ذهن همه می           (و آخر دارند    

کـه اول   خدا درحالی(اش صدق کند  سنخ موجودات نیست تا این دو معنا درباره      هم
اند و نـسبت بـه ذات پروردگـار دو            و یک حقیقت  باشد و این د     است آخر نیز می   

                                      
  . 41: 2 العقول ةمرآ .1
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ذات خدا به هیچ مخلوقی شـباهت نـدارد و هـیچ یـک از             ) روند  چیز به شمار نمی   
  . ها نیز مانند او نیست آفریده

حـدوث بـر خـدا واقـع      (»...الَيَقُع عليـه احلُـُدوث«فرمایند    می 7اینکه امام 
زوده شود یـا چیـزي از او کـم    یعنی این گونه نیست که چیزي به خدا اف       ...) شود  نمی

حالی درآید، بلکه خدا خالق همـۀ    به   گردد و چیزي که نبوده پدید آید و خدا از حالی          
   .اشیا و حوادث است، و آفریدگار همه چیز، مقهور و مغلوب مخلوقش نخواهد شد

 »الَيَقُع عليه احلُُدوث« جملۀ ـ فرموده است  ;که عالمه مجلسی  چنانـبنابراین  
 بـه   » حـالالَحيُول ِمـن حـال إىل«به قدمت و ازلیت پروردگار است، و جمله         ناظر  

  . ابدیت و فناناپذیري خداي متعال اشاره دارد

  حدیث سوم 
کنـد   روایت مـی  7شیخ صدوق، به سند قوي، از حسین بن خالد، از امام رضا     

  : که فرمود
ُته الــَّتي ، و الِقَدم ِصَفـ قديمٌ ـ ـ تبارك و تعاىلإعَلم َعلََّمك اهللاُ اخلَري أّن اهللاَ 

 أنـَّه اليشَء َقبله و اليشَء َمَعه يف َديُموِميَّته، َفَقد بـاَن لنـا َدلـَِّت العاقل َعىل
فة أنـَّه اليشَء َقبَل اهللا و اليشَء َمَع اهللا يف َبقائه، و  ة ُمْعجَزُة الصِّ بإقرار العامَّ

ان َمَعه يشٌء، و ذلك أنـَّه لو كان َمَعـه َبَطَل قوُل َمن َزَعَم أنـَّه كان َقْبَله أو ك
َيَزل معه، فكيف يكوُن خالقًا  يكوَن خالقًا له؛ ألنـَّه مل َجيُز أن يشٌء يف َبقائه مل

ُل ذلك اليشء ال هذا، و كـان  ملَِن مل َيَزل َمَعه؛ و لو كان َقْبَله يشٌء، كان األوَّ
ل ل َاْويل بأن يكوَن خالقًا لألوَّ   ١؛... األوَّ

                                      
در این مأخذ، جملـۀ پایـانی        (2، حدیث   186:  ؛ توحید صدوق   2، حدیث   120: 1اصول کافی    .1

ل الثاينخالق«   . 176: 4؛ بحاراالنوار )  ضبط شده است»ًا لألوَّ
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که خداي متعال قدیم است، و این  آموزد، بدان] راه رشد و صواب[ا تو را خیر     خد
صفت خدا، عاقل را رهنمون است به اینکه چیـزي قبـل از او نبـوده و در دوام و                    

  . همیشگی بودنش شریک و همراه ندارد
ـدم همـه را وامـی           ] عقال[پس براي ما به إقرار همۀ        دارد   آشکار شد که صـفت ق

و در بقـایش چیـزي بـا او       ) ازلی اسـت  ( قبل از خدا چیزي نبوده یعنی        بپذیرند که 
پندارد پیش از خـدا یـا بـا او چیـزي        و سخن کسی که می    ) ابدي است (نبوده یعنی   

  . بوده، باطل است
بدان جهت است که اگر در بقاي خدا چیزي همراه او بود، جایز نبـود کـه خـدا                

 وجود داشـت، پـس چگونـه ممکـن          آفریدگارش باشد؛ زیرا آن چیز پیوسته با او       
زیرا پیوسته بـودن  (است که خداوند خالق چیزي باشد که پیوسته با او بوده است       

بود، آن چیـز، اول بـه         و اگر قبل از خدا چیزي می      ). با مخلوق بودن متناقض است    
  . رفت نه خدا، و سزاوار بود که آن اول مفروض، خالق این خدا باشد شمار می

  
ان شده است که خداي متعال قدیم است و این صفت داللـت          در این حدیث، بی   

دارد بر اینکه چیزي پیش از خدا و یا همراه او نبـوده؛ یعنـی خـدا معلـولِ علتـی                   
این حقیقت را با عقل   . باشد و چیزي نیست که بعد از نبودش، هست شده باشد            نمی

نی نبـوده و    یابیم، که بین مخلوقیت و ازلی بودن تناقض است، مخلوق یع            نیز درمی 
دیگر جمع    ساخته شده است، ازلی یعنی بوده و ساخته نشده است، و این دو با یک              

  . شوند نمی
در مسئله امکان و وجوب، استداللی هست که روایات نیز گاه به آن صـراحت    
و گاه اشاره دارد و مسألۀ ازلیت حضرت حـقّ از آن اسـتدالل بـه خـوبی اثبـات               

  . شود می
 ایـن  ـ در عبارتی کوتاه و جامع  ـ این استدالل را  ;یخواجه نصیرالدین طوس

  : کند چنین بیان می

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  33*  هو األول و اآلخر : آیه اول

ْوِر و  و إّال اْسَتْلَزَمه؛ ال)فهو املطلوب(املوجود إن كان واجبًا  سـتحالة الـدَّ
سلسل؛   ١التَّ

] مـؤثر و [واجب باشد که مطلـوب حاصـل اسـت، وگرنـه     ) خودش(موجود اگر  
  . زیرا دور و تسلسل محال استواجبی الزم دارد که او را تحقق بخشد؛ 

بیان استدالل این است که باید قدیمی باشد وگرنه موجود غیرقدیم حادث است        
و نیازمند، به این معنا که وجودش به دیگري وابسته است و اگـر وابـسته نباشـد                  

  . آید خالف فرض، الزم می
  اگـر وابـسته بـه   ـشـود     که از آن به ممکن تعبیـر مـی  ـاین موجود وابسته  

آیـد کـه بـه     موجودي مثل خودش باشد و آن موجود وابسته به این، دور الزم می            
و اگر آن موجود بعدي     . بداهت عقل باطل است؛ زیرا تقدمِ شیء بر نفس الزم آید          

وابسته به موجود سومی باشد و آن سوم وابسته به چهارم و این سیر همچنان ادامـه                
 آید که آن نیز باطل است؛       سلسل الزم می  یابد وبه موجودي ناوابسته منتهی نشود، ت      

  . زیرا در حقیقت تحقّق معلول بدون علّت الزم آید
پس باید این سیر به موجودي ختم شود که قدیم و اَزلی است و چیـزي بـا او                   

  . همتاست باشد و آفریدگار هرچیزي است، شریکی ندارد، یگانه و بی همتا نمی
چیـزي در دوام و      (»ه يف ديموميتـهو اليشء معـ« :که فرمود  7این سخن امام  

ت ماسـوي اهللا اسـت؛ زیـرا چیـزي جـز خـدا            ) ابدي بودن با خدا نیست     نفی ابدی
دیمومت ذاتی ندارد، و هر موجودي که هست و قرار باشد بماند به ابقاي خداونـد                

 با آنکه همه چیز محکوم به فنا و ـاست و اگر خداي متعال دوام چیزي را بخواهد  
ت خالق ناسازگار نیست؛   دوام میـنابودي است   یابد و این اشکالی ندارد؛ و با ابدی

به بیان دیگـر ابـدیت بـالغیر        . زیرا خدا آن را آفریده و اراده کرده که باقی باشد          
چه اینکه الزمۀ فرض ازلیـت بـالغیر        . معقول است ولی ازلیت بالغیر معقول نیست      

                                      
  ). المقصد الثالث (280: کشف المراد .1
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باشـد، امـا       نمـی  »یکن فکان   لم«گوییم ازلی است یعنی       خُلف است؛ زیرا وقتی می    
 به سبب غیـر،     »یکن فکان   لم«گوییم ابدي بالغیر است یعنی موجود         گاه که می    آن

  . ابدیت یافته
 »...و َبَطَل َقوُل َمن َزعَم أنـَّه كان قبله أو كاَن َمعه َيشءٌ «: فرمود 7از اینکه امام  

باشد، خـدا خـالق او      اگر چیزي قبل از خدا      . آید  مالك و معیار مهمی به دست می      
و اگر چیزي با خدا     . نخواهد بود، بلکه سزاوار است که آن چیز خالق باشد نه خدا           

ت در تناقض است، پس نـه                 باشد نیز خداوند خالق او نیست؛ زیرا قدمت با مخلوقی
توان گفت که صفت      تواند با او باشد؛ پس می       چیزي قبل از او بوده و نه چیزي می        

قال را وادا کند که جز خدا، قدیم دیگري را فرض نکنند ر به تسلیم میقدیم، ع .  
 در ذیل این حدیث بیانی دارد که ذکر آن سـودمند و             ;مجلسیعالمۀ  مرحوم  

  : گوید رساند، وي می مطلب فوق را می
 يف  يعقـل إّال  أنَّ التـأثُّر ال سوى اهللا، وعـىل أّنه القديمَ أّنه َيُدلُّ عىل ال خيفى

 ١م مستلزم لوجوب الوجود؛الِقدَ  نأاحلادث، و
نیـست، و  » اهللا«کند که هـیچ قـدیمی جـز      پوشیده نماند که این حدیث داللت می      

دم، وجوبِ وجود   اثرپذیري جز در چیز حادث، معقول نمی       باشد، و الزمۀ صفت ق
  . است

اگر قدیمی جز خدا نباشد و ماسواي او حادث باشند، انقطاع فیض الزم              :اشـکال 
  . رو، باید قائل شد که با خدا چیزي بوده است از این. آید می

این اشکال در ارتباط با مسئلۀ حدوث و قدم است که به تفصیل درجـاي          :پاسخ
  . شود خود بحث شده است و در اینجا به اختصار اشاره می

فیض معنا ندارد؛ زیرا فرض این است ) یا بیشتر(در صورت بودنِ دو قدیم    : اوالً
  . رساند و نه به عکس  نه این قدیم به آن فیض میاند که هر دو قدیم

                                      
  . 55: 2 العقول ةمرآ .1
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باید موجودي با خدا نبوده باشد تا نخست به فـیض الهـی وجـود یابـد و                  : ثانیاً
  . هاي الهی محل و معنا پیدا کند سپس دیگر فیض

  . چون خلقت، ایجاد ال من شیء است باید موجود مسبوق به عدم باشد: ثالثاً

  حدیث چهارم 
عـالم بـزرگ   [یهود نزد رأس الجالوت ] گروهی از[ که 1استدر حدیثی آمده  

) بـود  7مقصودشان امیرالمؤمنین علی (این مرد   : گرد آمدند و به او گفتند     ] یهود
  . بپرسیم] چیزي[عالم است، همراه ما بیا تا از او 

ـ              مقـر حکـومتی     (رصپس نزد آن حضرت آمدند به آنان گفته شد که او در قَ
: رأس الجـالوت گفـت    . منتظر ماندند تا آن حـضرت آمـد       است، پس    )خود یا خلفا  

  . بپرس اي یهودي، تا پاسخ برایت روشن گردد: فرمود. ایم تا از تو سؤال کنیم آمده
  پرسم که چه زمانی هستی یافت؟  از پروردگارت می: گفت
  : فرمود 7امام

ان ليَس له َيَزل بال َكّم و بال كيف، ك كاَن بال َكينُونّية، كان بال كيف، كان ملَ 
 اْنَقَطَعْت عنه الغايـُة وهـو ًى قبَل الَقْبِل، بال َقْبٍل وال غايٍة وال ُمنَْته قبٌل، هو

  ٢غايُة ُكلِّ غاية؛
اش بی چگونگی است، پیوسته بی  خدا بوده است بی آنکه آفریده شده باشد، هستی   

یت و بی وکیف بوده است، قبلی براي او نیست، او قبلِ قبل است بی قبل و بی غا کم
یعنـی او   (که او خود غایت هر غایتی است          منتها، غایت از او انقطاع یافت درحالی      

  ). پس از به پایان رسیدن همۀ اشیا باقی است
                                      

 منقول اسـت، حـدیث صـفحۀ بعـد          7مضمون این حدیث به طور مستفیض، از امام صادق         .1
  . یکی از آنهاست) حدیث پنجم(

به  (336: 3؛ بحاراالنوار ) ، باب الکون و المکان    کتاب التوحید  (4 ، حدیث    89: 1اصول کافی    .2
  . 72: 13؛ تفسیر کنز الدقائق )  ـ با اندکی تغییر در الفاظ240: 1نقل از محاسن ـ 
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بیاییـد بـرویم، او دانـاتر اسـت از آنچـه            : در این هنگام، رأس الجالوت گفت     
، کـم و کیـف اسـت     در این حدیث بیان شده است که خدا بـی         . اش گویند   درباره
براي خدا قبل و بعد معنـا نـدارد، بـوده و هـست و               . یابیم  اش را ما در نمی      چیستی

  . منتها و غایتی ندارد؛ یعنی اَزلی و اَبدي است. خواهد بود

  حدیث پنجم 
روایـت   7شیخ کلینی به سند صحیح، از ابوالحسن موصـلی، از امـام صـادق             

:  آمد و گفت   7مؤمنین علی یکی از دانشمندان یهود نزد امیرال     : کند که فرمود    می
  اي امیر مؤمنان، پروردگارت چه زمانی هستی یافت؟ 

  : فرمود 7امام علی
مادرت به عزایت نشیند، خدا چه زمانی نبوده تا گفته شود چه زمانی بـه وجـود                 

  ! آمد؟
 لغايته،  َبْعد، و الغاية وال ُمنتهىقبٍل؛ وَبعَد البعد بال كاَن َرّيب قبَل الَقْبل بال

  ١ كّل غاية؛َطَعْت الغاياُت عنده، فهو منتهىاْنقَ 
اي بر او پیشی گرفته باشد؛ و  پروردگارم قبل از ایجاد قبلیت بوده، بی آنکه گذشته

یعنی بعـد از نـابود سـاختن        (اي است، بی آنکه بعدي برایش باشد          پس از هر آینده   
و (و غایـت  ؛ ا)گاه دیگر بعدي معنا ندارد بـاز او خواهـد بـود            اسباب زمان که آن   

یابـد و اوسـت    ندارد و نهایتی براي غایتش نیست؛ غایات نزد او پایـان مـی       ) نهایت
یعنی هرآنچه در مورد ماسوي اهللا از مفاهیم مختلف معنی دارد،           (نهایت هر غایتی    

معنی یا ناقص است و همـۀ اطالقـات گونـاگون روائـی      نسبت به خداي سبحان بی 
  ). ق استناظر به ازلیت و اَبدیت حضرت ح

هاي خداست، و طـرح   از آفریده» زمان«توان دریافت که   از این حدیث نیز می    

                                      
  . 160: 54 ؛ بحاراالنوار 313: 1 ؛ احتجاج طبرسی 5 ، حدیث 89: 1اصول کافی  .1
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 اسـت  »آخـر « و )یعنی ازلـی اسـت    ( است»اول«او. زمان دربارة خدا معنی ندارد    
  ). یعنی اَبدي است(

  حدیث ششم 
التوحیـد و نفـی   « در بـاب  ـدر کتاب اصول کافی و نیز در توحیـد صـدوق    

 7نقل شده است که در آن امام       7ز امام امیرالمؤمنین علی   اي ا    خطبه ـ» التشبیه

  : فرمایند خداي متعال را توصیف نموده و می
األّوُل قبـَل ...  آخرّيته َحدٌّ و الغايةٌ  ّولّيته هنايٌة، و ال يفأالَّذي َلْيست له يف 

  ١َبعَد َله؛ ال كلِّ يشء و اآلخر بعدَ   و،قبَل َله ال كلِّ يشء و
او ...   خدا نهایتی نیست و براي آخر بودنش حد و غایتی وجود نداردبراي اول بودن

اول است قبل از هرچیزي، و قبلی برایش نیست، و آخر است پس از هرچیزي، و                
یعنی بعدیت او همانند بعدیت مخلوقات نیست که منوط به ( بعدي براي او نیست   
  ). استمرار زمان باشد

باشـد و گویـاي ایـن     ته شد، سازگار مـی این سخن نیز با آنچه پیش از این گف  
معناست که اول بودن خدا چنان نیست که با برگشتن به عقب بتوان بـه ابتـدایی                 

ابتـدا و آخـرِ    رسید و یا با رفتن به جلو به انتهایی دست یافت، بلکه خـدا اول بـی              
ي ختم نمی بی شود انتهاست، و در هرکدام از این دو سو، به حد .  

  حدیث هفتم 
  : روایت شده که فرمود 7ام علیاز ام

 لُيْعَلَم أن ال قبَل ٢ ؛...َسَبَق األوقاَت كوُنه، و العدَم وجوُده، و االبتداَء أزله 
                                      

 ؛ 31: وحیــد صــدوق؛ ت) بــاب جوامــع التوحیــد (7، حــدیث 142 - 141 : 1اصــول کــافی .1
  . 265 : 4بحاراألنوار

  . ، نیز آمده است186، خطبۀ 273:این قسمت در نهج البالغه  .2
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  ١له و ال بعَد له؛
هستی خدا بر زمان، و وجودش بر عـدم، و اَزلـی بـودنش بـر هـر ابتـدائی پیـشی                      

   .تا دانسته شود که قبل و بعدي براي او وجود ندارد... گرفت
دارد که خداي متعال، پیش از وجـود وقـت و پـس از                این حدیث نیز بیان می    

پایان آن، بوده و خواهد بود و ازلیت او بر هر ابتدایی سبقت گرفته است، و قبل و     
  . بعدي براي خدا نیست

  حدیث هشتم 
اي  در خطبه 7کنند که امیرالمؤمنین علی    روایت می  :امام صادق از جدشان   

  : فرمودند
ٌل ُمبَتدأ، والوُسب   ٢؛ آخٌر َيْفنى، والغايٌة ُمنَْتهى حاَن الَّذي ليس له أوَّ

دار  رْ دار برایش وجود ندارد، و نهایت آخ نَزَّه است خدایی که اول آغازکه پایان [م
  . باشد، و پایانی که فنا پذیرد و نیست گردد، ندارد برایش نمی] یابد

  حدیث نهم 
    شـان    7عفی، از امـام بـاقر  شیخ صدوق به اسناد از جابر جاز پدرشـان، از جد

گـاه کـه       آن ـ هفت روز پس از درگذشت پیامبر      7کند که امام علی     روایت می 
  : اي ایراد نموده و فرمودند  خطبهـازگردآوري قرآن فارغ شدند 

 أن وجوَده، وَحَجَب العقوَل عـن اَل إّال احلمد هللا اّلذي َاْعَجَز األوهاَم أن تن
كلتتَخيََّل ذاتَ   تأويـِل كـان، فَعـَىل : إن قيـل...  ه يف امتناعها من الَشَبِه والشَّ

  ٣ تأويِل َنْفي العدم؛ َيَزْل، َفَعىلمل: أزلّية الوجود؛ وإن قيل
                                      

  . 305: 4 ؛ بحاراالنوار 37:  ؛ توحید صدوق4، حدیث 139: 1اصول کافی  .1
  . 15، حدیث 269: 4 ؛ بحاراألنوار42:  ؛ توحید صدوق1، حدیث 135: 1اصول کافی .2
  . 221: 4 ؛ بحاراالنوار 27 حدیث ،73: توحید صدوق .3
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  39*  هو األول و اآلخر : آیه اول

را از درك جـز وجـودش       ) و پندارهاي ذهنی  (حمد و ستایش خداي را که اَوهام        
 کـه  ـذاتش را  ) چگونگی(ها را دور داشت از اینکه بتوانند  ناتوان ساخت، و عقل

: شـود  اینکه گفتـه مـی  ... .  تخیل کنندـماند   به چیزي مانند نیست و به شکلی نمی
پذیرد، به معنـاي   خدا زوال نمی: شود خدا هست، یعنی اَزلی است و اینکه گفته می  

  . باشد نفی عدم از ذات خدا می
؛ زیرا هرآنچه توان چگونگی اَزلی و اَبدي بودن خدا را درك کرد           بنابراین، نمی 

و خدا از آن سنخ     ) و حجم و اندازه دارد    (یابد، محدود است      را عقل و اندیشه درمی    
  . رود باشد؛ و این خود معیاري مهم در مسئلۀ توحید به شمار می نمی

  حدیث دهم 
  :  در پاسخ کسی که از او توصیف خدا را خواست، فرمود7امام علی

  ١َيُكن؛ ملو ال كان َبْعَد أن 
  . این گونه نیست که پس از نیستی هست شده باشدخدا 

  : توان دریافت که موجود دو گونه است از این سخن می
موجودي که نبوده و هستی یافته است، که همۀ موجودات به جز خدا را              ) الف
  شود؛  شامل می
  . دي که همواره بوده و بوده است، و آن تنها ذات باري تعالی استوموج) ب

  حدیث یازدهم 
  : خواندند  در قنوت نماز می7روایت شده که امام جواد

  ٢آخرّية َحمدوَدة؛ بال واآلخرُ  ولّية َمْعدوَدة، أاللَّهمَّ أنَت األّوُل بال
  . آخریت محدود ، و آخرینی، بی)وعددي(اولیت شمارشی پروردگارا تو نخستینی، بی

                                      
 .294: 4 ؛ بحاراالنوار 34، حدیث 78: توحید صدوق .1
عوات .2 225 : 82 ؛ بحاراالنوار 59: مهج الد.  
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اند، و ادعیه از ایـن       دانیم که بسیاري از معارف الهی، در دعاها گنجانده شده           می
  . توان از آنها آموخت نظر بسیار غنی و پرمحتوایند و مسائل بسیاري را می
 که در آغاز به ذهـن تبـادر   ـدر این دعا، اول بودن خدا، به معناي اول عددي  

 نفی شده است و این خود ازلی بودن خداي متعال را گویاست؛ و چنـین  ـکند   می
نه اینکه آخر   ) ولی آخر بی پایان   (ال آخر است    ذات خداي متع  . است معناي آخر  

  . اي پایان پذیرد بودنِ او محدود باشد و در نقطه
قدیمی از مؤلفات قدماي اصحاب، در دعاي اخـالص آمـده           ) و کتاب (در اصل 

  : است
ُل ال ال إله إّال   اهللاُ  اآلِخُر بـال ِهنايـة، ال إلـه إّال  اهللاُليَّة، ال إله إّال أوّ ب اهللا األوَّ

  ١لقديُم بال غاية؛ا
که آخر  » اهللا«که اول بی اولیت است، نیست خدایی جز         » اهللا«نیست خدایی جز    

  . که قدیم بی غایت است» اهللا«بی نهایت است، نیست خدایی جز 
  :  روایت شده که در ضمن اَعمالی فرمود7از امام صادق

ل، الَّذي    ٢َتزال؛ َتزْل و ال ملأنت القديُم األوَّ
  . اي قدیم اولی، که پیوسته بوده و خواهد بودتو آن خد

  . کند پیداست که این جمالت، همه، بر اَزلی و اَبدي بودن خدا داللت می

  حدیث دوازدهم 
 نقل شده که آن حضرت در مسجد جامع بصره خطبـه            7از امیرالمؤمنین علی  
  : خواند و در آن فرمود

ُهـَو  {: نفسه فقـال أثنى َعىل ـعزوجل ـمعاَرش اُملؤمنني واملسلمني، إنَّ اهللا 

                                      
  . 43، دعاي 417: 92بحاراالنوار  .1
  . 411: 97 ؛ بحاراالنوار 40: مصباح الزائر .2
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  41*  هو األول و اآلخر : آیه اول

ُل   عىل} َوالظَّاِهرُ  {ُكلِّ يشء  يعني بعد}َواْآلِخرُ { يعني قبَل ُكلِّ يشء }اْألَوَّ
  ١ لكلِّ يشء سواء علُمه عليه؛}َواْلَباطِنُ {ُكلِّ يشء 

او اول  «گویـد     ستاید و مـی     اي گروه مؤمنان و مسلمانان، خداي بزرگ خود را می         
یعنی بعد از هرچیزي وجـود      » و او آخر است   «رچیزي است   یعنی قبل از ه   » است
یعنی علم  » و او باطن است   «یعنی بر هرچیزي سیطره دارد      » و او ظاهر است   «دارد  

  . او بر همۀ اشیا یکسان و مساوي است
 در   است و  دارند که علم خدا بر همه چیز یکسان          بیان می  7در این سخن، امام   

 مانند  -آید    نفوذ، آن گونه که به ذهن آدمیان می       همه چیز نفوذ و راه دارد؛ و این         
 نیست، بلکه از باب احاطۀ علمـی خـدا بـر            -... وجود بو در گل، آب در سیب و         

   :چنان که در روایت دیگري آمده است. همه چیز است
  ٢؛ء ٍء َداِخٍل ِيف َيشْ  َداِخٌل ِيف اْألَْشَياِء َال َكَيشْ 

  . شئ در شئ دیگردر اشیا داخل است اما نه بسان دخول
 یکدیگر را تأیید می کند و       باري، روایات در این زمینه بسیار است و همۀ آنها         

این است که خدا اَزلی   » آخر«و  » اول«کند که مقصود از        این مطلب داللت می    بر
زیرا ذات خدا از    ) آید  که در آغاز به ذهن می     (و اَبدي است، نه اول و آخر عددي         

  . باشد آن منزه می

   7اهر و باطن در بیان حضرت امام رضاظ
  : فرموند» باطن«و » ظاهر« روایت شده که در معناي 7از امام رضا
ّما الظاهُر، فليس من أجل أنـَّه عال األشياَء بركوب فوَقها و ُقعود عليهـا أو

                                      
یث دیگري نیز نزدیـک بـه مـضمون          ؛ حد  348: 39 ؛ بحاراالنوار    386: 2طالب  مناقب آل ابی   .1

 در تفسیر اذان و اقامه آمـده     7حدیث فوق در ضمن حدیث مفصلی از حضرت سیدالشهداء        
  ). 131 : 81 ؛ بحاراألنوار38: نگاه کنید به، معانی االخبار(است 

  ).با اندکی تفاوت (8، حدیث 271: 3 ؛ بحاراالنوار 2 ، حدیث 86: 1اصول کافی . 2
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كقـوِل (ليهـا وَتَسنُّم لُِذراها، ولكن ذلك لَِقهره ولَغَلبته األشياَء وُقدرتـه ع
ُخيِربُ عن الَفْلـِج »  َخْصميَأْظَهرين اهللاُ َعَىل «و» عدائيأَ  َهْرُت عىلظَ «: الرجل

 ).  األشياءالَغَلبة؛ فهكذا ُظُهور اهللا َعىلو
 عليه يشٌء، و أنـَّه ُمدّبٌر لُكّل ما  َخيفى ملن َاراَده والأنـَّه الظاهرُ : و وجٌه آخرُ 

َتعـدُم   ألنــَّك الــ اىل تبـارك وتعــوضُح مـَن اهللا أَ َبَرأ، فَايُّ ظاهر أظهر و
ْهَت، وفيك من آثاره ما ُيغنيك والظاهُر منّا، البارُز بنفسه . َصنَعَته َحيُثام َتَوجَّ

ه، فقد َمجََعنا اإلسُم َوملَ  فليس عـىل ّما الباطُن أو.  َجيَْمعنا املعنىواملعلوُم بَِحدِّ
اسـتبطانِه   منـه َعـَىل  َيغوَر فيها، ولكـن ذلـك اإلستبطاِن لألشياِء بأنمعنى

ُتـه وَعلِْمـُت  لألشياِء علًام وحفظًا و تدبريًا؛ كقوِل القائل أْبَطنُته؛ يعنـي َخربَّ
سـَم الـيشِء اُملـسَتِرت، وقـد مجعنـا االوالباطُن منّا، الغائـب يف . مكتوم ّرسه

  ١؛اخَتلَف املعنىو
بـر   ـباشد که او بر فراز اَشیا قـرار دارد    است، بدان جهت نمی» ظاهر«اینکه خدا 
 لـیکن ظـاهر بـه معنـاي چیرگـی و      ـنشیند   شود و می رود و سوار می آنها باال می

بـر  «: گویـد  مانند ایـن سـخن شـخص کـه مـی         (پیروزي و توانمندي او بر آنهاست       
که خبر از ظفرمندي و     » خدا مرا بر خصمم پیروز گرداند     «و  » دشمنانم ظفر یافتم  

  ). دهد، و چنین است ظهور خدا بر اشیا غلبۀ شخص می
خدا ظاهر است براي هرکسی که او را اراده کنـد و بـر      : وجه دیگر این است که    

کنـد؛ پـس کـدام ظـاهر      ماند، و هر آنچه را آفرید تدبیر می         او چیزي پوشیده نمی   
باشد؛ زیرا انسان هر کجا رو کند آفرینش          تر از خداي متعال می      آشکارتر و روشن  

] از دیگر چیزها[بیند که   آثار خدا را میاي از یابد و در خودش به اندازه او را می
  . سازد نیازش می بی

                                      
  . 5، حدیث178: 4؛ بحاراالنوار2، حدیث 189: ؛ توحیدصدوق2، حدیث122: 1اصول کافی .1
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اي معلـوم   و ظاهر در اُنس ذهنی ما، چیزي است که خودش آشکار و داراي اندازه       
  . باشد است، پس لفظ ظاهر، یکی است و معنی مختلف می

به معناي درون چیزها و فرو رفتن در آنها نیست، بـاطن نـسبت بـه                » باطن«و اما   
تعال، نفوذ و احاطه بر اشیا از نظر علم و حفظ و تدبیر آنهاست؛ مانند این خداي م

و .  ؛ یعنی دانستم و از راز نهـانش آگـاه شـدم            »َاْبَطنُْته«: گوید  سخن شخص که می   
باطن نسبت به ما، چیز ناپیدایی است که در چیزي پوشیده است، پس اسـم بـاطن                 

  . باشد یکی است و معنا مختلف می
نسبت به خداي متعال به این      » ظاهر«فرماید که      بیان می  7 امام در این حدیث  

و جسمانی بودن وتشبیه از آن به نظر (معنا که خدا در اوج چیزها قرار گرفته باشد   
این معنا با صیغۀ    . ظاهر به معناي سیطره و قدرت و غلبه است        . مقصود نیست ) آید

  : جمع در آیات دیگر نیز به کار رفته است؛ همچون آیۀ
  ١؛}...ُمْلُك اْلَيْوَم َظاِهِريَن ِيف اْألَْرضِ ـَيا َقْوِم َلُكُم الْ {
که   اي قوم من، امروز فرمانروایی از آنِ شماست درحالی        :] مؤمن آل فرعون گفت   [

  . در این سرزمین مسلّطید
  و آیۀ 

ِهْم َفَأْصَبُحوا َظاِهِرينَ { ْدَنا الَِّذيَن َآَمنُوا َعَىل َعُدوِّ   ٢ ؛}َفَأيَّ
] بـر آنـان   [کسانی را که گرویده بودند، بر دشمنانشان یاري کردیم تا چیره شـده              

  . غالب آمدند
این است که خدا براي هرکـسی کـه او را بجویـد ظـاهر             » ظاهر«معناي دوم   

هاي آفـرینش     در همۀ پدیده  . توان یافت   است، و هیچ چیز را آشکاراتر از خدا نمی        
روشنی وجود خدا به حدي است کـه        . استو در وجود خود انسان، آثار خدا هوید       

                                      
 . 29آیۀ ) 40(سورة غافر  .1
  . 14آیۀ ) 61(سورة صف . 2

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



   )توحید( آیات العقائد  *44
 

  : خوانیم در قرآن می
َامَواِت َواألْرضِ ـأِيف اللّ {  ؛ ١}ِه َشكٌّ َفاطِِر السَّ

  . باشد ها و زمین می آیا در خدا شکی هست؟ او پدید آورندة آسمان
. شود  رود و هم در ممکنات استعمال می        اسم باطن نیز هم دربارة خدا به کار می        

ت به معناي فرو رفتن چیزي در چیزي و به معنـاي اسـتتار در آن                باطن در ممکنا  
  . هاي استتار و بطون دربارة خدا معنا ندارد چیز است، لیکن هیچ یک از صورت
  . جانبۀ خدا در ممکنات است ه و نفوذ همهباطن نسبت به خداي متعال، احاط

  دیدگاه مفسران 
که بسیاري از آنها خرد پذیرند      اند    مفسران در تبیین این آیه، سخنانی را آورده       

  . و با تعالیم وحیانی سازگاري دارند

  تفسیر کنز الدقائق 
 است، و ـ از اَعالم قرن دوازدهم  ـاین تفسیر اثر شیخ محمدرضا قمی مشهدي  

  : این گونه تفسیر شده است» آخر«و » اول«در آن 
ُل { ـَّه ُموجـُدها و  سـائر املوجـودات، ِمـن حيـُث أنـالسابُق َعىل} ُهَو اْألَوَّ

 ذاهتا مـع َقْطـع النَّظـر قي بعد فنائها، ولو بالنََّظر إىل البا}َواْآلِخرُ {. ُحمْدُثها
ُل {أو . عن غريها ـذي } َواْآلِخـرُ { الَّذي َتْبَتِدُئ منه األسـباب }ُهَو اْألَوَّ الَّ

ُل {أو . َتنَْتهي إليه اُملسبَّبات   ٢ ذهنًا؛}َواْآلِخرُ { خارجًا، }اْألَوَّ
بر دیگر موجودات سبقت دارد، از این نظر که آفریننده و ] یعنی[» دا اول استخ«

  . پدید آورندة آنهاست
پس از فناي موجودات باقی است، هرچند این فنا با نظر           ] یعنی[» خدا آخر است  «

                                      
  . 10آیۀ ) 14(سورة ابراهیم  .1
  . 70: 13تفسیر کنز الدقائق  .2
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زیرا موجودات بـه ابقـاي      (به ذات موجودات و با قطع نظر از غیر ذات آنها باشد             
  ). اند  به ذاتشان فانیخداوند باقی، و با نظر

کـه  » آخـري اسـت   «شـود و      اَولی که اسباب، از او شروع مـی       » خدا اول است  «یا  
  . گردد مسببات به او منتهی می

  . در ذهن» آخر است«در خارج، و » خدا اول است«یا 
با توجه به سخنانی که در گذشته بیان شد، معناي نخستی کـه در ایـن تفـسیر                  

 از این نظر که خداوند آفرینندة موجودات است نه تنها بـر             .گردد  آمده، روشن می  
وجِد«آنها سبقت دارد، و پیش از آنها وجود داشته است، بلکه خدا              نـه  (اسـت   » م

وجد« م« (  ث«ودحاست » م)ثدحتوان تصور کـرد و   براي خدا ابتدایی نمی). نه م
  . این همان اَزلی بودن خداست

» باشـد   است؛ یعنی پس از فناي موجودات پایدار می       خدا آخر   «: گوید  اینکه می 
  : سه معنا دارد» فنا«

  نابود شدن و نیست گردیدن؛ ) الف
  متالشی شدن و تبدیل شدن به چیزي دیگر؛ ) ب
  . مانند اینکه ذات اشیا قابل فناست، هرچند با ابقاي خدا باقی می) ج

 بـه ذات ممکنـات،      رسد معناي سوم مراد مفسر باشد؛ یعنی با توجـه           به نظر می  
به وسیلۀ موجدشان و با ارادة خـداي        (موجودات فنا پذیرند و با قطع نظر از ذاتشان        

  . قابل بقایند )متعال
  : کند این است که بیان می» آخر«و » اول«معناي دومی که براي 

اند، از خدا  خدا اول است؛ یعنی همۀ اسبابی که در سلسله عوامل ایجاد موجودات   
باشـد و آنهـا را از عـدم     د و خداست که پدیـد آورنـدة اشـیا مـی    گیرن  نشئت می 

  . آفریند، پس تنها خداست که اَزلی است می
بات و موجوداتی که در سلسلۀ عوامل ایجـاد و     بسخدا آخر است؛ یعنی تمامی م

رسند، وراي همه اینها تنها خدا باقی و ابدي است، بـراي              فنا قرار دارند به پایان می     
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و انتها معنا ندارد؛ زیرا خدا از سنخ موجودات نیست تـا نهایـت و غـایتی                 او ابتدا   
  . داشته باشد

  : چنین است» آخر«و » اول«بیان معناي سوم دربارة 
خدا اول است؛ یعنی اول حقیقی خداست که در خارج تحقق دارد، لیکن نه به               (

 قبل از هـر     این معنا که برایش در هستی موجود دومی با ابتدایی لحاظ شود و خدا             
خدا آخر است؛ یعنی ابدي است بی آنکه بـه پایـانی            . موجودي بوده و اَزلی است    

   1).منتهی گردد

  تفسیر المیزان 
  : نویسد در تفسیر آیه، می» المیزان«عالمه طباطبایی در 

چون خداي متعال بر هرچیزي که فرض شود قـدرت دارد، بـا ایـن توانمنـدي بـر        
هـر آنچـه اول فـرض شـود، خـدا اول      . یط اسـت  محـ از همۀ جهات  ـهرچیزي  

  . باشد نه آن چیزي که اول فرض شد می
                                      

 به نظر استاد، معناي اول که در تفسیر کنزالدقائق آمده روشن است و در آن ابهـامی وجـود                   .1
رود مقصود آنچه باشد کـه        باشد و احتمال می     ندارد، ولی معناي دوم و سوم خالی از ابهام نمی         

رود   و احتمـال مـی    ) که برگشت آن به ازلی و ابدي بودن خداوند متعال اسـت           (بیان گردید   
این باشد که   » ذهناً«و آخر است    » خارجاً«مقصود از معناي سوم که خداوند متعال اول است          

برد به اینکه موجِـد   اه نظر به موجودات و محدثات که در خارج تحقّق دارند پی می  انسان از ر  
حدثی وجود دارد که در وجود بر همۀ موجودات سبقت دارد              البته بدون سنخیت بـین او    (و م

  ). و موجودات
 و اینکه آخر  » خارجاً«بنابراین، ذات مقدس او به اعتبار آنچه در خارج تحقق دارد اول است                

شود و چـون فنـاي        ماند و فانی نمی     یعنی در فرض فناي موجودات، او باقی می       » ذهناً«است  
همۀ موجودات به فعلیت نرسیده و در خارج تحقق پیدا نکـرده اسـت، لـذا بـه ایـن اعتبـار،         

باشد، یعنی با لحاظ فناي همۀ موجودات آخریت مفهوم پیـدا             آخریت خداوند متعال ذهنی می    
ر مقصود از معناي سوم این احتمال باشد که بیان شد، از حیثی به معنـاي اول                 کند؛ البته اگ    می

 . گردد باز می
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جانبۀ قـدرت   و هر آنچه آخر فرض شود، خدا بعد آن است به جهت احاطۀ همه        
و . باشـد نـه آن چیـزي کـه آخـر فـرض شـد                خدا بر آن چیز، پس خدا آخر می       

حاطـۀ قـدرت    هرچیزي که ظاهر فرض شود، خدا ظاهرتر از آن است به دلیـل ا             
باشد نه آنچه ظاهر فرض       آن چیز بر او، پس ظاهر، خدا می       ) و باالي (خدا از فوق    

  . شد
تـر از اوسـت بـه خـاطر         و هر آنچه فرض شود او باطن است، خداي متعال بـاطن           

باشد نه آنچـه بـاطن فـرض     احاطۀ خدا از وراي آن چیز به آن، پس خدا باطن می   
 باطن مطلـق خداسـت، و ایـن صـفات دربـارة             بنابراین، اول و آخر و ظاهر و      . شد

  . اند غیرخدا اضافی و نسبی
باشد وگرنـه     و اول و آخر و ظاهر و باطن بودن خداي متعال، زمانی و مکانی نمی              

شد و منزه از آن دو نبود، بلکه اشیا به هر نحـوي کـه                 بر زمان و مکان مقدم نمی     
 از -پـس  . ر آنهاسـت فرض شود و بر هرچگونگی که به تصور آید، خدا محیط ب       

) اول و آخر و ظاهر و باطن      (هاي چهارگانه      روشن شد که این نام     -آنچه گذشت   
هاي اسم محیط خدایند، و اسم محیط فرع اطـالق قـدرت بـر خداسـت؛          از شاخه 

  . باشد زیرا قدرت خدا بر هرچیزي محیط می
دا بـر   احاطـۀ وجـود خـ     ) هـاي   و شاخه (توان این اَسماي چهارگانه را از فروع          می

هرچیزي دانست؛ بدان جهت که خداي متعال پیش از ثبوت هرچیزي ثابت است           
تـر اسـت و    باشد، و از هرچیـزِ ظـاهر، نزدیـک        و پس از فناي هرچیزي ثابت می      

  . باشد که در اَوهام و عقول بگنجد تر از هرچیز پوشیده و نهانی می باطن
شـوند   ي متعال منشعب میهاي چهارگانه، به نوعی، از علم خدا        و همچنین این اسم   
  : فرماید و ذیل آیه که می

  . با این نظریه تناسب دارد» خدا بر هرچیزي دانا و آگاه است«
خـدا اول اسـت قبـل از        : اند به اینکـه     هاي چهارگانه را تفسیر کرده      بعضی این نام  

اي که بـر او   همۀ اشیا، و به ادله) و نابودي(هرچیزي، و آخر است بعد از هالك        

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



   )توحید( آیات العقائد  *48
 

  . گردد با حواس درك نمی] به این معنا که[ دارد ظاهر است و باطن است داللت
خدا اول هرچیزي است، بی آنکه آغازي برایش باشد، و آخر اسـت،      : و گفته شده  

بدین معنا که پس از هرچیزي است بی آنکه نهایت داشته باشد؛ و ظاهر و چیـره               
باشد؛ و باطن و عالم   میو برتر و باالتر از هرچیزي است، و هرچیزي فروتر از او       

  . به هرچیزي است،و اَحدي داناتر از او وجود ندارد
نزدیکی، و  انتها، وظاهر است بی ابتدا، وآخر است بی خدا اول است بی: و گفته شده

  . پرده و حجاب باطن است بی
انـد، و مـا آنهـا را     و در اینجا اقوال دیگري در معنـاي آیـه هـست کـه نامناسـب           

   1.نیاوردیم
  : در این بیان، عالمه، آیه را از سه جهت مورد توجه قرار داده است

  قدرت خداي متعال . 1
هر چه را کـه مـا اول و آخـر           . از جهت قدرت، خدا بر هرچیزي محیط است       

از این نظـر، خـدا،      . باشد  فرض کنیم، خدا به جهت احاطه قدرتش بر آن محیط می          
  . فرض شوداول است و آخر، نه آن چه که اول و آخر 

خدا از هر ظاهري که فرض شود آشکارتر است به خاطر احاطۀ قدرت خدا بر               
  . تر از هر باطنی است، به خاطر احاطۀ قدرت خدا از وراي آن آن، و باطن

باشد، اول و آخـر و       رو مظروف آنها نمی     خدا پدید آورندة زمان و مکان است، از این        
  . شد ت، وگرنه او مقدم بر زمان و مکان نمیظاهر و باطن بودن خدا زمانی و مکانی نیس

پس به بداهت عقل و نقلِ معتبر، اول و آخر زمانی و عددي، و ظـاهر و بـاطن    
  . مکانی از ذات حق منتفی است

  احاطۀ وجودي خداي متعال . 2
هـاي چهارگانـه فـرع احاطـۀ          توان این احتمال را مطرح ساخت که این نام          می

                                      
  . 146 ـ 145: 19المیزان  .1
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او قبـل از    .  متعال بر هرچیزي احاطۀ وجـودي دارد       وجودي خدا باشد؛ زیرا خداي    
هرچیزي ثابت است و پس از فناي اشیا ثابت خواهد بود و ظاهرتر از هر ظاهري                

  . تر از هر باطنی است که در دسترس اوهام و عقول قرار گیرد و مخفی
کـه هـم ظـاهر     پس از نظر احاطۀ وجودي، خدا هم اول است و هم آخر؛ چنان        

   .است و هم باطن
  علم خداي متعال . 3

ویژه آنکه در     توان نوعی انشعاب از علم حضرت حق دانست؛ به          این اسما را می   
  . ؛ خدا بر هرچیزي عالم و داناست» و هو بکل شیء علیم«: ذیل آیه هست

توان دریافت که این سه بینش، فرع اسـمِ محـیط خداینـد، و           با اندکی تأمل می   
ت، و این سه به یک حقیقت اشاره دارد و آن اسم          احاطۀ خدا در همۀ آنها نهفته اس      

  . باشد خدا می» محیط«
  : آیات دیگري نیز به این حقیقت رهنمون است؛ مانند

يًطاَوَكاَن اهللاُ{ ِ ٍء حمُّ   ؛ ١} بُِكلِّ َيشْ
  . باشد و خدا بر هرچیزي محیط می

يطٌ { ِ ٍء حمُّ ُه بُِكلِّ َيشْ   ؛ ٢}َأَال إِنَّ
  . احاطه داردبدانید که او بر هرچیزي 

مطالب یاد شده از تفسیر المیزان مـتَّخذ از بعض روایاتی اسـت کـه              (بخشی از   
  . که البته با بعضی تعابیر فلسفی همراه است) آورده شد

  هاي ناصواب  تفسیرهاي انحرافی و برداشت
گونه که در مقدمه بیان شد، آن دسته از تفسیرها و معانی کـه بـا اصـول         همان

 ندارد و برخالف ظاهرِ الفاظ و عبارات آیه نیست، به عنوان یـک              وحیانی منافات 
                                      

  . 126آیۀ ) 4(سورة نساء  .1
   . 54آیۀ ) 41(سورة فصلت  .2
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  . توان آن را مراد پروردگار دانست اشکال است هرچند نمی احتمال بی
هاي ذهنـی یـا قواعـد     ساخته  بر اساس پیشـهاي نادرست   لیکن گاه برداشت

  .اند  صورت گرفته است که ازنظر عقل و وحی مردود و باطلـ پذیر علمی خدشه
اند که خدا     را این گونه معنا کرده    » اول و آخر و ظاهر و باطن      «بعضی از عرفا    

 »بسيُط احلَقيقة ُكلُّ األشياء ولـيس بـيشء منهـا« :همه چیز است و از قاعدة معروف      
  . اند استفاده کرده

پیداست که این تفسیر با اصول وحی همخوانی ندارد؛ زیرا روشـن اسـت کـه                
ب و بیانات قرآن و حدیث بر وجود خالق و مخلوق           اساس ارسال رسل و انزال کت     

و مالک و مملوك استوار است و بدین جهت امر و نهی و ثواب و عقاب در پـی                   
  . و تمامی اینها با تفسیر یادشده متضاد است... دارد و

  . پردازیم هاي ناصواب، می اکنون به شواهدي از این گونه برداشت

  سخن ابن عربی . 1
  : نویسد یر آیۀ مذکور میابن عربی در تفس

ُل {  . الذي يبتدئ منه الوجود اإلضايف باعتبار إظهاره} ُهَو اْألَوَّ
 الذي ينتهي إليه باعتبار إمكانه و انتهاء احتياجه إليه، فكّل يشء }َواْآلِخرُ {

 . به ُيوَجد وفيه يفني؛ فهو أّوله و آخره يف حالة واحدة، باعتبارين
 . كوان بصفاته وأفعاله يف مظاهراأل}َوالظَّاِهرُ {
  ١ باحتجابه به بامهياته و بذاته؛}اْلَباطِنُ  وَ {
 به اعتبار آشکار ساختن خـدا آن  ـاولی که وجود اضافی  ] یعنی[» خدا اول است«

  . شود  از او آغاز میـرا 
 به اعتبار امکـانش و انتهـاي   ـآخري که وجود اضافی  ] یعنی[» و خدا آخر است«

                                      
  . 317: 2) منسوب به ابن عربی(تفسیر القرآن الکریم  .1
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  ). رسد و می(گردد  ی می به او منتهـاحتیاجش 
شود، پس خـدا در       آید و در او فانی می       رو، هرچیزي به وسیلۀ خدا پدید می        از این 

  .  هم اول هرچیزي است و هم آخر آنـ به دو اعتبار ـیک حالت 
  . به صفات و افعالش در مظاهر هستی» و خدا ظاهر است«
  . ۀ ما هیاتش و ذاتشبه وسیل) و پوشیده ماندنش(به احتجاب » و خدا باطن است«

  : نویسد ابن عربی در فصوص الحکم می
َسَب النفَس إىل َسب اإلهليَّة ِمـن اجيـاِد َفنَ محن؛ ألنـَّه َرِحَم به ما َطَلَبتـْه النَّ  الرَّ

هو  باطنها إذ  وهو}الظَّاِهرُ {هو   إذ ـ الَّتي ُقلنا هي ظاهر احلقـُصَور العاَمل 
ُل { و }اْلَباطِنُ {  إذ كـان عينهـا }اْآلِخرُ { إذ كان و ال هي، و هو }ُهَو اْألَوَّ

  ١...عند ظهورها
آورد و بـا اسـتفاده از شـرح           این عبـارات را مـی     » ممد الهمم «صاحب کتاب   

  : دهد کند و توضیح می فصوص قیصري آنها را به گونۀ زیر ترجمه می
از (کردند  چون ذات حق مشتمل بر حقایق عالَم است و آن حقایق، طلب ظهور می             

س کرد   ) این روي کرب در باطن ذات حاصل شد        بـراي اظهـار آنچـه کـه در         (تنفُّ
مـن  : رسول اهللا فرمـود   (نسبت داده است    » رحمن«لذا نفس را به اسم      ) باطن داشت 

یـابم و ایـن نفـس عبـارت اسـت از وجـود عـالم           نفس رحمن را از جانب یمن می      
    ... .)منبسط بر اعیان

یعنـی اسـماء   [رحمت کرد آنچه را که نسب الهیـه         زیرا حق تعالی به اسم رحمن       
کردند که طلبشان ایجاد صـورت عـالَم اسـت            طلب می ] الهیه یعنی وجودات الهیه   

  صورتی که ظاهر حق است؛ 
زیرا حق ظاهر است، و حق تعالی باطن آنهاست؛ زیرا حق تعالی باطن اسـت، و او           

                                      
، 736 ـ  735): قیصري(؛ شرح فصوصکلمۀ هودیۀ فص حکمۀ أحدیۀ فی، 112: فصوص الحکم .1

 . 275: ؛ ممد الهممفص حکمۀ أحدیۀ فی کلمۀ هودیۀ

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



   )توحید( آیات العقائد  *52
 

ست؛ زیـرا عـین اعیـان عـالَم     اول است؛ زیرا او بود و صورت عالَم نبود، و او آخر          
   1... .ظاهر در خارج است

ذوا اهللا وقايـةً    فكـاَن احلَـقُّ ظـاهرُهم، أي عـنيَ أين املتَّقون؛ أي الـَّذين اختَّ
 ... . ُصَورهم الظاهرة؟

 متقیانی که خدا را وقایۀ خود گرفتند، پس حق، ظـاهرِ ایـشان اسـت؛          هستند کجا
   2. ...  ظاهرة ایشان است یعنی عین صورت

بوجـه و العبـد وقايـة للَحـقِّ بوجـه، َفُقـل يف  ٣للعبدو إذا كاَن احلقُّ وقايًة 
، و إن  الكون ما شئَت؛ إن شئَت ُقلَت هو اخلَْلق، و إن شئَت ُقلَت هو احلَـقُّ
شئَت ُقلَت هو احلَقُّ و اخلَْلق، و إن شئَت ُقلَت ال َحقَّ ِمـن ُكـلِّ وجـه و ال 

 ... .ئَت ُقلَت باحلرية يف ذلكَخْلق ِمن ُكلِّ وجه، و إن ش
و بـه   ) کـه حـق، ظـاهر عبـد اسـت         (و چون حق تعالی به وجهی وقایۀ عبد است          

بگو همه موجودات بنابراین ) که عبد ظاهر حق است   ( وجهی عبد وقایۀ حق است    
چنـان کـه موحـد      (و بگو همه حقند     ) چنانکه محجوب می گوید   (کائنه، خلقند   

نه حق است از هر جهت و نه خلـق      :  و یا بگو    حق و خلقند   هو بگو هم  ) گوید می
قِ جامع بین مراتب الهیه و عبودیت می          چنان(است از هر جهت      و ) گویـد   که محقِّ

کـه گفتـه شـد ادراك، عجـز از درك ادراك            (اگر خواهی قائل به حیرت بـاش      
به این اعتبار است که خلق، ظاهر است و » اند همه خلق«: کسانی که گفتند ).است

به این اعتبار است که حـق ظـاهر   » همه حق است«:  و کسانی که گفتند    حق باطن 
» هو الحقُّ و الخلق   «: گوید  است و خلق باطن و آن که جمع بین هر دو کرد که می             

                                      
  .275: ممد الهمم. 1
 . 276همان،  .2
آمده است و درست نیز » للعبد«آمده است حال آنکه در شرح قیصري        » للحقِّ«در ممد الهمم    . 3

  .همین است

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  53*  هو األول و اآلخر : آیه اول

  . ... این جامع مراتب الهیت و عبودیت است
و اگر در مرتبۀ قـرب فرایـضی،    » او خلق است  «: اگر در مرتبۀ قرب نوافلی، گویی     

او حـق و خلـق   «: گـویی : و اگر در مرتبۀ جمع بین آن دویی      »  حق است  او«: گویی
نه حق «: اي، گویی و اگر در مرتبۀ تحقیق و تمییز بین مراتب الهیه و خلقیه       » است

و اگر در مرتبۀ عجزي، قائل به       » است از هر وجهی و نه خلق است از هر وجهی          
   1... .حیرتی

ل حق در صور نمی      بود، رسل الهی      اگر چنانچه تحدید نمی    خبار به تحو فرمودند و    ا
  . کردند همچنین او را به خلع همۀ صور از نفس خود وصف نمی

حق تعالی در   : که) حدیث تحول ( آمده است    2]از طرق عامه  [که در حدیث      چنان
  : گوید آید و می روز قیامت براي خلق در صورتی ناشناس درمی

ُكُم اْألَْعَىل {  »بریم به خدا از تـو  ما پناه می«: گویند که  پس خلق می3}َفَقاَل َأَنا َربُّ
   4.کنند وي را گاه خلق سجده می کند، آن پس خداوند درصورت عقایدشان تجلِّی می

  : افزاید قیصري در ادامه می
َور ُكلُّها َحمُدودة َور اَملحـُدودة و َنطـَق . والصُّ فـإذا كـاَن اْحلَـقُّ َيظَهـُر بالـصُّ

ٍء َعلِـيمٌ  {الكتاُب بأنـَّه ُل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَبـاطُِن َوُهـَو بُِكـلِّ َيشْ  ٥}ُهَو اْألَوَّ

                                      
  .278 ـ 277: ممد الهمم. 1
 يوم القيامة للخلـق يف  احلق يتجّىل إنّ « كام جاء يف احلديث الصحيح: ي چنین است  عبارت قیصر  .2

صـورة عقائـدهم،    يف فيـتجىل.باهللا منك نعوذ: فيقولون. أنا ربكم األعىل: رة منكرة، فيقولصو
ل معروف اسـت         مضمون این حدیث  ( .»فيسجدون له ــ در بـسیاري از       ـ که به حدیث تحو

؛ مـستدرك   113: 1؛ صحیح مسلم  205: 7صحیح بخاري : است، از جمله  منابع اهل سنت موجود     
 ). 582: 4حاکم

  . 24آیۀ ) 79(سورة نازعات  .3
  . 741): با مقدمۀ آشتیانی( ؛ شرح فصوص قیصري 278: ممد الهمم .4
 . 3آیۀ ) 57(سورة حدید . 5
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ورة أيضًا َليس إّال َحَصَل الِعْلم للعارف، أنَّ الظَّاه   ١؛ هوَر هبذه الصُّ
ـ ها صورت هـاي محـدود ظـاهر     که حق بـه صـورت   پس زمانی.  محدودندـ همه   

اول و آخـر و ظـاهر و بـاطن اسـت و بـر               او  «شود و کتاب گویاست به اینکه         می
ظـاهر بـه ایـن      : شود کـه    علم حاصل می  ] به خدا [براي عارف   » هرچیزي داناست 

  . باشد جز او نمی] چیزي[ها نیز  صورت
  : گوید ابن عربی می

  عليه  َيَقُع احلكم إّال و ال           إليه ُن إّال ـظر العيـَتنْ  َفال             
  . گردد گرد و حکم، جز بر او واقع نمین چشم، جز سوي او نمی
  : نویسد و قیصري در توضیح آن می

اهد واَملـشُهود وهـو  إذ ال موُجوَد سواه لَيكوَن ُمشاهدًا إيــّاه، َبـل هوالـشَّ
  ٢احلاكُم واَملحكوُم عليه؛

بلکـه  ] و حـق او را بنگـرد      [زیرا هیچ موجودي جز او نیست تا مشاهد او باشـد            
  ]. و بس[ و محکوم علیه، خود اوست شاهد و مشهود و حاکم

که هر گونه نیازمنـدي     (آیات سورة توحید    . نادرستی این سخنان، روشن است    
معناسـت و     دارد که در ذات خـدا زاد و ولـد بـی             کند و بیان می     را از خدا نفی می    

ءٌ { و آیۀ) باشد اَحدي همتاي او نمی    که در توصیف خداسـت و  3}َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ
َا النَّاُس {: او چیزي نیست، و نیز این آیه که       ) و شبیه (ثل   م گوید که   می َأنـُتُم َيا َأهيُّ

ِميـُد ـهِ اْلُفَقَراُء إَِىل اللّ   اي مردم، شما فقیر و نیازمند به خدایید و      ؛4} َواهللاُ ُهَو اْلَغنِيُّ اْحلَ
 جـز   باشد کـه    گر این حقیقت می      همه به صراحت بیان    .نیاز و ستوده است     خدا بی 

                                      
 .741: شرح فصوص قیصري. 1
  . 742: شرح فصوص قیصري .2
   .11ۀ آی) 42(سورة شوري  .3
  . 15 آیۀ )35(سورة فاطر  .4
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اند و قوامشان بـه ذات        خدا، چیزي وجود دارد؛ گرچه دیگر چیزها همه نیاز محض         
  . خداست و هرگز با او همانندي و شباهت ندارند

پس اگر در عالَم جز خدا هیچ چیز نبود، این گونه آیات معنا نداشت؛ زیـرا در              
ش به ا آن صورت، چیزي وجود نداشت تا همانندي خدا با آن نفی شود و نیازمندي         

  . خدا مطرح گردد
َوَنَفْخُت فِيِه {د که در آیۀ     ـده  ار به دست می   ـ معی 1}ُيوَلْد  مْ ـَيلِْد َولَ  مْ ـلَ {ۀ  ـآی

وِحي   ...). مانند بیت اهللا، جاراهللا( اضافه تشریفی است 2}ِمن رُّ
  : کند  چنین نقل می7که محمد بن مسلم از امام باقر آنچنان

 :  خلق آدم عيل صورته، فقال عام يروون أن اهللا7سألت أباجعفر
 سـائر الـصور املختلفـة حمدثـة واصـطفاها اهللا واختارهـا عـىلهي صورة 

بيتي :  نفسه؛ فقالها إىل نفسه كام أضاف الكعبة إىل نفسه والروح إىلففأضا
وِحي {   ٣؛}َوَنَفْخُت فِيِه ِمن رُّ

ورت کننـد خداونـد آدم را بـر صـ      ـ دربارة آنچه که روایت مـی  7از امام باقر
آن صـورت، مخلـوق   :  فرمودند7خودش خلق نمود ـ سؤال کردم یعنی چه؟ امام 

انتخاب فرمود و به ) برتریش داده(ها  اي بود که خداوند بر سایر صورت ایجاد شده
ام، و  خانه: که کعبه و روح را به خود نسبت داد و فرمود خود نسبت داد؛ همچنان

  . دمیدم در او از روحم

  شرح قیصري . 2
اي بـر آن      که یکی از معاریف فن مقدمـه      ( مقدمۀ قیصري بر شرح فصوص       در

                                      
  . 3آیۀ ) 112(سورة اخالص  .1
  . 72آیۀ ) 38( ؛ سورة ص 29آیۀ ) 15(سورة حجر  .2
 ). با کمی تفاوت (103:  صدوقتوحید ؛ 4 ، حدیث 134 : 1اصول کافی .3

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



   )توحید( آیات العقائد  *56
 

  : آمده است) مقدمه نگاشته است
ُل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن َوُهـَو {و َنبََّه أيضًا أنـَّه عُني األشياء بقوله  ُهَو اْألَوَّ

ٍء َعلِيمٌ   . }بُِكلِّ َيشْ
سـامئه وصـفاته يف عـاَملَي العلـم فكونه عَني األشياء، بظهوره يف مالبـس أ

والعني، وكوُنه غَريها، باختفائـه يف ذاتـه واسـتعالئه بـصفاته عـّام ُيوِجـُب 
سه عن ِسامت احلدوث  ْرص والتعيني، وَتقدُّ ِهِه عن احلَ ني، وَتنَزُّ النَّقَص والشَّ

 إعدامه هلا يف إظهاره إّياها و  فيها مع١ اختفاؤه،اجياده لألشياء و. والتكوين
ظهوره بوحدتـه وقهـره إّياهـا بإزالـة َتعيُّناهتـا و سـامهتا و  قيامة الكربي،ال

ارِ ـُمْلُك اْلَيْوَم لِلَّ ـِْن الملَِ {َجْعلها متالشيًة كام قال  ٍء { و٢}ِه اْلَواِحِد اْلَقهَّ ُكلُّ َيشْ
  ٤ .٣}َهالٌِك إِالَّ َوْجَههُ 

خدا اول و «: ه فرمود و نیز خدا آگاه ساخت که او عین اَشیا است با این سخنش ک             
  . »، و او بر هرچیزي داناست استآخر و ظاهر و باطن

اینکه خدا عین چیزهاست به ظهور اوست در لباس اَسما و صفاتش در عـالَم علـم               
و در عالَم خارج، و اینکه خدا غیر اشیاست به اختفاي اوست در ذاتش و ] و ذهن[

باشد و بـه   کاستی و عیب می به صفاتش از آنچه موجب نقص و        ) و برتري (استعال  
هاي حدوث    از نشانه ) و پاکیزه بودنش  (منزه بودن خدا از حصر و تعیین، و تقدس          

  ). و هستی یافتن(و تکوین 
و پدید آوردن خدا اشیا را، پنهان شدن خداست در آنها با ایـن کـه خـدا آنهـا را                    

خداست بـه   آشکار ساخته، و نابود کردن خدا اشیا را در رستاخیز بزرگ، ظهور             
                                      

 . آمده است» و اختفاؤه«، )قیصري( فصوص هايدر برخی از شرح . 1
  . 16آیۀ ) 40(سورة غافر  .2
  . 88آیۀ ) 28 (قصصسورة  .3
  . 17 ـ 16): با مقدمه آشتیانی(شرح فصوص قیصري  .4
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هـا و   بـه وسـیلۀ از بـین بـردن تعینـات و نـشانه      اش و چیرگی او بر آنها   یگانگی
و خـود   [امروز پادشاهی از آن کیـست؟       «: فرماید  که می   متالشی ساختنشان؛ چنان  

گردد   هرچیزي هالك و نابود می     «و» براي خداي یگانۀ پیروزمند   ] دهد  پاسخ می 
  . »او] و ذات[مگر وجه 

 »بسیطُ الحقیقۀ کُلُّ األشیاء ولیس بـشیء منهـا        «  همان قاعدة  چکیدة این سخن،  
باشد و اینکه هرچند از موم اَشکال مختلف بسازند، لیکن حقیقت همۀ آنها یک                می

  .  است)موم(چیز 
نات و محدودیت       ن و             با صرف نظر از تعیها، خدا همه چیز است و با حفظ تعـی
بـا  : گوید   روست که در پایان می     از این . لحاظ محدودیت، هیچ یک از آنها نیست      

توجه به رجوع هرچیز به اصلِ خود، همۀ اشیا، پس از متالشـی شـدن و از دسـت                 
نات خودشان، در ذات حق فانی می شوند دادن تعی .  

گر آن اسـت    بیان »فی عالَمی العلم والعین   ... کونه عین األشیاء  «: گوید  اینکه می 
هم در عالَم   (صفات، بروز و ظهور یافته      مقام غیب الغیوب، در کسوت اسما و        : که

پس یـک حقیقـت اسـت کـه بـه           ) خارج و ماده و هم در عالَم مجرَّدات و ذهن         
  . نگریم هاي مختلف آن را می صورت

 بدان معناست که خدا با لحاظ تعین، غیـر          »...و کونه غیرها  «: گوید  و اینکه می  
زد و محدودیت نقص و عیـب بـه         سا  باشد؛ زیرا تعین، او را محدود می        این اشیا می  

رود، و خدا منزه از شکل و حدود و صفات ممکن است و مبرا از عالئـم                   شمار می 
  . حدوث و تکوین

درجاي دیگري از این کتاب بیان شده است که در بینش عارفان کامل، تصور              
معناست، تنها یـک حقیقـت        براي وجود بی  ) مرتبۀ قوي، متوسط، ضعیف   (مراتب  
ـ مقامِ ظاهر: وجود دومقام دارد. الت و شئون آنباشد و حا می  ـ که خلـق اسـت     

  . باشد ومقام باطن، که حق می
شـود و بـه       پس یک حقیقت است که به اعتبار بروز و ظهور، خلق گفته مـی             
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  :گوید که قیصري در شرح فصوص می همچنان. اعتبار بطون حق
ُل {ب بأّنـه َور املحـدودة، وَنَطـَق الكتـاصُّ الـفإذا كان احلُق يظهر ب ُهـَو اْألَوَّ

ٍء َعلِـيمٌ    َحـَصَل اْلِعلـُم للعـارف أنَّ }َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن َوُهَو بُِكـلِّ َيشْ
  ١ هو؛ إّال الظاهَر هبذه الُصَورأيضًا ليس
شود و کتاب گویاست به       هاي محدودي آشکار می     پس هنگامی که حق به صورت     

عـارف  »  باطن است و او بـر هرچیـزي داناسـت          او اول و آخر و ظاهر و      «: اینکه
  . ها نیز، چیزي جز او نیست یابد به اینکه ظاهر به این صورت آگاهی می

یابد جـز حـق متعـال نیـست،       دارد که هرچه ظهور می      این عبارت نیز بیان می    
  . شود هرچند او به صورت محدود متجلّی می

  دیدگاه مالصدرا . 3
  : گوید  نوشته میمالصدرا در تفسیري که بر قرآن

ـذي إليـه َينْـساُق  َفهو احلَقُّ األّول الَّذي منه إْبَتدأ امُر العاَمل، و هو اآلِخـُر الَّ
ام بني آدم  إذ منه َصَدَر الوجوُد، و ألجله َوَقـَع الكـوُن و ،وجوُد األشياء سيَّ

ـ ني هو اآلِخُر أيضًا باإلضافة إيل سري املسافرين إليه، فإنـَّهم الَيزالـون ُمَرتقِّ
ْرضة بفنـآئهم عـن ذاهتـم و  جوُع إيل تلك احلَ ِمن ُرتبة إيل ُرتبة حّتي َيَقَع الرُّ
ٌل يف الوجـود و آِخـٌر يف  تهم و اندكاك جبل وجودهم و إنّيتهم، فهو أوَّ ُهويَّ

  ٢اُملشاَهَدة؛
ویژه   به او حق اولی است که عالَم از او آغاز شد، و او آخري است که وجود اَشیا                

اند؛ زیرا وجود از او صـدور یافـت و بـه جهـت او                  سویش در حرکت   بنی آدم به  
  . هستی پدید آمد

                                      
  . 741: شرح فصوص الحکم .1
  . 155 - 154 : 6) مالصدرا (الکریمتفسیر القرآن  .2
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اي  و نیز او آخر است نسبت به سیر مسافران به سویش؛ زیرا آنان پیوسته از رتبـه            
روند تا با فناي ذات و هویتـشان و فروپاشـی کـوه وجـود و                  به رتبۀ دیگر باال می    

  . منیتشان، بازگشت به آن حضرت رخ دهد
  . پس او در وجود، اول است و در مشاهده، آخر

 یعنـی همـه موجـودات    ـدارد که همۀ مسافران   مالصدرا در این سخن بیان می
 در حال سفر به سـوي خداینـد، مراتـب را یکـی پـس از دیگـري       ـعالَم هستی  

  . گردند رسند و در او فانی می پیمایند تا اینکه به ذات حق می می
ست؛ یعنی مقصد سفر موجودات خداسـت و همـه در           ا» آخر«،  » خدا«اینکه  

ك می شان به ذات او بار می    سیر تکاملی  نْد شـوند و آخـرین چیـزي کـه      یابند و م
  . بینند مشاهدة حضرت حق است می

 و نیز بیان ابن عربی که همۀ اشیا را خـدا و  ـلیکن روشن است که این سخن  
و همه چیـز  » ...اول و آخر و«ه  نادرست است، و اینکـداند   او را همۀ چیزها می

آیـد و بـا عقـل و فطـرت و احادیـث،       باشد، از ظاهر آیه به دسـت نمـی    خدا می 
دارند که خالقی وجود  قرآن و تعالیم وحی با فریادي رسا اعالم می . سازگاري ندارد 

  . باشند سنخ یک دیگر نمی دارد و مخلوقی، و این دو با هم تباین دارند و هم
ُئُكم بَِامُكنُتْم َتْعَمُلونَ ـالل إَِىل { :آمده استاینکه در قرآن     .1}ِه َمْرِجُعُكْم َمجِيًعا َفُينَبِّ

دهیـد    بازگشت همۀ شما سوي خداست، او شما را از کارهایی که انجـام مـی              (
شوند تا او بـه       به این معناست که آدمیان در پیشگاه خدا حاضر می         ) سازد  آگاه می 

معناي آیه، حرکت به سـوي ذات خـدا         . گی کند عدل داوري و به حسابشان رسید     
  . باشد، تا مسئله فناي در ذات پیش آید نمی

شـما را از    «: فرمایـد   شوند، اینکـه خـدا مـی        اگر آدمیان در ذات خدا فانی می      
  ! دهد؟ به چه معناست؟ آیا خدا، به خودش خبر می» سازد کردارهاتان با خبر می

                                      
  . 105آیۀ ) 5(سورة مائده  .1
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باشد فانی    می] و جهان هستی  [هرچه در زمین    « ؛1}نٍ ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفا{و نیز آیۀ    
 به معناي فانی در ذات خدا نیست، بلکه بدان معناست که همه چیز فـرو                ،»شود  می
  . گردد طور کلی نیست و نابود می پاشد و یا به می

ا لِلّ {و همچنین آیۀ     ا إَِلْيِه َراِجعـونَ ـإِنَّ ز ما از آنِ خداییم و سـوي او بـا         «،  2}ِه َوإِنَّ
  . باشد نمی» ما از خداییم« به معناي »گردیم می
و بـه   (سـوي او    ملکیت است؛ یعنی ما ملک خداییم و بـه        » الم«در اینجا   » الم«

  . کنیم رجوع می) پیشگاه عدلش
شـود و بـه    باري، این سخن که همۀ اشیا خداست، و هرچیزي از او شروع مـی        

ون و شـئون اوینـد،   هاي گوناگ  صورتـ همه  ـگردد، و موجودات   خودش برمی
پایه است، چگونه یک چیز در عین وحـدت و یگـانگی، دو               اساس و بی    حرفی بی 
این گونه سخنان با اصول وحیانی و امـر و نهـی و تکـالیف               ! تواند باشد؟   چیز می 

  . هاي آسمانی منافات دارد شرعی و فرستادن پیامبران و فرودآوردن کتاب

  اروندیدگاه ابن عربی در عتاب موسی به ه. 4
مشی نادرست است که گاه انحرافات بزرگی در سخنان عرفا            بر پایۀ همین خط   

فهمـی و     شود، تا آنجا که عتاب موسی به هارون را بـه جهـت کوتـه                مشاهده می 
تی هارون می    کم پرستی عین خداپرستی اسـت؛ زیـرا         انگارند که درنیافت بت     ظرفی
   3.»بیند ین هرچیزي میعارف کسی است که حق را در هرچیزي، بلکه او را ع«

                                      
  . 26آیۀ ) 55(سورة الرحمن  .1
  . 156آیۀ ) 2(سورة بقره  .2
مر ِمن هارون ألنـَّه َعلَِم ماَعَبَده أصحاُب اْلِعجل، لِِعْلمه بأنَّ اهللا قـد َقـيض فكان مويس أعلم باأل .3

أالُّيْعبـَد إالّ إياه، وما َحَكَم اهللاُ بيشء إالّ َوَقَع؛ َفكان َعْتُب مويس ألخيه هارون ملِا َوَقـَع األمـُر يف 
فـصوص  ( يشء، بل َيراه َعني ُكـلِّ يشء؛إنكاره وعدم إّتساعه، فإنَّ العارَف َمن َيري اْحلَقَّ يف ُكلِّ 

  )1096:  ؛ شرح قیصري با مقدمه آشتیانی192: الحکم
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 را سرزنش کرد کـه  ـ هارون  ـمعناي این سخن این است که موسی برادرش  
دانی که همه چیـز       چرا بنی اسرائیل را وانگذاشتی که گوساله را بپرستند، مگر نمی          

  ! خداست؟

  الجبر و التفویض تأویلی در . 5
ـ     چنانچه از تعقل در وحی غفلت بشود، گرفتار ظلماتی می          ه بیـرون   گـردیم ک

گرایان اصطالحی چیزهایی شـنیده       تا آنجا که گاهی از عقل     . آمدنش مشکل است  
شود که بسیار بسیار جاي تعجب است، نخست افکار را از منابع غیـر وحیـانی                  می

بندي به وحـی داشـته باشـند و هـم از        خواهند هم پاي    گاه می   اند، آن   آکنده ساخته 
ند، لذا به ناچـار گرفتـار توجیهـات و          قواعد به اصطالح عقالنی خود دست برندار      

سازد و نـه      که نه با ظواهر می      شوند، آن چنان    آور و دور از ذهن می       تأویالت خنده 
  . با اصول وحیانی

 نفی جبر و تفـویض     »الجبر و التفویض بل أمر بین األمرین      «مثالً در موضوع    
ند که خارجاً موجود    ا  را از انسان از باب سالبه منتفی به انتفاء موضوع دانسته و قائل            

اي نیست تا جبر و یا تفویضی ممکن باشد، لذا گفته شده است نـه جبـر                   ذواإلراده
  . است و نه تفویض

در این مکتب به اصطالح عرفانی، انسان جز صورت مرآتی چیز دیگري نیست           
تا مورد امر و نهی قرار گیرد و هرچه خارجاً وجود دارد، یک وجود حقیقی بـیش        
                                                                                       

دانـست    چـه اینکـه مـی     .  به واقع و نفس االمر و به امر توحید اعلم از هارون بود             7موسی  
زیرا او عالم بود که خداوند حکم فرموده کـه          . کردند  اصحاب عجل چه کسی را پرستش می      

پـس جمیـع عبـادت هـا     (و آنچه را حکم فرمود، غیر آن نخواهد شـد    جز او پرستش نشود     
بنابراین عتـاب موسـی   . »اي بسا کس را که صورت راه زد«عبادت حق تعالی است و لکن،    

نمـود و قلـب او چـون     برادرش هارون را از این جهت بود که هارون انکار عبادت عجل می   
بینـد، بلکـه او را عـین هرچیـز      مـی چه اینکه عارف حق را در هرچیز     . موسی اتساع نداشت  

  ) 514: ممد الهمم. (بیند می
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  .  است)بسیطُ الحقیقۀ کُلُّ األشیاء و لیس بشیء منها(عبارتی نیست، یا به 
انگیز حاصل مبانی عرفان مصطلح است، کـه بـدین ترتیـب              این نتیجۀ شگفت  

  . نماید ارسال رسل و انزال کتب و تکالیف عباد همه عبث و بیهوده می
باشـد، ایـن       می 7اي که جزو مجموعه آثار کنگرة جهانی امام رضا          در نوشته 

دهیم بلکه ایشان را  ب آمده است، گرچه ما این بیانات را به نویسنده نسبت نمی مطل
  : دانیم ناقل این سخنان می

 مـرشب التوحيـداألفعايل أْظَهـر لوضـوح ألنَّ استحالة التفويض عىل(...
 حقيقة هلا عدا حكاية ذي  صورة مرآتية الإىلامتناع تفويض األمر اخلارجي 

  ١...) الصورة
 توحید افعالی زید و عمروي وجـود نـدارد، بلکـه آنهـا صـورت                بنابر مشرب 

  . اي بیش نیستند و لذا تفویض نسبت به آنها معنا ندارد مرآتی
ر فيام جلرب عىلكام أنَّ امتناع ا(  هذا املرشب ايضًا أبني؛ ألنَّ اإلكراه إنـَّام ُيَتَصوَّ

َور املأيكون هناك يشء موجود له اقتضاء و إرادة، و  تـي ال ما الـصُّ رآتيـة الَّ
  ٢...)واقعية هلا عدا اإلرائة و احلكاية

گاه جبر معنـا دارد کـه موجـود           و همچنین جبري هم در کار نیست چون آن        
ذواالراده و اقتضایی باشد تا مجبور شدن معنا پیدا کند و حال اینکه اینجـا زیـد و                  

نسبت و لذا جبر و تفویض حقیقی       . عمرو وجود خارجی نداشته جز صورت مرآتی      
  : افزاید و سپس می. معنا است به صورت مرآتی بی

  ٣...) منهج احلكامءزلتني عىلـري املنزلة بني املنـجمال ايضًا لتفس فال(
  : رسد به این عبارت دهند تا می و مطلب را ادامه می

                                      
  .  ، اثر استاد جوادي آملی83: والفلسفۀ اإللهیۀ 7علی بن موسی الرضا. 1
 .همان. 2
 .همان. 3
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إثبات منزلة  نفي اجلرب و التفويض عن تلك الصورة و يصري معنىفحينئذ (
 اط والتفريط من باب السالبة بانتفـاء املوضـوع يففرطريف اإل بني الوسطى

  ١...)سناد يف الثالثن باب املجاز يف اإلولني و ماأل
بنابراین، نفی جبر و تفویض را از باب سالبه به انتفاء موضوع دانـسته و اثبـات             

  . داند می» جري به میزاب«أمر بین األمرین را از باب اسناد مجازي همچون نسبت 

  : » ان السعادهبی«سخن صاحب 
یکـی از مـشاهیر   ) سـلطانعلی گنابـادي   مـال (که نویسندة آن ـ در این تفسیر  

  :  آمده استـعرفاست 
توحیـدي کـه بـراي      (گوینـد      آن اشاره است به آنچه صوفیه در مقام توحید می          یا

و بـراي  ) یابـد  بعضی از سالکان به طریق حال و براي بعضی به نحو مقام بروز مـی           
  . باشد جایز نمی] هرگز[ پایه از توحید نرسد، زبان گشودن به آن کسی که به این

و آنگاه که توحید، حالِ سالک گشت، هنگام زوالِ آن حال، لب گـشودن بـه آن    
و اگر توحید، حال یا مقام سالک نگـشته اسـت، پـس او بـدان لـب        . جایز نیست 

   .خونش مباح است] ریختن [گشاید
تجلّی کنـد، پـس در     » اَحد«و  » واحد«ه اسم   و آن این است که خدا براي سالک ب        

 را مشاهده نکند؛ نه اول را بنگـرد و نـه             یا احد  واحد] خداي[وجود جز   ] عالَم[
آخر را و نه علّت و نه معلول و نه ظاهر و نه باطن و نه صاعد و نـه نـازل و نـه                        

رِك را بلکه همه اینهـا را اعتبـاراتی از نفـوسِ محجـوب بینـد           دك و نه مر دو م 
  . عدمیاتی که حقیقت ندارند

این است که خدا اول است بی اعتبار اولیت بـراي او، و آخـر اسـت بـی        پس معنا 
چنین است؛ یعنی چیـزي و      ] نیز[اعتبار آخریت براي او، و ظاهر و باطن بودن او           

                                      
 .84همان، ص. 1
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   )توحید( آیات العقائد  *64
 

  . باشد وجود نمی) و سراي(چیزي نیست و هیچ اعتبار و اعتباري در دار 
  : ارد این شعر کهو به این مقام اشاره د
  کـه در وحدت، دویی عینِ ضالل است      نـجـا محـال است ـحلـول و اتـّحـاد ای

اند، اشاره به این مقـام دارد یـا ناشـی از آن               هرآنچه نثر و نظم در این مقوله گفته       
به این وحدت و عدم جـواز اعتبـار آن          ) زبان گشودن ( و به عدم جواز تفوه       ،است

  . باشد  رهنمون میـو مقامش این نیست براي کسی که حال 
  : به این معنا اشاره دارد این شعر

   1بـارات شـریعت را نگـه دارـع           هار زنهار ـا خودي زنـا بـاَال ت  
ظـاهر  پیداست که معناي این سخن این است که انسان تا با خـود باشـد بایـد            

شود و نیازي     عت باطل می  گاه که به حقیقت برسد، شری        و آن  شریعت را حفظ کند   
  . شود به آن نیست؛ زیرا تحصیل حاصل می

  اول و آخر و ظاهر و باطن در بیان تأویل 
 : و ائمه  9نشینی از پیامبر    روایات دل ... و  » آخر«و  » اول«در بیانِ تأویل    

  : آوریم رسیده است که در ذیل، بعضی از آنها را می
  :  روایت شده که فرمودند9از پیامبر. 1

ٌل يف النُّبوة، و آخٌر يف اْلبِْعَثة؛أ ُل و اآلخر؛ أوَّ   ٢نا األوَّ
  . در نبوت اولم و در بعثت آخر] یعنی[باشم  من أول و آخر می
است؛ یعنـی در    » اول«دارد که آن حضرت        بیان می  9در این حدیث، پیامبر   

                                      
الهیجی در شرح . است» گلشن راز«؛ بیت اخیر از شیخ محمود شبستري در    144: 4بیان السعاده  .1

تا زمانی که سالک با خود باشد وعقلش برقرار بود، الفاظ وعبـاراتی کـه           «:گوید این بیت می  
انـد و منـع افـشاء اسـرار          توان گفت و ارباب طریقت تجویز نفرموده       مخالف شرع باشد نمی   

  ).559: شرح گلشن راز(» ...اند کرده
  . 120 : 16 ؛ بحاراألنوار51: 1) امین اإلسالم طبرسی(إعالم الوري  .2
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  65*  هو األول و اآلخر : آیه اول

از همه  تر و قبل      زیرا نبوت آن حضرت از دیگر پیامبران مهم       (باشد؛    نبوت اول می  
است به این معنا که پس از همۀ پیامبران به نبـوت برانگیختـه   » آخر«و او  ) است
  : در این موضوع به حدیث زیر توجه بفرمائید. شد

  : کند که  نقل می7صالح بن سهل از حضرت صادق
لَت 9 بعض قريش قال لرسول اهللاإنّ   بأيِّ يشء َسـَبقَت األنبيـاَء، و ُفـضِّ

 جـلَّ ـإين أول من أقـرَّ بِـريبِّ : خرهم و خامتهم؟ قالعليهم و أنت ُبِعثَت آ
 هللا ميثـاق النبيـني وأشـَهَدُهم عـىلا ه ـ و أول من أجاب حيـث أخـذلجال

ُكْم َقاُلوْا َبَىل َأَلْسُت { أنفسهم   فكنُت أوَل نبيٍّ قـال بـىل، َفبـسقُتُهم إىل١} بَِربِّ
وجلَّ ـ ؛   ٢اإلقرار باهللا ـ عزَّ

  : ر عرض کردندبعضی از قریش به پیامب
که در بعثت،  به چه امتیازي بر انبیاء سبقت جسته و بر آنها برتري یافتی؟ درحالی        

  دهندة پیامبرانی؟  آخر آنها، و تو پایان
در عـالَم ألـست و میثـاق، خداونـد از پیـامبران عهـد و پیمـان                  که  گاه    آن: فرمود

ن پروردگـار شـما     آیـا مـ   «: گرفت، و آنها را بر خودشان شاهد قرار داد، و فرمود          
گفتـه و در اقـرار بـه        » بلی«آري، آنجا من اولین پیامبري بودم که        : گفتند» نیستم؟

  . ربوبیت حق بر سایرین پیشی گرفتم
  :  سؤال شد چگونه صبح کردي؟ فرمودند7از امیرالمؤمنین علی. 2

ديُق األكرب و الفاروُق األعظم، و أنا َويصُّ َخري اْلَبرش  و َاصبحُت و أنا الصِّ
ُل و أنا اآلخُر و أنا الباطُن و أنا الظاهُر و أنا بُكـلِّ يشء َعلـيم و أنـا  أنا األوَّ

 ُموُت؛  أو أنا ُاحيي و أنا ُاميُت و أنا َحيٌّ ال... َعُني اهللا
کــه مــنم صــدیق اکبــر  بــه صــبح درآمــدم درحــالی] شــب را ســپري ســاختم و[

                                      
 . 172آیۀ ) 7(راف سورة اع .1
 ) . با اندکی تفاوت (441 : 1 ؛ اصول کافی21، حدیث 16 ـ 15 : 15بحاراألنوار .2
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کس که حـق را از باطـل   و برترین [و فاروق بزرگ ] گوها گوترین راست  راست[
 آدمیان، و منم اول و آخر و ظاهر و باطن، و مـن              جانشین بهترین و  ] سازد  جدا می 

میـرانم و   سـازم و مـی     و منم که زنده می    ... بر هرچیزي دانایم، و من چشم خدایم        
  ! میرم ام و نمی خود زنده

ت چه این صفا  [فروماند  ] و حیرت [اَعرابی از این سخن آن حضرت در شگفتی         
  :  در تبیین سخنشان فرمودند7رو امام از این]  از آنِ خداستـ همه ـ

آخـرین نفـري   » من آخرم« ایمان آورد    9اول کسی که به رسول خدا     » من اولم «
مـن  «پشتیبان اسـالم    » من ظاهرم «که پس از گذاشتن او در لحد، سویش نگریست          

 خدا پیامبرش را به به هرچیزي که» من بر هرچیزي دانایم«آکنده از علم، » باطنم
چـشم خـدا بـر مؤمنـان و         » من چشم خـدایم   « داد   خبرآن آگاه ساخت و او مرا       

مـن  «بـدعت را    » میـرانم   من می «سنت رسول خدا را     » سازم  من زنده می  «... کافران
َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلـوْا ِيف َسـبِيِل {: ؛ زیرا خداي متعال فرمود    »میرم  ام و نمی    زنده َوال َحتْ
ِْم ُيْرَزُقونَ ِه ـالل آنان را که در راه خدا کـشته شـدند،           ؛1}َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء ِعنَد َرهبِّ

   2.خورند اند و نزد پروردگارشان روزي می مردگانی مپندارید، بلکه آنان زنده
 در مسجد نشسته بودند و در محضر آن       7روایت شده که امیرالمؤمنین علی    . 3

اي امیرمؤمنـان،   : شتند، بـه ایـشان گفتنـد      حضرت گروهی از اصحابش حضور دا     
سخن من سخت و دشوار است جز عالمان ! واي بر شما: فرمود! برایمان حدیث کن

. آنان اصرار ورزیدند که آن حضرت برایشان سخن بگوید        ! کنند  آن را درك نمی   
  :  به خانه درآمد و فرمود7امام] برویم، آنان فرمان بردند[برخیزید : فرمود

ُل و اآلخـُر و أنا الَّذي ـذي ُاحيـي و ُاميـت، أنـا االوَّ  َعَلوُت َفَقَهرُت، أنا الَّ
 الظاهُر و الباطُن؛

                                      
  . 169آیۀ ) 3(سورة آل عمران  .1
 . 348 ـ 347 : 39 ؛ بحاراألنوار205: 2) ابن شهرآشوب(طالب  مناقب آل ابی .2
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میرانم، مـنم   سازم و می  جستم و چیره شدم، منم آن که زنده می       برتريمن آنم که    
  . اول و آخر و ظاهر و باطن

] کـه برونـد  [و برخاسـتند  ! او کافر شـده اسـت  : آنان به خشم آمدند و گفتند     
تواننـد    به شما نگفتم که سخن من سنگین است، جز عالمـان نمـی            :  فرمود 7امام

  : گاه فرمود بیایید تا آن را برایتان تفسیر کنم، آن! خردپذیري آن را دریابند
من همانم که ایـن شمـشیر را بـر          ] یعنی[» من باال رفتم و چیره شدم     «: اینکه گفتم 

  . یددو رسولش ایمان آورشما افراختم و بر شما سیطره یافتم تا به خدا 
کـنم و بـدعت را        من سنت را زنـده مـی      ] یعنی[» ...سازم  من زنده می  «: اینکه گفتم 

باشم که به خدا ایمان آورد و مسلمان شد و آخرین             میرانم، و نخستین کسی می      می
کسی هستم که کفن را بر پیامبر پوشاند و دفنش کرد و نزد من است علم ظاهر و                  

   1.باطن
  : خوانیم رت آل یس میدر زیا. 4

 ٢؛رُ اآلِخ  وَ ُل  األوَّ مُ أنتُ 
  . شما هستید اول و آخر

از ] اي امامانِ من  [این جمله نیز با توجه به قراین دیگر به این معناست که شما              
نظر مقام و منزلت، اولین اَوصیا هستید، و از این جهت که پس از شـما اوصـیایی                  

  .نخواهد بود، آخرین آنهایید

                                      
  . 189: 42؛ بحاراالنوار 163): شیخ مفید(االختصاص  .1
   . 82: 99 ؛ بحاراالنوار 317: 2 طبرسی احتجاج .2
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   :وم دهآي

اهللا نورالس ماواتاألرضِ و...  
  

  : تعاىلقال اهللا
َامَواِت َواْألَْرضِ {  اهللاُ ُنوُر السَّ

َا َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصَباٌح املِْْصَباُح ِيف ُزَجاَجةٍ  َجاَجُة َكَأهنَّ  الزُّ
َباَرَكٍة َزْيُتونِةٍ  يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ ةٍ  َكْوَكٌب ُدرِّ ٍة َوالَغْربِيَّ قِيَّ  الَرشْ

 َهيِْدي اهللاُ لِنُوِرهِ  َيَكاُد َزْيُتَها ُيِيضُء َوَلْو َملْ َمتَْسْسُه َناٌر نُّوٌرَعَىل ُنورٍ 
ُب اُهللا اْألَْمَثاَل لِلنَّاسِ  ٍء َعلِيمٌ  َمن َيَشاُء َوَيْرضِ  }َواهللاُ بُِكلِّ َيشْ

 )٣٥ هآي) ٢٤( نور هسور(
  َثِل نور او چون چراغدانی است كه در آنمَ ! مني استها و ز نور آسامنخدا 

  ای  بلورين قرار گريد كه چونان ستارهچراغی باشد و آن چراغ در جامی
  فروزد كه نه رشقی بری آيد، از درخِت خجستة زيتونیدرخشان به نظر م
   نرسدهرچند بدان آتشی؛ نزديك باشد كه روغنش است و نه غربی

  ]تند  درهموپرتوهای نورانی[ور ديگر پديدآيد روشنی بخشد ونوری باالی ن
  ها را ند، و اين َمَثلايت می ك خدا هركه را بخواهد با نور خويش هد

 . داناستی زند و خدا به هر چيزی مردم مخدا برای
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هاي   که از شخصیتـدربارة آیۀ نور سخن فراوان گفته شده است، قاضی سعید قمی  
ـ  1 با بسیاري از علوم اسالمی آشناستباشد که  می معروف اسالمی است و عالمی      در ـ

 غزالی نیز تفسیري    2آورد،  شرح توحید صدوق، سخن مفصلی در تفسیر این آیه می         
 مرحـوم شـیح هـادي       3،»األنوار فی توحید الجبار    مشکاة«در این زمینه دارد به نام       

  . اي کوچک و قوي در تفسیر آیۀ نور نوشته است  نیز رساله4تهرانی
                                      

از حکما و عرفاي بزرگ ایـران در دورانِ صـفویه           ) هـ1107زنده تا سال    (قاضی سعید قمی     .1
وي از شاگردانِ ممتاز مالمحسن فیض کاشانی و مالعبدالرزاق الهیجی و مـوال رجـب               . است

 نفیسی از خود به یادگـار       رفت، و آثار    به شمار می  ) سه عالم بر جستۀ آن زمان     (علی تبریزي 
قاضی سعید برخی از مسائل بنیـادین  ... کلید بهشت، شرح اربعین، اسرار عبادات و     : نهاد، مانند 

و بعضی از مـسائل مهـم       » اصالت وجود «حکمت متعالیۀ مالصدرا را برنتافت و به نقد مسئله          
 داشت و آن را با      حکمت صدرا پرداخت و بر خالف نظر مالصدرا دیدگاه ویژة خود را بیان            

 1: 1براي آگاهی بیشتر نگاه کنید به، مقدمۀ شرح توحید صدوق         (دالیل علمی استوار ساخت     
  ). 93؛ مجله حوزه، شمارة 12ـ 

  . 669 ـ 583: 2) اثر قاضی سعید قمی(نگاه کنید به، شرح توحید صدوق  .2
 . ق1416، چاپ اول، بیروت، دارالفکر، 292 ـ 268در ضمن رسائل غزالی ص .3
شـیخ آقـا بـزرگ تهرانـی در         . هــ ق اسـت    1321شیخ هادي تهرانی نجفی متوفـاي سـال          .4

وي از شاگردان شیخ انـصاري و شـیخ العـراقین و میـرزاي              «: نویسد  می» 169: هدیۀالرازي«
باشد، به فروع     آید و از عالمان بزرگ و محقق، جامع معقول و منقول می             شیرازي به شمار می   
وي در علوم مختلفه اسـالمی      » .است و مرجع تقلید و اهل تأسیس و تنقید        و اصولِ دین آگاه     

هـ 1372آثار ارزشمندي دارد که از جمله همان تفسیر آیۀ نور است به نام نوریه که در سال                  
 .به قلم میرزا حسن مصطفوي ترجمه و چاپ شده است» اشعۀ نور«ق به نام 
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  ها و معناي آیه  ررسی واژهب
مـشکات جـاچراغی اسـت،       }َكِمْشَكاةٍ {: هاي این آیه روشن و گویاست       واژه

هاي گلی قدیم براي گذاشتن چـراغ در نظـر       نوعی فرورفتگی در دیوار که درخانه     
   1.شد گرفته می

هـا را     نوعی چراغ و کانون نـور و روشـنایی اسـت کـه تـاریکی               }ِمْصَباٌح {
   2.پراکند اي نورانی را میشکافد و پرتوه می

  . باشد به معناي شیشه و ظرف بلورین می }ُزَجاَجة{
يٌّ {   . زند تابد و برق می ستارة درخشان است که نور از آن می }َكْوَكٌب ُدرِّ
  

کـه یـا بـدین      » ها و زمین اسـت      خدا نور آسمان  «در این آیه آمده است که       
ها و زمین و یـا        کنندة آسمان   بخش آنهاست و یا هدایت      معناست که خدا روشنایی   

از آنجا که مثل و مانندي براي خـدا وجـود نـدارد             ... . گر اهل آنهاست و     هدایت
اي   زده شده است و گفته شده که مثَل نور خدا به طاقچه           » مثَل«براي حضرت حق    

بخش این چراغ از روغـنِ زیتـون          ماند که در آن چراغی باشد، و مادة روشنایی          می
ه آن روغن از درخت زیتونی به دست آید که در ناحیـۀ شـرقی یـا                 فراهم آید ک  

غربی زمین نباشد که از آفتاب صبح یا عصر بهرة کامل ندارد، بلکه در مکانی قرار   
تابد و زیتون به دست آمده از آن ممتـاز            طور کامل بر آن می      گرفته که آفتاب به   

ز مـواد زائـد اسـت       باشد و روغن حاصل از این زیتون بسیار شفاف و عـاري ا              می
  . درخشد اي که بی آتش زدن می گونه به

اي بلورین نیز نور چراغ را در برگرفته و از هر نظر روشنایی آن    از سویی شیشه  

                                      
 . 313 : 6 )ابوالمحاسن جرجانی( جالءاألذهان؛ 463 ):راغب اصفهانی( مفردات الفاظ القرآن .1
  .الثاقب امليضء الرساج: املصباح: گوید می) 576 : 2(البحرین  که محقق طریحی در مجمع چنان .2
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یابد و هـیچ   جاي اتاق تاریک انعکاس می کامل است و پرتوهاي این چراغ در همه 
  . نقصی در آن وجود ندارد

مان چنین است؛ آنـان دلـشان بـه نـور           هاي اهل ای    مثَل نور پروردگار در قلب    
هدایت الهی روشن است، اعتقاد و شناخت آنها نسبت به خداي متعال تیرگی ندارد       

  . برند و در تردید و دو دلی به سر نمی
یا به معنـاي نـور دوچنـدان اسـت و      }ُنوٌر َعَىل ُنـورٍ {اینکه در آیه آمده است  

 نورهاي فراوان و گوناگونی است      باشد و یا اینکه گویاي      مقصود روشنایی زیاد می   
  . آید که از روغن مصفّا و شفاف و شیشۀ بلورین و منبع نورانی پدید می

ِدي اهللاُ لِنُوِرِه َمن َيَشاءُ {اینکه فرمود    ؛ یعنی به همین گونه که مثـل زده شـد           }َهيْ
اي را    گاه کـه بنـده      کند، و آن    خدا هر کدام از بندگانش را که بخواهد هدایت می         

  . شود ت کرد قلب او به نور الهی روشن و نورانی میهدای
ٍء َعلِيمٌ ـَواللَّ {فرماید    در پایان آیه می    یعنی خداوند بر همه چیز آگاه       }ُه بُِكلِّ َيشْ

است و علم او به کلیات منحصر و محدود نیست، بلکه ریزترین مسائل آفرینش را               
  . داند می

  چگونگی اطالق نور به خدا 
، اطـالق نـور بـه همـین         »ها و زمین است     خدا نور آسمان   «در آیه آمده است   

 بـرذات مقـدس   ـ که از خورشید و ستارگان دیگر نمودار اسـت   ـمعناي ظاهري  
خدا منـزه اسـت از اینکـه بـه ایـن نـور              . باشد  حضرت حق درست و صحیح نمی     

  . شودتعریف  ـ هرچند بسیار لطیف ـمحسوس 
  : ی مطرح استرو، در بیان مقصود از آیه اَقوال از این

  تقدیر مضاف . 1
اسـت بـه معنـاي      » ذو«باشد و آن واژة       در آیه، مضافی در تقدیر می     : اند  گفته
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  . ها و زمین است صاحب و مالک؛ یعنی خدا مالک نورِ آسمان
زیـد صـاحب کـرم اسـت،        » ذو کرم «؛ یعنی   » زید کرم «: نظیر اینکه گویند  

   1.باشد بر زید درست نمی» کَرَم«وگرنه حمل 
  » منور«نور به معناي . 2

شـود   باشد، بلکه در واژة نور تصرف می      براساس این نظر، مضافی در تقدیر نمی      
ها و زمین است و آنها را به وسـیلۀ            بخش آسمان   ا که خداوند روشنایی   ـبه این معن  

   2.سازد نورانی می... ستارگان و خورشید، ماه و
  » مدبر«نور به معناي . 3

ر«اي  نور به معن   بدفالن شـخص نـور قـوم       «نیز کار برد دارد؛ وقتی گویند       » م
   .»است

کند و صواب را به آنـان         یعنی رئیس آنهاست که آنها را در کارها هدایت می         
  . دارد ها بازشان می نمایاند و از نادرستی می

 این معنا به کار رفته است، و بر اسـاس آن بیـان              4 و منابع  3در بعضی از تفاسیر   
  . »ها و زمین است آسمان) ریز و مدیر برنامه(خداوند مدبر «ود که ش می

  نور به معناي ایجاد کننده و هستی دهنده . 4
باشـد؛    ها و زمین مـی      بخش آسمان   بر اساسِ این معنا، خداوند آفریننده و هستی       

زیرا نور در ذات خودش ظاهر و آشکارسازِ دیگر چیزهاست و اساس این ظهـور،               
  . باشد یدایش و هست شدن و وجود پیدا کردن میتحقق یافتن، پ

  
                                      

 .20: 4 ؛ بحاراألنوار 107: 4) تفسیر بیضاوي(مراجعه شود به انوار التنزیل  .1
 . همان .2
تفــسیر (؛ مفــاتیح الغیــب295: 3)ن جــوزيابــ(؛ زادالمــسیر105: 18)طبــري(جــامع البیــان .3

   .379: 23)فخررازي
 . 400: 1) شرح توحید صدوق(؛ نور البراهین 20: 4بحاراألنوار  .4
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  : آمده است تفسیر بیضاويدر 
فاّن النور ظاهٌر بذاته ُمْظِهٌر لغريه؛ وأصُل الظهور هو الوجود، كام أّن أصَل 

 ١....اخلفاء هو الَعَدم؛ و اهللا سبحانه موجود بذاته، ُموِجٌد ملا عداه
سازد؛ و اصل ظهـور      آشکار می  نور به ذات خویش آشکار است و دیگر چیزها را         

باشد؛ خـداي سـبحان بـه         عدم می ) پوشیدگی(که اصل خفا    همان وجود است،چنان  
  ... . ذات خویش وجود دارد و به وجود آورندة دیگر چیزهاست

   2.بنابراین، وجود خداي متعال ذاتی اوست و دیگر موجودات به او موجودند
  
  گر  نور به معناي هدایت و هدایت. 5

در ایـن آیـه بـه معنـاي         » نـور «خوانیم که مقـصود از        ضی احادیث می  در بع 
  : است» گري هدایت«و » هدایت«

از : گفـت  کند که مـی  شیخ صدوق به سند صحیح از عباس بن هالل روایت می         
َامَواِت َواْألَْرضِ {:  دربارة این سخن خداي متعال پرسـیدم       7امام رضا  ، }اهللاُ ُنوُرالـسَّ

  : آن حضرت فرمود
امِء و هاٍد ألهل األرض؛هاٍد    ألهل السَّ

  . گر زمینیان آسمان است و هدایت کنندة اهل هدایت] یعنی خدا[
  ]: که آن حضرت فرمود[در روایت برقی آمده است و 

اموات و هُ ُهَدى   ٣ َمن يف األرض؛َدى َمن يف السَّ
 کـه در    اسـت ] و موجـودات و چیزهـایی     [ همـۀ کـسان      گـر هـدایت   ] خداوند[

                                      
  . 20: 4 ؛ در بحاراالنوار 107: 4) تفسیر بیضاوي(انوار التنزیل  .1
 . در مباحث آینده، نقد و بررسی تفسیر نور به وجود و ایجاد خواهد آمد .2
، 115: 1 ؛ اصول کـافی  6، حدیث 15: ؛ معانی األخبار)1، حدیث15باب  (155: دوقتوحید ص  .3

  . 15: 4بحاراالنوار   ؛4حدیث 
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   1.اند  زمینها و آسمان

  مثَل نور خدا 
َمَثُل { باشد، »بخشی  روشنایی« و» گري  هدایت«  در آیه،  }ُنور{ اگر مقصود از  

یابد؛ مثَل نور خدا همان هدایت در قلب مؤمن است کـه         معناي مشخصی می   }ُنوِرهِ 
تأویل  سازد، و بی    روشن می ) ها که ذکر شد     با آن ویژگی  (دلش را بسان آن چراغ      

  . توان معنایی درست از مثَلِ نور خدا ارائه داد طون آیه، میو توجه به ب
ر« به معناي    }ُنور{لکن اگر    بدوجِد«و  » م معناي  }َمَثُل ُنـوِرهِ {گرفته شود،   » م 
یابد و باید در آن تصرُّف گردد و معنایی غیر از تدبیر و ایجاد مـدنظر                  درست نمی 
  . قرار گیرد

  سخن عالمه طباطبائی 
  : نویسد ، چنین میالمیزانبائی در تفسیر عالمه طباط

النور معروف وهو الذي يظهر بـه األجـسام الكثيفـة ألبـصارنا فاألشـياء 
                                      

ها و زمین باشد و مضاف الیـه نـور             از سماوات و ارض در آیۀ شریفه اهل آسمان         اینکه مراد  .1
 المیـزاب و    جـري : شود مانند   کلمه اهل یا مشابه آن باشد دراصطالح مجاز در اسناد گفته می           

نـسبت داده   ) بیابان دره (و به وادي    ) ناودان(سال الوادي که جریان و سیالن مجازاً به میزاب          
که در آیات دیگـري ایـن         است، چنان ) باران(و مطر   ) آب(شده و در حقیقت مسندالیه ماء       
ُتَهـا اْلِعـُري {) 98 : 10یـونس   ( }َفَلْوالَ َكاَنْت َقْرَيٌة آَمنَْت {: روش به کـار رفتـه است مانند      َأيَّ

تِـي َأْقَبْلنَـا فِيَهـا{) 70: 12یوسف   (}إِنَُّكْم َلَساِرُقونَ  ا فِيَهـا َواْلِعـْريَ الَّ تِـي ُكنـَّ  }َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَّ
اسـت و مجـازاً بـه       ) قافله(که در تمام اینها مسندالیه اهل قریه و اهل عیر           ) 82: 12یوسف  (

گر   ست البته چنین نیست که تفسیر نور در آیه شریفه به هدایت           قریه و قافله اسناد داده شده ا      
و راهنما بدون تقدیر و مجاز صحیح نباشد چه آن که خداوند متعال هـادي و راهنمـاي هـر                    

ٍء { :که فرموده است    چیزي است به هدایت عام تکوینی چنان       ـِذي َأْعَطـى ُكـلَّ َيشْ نَـا الَّ َقاَل َربُّ
  ). 50: 20طه (}َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى
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ظاهرة به وهو ظاهر مكشوف لنا بنفس ذاته فهو الظاهر بذاته املظهر لغـريه 
م لكل ما هذا أول ما وضع عليه لفظ النور ثم عمّ . من املحسوسات للبرص

 وسات عيل نحو االستعارة أو احلقيقة الثانية فعدّ ينكشف به يشء من املحس
نور يظهر به حمسوساته كالسمع والشم والـذوق  كل من احلواس نورًا أو ذا

 العقل نورًا يظهر به املعقـوالت كـل م لغرياملحسوس فعدّ ثم عمّ . واللمس
 . ذلك بتحليل معني النور املبرص إيل الظاهر بذاته املظهر لغريه

ء هو الذي يظهـر بـه نفـسه لغـريه مـن األشـياء كـان وإذ كان وجود اليش
مصداقًا تامًا للنور ثم ملا كانت األشياء املمكنة الوجـود إنـام هـي موجـودة 

  ١؛...  للنور كان هو املصداق األتمّ بإجياد اهللا تعايل
کلمۀ نور معنایی معروف دارد و آن عبارت است از چیزي کـه اجـسام کثیـف و                 

پس نور عبارت است از چیـزي کـه ظـاهر           ... کند  وشن می تیره را براي دیدن ما ر     
 معنـایی اسـت کـه    نایـن اولـی  . بالذات و مظهِر غیر است، مظهر اجسام قابل دیدن      

طـور    بعداً به نحو استعاره یا حقیقت ثانویه بـه        . ر را براي آن وضع کردند     وکلمۀ ن 
یجـه  سازد استعمال نمودنـد، در نت     کلی به هرچیزي که محسوسات را مکشوف می       

، ســپس بــراي ... حــواس ظــاهر مــا را نیــز نــور خواندنــد؛ مثــل حــس ســامعه و
   .غیرمحسوسات نیز تعمیم داده شد

و چون وجود هر    ... کند  در نتیجه عقل نوري شمرده شد که معقوالت را روشن می          
کند، پس وجود مصداق تام نـور        شیء، نفس آن شیء را براي دیگر اشیاء ظاهر می         

  ... .  نور استه ایجاد خدا موجودند پس خدا مصداق أتم و چون ممکنات باست
  : آورد می» نور«سپس سه معنا براي 

  . اطالق نور به ذات مقدس حضرت حق به معناي وجود استوار به ذات خدا. 1

                                      
  .122 : 15 المیزان. 1
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  . باشد قائم به ذات خودش اینکه خدا نور است، یعنی وجودي می
  . به غیراطالق نور به همۀ موجودات به معناي وجود قائم . 2

اند و از نور حق ـ که قائم بـه    بنابراین معنا، همۀ موجودات اشراقِ حضرت حق
  . شوند ذات است ـ ظاهر می

  . نور به معناي خاص که همان نور هدایت است. 3
  : نویسد عالمه پس از سخنانی در این زمینه، در پایان چنین می

ل أنَّ  َامَواِت َواْألَْرضِ {  اُملراَد بالنور، يف قوله تعاىلفقدَحتَصَّ نوره } اهللاُ ُنوُرالسَّ
ـذي َيـسَتنُِري بـه كـلُّ يشء وهـو  تعايل من حيث َيُرشُق منـه النـوُر العـام الَّ

  ١مساٍولوجود كل يشء وظهوِرِه يف نفسه ولغريه؛
خـدا نـور   «چکیدة سخن این است که مراد از نور ـ در این سخن خداي متعال که  

 است که خداوند متعال نوري است که نـور عـام از             ـ این » ها و زمین است     آسمان
درخشد؛ نور عامی که سبب روشنایی همۀ چیزهاست و آن مساوي وجـود               آن می 

  . هر چیزي و ظهور آن است براي خودش و دیگري

  نقد سخن عالمه 
  : در سخن عالمه نکاتی شایان نقد و بررسی است

رد       معنا شود تکلُّف است و در     » وجود«،  »نور«اینکه  . 1 لغت به این معنا کـارب 
ندارد، بلکه نور همان حقیقتی است که خودش نمایـان اسـت و دیگـر چیزهـا را          

سازد؛ و اگر این نور به حواس و عقل تعمیم داده شود بـاز اشـکال بـر                    آشکار می 
  . گردد طرف نمی

َامَواِت َواْألَْرضِ {اند که     فرموده. 2  و زمـین  هـا   خدا نور آسمان  « ؛}...اهللاُ ُنوُر السَّ
ها و زمین است به اشراقِ نور وجود، به این دلیـل         یعنی ایجاد کنندة آسمان    ،»است

                                      
  . 122: 15المیزان .1
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سازد، و هـر آنچـه وجـود و     که نور خودش پیداست و دیگر چیزها را آشکار می     
ر لغیره«است و » ظاهرٌ لنفسه« باشد؛ یعنی تحقق یابد همین حالت را دارا می   . »مظهِ

دیگـري را روشـن     (اسـت   » مظهر لغیـره  «لیکن روشن است که ویژگی نور       
. ا ببیننـد  توانند آن ر    گیرد و دیگران می     نه اینکه در معرض دیدن قرار می      ) کند  می

مظهـر  «باشد، اما معناي    معناي درستی می   ، خودش پیداست  ؛»ظاهر لنفسه «بنابراین  
  . باشد  دیگران قرار گرفتن نمی، در معرض دید»لغیره
گیرد کـه همـان       ز به معناي افاضه بخش نور عام می       را در آغا  » نور«عالمه  . 3

را نـور   » نـور «،  }َمَثـُل ُنـوِرهِ {گـاه در      ها و زمین است؛ و آن       ایجاد وجود آسمان  
کـه    کند؛ و این خود قطع ارتباط میان دو قسمت آیه است، درحالی             هدایت معنا می  

ـ            ظاهر آیه، این گسست را بر نمی       اره بـه  تابد و مقصود از نـور در بخـش دوم، اش
  . همان نوري است که در آغازِ آیه آمده است

بـه معنـاي    » وجـود «معنـا شـود و      » وجود«،  »نور«در ارتباط با خدا اگر      . 4
هـا و زمـین       خدا آفرینندة آسـمان   «: شود که   باشد، آیه این گونه معنا می     » ایجاد«

ۀ کند، لیکن پیداست که خدا آفرینندة هم      ، گرچه اثبات شیء نفی ماعدا نمی      »است
، »عقول«را در برگیرد، » عرش«ها  چیزهاست، و در جملۀ مذکور به فرض آسمان 

هـا و زمـین       ماند، و اختصاص ایجاد و آفرینش به آسمان          باقی می  ...، و »ها  فرشته«
گـر اهـل      تناسب درستی ندارد و چنانچه نور به معناي روایـی آن یعنـی هـدایت              

  . ها و زمین باشد تناسب محفوظ است آسمان

  ري و تتمیم یادآو
ها و زمین روشن نباشـد و درك نکنـیم، بـا     به آسمان» نور«هرچند اختصاص   

توجه به اینکه ناگزیر از عدول از معناي ظاهري آیه هستیم، بجاست همان معنایی              
را به کار بریم که در احادیث آمده است و تناسب هر دو قسمت آیه با آن حفـظ       

ها و زمـین یـا راهنمـاي اهـل             آسمان گر  شود، و آن این است که خدا هدایت         می
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ها و زمین است و مثَل نور هدایتش در قلب مؤمن مانند چراغـی اسـت در                   آسمان
  ... . قندیل و

توان مـورد توجـه       افزون بر این، جمالت بعضی از دعاها را به عنوان تأیید، می           
از معـروف  با سند صحیح » ن الیحضره الفقیه  م« در بحاراالنوار به نقل از       1.قرار داد 

بوذ، از امام باقر یا صادق   : تر آمده است دربارة دعاي قنوت و�بن خَرَّ
ــسموات ... ــُن ال ــَت اهللا َزي ــسموات واألرض، وأن ــَت اهللا ُنوُرال ــمَّ أن َاللَّه

  ٢واألرض، وأنت اهللا مجاُل السموات واألرض؛
 جمـال  هـا و زمینـی، و تـو       ها و زمینی، و تو زینت آسمان        بارخدایا، تو نور آسمان   

  . ها و زمینی آسمان
گر آنها یا روشنی بخـش آنهـا؛ و           ها و زمین، یعنی هدایت      در اینجا نور آسمان   
  . ساز آنها بخش و آراسته ها، یعنی زینت نیز زینت و جمال آسمان
را » نور«توان     نیست، به راحتی نمی    مشکلیاصطالح  جعل  بنابراین، با اینکه در     

  . آید هایی که ذکر شد به ذهن می گرفت، و خدشه» وجود«به معناي 
آري اگر معنایی که در روایات هست داراي اشکال عقلی باشد و نتـوان آن را                

گاه کـه در      گوییم که روایت درست نیست، لیکن آن        پذیرفت در آن صورت می    
معنا شده و از نظر عقل نیـز اشـکالی نـدارد،            ) گر  هدایت(» هاد«به  » نور«حدیث  

ماند، هر چند بررسی و بحث دربارة آن          ر معانی باقی نمی   جایی براي عدول به دیگ    
  . باید صورت گیرد

                                      
طورکه در دو جملۀ اخیـر دعـا ابتـدا اصـل خلقـت        وجه تأیید به این صورت است که همان        .1

ها و زمین مفروض است و سپس حضرت حق زینت و جمال آنها معرفی شده است و                   آسمان
 دانـست بلکـه بایـد بـه         شود خود ذات مقدس را زینت یـا جمـال آنهـا             چون از طرفی نمی   

هـا و زمـین را    بخش معنا کرد، در جمله اول دعا هم ابتدا بایستی اصلِ خلقـت آسـمان     زینت
 . توان به معناي وجود آنها گرفت مفروض گرفت در نتیجه نور را هم نمی

  . 490: 1 ؛ من الیحضره الفقیه 66 ، حدیث 268 : 84بحاراألنوار .2
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نتیجتاً نور به معناي وجود، نه دلیل لغوي دارد و نه دلیل نقلی و نه دلیل عقلـی،                  
اهللا نـور الـسموات «البته اگر اصالت با وجود و وجود هـم واحـد باشـد، آنگـاه                

   . صحیح است»اهللا وجود السموات واألرض« به معناي »واألرض
  . که هر یک از اصالت و وحدت وجود محل اختالف کثیر است درحالی

  سخن مالصدرا 
 به ویژه   ،بخشی از سورة بقره   (صدرا بعضی از آیات قرآن را        مرحوم آخوند مال  

تفسیر کرده است، دربارة آیه نور ایشان بیـان طـوالنی   ...)  آیۀ نور و  ،آیه الکرسی 
گاه آنچه را که به نظـرش         کند و آن    ختلف را نقل می   دارد؛ نخست اَقوال و وجوه م     

  . دارد حق و درست آمده است بیان می
حقیقتی بسیط اسـت    و پیروانشان   از نظر اشراقیین    » نور«گوید که     مالصدرا می 

 بزرگـان   ...سـازد؛  باشد و دیگر چیزها را آشکار مـی      که به ذات خویش ظاهر می     
 با این تفاوت که براي نور برحـسب ذاتـش    اند  صوفیه نیز همین معنا را بیان کرده      

   1.اند مراتب شدید و ضعیف قائل
اهللاُ ُنـوُر {دارد کـه       بیان مـی   72گاه با توجه به قرائتی از امیرالمؤمنین        وي آن 

َامَواِت َواْألَْرضِ     3.ها و زمین است  یعنی خدا صاحب نور آسمان}السَّ
 نـور  ـ و علماي کالم است   که سازگار با نظر بیشتر مفسرانـبراساس این مبنا

 نیـز  }َمَثـُل ُنـوِرهِ {تناسب دارد، وتناسب  » بخش  روشنایی«و» گر  هدایت«با معناي   
                                      

 . 348 ـ 347 : 4) رامالصد(تفسیر القرآن الکریم  .1
تَوکّل نقل کـرده  » 585 : 2شرح توحید صدوق«قاضی سعید قمی در      .2 ب و ابو المی بن کَع از اُب

َاهللا {انـد؛ یعنـی    که نور را ـ درصدر آیه ـ به صیغه ماضـی از بـاب تفعیـل قرائـت کـرده       
َمواِت واألْرَض  َرالسَّ بـه امیرالمـؤمنین    »357: 9المعانی روح« و همین قرائت را آلوسی در   }َنوَّ

  .دهد نسبت می وزیدبن علی وجمعی دیگر
 .349 : 4) مالصدرا(تفسیر القرآن الکریم . 3
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  . ماند محفوظ می
  : گوید کند تا اینکه می به همین ترتیب وجوهی رانقل می

واحلَقُّ أّن حقيقَة النوِر والوجوِد يشٌء واحٌد، و وجوُد كلِّ يشٍء هو ظهوُره، 
  ١كوُن وجود األجسام ايضًا ِمن َمراتِب النور؛َفَعيل هذا ي

حق این است که حقیقت نور و وجود یک چیز اند، و وجود هر چیزي ظهورِ آن  
  .  استمراتب نوراز رو، وجود أجسام نیز  باشد؛ از این می

َامَواِت َواْألَْرضِ {به نظر مالصدرا نور با وجود مساوي اسـت، پـس      }اهللاُ ُنوُرالـسَّ
  . شود جود وجودات یا نوراألنوار مییعنی خدا و

وي با توجه به اینکه وجود هر چیزي ظهور آن است، و نیز این سخن که تنها                 
ـد وجـود،          یک حقیقت وجود دارد و آن وجود است، بیان می          دارد که مرتبـۀ أشَ

حضرت حق است که وجود مطلق اسـت و مراتـب ضـعیف، دیگـر موجـودات                 
  . باشند می)  و انوار متعینها و زمین، وجودات خاص آسمان(

یعنی مثل نور وجـودي کـه از حـضرت حـق سـریان              ؛  }َمَثُل ُنوِرهِ {بنابراین،  
  . یابد می

  ن عربیبادیدگاه 
عبد یا (ابن عربی اي در کالم عرفاي پیش از او از جمله      سخن مالصدرا به گونه   

ـ 730متوفاي  ،  الرزاق کاشانی  رحان آثار   که یکی از بزرگترین مفسران و شا       . ق . ه
گیـرد   مـی » وجود مطلق« را }َمَثُل ُنوِرهِ {نیز بیان شده است، وي   ) ابن عربی است  

 از آن وجـود مطلـق پدیـد    ـها و زمین    مانند آسمانـکه وجودات متعین و مقید  
   2.شوند آیند و آشکار می می

                                      
 . 353: همان .1
  . 75: 2) منسوب به ابن عربی(تفسیر القرآن الکریم  .2
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   ابن عربینقد نظر مالصدرا و 
 و شامل نـور     -چیزهاست  گر دیگر     باشد و روشن    اینکه نور حقیقتی آشکار می    

ی و معنوي و مجرد و نور معرفت می         عبارتی است جامع براي مـصادیق  -شود   حس 
  . مختلف

شود و در     لیکن این سخن که نور به معناي وجود باشد، از احادیث استفاده نمی            
رسد، تنها اصطالحی است کـه در فلـسفه و عرفـان مطـرح                لغت نیز به اثبات نمی    

   1.باشد می

  حیدر آملی نظر سید 
   2.هاي مشهور عرفان و فلسفه است سیدحیدر آملی از چهره

تأویالتی دربـارة آیـۀ نـور مطـرح      ) 526، ص 2جلد (»المحیط«وي در تفسیر    
  . کند می

، یعنـی خـدا وجـود     »هـا و زمـین اسـت        خدا نور آسمان  «به نظر ایشان اینکه     
 نور به معنـاي     ست؛ زیرا  ا ها و زمین و همۀ چیزهایی است که میان آن دو            آسمان

ها و زمین که از آنها تعبیـر          باشد و ظلمات به معناي عدم، و میان آسمان          وجود می 
                                      

 .  همین کتاب209 ـ 178نگاه کنید به، ص  .1
ن فخرالمحققین فرزند عالمـه حلـی       حیدر آملی از عرفاي قرن هشتم هجري و از شاگردا          سید .2

   .است
کتابی دارد به نام جامع االسرار که بنا به گفته شهید مطهري از کتـب دقیـق عرفـان نظـري               

کتاب دیگر او نص النصوص در شرح فصوص ابن عربی که در آن ایـرادات بـسیاري           . است
مجموعه آثار شهید ؛ ) 273 ـ  271 : 6(مراجعه کنید به اعیان الشیعه . بر فصوص گرفته است

هـاي بــسیار   ضـمناً حــرف . 576ص) خــدمات متقابـل اســالم و ایـران   (14مطهـري جلـد   
در مقایسۀ بین خودش و جناب سلمان فارسی و مقایسۀ کتاب تفـسیر       (انگیزي از وي      شگفت

نگـاه  (در مقدمۀ تفسیر المحیط آمده است       ) النصوص با قرآن و فصوص      المحیط و کتاب نص   
 ). 22 ـ 21 ، ص1کنید به، جلد
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) دیگر چیزها کـه مظهـر وجـود خداینـد         (شود جز خدا و وجود او         می» عالَم«به  
  . نیست، هرچه هست همان وجود حضرت حق است

ی    که همان وجود است،   ) مثل نور خدا   (}َمَثُل ُنوِرهِ {بر این اساس     ثَل نور حسم 
در اینجا عالم أجسام اسـت؛      ) به اطالق  (»مشکاة«مقصود از   . »مشکاة«باشد در     می

  . عالَم عقول» مصباح«باشد و منظور از   عالَم أرواح می»ۀزجاج«چنانچه مراد از 
معنـاي عـالَم    . انـد   بنابراین، عالَم أجسام و أرواح و عقول در این آیه گرد آمده           

 است، فرق عالَم نفوس با عقول این است کـه نفـوس بـه               أجسام و أرواح مشخص   
  . اند، اما عقول در فعلشان نیاز به أبدان ندارند وسیلۀ أبدان و أجسام فعال

حال با توجه به اینکه خدا در همۀ این مظاهر و مراتب، به ذات خویش ظاهر و                 
او آشکارساز همه چیز است یعنی به ذات خود ظهور کرده است و همه چیز مظهر              

ص و اطالق است، یک حقیقت می              می باشد که به     باشد؛ تفاوت تنها به تعین و تشخّ
و تطور پیدا می کند و هـر کـدام از ایـن               و تشأن  یابد  هاي مختلف بروز می     گونه

اطوار و شؤونِ مختلف به لحاظ تعین و تشخص خود، غیر دیگري و ممکن بـر او                 
  . صادق است

   1.مور اعتباري هستندتعینات نیز حقیقتی ندارند و ا
یعنی خدا با عدم لحاظ تعین، همه چیزهاست، و با حفظ تعین، هیچ یک از اشیاء  

توان آن را     است که می  » موم«بهترین مثال براي این مسئله      : اند  بعضی گفته . نیست
بـا  ...) به صورت درخت، پاي شیر، برگ درخت و       (هاي مختلف درآورد      به شکل 

... تواند درخت، شـیر،       باشد؛ با حفظ تعین می       جز موم نمی   اینکه پیداست همه آنها   
   2.هاي مختلف نمود دارد تعین همان موم است که به شکل باشد، و بی

                                      
 6نگاه کنید به، اسـفار . مالصدرا در توضیح این قاعده به عدمی بودن تعینات اشاره کرده است    . 1

 :116 .  
  .39: نگاه کنید به، ممد الهمم .2

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  85 *اهللا نور السماوات واألرض : آیۀ دوم
 

  نقد 
شود بر پایـۀ   گونه تفسیرها که در سخن سید حیدر آملی و دیگران دیده می            این

ت  هاي ذهنـی و       ساخته  باشد، بلکه بر اساس پیش      لغت یا حدیث استوار نمی     مـسلمی
  . گیرد و به همین جهت فاقد دلیل درست است برخی مبانی عرفانی صورت می

اي از نعمانی را دربارة انـواع         رساله) 90آغاز جلد  (بحاراألنوار مجلسی در    ۀعالم
آورد که در اینجا مناسب است قسمتی از آن یادآوري شود، قرائن              آیات قرآن می  

  . کند  تأیید میو مدارك مختلف دیگر، مضمون این سخن را
 به ما 9بدان اي برادرم که قرآن بسیار با عظمت و بلند مرتبه است، رسول خدا        

باشـد و آنـان مترجمـان و مفـسران            خبر داد که قرآن با اهل بیت آن حضرت می         
  : فرماید اند؛ باید تفسیر قرآن را از آنان گرفت خداي متعال می قرآن] واقعی[

ْكرِ { دانیـد از اهـل ذکـر سـؤال       اگر نمـی   ؛1} إِن ُكنُتْم الَ َتْعَلُمونَ َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ
  . کنید

بنابراین خداي بزرگ بر مردم، علم و عمل به آنچـه را در قـرآن هـست واجـب                  
ساخت و با وجود این، شایسته نیست که آنان در جهل و نادانی بمانند و در ترك        

  . باشند آن معذور نمی
 نازل کرده نزد اهل بیت پیامبر خداست، کـسانی    همۀ آنچه را که خدا در کتابش      

را از آنهـا  ] قـرآن [که خدا، بندگان را به طاعت آنان واداشت و پرسـش و أخـذ       
  ... . واجب ساخت

  : فرماید  است، خداي متعال می9در آیه رسول خدا» ذکر«مقصود از 
ُسوالً  * َقْدأنَزَل اهللاُ إَِلْيُكْم ِذْكًرا{   ؛٢}َياِت اهللا َيْتُلوَعَلْيُكْم آرَّ

و . خدا سوي شما ذکر را فرو فرستاد، پیامبري که آیاتش را بر شـما تـالوت کنـد            
                                      

  . 7آیۀ ) 21(سورة انبیا  .1
  . 11 - 10آیۀ ) 65(سورة طالق  .2
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  . اند همان اهل بیت آن حضرت» اهل ذکر«
  : کند  ـ نقل می7 ـ حدیثی از امام ششم4در صفحه 

از کتـاب خـدا نـشناسد،    ] امور زیر را[ هرکه ـ خدا شما را رحمت کند  ـبدانید  
  : ل آن نیستعالم به قرآن و اه

وَجلَّ ـ النَّاِسـَخ َيعِرف ِمن كَِتاِب اهللاِ ـ َمن ملَ َواعَلُموا ـ َرِمحَُكُم اهللا ـ أنـَُّه   َعزَّ
ائِم َعـزِمَن اَملنُسوِخ َواخلاصَّ ِمَن الَعامِّ َواُملحَكَم ِمَن اُملَتشابِِه َوالرخَص ِمَن ال

هَم ِمـَن الُقـرآِن ِيف ألفاظِـِه اُملنَقطَعـة َواَملكيَّ واَملدينَّ َوَاسباَب التَّنِزيـِل َواُملـب
 َ َفة وما فِيه ِمـن ِعلـِم الَقـضاِء َوالَقـَدِر، َوالتَّقـِديِم َوالتَّـأِخِري، َواُملبـنيِّ َواُملؤلَّ

ؤاَل َواجلَواَب وَ  الَقطـَع َوالَعِميَق َوالظَّاِهَر َوالباطَِن َواإلبتِداَء َواإلنتِهاَء َوالسُّ
ا َيـُدلُّ َعـيل َمـا َبعـد ى َواُملسَتثنَ َوالَوصَل  فَة ملَِا َقبل ِممـَّ ِمنه َواجلَاري فِيه َوالصِّ

َد ِمنه َوالَفصَل وَ  ائَمه و رخـَصه و َمواِضـَع َفراِئـِضه و احكاِمـِه و َعز َواُملؤكِّ
ِذي َهَلك فِيـه اُمللِحـُدوَن َواَملوُصـوَل ِمـَن األلفـاِظ  َمعني َحاللِِه وَحراِمِه الَّ

 َما َقبله وَعيل َما َبعده، َفَليس بِعاِملٍ بِالُقرآِن، وال ُهو ِمن إهلِـِه َواَملحُموَل َعيل
ٍع بَِغري َدلِيـٍل، َفُهـو كـاِذٌب ُمرتـاٌب،  و َمتي َما ادَّعي َمعرفَِة َهِذِه األقسام ُمدَّ

  ١.ُمفَرتٍ َعيل اهللاِ الكذَب و رُسوله، و َمأويُه َجهنَُّم و بِئَس اَملِصريُ 
  نور باطن و تأویل آیۀ 

دانیم که قرآن ظاهري دارد و این ظاهر، با بررسی و فحص از دیگر مدارك        می
  . باشد  حجت می،وحیانی و نیز نبود قرائن قطعی عقلی مخالف

افزون بر این ظاهر ـ که با توجه به لغت و قواعد زبان عربی از قرآن اسـتفاده   
اندیـشی   و ژرفشود ـ قرآن داراي اشارات و لطایفی است که با نظـر ذوقـی     می

                                      
  .39 ـ 38: 1 ؛ تفسیر صافی 4 ـ 2: 90بحاراالنوار . 1
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معیار اساسی و مهم در این راستا این است که اصـول            . توان به آنها دست یافت      می
  .و نصوص وحیانی با آنها مخالفت نداشته باشد

 1شـود   لیکن آنچه به عنوان باطن یا تأویل مطرح است از ظاهر آیه استفاده نمی             
معناي تـأویلی بـا     حتی اگر این    . توان به آن دست یافت      اندیشی نمی   و نیز با ژرف   

توان آن را مراد و مقصود آیه دانـست؛     نصوص وحیانی نیز ناسازگار نباشد، بازنمی     
  . زیرا سند وحیانی و روائی ندارد

تنها زمانی سخنی به عنوان تأویل پذیرفتنی است که داراي سند باشـد و در آن             
بـه همـین جهـت معـانی تـأویلی از مراتبـی             . سند تحقیق کافی صـورت گیـرد      

ـی باشـد               برخ وردارند، هرگاه سند قطعی باشد تأویل درست است و هرگاه سند ظنّ
تأویل نیز ظنی است و اگر سند ضعیف باشد تأویل ضـعیف اسـت، و اگـر سـند                   

  . درست نباشد سخن از تأویل نابجاست
هـاي معـروف      این یادآوري براي این است که بعضی از بیانات تأویلی چهـره           

باشد به همین دلیـل باطـل         ل قرآنی و وحیانی می    فلسفه و عرفان که برخالف اصو     
  . شود شمرده می

 نوح به پروردگـار عـرض   2}َوالَتِزِد الظَّاملَِِني إِالَّ َضـالًال {به عنوان نمونه در آیۀ     
گران را جز گمراهی میفزا؛ زیرا دعوتم را اجابت نکردند، و  خدایا، ستم: کند که می
هایـشان    هاشان را بر گـوش      ده شوند دست  گاه که آنان را فراخواندم که آمرزی        آن

ر روي بر تافتند گذاشتند و لباس ها را به سرکشیدند و خودخواهانه و با تکب .  
   :فرماید و به دنبال آن خداي متعال نیز می

 ؛٣}ِممَّا َخطِيَئاِهتِْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َناًرا{

                                      
  .شایان توجه است»تطبیق کلی بر فرد«، یا»ها ترین مصداق روشن«، گاه به عنوانهرچند .1
  . 24آیۀ ) 71(سورة نوح  .2
  . 25آیۀ ) 71(سورة نوح  .3
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  . دوزخ درآمدندبه جهت خطاهایی که مرتکب شدند غرق گردیدند و به آتش 
  . در این باره ابن عربی تأویل نادرستی دارد که بازگویی آن خالی از لطف نیست

لمی باشد و اشاره دارد بـه ظـا   عهد می » ال «}الظَّاملِِنيَ {در  » ال«: گوید  وي می 
  : سورة فاطر است32که در آیۀ 

ْقَتِصٌد َوِمنُْهْم { اِت َفِمنُْهْم َظاِملٌ لِّنَْفِسِه َوِمنُْهم مُّ ْريَ  ؛١}َسابٌِق بِاْخلَ
دارنـد، و بعـضی از آنهـا          بعضی از بندگان برگزیدة ما بـر خویـشتن ظلـم روا مـی             

  . جویند رو، و برخی به خیرات و کارهاي نیک سبقت می میانه
کـشد و     کسی است که ریاضت می    » ظالم به خویشتن  «در این آیه، مقصود از      

 فانی در صفات است، و مراد از        شخص» مقتصد«شود، و منظور از       فانی در خدا می   
انـد و از      باشند که سرگرم کارهاي خوب      کسانی می » گیرنده سوي خیرات    سبقت«

   2.اند یاد خدا غافل مانده
به این ترتیب، بهترین گروه در این آیه ظـالم بـه نفـس اسـت و پـس از آن         

  . تر از همه پیشتازان به کارهاي نیک مقتصد و پایین
عهد اسـت و    » ال« سورة نوح،    24در آیۀ   » الظالم» «ال «حال با توجه به اینکه    

به معناي حیـرت    » ضالل«گردد، و نیز      به ظالمی که در این آیه مطرح شده بر می         
توان گفت که بهترین دعا را نوح در حق ظالمان کرده است؛ زیرا معناي                است می 

خـود  کشان را به واالتـرین لطـف و عنایـت             خدایا، ریاضت : شود که   آیه این می  
 روایت شده 7در مقابل از حضرت باقر. برسان و آنها را در ذات خود حیران ساز        

اِت {که مقصود از  ْريَ    3.باشد  می7 حضرت علی}َسابٌِق بِاْخلَ
                                      

  . 32آیۀ ) 35(سورة فاطر  .1
 . 527 ـ 526: شرح فصوص قیصري .2
  منظـور از  ، و نیز روایات متعددي به این مضمون وارد شده کـه 551 ـ  550 : 4تفسیر برهان .3

  . باشند  می: اهل بیت}سابق باخلريات{
 . 364 ـ 361 : 4 ؛ تفسیر نورالثقلین552 ـ 546 : 4نگاه کنید به، تفسیر برهان  
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:  آمـده اسـت    }ِممَّا َخطِيَئاِهتِْم ُأْغِرُقـوا َفـُأْدِخُلوا َنـاًرا{و نیز در تأویل آیۀ اخیر       
هـاي اسـتوار     این است که قوم نـوح گـام       خطیئات از خُطوه گرفته شده و مقصود        

   1.برداشتند و در دریاي معرفت غرق شده و آتش محبت را چشیدند
تـوان آن   تضاد دارد، و نمیمکتب  با نصوص و اصول ها  این تأویلروشن است 

  . را مراد از آیه دانست
ـ      سید گفتارنظیر این سخن در آیۀ نور،         را  }َكِمـْشَكاةٍ {ه  ـحیدر آملی است ک

این . کند و جمالت بعد از آن را عالَم أرواح و عقول یا نفوس              م أبدان فرض می   عالَ
توان گفت که مراد خدا در        سخن وي هرچند با اصول وحیانی ناسازگار نباشد، نمی        

  . آیه، این امور است
  : باري، تأویالت اهل فلسفه و عرفان دربارة آیۀ نور دو گونه است

باشـد و   هـاي وحیـانی ناسـازگار مـی      آموزهتأویالتی که با اصول قرآنی و       . 1
نمونـۀ ایـن    . پیداست که این نوع از تـأویالت باطــل اسـت          . برخالف آنهاست 

» ...سـماوات و  «دانـسته شـود و    » وجـود «در آیـه  » نور«تأویـالت این است که     
َامَواِت َواْألَْرضِ {گـاه     موجودات جهان هستی، و آن      خـدا، وجـود     }اهللاُ ُنـوُر الـسَّ

شمار آید، و سپس همه یک وجود انگاشته شود که مراتب مختلـف             الوجودات به   
هاي مختلف درآمده است، و همه چیز شئون و پرتوهـاي نـورانی               دارد و به شکل   
  . حضرت حق باشد

گوئیم این تأویل نادرسـت اسـت؛ زیـرا ذات مقـدس حـق،          در این باره ما می    
 خود غنی است و باشند، خدا در ذات حقیقتی است و مخلوقات، حقیقت دیگري می     

این تأویل ناشی   . خلق همه در ذاتشان فقیر و نیازمندند و همه چیز آفریدة خداست           
باشـد، بلکـه    از مبانی مسئله وحدت وجود و اصالت وجود و تشکیک در وجود می    

ایم و   ما در جاي خودش به این مبانی پرداخته       . است» وحدت اطالقی «خاستگاه آن   
                                      

 . 530 ـ 529: شرح فصوص قیصري .1
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   1.ایم آنها را به تفصیل بررسی کرده
شوند و دلیل روایی ندارند، لیکن ناسازگار و          تأویالتی که از آیه استفاده نمی     . 2

  . باشند متضاد با سخن وحی نمی
توان آنها را به خـدا        این گونه تأویالت به خودي خود اشکال ندارد، لیکن نمی         

نمونۀ آن سخن ابن عربی است کـه در تفـسیري           . نسبت داد و مراد از آیه دانست      
  : خوانیم به او منسوب است، میکه 

ِمـشَكاٍة {العاملني بظهورها به،كمثل   صفُة وجوده وظهوره يف}َمَثُل ُنوِرهِ {
ِره بنـوُر الـروُح }فِيَها ِمـصَباٌح   و هي اشارٌة ايل اجلسد لُظلمته يف نفسه و َتنَوُّ

، الذي ُاشري اليه باملصباح، وَتَشبُّكِه بشباك احلواس َتأللؤ النور مـن خالهلـا
ر بالروح والزجاجة إشارة إىل ،كحال املشكاة مع املصباح   ٢؛...القلب اُملَتنوِّ

است که به خـودي  » بدن« در این آیه »مشکاة«مقصود از   : گوید  ابن عربی می  
باشد که به نور روح و عقل،          قلب انسان می   »زجاجۀ«خود ظلمانی است، و مراد از       

ل اسالمی نیست، لیکن دلیلـی وجـود      این تعبیرها گرچه ضد اصو    . گردد  نورانی می 
  . ندارد که مقصود از آیه به شمار آید

  سخن ابن سینا 
 سخنی دربارة مراتب نفس دارد و آن را به چهار مرحله »اشـارات «ابن سینا در  

  . ی، عقل فعلی، عقل ملکه و عقل مستفادنعقل هیوال: کند تقسیم می
                                      

در مدرسـه   ) سـنخیت، عینیـت یـا تبـاین؟       (نگاه کنید به، سلسله مباحث عقائد استاد سیدان          .1
ـی و                اهللا العظمی گلپایگـا     آیت ؛ ... نی در قـم وتقریـرات درس ایـشان در بحـث فنـاء وتجلّ
  »گویند؟ عارف و صوفی چه می«کتاب

 که درآن، مبانی فوق بادقّت مورد بررسی ونقد قرار �اهللا میرزا جوادآقا تهرانی   اثر مرحوم آیت    
  .گرفته است

  . 75: 2) منسوب به ابن عربی(تفسیر القرآن الکریم  .2
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» ینعقل هیـوال «ابلیت دارد، داند و تنها ظرفیت و ق گاه که نفس چیزي نمی   آن
» عقـل بالفعـل  «رسـد آن را   شود، و زمانی که این قابلیت به فعلیت مـی          نامیده می 

ها را احضار کند و از آنهـا اسـتفاده نمایـد              نامند، و هنگامی که بتواند دانستنی       می
نامیـده  » عقل مـستفاد  « است، و وقتی که با عقل فعال ارتباط یابد           »ۀعقل بالملک «
   .شود می

ابن سینا در اشارات و محقق طوسی در شرح آن، آیۀ نور را به این مراحل نفس 
باشد و در محل   که در مقام ثبوت و اثبات، شایان نقد و بررسی می       1اند  تطبیق کرده 

  . باشد رأي می و در حقیقت تفسیر به 2،خود مورد بحث قرار گرفته است

  احادیث تأویل در آیۀ نور 
ب ما ـ رضوان اهللا علیهم ـ از جابر بن عبـداهللا انـصاري     هاي اصحا در کتاب. 1

 بـا   7به مسجد جامع کوفه درآمدم و دیدم که امیرالمـؤمنین         : نقل شده که گفت   
اي امیرالمـؤمنین، سـبب     : پرسیدم. نویسد و متبسم است      می )بر زمین (انگشت خود 

  : تبسم شما چیست؟ فرمود
. شناسـد   حـق معرفـت آن را نمـی   خوانـد و  در شگفتم از کسی که این آیـه را مـی   

  :اي امیرالمؤمنین، کدام آیه؟ فرمود: پرسیدم
  : فرماید این آیه که خدا می

َامَواِت َواْألَْرضِ {   اسـت 9 مـشکات، محمـد   }َمَثُل ُنـوِرِه َكِمـْشَكاةٍ  اهللاُ ُنوُرالسَّ
 زجاجـه، حـسن و      }اْملِـْصَباُح ِيف ُزَجاَجـةٍ { مصباح، من هـستم      }فِيَها ِمْصَباٌح {
يٌّ {باشد    سین می ح َا َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَأهنَّ ن ـلی بـن حـسی    ـ کوکـب دري عـ     }الزُّ

َباَرَكةٍ {است    }َزْيُتونِـةٍ {بن علی است      شجرة مبارکۀ، محمد   }ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ
                                      

 . 357 ـ 353 : 2شرح اإلشارات .1
  .18 ـ 17) : اثر آیت اهللا مروارید(نگاه کنید به، تنبیهات حول المبدء و المعاد  .2
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ةٍ {بن محمد است     جعفر قِيَّ ةٍ {باشد    ر می ـوسی بن جعف  ـ م }الَرشْ  علـی   }َوالَغْربِيَّ
َوَلـْو َملْ َمتَْسـْسُه {باشد     محمد بن علی می    }َيَكاُد َزْيُتَها ُيِيضءُ {ت  الرضاس بن موسی 

 َهيْـِدي اهللاُ{باشـد     بـن علـی مـی       حسن }ُنوٌر َعَىل ُنورٍ { علی بن محمد است      }َنارٌ 
ٍء { قائم مهدي است     }لِنُوِرِه َمن َيَشاءُ  اِس َواهللاُ بُِكـلِّ َيشْ ُب اهللاُ اْألَْمَثاَل لِلنـَّ َوَيْرضِ

   1.زند و بر هرچیزي دانا و آگاه است ها را براي مردم می ؛ و خدا این مثل}يمٌ َعلِ 
در بعضی از تفسیرها، از جمله در تفسیر شیخ هـادي تهرانـی و نیـز در سـخن            

بـه عنـوان نمونـه      . ها آمده است    گذاري  قاضی سعید قمی استحساناتی براي این نام      
نامیده شـده   ) ستارة درخشان  (}يٌّ َكْوَكـٌب ُدرِّ {اند حضرت سجاد از آن جهت         گفته

که در زمان آن حضرت تاریکی و خفقان همه جا را فرا گرفته بود؛ و یـا اینکـه                   
 دانسته شده از آن جهت است کـه آن حـضرت            7 امام جواد  }َيَكاُد َزْيُتَها ُيِيضءُ {

زمانی در جمعی حقایقی را باز گفت که همه مبهوت شدند، حضرت بر دهانـشان               
   2.بسنده کردنددست نهادند و 

 7 از امـام صـادق     3 با اسناد از فُضَیل بن یـسار،       ;در کتاب توحید صدوق   . 2
َامَواِت َواْألَْرضِ {روایت شده که درباره    : فرمود }اهللاُ ُنوُرالسَّ

باشد    می 9 مشکات سینۀ محمد   }َكِمْشَكاةٍ { 9 مثل نور محمد   }َمَثُل ُنوِرهِ {
اْملِـْصَباُح ِيف { علم اسـت؛ یعنـی نبـوت          در سینۀ آن حضرت نور     }فِيَها ِمْصَباٌح {

ُيوَقـُد ِمـن َشـَجَرٍة { ... صادر شـد 7 یعنی علم رسول خدا به قلب علی }ُزَجاَجةٍ 
ةٍ  ٍة َوَال َغْربِيَّ قِيَّ َباَرَكٍة َزْيُتونٍِة الَّ َرشْ امیرالمؤمنین علـی بـن     ] این درخت مبارك   [}مُّ

                                      
   .72 : 4 ؛ تفسیر برهان264: 3) سید هاشم بحرانی( المرام هغای .1
 ـ  96 ، واشعۀ نور، ص667 ـ  665، ص2نگاه کنیدبه، شرح توحید صدوق قاضی سعید قمی، ج .2

105 . 
بـوده  » اصـل «باشد که داراي کتـاب        از راویان موثق و از اصحاب اجماع می        فُضَیل بن یسار   .3

  ).358 ـ 356: 14معجم رجال الحدیث (است 
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َكـاُد َزْيُتَهـا ُيـِيضُء َوَلـْو َملْ يَ { است که نه یهودي است و نه نصرانی          7طالب  ابی
 درآیـد پـیش از   : یعنی نزدیک است علم از دهان عالم آل محمـد  }َمتَْسْسُه َنارٌ 

تراود هنـوز   یعنی علمی که از دهان مبارك آل رسول می       (آنکه به آن سخن گوید      
؛ }ُنـوٌر َعـَىل ُنـورٍ {) بر زبان نیامده مشخص است و آنان درخشندگی ویژه دارند         

   1. درپی امام دیگرامامی
 دربـارة آیـۀ نـور سـؤال شـد، آن            7و نیز روایت شده که از امام صادق       . 3

  : حضرت فرمود
َبه اهللا َلنا؛ فالنبّي   و األئّمة ـ صلواُت اهللا علـيهم امجعـني ـ 9٢هو َمَثٌل َرضَ

ِمن ِدالالت اهللا و آياته الَّتي ُهيَتدي هبا إيل التوحيد و مصالح الدين و رشايع 
  ٣م و الفرائض و السنن، و الحول و القوة اال باهللا العيل العظيم؛اإلسال

هاي خـدا و    از داللت  : و امامان  9این مثلی است که خدا براي ما زد؛ پیامبر        
آیات اویند که به وسیلۀ آنها مردمان به توحید و مـصالح دیـن و شـرایع اسـالم و           

خواست [یست مگر به شوند؛ و هیچ حرکت و نیرویی ن       فرائض و سنَن، هدایت می    
  . خدايِ بلند مرتبه و بزرگ] و ارادة

 بـه  }...اهللاُ ُنـورُ {در » نـور «این حدیث تناسب دارد با روایاتی کـه در آنهـا          
تـرین     روشـن  :تطبیق شده است، و پیداسـت کـه امامـان         » هدي«و  » هادي«

  . اند گري و هدایت مصادیق هدایت

                                      
، 16 ـ  15: 4 ؛ بحاراالنوار7، حدیث15:  ؛ معانی االخبار3حدیث) 15باب (157: توحید صدوق .1

  . 4حدیث
ـ    تا آخر عبارت»فالنبي«به احتمال قوي از   . 2 قـال «رت قبـل از آن کـه بـا    چنانکـه از عبـا    ـ

 اسـت؛ نگـاه کنیـد بـه     ; شروع شده به دست می آید ـ کـالم شـیخ صـدوق     »الـصدوق
  .17: 4بحاراالنوار 

  . 2حدیث ) 15باب  (157: توحید صدوق .3
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 از امام }َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمـْصَباٌح { عیسی بن راشد دربارة این سخن خداي متعال       . 4
  : کند که آن حضرت فرمود  روایت می7باقر

 است کـه    7سینه علی » زجاجه« و   9نور علم است در سینۀ پیامبر     » مشکات«
علم پیامبر به آن انتقال یافت؛ و ایـن نـور علـم کـه از ایـن درخـت مبـارك بـر                        

باشد، و پیش از آنکه از   نمیفروزد شرقی و غربی نیست؛ یعنی یهودي و نصرانی            می
  . گوید عالم آل محمد سؤال شود به آن سخن می

نوري است باالي نور؛ یعنی امامی در پی امامی از آل محمد از زمـان آدم تـا قیـامِ                 
انـد کـه خـدا     قیامت هست که به نور علم و حکمت تأیید شده، و آنان اوصـیائی     

عصري،  اند؛ در هر     بر مردم  هاي خدا   جانشینان خودش در زمین قرار داد و حجت       
   1.ماند زمین از یکی از آنان تهی نمی

  مثَل و نفی مثْل 
ءٌ ـَليْ {ت که   ـرآن آمده اس  ـدر ق   و از ، خدا مانند و نظیر ندارد  ؛ 2}َس َكِمْثلِـِه َيشْ
خـوانیم    و نیـز مـی   ، براي خداست مثَل اعال و برتر      ؛3}األَْعـَىلَ  َمَثُل ـِه الْ ـَوللّ {سویی  

ُبوْا للّ تَ  َفال{   .  ؛ براي خدا مثَل نزید4}ِه األْمَثاَل ـْرضِ
یعنی » مثَل«مثل، چیزي است که در جنس با چیز دیگر مانند و شبیه است، و               

  . اند اي ویژه، توصیف مطلب هاي قرآن، همه، به گونه  مثَل5.صفت یا توصیف
نـدارد، لـیکن   ) نظیر و همتا(» مثْل«است و خدا » مثَل«غیر از » مثل«بنابراین  

                                      
 به سند متـصل از عیـسی بـن راشـد ـ کـه از       ;این روایت را صدوق (158: توحید صدوق .1

  ). روایت کرده استوثوق و صاحب اصل است ـ راویان مورد 
  . 11آیۀ ) 42(سورة شوري  .2
   . 60آیۀ ) 16(سورة نحل  .3
  . 74آیۀ ) 16(سورة نحل  .4
 . 759) : راغب اصفهانی( ؛ مفردات الفاظ القرآن 612 ـ 610: 11لسان العرب  .5
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ـل «گویـد کـه بـراي خـدا         چرا خدا در قرآن مـی      نزنیـد؟ شـیخ طوسـی در       » مثَ
  : نویسد عبارت گویایی دارد و می» تبیان«تفسیر

ثَل برتر   «فرماید    اینکه خدا می   منافاتی نـدارد بـا ایـن آیـه کـه           ... »براي خداست م
هت و  ؛ زیرا مقصود از آن أمثـالی اسـت کـه موجـب شـبا              »براي خدا مثل نزنید   «

ثل    همانندي می  زنـد    آمیـزي را کـه خـدا بـراي مـردم مـی              هاي حکمت   شود؛ اما م
کـه خـداي متعـال        باشـد؛ چنـان     تشبیه ذات حق به خلقش، حـق و صـواب مـی             بی
اِس َوَمـا َيْعِقُلَهـا إِالَّ اْلَعالِـ{: فرماید  می ا لِلنـَّ ُهبَ ؛ ایـن   1}ُمونَ ـَوتِْلَك اْألَْمَثاُل َنـْرضِ
ثَل 2.یابد مگر دانایان زنیم و آنها را در نمی ردم میها را براي م م   

باشد و نبایـد آن       بنابراین، مثَلی که در آن خدا به خلق تشبیه شود، نادرست می           
که توصیف حـضرت حـق اسـت وموجـب نقـص             را براي خدا آورد، لیکن مثَلی     

  . شود اشکالی ندارد نمی
َامَواِت وَ ـَوَلُه الْ {   ؛ ٣}اْألَْرضِ َمَثُل اْألَْعَىل ِيف السَّ

ثَل برتر در آسمان ها و زمین براي خداست م .  

  با آیۀ نورآیۀ بیوت ارتباط 
  : پس از آیۀ نور، این آیه آمده است

ُح َلُه فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواْآلَصالِ ـِيف ُبُيوٍت َأِذَن اللَّ { ؛ 4}ُه َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه ُيَسبِّ
ها رفعت یابد و در آنها نامش ذکر شود، و  ا خواست آن خانههایی که خد در خانه

  . گاهان تسبیح گوید برایش در بامدادان و شبان
» مـصباح «و یـا    » مـشکات  «،در این آیه  » بیوتفی  «متعلق نزدیک و روشن     

                                      
  . 43آیۀ ) 29(سورة عنکبوت  .1
  . 394: 6تفسیر تبیان  .2
  . 27آیۀ ) 30(سورة روم  .3
  . 36آیۀ ) 24(ة نور سور .4
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  . اند ، هر چند چیزهاي دیگر نیز گرفته1است
  : و نیز آیۀ بعد چنین است

َكاِة َخيَـاُفوَن ـاَرٌة َوَال َبْيٌع َعن ِذْكِر اللَّ ِرَجاٌل الَّ ُتْلِهيِهْم ِجتَ { َالِة َوإِيَتاِء الزَّ ِه َوإَِقاِم الصَّ
ُب فِيِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصارُ    ؛ ٢}َيْوًما َتَتَقلَّ

اند که تجارت و داد و ستد از ذکر خدا و از اقامۀ نماز و         مردانی] ها  در این خانه  [
ها و دیدگان  ترسند که در آن قلب ؛ از روزي میدساز غافلشان نمیپرداخت زکات 

  . شود دگرگون می
  : در تفاسیر اهل سنّت روایت زیر نقل شده است

رَیده روایت کرده است که آن دو گفتند ردویه از انس بن مالک و بابن م :  
 مـردي   }ِيف ُبُيـوٍت َأِذَن اهللاُ َأن ُتْرَفـعَ { این آیـه را قرائـت کـرد          9رسول خدا 
: انـد؟ حـضرت پاسـخ داد        هـا کـدام     اي رسول خدا، این خانـه     :  و پرسید  برخاست

اي رسول خدا، آیـا خانـه علـی و    : ابوبکر برخاست و پرسید  . »هاي انبیاست   خانه«
  :  فرمود9فاطمه از این بیوت است؟ پیامبر

  3َنَعم، من َافاضلها؛
  . هاست آري، از برترین آن خانه

                                      
فی «: قوله تعالی: می نویسد» فی بیوت«در بیان متعلق  ) 395: 24(فخر رازي در مفاتیح الغیب      . 1

کمـشکاة  «ان التقدیر   : احدها: یقتضی محذوفا یکون فیها و ذکروا فیه وجوها       » بیوت اذن اهللا  
توقـد مـن    «التقـدیر  :یهاوثان... وهو اختیار کثیر من المحققین    . »فیها مصباح فی بیوت اذن اهللا     

  ... .»شجرة مبارکۀ فی بیوت اذن اهللا ان ترفع
  . 37 آیۀ )24(سورة نور  .2
 ؛ الکـشف    534: 1)حـسکانی ( ؛ و نیز نگاه کنید به، شواهد التنزیل        50 : 5)سیوطی(الدرالمنثور .3

» بیوت« رسیده که: ؛ روایات متعددي نیز ازطریق اهل بیت    107 : 7)تفسیر ثعلبی (والبیان  
نگـاه  . اند   تفسیر فرموده  :بیت  و اهل  7 ، امیرالمؤمنین  9در آیه را به بیوت انبیا، پیامبر      

): عالمه حلی( ؛ کشف الیقین608 ـ  607: 3؛ تفسیر نورالثقلین77ـ73: 4کنید به، تفسیر برهان
  . 333 ـ 332 : 23؛ بحاراألنوار378 ـ 377
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هرگـاه کـسی عنـاد      . بی مشخص اسـت   بنابراین، نور ایمان و نور هدایت مطل      
  . کند یابد و خدا هدایتش می نداشته باشد این نور روشن را می

  سخن پایانی 
 نقل شـده کـه بـسیار        7از امام صادق  ) 369صفحه  (حدیثی در تحف العقول     

  : فرماید  می7درس آموز است، امام
  ١م؛ُتفتي الناَس برأيك َاو َتدين بام الَتعلَ : َخصَلَتني ُمْهلَِكَتني

بایست انسان از آن بر حذر  که می[و هالك سازند ) بسیار خطرناك(دو خصلت 
] و بی آنکه حالل و حـرام خـدا را بـشناسد          [به رأي و نظر خود      ]: باشد و بترسد  

جزو دین است و در شریعت [داند    براي مردم فتوا دهد، یا اینکه به چیزي که نمی         
  . متدین شود] رواست

 بی آنکه مـستند     -تواند آنچه را به ذهنش رسد         ان نمی براساس این حدیث، انس   
  .  به عنوان دین بر زبان آورد-به کتاب و عترت باشد 

باشد یا بر مبـانی عقالنـی بـین           البته مسائل و مطالبی که از نظر عقل روشن می         
یابد، جـاي اشـکال       اي دست می    استوار است و با مقدمات ضروري، انسان به نتیجه        

  . هاي کتاب و عترت ناسازگاري ندارد ه مسائل با آموزهنیست و این گون
لیکن در غیر این موارد اگر انسان نظر خود را به عنوان نظر حق و درست بـه                  

  . آور است دین نسبت دهد، کاري بس خطرناك و هالکت
شیخ انصاري در رسائل در این باره سخنی بسیار ارزنـده و بیدارسـاز دارد، وي                

ول قُ العُ إنَّ دين اهللا عّزوجّل الُيـصاُب بِـ«: شود که   د آور می  این حدیث شریف را یا    

                                      
، حـدیث   118: 2( شـریف در بحـاراالنوار       این حدیث . 252: 75نیز نگاه کنید به، بحاراالنوار       .1

  :  روایت شده که فرمود7با عبارتی دیگر از محاسن برقی به سند معتبر از امام صادق) 22
  . »أن َتدين بشٍئ ِمن رأيك أو ُتْفتِي النـاس بغري علم: و اّياك و خصلتني َهَلَك فيهام الرجال... «  
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و ) آید اند به دست نمی دین خدا با عقولی که آکنده از کاستی و نقص    (1»ةَص اِقـالنَّ 
 بـا عقـل   2»لـم «دهد از اینکه احکام را از طریق  بر این اساس عالمان را پرهیز می  

  : فرماید گاه می شان دریابند و آن نظري
صول الـدين، أَجب ِمن ذلك ترُك اخلوض يف األّدلة العقلية النظرية يف وْ أَ و 

  ٣؛لدفإنـَّها تعريٌض للهالك الدائم والعذاب اخلا
و [به کار نگرفتن دالیل عقـل نظـري   ] فهم احکام با عقل [تر از این      واجب و الزم  

در اصول دین است؛ زیرا این کـار، انـسان را در معـرض هالکـت                ] پردازي  نظریه
  . دهد میشگی و عذاب ویژه قرار میه

دارد نـه عقـل       مرحوم شیخ در این سخن مهم، از عقل نظري ما را بر حذر مـی              
      ن و ضروري ثابت است، جاي اشکال       ضروري؛ زیرا اعتقاداتی که براساس عقل بی

  . باشد نمی

                                      
  .40، حدیث 303: 2 بحار االنوار ،9 حدیث 31، باب 324: 1) صدوق(کمال الدین  .1
بردن از علّت به معلول، و مقصود در اینجا اینست که به وسیله مالکات عقلی احکـام              یعنی پی  .2

 .شرعی استنباط شود
   . 64: 1فرائد االصول  .3
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   : سومهآي
  ... يٌء شهلثْم كَسيلَ

  
 : اهللا تعاىلقال 

ِميُع الَبِصريُ {               ٌء َوُهَو السَّ   }َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ
 )١١ هآي) ٤٢ (ی شورهسور(

 .هيچ چيز مانند او نيست، و اوست شنوا و بينا
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این آیه، معنـایی روشـن دارد و در آن هـیچ نـوع پیچیـدگی و پوشـیدگی و         
 را   ایـن آیـه    »جوامـع الجـامع   «شیخ طبرسی در تفسیر     . شود  دشواري مشاهده نمی  

  : کند چنین معنا می
ءٌ { ، و املراُد َنْفـُي الُبخـل » ِمثُلك الَيْبُخل«: و هو كقوهلم }َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ

ه فقد  ن َيُسدُّ َمَسدَّ َء َعمَّ عن ذاته، و هو ِمن باب الكناية؛ ألنـَُّهم إذا َنَفوا اليشَّ
ليس «: بني أن يقالعني َنْفُي املامثلة عن ذاته سبحانه، فال فرَق نفوه عنه، فامل
ءٌ {: ، و أن يقـال» كاهللا يشء :  فائـدة الكنايـة؛ و قيـلإّال } َلـْيَس َكِمْثلِـِه َيشْ

شبيه للتَّأكيد؛ َرْت كلمُة التَّ   ١ُكرِّ
ءٌ {  این عبارت مانند این سخن عـرب   .هیچ چیز مانند او نیست    ؛  }َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ

این سـخن در مقـام   ) [ورزد  نمیچون تویی بخل    (» مثلک الیبخل «: است که گویند  
مقـصود  ] کنـد، بلکـه     این نیست که بگوید مخاطب مثلی دارد و آن مثل بخل نمی           

و این از بـاب کنایـه اسـت؛ زیـرا هنگـامی کـه           . باشد  نفی بخل از ذات شخص می     
چیزي را از کسی که درجاي شخصی دیگر قرار گرفته، نفی کردند، چنـان اسـت                

  . کنند که از خود او نفی می
فرقی میان ایـن جملـه کـه    . از ذات خداست  ) و همانندي (معناي آیه، نفی مماثلت     

َلـْيَس َكِمْثلِـِه {و ایـن عبـارت کـه    ) مانند خدا چیزي نیست (»ليس كاهللا يشء«
                                      

  . 43: 4تفسیر جوامع الجامع  .1
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ءٌ    .  وجود ندارد مگر فایدة کنایی. مانند مثلِ خدا چیزي نیست؛}َيشْ
  . براي تأکید است] اشد وب زائده می [}َكِمْثلِهِ { در» کاف«حرف : اند وگفته

براساسِ این سخن، در آیه کنایه به کار رفته است که از نظـر ادبـی فـصاحت     
  . دارد و در بیان معنا رسا و گویاست

فرضی خدا، مانند نداشته نباشد، به طریق اَولـی خـود ذات            ) و شبیه (وقتی مثل   
  . خدا مانند ندارد
ذیل همین آیـه، آمـده   ) وندياثر شیخ محمد نها    (»نفحات الرحمن «در تفسیر   

  : است
ءٌ { ـ تقدير وجود املثل والنظري لـه  عىلـوشبيه نظريه  }َلْيَس َكِمْثلِهِ {  }َيشْ

 ! و موجوٌد ِمَن املوجودات، فكيف بأن ال يكون له مثل و نظري
 . إنَّ الكاَف هنا زائدة: و قيل. ففيه مبالغٌة يف نفي املثل له تعايل

 أنَّ مثَل اليشء هو املشابه له يف الذات و الصفات، و عيل أّي تقدير، الشبهةَ 
وال مشاهبة بني املمكن و الواجب، ال فی الذات و ال فـی الـصفات، و إن 

كـاملوجود و العـامل و القـادر والـسميع (َتشاركا يف صدق َبعـِض املفـاهيم 
، إالّ أنَّ بَني َمناشيها يف الواجب و املمكن غاية املغـايرة) والبصري ونظائرها

ق يف َحملِّه؛   ١كام هو ُحمَقَّ
 چیـزي و  ـ بر فرض وجود مثل و نظیـر بـراي او    ـمانند مثل خدا و شبیه نظیرش  

  . باشد، تاچه رسدکه مثل و شبیهی براي او نیست موجودي از موجودات نمی
  . در این سخن، مبالغه در نفی مثلیت براي خداست

   .باشد  زائد میـ در اینجا ـکاف : اند و گفته
اي در این نیست که مثل شیء، چیزي است که با او در ذات و                 بر هر تقدیر، شبهه   

                                      
  .470 ـ 469: 5نفحات الرحمن  .1
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 -دارد، و میان ممکن و واجب، هیچ گونه مشابهتی          ) و همانندي (صفات، مشابهت   
 وجـود نـدارد، هرچنـد آن دو در          -نه همانندي در ذات و نه مشابهت در صفات          

)  قادر، سمیع، بصیر و نظائر اینهامانند مفهوم موجود، عالم،(صدق بعضی از مفاهیم  
اند جز اینکه میان خاستگاه آن مفاهیم یعنی منشأ انتزاع آنها در واجب و  مشترك

که این مطلب درجاي خودش ثابت        کامل هست؛ چنان  ) وجدایی(ممکن، مغایرت   
  . شده است

ـ دارد که به فرض وجـود م  بیان میـ در این سخن  ـ مرحوم نهاوندي نیز   ل و ثْ
دانیم مثل و نظیري براي خـدا         که می    مانندي ندارد و درحالی    ، آن مثل و نظیر    نظیر،

  . شود که براي خدا مثلی وجود ندارد نیست، به طریق اَولی ثابت می
  :  آورده است کهایشاناینکه 

 وجـود   - نه در ذات و نـه در صـفات           -میان واجب و ممکن هیچ نوع اشتراکی        «
اش  یعنی حقیقتی کـه وجـوبِ وجـود، ذاتـی          1بدان جهت است که واجب،    » ندارد
پیداست که . باشد و ممکن؛ یعنی حقیقتی که وجوبِ وجود، برایش ذاتی نیست            می

  .  اشتراك ندارندیکدیگراند و با  این دو معنا با هم متناقض
دارد که واجب و ممکن در بعـضی از           نهاوندي در ادامه مطلب، بیان می     مرحوم  

ممکن موجـود   «،  » واجب موجود است  «: گوییم  ه می ک   ؛ چنان  2اند  مفاهیم مشترك 
  ... و» است

باشند؛ یعنی    از هم متمایز می   ) یعنی مصداقشان (لیکن منشأ انتزاع این دو مفهوم       
ناگفته نماند برخی از بزرگان،     . این دو، اشتراك مفهومی و مغایرت مصداقی دارند       

                                      
در عبارات احادیث به کـار نرفتـه اسـت و نـام        » ودواجب الوج «شایان ذکر است که کلمۀ       .1

تـوان آن را بـه کـار         ها می   گذاري خدا به این کلمه، تهی از اشکال نیست، لیکن در استدالل           
  . برد

است، کـه هـر کـدام    ) اشتراك لفظی و معنوي(اشتراك یا در مفهوم یا در لفظ و یا در معنا   .2
  . طلبد بحث ویژة خود را می
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اند به این معنـا کـه         هاشتراك مفهومی را هم نپذیرفته و قائل به اشتراك لفظی شد          
   1.باشد مفهوم موجود در واجب مغایر با مفهوم موجود در ممکن می

   2روایات
 روایـت   7اي از امیرالمؤمنین علی     خطبه) قدس سره (در مصباح شیخ طوسی   . 1

  : شده است که حضرت در آن فرمود
ءٌ {   ٣ّونه؛؛ إذ كان اليشء ِمن َمشيئته، فكان اليشبهه ُمكَ }َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ
از مشیت و خواست اوست پـس بـا بـه           ] صادر[چون شئ   » چیزي مثلِ او نیست   «

  . اش شباهت ندارد وجود آورنده
براساسِ این حدیث، نفی مثلیت اشیا با خدا، بدان جهت است که هر شـیئی بـا               
مشیت و خواست خدا ـ که صفت فعل او است ـ تحقق یافته اسـت، پـس آنچـه      

  . باشد اش نمی ورندهپدید آمده، مانند پدید آ
ن  : توان گفت   به بیان دیگر می    کَون       ) پدید آورنده (م ـو قائم به ذات است و مکَ

و پیداست که این دو با هم مشابهتی ندارنـد، بلکـه            باشد    قائم به غیر می   ) ایجاد شده (
  .باشند؛ زیرا در قائم به ذات، وجوبِ وجود، ذاتی است برخالف قائم به غیر متناقض می

 نقل شـده، و در آن آمـده         7اي از امام علی     در کتاب توحید صدوق خطبه    . 2
  : است

َحدَّ األشياَء ُكلَّها ِعنَْد َخْلِقه إّياها، إباَنـَة هلـا ِمـن ِشـبهه و إبانـًة لـه ِمـن  ...
  ٤شبهها؛

                                      
لِ به اشتراك لفظی در اسماء و صفات الهی و ادلۀ آن، بنگرید به، ترجمۀ توحید        در توضیح قو   .1

  . 535 ، 75: اإلمامیه
  . آمده است) ذیل آیه (484 - 482: 11این روایات در تفسیر کنز الدقایق  .2
د .3 اندکی تفاوت با (368: 4 ؛ تفسیر صافی752: مصباح المتهج .(  
  . 3، حدیث 42: توحید صدوق .4
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  و داراي حـد و    [اینکه خدا، هنگام خلق و آفرینش اَشیا، همـۀ آنهـا را محـدود               ...
اشیا با خـدا مباینـت دارد و شـبیه او           ] نشانۀ آن است که    [آفرید] اندازة مشخص 
  . از همانندي با اشیا جداست] نیز[نیست و خدا 

در این حدیث، بیان شده است که میان حضرت حق و اشـیا، بینونـت حـاکم                 
است و آن دو هیچ گونه سنخیتی ندارند؛ نه اشیا شبیه خدایند و نه خدا شـبیه اشـیا                   

  . باشد می
  :  روایت شده است که فرمود7ضااز امام ر. 3

ثبـاٌت بغـري تـشبيه؛ إنفـٌي، و تـشبيٌه، و : للنّاس يف التوحيد ثالثُة مـذاهَب 
  ك وتعاىلفمذهُب النفي الَجيُوز، و مذهُب التشبيه الجيوز ألنَّ اهللا تبار
  ١الُيْشبُِهُه يشٌء و السبيُل يف الطريِقة الثالثة، إثباٌت بالتشبيه؛

، مـسلک  ] خـدا [مذهب نفـی و انکـار   : د، سه گونه است مذهب مردم، در توحی   
او بـه   [تـشبیه     بـی ] خدا[، و مکتب اثبات     ] و پذیرشِ به شبیهی براي خدا     [تشبیه  
جـایز و روا نیـست؛   ] نیـز [باشد، و مسلک تـشبیه       مذهبِ نفی جایز نمی   ]. چیزي

  . باشد نمی) و مانند(زیرا خداي متعال به چیزي شبیه 
یوة سوم است؛ یعنی اثبات خدا بی آنکـه انـسان او را بـه               راه درست و حق، در ش     

  ]. و یا چیزي را شبیه و نظیر او به شمار آورد[چیزي شبیه سازد 
باشد و تأکیدي است بر این نکته که خدا شبیه            معناي این حدیث نیز روشن می     

  . و نظیر و مانند و همتا ندارد
سؤال شد که آیـا     ) 7جوادامام  (از ابوجعفر ثانی  : گوید  حسین بن سعید می   . 4

  :  پاسخ داد7گفته شود؟ امام» شیء«جایز است به خدا 
ين َحّد التعطيل و َحّد التشبيه؛ ِرُجه ِمَن احلَدَّ   ٢َنَعم، ُخيْ

                                      
   . 8، حدیث 107: توحید صدوق .1
  . 7، حدیث 107: توحید صدوق .2
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  . حد تعطیل و حد تشبیه: که او را از دو حد خارج سازد] به این شرط[آري 
 شیء و چیز دیگر     شیء بگویی، لیکن شیئی که با هیچ      » خدا«توانی به     یعنی می 

باشد اما نه شیئی کـه ماننـد دیگـر اشـیا              مانند و شبیه نیست؛ و نیز خدا، شیء می        
  . نیازمند و وابسته باشد

  تفسیرهاي نادرست 
شان، این آیه را      هاي ذهنی   ، براساس پیش ساخته    اصطالحی بعضی از اهل عرفان   

متعال، حقیقتی است   در باور این گروه، خداي      . اند  اي نادرست تفسیر کرده     به گونه 
ال اسم و   «باشد و مقامِ      آید و داراي مراتبی می      که به طَورها و تعینات مختلف درمی      

رسد کـه     کند و در نهایت، سخن به اینجا می         او به مقامِ احدیت تنزل می     » ال رسمی 
مانند موم که به اشـکال مختلـف       (لحاظ تعین، همه چیز است        آن حقیقت بسیط بی   

مالحظـۀ    و بی ) ها جز موم چیز دیگري نیست       قت همۀ آن صورت   آید و حقی    درمی
تعین و تقید، تنها یک حقیقت وجود دارد، و از آنجا که تعین نیز امري اعتبـاري                  

  . باشد، پس همه چیز، خود خداست می
ءٌ {، دربارة آیۀ    ي باطل براساس این مبنا   در ایـن   : اند کـه     گفته }َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ

یه است و هم تنزیه، و این دو باید با هم باشد وگرنه تنزیه به تنهـایی                 آیه، هم تشب  
  . نشانۀ نابخردي و گستاخی است

اینکه خداوند از جسم بودن، مرکب بودن، صورت بودن و در مکـان و زمـان                
 کافی نیست؛ زیـرا ایـن خـود         - به تنهایی    -خاص قرار داشتن، منزه دانسته شود       

گردد، محـدود     است؛ زیرا وقتی از خدا چیزي نفی می       تشبیه و عینِ تحدید و تقیید       
  . شود و در آن مورد حضور ندارد می

باشد و تبیین     انجامد، معنایی نادرست می     بنابراین، تنزیه از آنجا که به تحدید می       
  . صحیح این است که تنزیه و تشبیه با هم صورت گیرد

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  107 *لیس کمثله شیء : آیۀ سوم
 

  پاسخ 
لق و مخلوق معنا دارد و      پاسخ این است که این سخن بر مبناي سنخیت میان خا          

انجامد، لیکن بر  در آن صورت است که نفی هرچیزي از خدا به محدود شدن او می
 ـایـم     که ما آن را درجاي خودش تبیین کـرده ـمبناي بینونت میان خدا و خلق  

نقلی فراوانی وجود دارد که روشـن       عقلی و   آید و دالیل      چنین محذوري الزم نمی   
   1.لوقات متباین و متمایز استسازد ذات خدا از مخ می

اند اثر مالعبدالرزاق کاشانی      و گفته (در تفسیري که به نام ابن عربی چاپ شده          
  : آمده است) است

ءٌ {  }َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ
  ٢هالكة، فاليشَء ُيامثله يف الشيئّية والوجود؛ األشياء فانيٌة فيه ي، كلُّ أ
 او فانی و نابودند، چیزي وجود نـدارد         یعنی همه اشیا در   » چیزي مثلِ خدا نیست   «

  . که با او در شیئیت و وجود، همانندي کند
  : چنین است» فصوص الحکم«در  ابن عربیسخن 

 اهللا بروح منه ـ أنَّ التنزيَه ِعنَد أهل احلقائق يف اجلنـاب اإلهلـي كّيدأإعلم ـ 
ه اما جاهل واما صاحب سوء أدب ذ إولكـن  .عُني التحديد والتقييد، فاُملنَزِّ

َه و َوَقَف عند التنزيه و  َيَر  ملَاْطَلقاه و قاال به، فالقائل بالرشايع املؤمن إذا َنزَّ
 و ـ صلوات اهللا عليهم ـغري ذلك فقد أساَء األدب و أكَذَب احلقَّ و الرسَل 

هو الَيْشُعر و َيَتَخيَُّل أنَّه يف احلاصل و هو من الفائت و هو كمن آَمَن ببعض 
  ٣ ببعض؛و َكَفرَ 

                                      
اهللا  هـاي اسـتاد سـیدان درمدرسـۀ آیـت      بحث»سنخیت، عینیت یا تباین« کتاب،نگاه کنید به  .1

  .گلپایگانی،قم
  . 228: 2) منسوب به ابن عربی(تفسیر القرآن الکریم  .2
   . 68: فصوص الحکم  .3
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تنزیه نزد اهل حقـایق در  : که خدا تو را به روحی از سوي خویش تأیید کند، بدان       
  .ادب جناب الهی، عین تحدید و تقیید است، و تنزیه کننده یا جاهل است یا بی

گاه که تنزیه را بر خدا اطالق کردنـد و بـر          ادب، آن   لیکن شخص جاهل و فرد بی     
 ایمان دارد وقتی خدا را تنزیه کرد و در تنزیـه  زبان آوردند، آن که به شرایع الهی  

. ایستاد و جز آن را ندید، اسائه ادب کرد و خدا و پیامبران را ناآگاهانه برنتافـت               
کـه شـناخت درسـت را از          پندارد که معرفتی به دست آورده است درحالی         او می 

د          دست می  رو بـه  دهد و به منزلۀ کسی است که به بعضی از کتابِ خدا ایمـان آو
  . بعض دیگر کفر ورزید

  : نویسد و درجاي دیگر می
ءٌ {:  تعاىلقال َه،  }َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ ِميُع الَبـِصريُ {َفنَزَّ وقـال . َفـَشبَّهَ } َوُهَوالسَّ
ءٌ {: تعاىل ِميُع الَبـِصريُ {نّي، ـَه وَثــَّ َفـَشب}َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ َه و }َوُهَوالـسَّ  َفنَـزَّ
  ١َاْفَرَد؛

او «: پس تنزیه فرمود، سـپس فرمـود  » چیزي مثل خدا نیست«: متعال فرمودخداي  
: خـداي متعـال فرمـود   . تشبیه کرد ] با آوردن گوش و چشم    [پس  » شنوا و بیناست  

او شنوا و   «: گاه فرمود   پس تشبیه کرد و مثلی آورد، و آن       » چیزي مثلِ خدا نیست   «
این دو را   [منحصر ساخت   و  ] او را از نداشتن این صفت     [پس تنزیه کرد    » بیناست
  ]. به خدا

زایـد   }َكِمْثلِـهِ {اگـر کـاف را در       : دارد که   ابن عربی، در این سخن، بیان می      
و مفاد جملۀ   ) از اینکه برایش مثل و مانندي باشد      (بگیریم، مفاد آن تنزیه خداست      

  ). شود زیرا بر غیر خدا نیز این دو صفت اطالق می(باشد  بعد، تشبیه می
 زاید نشماریم، در آن صورت، مفـاد قـسمت اول،   }َكِمْثلِهِ {را در   و اگر کاف    

می فرض شده             (تشبیه و تثنیه است      ت از خدا، براي او مثل و دو زیرا براي نفی مثلی
                                      

  . 70همان، ص  .1
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بـه  » بـصیر «و » سـمیع «زیـرا  (باشد   و مفاد قسمت دوم، تنزیه و افراد می    1)است
ن دو صفت یا از مشارکت جهت تقدیم ضمیر، به خدا منحصر شد، و او از فقدان ای           
  ). غیر با او در این دو صفت به نحو حقیقت، منزه گشت

با یک تقریر تشبیه است و با تبیین دیگر         : بنابراین، آیۀ مذکور، دو تقریر دارد     
  . تنزیه
کند که اگر حضرت نوح مانند پیامبر اسالم به هر دو             گاه ابن عربی بیان می      آن

کردند، لیکن نـوح تنهـا        ومش او را اجابت می    پرداخت، ق   جهت تشبیه و تنزیه می    
  . گرداندند تنزیه را ابالغ کرد و قومش از او روي برمی

نـوح ماننـد    . »فرقان«باشد نه     می» قرآن«آنچه جامع میان تشبیه و تنزیه است        
دست نیافـت، بـه همـین       » جوامع الکلم «پیامبر اسالم به این جامع، فرانخواند و به         

هاشـان را در      انگـشت . تافتنـد    ماندند و تنزیـه را برنمـی       جهت قوم نوح در تشبیه    
  .انداختند تا سخن نوح را نشنوند هاشان را برسر می دادند وجامه هاشان قرار می گوش

  : نویسد سپس ابن عربی می
َه يف آيـة 7فلو أنَّ نوحاً   يأتی بمثل هذه اآلية لفظًا أجـابوه فانَّـه َشـبََّه و َنـزَّ

  ٢واحدة، بل يف نصف آية؛
ءٌ {اگر نوح، مثلِ لفظ این آیه        آورد، قومش او را اجابـت         را می  }َلْيَس َكِمْثلِِه َيشْ

نـصف  در یک آیه خدا را تشبیه و تنزیه کـرد، بلکـه در              ] قرآن[کردند؛ زیرا     می
  . آیه، این کار صورت گرفت

از همۀ این سخنان، روشن شد که برگرفتن مبانی مذکور در مسائل توحیـدي،              
ءٌ {اي چون     رساند که آیه    اینجا می کار را به      کـه از گویـاترین      }َلـْيَس َكِمْثلِـِه َيشْ

                                      
و این مثل نیست مگر انسانی که مخلوق بـر   : می گوید ) 1056ص  (ح فصوص   قیصري در شر  . 1

 . صورت او و متصف به کماالت اوست، به جز وجوب ذاتی که فارق بین آن دو است
  . 70:فصوص الحکم .2
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آیات در نفی تشبیه است و افزون بر دالیل عقلی، در روایات فراوانی به این آیـه                 
  !! استشهاد شده است، براي اثبات تشبیه به کار گرفته شود

ـ   است که گـاه سـخنان بـس شـگفت       موهوم آري، براساس این مبانی    ز و انگی
کند؛ تـا آنجـا کـه دربـارة      آوري از بعضی عرفا و صوفی مسلکان بروز می   حیرت

همـان  » اهللا« آنان که گفتنـد    - 1}َمِسيُح اْبُن َمـْرَيمَ ـ ُهَو الْ  الَِّذيَن َقآُلوْا إِنَّ اهللاَلَقْد َكَفرَ {
کفر آنان بدان جهت بود که      : دارند که    اظهار می  -است، البته کافر شدند     » مسیح«
کـه همـه چیـز و همـه کـس،              را در صورت مسیح منحصر ساختند، درحالی       خدا

   2.صورت خداست

                                      
  . 72 و 17آیۀ ) 5(سورة مائده  .1
 . 357): شرح فصوص الحکم(ممد الهمم  .2
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   : چهارمهآي
  ... ينذ الَّرفَ كَدقَلَ

  
 : اهللا تعالیقال 

  َمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ ـُلوْا إِنَّ اهللاَ ُهَو الْ اَلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَ {
  َمِسيَح اْبَن َمْرَيمَ ـْن أَراَد أن ُهيْلَِك الْ ِه َشْيًئا إِ ـُقْل َفَمن َيْملُِك ِمَن اللّ 

ُه َوَمن ِيف األْرِض َمجِيًعا َوللّ  َامَواِت َواألْرِض َوَما َبْينَُهَام ـَوأمَّ   ِه ُمْلُك السَّ
ٍء َقِديرٌ   }َخيُْلُق َما َيَشاء َواهللاُ َعَىل ُكلِّ َيشْ

 ) ١٧ هآي) ٥( مائده هسور(
  .اند مسّلًام كافر شده» پرس مريم استخدا مهان مسيح «: كه گفتند یكسان

  اراده كند كه مسيح پرس مريم و مادرش] خدا[اگر : بگو
 در مقابل خدا  به هالكت رساند، چه كسییو هركه را در زمني است، مجلگ

ها و زمني و آنچه ميان آن دو است از آِن   آسامنیرواي  دارد؟ فرمانیاختيار
 . تواناستا بر هرچيزیآفريند، و خد یهرچه بخواهد م. خداست
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 و دیـدگاه غیـر توحیـدي    7آیه مذکور در ارتباط با حضرت عیـسی مـسیح   
زدائـی و کفرسـتیزي    مسیحیان نسبت به ایشان است و چون بناي قرآن بر شـرك  

است، لذا از باب اهمیت موضوع و ابطال عقاید مسیحیت و دفع شبهاتی که ایجـاد                
 و عقایـد باطـل    � شرح حـال او و مـادرش مـریم         هاي زیادي به    اند در سوره    نموده

عیسویان پرداخته و از جمله همین آیه از سورة مبارکۀ مائده اعالم کفر کسانی را               
  . اند کند که مسیح پسر مریم را خدا گرفته می

  عیسی در قرآن 
هاي بسیاري در قرآن      ویژگی 7براي پیامبر عظیم الشأن حضرت عیسی مسیح      

نها اکتسابی و برخی دیگر اختصاصی و موهبتی است کـه           بیان شده که برخی از آ     
   1.اند مرحوم عالمه طباطبائی در المیزان به آن اشاره نموده

  :فرماید  می خداي تعالی
َام الْ { نْهُ ى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اهللاَمِسيُح ِعيَس ـإِنَّ   ٢؛ } َوَكلَِمُتُه َأْلَقاَها إَِىل َمْرَيَم َوُروٌح مِّ

است که بـسوي مـریم افکنـده، و    » کلمۀ او«و » فرستادة او«یم فقط مسیح پسر مر  
  . از جانب خداست» روحی«

  
                                      

  . 282 ـ 281: 3المیزان .1
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کنـد کـه      الهی معرفـی مـی    » پیامبر اولوا العزم  «قرآن کریم او را یکی از پنج        
يِن َمـا َوىصَّ بِـِه ُنوًحـا َوالَّـِذي {اند،    صاحب شریعت و کتاب بوده     َن الدِّ َع َلُكم مِّ َرشَ

ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيـَسىَأْوَحْينَا إِ   و در سورة آل عمـران او را         1}َلْيَك َوَما َوصَّ
َمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ـالْ {شمارد،  آبرومند در دنیا و آخرت و از مقرّبین می

ْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن الْ  بِنيَ ـِيف الدُّ    .2}ُمَقرَّ
ا َوَحيَْيى َوِعيَسى {کند،     زمرة صالحین معرفی می    و در سورة انعام او را در       َوَزَكِريَّ

نيَ  اِحلِ َن الصَّ   .3}َوإِْلَياَس ُكلٌّ مِّ

  : معرفی عیسی توسط خودش
کـه  : گویـد   نامیـده و چنـین مـی      » پیامبر او «و  » بندة خدا « خود را    7عیسی

که دو  [» نماز و زکات  «قرار داده و مرا به      » مایۀ برکت «خداوند مرا هرکجا باشم     
قـرار داده   » نیکوکار به مادر  «سفارش فرموده و مرا     ] تکلیف الهی بر بندگان است    

  : ننموده» زورگو و سرکشم«
ـا َعْبُد اهللاَقاَل إِينِّ { َوَجَعَلنِـي ُمَباَرًكـا َأْيـَن َمـا ُكنـُت  *  آَتاِينَ اْلكَِتاَب َوَجَعَلنِي َنبِي 

َكاِة َما  َالِة َوالزَّ اَوَأْوَصاِين بِالصَّ ا * ُدْمُت َحي  َعْلنِي َجبَّاًرا َشِقي  ا بَِوالَِدِيت َوَملْ َجيْ   ٤}َوَبر 
عیسی پـسر مـریم     ] ماجراي[این است   : فرماید  در پایان این معرفی، خداوند می     

گاه به سخن ناحقی ـ که عیسی    آنـکنند،   سخن حقی که در آن شک می] همان[
ا را نسزد که فرزندي برگیرد، منـزّه  خد: گوید  میـفرزند خداست ـ اشاره فرموده   

است او، و در آیۀ پایانی این بخش از قول مسیح در عبودیت و بندگی پروردگـار           

                                      
 . 13آیۀ ) 42(سورة شوري  .1
  . 45آیۀ ) 3(سورة آل عمران  .2
   . 85آیۀ ) 6(سورة انعام  .3
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به حقیقت که خدا پروردگار من و پروردگـار شماسـت، او را             : فرماید  عالمیان می 
  : بپرستید که این راه مستقیم است

ونَ َحقِّ اـَذلَِك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل الْ {  َأن َيتَِّخـَذ ِمـن َما َكـاَن هللا * لَِّذي فِيِه َيْمَرتُ
َام َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكونُ  ُكْم َفاْعُبـُدوُه  * َوَلٍد ُسْبَحاَنُه إَِذا َقَىض َأْمًرا َفإِنَّ َوإِنَّ اهللاَ َريبِّ َوَربُّ

ْسَتِقيمٌ  اٌط مُّ  ؛١}َهَذا ِرصَ
  عیسی از نگاه مسیحیان

رباره او اختالف کرده متفرق شدند و بفرمـوده عالمـه           مسیحیان بعد از عیسی د    
بـه بـیش از هفتـاد فرقـه         )  سورة آل عمران   80 و   79ذیل آیه   : المیزان(طباطبائی  

بیـشتر  » یعقوبیـه «و  » نـسطوریه «،  »ملکانیه«تقسیم شدند و از میان آنها سه فرقۀ         
م همـت  مطرح بودند، و قرآن به جزئیات مسالک مختلف آنها توجه نفرموده و تما  

  . سازي عقاید غیرتوحیدي مسیحیان نموده است زدائی و پاك خود را متوجه شرك
مرحوم عالمه پنج آیه از آیاتی که عقاید کفرآمیز و مشرکانه مـسیحیان را در               

   2:فرماید ارتباط با خداوند و عیسی مطرح نموده آورده چنین می
 ُخمَتلفـِة َذواُت َمـضاِمٍني و َهِذه اآلَيات و إن اشَتَملْت بِظاِهرها َعيل َكلـامٍت 

َمعاٍن ُمَتفاِوتٍة و لِذلك ُربَام ُمحَلْت َعيل اختِالِف اَملذاهب ِيف َذلـَك َكَمـذهب 
َة  ة، الَقاِئلَِني َبأنَّ النُّزوَل َوالبُنوَّ سُطوريَّ ِة احلَِقيقيَِّة، َوالنَّ اُمللَكانِّية، الَقاِئلَِني بِالُبنُوَّ

وِر َعيل ِجسم َشّفاٍف َكالُبلُّوِر، َوالَيعُقوبيَّة، الَقاِئلَِني َبأنـَّه ِمن َقبِيِل إرشاِق النُّ 
  ٣.ِمَن اإلنقالِب َو َقد انَقَلب اإللُه ُسبحاَنُه َحلًام و َدماً 

باشـد کـه داراي      این آیات اگرچه به ظاهرشان مـشتمل بـر کلمـات مختلفـی مـی              
                                      

  . 36 - 34آیۀ ) 19(سورة مریم  .1
 . 283: 3المیزان  .2
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 مـوارد حمـل بـر       مضامین و معانی متفاوتی است، و به همـین جهـت در بـسیاري             
  : اختالف مذاهب در بین مسیحیان شده است مانند

 حقیقتاً فرزنـد خداسـت   7پیروان این مذهب بر این اعتقادند که عیسی      : ملکانیه
  ]. که لوازم و تالی فاسد این عقیده باطل مشخص است[

او از  ) فرزنـدیت (پیروان این مذهب قائلند کـه نـزول عیـسی و بنـوت              : نسطوریه
د نه از نوع بنوت حقیقی، بلکه از قبیل اشراق نور بر جسمی شـفاف               ناحیه خداون 

  . همچون بلور است
پیروان این مذهب باور دارند که حقیقت خداوندي منقلب به گوشـت و      : یعقوبیه

  . خون شده و عیسی همان خداوند است که به صورت انسان ظهور پیدا کرده
پروتـستان، کاتولیـک و     : ددر میان فرق مسیحیت معاصر نیز سه فرقه متمایزن        

و هر سـه    . اند؟ محتاج تحقیق است     ارتدکس، و این سه، آیا همان سه فرقه گذشته        
 َعامَّ  اهللاتعاىل(باشند    قائل به الوهیت مسیح و اینکه خدا همان مسیح بن مریم است می            

  . ) َكبِرياً اً َيُقوُلوَن ُعُلوّ 
دانند  موحد را مسیحی نمیها،  ها و ارتدکس و از این سه فرقه خصوصاً کاتولیک 

در ابتـدا عـالم،     : (و اساس این عقیده جمالتی است که در انجیل یوحنا ثبت شـده            
کلمه بوده است و کلمه نزد خدا بوده و خدا همان کلمه است، و چون لفظ کلمـه                  

 )اهللا هو المـسیح   ( باشد   )اهللا هو الکلمۀ  (را بر مسیح اطالق نمودند معنی عبارت که         
َلَقْد َكَفَر {: فرماید  میـن عقیـده باطـل مسیحیت را نفی کرده می       گردید و قرآن ه   

  1}َمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ ـالَِّذيَن َقاُلوْا إِنَّ اهللاَ ُهَو الْ 
یوحنا انجیل خود را در اواخر عمر و بنابر الحاح و اصـراري کـه بـه او شـد،                    

 چنـین وضـعی     و لذا قابل استناد نیست و غالب اناجیل       ) یعنی بعد از مسیح   (نوشت  
 از این گفتار باطل و شنیع وحدت وجودي آنهـا بیـزار اسـت و                7دارند و مسیح  

                                      
  .72 و 17آیۀ ) 5(سورة مائده . 1
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   1.هماره دعوت به توحید و یگانگی پروردگار نموده
  :با توجه به آیات قرآن کریم، سه نکته مسلم است

: شـود   دانند، که حکم به کفرشـان مـی         جمعی از مسیحیان، عیسی را خدا می      . 1
ان ـخدا هم: ؛ کسانی که گفتند}َمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ ـ ُهَو الْ ِذيَن َقاُلوْا إِنَّ اهللا الَّ َلَقْد َكَفرَ {
؛ } إِْرسائيـل َمـسيُح يـا َبنـيـقـاَل الْ وَ {د،  ـح پسر مریم است مسلّماً کافر شدن      ـمسی

ُكـمْ {اي بنی اسـرائیل،   :  فرمود 7که مسیح   درحالی ؛ خـدا را  }اْعُبـُدوْا اهللاَ َريبِّ َوَربَّ
و آنـها را از پایـان کـار مشرکیـن خبــر  . د که پروردگار من و شماست    بپرستی
  : فرماید داده می

ْك بِا{ ُه َمن ُيْرشِ َم اهللاُإِنَّ   ؛2} َعَليِه اْجلنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاملَِِني ِمْن َأنَصارٍ هللاِّ َفَقْد َحرَّ
 حرام ساخته و جایگاهش     هرکس به خدا شرك آورد، قطعاً خدا بهشت را بر او          

  . آتش است و براي ستمکاران یاورانی نیست
یکی از عقاید انحرافی و باطل گروهی دیگر از مـسیحیان ایـن اسـت کـه                 . 2

زیر«که قبل از آنها یهود        دانند، آن چنان    عیسی را فرزند خدا می     را فرزند خـدا    » ع
دانی قائل بودنـد، در ایـن       دانستند و قبل از آنها نیز اقوامی دیگر براي خدا فرزن            می

  : فرماید رابطه قرآن می
َصاَرى الْ اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اهللاَوَقاَلِت { :  و یهود گفتند   3}َمِسيُح اْبُن اهللاـ َوَقاَلْت النَّ

  ... . مسیح، پسر خداست: عزیر، پسر خداست و نصاري گفتند

  عیسی فرزند مریم است، نه فرزند خدا
نُْه اْسُمُه الْ  آلئَِكُة َيامَ ـإِْذَقاَلِت الْ { ِك بَِكلَِمٍة مِّ ُ َمِسيُح ِعيـَسى اْبـُن ـَمْرَيُم إِنَّ اهللاَ ُيَبرشِّ

                                      
  . 370: 2نگاه کنید به تفسیر خسروي  .1
 . 72آیۀ ) 5(سورة مائده  .2
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ْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن الْ  بِنيَ ـَمْرَيَم َوِجيًها ِيف الدُّ  ؛١}ُمَقرَّ
اي از جانـب   اي مریم، خداوند تو را بـه کلمـه      : گاه که فرشتگان گفتند     بیاد آر آن  

که در دنیـا و       دهد، درحالی   است مژده می   عیسی پسر مریم  مسیح،  خود که نامش    
  . آخرت آبرومند و از مقربان است

َام الْ ـ الْ وُلوْا َعَىل اهللا إِالَّ َوالَ َتقُ {  َوَكلَِمُتـُه َسى اْبُن َمْرَيَم َرُسـوُل اهللاَمِسيُح ِعيـَحقِّ إِنَّ
نْهُ   ؛٢}َأْلَقاَها إَِىل َمْرَيَم َوُروٌح مِّ

فقط پیامبر خدا و  عیسی پسر مریمحق نگویید، مسیح، ] سخن[ة خدا جز دربار...
  ... کلمه اوست که آن را به سوي مریم افکنده است و روحی از جانب اوست

عیـسی ابـن    «خداوند در شانزده جاي قرآن تعمداً از حضرت عیسی بـا جملـۀ              
 اسـت و از     کند تا جهانیان از جمله عیسویان بدانند که عیـسی بـشر             یاد می » مریم

شود که اله و معبود باشد، او و مادرش هـر     مادري به نام مریم متولد شده، پس نمی       
انـد، غـذا      دو همچون سایر ابناء بشر انسانند و سراپا محتاج الطاف الهی، متولد شده            

و اگر عیسی   . هاي مخلوق را دارند     یعنی ویژگی ... میرند و   روند، می   خورند، راه می    می
  . سنخ باشد و این به دالئل عدیده ممکن نیست بایست خدا با او هم پسر خدا بود، می

ه از اتّخاذ فرزند است    خداوند منزّ
َامَواِت َواألَْرِض ُكـلٌّ لَّـُه { َذ اهللاُ َوَلًدا ُسـْبَحاَنُه َبـل لَّـُه َمـا ِيف الـسَّ َ َوَقاُلوْا اختَّ

  ٣؛}َقانُِتونَ 
ست، او منزّه است بلکـه هرچـه        خداوند فرزندي براي خود اختیار کرده ا      : گفتند

  . پذیر اویند همه فرمان] و[ها و زمین است از آنِ اوست،  در آسمان

                                      
  . 45آیۀ ) 3(سورة آل عمران  .1
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  : فرماید چنین تنزیه می و نیز خود را این
 ؛ ١} َأن َيتَِّخَذ ِمن َوَلٍد ُسْبَحاَنهُ  هللاَما َكانَ {

ـ [خدا را نسزد که از براي خود فرزندي اختیار کند، پاك و منزه اسـت او    ن از ای
  ].نقیصه

  : فرماید و در آیۀ دیگري می
َام اهللا{ َامَوات َوَمـا ِيف إِنَّ  إَِلٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأن َيُكـوَن َلـُه َوَلـٌد لَّـُه َمـا ِيف الـسَّ

 ؛٢}األَْرضِ 
خدا فقط معبود یگانه است، منزّه از آن است که براي او فرزندي باشد، آنچه در                

  . ها و زمین است از آنِ اوست آسمان
   3.و همچنین در آیات بسیاري خود را از این نقص تنزیه فرموده

و جمعی دیگر عیسی و جبرئیل را همکار و شریک خدا دانسته و قائل به سه   . 3
خدائی شده و این شرکی است با ماهیت کفر، و خدا را یکی از سه اقنـوم ثالثـه،                   

ـِذيَن َقـاُلوْا إِنَّ اهللاَقْد َكَفـرَ لَ {. دانند که شرح آن خواهد آمد       ثالث ثالثه می    َثالِـُث  الَّ
] انـد  به تثلیث یا سه خدائی قائل شده   [ ؛ کسانی که     4} إَِلٌه َواِحدٌ َالَثٍة َوَما ِمْن إَِلٍه إِالَّ ثَ 

انـد، و حـال آنکـه هـیچ           است، قطعاً کافر شده   ] اقنوم[سه  ] از[خدا سومین   : گفتند
ا چنانچه توبه نکننـد، آنهـا را   و سپس کافرانِ آنه ... معبودي جز خداي یکتا نیست    
  . عذابی دردناك خواهد گرفت

  

                                      
  . 35آیۀ ) 19(سورة مریم  .1
  . 171آیۀ ) 4(سورة نساء  .2
؛ سـورة نحـل     68آیـۀ   ) 11(ونس  ؛ سورة ی  31آیۀ  ) 10(؛ سورة توبه    100آیۀ  ) 6(سورة انعام    .3

  . 4آیۀ ) 39( و سورة زمر 26آیۀ ) 21(؛ سورة انبیاء 57آیۀ ) 16(
  . 73آیۀ ) 5(سورة مائده  .4
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  وحدت در تثلیث
  : کند تفسیر نمونه عقیدة تثلیث مسیحیان را چنین بیان می

گانه در عین تعدد حقیقی، یکـی هـستند کـه گـاهی از آن، تعبیـر بـه                     خدایان سه 
 اشـاره  شود، و این همان چیزي است که در آیۀ فوق به آن       می» وحدت در تثلیث  «

خدا همان مسیح، عیسی بن مریم بن مریم همان خداست، و : گویند شده که آنها می
القدس یک واحد حقیقی و در عین حال سه ذات متعدد را تـشکیل                این دو با روح   

تـرین انحـراف      گانۀ تثلیـث کـه بـزرگ        بنابراین هر یک از جوانب سه     . دهند  می
رار گرفته و شدیداً ابطال شده      مسیحیت است در یکی از آیات قرآن مورد بحث ق         

   1.است
: لذا این عقیدة باطل به هر عبارتی از تعابیر ذیل گفته شود، کفر است و ممنوع               

  . »بروز خدا در عیسی«، » حلول خدا در عیسی«، » اتحاد خدا و حضرت عیسی«
مرحوم طباطبائی پس از بیانی مختـصر نـسبت بـه عقایـد سـه فرقـه مـذکور                

  : فرماید می
ظاهر إن القرآن الهيتّم بخصوصيات مذاهبهم املختلفة، و إنام هيـتّم لكن ال

بكلمة واحدة مشرتكة بينهم مجيعًا و هو البنوة و إن املسيح من سـنخ االلـه 
 ن حديث التثليث وإن اختلفوا يف تفسريها اختالفـاً ـا يتفرع مـم سبحانه و

  .٢...كثرياً 
ختلفـه مـسیحیت نداشـته،      ظاهراً قرآن اهتمامی نسبت به خصوصیات مذاهب م       

بلکه اهتمام خود را منحصر نموده بـه مـشترکات بـین آن مـذاهب و آن بحـث                   
اللهی عیسی و سنخیت او با خدا و موضوع سه خدائی اب، ابـن و روح القـدس                    ابن

خداوند پاسخ هـر یـک از ایـن         و  (در تفسیر آن اختالف بسیاري دارند       است که   
                                      

  . 325: 4تفسیر نمونه  .1
  .284: 3المیزان . 2
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 عالمه در پاسخ به ایـن ادعـاي گروهـی از            مرحوم. )اباطیل را در قرآن داده است     
ه ندانسته، می    مسیحیان که نسبت ابن    گویند این  اللهی حضرت عیسی را نسبت حقیقی

یعنی از باب شرافت بخشیدن به عیـسی، او را پـسر            (نسبت، نسبت تشریفیه است     
، حاصل مطالعاتشان را در این زمینه پس از آوردن جمالتی از عیسی  ) نامند  خدا می 
 انجیل متی و لوقا و یوحنّا و نقل مذاکراتی بین او و مـریم مجدلیـه و یـسوع و             در

  : فرمایند  چنین می1،توما و فیلیپس
بـا حمـل آنهـا بـر تـشریفیه          ) اقوال منقول از سه انجیل مـذکور      (ظواهر این اقوال    

گویند به نحـو   سازگار نیست و آنچه را در ارتباط با اُبوت خدا و بنوت عیسی می       
   2.گویند ت میحقیق

  فخررازي
اند کـه مـسیحیان بـا صـراحت        بعضی از مفسران مانند فخررازي چنین پنداشته      

   3.اند اگرچه حاصل مدعایشان همین است عقیده اتحاد خدا و مسیح را ابراز نکرده
در تفسیر نمونه آمده است که این سخن فخر رازي به خاطر عدم احاطۀ کـافی                

گرنه منابع مسیحیت با صراحت مسئلۀ وحدت در        او به کتب مسیحیت بوده است و      
   4.تثلیث را بیان داشته است

  اقانیم ثالثه
به بررسی عقیدة تثلیـث و ابطـالش        » محصل ما قالوا به   «مرحوم عالمه با عنوان     

  : فرماید پرداخته می

                                      
  . کنند  میالدي نقل می1811تمامی این مطالب را عالمه از کتب عهد عربیه، طبع سال  .1
  .285: 3المیزان . 2
 .238 ـ 327: 11نگاه کنید به مفاتیح الغیب . 3
  . 326 ـ 325: 4نگاه کنید به تفسیر نمونه  .4

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



   )توحید( آیات العقائد  *122
 

این اسـت کـه     ) اگر چه نتیجۀ معقولی نیست    (حاصل آنچه به آن معتقد شدند       
و ) اقانیم ثالثه (حدي است که براي آن سه اقنوم است         حقیقت ذات یک جوهر وا    

نحوة ظهور و بروز و تجلّی چیزي است براي غیر، و صفت غیر از        : مقصود از اقنوم  
  : موصوف نیست و هر دو در عین دوگانگی وحدت دارند، و اقانیم ثالثه عبارتند از

  .  که همان اب یا خداي پدر استاقنوم الوجود،
  .  یا عیسی بن مریم است،مان کلمهکه هاقنوم العلم، 

  . که همان روح القدس استاقنوم الحیات، 
پس پسر که همان کلمه و اقنوم علم است از نزد پدرش که همان اقنوم وجود                

سـپس عالمـه آیـات      . باشد به همراهی روح القدس که اقنوم حیات است، آمده           می
   :گیرد که د آورده و نتیجه میده هایی را که قرآن به آنها می عقیدتی مسیحیان و نسبت
هو املشرتك بني مجيع ) و هو تثليث الوحدة( واحد رجع إىل معنىكّل ذلك ي

  ١املذاهب املستحدثه يف النرصانّية
همه این مفاهیم برگشتش به یک حد مشترکی بین مـذاهب جدیـد مـسیحیت               

حقیقـی  گانه در عین تعـدد        باشد، یعنی خدایان سه    می» تثلیث الوحده «است و آن    
پردازند که ما در مقـام   و سپس از دو طریق مفصالً به ابطال تثلیث می     . یکی هستند 

  . طرح مبسوط آن نیستیم

  له نیستندإعیسی و مادرش 
 هرگز مردم را به خود دعوت نفرموده و آنچه را کـه بـه او نـسبت                  7مسیح

  : فرماید دهند ادعا نکرده است، قرآن می می
ُِذوِين وَ  يَسى اْبَن َمْرَيَم أَ عِ  َوإِْذ َقاَل اهللاُ َيا{ ْنيِ ِمـن ُدوِن أُ  َأنَت ُقلَت لِلنَّاِس اختَّ َي إَِهلَ مِّ
 َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِيل بَِحقٍّ إِن ُكنـُت ُقْلُتـُه َفَقـْد َعلِْمَتـُه اهللا

                                      
  .287 ـ 286: 3المیزان  .1
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ـْم إِالَّ  * َك إِنََّك َأنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب َتْعَلُم َما ِيف َنْفِيس َوالَ َأْعَلُم َما ِيف َنْفِس  َما ُقْلُت َهلُ
ـا ُدْمـُت فِـيِهْم َفَلـامَّ  َما َأَمْرَتنِي بِِه َأِن اْعُبُدوْا اهللاَ َريبِّ وَ  ُكْم َوُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا مَّ َربَّ

قِيَب َعَلْيِهْم وَ  ْيَتنِي ُكنَت َأنَت الرَّ ُْم  * ٍء َشِهيٌد َأنَت َعَىل ُكلِّ َيشْ  َتَوفَّ ْم َفـإِهنَّ ْهبُ إِن ُتَعـذِّ
كِيمُ  ِعَباُدَك وَ  ْم َفإِنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْحلَ   ؛١}إِن َتْغِفْر َهلُ

اي عیسی پسر مریم، آیا تو به مردم گفتـی مـن و             : گاه که خدا فرمود     و بیاد آر آن   
  مادرم را همچون دو خدا بجاي خداوند بپرستید؟ 

چیزي را کـه حـق مـن نیـست          ] دربارة خویشتن [ا نزیبد که    منزهی تو، مر  : گفت
آنچه در نفـس مـن اسـت تـو          . دانستی  اگر آن را گفته بودم قطعاً آن را می        . بگویم

. دانم، چرا که تو خود داناي رازهاي نهانی دانی و آنچه در نفس تو است من نمی می
خـدا را بپرسـتید   : کـه ] ام گفته. [ام مگر آنچه را به من فرمان دادي    به آنان نگفته  

و تا در میانشان بودم بر آنهـا گـواه بـودم    . که پروردگار من و پروردگار شماست     
  . گرفتی، تو خود بر آنان نگهبان بودي، و تو بر هرچیز گواهیبرپس چون مرا 

اند، و اگر بر ایشان ببخشایی، تـو خـود توانـا و              اگر عذابشان کنی، آنان بندگان تو     
  . حکیمی

 خـود را از  اش، حکمه عدل الهـی بـا اعتـراف بـه بنـدگی      در م 7پس عیسی 
  . کند اتهامات وارده تبرئه می

  دهد عیسی خبر از مرگ خود می
والدت، وفات و برانگیختـه     (آیۀ ذیل به نقل خود عیسی از سه ویژگی مخلوق           

  : دهد دربارة او خبر می) شدن
الُم َعَيلَّ َيْوَم ُولِدتُّ َوَيْوَم َأُموُت َويَ { اَوالسَّ   ؛٢}ْوَم ُأْبَعُث َحي 

میـرم و روزي      روزي که زاده شدم، و روزي که می       ] در[بر من   ] و درود [و سالم   
                                      

  . 118 - 116آیه ) 5(سورة مائده  .1
  . 33آیۀ ) 19(سورة مریم  .2
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  . شوم که برانگیخته می
دهد و خداونـد در        خبر از والدت، مرگ و بعث خود می        7در این آیه عیسی   

  . دهد بخشی از آیۀ مورد بحث از امکان هالکت عیسی خبر می
ـُه َوَمـن ِيف َمـِسيَح اْبـَن َمـْرَيَم َوأُ ـ َشـْيًئا إِْن َأَراَد َأن ُهيْلِـَك الْ اهللاَفَمن َيْملُِك ِمَن { مَّ

 ؛ }اً األَْرِض َمجِيع
اگر خدا اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و هرکه در زمین است جملگی                

  را هالك کند، چه کسی در مقابل خدا اختیاري دارد؟ 
صیصه مخلوقی بشر است که این آیات       تولد و وفات یا هالك دو ویژگی از خ        

پـس موجـودي کـه      . دهنـد   از وجود چنین خصائصی نسبت به عیسی هم خبر می         
 اهللا عـام تعاىل(. خصایص مخلوق را دارد، چگونه ممکن است خالق، اله و معبود باشد           

  . )يقولون
   :حاصل این بخش

ـ          ه در ارتباط با آیۀ مـذکور ایـن شـد کـه نظریـات انحرافـی مـسیحیان ـ ک
طور شفاف بررسی و از قرآن در مقام پاسـخ و ابطـال آنهـا     انگیز بود ـ به  شگفت

  . آیاتی ذکر شد

  تبیین و رد عقیدة برخی عرفا و فالسفه
تر از آنان ـ که مسیح پسر مریم را خدا   تر از عقاید مسیحیت و جسورانه شگفت

ـ   گفتند ـ قول بعض فالسفه به تبعیت از عرفاء اصطالحی، آن  وع وحـدت  هـم از ن
  : باشد، که عقیده و چکیدة حرفشان این است وجودیش می

آنان که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است، درست گفتند، کفرشان از این        
جهت نیست که چنین گفتند، بلکه کفرشان از این جهـت اسـت کـه خـدا را در             

فقـط  که نه  خدا مسیح و مسیح همان خدا است، درحالی: مسیح منحصر کرده گفتند 
  . عیسی خداست، که همه چیز خداست
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شرح این عقیده باطل عرفانی از عرفائی همچون ابن عربی را در کالم شارحین              
  . نمائیم برجسته فصوص بررسی می

  ـ شرح قیصري 1
فأدي بعضهم فيه ايل القول باحللول ، و انه هو اهللا بـام أحيـا بـه «: ابن عريب
لـذي أحيـا هو الـّسرت، ألهنـم سـرتواهللا او لذلك ُنِسُبوا إيل الكفر و . املويت

 » عليه السالماملويت بصورة برشية عيسى
 اهللا نّ إ:  القـول بـاحللول، فقـالوا إىل نظر بعضهم فيه أدىي، فأ: (قيرصي

و ملَّـا .  املسيح هو اهللانّ إ: و قال بعضهم. حّل يف صورة عيسى، فأحيا املوتى
  ١). الكفرإىلنسبوا سرتوا اهللا با لصورة العيسوية املقيدة فقط، 

بعضی در مورد عیسی قائل به حلول خداوند در عیسی شدند و          «: گوید  ابن عربی می  
کنـد، و بـدین سـبب     بعضی گفتند عیسی خود خداست چون مردگان را زنـده مـی    

اند خدایی را    نسبت داده شدند به کفر، به معناي پوشاندن، چه اینکه آنها پوشانده           
  . » به صورت بشري عیسیکرد  میکه مردگان را زنده

پس نظر بعضی در مورد عیسی بر این قرار گرفته است که قائل به حلول               : (قیصري
شده و گفتند خداوند حلول کرده است در صورت عیسی، پـس مردگـان را زنـده                 

و چـون حقیقـت   . براستی که مسیح همان خداسـت     : کند، و بعضی دیگر گفتند      می
ن را با صورت عیسويِ فقط پوشاندند، منسوب خدایی را متعین در عیسی دیدند و آ

  ). به کفر شدند
َمـِسيُح اْبـُن ـ ُهـَو الْ  الَّـِذيَن َقـآُلوْا إِنَّ اهللاَقْد َكَفـرَ لَ {: فقال اهللا تعاىل«: ابن عريب

 . » فجمعوا بني اخلطأ و الكفر يف متام الكالم كله}َمْرَيمَ 
ة العيـسوية، و بـني اي مجعوا بني الكفر، و هو سرت احلق بالصور: (قيرصي

                                      
  .865 ـ 864) : قیصري(شرح فصوص الحکم . 1
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يف متـام «: و املـراد بقولـه. اخلطأ، و هو حرص هوية اهللا يف كلمـة العيـسوية
 مجعـوا بـني }َمِسيُح اْبـُن َمـْرَيمَ ـإِنَّ اهللاَ ُهَو الْ {: ي بمجموع قوهلمأ(» الكالم

 ١.)الكفر و اخلطأ
یعنی جمع کردند بین کفر و آن پوشاندن حق است در صورت عیسوي و              : (قیصري

فی تمـام  «: و اینکه گفت .  خطا، و آن حصر هویت الهی است در کلمه عیسوي          بین
 }َمِسيُح اْبـُن َمـْرَيمَ ـإِنَّ اهللاَ ُهَو الْ {: شان که گفتند    ، یعنی به مجموع کالم    »الکالم

  ). جمع نمودند بین کفر و خطا] براستی خداوند همان مسیح پسر مریم است[
 ؛ نه به جهت اینکه گفتنـد  »وهلم ابن مريمالبقوهلم هو اهللا، و البق«: ابن عربی 

  .او خداست و نه به خاطر کالمشان که گفتند او پسر مریم است
ن هوية احلق أصادق من حيث ) اهللا هو(أو ) هو اهللا: ( قوهلمنّ أل: (قيرصي

هي التي تعينت و ظهرت بالصورة العيسوية، كام ظهرت بصورة العامل كله، 
نه ابن مريم بالشك لكـن متـام يضًا صادق، ألا) املسيح بن مريم: (و قوهلم

الكالم و جمموعه غري صحيح، النه يفيد حرص احلق يف صورة عييس، و هو 
  ٢).باطل، الن العامل كله غيبًا و شهادًة صورته، ال عييس فقط

درسـت اسـت از     ) خدا اوست (یا  ) او خداست (چه اینکه این گفتارشان که گفتند       
 عیسی تعین و ظهور پیدا کرده، همچنـان کـه بـه             جهت اینکه هویت حق به صورت     

صورت همه عالم ظهور پیدا کرده و این گفتارشان که مسیح پسر مریم است، این نیـز           
 صـحیح   }َمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ ـإِنَّ اهللاَ ُهَو الْ { بالشک درست است، لکن تمام کالم و جمله       

ساي فقط و این باطـل      کند در عی    می نیست، چون این جملۀ اسمیه، حق را محصور       
  . چه اینکه کل عالم از غیب و شهودش صورت حق است، نه عیساي فقط. است

                                      
 .865: همان . 1
  .همان. 2

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  127 *... لقد کفر الذین: آیۀ چهارم
 

 الـصورة إىل تضمني من اهللا مـن حيـث أحيـا املـوتىفعدلوا بال«: ابن عريب
 » بال شك) ابن مريم(و هو ) ابن مريم: (الناسوتية البرشية بقوهلم

» بالتـضمني«: يف قوله) اءالب(و » فعدلوا«: متعلق بقوله »من اهللا«: قيرصي
اي، فعدلوا من اهللا ايل الصورة البرشية مع تضمينه فيهـا مـن . »مع«بمعني 

بـال و هـو ابـن مـريم  }َمِسيُح اْبُن َمرَيمَ ـالْ {: حيث أنه إحياء املويت، فقالوا
  ١.قالوا، لكن جعلوا اهللا يف ضمن صورته، وهوالقول باحللول شك، كام
  : ابن عربی

بـا قـرار دادن خـدا در        ) عیسی(دند از خدا به سوي صورت بشریه        آنها عدول کر  «
گفتارشان، ابن مریم و او،     » چگونه؟ به دلیل  «عیسی به جهت زنده نمودن مردگان       

  . پسر مریم است بالشک
در قول ابـن عربـی   ) باء(و » فعدلوا«متعلق است به قول ابن عربی » من اهللا «: قیصري

یعنی، آنها از خدا روي کردند به صـورت بـشري      . است) مع(به معناي   » بالتضمین«
با این عقیده که خدا در ضمن این صورت بشري قرار دارد به دلیل اینکـه                ) عیسی(

و او بالشـک پـسر      . کند، پس گفتند مسیح فرزند مریم اسـت         مردگان را زنده می   
مریم است، همچنان که گفتند، لکن خدا را در ضمن صورت عیسی قرار دادنـد، و          

  . یده به حلول استاین عق

   2ـ شرح مؤید الدین جندي2
إىل القـول «أي عند إحيائـه املـوتى » فأّدى بعضهم فيه«: ريض اهللا عنه قال

و أّنه هو «يعني نسبوا اإلحياء إىل اهللا حال حلوله يف صورة عيسى » باحللول
                                      

   . 866 ـ 865) : یصريق(شرح فصوص الحکم  .1
جهت اطالع از شرح حال مختصر او ). 690متوفی (شرح فصوص الحکم، اثر مؤیدالدین جندي      .2

  .4نگاه کنید به مقدمه سید جالل الدین آشتیانی بر شرح قیصري ص
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اهللا اهللا بام أحيا به املوتى، و لذلك نسبوا إىل الكفر و هو السرت، ألّهنم سرتوا 
َلَقْد َكَفَر الَّـِذيَن قـاُلوا إِنَّ اهللا { :الذي أحيا املوتى بصورة برشية عيسى، فقال

  .»فجمعوا بني اخلطأ و الكفر يف متام الكالم }َمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ ـُهَو الْ 
: مل يكفروا بقـوهلم: يعني» ال بقوهلم هو اهللا«: إّن اهللا هو، و قال: بعد قوهلم

 . اهللا هو لنفسه هوإن اهللا هو، فإنّ 

بل بام حرصوا اهللا يف هوية عيسى بن مريم، » املسيح ابن مريم: وال بقوهلم«
إّن اهللا هو محال هلوية عيسى عىل اهللا، إذ هوية عيسى مع : و مل يكفروا بقوهلم

بوجوده احلق يف مجيع العامل أبـدا، كـام مـّر، و   هوية العامل كّله هو اهللا املتجّيل 
 .هم هوية اهللا يف صورة ابن مريم عىل التعينيلكن كفروا بوصف

فعدلوا بالتضمني مـن اهللا مـن حيـث أحيـا املـوتى إىل «: قال ريض اهللا عنه
ابن مـريم و هـو ابـن مـريم بـال شـّك، : الصورة الناسوتّية البرشية بقوهلم

فتخّيل السامع أّهنم نسبوا اإلهلية للـصورة و جعلوهـا عـني الـصورة و مـا 
 اهلوية اإلهليـة ابتـداء يف صـورة بـرشية هـي ابـن مـريم، فعلوا، بل جعلوا

 .»ففصلوا بني الصورة و احلكم، ال أّهنم جعلوا الصورة عني احلكم

ففصلوا بني } َمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ ـإِنَّ اهللا ُهَو الْ {: أّهنم قالوا: ريض اهللا عنه يعني
 اهللا املسيح بن مريم، :الصورة املسيحية املريمية و بني اهللا باهلوية، و مل يقولوا

فتخّيل السامع أّهنم نسبوا األلوهية القائمة بذات اهللا إىل الصورة املسيحية و 
ما فعلوا ذلك، بل فصلوا باهلوية بني الصورة العيسوية و بني احلكم بحمل 

 - قـال .الالهوت عىل اهلوية، فاقتضت حرص اإلهلية يف عيـسى بـن مـريم
وية اإلهلية ابتداء يف صورة برشية هـي ابـن بل جعلوا اهل«:  - ريض اهللا عنه

  .»مريم
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أي جعلوا اهللا هبويته موضوعا، و محلوا الصورة عليه فحّددوا اهلوية اإلهلية 
و جعلوها حمصورة يف صورة الناسوت املعّينة و هي غري حمـصورة، بـل لـه 
 هوية الكّل، فجمعوا بني الكفر بأّن اهللا هو هـذا، فـسرتوا اهلويـة اإلهليـة يف

و قد كان هـو أي هي هي هو ال غري، ـ عيسى، و بني اخلطأ بأّنه ليس إّال فيه 
بــل مطلقــا يف ذاتــه عــن كــل قيــد وإطــالق، ، و ال يف الــبعض ـعــني الكــّل 
  ١؛كامعرفت

پس بعـضی دروقـت نظـارة زنـده نمـودن مردگـان توسـط عیـسی             «: گوید  شیخ می 
عنـی زنـده گردانیـدن      ی» قـول بـه حلـول     «بـه   » شان دربارة عیسی منتهی شد      عقیده

 و  7مردگان را نسبت دادند به خداوند در حال حلول خـدا در صـورت عیـسی               
به راستی عیسی همان خداست به سبب زنده نمودن مردگان، و بـه همـین               «اینکه  

جهت است که به کفر، به معنی ستر و پوشاندن حق نسبت داده شدند چه اینکـه              
ردگان است در صورت بـشري عیـسی،        آنها پوشانیدند خدایی را که زنده کننده م       

 پـس   }َمـِسيُح اْبـُن َمـْرَيمَ ـ ُهَو الْ  الَِّذيَن َقآُلوْا إِنَّ اهللاَلَقْد َكَفرَ {: فرماید  لذا خدا می  
    .}َمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ ـ ُهَو الْ إِنَّ اهللا{جمع کردند بین خطا و کفر در جمله کاملِ 

یعنی کافر نشدند » د عیسی خداست  نه به خاطر گفتارشان که گفتن     «: گوید  شیخ می 
و نـه بـه خـاطر       «به راسـتی خداونـد اوسـت        : به خاطر این گفتار شان که گفتند      

بلکه به سبب این کـه خداونـد را محـصور           » شان که مسیح پسر مریم است       گفتار
و کافر نشدند به جهـت گفتارشـان   . کردند در هویت عیسی پسر مریم کافر شدند  

داوند اوست، به سبب حمل هویت عیسی بر خداونـد،          به راستی که خ   : که گفتند   
چه اینکه هویت و حقیقت عیسی به همراه هویت کل عالم، اوست همان خـداي               
که به وجود حقش در جمیع عالم براي همیشه تجلّی نموده، همچنان که گذشت،              

شان هویت و حقیقت خدا را در صورت پسر           و لکن کافر شدند به جهت توصیف      
                                      

  . 534 ـ 533:  )جندى( شرح فصوص .1
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  .عیینمریم به صورت ت
پس، از خداوند، متمایل شدند به عیسی به اینکه خدا را در            «: گوید  گاه شیخ می    آن

کرد   از جهت اینکه إحیاي مردگان می     ) چرا؟(صورت ناسوتی و بشري قرار دادند       
پسر مریم است در حالیکه بدون شـک او  ) او: گفتند که می(شان  و به سبب گفتار 

الوهیت را بـه صـورت      ) عیسویان(د آنها   کن  می پسر مریم است، پس شنونده خیال     
انـد، در     را عـین صـورت قـرار داده       ) الوهیـت (عیسوي نسبت دادند و آن را یعنـی         

اند بلکه حقیقت الهیه را ابتدا در صورت بشري که پسر      حالیکه این کار را نکرده    
مریم باشد قرار دادند و سپس جدا کردند بـین صـورت و حکـم، نـه اینکـه آنهـا          

  . حکم قرار داده باشندصورت را عین
، پس فرق گذاشتند بین صورت      }َمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ ـ ُهَو الْ إِنَّ اهللا{: یعنی آنها گفتند  

اهللا المسیح بـن مـریم، پـس       : مسیح پسر مریم و بین خدا از جهت هویت و نگفتند          
کند که آنها الوهیت قائم به ذات خداوندي را به صـورت مـسیح           شنونده خیال می  

انـد، بلکـه فـرق گذاشـتند در هویـت بـین               اند در حالیکه چنین نکرده      دهنسبت دا 
بـر هویـت عیـسوي،واین،    ) خداونـد (صورت عیسوي و بین حکم به حمل الهوت      

  .کند محصور نمودن الهیت را در عیسی بن مریم  میاقتضاء
بلکه هویت الهیت را ابتدا در صورت بشري کـه ابـن مـریم باشـد          «: گوید  شیخ می 

یعنی هویت الهی را موضوع، و محمول را صـورت قـرار دادنـد، پـس                » قرار دادند 
محدود نمودند هویت الهی را و محصور نمودند این هویت را در صورت ناسـوتی               
معین، در حالیکه آن هویت غیر محصوره است، بلکه براي اله است هویـت کـل                

 نمودند به اینکه خدا همین مسیح است و مستور(پس جمع کردند بین کفر ) اشیاء(
به اینکه اله، نیـست مگـر در عیـسی یعنـی        (و بین خطا    ) هویت الهیه را در عیسی    

او، و به تحقیق اهللا عـین کـل         هویت الهیه بما هو هویت الهیه، عیسی است نه غیر           
 در ذاتـش مطلـق اسـت از هـر قیـد و              اشیاء است نه در بعضی از اشـیاء بلکـه او          

  .اطالقی، آنچنان که دریافتی
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  مـ ممد الهم3
  : استاد حسن زاده آملی بعد از نقل عبارت ذیل از ابن عربی

ه هو اهللا بام أحيا به من املوتى، و ـَّ باحللول، و أنالقولىل إفأدى بعضهم فيه «
لذلك نسبوا اىل الكفر و هو السرت الّهنم سرتوا اهللا الذي أحيا املوتى بصورة 

  .»برشية عيسى
فجمعوا بني  }َمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ ـَن َقآُلوْا إِنَّ اهللاَ ُهَوالْ َكَفَر الَِّذي َلَقْد {: فقال تعاىل«

اخلطأ و الكفر يف متام الكالم كله ال بقوهلم هو اهللا، و ال بقوهلم ابـن مـريم، 
فعدلوا بالتضمني مـن اهللا مـن حيـث أحيـا املـوتى إىل الـصورة الناسـوتية 

  .»البرشية بقوهلم ابن مريم و هو ابن مريم بال شك
  :نگارد ن میچنی

که خدا در صـورت عیـسى      (این حیرت بعضى را درباره او به عقیده حلول کشاند           
کنـد و     یعنى عیسى خداست که احیاى موتى مـى        )حلول کرد و موتى را احیا کرد      

کفر به معنى ستر زیرا آنان خدایى را که احیـاى مـوتى   . کفر داده شدند  نسبت به
  : پس خداوند تعالى فرمود. ندکند در صورت بشرى عیسى مستور داشت مى
پس جمع کردند بین خطـا       }َمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ ـَلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقآُلوْا إِنَّ اهللاَ ُهَو الْ {

   .و کفر در تمام یک کلمه، نه به قولشان هو اهللا و نه به قولشان ابن مریم
هر مقصود این است که هویت حق تعـالى بـه صـورت عیـسى متعـین شـده و ظـا                    

ال مؤثر فی الوجود    «چنانکه به صورت همه عالم در آمده است که          . گردیده است 
 .پس خداوند است که در این کلمات مؤثر است. » اهللاالَّإ

خداوند مسیح بن مریم اسـت از جهـت تعـین هویـت حـق بـه             : اینکه آنان گفتند  
ت اند و همچنین اینکه عیسى مسیح بن مریم است راس          صورت عیسوى راست گفته   

 زیرا همه ؛اند و لکن حصر حق تعالى در صورت عیسى نادرست و باطل است گفته
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   .عالم چه غیب و چه شهود صورت حق است نه عیساى فقط
امـا جملـه    .  مر هویت حق را راسـت اسـت        7پس کفر به معناى صورت عیسى     

بـه   در محکوم ) اهللا(اسمیه با خبر محلى به ألف و الم که افاده حصر محکوم علیه            
   1.نماید باطل است مى) سیحم(

  نتیجه 
 اي کـه قـبال عـرض شـد          پس از بررسی دقیق این سه شرح، متاسفانه به نتیجه         

َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقآُلوْا إِنَّ اهللاَ ُهَو {: کفر عیسویان بنا بر آیه شریفه     : رسیم و آن اینکه    می
ایـن اسـت کـه عیـسی را خـدا           ، از دیدگاه آقایان نه از باب         }َمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ ـالْ 

خوانند، نه از این باب نیست، بلکه از این باب است که چرا گفتنـد فقـط عیـسی                   
  .خداست، در حالیکه تمام عالم صورت خداست

در جهت تقویت اینکه قول آقایان همین است که ما گفتیم و غیر این نیـست                
  : توجه بفرمائید به مطالبی از ممد الهمم

موم صد چیز بسازد و به ضرورت صد شکل و صد اسـم             بدان که اگر کسى از      
شکل شـیر سـاختیم در شـکل      (پیدا آید و در هر شکلى چندین اسامى دیگر باشد           

غیر موم چیز دیگـر     ه  اما عاقل داند که ب    ) شیر چندین اسم است مانند سر و گوش       
موجود نیست و این جمله اسامى که پیدا آمده، اسامى موم است، که موم بود کـه                 

   .جهات مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده استبه 
   پوش به هر رنگى که خواهى جامه مى

   مـشناس ىـا مـنـ رعدــکه من آن ق             
که خلق یک صفت است از صفات این وجود و حیات یک صفت است از  بدان

صفات این وجود و علم یک صفت است از صفات این وجود و ارادت و قـدرت،                 

                                      
 . 357 - 356: ممد الهمم .1
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و سماء یک صورت است از صور این وجـود          . دان ت را این چنین مى    و جمله صفا  
و ارض یک صورت است از صور این وجود و جماد یک صورت است از صـور                 

 و اهللا اسـم مجمـوع   ،دان این وجود و نبات و حیوان، و جمله صور را این چنین مى         
   1. اهللاالَّإله إاین است معنى ال ، است و جامع جمله صور و صفات این وجود است

به عنوان تأیید آنچه به عرض رسید گوش دل بسپارید بـه کـالم دو فیلـسوف                 
 مطهـري کـه بـر       استادمقام   نظیر محمد تقی جعفري و شهید عالی        مسلّم، عالْمه کم  

  . فرمایند داشت نهایی خود را از عقائد فاسده فرقه مورد نظر بیان می

  :فرماید عالمه جعفري می
در نظر این عـده خـدا عـین         :  ادا کنیم، باید بگوئیم    اگر با عبارت مختصري   . 1

موجودات و موجودات عین خداست، این وحدت را به علـت عوامـل موافـق یـا                 
هـاي    آمیز و مهر و موم شده و اسلوب         مخالف به قدري با پیچ و تاب و مفاهیم رمز         

و فلـسفی سـر بـاز زده و بـا      اند که ناچار، مسئله از جنبه علمـی           مختلف بیان کرده  
  2.توان قرار داد و غیر ذلک مورد بررسی نمی... دستورها و قوانین معمولی عقلی و قلبی

جـا را کنـار بگـذاریم و از     هاي بی اگر تمامی تعارفات و روپوشی و تعصب  . 2
دریچه بی غرض خود،حقیقت مقصود را بررسی کنیم در اثبات اتحاد میان مبـدأ و            

بلی اگر با   .  این دسته تردید نخواهیم کرد     موجودات به تمام معنا در افکار بعضی از       
هاي غیر مستقیمی به تأویل کلمات این عـده بپـردازیم             جدیت فوق العاده و تالش    

توانیم به هیچ وجـه تأویـل و          بدون شک عبارات و سخنان گروهی از آنها را نمی         
تصحیح کنیم، یعنی در حقیقت به تناقضات و سخریه عبارات خود گویندگان مبتال          

  3.یم شدخواه

                                      
 ).الدین نسفی استمثال موم از عزیز  (39: ممد الهمم .1
  .71:  اعلی مبدء .2
  .72: همان .3
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خـدا عـین موجـودات و       : کنـیم   وحاصل مقصود را با دو کلمـه بیـان مـی          . 3
 آن  موجودات عین خداست، یعنی در حقیقت و واقع یک موجود بیشتر نـداریم            

در (و یا سائر موجودات غیر از خـدا         ) ها  در نظر مادي  (منفی، خواه خدا بوده باشد      
یـا آنچـه    ) ها   نظر وحدتی  در(یا آنچه که هست اسمش خدا است        ) ها  نظر وحدتی 

پس یک حقیقت است، تنها نزاع و       ) ها  در نظر مادي  (که هست اسمش ماده است      
و غیره که   ... مناقشه در لغت آن حقیقت است نظیر اختالف اهللا، خدا، تاري، گاد،             

 1.فقط از ناحیه لفظ است و بس
ـ     مکتب وحدت موجود با روش انبیاء و سفراء حقیقی مبدء         . 4 ا دو   اعلـی تقریب

جاده مخالف بوده و به همدیگر مربوط نیستند، زیرا انبیا همگی و دائماً بر خـداي                
اند و معبود را    سنخ این موجودات مادي و صوري تبلیغ و دعوت کرده           واحد ماوراء 

 . اند غیر از عابد تشخیص، و خالق را غیر از مخلوق بیان کرده
  .دهیم د بحث قرار میهاي دیگر این مکتب را اختصاراً مور ما ویژگی

از خواص این مکتب این است که عقل و فهم و علم و معرفت را به کلی                 : الف
 و فالسفه عالم بـشریت در نظـر        حجاب تاریک تشخیص داده و دانشمندترین علما      
  .باشند اعضاي این مکتب مانند حیوانات الیعقل می

یـا وصـول و     عبادات و تکالیف فقط وظایفی براي تنظیم معاش دنیـوي و            : ب
اتحاد با ذات خدائی است و اگر براي کسی این حالت دست داد تمامی تکالیف از                

  . اند  نیز استدالل کرده2}َيأتَِيَك اْلَيِقنيُ  ىَواْعُبْد َربََّك َحتَّ {: او ساقط است و به آیه
ـ نَواپسین  در صورتی که پیغمبري از پیغمبران حقه تا          س، خـود را بـدون تکلیـف        فَ

اند عالوه بر این، همین واصلین عظـام          امی عمر را عمل به شریعت خود نموده       ندیده و تم  
  .اند، چنانکه بیان خواهد شد  به استثناء حاالت تجسمی غالباً اعتراف به شک و جهل کرده

                                      
  . 72: همان .1
  . 99آیۀ ) 15(سورة حجر . 2
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اختالف عقائد در عالم بشریت براي این مکتب نـامفهوم اسـت چنانکـه از               : ج
   :مشاهیر این مکتب نقل شده است

 ١و انا اعتقدت مجيع ما اعتقدوه   ئق يف االله عقائدًا عقد اخلال  
اعتقاداتی دارنـد و مـن بـه تمـامی ایـن اعتقـادات              ] معبود[خالئق در مورد اله و      (

  ). معتقدم
 پرست، گوساله  پرست، فرعون  پرست، آتش  پرست، ستاره  پرست، آفتاب  بت

 مطـابق  پرست، همه و همه در نظر این مکتب حـق و        پرست، ماده  پرست، حیوان 
  2....زیرا تمامی این مفاهیم اجزاي مختلفی از خدا هستند .اند واقع

  :و اینک از استاد مطهري بشنوید
گوینـد ـ بـر عقـل تـرجیح       عرفا همیشه مستی را ـ به آن معنا که خـود مـی   

  .دهند می
 توحید آنهـا   هاي خاصی دارد، توحید، نزد آنها معناي دیگري دارند،   آنها حرف 

، توحیدي است که اگر انسان به آنجا برسد همـه چیـز شـکل            وحدت وجود است  
  .کند پیدا می] حرفی و غیر اصیل[

ر، عین خدا می          شود، اصال انسان کامـل حقیقـی،         در این مکتب انسان کامل در آخ
شـود و بـه       شود، از خودش فانی می      خود خداست و هر انسانی که انسان کامل می        

  3.رسد خدا می
اصالت وجود، وحدت   ( جلسه به رد و ابطال       25 در   وداًما در مباحثی مستقل حد    

پـرداختیم و در آنجـا ادلـه آنهـا را           ) وجود، تشکیک در وجود و وجود اطالقـی       
  . مخدوش و مبانی باطل آنها را آشکار نمودیم

                                      
 ).تعلیقات ابوالعالء عفیفی (5: ؛ فصوص الحکم132: 3) ابن عربی(نگاه کنید به فتوحات مکیه . 1
  . 74: اعلی مبدء .2
 .168: 23 ؛ مجموعه آثار شهید مطهري 126) : شهید مطهري(انسان کامل  .3
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مبانی که برخالف فطرت است و مثبت عقلی هم ندارد و از نظـر عقـل منفـی                  
   1.است

 دقت نمودید که فرمودنـد از خـواص ایـن           و در فرمایشات عالمه جعفري هم     
  .مکتب این است که عقل و فهم و علم و معرفت به کلی حجاب است

شود چه شد؟ در این مکتب که شـما همـه             می ها سؤال   گاه که از وحدتی     و آن 
: گوینـد   مـی دانید پس کفر و کافر و مکفّر معلـوم نـشد؟         می چیز را یک حقیقت   

هایی   شود فهمید و با نسبت      ا عقل این حقایق را نمی     ، یعنی ب  »طور وراء طور العقل   «
  .شوند  میفهمید و امثال ذلک رد همچون نمی

  موسیی با موسیی در جنگ شد   چونکه بی رنگی اسیر رنگ شد 
خواهند بگویند حقیقت وجود یک چیز است و در واقـع فرعـون و موسـی          می

  .رعونیکی هستند و چون رنگ تعین گرفتند یکی شد موسی و دیگري ف
خوب ایـن   . و چون هر یک از تعین خود خارج شوند بیش از یک چیز نیستند             

اش نادرست و مخالف صریح اصول وحی است لذا همیـشه تاکیـد               ها اساس   حرف
فرمایشات معصوم را هم در ردیف آراء بشري قـرار داده           ) العیاذ باهللا (داریم ال اقل    

هـاي عمیـق و       هـا و حفـره     الـه  تا دچار این سیاه چ     مسري هم به سخنان آنها بزنی     
  .موحشتناك اعتقادي نشوی

 را هـم در نظرتـان باشـد کـه همیـشه       7ضمنا این جمله آقا حـضرت امیـر       
هـا را از ظلمـات بـه         اند به ما مراجعه کنید، خداوند مأموریت اخراج انسان          فرموده

 ـ  }ِت إَيل النُّورلُِتخرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلام{سوي نور ـ به استناد آیه یکم سوره ابراهیم  
اینک به بیانات نورانی ذیل از نهـج البالغـه دقـت             . محول فرموده  �به پیامبر اکرم  

  : بفرمایید
                                      

، )تقریرات دروس اعتقادي آیت اهللا سیدجعفر سـیدان       (» سنخیت، عینیت یا تباین   «به کتاب    .1
تعالی ـ به زودي چـاپ خواهـد     شاءاهللا و سایر مباحث نامبرده شده در متن ـ إن . مراجعه شود

 . شد
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ـِذيَن َك َفاْلَتِمُسوا ذلِ  ُْم َعْيُش اْلِعْلِم، َوَمْوُت اْجلَْهِل، ُهْم الَّ  ِمْن ِعنِْد َأْهلِِه، َفإِهنَّ
ُكْم ُحْكُمُهْم َعـْن ِعْلِمِهـْم، َوصـ ِربُ ْمُتُهْم َعـْن َمـنْطِِقِهْم، َوَظـاِهُرُهْم َعـْن ُخيْ

ُفـوَن فِيـِه، َفُهـَو َبْيـنَُهْم َشـاِهٌد َصـاِدٌق،  َتلِ يَن َوالَ َخيْ َباطِنِِهْم، الَ ُخيَالُِفوَن الدِّ
  ١؛َوَصاِمٌت َناطٌِق 

جستجو کنید، که به حقیقـت    ) 9بیت پیامبر  اهل(همانا رستگاري را از اهل آن       
ش و از بین برنده نادانی هستند، تنها آنهاینـد کـه حکمـشان            آنها، حیات بخش دان   

دهـد،    می شما را از علمشان و سکوتشان از منطقشان و ظاهرشان از باطنشان خبر            
نه با دین خدا مخالفتی و نه در دیـن خـدا بـا یکـدیگر اختالفـی دارنـد، دیـن در                     

  . میانشان گواهی صادق و خاموشی گویاست
   هستند که در خلقت، اساس و رکن هستی، و مایۀ           این بزرگوارن کسانی    آري،

آنهـا مرحمـت      اند، علمی نیست مگر خداوند بـه          حیات، و ناظر و شاهد بر خلقت      
  .فرموده بلکه آنها معدن همه خیراتند
  :به حدیث ذیل توجه بفرمایید

ِد ْبِن ِسنَانٍ  َرْيـُت اْخـتَِالَف  َفَأْج 7 ُكنُْت ِعنَْد َأِيب َجْعَفٍر الثَّاِين : َقاَل ،َعْن ُحمَمَّ
يَعةِ  دًا بَِوْحَدانِيَّتِِه ُثمَّ َخَلَق : َفَقاَل ،الشِّ ُد إِنَّ اهللاََّ َتَباَرَك َو َتَعاَىل َملْ َيَزْل ُمَتَفرِّ  َيا ُحمَمَّ

دًا َو َعلِّيًا َو َفاطَِمَة َفَمَكُثوا َأْلَف َدْهٍر ُثمَّ َخَلَق َمجِيـَع اْألَْشـَياِء َفَأْشـَهَدُهمْ   ُحمَمَّ
َض ُأُموَرَهـا إَِلـْيِهْم َفُهـْم ُحيِلُّـوَن َمـا  َخْلَقَها َو َأْجَرى َطـاَعَتُهْم َعَلْيَهـا َو َفـوَّ

ُموَن َما َيَشاُءوَن َو َلْن َيَشاُءوا إِالَّ َأْن َيَشاَء اهللاَُّ َتَبـاَرَك َو َتَعـاَىل   .َيَشاُءوَن َو ُحيَرِّ
َياَنةُ :ُثمَّ َقاَل  ُد َهِذِه الدِّ َف َعنَْها َحمَـَق َو  َيا ُحمَمَّ لَّ َمَها َمَرَق َو َمْن َختَ تِي َمْن َتَقدَّ  الَّ

د َق ُخْذَها إَِلْيَك َيا ُحمَمَّ   ٢؛َمْن َلِزَمَها َحلِ
                                      

 . 147نهج البالغه، خطبۀ  .1
 . 5، حدیث 441 : 1اصول کافی .2
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  :  به محمد بن سنان فرمودند7امام جواد
. اش تنها و منحصر به فـرد بـود          خداي تبارك و تعالی دائماً در یکتائی      ! اي محمد (

سـپس     را آفرید و آنها هزاران دوران گذراندنـد،          :مهسپس محمد و علی و فاط     
خداوند تمامی اشیا را خلق فرمود و این بزرگـواران را بـر آفـرینش تمـام هـستی                   
شاهد گرفت و اطاعت آنها را بر جمیع هستی تکویناً فرض نمود و تمامی امـور و                 

ام شئون هستی و دخل و تصرف در آنها را به آنها واگذار نمود، پس حالل و حـر                 
فرمایند مگر آنچه را خداي تبـارك و   به دست آنهاست و هرگز اراده چیزي نمی   

  .تعالی بخواهد
اي محمد این اسـت حقیقـت و خالصـه دیـانتی کـه        :  فرمود 7گاه امام جواد    آن

هرکه بر آن پیشی گیرد و از آن جلو بیفتد از دین خداي خارج شده و هرکس از                  
د و تنها آنهائی که همراه و مـالزم ایـن   شو آن فاصله گرفته عقب بماند هالك می      

  .)پس اي محمد بن سنان از آن جدا مشو. رسند دین باشند به حقیقت و سعادت می
بنابراین با توجه به احادیث بسیاري که در این زمینه یعنی اعتصام به محمـد و                

 و مراجعـه  9  رسیده است، فاصله گرفتن از قرآن و عترت پیامبر:آل محمد
  . مات نورانی آن بزرگواران سزاوار نیست و بسی جفاستنکردن به کل
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   : پنجمهآي
  ... لِّ الظِّد مفي كَكـِّب ری إلَر تمألَ

  
 : تعاىلقال اهللا

َعَلُه َساكِنًا ُثمَّ َجَعْلنَا{   أَملْ َتَر إَِىل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء َجلَ
ْمَس َعَلْيِه دَ    }ُثمَّ َقَبْضنَاُه إَِلْينَا َقْبًضا َيِسًريا * لِيًال الشَّ

 ) ٤٦ -  ٤٥ هآي) ٢٥(سورة فرقان (
   كه پروردگارت چگونه سايه را گسرتاند؟ آيا نديدی

  .ساختی خواست آن را ساكن می ماگر خدا 
   بر آن سايه قرار داديم؛گاه خورشيد را دليلی آن

 .ود برگرفتيم خاندك آن را سوی اندك ) ياه آسانیب(سپس 
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  ها و تبیین آیه  بررسی واژه
آیا (» تَعلَم اَلَم« گاه به معناي ـ و نیز درجاهاي دیگر قرآن  ـدر اینجا   }أَملْ َترَ {
است؛ و در معناي خودش نیز گاه دیدن با چشم مقـصود اسـت و گـاه                 ) دانید  نمی

  .بینش بصیرتی و قلبی، و نیز ممکن است هر دو معنا مراد باشد

  ... . نگري که در اینجا یعنی آیا قدرت خدا را نمی }أَملْ َترَ {
است، در مفردات راغب ـ ذیـل مـادة    » سایه« معناي لغوي این واژه }الظِّـلَّ {

 :ظلّ ـ آمده است

، و هو أعمُّ من الفي: الظِّلُّ  حِّ ظِـلُّ  «و» ظِـلُّ الّليـلِ «: قاله يُ  فإنّ ؛ء ضدُّ الضَّ
ُء إّال ملا   و ال يقال الفي؛ ظِلٌّ :وضع مل تصل إليه الّشمُس قال لكّل م و يُ »اجلنّةِ 

 .زال عنه الشمُس 
 ١؛ الّرفاهةنِ ة، و عَ عَ نْ  بِالظِّلِّ عن العّزة و املَ ربَّ عَ و يُ 
ِِلّظ :ضسایه(» فَئْ «است و از ) و نور آفتاب (خورشید   د (باشد؛ زیـرا گفتـه    میاعم 

 به هر جایی که نور خورشـید بـه آن نرسـد    و» ظلِّ بهشت «و  » ظلِّ شب «: شود می
به کار نمی رود مگر بر آنچه خورشید از آن ) سایه(» فَئْ «) لیکن(گویند؛ و » ظلّ«

  .است) وغروب کرده(زایل شده 
                                      

 . 535) : راغب اصفهانی (مفردات الفاظ القرآن. 1
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نیـز بـه واژه     ) و آسـایش  (و از رفـاه     ) شکـست ناپـذیري   (از عزت و قدرت مندي      
  .آورند  میتعبیر»ظلّ«

 از آن، فاصلۀ میـان طلـوع فجـر تـا طلـوع              لیکن براساس یک حدیث مقصود    
  :  نقل شده که فرمود7از امام باقر تفسیر قمیدر . باشد خورشید می

 ١الظلُّ ما بني طلوع الفجر إيل طلوع الشمس؛
  . ظلّ، میان طلوع فجر تا طلوع خورشید است

تنهـا فاصـله    » ظلّ«فرماید که منحصراً مقصود از         نمی 7روشن است که امام   
دم و طلوع خورشید است، و آنجا که در حدیث، مطلب در مفهوم               سپیدهزمانی بین   

و معنایی ویژه منحصر نگردد و عبارت یا واژه ظرفیت تحمل معنایی را دارا باشـد                
ناسـازگاري پیـدا نکنـد،      ) هاي قرآنی و حـدیثی      آموزه(و آن معنا با تعالیم وحی       

ـ   از این . توان دیگر احتماالت را نیز مطرح ساخت        می تـوان گفـت مـراد از         یرو م
  .  است و یا مطلق سایه،دم تا طلوع خورشید سپیده» ظلّ«

و » ظلمت«، » نور«در جهان سه چیز وجود دارد؛ : اند  توضیح اینکه برخی گفته   
همان زمـان  » ظلّ«روشن است، و مقصود از ) تاریکی(معناي نور و ظلمت     » ظلّ«

) و تاریکی(ست و نه ظلمت محض ا) و روشنایی (دم است که نه نور        پس از سپیده  
آید؛ زیرا از تاریکی محـض، طبـعِ          می ترین اوقات روز به شمار      مطلق و از پاکیزه   

انسان نفرت دارد و هیچ چیز در آن دیده نمی شود، از سویی نور آفتـاب هـوا را                    
 }ظِـلٍّ َممـُدودٍ {به همین جهت است که بهشت بـه  . زند سازد و چشم را می  می گرم

   2.توصیف شده است)  پیوستهاي مدام و سایه(
  

                                      
  . 115: 2تفسیر قمی  .1
) 99، ص1ج (؛ در روایت دیگري ـ کـه در تفـسیر قمـی     17 : 4نگاه کنید به، تفسیر صافی. 2

زمان میـان طلـوع فجـر تـا طلـوع      :  در پاسخ مرد نصرانی فرمودند7آمده است ـ امام باقر 
  ). 314 : 46بحاراألنوار(خورشید از ساعات بهشت است؛ 
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نگري که چگونـه خـدا سـایه را     آیا نمی: پس تا اینجا معناي آیه این است که   
  آفریند؟  دم را می کشاند یا سپیده می

هـا را     این کار، نمایش قدرت الهی است که جهان بیکران و خورشید و سـیاره             
. گیـرد    مـی  هـایی شـکل     اي در فواصل معین قرار داد، که چنین پدیـده           بـه گونه 
نگري؟ آیا آفرینش الهی را مشاهده   یعنی آیا قدرت خدا را نمی    }أَملْ َتـرَ {بنابراین،  
  کنی؟  نمی

َعَلُه َساكِنًا{  . داد خواست سایه را ثابت قرار می ؛ اگر خدا می}َوَلْو َشاَء َجلَ

داشـت،    را از حرکت باز می    ... اگر خدا اجرام سماوي از جمله زمین، خورشید،         
 در خط استوا و آنجا ـکوتاهی و بلندي سایه و از بین رفتن آن  . شد ابت میسایه ث

 ناشی از حرکت زمین به دور خـودش  ـتابد   که خورشید قائم و عمود بر زمین می
  . باشد و به دور خورشید می

ْمَس َعَلْيِه َدلِيًال {  . ؛ سپس خورشید را دلیلی بر سایه قرار دادیم}ُثمَّ َجَعْلنَا الشَّ

  :  دلیل بودن به دو جهت استاین
شـد؛ از بـاب شـناخت      نبود، سایه، مشخص نمیـ یعنی نور  ـاگر خورشید  . 1

  . چیزها با مفاهیم ضدشان، به وسیلۀ نور، درمی یابیم که تاریکی و سایه چیست
تابع بودن و پیروي کردن سایه از خورشید که در طول روز سـبب نوسـان                . 2

اندازه   ها بلند است و هر      ورشید و هنگام غروب، سایه    در آغاز طلوع خ   . شود  سایه می 
گردد، و به این وسیله زمـان، و          تر می   ها کوتاه   تر شویم سایه    که به نیمروز نزدیک   

  . گردد مقداري که از روز گذشته یا باقی مانده مشخص می
اندك و بـه      كاند  یا(؛ سپس به آسانی و با سهولت        }ُثمَّ َقَبْضنَاُه إَِلْينَا َقْبًضا َيِسًريا{
  ]. سازیم ها پنهان می و از دیده[کنیم  آن سایه را سوي خودمان قبض می) آرامی

دلیل این آسانی نیز این است که ایجاد جهان هستی براي خدا زحمتی نـدارد و                
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حفـظ   ؛1}َوالَيـُؤوُدُه ِحْفُظُهـَام {سـازد   داري آنها نیز او را خسته و درمانده نمـی          نگه
  . اندازد زحمت نمیبه آسمان و زمین خدا را 

بسیاري از تفسیرها از    .  است ، سوي ما  ؛}إَلينَا{در اینجا نکته شایان توجه، واژة       
  : اند، لیکن در تفسیر صافی آمده است اند و توضیحی نداده این واژه گذشته

َ عن اِحداثه. ي َاَزْلناه بايقاِع الشعاع َموقَعهأ} ُثمَّ َقَبْضنَاُه إَِلْينَا{  ـ باملدِّ ّملا َعربَّ
َ عن إزالتـه بـالقبض إيل نفـسه، الـذي هـو يف معنـي ـ ٢يريالّتسبمعني   َعربَّ
 ٣؛... الكفِّ 

و موقعیـت زمـین     [یعنی با واقع ساختن شعاع      » کنیم  سپس سوي خودمان قبض می    «
حداث سـایه        .بریم  میخورشید در جاي خودش، سایه را از بین         ] و از آنجا که از ا 

اش بـه قـبض      تعبیر آورد، از ازالـه    ) سیردادن و گستردن  (ییر  به معناي تس  » مد«به  
) آوري و به هم ضـمیمه کـردن   جمع(» کف«سوي خویش، تعبیر کرد که به معناي      

  . است
و جمع کـردن    ( بدان جهت است که از بین بردن سایه          }إَلينَا{بنابراین، تعبیر   

. باشـد   حق می که ایجاد آن به ارادة حضرت       به اراده و خواست خداست؛ چنان     ) آن
به این ترتیب، بسیار روشن است که این آیـه بـا بیـانی رسـا یـک امـر طبیعـی           

نمایاند و هیچ گونه پیچیـدگی در الفـاظ و عبـارات آن         جغرافیایی و نجومی را می    
وجود ندارد، نمایشِ قدرت الهی است و توجه دادن بندگان به آفریدگار هـستی از         

  . هاي آفرینش راه آثار و پدیده
 بنگـریم بـا   - در این زمینـه  -گاه که به سخنان فالسفه و اهل عرفان  ن آن لیک

                                      
  . 255آیۀ ) 2(ورة بقره س .1
آمده است که ظاهرا اشتباه چـاپی اسـت زیـرا           » ریسی التّ  بمعنی -المد  «در متن تفسیر صافی     . 2

 . همخوانی ندارد) گستردن(» مد«باشد که با  می» یسر«از ماده » تیسیر«
  . 18: 4تفسیر صافی  .3
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شویم که هرگـز      رو می   اساس و دور از ذهنی روبه       ها و سخنان بی     تفسیرها و تأویل  
با ظاهر آیه سازگاري ندارد، و نیز با اصول وحیانی و اعتقـادات دینـی در تنـافی                  

ریـم و قـضاوت را بـر عهـدة          آو  اکنون سخنان اهل فلسفه و عرفان را مـی        . است
  . گذاریم  میتانخود

  سخن فالسفه و اهل عرفان 
اي نادرست براسـاس پـیش        بعضی از بزرگان مکتب عرفان این آیه را به گونه         

اند که با ظاهر آیه       اند و معناهایی را مطرح ساخته       شان تفسیر کرده    هاي ذهنی   فرض
که برداشـتها و     ته روشن است  الب. هیچ ارتباطی ندارد   ناسازگار است وبا مفهوم آن    

ها و ضوابط خـاص، هـیچ         هاي گوناگون از قرآن با در نظر گرفتن مالك          استنباط
اشکالی ندارد، قرآن داراي ظواهر، حقایق، لطایف و اشاراتی اسـت کـه هـرکس               

  . تواند به مراتبی از آنها دست یابد اش می اندازة ظرفیت و توان علمی به
در قلمرو ویژه صورت گیرد و هر نوع تحمیل معنا لیکن هر گونه تفسیري باید 

  . هاي ذهنی بر آیات، خطا، و کاري بس خطرناك است و پیش ساخته
  : هاي مهم در این زمینه چنین است بعضی از مالك

  . اي تحمل معناي مطرح شده را دارا باشد آیه به گونه. 1
  . نحصار نیابدآیۀ مورد نظر، بر اساسِ حدیث معتبر، در معنایی ویژه ا. 2
شود با مسائل قطعی و ضروري دین و دیگر           آن معنا یا تفسیري که ارائه می      . 3

  .  تنافی نیابد:آیات قرآن و احادیث امامان
توان معنایی را به عنوان یک احتمال در آیه، مطرح            با توجه به این معیارها، می     

 پیامبر اکـرم و     رأي است که    ساخت وگرنه تحمیل افکار بر قرآن، همان تفسیر به        
اي را در تفسیر قرآن      اند و هرکس چنین رویه       به شدت از آن نهی کرده      :امامان

انجامی جـز   سازد و سر در پیش گیرد، خودش گمراه است و دیگران را گمراه می       
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هاي ناصواب از قرآن روشن گردد،         براي آنکه قلمرو برداشت    1.دوزخ در پی ندارد   
  . وریمآ نخست سخن برخی از آنان را می

   2سخن ابن عربی
  : متن سخن ابن عربی، در تفسیر این آیه، چنین است

 .  بالوجود اإلضايف}أَملْ َتَر إَِىل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ {
اِعلم َانَّ ماهّياِت األشياء و حقايَق األعيان، هي ظـلُّ احلـق و صـفة عاملِيَّـة 

ها، إظهاُرها باسمه النور. الوجود املطلق  اّلـذي هـو الوجـود الظـاهر فمدُّ
ُز   إيل فضاِء الوجـود؛ أي  كتم العدماخلارجي، الذي َيْظَهر به كلُّ يشء و َيْربُ

 . اإلضايف
َعَلُه َساكِنًا{ أي اّم (أي ثابتًا يف العدم الذي هو خزانـة وجـوده } َوَلْو َشاَء َجلَ

) قيقتهالكتاب و اللوح املحفوظ الثابت وجوُد كّل يشء فيهام يف الباطن و ح
و ما لـيس .  فإنَّه اليقبل الوجود اصالً ـ بمعني الاليشء ـال العدم الرصف 

ُيْمكِـن وجـوُده أصـًال يف  ملله وجوٌد يف الباطن و خزانِة علِم احلق و غيبه، 
الظاهر؛ و اإلجياد و اإلعدام ليس إالّ إظهار ما هو ثابت يف الغيب و إخفاؤه 

 . كل يشء عليمهر و الباطن، و هو بفحسب؛ و هو الظا
 َهيِْدي إيل أنَّ حقيقَتُه }َدلِيًال { أي الظّل }َعَلْيهِ {شمَس العقل } ُثمَّ َجَعْلنَا{

                                      
اهل تسنن آمده است از جمله هاي بسیاري در نکوهش تفسیر به رأي در منابع شیعه و  روایت. 1

 ؛ تفسیر 4024 - 4022، حدیث 268: 4؛ سنن ترمذي107: 89؛ بحاراالنوار68: در توحیدصدوق
 .32: 1) قرطبی( ؛ الجامع ألحکام القرآن 54: 1)طبري( ؛ جامع البیان6: ثوري

ـ شایان توجه است که این سخن در تفسیر القرآن الکریم ـ که به نام وي چاپ شـده اسـت     . 2
باشد و این تفسیر اثر مالعبـدالرزاق         آمده است، بسیاري براین باورندکه این نسبت اشتباه می        

  .رود کاشانی است که از شاگردان با واسطه ابن عربی به شمار می
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 الوجــود يــنهام يف اخلــارج، فالُيوَجــُد إّال غــُري وجــوده؛ و إالّ فالمغــايرَة ب
 كونـه شـيئًا غـَري ه َملا كاَن شيئًا فالَيـُدلُّ عـىلُيْمكِن وجودُ  ملَفَحْسب؛ إذ لو 

 ألنَّ كـلَّ مـا }َقْبـًضا َيـِسًريا{ بإفنائـه }ُثمَّ َقَبْضنَاُه إَِلْينَا{. د إالّ العقلالوجو
 فهـو يـسري بالقيـاس إيل مـا َسـَبق،  ـيف كـل وقـت ـ َيْفني ِمَن املوجودات

 والقـبُض دليـٌل عـيل أنَّ . قليل، يف مظهـر آخـر وَسَيْظَهر كلُّ مقبوض، عّام 
  اّلتـي هـينع عن اإلنتـشار يف قبـضته،مإعدامًا حمضًا، بل هو ساإلفناء، لي

  ١أبدًا؛العقل احلافظ لصورته وحقيقته أزالً و
  . به وجود اضافی» نگري که چگونه سایه را کش داد آیا پروردگارت را نمی«

. اند  و صفت عالم بودن وجود مطلق بدان که ماهیات اَشیا و حقایق اعیان، سایۀ حق
ختن آنهاست به اسم حق، آن اسم نوري که،   رو، گسترش ماهیات، آشکار سا      از این 

گـردد و   باشد و به آن اسم، هرچیزي آشـکار مـی   همان وجود ظاهري خارجی می  
خواست سـایه را سـاکن        اگر خدا می  «. یابد  عدم، به فضاي وجود اضافی بروز می      

یعنـی ام   (داد    ؛ یعنی در عدمی که خزانۀ وجود او است ثابت قرار می           » ساخت  می
) ح محفوظ، که باطن و حقیقت هرچیزي در این دو جا محفوظ استالکتاب و لو 

رف، هرگز وجـود    -) هیچ چیز ( به معناي الشیء     -نه در عدم محض      زیرا عدم ص 
  ). تابد و برنمی(پذیرد  را نمی

و آنچه در باطن و خزانۀ علم حق و غیب آن، وجود ندارد، هرگز امکان ندارد در 
آشکار سـاختنِ آنچـه در غیـب ثابـت اسـت،            ایجاد چیزي جز    . ظاهر وجود یابد  

  . باشد نیست و اعدام چیزي جز پوشیده داشتنِ آن، نمی
  . و اوست ظاهر و باطن، و او به هرچیزي داناست

کـه هـدایت    » دلیلـی «یعنی بر سایه    » بر او «خورشید عقل را    » گاه قرار دادیم    آن«
   .باشد غیر از وجودش می] سایه[کند به اینکه حقیقت آن  می

                                      
   .86: 2) منسوب به ابن عربی(تفسیر القرآن الکریم  .1

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



   )توحید( آیات العقائد  *148
 

شد و بس؛ زیرا اگـر   وگرنه در خارج میانشان مغایرتی نبود و تنها وجود یافت می        
کنـد آن     پس تنها عقل است کـه داللـت مـی         . وجودش امکان نداشت، چیزي نبود    

  . چیزي جز وجود است
قبـضی  «بـه فـانی و نـابود سـاختنش بـه            » سپس آن را سوي خودمان برگرفتیم     «

 فـانی  ـ در هـر زمـان    ـ از موجـودات  هـر آنچـه  ] این تحـول کـه  [؛ زیرا » آسان
اندك است؛ و   و روند، در قیاس با آنچه بر آنها گذشته، آسان        شوند و از بین می      می

و قبض  . شود  اندکی بعد، در مظهري دیگر آشکار می        )اي  و گرفته شده  (هر مقبوض   
فناء       ) و گرفتن ( عـدام محـض نیـست، بلکـه        ) و نابودسازي (دلیل بر این است که اا
ف باشـد   در قبضۀ اوست، که همان عقلی می     ] باشد که   چیزي می [ناء، منع از انتشار     ا

  . دارندة صورت و حقیقت آن است  نگهـ در اَزل و اَبد ـکه 
از این آیه   ) در ذیل شرایط نماز جمعه     (فتوحات 69همچنین ابن عربی در باب      

  : نویسد آورد و می سخن به میان می
ْمَس َعَلْيـِه { : قالمَّ ثُ } َىل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ أَملْ َتَر إِ { : تعاىلاَل قَ  ُثمَّ َجَعْلنَا الشَّ

 و لِّ  الظِّ دَّ ه مَ  إنَّ يُث ن َح ه و لكن مِ تُ عرفَ يه مَ  إلَ ظرُ النَّ يه وَ  إلَ ظرِ النَّ ا بِ رنَ أمَ  فَ }َدلِيًال 
ِ  عَ ودَ  وُج هُ و إظهارُ هُ   و قامِ ذا املَ  هَ ِيف ه  ذاتِ ةِ  أحديَّ يُث ن َح يه مِ  إلَ ظرَت ام نَ ك فَ ين
 الةُ و َصـ و ُهـةِ الَلـ الدَّ  ِيف كَ  إجيـادِ ه ِيف علِـ فِ ةِ  أحديَّ يُث ن َح يه مِ  إلَ ظرَت  نَ َام ـَّإن

ن راعى مَ  فَ دِ احِ ىل الوَ  عَ ا زادَ ها مَ طِ ن َرش مِ   إنَّ  فَ ردِ نفَ لمُ  لِ وزُ ا الَجتُ هَ ـَّإن فَ عةِ مُ اجلُ 
ـظرِ النَّ  بِـورٌ أمُ ه َمــَّ ألنوالِ بل الزَّ ا قَ صالِهت ال بِ ة قَ عرفة اإلهليَّ ذه املَ هَ   ه ِيف  إىل ربِّ
ه طلُبـيـه يَ لَ  عَ  ِيف ريُ مِ الضَّ وَ . هتِ بلَ  قِ ه ِيف هُ واجِ  يُ ه وَ ي ربَّ ناجِ  يُ صيلِّ املُ  وَ ذه احلالِ هَ 

 أوجـه بِّ ىل الـرَّ ب وإعادته َعـسم الرَّ ه اإلطلبُ  و يَ لُّ و الظِّ ور و هُ ذكُ أقرب مَ 
ه بيِّـسان نَ ىل لِـال َعـَقـفَ  ةيامَ  القِ ومَ ه يَ ؤيتِ  رُ ثل ِيف ب اهللا املَ  َرض مسِ الشَّ ه بِ ـَّإنفَ 
 .هرقت الظُّ أي وَ  ريةِ هِ الظَّ مس بِ رون الشَّ ام تَ م كَ كُ ون ربَّ رَ تَ 
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 الشخص يف ذلك الوقت لعموم النـور ل ِيف بض الظِّ قَ واء بِ ند االستِ  عِ  أرادَ وَ 
 .ذات الرائي و هو حال فنائه عن رؤية نفسه يف مشاهدة ربه

و هو عند االستواء ثـم عـاد إىل مـده  }ُثمَّ َقَبْضنَاُه إَِلْينَا َقْبًضا َيِسًريا{ :ثم قال
بدلوك الشمس و هو بعد الزوال فعرفه بعد املشاهدة كام عرفـه األول قبـل 
املشاهدة و احلال احلال قال إن وقت صالة اجلمعة بعد الزوال ألنه يف هـذا 

 .لظلالوقت ثبتت له املعرفة بربه من حيث مده ا
عىل الرب أوجه فإنه عنـد الطلـوع  }َعَليـه{و هنا تكون إعادة الضمري من 

 فـريى ذاتـه حائلـة بـني الظـل و هيعاين مد الظل فينظر ما الـسبب يف مـد
الشمس فينظر إىل الشمس فيعرف من مده ظله مـا للـشمس يف ذلـك مـن 
 األثر فكان الظل عىل الشمس دليال يف النظر و كان الشمس عىل مـد الظـل

  .دليال يف األثر
 ثـم بعـد ذلـك بـدلوك ١و من مل يتنبه هلذه املعرفة إال و هو يف حد االستواء

الشمس عاين امتداد الظل من ذاته قليال قليال جعل الشمس عىل مد الظل 
فكان دلوكها نظري مد الظل و كـان الظـل كـذات الـشمس فيكـون  .دليال

 .الدلوك من الشمس بمنزلة املد من الظل
 يف املد إنام هو دلوك الشمس و املظهر للظل إنـام هـو عـني الـشمس فاملؤثر

بوجودك فقام وجودك يف هذه املسألة مقام األلوهة لذات احلـق لكونـه مـا 
 .أوجد العامل من كونه ذاتا و إنام أوجده من كونه إهلا

                                      
 املعرفـة إال و هـو يف حـد و مـن مل يتنبـه هلـذه«: عبارت در مأخذ به همین صورت آمده اسـت        . 1

مـن و مل يتنبه هلذه املعرفـة إال «: ، لكن اشتباه به نظر می رسد و صحيح آن چنني است»االستواء
 .»هو يف حد االستواء
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فانظر يا ويل مقام ذاتك من حيث وجودك تـر مـا أرشف نـسبته فوجـودك 
ا خلق شيئا إال باحلق و بميل الشمس عنك يمتد ظلك وجود احلق إذ اهللا م

فهي معرفة تنزيه جعل ذلك دليال لتعتقده فإن الشمس تبعـد عنـك و كلـام 
بعدت عنك نبهتك أنك لـست مثلـه و ال هـو مثلـك إال أن حيجبـك عـن 

 .رؤيتها فهو التنزيه املطلق الذي ينبغي لذات احلق
إىل االستواء تشمر ظلك شيئا بعـد كام أنه يف طلوعها و طلبها إياك باإلنقاء 

ء لنعلمك أن بظهورها يف علوها متحوك و تفنيك إىل أن ال تبقـي منـك  يش
شيئا من الظل خارجا عنك و هو نفي اآلثار بسببك و هلذا مل ترشع الـصالة 
عند االستواء لفناء الظل فلمن ذا الذي يصيل أو إىل من تواجه يف صـالتك 

 ١؛ و الشمس عىل رأسك
اى کـه    آیـا ندیـده    ؛}أَملْ َتـَر إَِىل َربِّـَك َكْيـَف َمـدَّ الظِّـلَّ {:  متعال فرمـود   خداوند

ْمَس {:  سپس فرمـود  ؟پروردگارت چگونه سایه را گسترده است      ُثـمَّ َجَعْلنَـا الـشَّ
  .گاه خورشید را بر آن دلیل گردانیدیم آن  ؛2}َعَلْيِه َدلِيًال 

سوي او شناخت اوست، لکن از آن       به ما امر نمود سویش نظر کنیم، و نظر کردن           
پس در این مقام از . جهت که سایه را گستراند، و آن، آشکار نمودن وجود توست    

جهت احدیت ذاتش به او نظر نمی کنی، بلکه فقط از جهـت احـدیت فعلـش در             
نمـاز  ] احد بودن فعل الهـی ماننـد  [ایجاد تو ـ در داللت ـ سویش می نگري، و آن   

رد جایز نیست، چون از شرائط آن بیش از یک نفر بودن جمعه است که براي منف
پس کسی که این معرفت الهی را رعایت نموده، قائل به جواز نمـاز جمعـه                . است

قبل از زوال شده است، چرا که بنده مأمور به نظر جانـب پروردگـارش در ایـن                  
                                      

 . 459 - 458: 1 )لديج 4(مکیه فتوحات . 1
  . 45آیۀ ) 25(سورة فرقان  .2
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 حال است، و نمازگزار با پروردگارش مناجات می کند و در قبله اش با او روبـه                
  . رو می گردد

 را تقاضـا مـی کنـد،    }َعَلْيـهِ {نزدیک ترین مرجع ـ که سایه باشـد ـ ضـمیر در     
بهتـر  » َرّب «نیز چنین تقاضـایی دارد، و برگـشت ضـمیر بـه             » َرّب «چنانچه اسم   

   .است
َثـل زد و بـر زبـان پیـامبرش                    زیرا خدا، دیده شدنش در قیامت را به خورشـید م� 

  . خورشید هنگام ظهر ـ می بینیدپروردگارتان را ـ بسان: فرمود
مراد خدا از قبض سایه در شخص، هنگام استوا اسـت کـه نـور در آن وقـت ذات               
بیننده را فراگیرد، و آن هنگامِ فناي او از دیدن خود و غـرق شـدنش در مـشاهده             

  .رب است
انـدك    انـدك  را]  سایه[سپس آن    ؛   }ُثمَّ َقَبْضنَاُه إَِلْينَا َقْبًضا َيِسًريا{ :آنگاه فرمود 

با میل خورشـید پـس از زوال،        .  و این در وقت استوا است      .گیریم سوى خود بازمى  
پس گسترش سایه را ـ بعد از مشاهده ـ بیان نمود چنـان    . دوباره سایه را گستراند

همـان  ] بعد از مشاهده[که نخست ـ قبل از مشاهده ـ آن را معرفی کرد، و حال   
وقت نمـاز را بعـد از      ] ه این را لحاظ نموده    کسی ک . [است] قبل از مشاهده  [حال  

زوال دانسته است، زیرا معرفت پروردگار ـ از جهت گسترش سایه ـ در این وقت 
وجیـه تـر   » َرّب « بـه  }َعَلْيهِ {در اینجا بازگشت ضمیر   .برایش پابرجا می گردد   

است، زیرا هنگام طلوع خورشید، انسان گسترش سایه را می بیند و در جستجوي               
آید، پس مشاهده می کند که ذاتش بـین سـایه و خورشـید حائـل                 ن بر می  سبب آ 

است، پس به جانب خورشید نظر می کند و از گسترش سایه، به اثر خورشید در                
آن پی می برد، زیرا ـ در نظر ـ سایه دلیل بر خورشید است، و ـ در اثر ـ خورشید 

  . در حد استوا باشددلیل بر گسترش سایه است؛ و کسی به این معرفت می رسد که
، گـسترش سـایه را از ذات خـود کـم کـم           ]از حـد اسـتوا    [سپس با میل خورشید     
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پـس میـل خورشـید بـسان        . مشاهده کرده، خورشید را دلیل بر آن قرار می دهـد          
گسترش سایه، و سایه مانند خود خورشید است، بنابر این میل خورشـید همچـون         

  . گسترش سایه است
 میل خورشید و آشکار کنندة سایه ـ بـه وجـود تـو ـ      پس مؤثر در گسترش سایه،

پس وجود تو در این مسئله، قائم مقام الوهیت براي ذات حـق       . عین خورشید است  
شده است؛ چون خدا عالَم را از آن جهـت کـه ذات اسـت نیافریـد، بلکـه از آن                     

حال اي دوست، مقام ذاتت را از حیث وجودت         . است پدید آورد  » إله«جهت که   
زیرا وجود تـو، وجـود حـق اسـت؛        ! خواهی دید که چه نسبت واالیی دارد      ! بنگر

  . چون خدا، چیزي را جز به حق نیافرید
ات گسترده شود، و این شناختی از سر تنزیـه اسـت     و با تمایل خورشید از تو سایه      

که آن را دلیلی قرار داد تا به او معتقد شوي، زیرا خورشید از تو فاصـله گیـرد و                    
شود آگاهت می نماید که تـو مثـل او نیـستی و او ماننـد تـو        دور میهرقدر از تو  

نیست، مگر این که از دیدنش محجوبت نماید که این همان تنزیه مطلـقِ شایـستۀ           
  .ذات حق است

ات را محو مـی      چنانچه خورشید با طلوعش و رساندنت به حد استوا کم کم سایه           
کنـد تـا آنجـا کـه         بود و فانیت می   کند، تا به تو بفهماند که با ظهور و برتریش نا          

  . اي از تو باقی نگذارد، و این نفی آثار به سبب توست سایه
از این رو، نماز هنگام استوا ـ به جهت فناي سایه ـ جایز نشده است، زیـرا بـراي     

خواند یا در نمازت به جانب کی روي آوري در           نماز می ] هنگام استوا [چه کسی   
  1.ستحالی که خورشید باالي سر تو

  

                                      
ه و از این مطلب غافـل شـده   ظاهرا چون شیخ در مکه مکرمه بوده این خواطر به ذهنش رسید . 1

 .شود که در اغلب نقاط جهان، هنگام ظهر سایه محو نمی
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  سخن ابن عربی در فصوص الحکم 
اسـت، چنـین    » )سـایۀ خـدا   ( ظـلّ اهللا  «عربی دربارة اینکه جهـان هـستی         ابن
  : نویسد می

او ُمسّمي العامل، هـو بالنـسبة إيل احلـقِّ »  احلّق سوى«ه اِعَلم، أنَّ املقوَل علي
خِص، وُهو ظلُّ اهللا؛ و هو عُني نسبة الوجود إيل العاملَ   .. . .كالظلِّ لِلشَّ

 بِالعاَمل ـ إنـَّام ُهو أعياُن اُملمكنَـات،  َهذا الظِّلِّ اإلهلي ـ اُملسّمىَفمحلُّ ُظُهور
؛ َفُتْدَرُك ِمن َهذا الظِّلِّ بَِحسِب َما امتدَّ َعليه ِمن وُجود  َعليها امتدَّ َهذا الظِّلُّ

اِت، ولكن باسمه النُّور َوَقَع اإلدراك؛   ١َهذه الذَّ
و عالَم سایۀ   . باشد  حق یا عالَم، نسبت به حق مانند سایۀ شخص می         که ماسواي     بدان

  ... . عین نسبت وجود به عالَم است» ظلّ اهللا«خداست، و این 
 همین اعیان ممکنات اسـت کـه   -شود   که عالَم نامیده می   -محل ظهور سایۀ الهی     

د یافتـه، ایـن   اي که این ذات بـر آن امتـدا   اندازه سایۀ الهی بر آنها امتداد یافت و به    
  . شود، لیکن این ادراك به اسم نورِ اوست سایه درك می

  : گوید پردازد، و می  سورة فرقان می45گاه پس از سخنانی، به آیۀ  وي آن
فمن حيُث هو ظِّل له ُيْعَلم، و من حيُث ما ُجيَْهل ما يف ذات ذلك الظّل ِمن 

انَّ احلقَّ معلـوم : ك نقولصورِة شخص َمِن امَتدَّ عنه ُجيَْهل ِمَن احلق؛ فلذل
أَملْ َتَر إَِىل َربَِّك َكْيـَف َمـدَّ الظِّـلَّ َوَلـْو َشـاَء  {لنا ِمن وجه و جمهول لنا ِمن وجه

َعَلُه َساكِنًا يقول ما كان احلقَّ لَِيَتجّيل لِْلُممكنات . ي يكون فيه بالقوةأ، ٢}َجلَ
تـ ي مـا َظَهـَر هلـا عـٌني يف َحّتي يظهر الظّل فيكوَن كام َبقي ِمَن املمكنـات الَّ

 . الوجود
                                      

   . 693 - 691) : قیصري( ؛ شرح فصوص الحکم 102 - 101: فصوص الحکم .1
  . 46 - 45آیۀ ) 25(سورة فرقان  .2
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ْمَس َعَلْيِه َدلِيًال {  و هو اسُمُه النور اّلـذي قلنـاه و يـشهد لـه ١}ُثمَّ َجَعْلنَا الشَّ
 . النور) بعَد عدمِ (احلـّس؛ فانَّ الظالل اليكون هلا عني بعدم 

ام َقَبَضه إليه إلنَّ ٢}ُثمَّ َقَبْضنَاُه إَِلْينَا َقْبًضا َيِسًريا{ ه ظّله، فمنه َظَهـَر و إليـه  و إنَّ
فوجوُد األكوان عُني هوّيـة . ُيْرَجع، و إليه ُيْرَجُع األمر كّله، فهو هو الغريه

 . احلق الغريها
فِمـن حيـُث . فهو وجوُد احلّق يف أعيان املمكنـات) تدركه(فكّل ما ندركه 

هوّية احلّق هـو وجـوده، و ِمـن حيـُث اخـتالف الـُصَور فيـه، هـو أعيـان 
فكام اليزول عنه باختالف الُصَور اسُم الظـل، كـذلك اليـزول . تاملمكنا
 .  اسم العاَمل او اسم سوي احلقـ باختالف الصور  ـعنه

فِمن حيُث احدّية كونه ظًال هو احلق، ألنَّه الواحد األحد، و من حيث كثرة 
 ... . الُصَور هو العامل

ما له وجود حقيقي، و هذا م ذا كان األمر عيل ما ذكرته لك، فالعامل ُمَتَوهَّ إو
 اخليال؛ أي خيِّل لك أنه امر زائد قائم بنفـسه، خـارج عـن احلـق، و معنى

أال تراه يف احلس متَّصًال بالشخص الذي إمَتـدَّ . ليس كذلك يف نفس األمر
 ن ذلك اإلتـصال؛ ألنَّـه يـستحيل عـىليستحيل عليه اإلنفكاك ع) و(عنه، 

 . اليشء اإلنفكاك عن ذاته
 عينك و َمن أنَت و ما هوّيتك و ما نسبتك إيل احلق، و بام أنَت حـق َفاْعِرف

و يف هـذا َيَتفاضـل . و بام أنَت عاَمل و سوي و غٌري و ما شاَكَل هذه األلفـاظ
فـاحلُق بالنـسبة إيل ظـلٍّ خـاص، . و أعلـم) باهللا(العلامء، فعامل ) تتفاضل(

                                      
  . همان .1
  . همان .2
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ه عـن النـاظر يف  حجابو صاف و اصفي؛ كالنور بالنسبة إىلصغري و كبري، 
ن بلونه، و يف نفس األمر، ال لون له و لكن هكذا تراه  ١؛ الزجاج َيَتَلوَّ

پس حق هم به همین مقدار      (پس از آن جهت که عالم، ظل حق است معلوم است            
و از آن جهت که ذات الهیۀ نهفته در این ظل مجهول است، حق نیز               ) معلوم است 

عالی براي ما از وجهی معلوم و از وجهـی          حق ت : گوییم  می از این رو  . مجهول است 
  . مجهول است

خواسـت آن را      آیا ندیدي که پروردگارت چگونه سایه را کشید، و اگر مـی           «
  . »ساخت ساکن می

لکن او نخواست که    [داد    می یعنی بالقوه در ظلمت عدم و عالم غیب مطلق قرارش         
نبـود کـه بـراي    سـزاوار حـق   : فرمایـد  می] در بخش اَخیر  [خدا   ].ظل ساکن باشد  

اگر خـدا ظـلّ را هویـدا    ) [و سایه(ممکنات تجلّی یابد مگر با آشکار ساختنِ ظلّ         
شـان    مانند دیگر ممکناتی که وجود خارجی عینـی       ) و سایه (، این ظلّ    ]ساخت  نمی

  . بود] ناپیدا[پدیدار نشد 
دلیـل ظـلّ قـرار       )یعنی وجود خارجی را که نـور الهـی اسـت          ( گاه شمس را    آن«

ظلّی که اعیان ممکنات است و نور وجـود را شـمس نامیـد زیـرا شـمس                  (» دادیم
کـه  (و این دلیلِ بر ظل، که شمس است، اسمِ نـور خداسـت              ) مظهر اسم نور است   

هـا   و سایۀ حسی شاهد آن است؛ زیرا با از بین رفتن نور، سـایه      ) پیش از این گفتیم   
  . گونه وجود خارجی ندارند هیچ

طور آسان و سهل قـبض        سوي خود به   )کوان است که وجود ا  ( سپس آن ظلّ را   «
اش هـست، از او ظهـور         خدا آن را سوي خود قبض کرد؛ زیـرا آن سـایه           » کردیم

گردد، پس سایه، اوست و       یافت و به سویش بازگشت؛ و همۀ امور سوي او باز می           
  . غیر او نیست؛ و وجود هستی عین هویت حق است نه جز آن

                                      
  . 700 - 696) : قیصري( ؛ شرح فصوص الحکم 103 - 102: فصوص الحکم .1
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یابیم، وجود حق است در اَعیان ممکنات؛     یم و درمی  کن  پس آنچه را که ادراك می     
باشند و از این  وجود حق می] عین[اند  هویت حق] ها این مدرك[از این حیث که 
  . اند هاي گوناگون دارند، اَعیان ممکنات نظر که صورت
شـود،   از آن زایـل نمـی  ) سـایه (» ظلّ«ها، اسم  که با اختالف صورت     بنابراین، چنان 

از آن برداشـته   » سـواي حـق   «یـا نـام     » عـالَم «ها، اسم      اختالف صورت  همچنین به 
 زیـرا حـق     -سایه بودنش، همـان حـق اسـت         ) یکتایی(از جهت اَحدیت    . شود  نمی

  ... .ها، همان عالَم  و از جهت کثرت صورت-باشد  واحد اَحد می
              حال که امر چنین است که برایت یادآور شدم، پس عالَم، پنداري است که وجود 

معناي خیال همین است؛ یعنی به خیالت آمده که عالم امـر زائـدي              . حقیقی ندارد 
که در واقع  حق بیرون است درحالی] وجود[باشد و از  است که به خود استوار می

 - که از او امتداد یافته -نگري که سایۀ شخص       طور حسی نمی    آیا به . چنین نیست 
ل انفکـاك یابـد و جـدا شـود؛ زیـرا            باشد و محال است این اتـصا        به او متصل می   

  . انفکاك و جدایی چیزي از ذاتش استحاله دارد و نشدنی است
باشـد؟ و     خود را بشناس و اینکه تو که هستی؟ هویتت چه مـی           ] و ذات [پس عین   

باشی؟ و به چه چیز تو عالَم  حق می ] خود[نسبتت به حق چیست؟ به چه چیز تو         
  ).  این الفاظو مانند(حقی؟ ] ذات[و غیر و سواي 

یابند، یکی عالم باهللا اسـت و   دیگر برتري می در این شناخت است که علما از یک      
حق نسبت به سایه اي خاص کوچـک اسـت و نـسبت بـه دیگـري                 . دیگري اعلم 

و (تـر   اسـت و نـسبت بـه دیگـري صـاف     ) و روشن(بزرگ، نسبت به یکی صاف     
شیشه بـه رنـگ آن شیـشه        مانند نور که نسبت به حجابش از ناظر در          ) تر  روشن

  . بینی است و در واقع رنگی ندارد، لیکن تو آن را این چنین می

  سخن مالصدرا 
یابـد    که در نهایت در بحث توحید با نظر ابن عربی پیوند می           (دیدگاه مالصدرا   

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  157 *تر إلی ربک کیف مدالظل  الم: آیۀ پنجم
 

دربارة هستی این است که جهـان خلقـت         ) فشارد  شود و بر آن پاي می       و یکی می  
  : سه مرحله دارد

صرف الوجود و غیب مطلق که هیچ اسم و رسمی ندارد و بـه اشـاره           مرحلۀ  . 1
  . آید درنمی
حقیقـت  «مرحلۀ وجود منبسط که از آن تعبیرهاي مختلفی شده است؛ مانند            . 2

وقُ«، »9پیامبر اسالم ه  الحقُّ المخلُ   ... و» اصل عالَم«، »الحقایق حقیقۀ«، »بِ
مکانیات و ماهیات سریان وجودي است که در همۀ ا» وجود منبسط«مقصود از 

آسمان، زمین، درخـت، عقـل،    (شود    یابد و به تکثّر ماهیات اعتباري، متکثر می         می
هاي مختلف به اعتبار ماهیات گوناگون است وگرنـه یـک حقیقـت               اسم...) نفس

  . بیشتر وجود ندارد
... اند که آنها را به نام درخت، زمـین، انـسان،              مرحلۀ سوم، ماهیات مختلفی   . 3
اند و حقیقت آنها همان وجود منبـسط          شناسیم؛ هرچند همۀ آنها اعتبارات ذهنی       می

  . است که به اشکال مختلف درآمده است
اند و به عبـارت       بنابراین، تنها یک حقیقت است که برایش سه مرتبه قائل شده          

نـات او بـه         هاي همان حقیقت واحد می      دیگر همۀ اینها شئون و حالت      باشند و تعی
  . اي از همان حقیقت واحد است روند؛ زیرا وجود منبسط جلوه یشمار م

ْ {براین اساس، بیان شده است که در آیۀ       ـ  1}إَِىل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ  َترَ  أَمل  آیـا  ـ
َمـدَّ { مقـصود از  ـرا کش داد و گستراند  » ظلّ«ندیدي که پروردگارت چگونه 

ْمَس َعَلْيـِه {فرماید  ینکه می یعنی سریان آن وجود منبسط؛ و ا    }الظِّلَّ  ُثـمَّ َجَعْلنَـا الـشَّ
ذات مقدس حق است؛ یعنی مرحلۀ صرف الوجود یا مرتبۀ » شمس« مراد از  }َدلِيًال 
گونه دلیل عقلی و نقلی نـداریم، هرچنـد کـه             پیداست که براي این معنا هیچ     . اول

  . اصل این مبنا نیز نادرست است و اشکاالتی دارد
                                      

  . 46 - 45آیۀ ) 25(سورة فرقان  .1
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  : سخن مالصدرا چنین استدر هر حال، متن 
ة  . يف كيفّية رسيان حقيقة الوجود يف املوجودات املتعينة واحلقائق اخلاصَّ

ة، ثالث مراتب  : إِعَلم أنَّ لألشياء يف املوجوديَّ
ق وجوُده بغريه و الوجود ا: أوهلا لذي اليتقيَّد الوجود الرصف الذي اليتعلَّ

ة الغيبيَّة و الغيب املطلق و الـذات  باهلويَّ ـ عند العرفاء ـ بقيد؛ و هو املسّمى
 ... األحدية، وهو الذي ال إسم له و ال نعت له و اليتعلق به معرفة و إدراك

 ... فهو الغيب املحض و املجهول املطلق إالّ من قبل لوازمه و آثاره
الوجود املتعلق بغريه، و هو الوجـود املقيـد بوصـف زائـد و : املرتبة الثانية

 حمـدوده؛ كـالعقول و النفـوس و األفـالك و العنـارص و املنعوت بأحكـام
املركّبات من اإلنسان و الـّدواب و الـشجر و اجلـامد و سـائر املوجـودات 

 . اخلاّصة
هو الوجود املنبسط املطلق الـذي لـيس عمومـه عـيل سـبيل : املرتبة الثالثة

 ... . الكّلية بل عيل نحو آخر
 َالـواح املاهيـات، الينـضبط يف فإّنه حقيقة منبسط عيل هياكل املمكنـات و

وصف خاص، و الينحرص يف حد معني؛ من القدم و احلدوث، و التقدم و 
 . و التجرد و التجّسم... التأخر، و الكامل و النقص، و العلية و املعلولية، 

 يكون متعينًا بجميـع التعينـات ـ بال انضامم يشء آخر ـبل هو بحسب ذاته 
رجّية، بل احلقائق اخلارجّية تنبعث من مراتب الوجودّية و التحّصالت اخلا
 . ذاته و أنحاء تعيناته و تطّوراته

يف عرف (وهو أصل العامل وفلك احلياة وعرش الرمحان، واحلق املخلوق به 
 . و حقيقة احلقائق) الصوفّية

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  159 *تر إلی ربک کیف مدالظل  الم: آیۀ پنجم
 

و هو يتعّدد يف عني وحدته بتعدد املوجودات املتحدة باملاهيات؛ فيكون مع 
 مع احلادث حادثًا، و مع املعقول معقوالً، و مع املحـسوس القديم قديًام، و

 . حمسوساً 
 . و هبذا اإلعتبار يتوهم انه كيل و ليس كذلك

و العبارات عن بيان انبـساطه عـيل املاهيـات و اشـتامله عـيل املوجـودات، 
قارصة اإلشارات إالّ عيل سبيل التمثيل و التشبيه؛ و هبذا يمتاز عن الوجود 

  ١؛... ت التمثيل واإلشارة إالّ من قبل آثاره و لوازمه، الذي اليدخل حت
  . در چگونگی سریان حقیقت وجود در موجودات تعین یافته و حقایق خاصه

  : که اشیا در موجودیت سه مرتبه دارند بدان
رفی است که وجودش به غیر خودش اصالً تعلقی ندارد و            : مرتبۀ نخست  وجود ص

و این همان وجودي است که نزد عرفا به . باشد دي نمیوجودي که مقید به هیچ قی  
شود؛ و همین وجود است که        هویت غیبیه و غیب مطلق و ذات احدیت نامیده می         

  ... . گیرد نه اسمی دارد و نه وصفی، و بدین وجود معرفت و ادراك تعلق نمی
  ... پس او غیب محض و مجهول مطلق است مگر از جانب لوازم و آثارش

باشـد، و آن وجـود مقیـد بـه وصـف زایـد و        وجود متعلّق به غیر مـی     :  دوم مرتبۀ
موصوف به احکام محدود است؛ مانند عقول، نفوس، افالك، عناصـر و مرکبـات             

  ). چون انسان، چهارپایان، درخت، جماد و دیگر موجودات خاص(
اش به گونۀ کلی نیست، بلکه        وجود منبسط مطلقی است که فراگیري     : مرتبۀ سوم 

  ... . ه گونه اي دیگر استب
براي اینکه آن وجود، حقیقتی منبسط بر پیکرة ممکنات و صفحۀ ماهیات اسـت              

چـون قـدم و حـدوث،       (آید و در هیچ حد معینی         که به هیچ وصف خاصی درنمی     
  . گردد منحصر نمی)تجرد و تجسم... تقدم وتأخّر،کمال ونقص،علیت ومعلولیت
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انضمام چیـزي دیگـر ـ متعـین بـه تمـام تعینـات        بلکه او به حسب ذاتش ـ بدون  
باشد، بلکه حقایق خـارجی از مراتـب ذات او و             وجودي و تحصالت خارجی می    

  . شوند انواع تعینات و تطورات او برانگیخته می
 بـه اصـطالح     -» الحـقِّ المخلـوق بـه     «او اصل عالَم، فلَک حیات، عرش رحمـان،         

  .  است الحقایقتحقیق و -صوفیان 
پس، بـا  . شود  در عین وحدتش ـ به تعدد موجودات متحد با ماهیت ـ متعدد می  او

قدیم، قدیم است و با حادث، حادث و با معقـول، معقـول اسـت و بـا محـسوس،                     
  . که چنین نیست شود که کلّی است، درحالی وبه این اعتبار توهم می. محسوس

بر موجودات، نارسا است مگر اش  عبارات از بیانِ انبساطش بر ماهیات و فراگیري
 جـز از  ـاز وجودي که به تمثیل و اشاره  ) بیان(به گونۀ تمثیل و تشبیه؛ و به این 

  . شود آید، ممتاز می  در نمیـجانب آثار و لوازمش 
  :نویسد  میمال صدرا در جاي دیگري

الك الـرسمدي و الع عـىل اهلَـّطـني اهللا تعاىل بفـضله و رمحتـه اإلقَ فَّ فكام وَ 
 فكذلك هـداين رّيب  ،ةة و األعيان اجلوازيّ ات اإلمكانيّ طالن األزيل للامهيّ الب

 املوجـود و الوجـود ن كـونِ  العـريش إىل رصاط مـستقيم ِمـبالربهان النريِّ 
ة و ال ة احلقيقيّ ة ال رشيك له يف املوجوديّ منحرصا يف حقيقة واحدة شخصيّ 

 ى يف عـاملَ ئـاَرت كلـام يَ ار و ثاين له يف العني و ليس يف دار الوجـود غـريه دّيـ
ات صفاته ام هو من ظهورات ذاته و جتليّ الوجود أنه غري الواجب املعبود فإنّ 

 .تي هي يف احلقيقة عني ذاتهالّ 
فاملقول عليـه سـوى اهللا أو غـريه أو «العرفاء بقوله  بعض به لسانُ َح كامَرصَّ 

  ١؛ اهللا فهوظّل ،ل للشخص هوبالنسبة إليه تعاىل كالظّ ،ى بالعاملَ مَّ َس املُ 

                                      
 . 292: 2اسفار اربعه . 1
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 مرا بر هالکت سرمدي و بطالن اَزلی ـ به فضل و رحمتش ـکه خداي متعال  چنان
ماهیات امکانی و اعیان مجازي آگاه ساخت، همچنین با برهان نیر عرشی بـه راه               

در حقیقـت واحـد شخـصی منحـصر         » وجود«و  » موجود«راست هدایتم کرد که     
در واقعیت عینی، دومی بـراي او  است، او شریکی در موجود بودن حقیقی ندارد و  

  .نمی باشد و در دارِ وجود جز او دیار نیست
آید که غیرِ آن واجب معبود اسـت، تنهـا از            می و هر آنچه در عالَم وجود به نظر       

باشـد؛   ظهورات ذات و تجلیات صفاتش ـ که در حقیقت عـین ذاتـش اسـت ـ مـی      
ما سواي خدا یـا     «: اند  ند و گفته  ا  چنان که بعضی از عرفا به این سخن تصریح کرده         

شود، نسبت به خداي متعال مانند سایه است نـسبت    میغیر او یا آنچه عالَم نامیده   
  .به شخص، پس ماسواي خدا سایۀ خداست

 آورد، آنگاه  میـ    که پیش از این گذشت     ـ مالصدرا سپس سخن ابن عربی را     
  :گوید می

 ١؛  املحققونيون و األولياءُ  اإلهل إليه العرفاءُ ْت بَ هَ فهذا حكاية ما ذَ 

این سـخن، حکایـت عقیـده اي اسـت کـه عرفـاي الهـی و اولیـاي محقـق بـه آن                       
  .اند گرویده

  بیان بعضی از معاصرین 
 بـه شـرح عبـارات ابـن عربـی      »الهمـم  ممد«در کتاب  زاده آملی  آقاي حسن 

   2.شود هایی از آن اشاره می پردازد، که در ذیل به نمونه می
  از آن جهت که عالَم، ظلّ حق است معلوم است؛ : ابن عربی
  . پس حق هم به همین مقدار معلوم است: شارح

                                      
 .294همان، ص. 1
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َعَلُه َسـاكِنًا{ابن عربی در معناي      یعنی در حق، بالقوه بماند یعنـی   : 1}َوَلْو َشاَء َجلَ
  مکتوم در ظلمت عدم قرارش دهد؛ 

  .  ساکن باشدیعنی در عالم غیب و غیب مطلق، لکن او نخواست که ظلّ: شارح
ْمَس َعَلْيِه َدلِيًال {: قرآن   ؛ 2}ُثمَّ َجَعْلنَا الشَّ
دلیـل ظـلّ   ) یعنی وجود خارجی را که نور الهی اسـت      (سپس شمس را    : شارح

ظلّی که اعیان ممکنات است، و نور وجود را شمس نامید؛ زیرا شمس             (قرار دادیم   
  . مظهر اسم نور است

   ؛ 3}ُثمَّ َقَبْضنَاهُ {: قرآن
  ). که وجود اَکوان است(سپس قبض کردیم این ظلّ را : شارح

دربارة اینکـه عـالَم سـایۀ خداسـت،         . افزون بر این، خود ایشان نیز بیانی دارد       
  : نویسد می

تر است؛ زیرا  تر و دقیق تر و عالی نسبت خلق به حق، از نسبت ظلّ به شخص لطیف
 عـین   -لـق اسـت      کـه خ   -اما موج   . چیز دیگر » شخص«چیزي است و    » ظلّ«که  

   4.همان حقیقت دریاست؛ زیرا حقیقت دریا آب است
َعَلـُه َسـاكِنًا{و در پانویس معناي آیه        را 5}أَملْ َتَر إَِىل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ َوَلْو َشاَء َجلَ

  : دهد گونه توضیح می این
. ود اسـت  به یک معنا، زمان بین الطلوعین است و به معناي دیگر، عالم وج            » ظلّ«

به معناي »  لَو« باشد؛ زیرا - یعنی موجودات -شد حقیقت عالم بدون سایه  مگر می
حـق تعـالی، ذات الهیـه در        . شـود   مظهـر نمـی     است و ظهور شیء بی    » اگرِ نشدنی «

                                      
  . 46 - 45آیۀ ) 25(سورة فرقان  .1
  . همان .2
  . همان .3
  . 237: ممد الهمم .4
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   1.دهد خود را نشان می» ظالل«وسیلۀ ] به[است که » ظالل«
  : نگارد چنین می »انبحثی در معانی امکان در فلسفه و عرف« و در ذیل عنوان

بیند و بس، که وحدت بر همه قاهر است و      می» وجود«عارف، به برهان صدیقین     
 مقهـور در وحـدت و تـدلیات    -آور اسـت    که به ظاهر کثـرت -تعینات مظاهر  

بلکه در حقیقت، ظاهر و مظهر و متَجلِّی و مجـالّ هـم            . اند و روابط محضه     صرفه
یعنی وجودات، ربط محـض بـه قـیم و قیـوم            » انامک«نیست، و اگر عارف گوید      

و دیگر امکانات را    » ماده«خالصه، حکیم و منطقی، امکان استعدادي در        . خودند
گیرند و عـارف، امکـان را وجـودات متکثـره، کـه ربـط                 می» جهات در نسبت  «

  . اند و جز واجب نیستند محض
 بحـث در  اسـت و » وجـوب «و چون به دقّت بنگري آنچـه در دار وجـود اسـت           

   2.براي سرگرمی است» امکان«
بـراي روشـن شـدن مباحـث        » بحثی در وحدت وجود   «ایشان در ذیل عنوان     

آورد، به نقل از نَسفی در        کتاب، سخنانی از اساتید فن را در بیانِ وحدت وجود می          
  : نویسد  می»کشف الحقایق«

 اسـم  صد چیز بسازد و به ضرورت صد شـکل و صـد           » موم«که اگر کسی از       بدان
اما عاقـل دانـد   ) سر و گوش(... پیدا آید، و در هر شکلی چندین اسامی دیگر باشد  

 - که پیدا آمـده  -چیز دیگر موجود نیست؛ و این جمله اسامی       » موم«که به غیر    
بود که به جهات مختلف و به اضافات و اعتبـارات        » موم«است، که   » موم«اَسامی  

  . آمده است
  پوش  ه میبه هر رنگی که خواهی جام  
   3شناسـم نـا مـیــد رعــن آن قــه مـک      

                                      
  ). پانویس (242: مممد الهم .1
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کند که     آنجا که ابن عربی بیان می      »هارونیۀ   فص حکمۀ امامیۀ فی کلمۀ    «و در   
 در واقـع  ـپرستان   دانست که گوساله هارون داناتر بود و می موسی به امر توحید از

ي آن بـود کـه چـرا        هارون برا   پرستند؛ و جهت عتاب موسی به        جز خدا را نمی    ـ
  : نویسد بیند، می شرح صدر ندارد و حق را در هرچیزي بلکه عین هرچیزي نمی

اي بسا کس را کـه صـورت       «ها، عبادت حق تعالی است، و لکن          پس جمیع عبادت  
  ... . »راه زد

 - در فصوص و فتوحات و دیگر زبر و رسـائلش          -غرض شیخ در این گونه مسائل       
باطن است براي کسانی که اهـل سـرّند، هرچنـد بـه حـسب       بیانِ اَسرار والیت و     

که  نبوت تشریع، مقَرّر است که باید تودة مردم را از عبادت اَصنام بازداشت؛ چنان
   1.فرمودند انبیاء عبادت اَصنام را انکار می

  چگونگی نگرش به عالَم 
  : نگاه به عالم، در مکتب اهل عرفان، دو گونه است

  صعودي نگاه نزولی و ) الف
کـه از خـدا شـروع       (بر اساس این نگرش، یک سوي عالَم قوس نزول اسـت            

و سـوي دیگـر آن   ) رسد یابد و به عالَم خاکی و ماده می شود و هستی تنزل می     می
که حرکت تکاملی از عالَم ماده سوي همان حقیقت مجرد و           (باشد    قوس صعود می  
  ). اسم و رسم است نامتناهی و بی

  : گوید  می-هایی   پس از بحث-دربارة این دیدگاه برخی از معاصرین 
  : ایم پس بنابراین ما تا به حال شش عالم پیدا کرده

  جبروت . 3    عالم الهوت. 2    هاهوت عالم. 1
  ن جامعوکَ. 6  ناسوت. 5    ملکوت. 4
  ). وجودي که جامع سه مرحله قبل از خود است(
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د و قوس صـعود از پـایین بـه          و خالصه کالم، قوس نزول، از خداوند به پایین آم         
ا لِلّ { سوي خدا حرکت کرد    ا إَِلْيِه َراِجعونَ ـإِنَّ  ما از خداوند شروع شـدیم  1}ِه َوإِنَّ
رسیم به مرحلۀ عقل و مرحلۀ کامل آنکه فناء  کنیم، و می و به طرف او رجوع می

   .در ذات حق است
د و جبرئیـل    رس   می 9و دیگر فاصله بین حق و او نیست، جایی که پیغمبر اکرم           

یم«: گوید می 2.»رو رو من حریف تو ن   
ا لِلّ {ا باید توجه داشت که مقصود از آیه         ـه در اینج  ـالبت ا إَِلْيِه َراِجعونَ ـإِنَّ  3}ِه َوإِنَّ

 ما ملک خدا هستیم و به سـوي خـدا بـاز           :  این است که   7براساس بیان امام علی   
  ). یعنی به محکمۀ عدل الهی(گردیم  می

 بازگشت شما به سوي     ؛4}ُكم بَِام ُكنُتْم َتْعَمُلونَ ـئُ ـبِّ ـنَ ـيُ ـ اهللا َمْرِجُعُكْم َمجِيًعا فَ إَِىل {آیۀ  
 این معنا را    سازد،  یی که انجام دادید، آگاه می     گاه خدا شما را از کارها       خداست، آن 

  . سازد تأیید و روشن می

  بیان استاد شهید مطهري 
 در بیان توحید مکتـب اهـل   »املانسان ک «مرحوم آیت اهللا مطهري در کتاب       

  : نویسد عرفان می
 عـین  ـ در آخـر   ـدر این مکتب، انسان کامل  ... است» وحدت وجود«توحید آنها 

   5.شود؛ اصالً انسان کامل حقیقی خود خداست خدا می

                                      
  . 156آیۀ ) 2(سورة بقره  .1
  . 35، درس )آیت اهللا منتظري(هایی از نهج البالغه  درس .2
  . 156آیۀ ) 2(سورة بقره  .3
ورة  س 164 و   60 مضمون این آیه در آیات فراوانی هست؛ مانند آیۀ           105آیۀ  ) 5(سورة مائده    .4

  ... .  سورة لقمان و15 سورة عنکبوت، آیۀ 8انعام، آیۀ 
  . 168: 23 ؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهري 126: انسان کامل .5
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پیداست که این بیان، همان حرکت تکاملی از قوس نزول و عالم مـاده سـوي                
   1.قوس صعود است

  ) نگر کل(عی نگرش مجمو) ب
شود و همـه      در دیدگاه مجموعی، کل عالَم به عنوان یک مجموعه نگریسته می          

باب و   (چیز   انـد، و در دارِ وجـود، جـز        هاي یـک حقیقـت      جلوه...) دریا، موج، ح
هاي مختلف درآمده است، دیگر       ها و صورت    ها و حالت    نیست که به گونه   » دیار«

  : گوید دة این نگرش، همین بیت است که می چکی2اند،  وهم و خیال- همه -چیزها 
  پوش  به هررنگی که خواهی جامه می  
  نـاسـمـش که من آن قد رعنـا مـی        

  . رساند دیوان شاه نعمت اهللا ولی، آکنده از اَشعاري است که این معنا را می
  همچو موج و حباب و دریا شد    عـشــق و عـاشـق و مـعـشــوق

  در ظـهـور اشیـا شدـان گر چه   ء نیست نظري کن که غیر یک شی
  الجـرم عیـن جمـلـه اشیـا شد   غیـرتش، غیر در جهـان نگـذاشت 

                                      
هدف استاد مطهري در کتاب یاد شده تبیین نظریات مکاتب مختلف در      : شایان ذکر است که   . 1

  .بارة انسان کامل است و در مقام رد و قبول نمی باشد
): سید محمد حسین تهرانـی    (روح مجرد   «ن راستا، شواهد فراوانی وجود دارد، در کتاب         در ای . 2

و . حرکت تکاملی در قوس صعودي و فناي در ذات، با بیانی دیگر آمده اسـت        » 189 - 191
 این کتـاب، نویـسنده      280در صفحۀ   [» پژوهشی در نسبت دین و عرفان     «هاي    نیز در کتاب  

فان دو تاست؛ این عرفان مصطلح چیزي است و عرفان، چیزي           دین و عر  «: دارد که   اذعان می 
آنچه کـه  «: گوید اش می  در مصاحبهـ که از اساتید برجسته است  ـنیز مؤلف  . »دیگر است

در این عرفان است اگر بخواهیم به دین تحمیل کنیم، باید بدانیم که تحمیل به دین اسـت؛ و                  
توانم این مطالب را با کتـابِ مـوش و گربـه،              یاگر بخواهیم کارِ تحمیلی انجام بدهیم، من م       

) اثر قاضی سعید قمی   (» کلید بهشت «و  ) اثر دکتر یحیی یثربی   (» عیار نقد «،  ] »تحمیل کنم 
تـوان بـه    ، مـی )احمدي اثر سید قاسم علی (» الوجـود  وحدة عىلالّرد  تنزيه املعبود يف«و کتاب   
 . هاي شایان توجهی در این زمینه دست یافت آگاهی
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» ظلّ« که مقصود از ـها و این گونه برداشت از آیه مورد نظر   اساس این بحث
 و اصـالۀ الوجـود   ناشـی از پـذیرش   ـدانسته شده اسـت   » وجود منبسط«در آن 

ت میان خالق و مخلوق تشکیک در وجود و عرفان ابن      سنخی عربی و قول به وجود 
  . باشد می

باشـد و     وحی منزل نمـی   » اصالت وجود «ایم که     درجاي خودش ما ثابت کرده    
قائـل  » اصـالت ماهیـت   «اي اختالفی است، صدها سال فیلسوفان اسالمی به           مسئله

ییـر   نیز در آغاز، اصالت ماهیت را پذیرفت و سـپس تغ           - خود   -بودند، مالصدرا   
  .)اي خواهیم داشت در این زمینه به زودي بحث گسترده. (عقیده داد
توان دریافت که عرفان حقیقی و عرفان ناب اسـالم، از ایـن              اندکی تأمل می   با

عرفان اصطالحی متمایز است، و قـرآن و احادیـث و ادعیـه، چنـین عرفـانی را                  
  . باشد یتابد؛ و از نظر عقل و فطرت، این سخنان، پذیرفتنی نم برنمی

با صرف نظر از تعین، همه چیز است و بـا           ] واجب متعال [اینکه حقیقت بسیط    
باشد، افزون بر تناقضی که میان صـدر و           لحاظ تعین و تقید، هیچ کدام از آنها نمی        

ذات خـدا از    «: فرمایـد   ذیل آن وجود دارد، با تعالیم وحی ناسازگاري دارد که می          
  . »نت داردمخلوقات جداست و با آنها مبای

در ذات مقدس حـق،     . باشد  سنخ خدا هرگز با سنخ موجودات عالَم، همسان نمی        
که در مخلوقات، عدم وجـوبِ وجـود،          وجوبِ وجود، عین ذات حق است درحالی      

بـا هـم   ) »عدم وجوبِ وجود«و  » وجوبِ وجود «(باشد؛ و این دو       عین ذاتشان می  
  . درون اند و دو حقیقت جداگانه به شمار می متناقض

 و همچنین دو تقریري که براي عالَم شده، نادرست است؛ نه هستی و موجودات
 و ـیابد و نه همۀ مخلوقات، طورها و شئونِ واجـب متعـال     آن، نزول و صعود می

مخلوق و ممکن، هرگز در خالق و حـضرت حـق فـانی    . باشند  میـیک حقیقت  
انـدکاك    فوظ است، فنـا و    شود، مرز میان آفریدگار و آفریده شده همواره مح          نمی

  . اي بیش نیست بنده در خدا، سخن یاوه
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  : اند آري اینکه از قدیم گفته
 و كلُّ نعيم الحمالة زائل       أال كلُّ يشء ما خال اهللا باطل       

باشد و این حقیقت روشـن   گرِ فناي دنیا و گذرِ ایام می     و مانند این سخنان، بیان    
  . آیند دات، چیزي به حساب نمیکه در برابر خدا دیگر موجو
ر عرشی ندارد این سخن را همه کس می فهمد و نیاز به برهانِ نَی !  

  اصالت ماهیت یا اصالت وجود 
   هاساس برداشت ناصواب از آی

 پذیرش اصالت وجود اسـت و قائـل شـدن بـه     1}أَملْ َتَر إَِىل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ {
 و اینکه در جهان تنها یـک وجـود اسـت و بـس، و          )نه تشکیکی (وجود اطالقی   

  . دیگر چیزها همه سایۀ آن وجودند و از خود اَصالتی ندارند
رو، ناگزیر باید در اینجا این مسئله را روشن سازیم که اصالت با ماهیت                از این 

و آنچه بـر آن بنـا و مترتـب شـده اسـت؛ تطـورات و       (است یا اَصالت با وجود    
روشن است که اصالت ماهیت و اصالت وجـود،         ). اء در وجود  شئونات وجود و فن   

هر کدام قائالنی دارند و مالصدرا خود نیز در آغاز به اصالت ماهیت قائـل بـود و          
رَوردي 2بزرگانی چون میرداماد   ه قاضی سعید قمی، ابوالحـسن جلـوه، عالّمـۀ          3،، س 

ر دارد و شخـصیتی  زیسته و در علوم عقلی و نقلی ت  که در عصر ما میـسمنانی   بح
  . پذیرند  اصالت ماهیت را میـبسیار جامع و نخبه است 

ت اصـالت دارد و وجـود امـر                  افزون بر اختالف در اینکه آیا در هرچیز، ماهی
آیـا وجـودات بـا هـم        : باشد کـه    اعتباري است یا به عکس، این بحث مطرح می        

ن وحدت اطالقی است یـا  اند یا وجود واحد است؟ و به فرض واحد باشد، ای       متباین
                                      

  .45آیۀ ) 25(سورة فرقان  .1
 .79 ـ 78: نبراس الضیاء . 2
 .94) : دکتر سید یحیی یثربی(؛ حکمت اشراق سهروردي39: 1نگاه کنید به اسفاراربعه. 3
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   1باشد؟ تشکیکی می
  :  آمده است2»آموزش فلسفه«در کتاب 

کـم    زد و دست    پیش از فارابی تقریباً همۀ مباحث فلسفی برمحور ماهیت، دور می          
شد؛ و در سخنانی که از فالسـفۀ          صورت ناخودآگاه، مبتنی براصالت ماهیت می      به

  ... خورد  اصالت وجود به چشم نمییونان نقل شده، نشانۀ روشنی برگرایش به
دي(شیخ اشراق    ررَو هکوشید بـا اثبـات اعتبـاري بـودن مفهـوم وجـود، آن                می)... س

صدرالمتألهین نخستین کسی بود که این موضوع را در صدر     ... گرایش را ابطال کند   
اي براي حلّ دیگـر مـسائل قـرار           شناسی مطرح ساخت و آن را پایه        مباحث هستی 

  : گوید میوي . داد
کردم، تـا     من خودم نخست، قائل به اصالت ماهیت بودم و سخت از آن دفاع می             «

   3.»بردم اینکه به توفیق الهی به حقیقت امر، پی
او قول به اصالت وجود را به مشائین و قول بـه اصـالت ماهیـت را بـه اشـراقیین                    

 به صورت مسئلۀ    دهد، ولی با توجه به اینکه موضوع اصالت وجود قبالً           نسبت می 
توان فالسـفه   مستقلی مطرح نبوده و مفهوم آن کامالً بیان نشده بوده، به آسانی نمی    

قول به اصـالت وجـود   ... بندي کرد و طور مشخص و قطعی دسته را نسبت به آن به 
هاي مکتب مشّائی و قول به اصـالت ماهیـت را از خـصایص مکتـب            را از ویژگی  

  . اشراقی به شمار آورد
بندي هم صحیح باشد، نبایـد فرامـوش کـرد کـه اصـالت                به فرض اینکه این گروه    

                                      
هـاي    در این اثر، بحـث    . »گویند؟  عارف و صوفی چه می    «در این زمینه، نگاه کنید به کتاب         .1

بـا  ) �اهللا میرزا جـواد آقـا تهرانـی    آیت(لف دقیق و ارزشمندي به نگارش درآمده است و مؤ   
پردازد وجهات مختلف را در آن بررسـی      تحقیقاتی عالمانه و ژرف، به واکاوي این مسئله می        

نوشـته فاضـل   » تنزیه المعبود فی الرد علی وحدة الوجـود «و نیز نگاه کنید به کتاب       . کند  می
  .ارجمند سید قاسم علی احمدي

 . آیت اهللا مصباح یزدي .2
  . 49: 1نگاه کنید به، اَسفار  .3
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اي مطرح نشده که جایگاه راستین خـود را در    وجود از طرف مشائین هم به گونه      
مسائل فلسفی بیابد و تأثیر آن در حل دیگر مسائل، روشن گردد، بلکه ایشان هـم                

که با اصـالت ماهیـت سـازگارتر    اند  غالباً مسائل را به صورتی طرح و تبیین کرده 
   1.است
  : توان اظهار داشت که بنابراین می

با توجه به اینکه اصالت وجود، در گذشته، به صـورت مـسئله مـستقل و                : اوالً
توان   جداگانه، مطرح نبوده و بیان کاملی از مفهوم آن وجود نداشت، به آسانی نمی             

  . هاي مشائیان دانست یژگیبندي کرد و اصالت وجود را از و فالسفه را دست
بندي درست باشد باید به این نکته توجـه کنـیم کـه     به فرض، این تقسیم    :ثانیاً

اي مطرح شد که جایگاه خود را در          اصالت وجود از سوي پیروان مشائیان به گونه       
که خود    مسائل فلسفی بیابد و تأثیر آن در حل مسائل فلسفی روشن گردد، درحالی            

اند که بـا اصـالت        اي طرح و بیان کرده       موارد مسائل را به گونه     مشائیان در بیشتر  
  . باشد ماهیت سازگار می

اصالت وجود به مشائیان نسبت داده شده است، درستی و نادرسـتی ایـن               :ثالثـاً 
  . طور دقیق واکاوي و بررسی شود نسبت باید به

ماهیت سـازگار  اند، و این تباین با اصالت   حکماي مشّاء به تباین وجودات قائل     
  ). نه اصالت وجود(است 

به جهت بیانات گوناگون و تبلیغات علمی زیادي کـه شـده اسـت گـاه       : رابعاً
! اي است بنیاد و سخن بیهوده پندارند که اصالت ماهیت، مفهومی بی      بعضی چنین می  

هاي بزرگ و مـشهوري بـه اصـالت           اند از اینکه شخصیت     این دسته از افراد غافل    
پـردازِ    گذار اصالت وجود و نظریه       که بنیان  -اند و حتی خود مالصدرا        ماهیت قائل 

عتنا به از عمرش      ( در آغاز    -رود    آن به شمار می    تی مو در مد (      قائـل بـه اصـالت

                                      
  ) . درس بیست و ششم (335 - 334: 1آموزش فلسفه  .1
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: از شهید مطهري نقل شـده اسـت کـه       . کرد  ماهیت بود و به شدت از آن دفاع می        
 بر این باور بـود کـه همـۀ    ورزید، مالصدرا زمانی که بر اصالت ماهیت اصرار می      

گاه که به اصالت وجود       اند؛ و آن    حکماي پیش از وي به اصالت ماهیت قائل بوده        
   1.اند گرایید، بیان داشت که همۀ حکماي پیشین اصالت الوجودي

هاي عرفانی به این مطلب رسید کـه          مالصدرا در بررسی  : اند  بعضی گفته : خامساً
ود دارد و همان است که طورهاي گوناگون        در جهان هستی تنها یک حقیقت وج      

رو در صدد بنیانی براي آن برآمد و در        آید، از این    یابد و به شئون مختلف درمی       می
   2.این راستا اصالت وجود و دیگر مسائل آن را مطرح ساخت و توسعه داد

ها تنها جنبۀ تاریخی نـدارد کـه          نکته شایان توجه این است که این گونه بحث        
کـه برخـی از آنـان از         - اي  اکنـون نیـز دسـته      ه گذشته باشد، بلکـه هـم      مربوط ب 
   -اند هاي معروف شخصیت

  ! بالند نویسند و به خود می هاشان می هایی دارند و در کتاب چنین گرایش
گردد،  یابد، اهمیت آن دو چندان می از آنجا که این مسئله با اعتقادات پیوند می       

 باید جایگاه و درستی یا      - که مورد ابتالست     -فی  و به عنوان مسائل اعتقادي اختال     
  . نادرستی آن ارزیابی و روشن شود

  : گوییم بنابراین می
انجامد و با     با صرف نظر از اینکه نهایت حقایق فراوان جهان هستی به کجا می            

بلکـه  (این باور که ما سوفسطائی نیستیم که همه چیـز را پنـدار و خیـال بـدانیم                   
آیـد و بـه    دربارة هرچیز، دو امر به ذهنمان مـی ) یقی وجود دارند دانیم که حقا    می

  . اش پردازیم؛ یکی جنبۀ چیستی آن است و دیگري جنبۀ هستی تحلیلِ آن می
، » انسان موجود است  «،  » آسمان وجود دارد  «،  » آب هست «: گوییم  وقتی می 

                                      
اهللا شـیخ محمــدتقی   ، اثـر آیـت  )اسـتاد مطهـري  (نگـاه کنیدبـه، تقریـرات شـرح منظومـه      .1

  . 45: 1مداري شریعت
  . همان .2
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... ان،در عالَم خارج تنها یک چیز وجود دارد که همان آب، آسم           ... »عقل هست «
  . باشد می

ی نیست که از ماهیت و وجود ترکیـب                پس آنچه در خارج هست شیء مرکب
گرچه ممکن است آن موجود خارجی داراي اجزا و عناصري باشد، که (یافته باشد 

  ). خود بحث دیگري است
  : در ذهن ما از دو نظر شایان توجه است» آب«همین موجود خارجی 

  ). وجود(ت و هستی آن موجودی. 2) ماهیت(آب بودن . 1
طـور    در اینجا این پرسش مطرح است که آیا این شیء خارجی، نخـست و بـه               

  ؟ )وجود(ذاتی، مصداقِ آب است یا مصداق هستی 
است، منتها آبی که جاعـل      » آب«اگر پاسخ دهیم که این شیء اوالً و بالذات          

سـت،  این آب ثابت اسـت، وجـود دارد، موجـود ا          : گوییم   می 1،جعل کرده است  
همـه، مفـاهیم    ...) ثابـت، حاصـل، کـائن، موجـود و        (که اینها   ... حاصل است و  

در این صورت، ما به اصالت ماهیت قائلیم؛ زیرا بر این باوریم که پس              . اند  انتزاعی
خداونـد نخـست،    . شـود   این چیزها، وجود به آنها اطالق می      ) و آفرینش (از جعل   

  : گوییم ا میگاه م آفریند آن را می... آب، آتش، عقل و
  ... و» عقل وجود دارد«، » آتش هست«، » آب موجود است«

 بر موضوع خارجی به اعتبار ماهیتی است کـه  ـ در این صورت  ـاطالق وجود 
شود   این می ... و» آب موجود است  «اصل باشد معناي    » وجود«زیرا اگر    2تحقق دارد؛ 

  . کند  خطور نمیکه این معنا به ذهن هیچ کس درحالی» وجود موجود است«که 
است و از این وجـود،  » وجود«باشد  آنچه در خارج می: و اگر در پاسخ بگوییم  

کنیم، و به اعتبار مراتـب و تعینـات ایـن وجـود خـارجی                 ما ماهیت را انتزاع می    
  . ایم توانیم ماهیات مختلفی را انتزاع کنیم، قائل به اصالت وجود شده می

                                      
  . آنچه جعل نشده، در خارج تحقق ندارد .1
  . درخارج تحقق دارد» آب«بدین معناست که ، »آب موجود است«: گوییم وقتی می .2
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  سخن قاضی سعید قمی 
هایی است که در علوم مختلـف عقلـی و            سعید قمی از شخصیت   قاضی  مرحوم  

  . عرفانی و کالمی، مهارت دارد
  : نویسد  می»کلید بهشت«وي که به اصالت ماهیت قائل است در کتاب 

ترینِ جمیعِ  مخفی نماند که به اتفاق کافۀ عقال، اعم و اجالي مفهومات یعنی بدیهی
آنها هـیچ مفهـومِ دیگـري نیـست، یکـی        معلومات تصوریه دو امرند، که اظهر از        

» وجـود «کننـد و یکـی     می» چیز«است که در لغت فارسی تعبیر از آن به          » شیء«
  .گویند می» هستی«است که آن را به زبان فارسی 

داننـد و هـیچ کـس از بـراي            مـی   همه کـس   - از غایت بداهت     -و این دو امر را      
  1.دانستن این دو معنا محتاج به معلم نیست

دارد که دو مفهوم بـراي همـه روشـن            ین سخن، قاضی سعید قمی بیان می      در ا 
است؛ یکی چیستی شیء و دیگري هستی آن، هیچ کس براي دانستن این دو، بـه                

دانند و درمحاوراتشان     معلم نیاز ندارد، حتی اَطفال نیز معناي چیستی و هستی را می           
  . برند کار می به

اند تا آنجا  م بیشتر امور، بلکه همۀ امور نظري      و همین دو معنا، مبناي تعلیم و تعلُّ       
   .شوند که بر ایجاب و سلب مقدم می

زیرا اینکه پاسخ داده شود که چیزي هست یا نیست، متوقِّّف بر این است کـه                
  . شخص آن چیز را فهمیده باشد

خالف در ایـن    . در تقدم این دو چیز بر دیگر امور بدیهی، هیچ اختالفی نیست           
مقدم اسـت، و    » شیء«اند    ام یک بر دیگري مقدم است؟ بعضی گفته       است که کد  

  . باشد اظهر و مقدم می» وجود«اند  بعضی دیگر گفته
هـر  . انـد »اصـل «طلبد که دریابیم کدام یک از این دو           تحقیقِ در این معنا می    

                                      
  . 14: کلید بهشت .1
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  . باشد شود؛ زیرا تقدم فرع بر اصل، معقول نمی کدام که اصل باشد همان مقدم می
بـه اصـل بـودن      ) چیز(» شیء«توان دریافت که      ه و وارسی دقیق می    با مالحظ 

فالن «: گویند می(دهند   سزاوارتر است؛ زیرا عقال که موضوع و محمول تشکیل می         
دهند و    قرار می » ماهیت«موضوع قضیه را    ) »درخت موجود است  «،  » چیز هست 

یعنـی  (حمول کنند، و آنجا که م   را بر آن حمل می    » وجود«براي اعالم تحقق آن،     
   1.را نیاورند، بدان معناست که آن ماهیت تحقق ندارد) »معدوم«یا » موجود«

و حقـایق  ... و» سـنگ «، » درخت«، » انسان«پس آنچه در خارج تحقق دارد    
شیء موجود در خارج (شود  گذاري می اي نام مختلف است که در هر زبانی به گونه   

لـیکن بـی در نظـر       ...) شود و   ده می نامی» آب«و در فارسی    » ماء«در زبان عربی    
گرفتن نام، مشخص است که هر کدام خاصیت ویژة خود را دارد؛ یکی سیال است 

یا سیب متمـایز از     ... و دیگري جامد، یکی سرد کننده است و دیگري گرم کننده          
و نیز آن چیز تحقـق یافتـه در         ... . باشد و   پرتقال است و هلو متمایز از این دو می        

) ماهیت و وجـود   (یقت است، نه اینکه ترکیبی از چیستی و هستی          خارج، یک حق  
فالن هستی، چیـز    «موضوع قرار داده شود و بگوییم       » وجود«این سخن که    . باشد
... و» وجـود، آتـش اسـت     «،  » وجود، عقل است  «،  » وجود، آب است  «،  » است

، » عقل موجود است  «باشد، بلکه عکس آن درست است که گفته شود            معقول نمی 
باشد و    می» وجود«به اصل بودن اَولی از      » شیء«و در نتیجه    » آتش موجود است  «

  . پیداست که در رتبه نیز بر وجود تَقَدم دارد؛ زیرا موضوع مقدم بر محمول است
باشد، در نامعقول بودن      درست و معقول می   » اصالت ماهیت «و همان گونه که     

   2.ردو باطل بودن آن شکی وجود ندا» اصالت وجود«
  

                                      
 ). اندکی تصرف و تغییر با (16 - 15: نگاه کنید به، کلید بهشت. 1
 .همان. 2
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  اشکال 
بحـث در   : ممکن است بر استدالل قاضی سعید قمی این اشکال مطرح شود که           

انـسان موجـود    «اینجا بحث لفظی و لغوي و عرفی نیست تا گفته شود در قـضیۀ               
دهـد و     را محمول قرار می   » موجود«انگارد و     را موضوع می  » انسان«عرف  » است

بحـث  .  اصالت ماهیت مقدم اسـت پس. باشد آنچه موضوع قرار داده شده، اصل می  
خواهیم دریابیم که آیا آنچـه تحقـق دارد ماهیـت             می. در اینجا، بحث عقلی است    

باشـد و     شود یا آنچه تحقق دارد وجـود مـی          است و سپس وجود بر آن اطالق می       
  . ماهیت امري اعتباري است

  پاسخ 
 اینکه عرف ممکن است در بسیاري از موارد مـسامحه کنـد، مطلـب درسـتی               

هـا آمـده    باشد و در اینجا اگر بخواهیم اصالت ماهیت را از الفاظی که در قضیه               می
است استفاده کنیم، استدالل به آن خدشه دارد، لیکن سخن قاضی سـعید قمـی بـر              

باشد، بلکه بر این مبناست که ارتکـاز عقلـی خردمنـدان              اساسِ صرف عرف نمی   
دهنـد و    را موضـوع قـرار مـی   اندیشی، ماهیات چنین است و آنان با دقت و ژرف   

  . کنند را بر آن حمل می» وجود«
 در شـرح    -است کـه قاضـی سـعید        » اَصالت ماهیت «بر مبناي همین قولِ به      

َن األشـياَء «: فرماید   که می  7 در بیان این سخن امام صادق      -توحید صدوق    َبْل َكوَّ
َهنا شان ایجاد کـرد، پـس        ستیبلکه خدا اشیا را قبل از ه       (»قبَل َكْوهنا فكانت كام َكوَّ

  : نویسد می) آنها همان گونه که خدا پدید آورد هست شدند
ُر عن ذواِت األشياء و ماهّياهتا، 7َاراد  أن َيذُكَر أنَّ طبيعَة الوجود مما يتأخَّ
َن اهللا تعايل ماهّياِت األشياء و حقائَقها قبَل وجودها؛ إذ اجلعل : فقال بل َكوَّ

الً  ُق أوَّ ام َيَتعلَّ أي » فكانت«.  و بالذات إيل املاهيَّة، ُثمَّ إيل الوجود الالزم هلاانَّ
 . فُوِجَدت و اتَّصفت بالوجود
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َهنا« َن ذواهتا، أي صارت وجوداُهتا تابعًة جلعِل ماهّياهتا؛» كام َكوَّ   ١أي َكوَّ
 خواست یادآور شود که طبیعت وجود از ذات اشیا و ماهیات آنها متأخر 7امام

بلکه خداي متعال، پیش از وجود اشیا، ماهیات و حقایق          : گوید  رو می   است، از این  
گیرد، سپس به وجودي  آنها را آفرید؛ زیرا جعل، اوالً و بالذات به ماهیت تعلق می    

یعنی اشیا یافـت شـد و       » فکانت«: فرماید   می 7اینکه امام . که الزم ماهیت است   
  . به وجود متصف گردید

اشیا را ایجـاد کـرد؛ یعنـی        ) و حقایق (یعنی ذوات   » نهاکما کو «: فرماید  و اینکه می  
  . وجودات اشیا تابع جعل ماهیات آنها گشت

   2دیدگاه مالعبد الرزاق الهیجی
گـوهر  «مالعبد الرزاق الهیجی نیز به اصالت ماهیت قائل است، وي در کتاب             

  : نویسد  می»مراد
انـدك   بـه ... بـه فارسـی  که معنی وجود و عدم به عربی، هستی و نیستی است             بدان

چـه  ... تأملی ظاهر شود که معنی وجود، معنایی نیست که در خارج موجود باشد            
هرگاه گوییم زید مثالً موجود است در خارج، ظاهر است که در خـارج، صـفتی                

 -بلکه معنی وجود زید     ... نیست قائم به ذات زید که معنی وجود، آن صفت باشد          
معنی است که در ذهن درآید از مالحظۀ زید در  همین -که در زید موجود است 

مـثالً نـسبت بـه      » سـما «خارج؛ چون معنی فوقیت که در ذهن درآید از مالحظۀ           
و . ، که آن را فوقیت خواننـد      »سما«آنکه صفتی قائم باشد در خارج به        ؛ بی » اَرض«

  ... . این قسم معانی را معانی اعتباریه خوانند
نیست که به محض اعتبارِ ذهن باشد و بس، بلکه منشأ و مراد از اعتباري بودن آن     
                                      

  . 313: 1شرح توحید صدوق  .1
اض، دامـاد و شـاگرد مالصـدرا و اسـتاد       ) ق1072م(حکیم مالعبد الرزاق الهیجی    .2 ملقب به فی

   .قاضی سعید قمی است
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  ... . انتزاعی در خارج باشد آن معنی را
پس معنی وجود اگر چه اعتباري است اما نه اعتباري محض و إالّ بایـستی کـه از                  

نیز این معنی در ذهن درآمدي، بلکه اعتباري است که منشأ انتزاع » عنقا«مالحظۀ 
ی است که در انسان مثالً هست و در عنقا نیست؛ و آن دارد در خارج، و آن حیثیت

و صادر شدن انسان از علّـت سـبب شـده کـه      ... حیثیت، صادر شدن است از علت     
  ... . انسان در خارج باشد

عبارت از چیزي است که از شأنش باشد اتّصاف به وجود و عدم،             » ماهیت«و اما   
  .  ماهیت باشدپس شیء که وجود و عدم، حال و وصف او تواند شد،

پس ماهیت و وجود، از این حیثیـت کـه وجـود اسـت و همچنـین عـدم، از ایـن                  
حیثیت که عدم است مقابل هم باشند به حمل مواطات؛ یعنی شیء واحد به اعتبار 
واحد، نتواند بود که هم ماهیت باشد و هم وجود؛ اگر چه تواند بود که ماهیـت                

انـد    ذوماهیت و لفظ ماهیت را اشتقاق کردهباشد و هم موجود و یا وجود باشد و       
  ... . ؛ یعنی آنچه شیء به آن شیء است» ما به الشیء هو هو«از 

 یعنی از این حیثیت که موجـود  -و چون ماهیت را با وجود خارجی اعتبار کنند       
پس حقیقت، ماهیت موجود در خارج اسـت و         .  حقیقت گویند  -است در خارج    

  ... .وجود در خارجماهیت، حقیقت البشرط 
 و ـ بـا قطـع نظـر از امـور خارجـه       ـو چون ماهیت را نظر کنی به ذات ماهیت  

 گاه قیاس کنی او را با وجود و عدم، خالی نتواند بود از اینکه وجـود ضـروري                   آن
  1... .باشد او را یا نه

» ماهیـت «توان دریافت که آنچه در خـارج هـست            از این بیان نیز به روشنی می      
آید، با توجه به اینکه جاعـل،         به میان می  » وجود«و سپس به اعتبار آن، سخن از        است  

نه اینکـه در  (شود  اطالق می» موجود«ماهیت را به جعل بسیط جعل کرده است به آن      
   ).چیز دیگر» موجود«یک چیز باشد و ... و» درخت«، » عقل«، » انسان«خارج 

                                      
  . 195 - 190: گوهر مراد .1
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  : نویسد  می»سرمایۀ ایمان«مالعبد الرزاق در کتاب 
اندیـشه باشـد    است، و یافت شدن چیزي اگر در » یافت شدن «که معنی وجود      بدان

و آن چیـز    . »وجـود خـارجی   «اندیشه باشد     گویند و اگر در خارج    » وجود ذهنی «
 - در مقابـل وجـود   -خوانند، و مراد از ماهیت     » شیء«و  » ماهیت«یافت شده را    

  . به غیر از این نیست
. مقابلِ آن باشد؛ یعنی یافت نشدن شیء     » عدم«انستی معنی   و چون معنی وجود را د     

اندیـشه یافـت    و بباید دانست که این معنی وجود که یافت شدن اسـت در خـارج            
نتواند شد؛ چه آنچه در خارج یافت شده، شئ است ـ نه یافت شـدن شـئ ـ بلکـه      

   1.اندیشه یافت نشود یافت شدن معنی اي است که جز در
 -اسـت   » یافت شدن «،  » وجود«دارد که معناي       بیان می  ایشان در این عبارت   

 و این یافت شدن یک معناي ذهنی        -که یافت نشدن است     » عدم«در برابر معناي    
یابیم کـه آنهـا یافـت         باشد که در ارتباط با جعلِ حقایق به وسیلۀ جاعل، درمی            می
  . اند اند یافت نشده اند و آنها که جعل نگردیده شده

، »زید ممکن است«: شود وقتی گفته می.  مابازاي خارجی ندارداین معناي ذهنی  
این امکان و وجود، یک معناي ذهنی اسـت کـه از زیـد              ... و» زید موجود است  «

شود و در خارج مابازائی ندارد و جز خود زید، حقیقت دیگري در خارج                انتزاع می 
  وجود ندارد

 مابازاي خـارجی    - »کثرت«،  » وحدت« مانند   -که دیگر مفاهیم ذهنی       چنان(
  ). شوند ندارند، بلکه از آنچه در خارج هست انتزاع می

شود آنچـه واقعیـت       مالعبد الرزاق، سخنانِ دیگري دارد که از آنها استفاده می         
ماننـد  (یک مفهـوم عـامی    » محمول«است و   » موضوع«باشد    دارد و در خارج می    

 از حقیقـت    باشـد و    است کـه در ذهـن مـی       ...) و» حادث«،  »حاصل«،  »ممکن«
  . گردد خارجی انتزاع می

                                      
  .21: سرمایۀ ایمان  .1
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دهنـد و موضـوع و محمـولی را      از این روست که وقتی عقال قضیه تشکیل می        
  : گویند می) به عنوان مثال(سازند  مطرح می
؛ زیرا قضیۀ اخیر هرگز بـه       »وجود موجود است  «نه اینکه   » آب موجود است  «

  . آید ذهن کسی نمی
آنچـه در خـارج هـست       . »وجـود « نه   داریم و » موجود«بنابراین ما در خارج     

و این شـیء ممکـن      ) که همان معناي وجود است    » یافت شدن «نه(است  » شیء«
  . باشد... و» آتش«، »سنگ«، »آب«است 

کـه در   ) یعنی وجود (» موجود«، این   » زید موجود است  «گوییم    پس وقتی می  
یعنـی  است؛ » خارج محمول«شود  این قضیه محمول قرار گرفته و بر زید حمل می        

مابازاي خارجی ندارد، از ذات موضوع واز جعلِ موضوع به وسـیله جاعـل، انتـزاع         
اند کـه مابـازاي خـارجی         هایی  که محمول » محمول بالضمیمه «شده است در برابر     

  .  که سفیدي مابازاي خارجی دارد-» جسم سفید است« مانند -دارند 
زاق را در تقریـرات     مداري، این عبارت مالعبد الر      آقاي شیخ محمدتقی شریعت   

  : نویسد گاه می آورد و آن خود می شرح منظومۀ
را به دقت نمایانده است و بـا ایـن بیـان،            » وجود«مالعبد الرزاق، مفهوم    : گویم  می

امـر انتزاعـی و     » وجود«شود که     براي هرکس که در آن نیک بیندیشد آشکار می        
  . کند آن را اعتبار میاعتباري است که اعتبارگر هنگام برخورد با اشیاي خارجی 

تـوان   حتی اگر ادعا شود که همۀ موجودات خارجی، مراتبی از یک چیزنـد نمـی       
. شـوند  نامید، بلکه شیء یا اشیاي موجود نامیده مـی  » وجودات«یا  » وجود«آنها را   

اي قائـل شـویم کـه     پس وجود، مفهوم انتزاعی است، هرچند به وحدت تـشکیکی     
  . اند فالسفه اراده کرده

زیرا ! توان دریافت که چگونه در این مسئله مغالطه پدید آمده است        اینجا می  و از 
   1].اند گاه به مسائل آن پرداخته آن و[اند  را اصیل فرض کرده» وجود«اینان، در آغاز 

                                      
  . 48: 1تقریرات شرح منظومه  .1
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  : توضیح این بیان چنین است
را » وجـود «و  » موجود است «گوید    رو شود، می    هرکس با اشیاي خارجی روبه    

  . کند ی انتزاع میاز اشیاي خارج
  . یک مفهوم ذهنی است که اصالت ندارد» وجود«پیداست که این 

آتش «آید و آن این است که در قضایایی چون            در اینجا یک اشکال پیش می     
یـک  » موجود«... و» کتاب موجود است  «،  » عقل موجود است  «،  » موجود است 

ونه است که هر کدام     شود، پس چگ    معنا دارد و بیشتر از یک معنا از آن قصد نمی          
یکی سرد کننده است و دیگري گرم کننده، یکی (از آنها آثار ویژة خود را دارند     

  ؟ ...) جامد، دیگري سیال و
مراتب دارد و داراي شـدت      » وجود«دهند که     قائالن به اَصالت وجود پاسخ می     

 باشد و از این روست که مـا آثـار           و ضعف است، و هر مرتبۀ آن داراي اثري می         
  . یابیم متباینی را درمی

لیکن روشن است که حتی قول به تشکیک در وجود ـ که موجـب شـدت و    
ضعف در یک اثر خواهد بود ـ مشکل را حل نخواهد کرد؛ زیرا فـرض بـر ایـن     

یک حقیقت بیش نیست نه حقایق متعدده تا آنکه آثار متباینه را توجیه             : است که 
 وجود سازگار نیست، بلکه با اصالت ماهیـت         کند، در نتیجه آثار متباینه با اصالت      

  . سازگار است
  : خوانیم  می»گوهر مراد«و نیز در کتاب 

در بیانِ آنکه صادر و مجعول بالحقیقه از واجـب تعـالی، ماهیـت اشـیا اسـت یـا          
  . وجود اشیا یا اتّصاف ماهیت به وجود

  : که هر یک از احتماالت ثالثه قایل دارد بدان
ذهب محققین است و بیانش آن است که سابقاً دانـسته شـد کـه               و احتمال اول، م   

وجود نیست مگر مفهوم اعتبـاري عقلـی، کـه در خـارج نتوانـد بـود و صـادر و                     
  . محصول بالّذات، المحاله عینی است واقع در خارج، پس ماهیت باشد نه وجود
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بلکه چون ماهیت صادر گردد و واقع گـردد در خـارج، عقـل انتـزاع کنـد از او                    
  . مفهوم بودن در خارج را که معنی وجود است

پس قایل به جعل وجود اگر از وجود مذکور، مفهوم مذکور خواهد، بدیهی است              
  . المحاله بطالنش

و اگر گوید که مراد از وجود، حقیقتی است در خارج که به ازاي مفهوم مذکوره 
 چیـزي کـه   امري در خارج به ازاي مفهوم مذکور نتواند بـود مگـر       : است، گوییم 

منشأ انتزاع مفهوم مذکور باشد، و منشأ انتزاع مفهوم مذکور در ممکنات نیـست              
  . مگر ماهیت ممکن صادر شده به سبب ارتباط و مالحظۀ وي با جاعل
 بـه سـبب   -پس اگر مراد از حقیقت وجود، عین همین ماهیت صادر شـده باشـد             

 چـه مـراد مـا نیـز از          . نزاع لفظی خواهـد بـود      -آنکه منشأ انتزاع وجود اوست      
مجعولیت ماهیت، همین ماهیت صادر شده از جاعـل اسـت کـه اخـص اسـت از            
ماهیت مطلقه و ما آن را حقیقت نام کنیم و اخص از ماهیت مطلقه دانیم، و وي                  
آن را وجود نام کند و مباین ماهیت مطلقه داند، و حال آنکه ظـاهر اسـت عـدم                   

   1.مباینت او با ماهیت مطلقه
  توضیح 

بحث است که از خداي متعال، چه چیزي صادر و جعل شد؟ آنچـه در جهـان                 
  . باشد یا وجود آنها و یا اتصاف ماهیت به وجود پدیده آمد ماهیت اشیا می

محققان بر این باورند که آنچه به حقیقت از خداي متعال صـادر شـد و جعـل                  
 ؛ زیـرا  )نـه وجـود   ( گردید، ماهیت اشیا است که در خارج تحقق و عینیـت دارد           

ثبـوت،  (یک مفهوم اعتباري عقلی است که مانند دیگـر مفـاهیم ذهنـی             »وجود«
خواهد   ورزد و می    اگر کسی اصرار می   . گردد  بر همۀ حقایق اطالق می    ...) حدوث،  

آنچه را در خارج پدید آمده، وجود بنامد و اصطالحی اختراع کنـد، بحثـی در آن                 
» وجود«ع لفظی خواهد بود، لیکن درك عقال از باشد؛ زیرا در این صورت، نزا نمی

                                      
  ) . فصل دوم، از باب سوم از مقالۀ دوم (281 - 280: گوهر مراد .1
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  . یک معناي عام ذهنی است
 ایجاد کند؛ یعنی ماهیـت شـیء از         - به جعل بسیط     -گاه که خدا چیزي را        آن

کائن، ثابـت،  «سوي خدا صادر شود و در خارج پدید آید، آن را با مفاهیمی چون  
رسانند و   جعلِ جاعل را میکنیم، لیکن این مفاهیم همان تحقق     بیان می » ...موجود،  

   .خود آنها واقعیت بیرونی ندارند
   1).اند و نه محمول بالضمیمه خارج محمول(

 که معناي   -پس چون ماهیت صدور یابد، عقل از آن مفهومِ بودن در خارج را              
جعل شده اسـت  » وجود«گوید در خارج کسی که می. کند  انتزاع می  -وجود است   

دش جعلِ مفهوم وجود باشد، بطـالن آن بـدیهی اسـت؛    ، اگر مقصو »ماهیت«و نه   
شود، بلکه امر انتزاعـی    در خارج جعل نمی   ) مانند مفهوم ماهیت  (زیرا مفهوم وجود    
  . و ذهنی است
حقیقتی است که به ازاي مفهوم وجـود در         » وجود«گوید مقصود از      و اگر می  

مـذکور پدیـد    آنچه در خارج به ازاي مفهـوم        : گوییم  خارج تحقق یافته است، می    
تواند باشد و منشأ انتزاع مفهـوم مـذکور، در            آمده، چیزي جز منشأ انتزاع آن نمی      

 - به سبب ارتباط و مالحظه آن با جاعل          -ممکنات، جز ماهیت ممکنِ صادر شده       
  . باشد نمی

بدان جهت (پس اگر مراد از حقیقت وجود، عین همان ماهیت صادر شده باشد             
آب، (نزاع لفظی خواهد بود؛ یعنی نام حقایق خارجی         ) که منشأ انتزاع وجود است    

                                      
محمول بالضمیمه عبارت از محمولی است که حمل آن بر موضوع مستلزم انضمام امري دیگر               . 1

ایـن نـوع   ... جسم که نیاز به انضمام بیاض به جسم دارد به موضوع باشد، مانند حمل ابیض بر        
اند زیرا محمول منتـزع از ذات موضـوع نیـست، درمقابـل               حمل را حمل غیر ذاتی هم گفت      

خارج محمول که محمول منتزع از ذات موضوع است وحمل آن برموضوع مستدعی ضـمیمه               
 را محمـول ذاتـی      ، این گونه محمـوالت    »انسان ممکن است  «شدن چیزي دیگر نیست مانند      

 ). 1714: 3فرهنگ معارف اسالمی(گویند 
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گذاري درست نیـست و       وجود گذاشته شده، هرچند در عرف عقال این نام        ...) یخ،  
  . فهمند که یک مفهوم ذهنی است را می» یافت شده«معناي » وجود«عقال از 

یـابیم    بر این اساس، شکی در این نیست که در خارج حقـایق متبـاینی را مـی                
گذاري چنـدان     که واقعیت هر کدام از دیگري متمایز است، نام        ...) ، آتش و  آب(

فطرت انـسان ایـن     . گذاشته شود » وجود«یا  » ماهیت«باشد که اسم آنها       مهم نمی 
وگرنـه از یـک   (باشـد     گر حقایق مختلف می     یابد، و آثار متباین، بیان      تباین را می  

ت که پس از جعلِ جاعل، ذهـن از         نهایت این اس  ). یابد  چیز آثار متباین بروز نمی    
کائن، ثابـت،  «توان آن را  کند که می واقعیتی که صادر شده، مفهومی را انتزاع می     

  . نامید» ...موجود و
 اصالۀ الوجود داند، و قائل به        را حقیقت می   1 همین ماهیت خاص   اصالۀ الماهیتی 

و آن را   دانـد      مـی  2»ماهیـت مطلـق   « این ماهیت را مبـاین بـا         - در این فرض     -
  ). شود و در نتیجه نزاع لفظی می(نامد  می» وجود«

  » اصالت وجود«استدالل قائالن 
ترین استدالل که بـه       نروش. هاي زیادي شده است     براي اصالت وجود، استدالل   

آن را ایـن     منظومهشود، سخنی است که حاج مالهادي سبزواري در           آن استناد می  
  : کند گونه بیان می

 ٣قـد َخـَرَجْت قاطبـُة األشياء  ن عن استواءالكوكيف و ب    
بی آنکه جاعـل یـا علـت آن         (بیان استدالل این است که ماهیت از نظر ذات          

                                      
ماننـد ماهیـت    (همان ماهیت صادر شده از جاعل اسـت         ) یا اَخص (مقصود از ماهیت خاص      .1

  ...). آب، ماهیت آتش و
پیداسـت کـه در     . به حقایق مختلف اشاره شـود     » ماهیت«ماهیت مطلق آن است که با واژة         .2

  . وم انتزاعی استیک مفه» ماهیت«اینجا کلمه 
   . 63: 2شرح منظومه  .3
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باشد نه اقتضاي وجود را دارد و نه اقتضاي عـدم، و              در حد استوا می   ) مالحظه شود 
زیرا انقالب چیزي به چیز دیگـر       (آید    جهت و علت نیز از حد استوا بیرون نمی          بی
و با ماهیت دیگري نیـز ایـن کـار شـدنی نیـست      ) ی علت محال و نشدنی است   ب
آنچه ماهیت را از حد استوا      ) کند  که صفر در کنار صفر عددي را ایجاد نمی          چنان(

. باشـد و ماهیـت فـرع اوسـت          می» اصل«است و همان    » وجود«آورد    بیرون می 
اي بیش نیست     نیبدیهی است ماهیت به معنایی که در فرض آمده است، مفهوم ذه           

و کسی به اصالت ماهیت به این معنا قائل نیست و چنین مـاهیتی را کـسی اصـل        
داند تا ابطال شود، بلکه مقصود از ماهیت که اصل است همان حقیقت خارجی                نمی

و آن حقیقت خارجی مابإزاي انسان و حجر و        ... است همچون انسان، حجر، عقل و     
، و وجود به معناي یـافتن اسـت و جـز مفهـوم     باشد نه مابإزاي وجود می... عقل و 

تواند چیزي باشد و اگر مقصود طرفین از ماهیت و وجود همین حقیقت               ذهنی نمی 
  . خارجی باشد، پس اختالف لظفی است

  : کند  استدالل را این گونه بیان می»بدایۀ الحکمه«عالمه طباطبایی در 
 املّشاؤون إيل أصالة الوجود، و قد اخَتَلَف احلكامُء يف األصيل منهام؛ َفَذَهَب 

 و ُنِسَب إيل اإلرشاقيّني القول بأصالة املاهّية؛ و أما القول بأصالتهام معًا فلم
َيْذَهب إليه َاَحٌد منهم؛ الستلزام ذلك كون كـل يشء شـيئني اثنـني، و هـو 

 . خالف الرضورة
 أنَّ املاهّيَة :والربهان عليه. و احلق ما َذَهَب إليه املّشاؤون ِمن أصالة الوجود

 من حيث هي ليست إالّ هي، متساويُة النسبة إيل الوجـود و العـدم، فلـو مل
ُب عليها -يكن خروجها من حّد اإلستواِء إيل مستوي الوجود  تَّ  بحيث َتَرتَ

  . بواسطة الوجود، كان ذلك منها انقالبًا و هو حمال بالرضورة-اآلثار 
 . واء، فهو األصيلفالوجود هو اُملخرج هلا عن حدِّ األست
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ُرُج مـن َحـدِّ اإلسـتواِء إيل : و ما قيل أنَّ املاهّيَة بنسبة ُمْكَتَسَبة ِمَن اجلاعل َختْ
ـا إن تفاوَتـْت حاُهلـا بعـد  ُب عليها اآلثار، ُمندفع بأهنَّ تَّ مرحلة األصالة َفَتَرتَ
َي نـسبًة إيل  االنتساب، فام بـه التفـاوت هـو الوجـود األصـيل، و إن ُسـمِّ

َبْت عليها  ملل؛ و إن اجلاع ا موجودة و َتَرتَّ َتَتفاوت و مع ذلك ُمحَِل عليها أهنَّ
م؛   ١اآلثار، كان من اإلنقالب كام َتَقدَّ

مشّائیان به اصـالت    . حکما در اینکه وجود اصالت دارد یا ماهیت، اختالف دارند         
 بـه   اند و به اشراقیان اصالت ماهیـت نـسبت داده شـده اسـت؛ امـا                 وجود گرویده 

انـد؛ زیـرا الزمـۀ آن ایـن اسـت کـه               اصالت هر دو با هم، هیچ کدام قائـل نـشده          
  . هرچیزي، دو چیز باشد، و این برخالف ضرورت است

  . اند حق همان اصالت وجود است که مشّائیان پذیرفته
  : برهان آن این است که

 نـسبت بـه   ] حالت آن [باشد جز خودش نیست       ماهیت از این نظر که ماهیت می      
پـس اگـر بیـرون    ] . باشد و نـه معـدوم   نه موجود می [وجود و عدم مساوي است      

ب یابـد       به گونه (آمدن از حد استوا به سطح وجود         بـه  ) اي کـه آثـار بـر وي ترتـُّ
) بیرون آمدن ماهیت از حد استوا به سطح وجود        ( واسطۀ وجود نباشد، این پدیده      

رو، ایـن     از ایـن  . باشـد  است که به ضرورت محـال مـی       ] بی علت و سبب   [انقالب  
  . باشد آورد، و همان اصیل می وجود است که ماهیت را از حد استوا بیرون می

اند ماهیت با نسبتی اکتسابی از جاعل، از حد استوا به مرحلۀ اصالت  و اینکه گفته 
اگر حال ماهیت پس    : شود به اینکه    شود، دفع می    آید و آثار بر آن مترتب می        درمی

وت یابد آنچه به آن تفاوت پدید آمده، همان وجـود اصـیل اسـت؛        از انتساب، تفا  
و اگر حال آن هیچ تغییري نیافته و با وجـود           . هرچند نسبتی به جاعل نامیده شود     

و امر [گردد، همان انقالب  شود و آثار بر آن مترتّب می این، وجود بر آن حمل می
                                      

  ). الفصل الرابع (15: بدایۀ الحکمۀ .1
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  . است که پیش از این گذشت] نشدنی
 نه اقتضاي وجـود     - به خودي خود     -ن است که ماهیت     چکیدة این استدالل ای   

دارد و نه اقتضاي عدم، براي آنکه بتوانیم یک واقعیت خارجی را بنمایانیم بایـد از                
گاه   اند ماهیت آن    و اینکه گفته  . اي استفاده کنیم که در آن مفهوم وجود باشد          قضیه

یابد و به همین جهت      انتساب یابد، واقعیت خارجی می    ) ایجاد کننده (که به جاعل    
باشد؛ زیرا انتسابی که ماهیت را تحقق دهد در گرو ایجاد   اصالت دارد، نادرست می   

باشـد کـه بـه آن         است، پس واقعیت ماهیت همان وجودي مـی       ) وجود بخشیدن (
  . گردد افاضه می

  نقد و بررسی 
  : توان پذیرفت این استدالل را از چند جهت نمی

  اشکال اول 
باشـد، جـز خـودش     ماهیت از این نظر که ماهیت مـی      « است   اینکه گفته شده  

متفرع بـر ایـن اسـت کـه بـراي ماهیـت             » نیست و نه موجود است و نه معدوم       
گاه گفته شود که آن نه موجود است و نه  جایگاهی در یک عالمی فرض شود، آن  

  . معدوم
بتنی بر  این استدالل م  . دانند  قائالن به اصالت ماهیت، مفهوم ماهیت را اصل نمی        

این است که براي ماهیت، قرار و ثباتی بپذیریم و سپس بگوییم ماهیتی که در حد      
  . استواست، اقتضاي وجود و عدم را ندارد

قائالن به اصالت ماهیت بر این باورند که آنچه در خـارج تحقـق دارد، همـان           
 حـد  نه اینکه آنچه را در(خدا آن را به جعل بسیط پدید آورده است     . ماهیت است 

ـِرج «حد استوایی وجود ندارد تـا       ) استوا ایجاد شده، بیرون آورد     الزم داشـته   » مخْ
  . شود باشد، بلکه از همان جعل بسیط ماهیت، وجود انتزاع می

ه   ( بسیط   - در اینجا    -بنابراین جعل و ایجاد      عـل      ) و مفاد کان تاماست و نـه ج
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  ). باشد قصه میکه مفاد کان نا(مرکّب و چیزي را چیز دیگر ساختن 
عقل و  ) »خدا انسان را آفرید   «،  » خدا آتش را ایجاد کرد    «اینکه  (از این جعل    

  : یابد ذهن دو چیز را درمی
یابیم کـه در خـارج    مجعول در خارج تحقق دارد، و با تجزیۀ ذهنی درمی     )الف

سیب غیر از پرتقال است، و      (اند و هر کدام متمایز از دیگري است           حقایق مختلف 
  . که این همان جهت ماهیتی است...) باشد و ال از سنگ متمایز میپرتق

کند  از مجعول خارجی، ذهن، مفهوم ماهیت و مفهوم وجود را نیز انتزاع می        )ب
  . روند باشند، بلکه مفهوم ذهنی به شمار می که هیچ کدامشان اصیل نمی

رهان اصالت وجود فرو می          حد استوایی  ریزد؛ زیرا     به این ترتیب، رکن اساسی ب
سابقه و    اي الزم داشته باشد، و خدا اشیا را بی          وجود ندارد تا مخِرج و بیرون آورنده      

آورد و بـه محـض    کند و پدید می  ، هست می  »ال ِمـن يشء«از  آفریند و     پیشینه می 
پس از آن، عقـل آنهـا را در عـالم    . یابند درنگ، آنها در خارج تحقق می     جعل، بی 

  . آید کند و ماهیت و وجود به تصور درمی ذهن تجزیه و تحلیل می
  اشکال دوم 
ماهیت از این حیث که ماهیت اسـت، چیـزي جـز خـودش              «: اند  اینکه گفته 

ذات ماهیت، نه اقتضا بـراي      : باشد، نه موجود است و نه معدوم؛ به این معنا که            نمی
) عـل حتی پـس از ج    ( حالی ، در هر  »باشد  وجود دارد و نه اقتضاي عدم را دارا می        

  . این معنا ثابت است
باشد و براساس این معنا هرگز ماهیت از          بنابراین، حالت استوا همواره ثابت می     

ماهیـت در حـد   : گوینـد  قائالن به اصـالت وجـود مـی   . آید حالِ استوا بیرون نمی   
زیـرا آن   (تواند باشد     استواست، مخِرج الزم دارد و این مخرج، ماهیت دیگري نمی         

اسـت، و همـین     » وجـود «مخرجِ ماهیت از حد استوا      ) ت اول است  هم مانند ماهی  
و در حـد اسـتوا بـودن    .  اَولی است که اصـل باشـد  -است  » وجود« که   -مخِرج  
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  . ماهیت به این معناست که در ذات خودش اقتضاي وجود و عدم را ندارد
 ذات شیء، خـودش  : اشکال دوم بر این سخنِ اخیر این است که با این بیان که            

باشد؛ زیرا    باشد، هیچ ذاتی نه اقتضاي وجود را دارد و نه اقتضاي عدم را دارا می                می
بـود، و اگـر اقتـضاي عـدم را          » واجب الوجـود  «داشت    اگر اقتضاي وجود را می    

  . گشت می» ممتنع الوجود«داشت  می
شـود    بنابراین، ذات شیء هیچ اقتضائی را ندارد، اگر علتی پدید آید موجود می            

ماند، پس از جعل جاعل نیز در ذات ماهیـت تغییـري              اقتضا می   مچنان بی وگرنه ه 
  . آید هرگز از حد استوا بیرون نمی»ماهیت« و با توجه به این معنا1آید پدید نمی

چیزي که ذات ماهیت را از حالت استوا بیرون         (» مخِرج«بر این اساس، نیاز به      
ت نمی » مخِرج«معناست و     بی) آورد ماهیت     یابد؛    موضوعی زیرا امکان خروج ذات

  . از حالت استوا وجود ندارد
  اشکال سوم 

  : اشکال سوم بر این استدالل این است که
باشد، بلکه مـراد      اصل نمی ) که پیداست   چنان(مفهوم ماهیت مانند مفهوم وجود      

از اصالت ماهیت یا اصالت وجود، این است که آنچه در خارج تحقق دارد مصداق               
  یا مصداق وجود؟ ماهیت است 

را پدیـد آورد و ایـن       ...) آب، آتش، سـنگ   ( اگر قائل شویم که جاعل، شیء     
) بـر ماهیـت  (، حمل وجود)ماهیت(مصداق ماهیت است و با جعل) خارجی(شیء  

و سـخنی   (مانعی ندارد   ) توان وجود را بر ماهیت حمل کرد        و می (شود    تصحیح می 
  ). باشد درست می

مانند این قول است کـه      »  وجود را جعل کرد    جاعل، مصداق «: و این سخن که   

                                      
گرچه در این صورت، ماهیت، واجب بالغیر است، لیکن ذات آن بدون نظر به علّت همچنـان          .1

  . در حد استواست؛ اقتضاي وجود و عدم را ندارد
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اند و    ، هر دوشان مصادره به مطلوب     » جاعل مصداق ماهیت را جعل کرد     «: بگوییم
پس از آنکه جاعل شـیء را       : توضیح این اشکال این است که     . آغاز کالم و بحث   

تجزیـه  » مفهـوم ماهیـت   «و  » مفهـوم وجـود   «جعل کرد ما در ذهنمان آن را به         
باشـند؛    اند، و با نظر به مصداقشان نیز مثل هـم مـی             دو مفهوم مثل هم   این  . کنیم  می

  . یعنی نه اقتضاي وجود دارند و نه اقتضاي عدم
مجعول نیز در ذاتش چنـین اسـت وگرنـه، وجـود آن             اصالۀالوجود  پس بنابر   

آید که وجود با      به ذهن می  » وجود«گرچه به جهت واژة     (شد    واجب یا ممتنع می   
  ).  نفی نشود-حمل مفهوم بر مفهوم  -حمل اولی ذاتی 

حقیقت وجود و حقیقت ماهیت و اینکه آیا این شیء خارجی مصداق ماهیـت              
باشد، اقتضاي وجود و عـدم        است یا وجود، از آنجا که بحث در ممکن الوجود می          

قائالن به اصالت وجود، باید با صرف نظر از این سخن، استدالل بیاورنـد              . را ندارد 
اند؛ نهایت این اسـت کـه اگـر       مساوي» ماهیت«و  » وجود«جهت  وگرنه در این    

جاعل، واقعیات متکثر و متباین را جعل کرده باشد نتیجه، اصالت ماهیت اسـت، و               
  . اگر جاعل، وجود را جعل کرده باشد، نتیجه، اصالت وجود است

جاعـل،  «: یـا بگـوییم  » جاعل، وجود را جعـل کـرد    «: بنابراین، اینکه بگوییم  
ماهیت از ایـن حیـث      «گونه که     هر دو ادعاست؛ زیرا همان    » ا جعل کرد  ماهیت ر 

، وجـود نیـز     » باشد، نه موجود است و نه معدوم        که ماهیت است جز خودش نمی     
 اقتضاي هستی یـا  2، و نه به حمل شایع صناعی1چنین است و نه به حمل اَولی ذاتی    

   .نیستی را ندارد
وجـود  « یـا عـدم را دارد و نـه در    اقتضاي وجود و» ماهیت خارجی «یعنی نه   

                                      
ت،ماهیـت  «،»سان، انسان اسـت   ان«شود؛ مانند   درحمل اولی ذاتی،مفهوم برمفهوم حمل می      .1 ماهی

  . »است
عـالَم، حـادث   «، »زیـد، انـسان اسـت    «باشد؛ مانند     در حمل شایع، مصداق خارجی مدنظر می       .2

 . »است
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باشـد، و تـا       اقتضاي وجود یا عدم است، چه بحث در ممکن الوجود مـی           » خارجی
  . یابد هستی نمی» شیء«علت پدید نیاید 

هاي قائالن به اصالت وجـود،        توان دریافت که استدالل     نگري می   باري، با ژرف  
و (انـد   ا فرض کـرده   ر» اصالت وجود «همه، مصادره به مطلوب است؛ یعنی نخست      

، وهیچ کدام ازایـن دالیـل از        اند  درست کرده وآنگاه برایش دلیل    ) اند  مسلم دانسته 
  . نقص وخدشه تهی نیست

باشد که واقعیتی اسـت انکـار ناپـذیر؛ زیـرا           بنابراین، اصل، اصالت ماهیت می    
هرکس در جایی از جهان که متولد شود و به فرض اگر نـام اشـیا را نیـز ندانـد،                   

یابد که حقایق مختلف و متباینی در خارج وجود دارنـد کـه هـر کـدام از                    یدرم
 داشته باشد» وجود«در خارج » وجود«دیگري متمایز است، نه اینکه صرف .  

  قاعدة بسیط الحقیقه
» وحـدت وجـود  «اي که بر اصالت وجود متفرع است، مـسألۀ     ترین مسأله  مهم
  . است

» حقیقۀ کلُّ األشیاء و لیس بشیء منها      بسیط ال «قاعدة  » وحدت وجود «از مبانی   
بـی در نظـر   [همه چیز است ] خداي متعال[حقیقت بسیط : به این معنا که   . باشد  می

با مالحظۀ  [باشد    ، و هیچ کدام از آنها نمی      ] گرفتن تعین و محدودیت و دیگر قیود      
نات براساس این قاعده، در جهان هستی تنها یـک حقیقـت وجـود دارد، و               ] . تعی
اند و به اشـکال مختلـف مـشاهده         گر چیزها، همه، نمودهاي اویندکه تعین یافته      دی
  . شوند می

  : نویسد  میاَسفارمالصدرا در 
 : إشارة إيل حال الوجوب و اإلمكان

ام هو من حيث اإلمتياز بـني الوجـود و املاهيـة، و  اِعَلم أنَّ هذا اإلنقسام انَّ
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و أما ِمن حيث ِسنخ الوجود الـرصف . ةالتغاُير بني جهة الربوبيَّة و العبوديَّ 
و الوحدة احلقيقيَّة، فال وجوَب بالغري حّتي َيتَِّصُف املوصوُف به باإلمكـان 
بحسب الذات؛ إذ كلُّ ما هو واجب بالغري فهو ممكن بالذات، و قد َاحاَطه 

 . اإلمكاُن الناشئ ِمن امتياز تعنيُّ ِمن تعيُّناِت الوجود عن نفس حقيقته
ـۀ، باعتبـار           و بالج  ن أنحـاء المالحظـۀ العلمیم مله، منشأ عروض اإلمکان، هو نحو

   1جهۀ هذه المالحظۀ التفصیلیۀ؛
  : اي به حال وجوب و امکان اشاره
که این تقسیم از حیث تمایز میانِ وجود و ماهیـت و مغـایرت میـانِ جهـت                   بدان

  . ربوبیت و عبودیت است
ت حقیقی، وجوب غیري وجـود نـدارد تـا          و اما از نظر سنخ وجود صرف و وحد        

  . به حسب ذات، به امکان توصیف شود» به موصوف«اینکه 
باشـد و امکـانِ ناشـی از امتیـازِ         زیرا هر آنچه واجبِ بِالغیر است، ممکن ذاتی می        

نات وجود از نفس حقیقت وجود، او را در برگرفته است نی از تعی تعی .  
اي از انواع مالحظـۀ        شدن امکان، گونه   منشأ عارض : چکیدة سخن آن است که    

  . علمی است به اعتبار جهت این مالحظۀ تفصیلی
  : کند که مالصدرا در این سخن، اذعان می

، در رابطه با وجود و ماهیت       »ممکن است «،  »واجب است «شود  اینکه گفته می  
اش اعتبـاري و      باشد؛ یعنی جنبۀ وجودي هرچیزي واجب است و جنبۀ مـاهوي            می

و جهـت عبودیـت   ) جهت وجـودي (و به لحاظ تغایر میان جهت ربوبیت   . ممکن
  . باشد می) جهت ماهوي(

از نظر وجودي، وجوب بالغیري نیست تا به امکان وصف شود؛ زیرا اگر چیزي 
. ممکن بالذات نیست  » وجود«که    واجب غیري شود باید ممکن ذاتی باشد درحالی       
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Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



   )توحید( آیات العقائد  *192
 

  . باشد است که امري اعتباري میامکان، از جهت تعین و تطور انتزاع شده 
نی سرزده است که با وصف تعین امري اعتباري می       باشـد   از حقیقت وجود، تعی

  . وگرنه جهت وجودي، خودش هست، وجوب به غیر ندارد
آوریم نـه اینکـه    از نظر مالحظۀ علمی این واژه را می» امکان«گوییم  اینکه می 

و اینکه حقیقـت واجـب، بـه    ( تفصیلی   در خارج امکانی باشد، و به جهت مالحظۀ       
  . آوریم تعبیر ممکن را می) تعینات زیادي متعین شده است

  : کند، به قول جامی معنا پیدا می» امکان«پس با مالحظۀ علمی و در عالَم ذهن 
  ز امتـیـاز عـلـمی و عینـی مـَصـون    بـود اَعیـانِ جهان بی چند و چون 
  ی ز فیض خوان هستی خورده قوتـن    بوت نی به لـوح علـمشان نقـش ث

  خود نمود جمـله را در خود ز خود بی   نـاگهان در جنبش آمـد بحر جود 
  رسم آیـیــن دویـــی آغــاز شـد    واجب و ممـکن بـه هم ممتاز شد

 - همـه    -باري، این ادعا که در جهان تنها یک حقیقت هست و دیگر چیزها              
نات و تطورات و شئ     عاي گزافـی اسـت کـه عقـل و فطـرت و               تعیونات اویند، اد
  . ناي وحدت وجود این باشد، پذیرفتنی نیستعتابد و اگر م وجدان آن را برنمی

اند و آنچـه در خـارج هـست وجـود             و هرگاه قائل شویم که وجودات متباین      
 مفهوم ذهنـی    - به معناي هستی     -زیرا وجود مطلق    (باشد نه وجود مطلق       خاص می 
در ) تحقـق دارد  ... ر خارج وجود خاص؛ مانند وجود آب، وجود سنگ،          است و د  

اند و جایی براي طرح وحدت وجود باقی   این صورت، وجودات خاص با هم متباین      
  . ماند نمی

حال اگر مسئله مراتب وجود مطرح شود و از مراتب تطورِ وجود واحد سـخن                
تبی هست و قـوت و ضـعف    داراي مراـ مانند نور  ـبه میان آید و بگوییم وجود  

مانـد؛ زیـرا اگـر مرتبـۀ          عقیم مـی  » حقیقت بسیط «دارد، در این حالت نیز قاعدة       
هاي مختص بـه   ضعیف از مرتبۀ قوي متمایز و جدا باشد و هر مرتبه داراي ویژگی       

  . یابد خود باشد، مسئله وحدت وجود تحقق نمی
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 قایل شـویم همـۀ   افزون بر این، وحدت تشکیکی بنیان درستی ندارد؛ زیرا اگر         
] وجود[اند و اشتراك در حقیقت        سنخ  هم) نهایت  مرتبۀ ضعیف تا مرتبۀ بی    (مراتب  

و ایـن وجـوب     (دارند، در این صورت در همۀ مراتب، وجوبِ وجود حاکم است            
چون اگر بگـوییم ذات     . و دیگر ممکن الوجودي نخواهد بود     ) ذاتی است نه غیري   

بـا  ) نه وجوبِ وجود دارد و نه عدم وجـود        (باشد    مرتبۀ ضعیف وجود ال اقتضا می     
انـد بایـد      سـنخ   با مرتبۀ قـوي هـم     ) یعنی ممکن (توجه به اینکه این مرتبۀ ضعیف       

بپذیریم که در یک سنخ هم وجوبِ وجود است و هم عـدمِ آن، و ایـن تناقـضی                   
  . باشد آشکار می

به همین جهت است که گروهی بر این باورند کـه تـشکیک در وجـود، بـا                  
و نـه   (آید و از این روسـت کـه وحـدت اطالقـی               وجود سازگار در نمی   ممکن ال 

  . مطرح شده است) وحدت تشکیکی
به هر حال از نظر عقل و برهان، این گونه سخنان مردود است؛ زیرا هر یک از            

یابند،   کنند و زوال می     موجودات، جداگانه، در خارج واقعیت دارند و تغییر پیدا می         
 قائم به ذات باشند؛ زیرا آن که قائم به ذات است و وجـوبِ               توانند  رو نمی   و از این  

  . پذیرد و زوال و فنا در او راه ندارد وجود دارد، تغییر نمی
یابد که خـود او       انسان به روشنی درمی   . از نظر وجدان، نیز این امر روشن است       

  . سازد و دیگر اشیا همه آکنده از فقر و نیازند و این معنا با قائم به ذات نمی
و از نظر نقلی نیز، قرآن و احادیث و معارفی که در ادعیه آمده است بـه ایـن                   

خداي . باشد حقیقت گویاست که حقیقت خالق از حقیقت مخلوق جدا و متباین می        
متعال شیئی است نه چون دیگر اشیا، خداي تعالی قائم به ذات است و دیگـر اشـیا         

ك مِ «حتی عبارت ) شود اطالق می» شیء«گرچه بر هر دو (قائم به غیر     َن أيكون لَِغْريِ
اند   را که بعضی شاهد بر مبناشان گرفته       1» يكون هو املظهر لكالظُُّهوِر َما َليَس َلك حتى

                                      
 ). محدث قمی( ؛ مفاتیح الجنان 142 : 64 ، بحاراألنوار7دعاي عرفه امام حسین .1
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  : برخالف این مبنا داللت دارد؛ زیرا معناي آن این است که
پس غیري هست . خدایا، ظهوري را که تو داري هیچ چیز که غیر توست ندارد

ر او نیستلکن آن غیر    . در برابر خدا ظهور نداشته و مظهِ
آقـاي شـیخ    . گري که این مبنا دارد نیز پوشیده نیست         پیامدهاي فاسد و ویران   

نگارنـد    مداري در مقدمۀ تقریرات شرح منظومه، این چنـین مـی            محمدتقی شریعت 
  ): ترجمه(

لقش یک از آیات و روایات تعبیر وحدت و عینیت میان خداي متعال و خ  در هیچ 
کننـد معنـاي احاطـه و         شود، بلکه هر آنچه را آیات و روایات افاده می           یافت نمی 

است مانند این سخن خداي متعـال       ) میان خدا و خلق   (معیت با تحفُّظ بر مغایرت      
يًطا{: فرماید که می ِ ٍء حمُّ دا بر هرچیزي احاطه ـه راستی خـ ب1}َوَكاَن اهللاُ بُِكلِّ َيشْ

يطٌ إِ {: ن آیه ـدارد، و ای   کنند   همانا خدا بر کارهایی که می   2؛}نَّ اهللاَ بَِام َيْعَمُلوَن ُحمِ
اش را بر آنها اثبات       پس خداي متعال وجود اشیا و اعمال و احاطه        ... . محیط است 

  . بنابراین، وحدت و عینیتی وجود ندارد. کرد
 با شماست هر جا  ؛ او 3 }َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتمْ {: و اینکه در قرآن آمده است     

ْجَوى َثَالَثٍة إِالَّ ُهَو َرابُِعُهْم َوَال َمخَْسٍة إِالَّ {: فرماید  که باشید، و یا می     َما َيُكوُن ِمن نَّ
 ؛ هیچ سـه    4 }ُهَو َساِدُسُهْم َوَال َأْدَنى ِمن َذلَِك َوَال َأْكَثَر إِالَّ ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا

مگر اینکه خدا چهارمی آنهاسـت و هـیچ پـنج نفـري            نفري که نجوا کنند نیست      
باشد که درگوشی با هم سخن بگویند مگر اینکه خدا ششمی آنهاست، و هیچ                نمی

  . باشد مگر اینکه خدا با آنان است هر کجا که باشند کمتر و بیشتر از این اَعداد نمی

                                      
   .126آیۀ ) 4(سورة نساء  .1
  . 120آیۀ ) 3(سورة آل عمران  .2
  . 4آیۀ ) 57(سورة حدید  .3
  . 7آیۀ ) 58(سورة مجادله  .4
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ت خدا  هرچند کیفیت معی  [این آیات دو تا بودن و مغایرت را ابطال نکرده است            
  ] . باشد و به کنه قیومیت او آگاه نیستیم با خلق و احاطۀ او براي ما روشن نمی

مؤثري در وجـود    (» المؤثر فی الوجود إالّ اهللا    «ها مشهور شده که       و آنچه در زبان   
باشد وگرنه اقتـضا      آیه و حدیث نیست و اطالق آن پذیرفتنی نمی        ) جز خدا نیست  

  . ندگان نفی و سلب شوددارد که اختیاري بودن اَفعال ب
  : آنچه در نصوص آمده است

 ؛ به حول    »بحول اهللا و قّوته َاقوُم و َاْقُعدُ « است و    » باهللال و القوة إّال الحو«
  . نشینم خیزم و می و قوة خدا برمی

در این دو جمله، فعل و ترك براي بندگان به اختیار خود و به استمداد از حول و   
تا بوي جبر از آن [باشد    به خدا مستند نمی   ] مستقیماً[ت و   قوة خدا، اثبات شده اس    

   1].به مشام آید
این است که مـسئله تکلیـف و        » بسیط الحقیقه «از جمله پیامدهاي فاسد قاعدة      

شود و فرستادن پیـامبران       معنا می   امر و نهی و ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ، بی           
  . رددگ هاي آسمانی، کاري بیهوده می و فروآوردن کتاب

 َوَقـَىض َربُّـَك َأالَّ {و این گونه است که صاحب تفسیر بیان السعاده، در ذیل آیۀ        
ـاهُ  دارد کـه   ؛ و خداي تو حکم کرد که جز او را نپرستید، بیـان مـی       2}َتْعُبُدوْا إِالَّ إِيَّ

پرستند؛    ناخودآگاه، خدا را می    - همه   -پرستان    پرستان و فرج    پرستان و آلت    شیطان
  : مظاهر اویند- با اختالف در اسم -ین چیزها زیرا همۀ ا

و ّملا كان أجزاء العامل مظاهر هللاّ الواحد األحد القّهار بحسب أسامئه الّلطفيّة 
 ... . و القهرّية كان عبادة اإلنسان الّى معبود كانت عبادة هللاّ اختيارا أيضا

لكهنة و تـابعي بليسّية و للجّن كا للّشيطان كاإلفاإلنسان يف عبادهتا اختياراً 
                                      

  .16: 1تقریرات شرح منظومه . 1
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اجلّن و للعنارص كالّزردشتّية و عابدى املاء و اهلـواء و األرض و للمواليـد 
كالوثنّية و عابدى األحجـار و األشـجار و النّباتـات كالـّسامرّية و بعـض 
اهلنود اّلذين يعبدون سائر احليوانات، و كاجلمـشيدّية و الفرعونّيـة اّلـذين 

للكواكب كالّصابئة و للمالئكـة كـأكثر ته و ييعبدون اإلنسان و يقّرون باهل
اهلنود و لّلذكر و الفرج كبعض اهلنود القائلني بعبادة ذكر اإلنسان و فرجه، 
و كالبعض اآلخر القائلني بعبادة ذكر مهاديو ملكا عظيام من املالئكة و فرج 

حيث اليشعرون،الّن كّل املعبودات مظاهر لـه  امرأته كّلهم عابدون هللا من
 ... .امئهباختالف أس

لكن تلك العبادة ّملا مل تكن بأمر تكليفّى من اهللاّ مل يستحّقوا األجر و الّثواب 
 ١؛عليها بل استحّقوا العقوبة و العذاب

چون اجزاى عالم مظاهر خداى واحد، احد و قهار بر حسب اسماى لطفى و قهرى               
   ... .ست هر معبودى که باشد اختیار عبادت خدا نیز هراياوست عبادت انسان ب

کنـد ماننـد شـیطان پرسـتها یـا           پس انسان در عبادت اختیارى که براى شیطان مى        
 ةدهد مانند کاهنان و پیروان جـنّ یـا عبـادت کننـد     عبادتى که براى جنّ انجام مى 
ها یا آب و هـوا و زمـین، و موالیدپرسـت ماننـد و                عناصر مانند بعضى از زرتشتى    

  .پرستند درخت و نباتات را مى که سنگ و ها مانند سامريها یا  ثنى
فرعونیـان  و ها  ها، و مثل جمشیدىویا مانند پرستش حیوانات توسط بعضى از هند 

هـا   که انسان پرست بودند و اقرار بر الوهیت او داشتند، یا مثـل بعـضى از صـابئى                
و نیـز برخـی دیگـر از        ها   همانند بیشتر هندي   ها پرسته  یا مالئک ) ستاره پرستها (

 هستند مثالً) آلت تناسلى مرد و زن(ج انسان رْر و فَکَ قایل بر پرستش ذَ  که هندوها
 بزرگ و فـرج زن او هـستند         ۀمالئک» مهادیو«بعضى از آنها قایل بر پرستش ذکر        

                                      
 . 438 - 437: 2ة تفسیر بیان السعادة فى مقامات العباد. 1
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 معبودها مظاهر ۀکنند، چون هم  خدا را عبادت مى    ، بدون اینکه بفهمند   ، اینها ۀهم
کن چون آن عبـادت ناشـى از امـر          و ل  ... .خداى تعالى به تناسب اسماى او هستند      

گونـه کـسان      ایـن (بلکه  شوند   تکلیفى خدا نبود موجب استحقاق اجر و ثواب نمى        
   . عقوبت و عذابند)سزاوار
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   : ششمهآي
و ما رميت ...  

  
 :قال اهللا تعالی

 َلكِنَّ اهللاَ َرَمىَفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلكِنَّ اهللاَ َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت وَ {
  }ُمْؤِمنَِني ِمنُْه َبالء َحَسنًا إِنَّ اهللاَّ َسِميٌع َعلِيمٌ ـَولُِيْبِيلَ الْ 

 )١٧آية ) ٨( انفال هسور(
] ی آنانريگ به سو[و چون . و شام آنان را نكشتيد، بلكه خدا آنان را كشت

فران را ، خدا چنني كرد، تا كاآری. (پاشاندی، تو نيفشاندی، بلكه خدا افكند
  .و، بيازمايد نيك بدين وسيله مؤمنان را به آزمايشیو) شكست دهد

 .  داناستالبته كه خدا شنوای
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نازل ) سال دوم هجري  (این آیۀ شریفه پس از پیروزي مسلمانان در جنگ بدر           
هاي انحرافی قرار گرفتـه       شده است و چون این آیه دستاویزي براي برخی مکتب         

  . دهیم ی را که دربارة آن مطرح شده مورد نقد و بررسی قرار میاست نظرات مختلف
  : دربارة این آیه پنج نظر مطرح است

  نظر اول 
 و آیـات و     }َوَمـا َرَمْيـَت إِْذ َرَمْيـَت َوَلكِـنَّ اهللاَ َرَمـى{دیدگاه اول در مورد آیـه       

آسا و غیر عـادي تحقـق یافـت کـه از        عملی معجزه : تعبیرات مشابه این است که    
هدة عادي بشر بیرون بود؛ از این رو خداوند براي اینکه مسلمانان خـود فریفتـه                ع

  . نشوند این عمل بزرگ را به خود نسبت داد
  : دربارة این آیۀ شریفه در تفسیر قمی آمده است

 :  اي أنزل املالئكة حتي قتلوهم ثم قال}َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلكِنَّ اهللاَ َقَتَلُهمْ {
 9 يعني احليص الذي محله رسول اهللا} َرَمى إِْذ َرَمْيَت َوَلكِنَّ اهللاَت َوَما َرَميْ {

  ١شاهت الوجوه؛: و رمي به يف وجوه قريش و قال
؛ یعنی خدا مالئکـه را فرسـتاد   » شما آنان را نکشتید، لیکن خدا به قتلشان رساند «

  . تا آنها را بکشند
                                      

  . 2، شمارة 243: 19نوار؛ بحاراأل7، شمارة662: 2؛ تفسیربرهان271ـ270: 1تفسیر قمی .1
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؛ یعنـی  »کن خـدا پاشـاند  پاشـاندي، آن را نپاشـیدي، لـی     ] ریـگ [تو هنگامی که    «
هاي قریش پرتاب      برداشت و آنها را سوي چهره      9هایی را که رسول خدا      ریگ

  ! روهاتان زشت باد: کرد و گفت
ها به سمت کفّار قـریش،      در این سخن تصریح شده است که پرتاب کننده شن         

 که از توان - بود و به دعاي آن حضرت خداوند عمل غیر عادي را            9رسول خدا 
 به شکل معجزه براي بندگانش ایجاد فرمود، وبراي         -اي عادي خارج است     ه  انسان

  . نسبت داد اینکه مسلمین مغرور نشوند این عمل بزرگ را به خود
گشت،   کاروان کفار قریش با کاالهاي فراوان و محافظانی اندك از شام باز می            
  . کرد بعض از بزرگان عرب همراه کاروان بودند و ابوسفیان آن را رهبري می

.  به وسیلۀ جبرئیل از این ماجرا آگاه شد و مسلمانان را با خبر ساخت              9پیامبر
ابوسفیان جریان را دریافت و     . آنان به قصد حمله به کاروان از مدینه بیرون آمدند         

ضمضم غفاري را به مکه فرستاد تا قریش را به یاري فراخواند و خـود از بیراهـه                  
قریش از این جریان آگاه شد ابوجهل به همـراه   پس از آنکه    . سوي مکه روانه شد   

  . سپاهی به طرف بدر به راه افتاد
: جبرئیل این خبر را به آگاهی پیامبر رساند، آن حضرت بـه اصـحاب فرمـود               

تـر اسـت یـا      مالقات کاروان برایتان دوست داشتنی»العري أحّب إليكم أم النفري؟«
  جنگ با کافران؟ 

شمار مسلمانان حاضر در جنگ     .  اختیار کردند  بزرگان مهاجر و انصار جنگ را     
 نفر بود، و تنها دو اسب و هفتاد شـتر و تعـدادي انـدك زره و شمـشیر                   313بدر  
که شمار نفرات قریش با آمادگی کامل بین نهصد و پنجاه تا هزار               درحالی. داشتند

  . نفر بود و چهارصد اسب و هفتصد شتر همراهشان بود
ره قرار گرفتند و کفار قریش در بـاالي آن، جـایی            مسلمانان در کنار پائین د    

اي کـه انـسان در آن         که مسلمانان در آن مستقرّ شدند خاکش سست بود به گونه          
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   1.توانست راه برود رفت و با زحمت می فرو می
در چنین وضعیتی که تناسب میان دو لشکر وجود نداشت و در برابـر ضـعف                

ز بود       ـار قطعـی      مسلمانان، کفار بسیار قوي و مجه ند و با حساب عادي پیروزي کفّ
شد، امدادهاي غیبی خدابه یاري مسلمانان آمد وخداوند اراده کـرد کـه    انگاشته می 

  . پیامبرش را پیروز گرداند
ریزه خواست،     یک مشت سنگ   7 دعا کرد و سپس از امیرالمؤمنین      9پیامبر

آن چـشمان   روي مشرکین پاشید، و درپی       ها را به    ریزه  هنگامی که حضرت سنگ   
  . ریزه شد آنها پر از سنگ

  :  فرمود9گاه پیامبر آن
 ؛»شاهت الوجوه«

  ! هاتان زشت و سیاه باد روي
ها سبب شد که کافران به خود مشغول شوند و تـوان جنگیـدن را از                  این ریگ 

   2.دست بدهند و مسلمانان جرأت یابند و پیروز گردند
ه نیروي جسمانی خود ننازند و      براي اینکه مسلمانان از پیروزي در این جنگ ب        

  : همواره به یاد خدا باشند، خدا فرمود
  ٣؛}ا َرَمْيَت إِْذَرَمْيَت َوَلكِنَّ اهللاَ َرَمىـمَ  كِنَّ اهللاَ َقَتَلُهْم وَ ـَتْقُتُلوُهْم َولَ  َفَلمْ {

افکندي ) ریگ به سویشان  (شما آنها را نکشتید، بلکه خدا آنان را کشت؛ و چون            
  . که خدا افکندتو نیفکندي، بل

َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلكِنَّ {گذارد که مراد از       دقت در آیۀ شریفه شکی باقی نمی      
                                      

. 13: 3)عبـدالحجت بالغـی   (حجۀالتفاسیر؛  172: 4؛ منهج الصادقین  375): کاشفی(مواهب علیه  .1
: 2)محمدجواد مغنیـه  (؛ تفسیرالکاشف 229ـ  215: 19شرح حوادث جنگ بدر را در بحاراألنوار      

  .  ببینید462ـ461
  .10: 2تفسیر جوامع الجامع . 2
  .17آیۀ ) 8(سورة انفال . 3
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 به طـرف مـشرکین پاشـید، و         9آن مشت ریگی است که رسول خدا       }اهللاَ َرَمى
کشتار کفار به دست مسلمین است و ذیــل آیــۀ شـریفه کـه               » قتل«منظور از   

یعنی خداوند چنین کرد تا کافران را ( }ُمْؤِمنَِني ِمنُْه َبالء َحَسناً ـ الْ َولُِيْبِيلَ {: فرمایـد  می
داللـت دارد کـه   ) مغلوب کند و بدین وسیله مؤمنان را به آزمایشی نیکو، بیازماید     

سیاق آیه، سیاق منّت گذاري است و به همین جهت، عین آن عملی که از رسـول       
تو نپاشـیدي   «: فرمایـد  اینکـه می  نفی شـده بـرایش اثبـات شـده است؛        9خدا

  . »وقتی که پاشیدي
 َتْقُتُلـوُهْم َوَلكِـنَّ اهللاَفَلـْم {آید که منظور از جملۀ        از همۀ این شواهد به دست می      

اثبات غیرعادي بودن داستان بدر است تا کسی نپنـدارد کـه شکـست              } ...َقـَتَلُهمْ 
این خـداي  ! یعی رخ دادسخت کفار و غلبۀ مسلمانان بر آنها به صورت عادي و طب      

اي که نازل فرمـود مـؤمنین را اسـتوار و کفـار را      سبحان بود که به وسیلۀ مالئکه     
 بـه سمتـشان پاشـید       9ها کـه رسـول خـدا        ریزه  هراسان ساخت، و با آن سنگ     

  . شان داد، و مسلمانان را بر کشتن و اسیر گرفتن آنان توانایی بخشید فراري
زي به خداي سبحان نـسبت داده شـود نـه بـه             از این رو جا دارد که این پیرو       

 9و این نسبت، منافاتی با اصل قضیه ـ که مسلمانان جنگیدند و پیامبر . مسلمانان
ُمْؤِمنَِني ِمنْـُه ـَولُِيـْبِيلَ اْلـ{ها را سوي کفار پاشید ـ ندارد، و از ظاهر جملۀ   ریزه سنگ

گـردد و ایـن جملـه،         برمـی  به خدا    }ِمنْهُ {شود که ضمیر       استفاده می  }َبالء َحَسناً 
ي محـذوف             هدف حاصل از این واقعه را بیان می        کند، و جملۀ مزبـور، بـه مقـدر

  : شود معطوف است که اگر ظاهرش سازیم چنین می
 ؛» ُمؤمننيَ ـإّنام َفَعَل ذلك ملِصالح عظيمة و لُيبِيلَ الْ «

ـ         اگر خداوند ایشان را کشت و سنگ       ود ریزه به سویشان پاشید براي مصالحی ب
اي امتحـان کنـد       که در نظر داشت، و براي این بود که مؤمنان را به نحو شایـسته              

اي ارزانی    و یا به مؤمنان نعمت شایسته     ) اگر بال به معناي امتحان و آزمایش باشد       (

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  205*... و ما رمیت: آیۀ ششم
 

نیاز شدن    دارد که همان نابودي دشمنان و اعتالي کلمۀ توحید به دست ایشان و بی             
   1.اشدب یابی به غنیمت می آنان با دست

  نظر دوم 
 و  9دیدگاه دوم این است که این تعبیرات، به جهت شدت تَقرُّب نبی اکـرم             

  .  به خداوند متعال است7مجاهدین بدر و در رأس آنها امیرالمؤمنین
 وجـود دارد،  } َرَمـى إِْذ َرَمْيـَت َوَلكِـنَّ اهللاَوَمـا َرَمْيـَت {در قرآن آیاتی مشابه آیۀ   

  :مانند
َام ُيَبايُِعوَن اهللاإِنَّ الَِّذينَ {   ؛ ٢} ُيَبايُِعوَنَك إِنَّ

  . کنند تنها با خدا بیعت می] در حقیقت[کنند  کسانی که با تو بیعت می
 و تعبیرهـاي  ، بیعت با پیامبر، بیعت با خـدا اعـالم شـده اسـت      هکه در این آی   

 دوسـتی خداسـت و      9دوستی اهل بیـت پیـامبر     : بسیاري در روایات هست که    
   3.باشد شمنی با خدا میدشمنی آنها د

  : فرمود  می9شنیدم رسول خدا:  روایت شده که گفت7از امیرالمؤمنین
َمن واالنـا َفقـد وايل ن أَحبَّنا َفقد أَحبَّ اهللا، وَمن أبَغضنا َفقدأبَغَض اهللا، ومَ 

  ٤؛... أطاَع اهللاَمن عادانا َفقدعادي اهللا، وَمن أطاعنا َفقداهللا، و
توزي کند     خدا را دوست داشته است، هر که با ما کینه          که ما را دوست بدارد    هر

توزي کرده است، هر که والیـت مـا را پـذیرا شـود والیـت خـدا را                  با خدا کینه  
                                      

  ). با اندکی تلخیص (39 - 38: 9المیزان  .1
  . 10آیۀ ) 48(سورة فتح  .2
  : این روایات در بسیاري از کتب روایی آمده است؛ از جمله نگاه کنید به .3

؛ امـالی شـیخ   101 : 6 ؛ تهذیب األحکام961، حدیث 702 و ص    758، حدیث   563: امالی صدوق 
 . 207 ـ 200 : 2 لصحاح الستّۀفضائل الخمسۀ من ا ؛ 623، حدیث 309: طوسی

  . 38 ، حدیث 88: 27؛ بحاراألنوار758 ، حدیث 563: اَمالی صدوق .4
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پذیرفته است، هر که با ما دشمنی ورزد با خدا دشمنی ورزیده است، هرکه ما را                
  ... . اطاعت کند خدا را فرمان برده است

  : انیمخو و در زیارت جامۀ کبیره می
  ١و من اعتصم بكم فقد اعتصم باهللا؛... و من أحبكم فقد أحب اهللا، 

و هر که بـه شـما   ... هر که شما را دوست بدارد، البته خدا را دوست داشته است   
  . آویزد به خدا تمسک کرده است چنگ

آوردن این مفاهیم به دلیل شدت تَقرُّب این بندگان به درگاه الهی است و ایـن         
  . باشد  براي آشنا کردن مؤمنان به شأن و مقام واالي نبوت و والیت میتعبیرات

  نظر سوم 
الت و افراط      ه به این آیه و آیـات      دیدگاه سوم نگاه غُ گرایان است، آنها با توج
خداونـد متعـال در   : اند و نظرشان این است کـه  شبیه آن، قائل به مسئلۀ حلول شده      

هـا را   ریـزه   سـنگ 9و وقتی پیـامبر  حلول کرده   : و ائمه  9وجود نبی اکرم  
  . ها را پرتاب نمود ریزه پرتاب نمود او پرتاب نکرد، بلکه در واقع خدا این سنگ

 مردود اعالم شده است و قائالن آن لعـن و           :این نظریه به شدت توسط ائمه     
  . اند تکفیر شده

و انـد      قائـل  :اهل غلو به نوعی، اتحاد میان خدا و پیامبر و ائمـۀ معـصومین             
گویند خداوند در این ذوات مقدس حلول کرده است و استداللشان به این قبیل                می

  . آیات و روایات است
  : گویند در استدالل به این آیۀ شریفه می

 خـدا ) ها  ریزه  پرتاب کنندة سنگ  (» رامی«یابیم که     می  در }َوَلكِنَّ اهللاَ َرَمى{از  
گیرنـد کـه       است، نتیجـه مـی      بوده 9در واقع پیامبر  » رامی«ست و از آنجا که      ا

                                      
  . 129: 99 ؛ بحاراالنوار 97 : 6 ؛ تهذیب االحکام 613: 2من الیحضره الفقیه .1

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  207*... و ما رمیت: آیۀ ششم
 

الت درکافی آمده است کـه بجاسـت در        . پیامبر خداست  جریانی دربارة یکی از غُ
ه از بعض أصحاب امـام صـادق         . اینجا به آن اشاره شود     روایـت   7مالک بن عطی 

   : خشمگین سوي ما آمد و فرمود7امام صادق: کند که گفت می
َض يل  َلبَّيَك : َبعُض ُسودان اَملدينة، َفَهتَف يبإينِّ َخرجُت آنفًا يف حاَجة َفَتعرَّ

َفَرجعُت َعوِدي َعيل َبدئي إيل َمنِزيل خائفًا َذِعرًا ِممّـا ! يا جعفر بن حممد َلبَّيَك 
ـرُت لـه َوجهـي و َذلــَّلُت لـه  قاَل، حّتي َسجدُت يف َمسجدي لَِربـِّي و َعفَّ

َن مريم َعدا ما قاَل اهللاُ فيـه، َنفيس و َبرئُت إليه ِممّا َهتَف يب؛ َولو أنَّ عييس اب
إذًا َلَصمَّ َصّامً الَيسَمُع َبعَده أبدًا، و َعِمَي َعمًي الُيبِرصُ َبعَده أبدًا، و َخـِرَس 

ُم َبعَده أبدًا، ُثمَّ قاَل    ١!َلعَن اهللاُ أبا اخلطاب و َقتَله بِاحلَديد: َخرسًا الَيتكلَّ
مدینه رو به مـن  سیاهان کی از اندکی پیش براي حاجتی از منزل خارج شدم که ی     

یک «: آورد و فریاد زد    یک، لب پـس  ) ام اي خداي من، گـوش بـه فرمـانم        آماده(» لب
درنگ به منزل بازگشتم و از گفتـۀ او ترسـان و هراسـان بـودم تـا اینکـه در                       بی

گاهم براي پروردگارم به سـجده افتـادم و صـورتم را بـه خـاك مالیـدم و           سجده
شتم و از خطابی که آن شـخص بـه مـن کـرده بـود بیـزاري                  خویش را ناچیز انگا   

کـه او بنـده و      (اش گفتـه اسـت        اگر عیسی بن مریم از آنچه خـدا دربـاره         . جستم
پافراتر گذارد، چنان کر شود که دیگر چیـزي نـشنود و چنـان      ) فرستادة خداست 

اي الل شود که پـس از آن هرگـز            کور گردد که هرگز چیزي را نبیند و به گونه         
 را لعنت کنـد و او را        2خدا ابوخطاب :  فرمود 7سپس امام . ه سخن نگشاید  لب ب 

  . بکشد) شمشیر(با آهن 
                                      

  . 90، حدیث 321 : 25 ؛ بحاراألنوار286 ، روایت 226 ـ 225 : 8روضه کافی .1
 بن مقالص است که از غلو کنندگان بود و اعتقاد داشت که جعفـر بـن                 نام ابوخطاب، محمد   .2

 و  7خواند، روایات بسیاري از امـام صـادق         محمد خداست، و پیروانش را به این امر فرامی        
 مازندرانی -شرح اصول کافی (ائمۀ بعد از آن حضرت در نکوهش و لعن وي وارد شده است     

  . )601 ـ 594 : 9 ؛ قاموس الرجال302: 12 -
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 بودند که رئیسـشان ابوالخطـاب بـود و ایـن            7گروهی در عصر امام صادق    
 برخورد کـرد از     7فردي که به امام صادق    . کرد  شخص مکتب غلو را ترویج می     

 مثل اینکه حاجیان خـدا      همین مکتب بود چشمش که به آن حضرت افتاد درست         
  . گویند، این ذکر را بر زبان آورد می» لبیک لبیک«خوانند و  را می
تواند او را از این کار باز دارد و راه درسـت را بـه او                   دریافت که نمی   7امام

سـپس حـضرت بـه      . بیاموزد، از این رو به خانه آمد و به عبادت خـدا پرداخـت             
به معتقدان آن لعن فرستاد و مرگ بـدي را  صراحت این گونه عقاید را رد کرد و         

  .  از خدا خواست- که مروج این فرقه بود -براي ابوالخطاب 

  بیان شیخ طوسی 
 سه اشکال کلی بـه کـسانی کـه          1 در تفسیر تبیان   ;براساس بیان شیخ طوسی   

اند،   تمسک کرده}َوَلكِنَّ اهللاَ َرَمـى{باشد و به آیۀ     خدا می  9اند پیامبر گرامی    قائل
  : ارد استو

  اشکال اول 
 خـدا باشـد در اینجـا یـک تنـاقض الزم           }َوَلكِنَّ اهللاَ َرَمى{اگر پیامبر به دلیل     

نکردي، پس اگر او خدا باشـد،       » رمی«ر است که تو     بآید؛ زیرا خطاب به پیام      می
خطاب به کی متوجه خواهد بود؟ و اگر خطاب به پیامبر متوجه است پس او خـدا   

   .نیست
  اشکال دوم 

آیـد و آن ایـن        اي دیگر تناقض پیش می      پیامبر خداست، به گونه   : گر بگوئید ا
َوَمـا {شده از خدا؛    » رمی«اگر پیامبر خداست، در قسمت اول آیه، نفی         : است که 

 کـه   }َوَلكِـنَّ اهللاَ َرَمـى{: فرمایـد    حال آنکه در قسمت بعد آیه می       }َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت 
                                      

 . 93 : 5تبیان .1
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، موجب تناقض است؛ زیرا در ابتدا از خدا نفـی           براي خداست و این   » رمی«اثبات  
  . شده است» رمی«شده و بعد براي خدا اثبات » رمی«

طور قطـع     و در جاي خودش ثابت است که تناقض باطل است پس این ادعا به             
  . باشد باطل می

  اشکال سوم 
ادله عقلی داللت دارد که خدا جسم نیست و در جسمی حلول نکرده است، پس   

  .باطل است» خدا در پیامبر حلول کرده است«: که می گویدسخن کسی 
زیرا پیامبري که جسم و محدود است چگونه می تواند ذات مقـدس حـضرت               

 و خواه بنابر نظر غالت که       1خواه بر اساس نظر قائالن به وحدت وجود       (حق باشد   
 همـان  -گوئیـد خداسـت     که مـی -زیرا اگر این وجودات     ) قائل به حلول هستند   

باشـد و بـه بـداهت          الوجود باشد الزمۀ این حرف، انکار ممکن الوجود می         واجب
ر می پذیرند عقلی درجاي خودش ثابت است که این موجودات، نیازمندند وتغی .  

این ممکن الوجود اسـت     . دهد  این حوادث و تغییرات، همه نیازشان را نشان می        
  . ک امر بدیهی استباشد و مخالفت با این امر، مخالفت با ی که نیازمند می

معناي : گوییم  کنیم، می   ما ممکن الوجود بودن اینها را انکار نمی       : اگر گفته شود  
هـر یـک از ایـن دو        . واقعی ممکن الوجود این است که وجـوب وجـود نـدارد           

تواند هم وجوب وجود داشته باشد و هم عدم وجوب وجود، پس الزمـۀ قـول                  نمی
در یک حقیقت است و ثابت اسـت        » عدم وجوب وجود  «و  » وجوب وجود «شما  

  .که این امر، مخالف ادله عقلیه است

  نظر چهارم 
گروه دیگر از این آیه و دیگر آیات مشابه در جهت مبانی خودشـان اسـتفاده                

توان به وحدت وجود پی بـرد و قائـل شـد کـه       اند از این آیه می      اند و گفته    کرده
                                      

 .که عبارات ایشان در نظر چهارم خواهد آمد. 1
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است، چه به نحـو وحـدت        ، بلکه همۀ موجودات همان وجود خد       9وجود پیامبر 
یک وجود در دار هستی بیـشتر       : گویند  اند و می    وجود اطالقی که عرفا به آن قائل      

نیست و آن وجود خداست که تطور یافته و به اطوار و شئون گونـاگون درآمـده                 
  . است؛ درست مثل موج نسبت به دریا که در حقیقت، موج همان دریاست

بـراي وجـود   : گویند اند و می سفه قائلیا به نحو وحدت وجود تشکیکی که فال      
امـا همـۀ ایـن      . اي غیر از درجۀ دیگر اسـت        مراتب و درجاتی است، و هر درجه      

اند و آن خداست؛ یعنی در حقیقت تمام مراتـب   مراتب و درجات در حقیقت یکی 
  . وجود، مراتب وجود خداست؛ مثل نور و درجات آن

  قائالن به وحدت وجود 
یانات عجیب و غریب قائالن به وحـدت وجـود و نحـوة             در اینجا بجاست به ب    

  : برداشت آنها از آیه اشاره کنیم
  : در کتاب ممد الهمم در شرح فصوص الحکم آمده است

کنی که تو قـاتلی و حـال اینکـه در حقیقـت               به ظاهر گمان می   : گوید  قیصري می 
  ... . قاتل، حق تعالی است

َوَمـا َرَمْيـَت إِْذ َرَمْيـَت {: داوند فرموددلیل بر اینکه رامی خداست نه تو اینکه خ    
 را که در حس و 9کند جز صورت محمدیه  چشم ادراك نمی}َوَلكِنَّ اهللاَ َرَمى

به حسب ظاهر رمی براي صورت محمدیه ثابـت اسـت و حــال اینکـه صـورت         
سـپس رمـی را   .  آنی است که خـداوند در اول نفی رمی از او فرمـود    9محمدیه

 و }إِْذ َرَمْيـَت {: قرار داد که گفت) واسطه(فرمود و او را وسـط براي او اثبـات    
رامـی، اهللا تعـالی اسـت در صـورت          : سپس برگـشت و اسـتدراك کـرد و گفـت          

اي جـز ایمـان بـدان        و البد باید بـدان ایمـان داشـت؛ یعنـی و چـاره              9محمدیه
  ....نیست
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  : آورد  میـ به عنوان دلیل ـگاه شعري را  آن
  از کماندار بیند اهل خرد     ز کمان همی گذرد گرچه تیر ا    

  : گوید و بعد می
   1.ایمان به خبر او واجب است خواه علم آنچه را گفت ادراك بکنی خواه نکنی

  دیدگاه میرزا علی همدانی 
در کتاب ممد الهمم، از رسالۀ وجودیۀ میرزا علی همدانی ـ که او را از اعـاظم   

  :  چنین نقل شده استداند ـ عرفاي کاملین مکملین می
و انسان کامل مظهر هویت ذاتیه است با جمیع اسماء و صفات که مخبِر از این                 ...

إِنَّ {باشـد و کریمـۀ     مـی } َرَمـى إِْذ َرَمْيـَت َوَلكِـنَّ اهللاَوَما َرَمْيَت {حال، کریمۀ   
َام ُيَبايُِعوَن اهللالَِّذيَن ُيَبايُِعونَ     2}ِدهيِمْ  َيُد اهللاَِّ َفْوَق َأيْ َك إِنَّ

اليـزال « و حدیث شریف قدسی که       3 }َوَما َتَشاُؤوَن إِالَّ َأن َيَشاَء اهللا{و کریمۀ   
العبد يتقرب إيلَّ بالنوافل حّتي أحّبه فإذا أحببُته كنُت سمعه الذي يسمع به، 
و برصه الذي يبرصه به، و لسانه الذی ينطق به، ويده التي يـبطش هبـا، إن 

 و این جمله از آیات و احادیـث دلیـل اسـت      4» أعطيُتهدعاين أجبُته وإن سئلني
  .که همه از اوست و بدوست بلکه خود همه اوستاین طائفه را، 

                                      
  . 492 - 491: ممد الهمم در شرح فصوص الحکم .1
  .10آیۀ ) 48(سورة فتح . 2
 . 30آیۀ ) 76(سورة انسان  .3
ب می        ام با نافله    پیوسته بنده  .4 گـاه   جوید تا اینکه دوستش بـدارم، و آن      ها و مستحبات به من تقرُّ

شوم که بـه آن       شنود و چشم او می      شوم که به آن می       او را دوست بدارم، من گوش او می        که
. بیند و زبان او می شوم که به آن سخن می گوید و دست او که به آن از خود دفاع کنـد                 می

، 352 : 2اصـول کـافی   (اگر مرا بخواند اجابتش کنم و اگر از من بخواهـد عطـایش نمـایم؛                
  ). وت، با اندکی تفا7حدیث 
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  اي آنکه حدوث و قدمت اوست همه 
  ت همهـت اوسـسرمایۀ شادي و غم             

  تو دیـده نداري که بـه خود درنگري 
  1دمت اوست همهـبینی که ز سر تا ق             

اي روشن است که نیازي به استدالل و ارائۀ ادلۀ عقلـی              این قول به اندازه   بطالن  
تواند حتی بدون مراجعه به تفاسیر        و نقلی ندارد؛ چراکه هر صاحب عقل سلیمی می        

و بیانات بزرگان، مفهوم این آیات را دریابد، که امر عظیمی در این جنـگ روي                
  . را نصیبشان ساختداد وخداوند برمسلمانان منّت گذاشت و پیروزي 

بینیم که قائالن به وحدت وجود از این گونه آیات و روایـات      با وجود این، می   
  . هاي نادرست دارند برداشت

ها و مبانی باطلی است که اینان         این قبیل افکار و اعتقادات باطل ناشی از اندیشه        
نـاگزیر از   اند و در راستاي تطبیق مبانی باطلشان با اصول صحیح اعتقادي              برگزیده

  .اند ها شده این توجیهات و کجروي

  ): قائلین به جبر(نظر پنجم 
این طائفه نیز جهت اثبات نظریۀ خود، در ارائۀ ادلّۀ نقلیـه، متمـسک بـه آیـۀ                  

  . اند مذکور شده
خداي متعال قتل صادر از مؤمنین را از نفس آنها نفی نموده و             : تقریر اسـتدالل  

هاي صادر   ریزه   همچنین اسناد پرتاب و افکندن شن      دهد و   قتال را به خود نسبت می     
از پیامبر را از آن حضرت سلب نموده و به خود نسبت داده، از این سلب و اسـناد                   

شود که انسان تنها محل ظهور فعل خداي تعالی است که در ایـن مـورد                  ظاهر می 
رخ داده و فاعل حقیقـی نیـست، مگـر خـداي            ) به دست پیامبر و مؤمنین    (خاص  
  . انسبح

                                      
  .190 ـ 189) : شرح فصوص الحکم(ممد الهمم . 1
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) هـا   انـسان (بنابر نظریۀ جبریون، تمامی افعال صادره از جمیع مردمـان           : پاسـخ 
منسوب به خداوند است و در این جهت هیچ فعلی با فعل دیگر و هـیچ فـاعلی بـا            
فاعلی دیگر فرق ندارد تا بشود بعض افعال را به غیر او نـسبت داد و حـال آنکـه                    

تی است ک        ه در قتال مؤمنین در جنـگ بـدر         مستفاد از آیۀ کریمه، وجود خصوصی
انجام گرفت و در تالش کفّار نبود و همچنین در پرتابی که توسط پیامبر در ایـن                 

تی از آیه استفاده می        هاي دیگر و افعـال       شود که در پرتاب     جنگ رخ داد خصوصی
  . هاي ایشان رخ ننمود دیگر آن حضرت و در سایر جنگ

ت سبب شد که فعل          در ایـن   )  و مـؤمنین   9ی اکرم نب(و وجود این خصوصی
واقعه به خداي تعالی اسناد داده شود و از پیامبر و مـؤمنین سـلب گـردد، و اگـر                    
مقصود در آیۀ مبارکه نفی اسناد هر فعلی از هر فاعلی و نسبتش به خـداي متعـال                  
بود، دیگر اختصاص آن به قتل و رمـی مـذکور در آیـه وجهـی نداشـت، بلکـه                  

و با دقّت نظر در آیـۀ  . ز مخلوق نفی و به خدا نسبت داد     بایست جمیع افعال را ا      می
یابیم که آیه در مقام امتنان خداي منّان بـر            کریمه و تفسیر و شأن نزول آن درمی       

 و  9بندگان مؤمن، و اظهار لطف و عنایت خاص الهی نـسبت بـه رسـول خـدا                
  . مسلمین در غزوة بدر است

یش به فزع آمدند، بـه       از کثرت جمعیت قر    9گاه که اصحاب رسول خدا      آن
  :پیشگاه ربوبی تضرع و استغاثه نمودند؛ خداي متعال فرمود

ُكْم فَ  إِذْ { َن الْ ـاْسَتَجاَب لَ ـَتْسَتِغيُثوَن َربَّ ُكم بَِأْلٍف مِّ  ١؛}َمآلئَِكِة ُمْرِدفِنيَ ـُكْم َأينِّ ُممِدُّ
دگارتان از پرور ) که از شدت ناراحتى در میدان بدر      (زمانى را ) به خاطر بیاورید  (

من شما را با یکهـزار      ): و گفت (خواستید؛ و او خواسته شما را پذیرفت         کمک مى 
   .کنم آیند، یارى مى یاز فرشتگان،که پشت سرهم فرود م

  

                                      
 . 9آیۀ ) 8(سورة انفال  .1
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گاه خداي سبحان فرشتگانش را جهت یاري مؤمنین فرسـتاد تـا اینکـه بـر       آن
شـمن و  رغم کمی تعداد و ضعفشان و با توجـه بـه زیـادي افـراد د     دشمن ـ علی 

ـت نهـاد،       نیرومندي آنها ـ پیروزشان فرمود و همچنین خداوند بـر پیـامبرش منّ
شـاهت «ها را بر صورت آنها پرتاب نمود و فرمود            ریزه  گاه که کفّی از سنگ      آن

ر شد چشمانشان از شـن    »الوجـوه ریـزه، و    احدي از قریش باقی نماند مگر اینکه پ
ت بشر نیست بلکه این خداست کـه        واضح است که این قتل و این پرتاب در طاق         
  . اش و یاري دینش ظاهر ساخت این معجزات را به خاطر اثبات نبوت فرستاده

  خالصۀ کالم 
فرق بین افعال عاديِ صادره از انسان با معجزات، روشن و بـر احـدي پوشـیده              

 است که اسناد داده شـده بـه خداونـد و    9رمی در آیه از معجزات پیامبر  . نیست
دهنـد، نـه      هاست که همه به اختیار خود انجام می         در افعال عادي انسان   محل کالم   

   1.معجزات، و البته پاسخی غیر این پاسخ در جاي خود گفته شده است
اگر بخواهیم به دنبال ریشه و اصل اشکالی که به این دسته از افراد وارد اسـت                 

اسـاس  : باشیم و بخواهیم مـشکل را از پایـه و اسـاس حـل کنـیم بایـد بگـوییم                   
توان حـق را از باطـل         با عقل می  . ها عقل است    هاي صحیح و تکامل انسان      حرکت

تشخیص داد و به وسیله آن خدا و پیامبر را شناخت و به وحی رسید و بـه وسـیلۀ                    
  . توانیم در مسائل مختلف از وحی استفاده کنیم تعقّل می

ن راه  گوید چون وحی کالم خداوند است هرگـز خطـائی در آ             همین عقل می  
اي مقـدم داشـت و مـا         کند پس باید رهنمودهاي وحیانی را بر هر گفتـه           پیدا نمی 

هرگز موردي را در وحی سراغ نداریم که با عقل بـین مخالفـت داشـته باشـد و                    
کند ناشی از ضعفی است که بـه          آنجائی را هم که عقول ضعیف آن را درك نمی         

                                      
 . 241) : نقد مقالۀ جبر و تفویض(سدالمفر علی القائل بالقدر  .1
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آن کـریم و روایـات ائمـۀ        خود ما مربوط است و این موارد هم توسط خـود قـر            
  .  واضح شده است:معصومین

وِحيـِه مِ ـَوَنَفْخُت فِي{در مواردي همچون      باید به سراغ 2}َوَجاء َربُّـَك { و  1}ن رُّ
رین واقعی   برویم و اگر در این موارد سـراغ  ـهستند  : که ائمۀ معصومینـمفس 

 این روسـت    بعض رجال مکاتب را بگیریم پیوسته در معرض سقوط و هالکتیم از           
  : فرماید  می7که امام کاظم

َمن َدخَل يف اإليامِن بعلم َثبَت فيه، و َنفَعه إيامُنه، و َمن َدخَل فيه بَغـري علـم 
  ٣َخرَج منه كام دخل فيه؛

بخـشد، و هـر کـه     هرکس با علمی پایدار در ایمان درآید ایمـانش او را سـود مـی       
و همـان   ] مانـد    آن پایدار نمی   در[وارد عرصۀ ایمان شود     ) و آگاهی درست  (علم  بی

  . رود ازحیطۀ ایمان بیرون می] ناآگاهانه ایمان را پذیرفت[گونه که
  : فرماید و نیز آن حضرت می

 زالِت اْجلباُل َقبَل أن َيُزوَل و َمـن 9َمن أخَذ دينَه ِمن كتاب اهللا و ُسنَّة َنبّيه
جال؛ تـْه الرِّ جال َردَّ   ٤أخَذ دينَه ِمن أفواه الرِّ

آنچنان در دین و ( دریافت کند 9 که دینش را از کتاب خدا و سنّت پیامبرکسی
] و ایمان[ها فرو ریزند قبل از آنکه لغزشی در دین         که کوه ) اش استوار باشد    عقیده

او پدید آید، و کسی که دینش را از زبان و افکار و آراي بشري بگیـرد، دیگـران                   
  ). داز او بگیرن(را رد کرده ) دین و عقیده(آن 

  

                                      
 . 29آیۀ ) 15(سورة حجر  .1
 . 22آیۀ ) 89(سورة فجر  .2
 ). خطبۀ کتاب (7: 1اصول کافی .3
  . همان .4
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ر سازد و از ایـن و آن،  ) غیر الهی(پس اگر انسان از آراي بشري     افکارش را پ
مطالب را اخذ کند با تغییر رأي آنان افکارش تغییر یابد و اگر دین را از قـرآن و                   

  . اش استوار بماند ها تکان بخورد و این فرد در عقیده حدیث بگیرد کوه
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   : هفتمهآي
ولَّ لالْه مرِشقالْ ومرِغب...  

  
 :قال اهللا تعالی

ُق َو الْ ـِه الْ ـَو لِلَّ {   َمْغِرُب ـَمْرشِ
 }َفَأْينَام ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللاِ إِنَّ اهللاَ واِسٌع َعليم

 .١١٥آية ) ٢( بقره هسور
  ی خداست؛آنجا، سو مرشق و مغرب از آِن خداست، پس به هرسو رو كنيد،

 .داناست) نياز يا بی(فراگري ]  قدرتشرمحت و[ خدا به راستی
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  : خوانیم  میاي از قرآن کریم هدر آی
 ؛ ١}ٍء َهالٌِك إِالَّ َوْجَهه   شىَ    كُل {

  . هرچیزي نابود شونده است مگر وجه خدا
  : و نیز آمده است

ْكرامـ َوْجُه َربَِّك ُذو الْ  َو َيْبقى{   ؛ ٢}َجالِل َو اْإلِ
وجـه پروردگـارت کـه صـاحب شـکوه و           ) شود و تنهـا     یهرآنچه هست فانی م   (

  . ماند عظمت است باقی می
  : اند در آیات دیگر نیز به کار رفته است که آیات زیر از آن جمله» وجه«واژة 

  ؛ ٣} إِالَّ اْبتِغاَء َوْجِه اهللاَو ما ُتنِْفُقونَ {
  ). و تقرُّب به او(خدا   خشنودىِکنید مگر براي  و انفاق نمی

  ؛ ٤} َزكاٍة ُتريُدوَن َوْجَه اهللاا آَتْيُتْم ِمنْ َو م{
  . کنید را قصد می)  اوخشنودىِو (وجه خدا ) و به آن(پردازید  و زکاتی را که می

ِمْ { وا اْبتِغاَء َوْجِه َرهبِّ   ؛٥}َو الَّذيَن َصَربُ
                                      

   . 88آیۀ ) 28(سورة قصص  .1
  . 27آیۀ ) 55(سورة الرحمن  .2
  . 272آیۀ ) 2(سورة بقره  .3
  . 39آیۀ ) 30(سورة روم  .4
  .22آیۀ ) 13(سورة رعد . 5
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  .و کسانى که براى طلب خشنودى پروردگارشان شکیبایى کردند
  ؛ ١}َوْجِه اهللاِعُمُكْم لِ إِنَّام ُنطْ {

  .کنیم همانا ما شما را به خاطر خدا اطعام می
َزى{ ْعَمٍة ُجتْ ِه اْألَْعىل* َوَما ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن نِّ   ؛ ٢}إِالَّ اْبتَِغاَء َوْجِه َربِّ

و (مگـر جـستن وجـه    * براي هیچ کسی نزد او نعمتی نیست که پاداش داده شود         
  . ه استپروردگارش که بلند مرتب) جلب رضاي

ُم بِاْلَغَداةِ  َواْصِربْ َنْفَسَك َمعَ {   ؛ ٣}َواْلَعِيشِّ ُيِريُدوَن َوْجَههُ  الَِّذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ
گاهـان پروردگارشـان را    شکیبایی پیشه کن بـا کـسانی کـه صـبحگاهان و شـبان         

  .طلبند او را می) و رضاي(خوانند و وجه  می
، رسـد  به نظر نمـی اختالفی » وجه«ژة  با توجه به سیاق آیات فوق، در معناي وا        

در آیـۀ مـورد نظـر       » وجه«به همین جهت در اینجا فقط به بحث و بررسی واژة            
 قصص ـ که در آینده بحـث خـواهیم    88که محل بحث است و آیۀ )  بقره115(

  . پردازیم کرد ـ می

  ها  بررسی واژه
  : در این آیه، دو واژه، شایان توجه است

   :مشرق و مغرب
 مغرب به لحاظ طول و عرض جغرافیایی است و در ادبیات عرب اسـم      مشرق و 

یعنی مکان طلوع و غروب خورشید از نظـر دیـد انـسان و از               . زمان و مکان است   
آنجا که هر نقطه از زمین داراي طول و عرض جغرافیایی خاص است و با توجه به         

روي است و در عین حال به دور خود می       ایی مشرق چرخد پس هرج اینکه زمین کُ
                                      

  .9آیۀ ) 76(سورة انسان . 1
  . 20 - 19آیۀ ) 92(سورة لیل  .2
  . 28آیۀ ) 18(سورة کهف  .3
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باشد این از نظر مکان، و اما از نظر زمـان، گـردش               و مغرب ویژة خود را دارا می      
شـود کـه    کرة زمین به دور خورشید با توجه به انحناي محـور زمـین سـبب مـی         

اي طلوع و در نقطۀ دیگري غروب نماید به طوري           خورشید هر روزِ از سال از نقطه      
اوت است و به همین جهت، در قـرآن         که مشرق و مغرب هر روز با روز قبل متف         

  . هاي مفرد، تثنیه و جمع به کار گرفته شده است این واژه به صورت
  : اما مفرد، همین آیۀ مورد بحث

ُق َو الْ ـِه الْ ـَو لِلَّ {   ١}َمْغِرُب ـَمْرشِ
  :و اما تثنیه، همچون آیۀ

َقنيْ مَ ـَربُّ الْ {   ٢}ْغِرَبنيمَ ـ َو َربُّ الْ   ْرشِ
اشاره به دو مشرق و دو مغرب ممتاز در دورة سال باشد ماننـد              که ممکن است    
 ، و یـا     3)آغـاز زمـستان   (و مدار رأس الجدي     ) آغاز تابستان (مدار رأس السرطان    

مشرق و مغرب اعتدالی در اول بهار و اول پاییز که شب و روز در همه جا برابـر                   
  . است

  :و اما جمع، همچون آیۀ
ا َلَقاِدُرونَ ـَمَشاِرِق َوالْ ـَفَال ُأْقِسُم بَِربِّ الْ {   ٤}َمَغاِرِب إِنَّ
توان گفت در آیۀ مورد بحث جنس مشرق و مغرب اراده شده اسـت و   پس می 

از سوي دیگر ظهور عرفی این واژه در بسیاري از موارد در این است که بر سبیل                 
که موارد استعمال آن در قرآن و حدیث شاهد بر آن             نمونه و مثال ذکر شود چنان     

ُق َو اْلــِه الْ ـلِلَّ { همین تعبیر 142است از جمله در سورة بقره آیۀ      بـه  }َمْغِربـَمـْرشِ
                                      

  . 115آیۀ ) 2(سورة بقره  .1
 . 17آیۀ ) 55(سورة الرحمن  .2
: احتجـاج طبرسـی   : رجوع کنید به  .  نقل شده است   7در روایتی از امیرالمؤمنین علی    چنانچه  . 3

  . 108: 5؛ تفسیر صافی 122: 10؛ بحاراالنوار 386
 . 40آیۀ ) 70(سورة معارج  .4
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کار رفته است و حال آنکه مطلب مورد نظر در این آیه مـسألۀ مـشرق و مغـرب                   
باشد   نیست بلکه تغییر قبلۀ مسلمین از سمت بیت المقدس به سمت کعبۀ معظمه می             

 کعبه در جهـت جنـوب قـرار دارد؛ و در        و بیت المقدس در سمت شمال غربی و       
  : احادیث شریفه هم این تعبیر مکرّر به کار رفته است از جمله

  : فرماید  به دو نفر از مخالفین می7امام باقر
با َفال قا و َغرِّ   ١ شيئًا َخرج ِمن ِعنِدَنا أهل البيت؛َجتِدان ِعْلًام َصحيحًا إّال َرشِّ

ن است که منظور این است که به هر جـا           روش(به مشرق روید و به مغرب روید        
  . علم درستی ـ جز آنچه از ما خانواده تراوش کرده ـ پیدا نکنید) روید

بنابراین، ممکن است گفته شود مقصود از این تعبیر در آیۀ مـورد بحـث ایـن        
باشد و هیچ سمت و جهتی از         است که خداوند متعال به هرجهت ومکانی محیط می        

  .  نیستملک و سلطنت او خارج
  تولیه 

پـشت  (» ادبـار «و  ) روي آوردن (» اقبال«این واژه از اَضداد است و به معناي         
هر دو آمده است، و از مواردي که این واژه به معناي ادبار ) کردن و روي برتافتن 

  : و پشت کردن آمده، این آیۀ شریفه است
َلعْ {  ٢}ْم َلَولَّْيَت ِمنُْهْم فَِراًراَت َعَليهِ َلِو اطَّ

شود که وقتی تولّی متعـدي بـه نفـس            و از کالم راغب در مفردات استفاده می       
دهد، و زمـانی   باشد یعنی بدون حرف جرّ، مفعول بگیرد معناي قرب و نزدیکی می        

معناي اعراض و دوري را دربر      ) لفظاً یا تقدیراً  (که به وسیلۀ حرف جرّ متعدي شود      
   3.دارد

                                      
 .3، حدیث 399: 1اصول کافی  .1
 . 18آیۀ ) 18(سورة کهف  .2
 . 886) : راغب اصفهانی(مفردات الفاظ القرآن  .3
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» روي آوردن «ینجـا، بـه معنـاي     لیکن به قرینۀ سیاق مشخص اسـت کـه درا         
  . باشد می

  وجه 
  : واژة وجه، داراي معانی مختلف است

 : معناي آن چنین است فرهنگ معیندر 

چهره، صورت، راه، طریق، طریقه، روش، جانب، سوي ذات شـخص، قـصد،             : وجه
  ... . نیت، آهنگ، صحیفه و 

 : خوانیم  ذیل این ماده، میاَقرب الموارددر 

شـود، و بـه معنـاي     وي از بدن است که براي ناظران آشکار مـی        وجه نخستین عض  
  . »جامه است) و پیش(این وجه «: جلوي هرچیزي است؛ گویند

 وجه را ایـن گونـه       مواهب الرحمن مرحوم سید عبداالعلی سبزواري در تفسیر       
 : کند معنا می

الوجه مستقبل كل يشء و ارشفه و طريق الوصول إليه، و يطلق عيل الذات 
  ١؛ايضاً 

آن اسـت، و راه     ) تـرین   بـاالترین و بـا شـرف      (گاه هرچیزي و اَشـرف        وجه چهره 
 شود اطالق می] هرچیزي[رسیدن به آن؛ و نیز بر ذات .  

ه«در این آیه،    » وجه«مقصود از   : در این تفسیر آمده است که      باشـد    می» توج
   2. و خدا آنجا هست یعنی به هرکجا رو کنید، توجه به خداوند است}َفَثمَّ َوْجُه اهللا{

ه اهللا  {اینکه جایز است     جـخدا دانسته شود، به این معناسـت           }و به معناي ذات
کند، خود    نه اینکه آنچه را شخص توجه می      (که هرکجا انسان توجه کند خدا هست        

  . و این گونه نیست که خدا در شرق باشد و در غرب نباشد و به عکس) خدا باشد
                                      

  . 394 : 1نید به، مواهب الرحمننگاه ک .1
 .400: همان. 2
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باشـد، تنهـا     فراتر ازحد فهم ما میچه آنکهکنیم  رك نمی البته ما ذات خدا را د     
اش  بایست او را از حد تشبیه با دیگر موجودات و از حد تعطیل و نفـی سـیطره                   می

  . بر همه چیز، خارج سازیم
  : آمده است مجمع البیاندر تفسیر 
 ي قبلة اهللا؛ أ} هـَوْجُه اللَّ {ي فهناك أ }َفَثمَّ {

  . باشد لۀ خدا میهرکجا که رو کنید آنجا قب
ـ »جهۀ«و» وجه« :نویسد آنگاه می ـ » زنۀ«و» وزن«  مانند   بـه معنـاي قبلـه    ـ

   1.است

  روایات و تفاسیر 
در این آیات، چنـد گونـه معنـا شـده اسـت و              » وجه«در روایات، مقصود از     

اشکالی وجود ندارد که یک آیه، معانی مختلفی داشته باشد با ایـن شـرط کـه آن       
د و با اصول وحیـانی تنـافی و ناسـازگاري نیابـد و در روایـت              معنا خردپذیر باش  

  . اي منحصر نشود معتبري آیه در معناي ویژه
 ؛ پس به هر سمتی رو کنید همان سمت          2}َفَأْينََام ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه اهللا{در ذیل آیۀ    

در اینجا،  » وجه«و جهت سوي خداست، احادیث زیادي آمده است که مقصود از            
باشد  قبله، در نمازهاي مستحبی میسمت .  
آمده است که این آیه دربارة نماز نافله نازل شد، وقتی انسان        تفسیر قمی در  . 1

تواند نافله را بخواند، لیکن در نمازهـاي واجـب، ایـن              در سفر است، به هرسو می     
وَهُكْم َوَحْيـُث َمـاُكنُتْم َفَولُّـوْا ُوُجـ{: سخن خداي متعال مالك است که مـی فرمایـد    

                                      
؛ در این تفسیر به معانی دیگري نیز بـراي وجـه، از جملـه ذات مقـدس                  364: 1مجمع البیان    .1

  .خداوند، اشاره شده است
  . 115آیۀ ) 2(سورة بقره  .2
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   2.بخوان) مسجد الحرام( یعنی فرائض را فقط سوي قبله 1}َشْطَره
اشی در  . 2 دربارة مردي سؤال شد که 7آمده است که از امام صادق  تفسیر عی 
  :  فرمودند7خواند، امام سجده را می] آیۀ[که بر مرکبش سوار است  درحالی

َهْت، فاّن رسول اهللا  عيل ناقته النافلة و هو  كان ُيصّيل 9َيْسُجُد حيث َتَوجَّ
  ؛ ٣} إِنَّ اهللاَ واِسٌع َعلِيم ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللاَفَأْينَام{: مستقبل املدينة، يقول

 بـر   9رسول خـدا  . کند  رود، شخص می تواند سجده        به هر سمت که مرکب می     
: گزارد، خداي متعـال مـی فرمایـد      اش که سوي مدینه در حرکت بود نماز می          ناقه
  . »جا رو کنید، همان جا وجه خداست، همانا خدا گشایشگر داناستهرک«

  :  روایت شده است که فرمودند7از امام باقر. 3
ع خاصة؛   ٤أْنَزَل اهللا هذه اآلية يف التََّطوُّ

  . خدا این آیه را فقط دربارة نمازهاي مستحبی نازل کرد
رفتند و زمـانی   گاه که سوي خیبر می       آن 9سپس امام بیان فرمودند که پیامبر     

کـه کعبـه پـشت        گزارد، درحـالی    اش نماز می    گشتند، بر راحله    که از مکه باز می    
  . سرشان قرار داشت

نامـه نوشـتم و     ] 7امـام کـاظم   [به عبد صـالح     : گوید  محمد بن حصین می   . 4
دانـد،    گزارد و سمت قبلـه را نمـی         مردي در روز ابري در بیابان نماز می       : پرسیدم

یابـد    شود و شخص درمی     ه از نماز فارغ شد، خورشید نمایان می       ناگهان پس از آنک   
که سوي غیر قبله نماز گزارده است، آیا نمازش درست است یا باید آن را دوباره                

  :  در پاسخ نوشتند7بخواند؟ امام
                                      

  . 144آیۀ ) 2(سورة بقره  .1
  .59: 1تفسیر قمی .2
  . 183: 1 تفسیر صافی  ؛82 ، حدیث 57 : 1) عیاشی(تفسیر .3
 23 ، حـدیث  333: 4؛ وسـائل الـشیعه  183: 1 ؛ تفسیر صافی80 ، حدیث  56 : 1)عیاشی(تفسیر .4

)5317 .(  
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وا َفَأْينَام ُتَولُّ {  ـقوله احلق   وـ اهللا يقول َيْعَلم أنّ  ُه الوقُت، أَو ملَ َيُفتْ  ملَ  ُيعيدها ما
 ؛ ١}َفَثمَّ َوْجُه اهللا

 -داند که خداي متعـال        اگر وقت فوت نشده است باید نماز را اعاده کند، آیا نمی           
هرکجا رو کنیـد همـان جـا وجـه          «: فرماید   می -که سخنش حق و درست است       

  . »خداست
طلبد، لیکن مفهوم  البته بحث فتوا دادن در این زمینه، بررسی ویژة خودش را می         

ین است که اگر وقت گذشته است، نماز واجبی را که شخص سـوي              این حدیث ا  
  . کند غیر قبله خوانده کفایت می

در اینجا همان » وجه«توان گفت که معناي  بنابراین، با توجه به این روایات می
یعنی جهت خدا و در نمازهـاي مـستحبی و در        }َوْجُه اهللا{سمت و جهت است و      

ر و یا توان به هرسو نماز خواند  در موارد استثنایی مینمازهاي واجب هنگام تحی .  
البته اینکه خدا در همه جا هست و مکانی وجود ندارد که در آنجا خدا نباشـد،                 
   .سخنی است که در جاي خودش محفوظ است و دالیل عقلی و نقلی ویژة خود را دارد

ی باشد و آیـات پـیش از آن بـه خـوب      لیکن در این آیه، مقصود همان قبله می       
نَـَع َمـَساِجَد اهللاِ أن ُيـْذَكَر فِيَهـا {: در تفسیر آیۀ قبل   . گر آن است    بیان ن مَّ َوَمْن َأْظَلُم ِممـَّ

  : آمده است که 2}...اْسُمهُ 
هایی را به عنوان مسجد براي خود برگرفته بودند  مسلمانان در اطراف کعبه خانه

را ویـران کردنـد و      هـا    پرسـتان آن خانـه      بـت . پرداختند  و در آنها به عبادت می     
مسلمانان را از درآمدن به مسجد الحرام باز داشتند و سـرانجام آزار و فـشار آنـان                  

   3.باعث شد که پیامبر به مدینه هجرت کند

                                      
  ). 5254 (4 ، حدیث 316 : 4؛ وسائل الشیعه) 160 (28، حدیث 49: 2تهذیب األحکام  .1
  .114آیۀ ) 2(سورة بقره . 2
 . 258: 1 ؛ تفسیر المیزان 181 : 1تفسیر صافی .3
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حال که چنین شده است، این کار نباید مانع عبادت مسلمانان شود، هرکجا رو               
 قبله انگاشـته    و در شرایط خاص، هر سویی به منزلۀ       (کنند همان جا وجه خداست      

  ). شود می
افزون بر تفسیر روایی آیه، مفسران از اَبعاد دیگر نیز آن را مورد توجـه قـرار                 

سازد و گاه سخنانی است کـه در جـاي            تر می   اند، که گاه معناي آیه را روشن        داده
  . باشد، لیکن ربطی به آیه ندارد خودشان درست می

  تفسیر کشاف 
  : نویسد می ذیل آیه، »الکشاف«زمخشري در 

ُق َو الْ ـِه الْ ـَو لِلَّ { ي بالد املرشق و املغـرب، و األرض ُكلُّهـا أ }َمْغِربـَمْرشِ
يها   ففي أّي مكان َفَعلُتم التَّولَِية، يعنـي }َفَأْينَام ُتَولُّوا{هللا، هو مالكها و ُمَتولِّ

تـي أَمـأ }َفَثمَّ َوْجُه اهللا{... تولية وجوهكم َشْطَر القبلة َر هبـا و ي جهُتـه الَّ
 . َرضَيها

ّنكم إذاُمنِعُتم أن ُتَصلُّوا يف املسجد احلرام أو يف بيت املقـدس فقـد أ املعنىو
ُجِعَلْت لكم األرَض مسجدًا، َفَصلُّوا يف أيِّ ُبْقَعة ِشْئُتم ِمن ُبقاعها، َو اْفَعُلوا 

َتصُّ إمكاهنا  يف مـسجد دون التوليَة فيها فإنَّ التَّوليَة ممكنٌة يف كلِّ مكان الَخيْ
 الرمحة، ُيريد التوسعَة عـيل }إِنَّ اهللاَ واِسع{مسجد وال يف مكان دون مكان 

 .  بمصاحلهم}َعلِيم{عباده و التيسري عليهم 
َهْت    ؛١و عن ابن عمر، َنزَلْت يف صالة املسافر عيل الراحلة أينام َتَوجَّ

 زمـین  هاي مشرق و مغرب و همـۀ      یعنی سرزمین » براي خداست مشرق و مغرب    «
  . باشد و خدا مالک و متولِّی آن است ملک خدا می

                                      
  .180 : 1) زمخشري(الکشاف  .1
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یعنـی در هـر مکـانی کـه شـما روهاتـان را سـوي قبلـه                 » پس هرکجا رو کنیـد    «
باشد همـان سـمتی کـه         یعنی جهت خدا می   » همان جا وجه خداست   «... بگردانید

در ایـن   : معناي این سـخن ایـن اسـت کـه         . پسندد  خدا به آن امر کرده و آن را می        
 که شما از نماز در مسجد الحرام یا بیـت المقـدس بازداشـته شـدید، همـۀ               هنگام

اي از زمـین کـه        پـس در هـر گوشـه و نقطـه         . زمین برایتان مسجد قرار داده شـد      
خواستید، نماز گزارید، و رویتان را سوي قبله بگردانیـد؛ زیـرا رو بـه قبلـه قـرار        

  . اص نداردگرفتن در همه جا ممکن است، به مسجد یا مکان خاصی اختص
توسعه و گشایش و آسـانی را بـراي بنـدگانش           » همانا رحمت خدا گسترده است    «

  . »دانا و آگاه است«خواهد و به مصالح آنان  می
این آیه، دربارة نماز مسافر بر مرکب نازل شد کـه           : از ابن عمر نقل شده است که      

  . تواند نماز گزارد اش رود، می به هرسو راحله
 اهل سنت نیز، مقصود از آیه ایـن اسـت کـه انـسان در                پس بر اساس تفاسیر   

شـود و     هرکجا که باشد، رو به سمت قبله که نماز گزارد، جلب رضایت خدا مـی              
  . الزم نیست که در مسجد الحرام یا در خانۀ کعبه باشد

ـب انجـام داد، هرسـو کـه                نمازهاي مستحبی را می    توان در حال سوار بر مرکَ
خداست و خشنودي او به دست      ) و جهت (ت، وجه   مرکَب حرکت کند همان سم    

  . آید می

  تفسیر المیزان 
اي تبیین شده است که درجاي خودش سخن درستی         در این تفسیر، آیه به گونه     

  . باشد، لیکن به مقصود آیه چندان ربطی ندارد می
  : نویسد عالمه طباطبایی، در ذیل آیۀ مذکور، می

ُق ـِه الْ ـولِلَّ { :قوله تعاىل  املـرشق و }ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجـُه اهللاَمْغِرُب َفأْينَام ـ و الْ َمْرشِ
املغرب و كل جهة من اجلهات حيث كانت فهي هللا بحقيقة امللـك التـي ال 
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تقبل التبدل و االنتقال، ال كامللك الذي بيننا معارش أهل االجتامع، و حيث 
ال كملكنا املستقر ء حميط بنفسه و أثره،  إن ملكه تعاىل مستقر عىل ذات اليش

عىل أثر األشياء و منافعها، ال عىل ذاهتا، و امللك ال يقوم من جهة أنه ملـك 
إال باملكه فاهللا سبحانه قائم عىل هذه اجلهات حميط هبا و هو معها، فاملتوجه 

 .ء من اجلهات متوجه إليه تعاىل إىل يش
ات تقريبا إذ ال و ملا كان املرشق و املغرب جهتني إضافيتني شملتا سائر اجله

 ... . تانييبقى خارجا منهام إال نقطتا اجلنوب و الشامل احلقيق
 و ـ  فيه وضع علة احلكم يف اجلزاء موضع اجلزاء، و التقدير}َفَثمَّ َوْجُه اهللا{
 جاز لكم ذلك فإن وجه اهللا هناك، و يدل عىل هذا }َفَأْينَام ُتَولُّوا{ ـ أعلم اهللا

 أي إن اهللا واسـع } واِسـٌع َعلِـيمٌ إِنَّ اهللا{ :وله تعاىل تعليل احلكم بق،التقدير
امللك و اإلحاطة عليم بقصودكم أينام توجهت، ال كالواحد من اإلنسان أو 
سائر اخللق اجلسامين ال يتوجه إليه إال إذا كان يف جهة خاصة، و ال أنه يعلم 

هـة توجه القاصد إليه إال من جهة خاصة كقدامه فقط، فالتوجه إىل كـل ج
 .توجه إىل اهللا، معلوم له سبحانه

و اعلم أن هذا توسعة يف القبلة من حيـث اجلهـة ال مـن حيـث املكـان، و 
ُق َو الْ ـِه الْ ـَو لِلَّ {: الدليل عليه قوله   ؛١}َمْغِرُب ـَمْرشِ

مشرق و مغرب و هر جهتی از جهـات کـه باشـد، ملـک حقیقـی خداسـت کـه                     
. باشد  مانند ملکی که میانِ ما مردم است نمیپذیرد؛ و دگرگونی و نقل و انتقال نمی

و از آنجا که ملک خداي متعال بر ذات شیء مستقر است و به خود آن و آثارش         
گیرد، نـه بـر       نه مانند ملک ما که بر آثار اشیا و منافع آنها قرار می            (احاطه دارد   
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، گـردد   و ملک از آن جهت که ملک است جز به مـالکش اسـتوار نمـی               ) ذاتشان
. باشـد   خداي سبحان بر این جهات سیطره دارد و محیط بر آنهاست و با آنهـا مـی                

  . پس هرکس به هر جهتی رو کند، سوي خدا رو کرده است
شوند؛   اند، تقریباً همۀ جهات را شامل می        و چون مشرق و مغرب، دو جهت اضافی       

  ... . ماند زیرا جز نقطۀ شمال و جنوب حقیقی از آن دو بیرون نمی
در آن، علت حکم در جزا، در موضـع جزاسـت و             }َفَثمَّ َوْجُه اهللا{که فرمود   این

هرکجا رو کنید، این کار برایتان جایز است؛ زیرا وجـه خـدا در       : تقدیر این است  
  . آنجاست

 } واِسـٌع َعلِـيمٌ إِنَّ اهللا{تعلیلِ حکم در این سـخن       ] یعنی بر جزا  [و بر این تقدیر     
 هر کجا که -هایتان  اطه خدا وسعت دارد و به نیت    داللت دارد، یعنی ملک و اح     

هاي جسمانی نیست که توجـه    داناست یعنی مانند انسان و دیگر آفریده -رو کند   
شود مگر زمانی که در جهتی خاص باشد، و توجه قصد کننده را سوي  سوي او نمی
  . فقط) مثالً از روبرو(داند مگر از جهت خاص  خودش نمی

  . باشد ی، توجه سوي خداست و براي خداي سبحان معلوم میپس توجه به هر جهت
بدان که این آیه، توسعه در قبله از حیث جهت است نه از نظر مکـان، دلیـل آن                    

  .»براي خداست مشرق و مغرب«: این سخن خداست که فرمود
بخش پایانی فرمایش عالمه، سخن درستی است؛ یعنی در موارد خاص، انسان به        

هر جهتی که انـسان رو کنـد قبلـه انگاشـته            (ند صحیح است    هر طرف نماز بخوا   
  . نه اینکه کعبه در آن سمت باشد) شود می

 یعنـی   لیکن بخش نخست فرمایش ایشان، تناسب روشنی با معناي آیه نـدارد،           
 و روایات ذکر شده نیز بـا آن         باشد،  آیه در مقام بیان مطلبی که ایشان فرموده نمی        

  . سازگار نیست
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  ن تفسیر البیا
  : فرماید  دربارة این آیه می�مرحوم آیت اهللا خوئی

إهنا دالة عـىل عـدم اختـصاص جهـة : والصحيح أن يقال يف اآلية الكريمة
خاصة باهللاّ تعاىل، فإنه ال حييط به مكان، فأينام توجه اإلنـسان يف صـالته و 

ومـن هنـا اسـتدل هبـا أهـل . دعائه و مجيع عباداته فقد توجه إىل اهللاّ تعـاىل
للمسافر أن يتوجه يف نافلته إىل أية جهة شاء، وعىل   عىل الرخصة:لبيتا

صحة صالة الفريضة فيام إذا وقعت بـني املـرشق و املغـرب خطـأ، وعـىل 
 وعىل صحة سجود التالوة ،صحة صالة املتحري إذا مل يعلم أين وجه القبلة

إىل  ملـا أمـر احلجـاج بذبحـه ;إىل غري القبلة، و قد تالها سعيد بـن جبـري
األرض فهذه اآلية مطلقة، و قد قيدت يف الصالة الفريضة بلـزوم التوجـه 
فيها إىل بيت املقدس تارة، و إىل الكعبة تارة أخرى، و يف النافلة أيضا يف غري 

 . حال امليش عىل قول
و أما ما يف بعض الروايات من أهنا نزلت يف النافلة فليس املراد أهنا خمتـصة 

  ١.»اآليات الختتص بموارد نزوهلاو قد تقّدم أن «بذلك 

حاصل گفتار ایشان این است که آیۀ مبارکه داللت دارد بر اینکه سمت و جهـت                
خاصی به خداي متعال اختصاص ندارد، چه اینکه هیچ مکانی به او احاطه نـدراد، پـس                 
انسان در حال نمازش و دعایش و همۀ عباداتش به هر سمت روي نماید توجه به خـدا          

ت نمازي که به سـمت        :از این روست که ائمۀ اهل البیت      . استنموده   براي صح 
  : از آن جمله است. اند قبله نباشد در موارد متعددي به این آیه استناد فرموده

  . در مورد شخص مسافر هنگام خواندن نماز نافله. 1
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دربارة فردي که نماز واجبش را از روي خطا به غیر جهت قبلـه بخوانـد در        . 2
  . ی که بین مشرق و مغرب واقع شودصورت
که   دربارة شخصی که نداند قبله کدام جهت است و سرگردان بماند همچنان           . 3

بیر ـ هنگامی  ـاج روي او را در حـال بریـدن سـر        سعید بن جکه بـه دسـتور حج
  . مبارکش به سمت زمین قرار دادند ـ این آیه را تالوت نمود

ن آیه در مورد نافله نازل شده است مـراد          و آنچه در بعضی روایات آمده که ای       
این نیست که آیه مختص به نافله باشد چه اینکـه آیـات، اختـصاص بـه مـوارد                   

  . نزولشان ندارند
پس آیه مطلق است، البته اطالق آن به نماز واجب تقیید خورده چه اینکـه در                

ه به  نمازهاي واجب زمانی الزم بود که به سمت بیت المقدس، و سپس الزم شد ک              
سوي کعبه رو نمایند، همچنانکه اطالق آن به نمازهاي نافله در غیر حال مشی ـ بنا 

  . تقیید خورده استنیز به قول بعضی ـ 

  دیدگاه فالسفه و اهل عرفان 
شود که مقصود از این آیـه، درسـتی    از بعضی از سخنانِ اهلِ عرفان استفاده می       
 را به آنچه در ذهنش آمده منحـصر         هر اعتقادي دربارة خداست و انسان نباید خدا       

افتد و وجودي را نباید از خدا نفی کند وگرنه به             دور می   سازد وگرنه از حقیقت به    
  . انجامد محدودیت خدا می

انـد کـه هرگـز بـا          اند و به تأویل برده      اي معنا کرده    و نیز گاه آیه را به گونه      
  . کند یباشد و به ذهن کسی خطور نم مضمون و ظاهر آن سازگار نمی

  سخن مرحوم فیض کاشانی 
  : گوید  می1»عین الیقین«فیض کاشانی در 
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كيف اليكوُن اهللا سبحانه ُكلَّ األشياء و هو رصُف الوجود الغـري املتنـاهي 
نـاهي يكن ُحميطـًا بـه، لت  عنه وجوٌد ملُج رُ فلوَخيْ ! شدًة و قّوًة و غني و متامًا؟
ّنكم لـو أدليـُتم بحبـل إيل بل إ.  عن ذلكتعاىل! وجوده دون ذلك الوجود

 واِسـٌع  إِنَّ اهللاُتَولُّـوا َفـَثمَّ َوْجـُه اهللاَفـَأْينَام {األرض السفيل، َهلَـبَط َعـيل اهللا، و 
 ؛ ١}َعليم

که او از نظر شدت و قوت و غنـا و    چگونه خداي سبحان همه اشیا نباشد درحالی      
شد کـه خـدا     اگر وجودي از خدا خارج با     ! تمامیت، وجود محض نامتناهی است؟    

خـدا  ! گردد به آن محیط نباشد؛ وجود خدا متناهی و محدود به غیر آن وجود می            
تـرین نقطـۀ زمـین        بلکه اگر ریسمانی را سوي پـایین      . از این محدودیت برتر است    

هرکجا که رو کنید، همان جا وجه خداست، بـه          «آید، و     افکنید بر خدا فرود می    
  . »راستی که خدا وسعت دهنده و داناست

  نقد و بررسی 
انـد،    از ایـن سـخن برگـشته   ـ در پایان عمـر   ـبه احتمال زیاد، مرحوم فیض  

آید، لیکن پاسخ ایشان این است که این گونه  که از رسالۀ انصاف ایشان برمی       چنان
گیرد وگرنه بر مبنـاي       سخنان در پی اعتقاد به سنخیت میان خالق و خلق شکل می           

آید؛ زیرا دیگر اشـیا از سـنخ خـدا             الزم نمی  بینونت میان خدا و خلق، محدودیتی     
  . نیستند تا نفی آنها حضرت حق را متناهی کند

 به فرض که چنین حـدیثی       -معناي حدیثی که در ضمن سخن فیض آمده نیز          
این است که خدا در همه جا هست و حضور علمی دارد، در عین اینکه                ـ 2درست باشد 

  . وان تصور کرد که از وجود او تهی باشدت خدا مکانی و زمانی نیست، جایی را نمی
  . و حضور خدا به معناي قیمومت اوست
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  سخن ابن عربی 
  : نویسد ابن عربی در تفسیر این آیه می

ُق ـِه الْ ـَولِلَّ {  أي عاَملِ النور و الظهـور، الـذي هـو َجنَّـة النـصاري و }َمْرشِ
  .قبلُتهم باحلقيقة هو باطنُه

 الظلمة و اإلختفاء، الذي هو َجنَّة اليهود و قبلـُتهم  أي عاَملِ }َمْغِرُب ـَو الْ {
 . باحلقيقة هو ظاهره

ُهوا ِمَن الظاهر والباطن }َفَأْينَامُتَولُّوا{ } َفـَثمَّ َوْجـُه اهللا{ أي، أيُّ جهٍة َتَتَوجَّ
َية بجميع صفاته  . ای ذاُت اهللا اُملَتَجلِّ

ّيل هلا بـصفة مجالـه حالـَة أو و هللا اإلرشاق عيل قلوبكم بالظهور فيها و التَّجَ 
ه و إحتجابه بُصَورها و ذواهتا، و  شهوِدكم و فنائكم؛ و الغروب فيها بَِتَسرتُّ

 . إختفائه بصفة جالله حالَة بقائكم بعد الفناء
  ١يكن يشء إالّ اّياه وحده؛ فأّي جهة تتوجهوا حينئذ فثم وجهه، مل

باشـد و قبلـۀ    ت نصاري مییعنی عالَم نور و ظهور، که بهش     » براي خداست مشرق  «
  . حقیقی ایشان باطن آن عالَم است

باشـد و     یعنی عالَم ظلمت و پوشیدگی، که بهشت یهود می        » براي خداست مغرب  «
  . قبلۀ حقیقی آنها ظاهر آن عالَم است

» آنجا وجه خداسـت   «یعنی به هرجهت ظاهر و باطنی بنگرید      » هرکجا رو کنید  «
  .  متجلّی شده استیعنی ذات خداست که به همۀ صفاتش

هاتـان بـه      بر قلب ) و درخشیدن (براي خداست اشراق    :] معناي آیه چنین است   [یا  
ها به صفت جمالش در حال شهود و فناي شما؛            وسیلۀ ظهور در آنها و تجلّی بر دل       

ها و ذواتشان،  هاتان به پنهان شدن خدا و احتجاب او به صور دل و غروب در قلب
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  . خدا به صفت جاللش در حال بقاي شما پس از فنایتان) نو مخفی شد(و اختفا 
پس در این هنگام، به هر جهتی که توجه و رو کنید، آنجا وجه خداست؛ چیزي                

  . نیست مگر او که یگانه است
  : گوید  می»الحکم فصوص«ابن عربی در 

ُلبه فيها، و باجلملة، فالُبدَّ لُِكّل شخص ِمن عقيدٍة يف رّبه َيْرِجُع هبا إليه و َيطْ 
ذ منه و أسـاَء  ّيل له يف غريها َاْنَكره و َتَعوَّ ّيل له احلّق فيها أَقرَّ به و ان َجتَ فإذا َجتَ

َب معه  . األدَب عليه يف نفس األمر و هو عند نفسه أّنه قد َتأدَّ
فالَيْعَتِقُد معتقٌد إهلًا إالّ َجَعَل يف نفسه، فاإلله يف اإلعتقـادات باجلعـل، فـام 

 .  ُنُفوسهم و ما َجَعُلوا فيهارأوا إالّ 
فانُظر مراتَب الناس يف العلم باهللا تعايل، هو عـني مـراتبهم يف الرؤيـة يـوم 

 . القيامة، و قد أْعَلْمُتَك بالَسَبب املوجب لذلك
ّياك ان َتَتَقيََّد بَِعْقد خمصوص و َتكُفَر بـام سـواه َفَيفوُتـك خـٌري كثـٌري، بـل إف

 .  ما هو عليهَيُفوتك العلم باألمر عيل
 أوسـُع و أعظـم  اهللاَ تعاىل لُصَور املعتقدات ُكّلها، فإنّ سك َهُيوىلفكن يف نف

ُرصه َعْقٌد دون عقد؛ فاّنه يقول  و ما َذَكَر } َفَأْينَام ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اهللا{ِمن أن َحيْ
  ... .أينًا ِمن أيِن و َذَكَر أّن َثمَّ وجه اهللا، و وجُه اليشء حقيقُته

. َفَقد باَن لك عن اهللا تعايل أنه فی أينّية كّل ِوجهة، و ما َثـمَّ إالّ االعتقـادات
فالكل ُمصيب و ُكلُّ ُمصيب مأجور و ُكلُّ مأجور سعيد و ُكلُّ سعيد مريض 

 . عنه، و إن شقي زمانًا ما يف الدار اآلخرة
َ اهُل العناية   يف احليـاة ـاهل حـق  مع علمنا بأّهنم سعداُء ـَفَقد َمِرَض و َتأملَّ

فمن عبـاد اهللا َمـن ُتـْدِرُكهم تلـك اآلالم يف احليـاة األخـري يف دار . الدنيا
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 الذين َكـَشُفوا األمـر ـهل العلم أتسّمي جهنّم، و مع هذا الَيْقَطُع احٌد من 
 أّنه اليكون هلم يف تلك الدار نعيم خاص هبم، اّما بفقد أَمل ـعيل ما هو عليه 

اْرَتَفع عنهم فيكون نعيُمهم راحَتهم عن وجدان ذلـك األمل، كانوا َجيُدونه فَ 
  ١او يكون نعيٌم مستقل زائد كنعيم اهل اجلنان يف اجلنان، و اهللا اعلم؛

اي است که با آن عقیـده سـوي خـدا بـاز               خالصه، ناگزیر براي هر شخصی عقیده     
  . جوید اش می گردد و خدا را در آن عقیده می

کند؛ و اگـر حـق در         برایش تجلّی یابد، به حق اقرار می      پس اگر حق در آن عقیده       
بـه آنچـه خـود حـق        [تابـد و از آن        غیر آن عقیده تجلّی پیدا کند، حق را برنمـی         

اش تجلـی یافتـه    حقی که در غیر عقیـده     [برد و در حقیقت به آن         پناه می ] داند  می
   .داند کند و پیش خودش این کار را رعایت ادب می احترامی می بی] است

براي خویشتن قرار داده    ] خود[بنابراین، هر صاحب اعتقادي، به خدایی جز آنچه         
باشد، و مردم جز نفوسشان و آنچه را  در اعتقادات به جعل می» إله«پس. گرود نمی

  . اند، باور ندارند در آنها قرار داده
این علم بـه خـدا، عـین        ! پس به مراتب مردم دربارة علم خداي متعال، نیک بنگر         

و به سببی که موجـب آن       . باشد  در قیامت می  ] خدا[راتب آنها نسبت به رؤیت      م
  . است تو را آگاه ساختم

در [کـه   ! اي مقید باشی و به ماسواي آن کفر ورزي          پس بپرهیز که به عقیدة ویژه     
. شـود   رود، بلکه علم به واقع از تو فوت می          خیر فراوانی از دستت می    ] این صورت 

 پذیراي همـه صـور معتقـدات بـاش؛ زیـرا خـداي متعـال                بنابراین، همچون هیوال  
اي خـاص او را محـصور سـازد، چـه او      تر از آن است که عقیده    تر و بزرگ    وسیع
در ایـن سـخن، جـایی از    » هرکجا رو کنید، همان جا وجـه خداسـت      «: فرماید  می

وجـه خداسـت؛ و وجـه شـیء،         ] در همـه جـا    [جاها را نیاورد و ذکر کرد کـه         

                                      
  . 114 - 113: وص الحکمفص .1
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  ... . حقیقت آن است
پس روشن شد که خداي متعال در فراروي هر جهتی هست و این در هرسو بـودن          

پس هر گرایش و اعتقادي درست اسـت و هـر اعتقـاد             . باشد  جز در اعتقادات نمی   
باشـد و هـر      منـد مـی     درستی پاداش دارد و هر آن کـه پـاداش داده شـود سـعادت              

  . مندي مورد خشنودي است سعادت
آید؛ زیـرا     نقصی به شمار نمی   [ر آخرت به شقاوت گذراند      و اگر کسی زمانی را د     

بـا  ] و کسانی که مورد توجـه خداینـد       [که اهل عنایت    ] کنیم  به وجدان حس می   
شوند و رنـج   اند، در حیات دنیا بیمار می مند و اهل حق   دانیم آنان سعادت    اینکه می 
  . کشند و درد می
 در جایی کـه  ـدر حیات آخرت  ها  این دردها و رنج] توان گفت که می[بنابراین 

رسد و با وجود این، هیچ یک از  شود، به بعضی از بندگان خدا می        جهنم نامیده می  
اهل علم ـ کسانی که واقع امور را با کشف دریافتند ـ قطع ندارد کـه در آن دنیـا     

  . اي براي آنان نباشد هاي ویژه نعمت
یابند، پس نعمتـشان       خود می  ها یا به رهایی از درد و رنجی است که در            این نعمت 

مندي بهـشتیان      مانند بهره  -باشد یا نعمت جداگانه و افزونی         راحتی از آن درد می    
   1.رسد، واهللا اعلم  به آنها می-در بهشت 

                                      
وي در آغـاز    ! شـود    بـه او القـا مـی       �ابن عربی اعتقاد دارد که سخنانش همه از سوي پیامبر          .1

  : نگارد می» 47فصوص الحکم، ص «
ـشِّره   627اما بعد، من در دهۀ آخر محرم سال      ب رؤیـاي بـشارت   (اي   ق در قلعـۀ دمـشق در م

فـصوص  «ایـن کتـاب     :  بود و به من گفـت      رسول خدا را دیدم که به دستش کتابی       ) دهنده
برِ خدا و پیامبر و  فرمانْ: گفتم. آن را بگیر و به مردم برسان تا سودمندشان افتد     ! است» الحکم

  . که به آن امر شدیم باشم؛ چنان اولوا األمر از خودمان می
 و  �اهللامات رسـول    «: گوید آور و تأمل برانگیز است که ابن عربی با این همه ادعا می              شگفت  

نه        از دنیا رفت بدون اینکـه بـر خالفـت           �؛ رسول خدا  » ...ما نص بخالفۀ عنه إلى أحد و العی 
  ). 163: فصوص الحکم... (کسی تصریح کند و هیچ کس را تعیین نفرمود 
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  : نگارد می» 410ممد الهمم، پاورقی، ص «زاده آملی در ذیل این عبارت در  آقاي حسن  
.  بـود  7راى خود وصى تعیین فرمود و آن امیر المؤمنین علـى          شک نیست که رسول اللّه ب       

زیرا چون قلم و کاغذ  . چنانکه شک نیست که رسول اللّه در حین ارتحال تعیین خلیفه نفرمود           
و کار بـه مـشاجره و   » و ان الرجل لیهجر« کتاب خدا ما را کافى است: خواست، عمر گفت 

در عین حـال    . ر کتب فریقین مذکور است    نزاع در حضور رسول اللّه کشید به تفصیلى که د         
دانست که در میان امتش کسى هست که خلیفه است و اوست که در حقیقـت            رسول اللّه مى  

جانشین آن جناب است و اگر خیلى جمود و سماجت در ظاهر لفظ بشود باید گفت که شیخ            
ـ             ى صاحب عصمت نبود، و در اول کتاب تصریح کرد که گفت من رسول و نبـى نیـستم ول

وارثم و حارس آخرتم و چون صاحب عصمت و رسول و نبى نیست، کشف او را که أخذ از 
   .حق تعالى است به حسب معتقد و سوابق انس و الفت اشتباهى روى آورد

 دارد و لـذا جنـاب آقـاي    �کالم ابن عربی صراحت در عدم تعیین خلیفه از جانب رسول خدا      
) عدم تعیین هنگام مـوت    (و لکن توجیه مذکور     حسن زاده در صدد توجیه آن بر آمده است          

لعلمه أنّ  «: گوید چون عبارت ابن عربی که در ادامه عبارت فوق می         . درست به نظر نمی رسد    
فلمـا  . فی أمته من یأخذ الخالفۀ عن ربه فیکون خلیفۀ عن اهللا مع الموافقۀ فی الحکم المـشروع                 

لـم یحجـر    «زیرا جملـه    . کند ه را نفی می   به طور اطالق تعیین خلیف    » علم ذلک لم یحجر األمر    
اشاره دارد به اینکه پیامبر از خالفت هیچ کس منع نکرد در حالی که تعیین فردي بـه           » األمر

  .عنوان خلیفه سبب منع از خالفت دیگران خواهد بود
اگر این کشف از حق تعـالی       : رسد، اول اینکه   ناگفته نماند که دو اشکال در اینجا به نظر می           

 � که کل کتـاب از پیـامبر اکـرم         -با عبارت اول    :  اشتباه در آن معنا ندارد، دوم اینکه       است،
  . سازگار نیست-است 

بقـدري مـورد اعتمـاد    ) فصوص الحکـم ( است که این کتاب تعجـب با این وجود جاي بسی      
  : نویسند  می  مؤلفيبیان رؤیاشارحان است که در 

 یافته؛ زیرا عارف سالک بایـد امـین اهللا باشـد و             این بیان عذرخواهی است از ابراز آنچه که         
  . اَسرار دوست را آشکار نکند

قیـصرى،   شـرح . ( که اگر من اظهار کردم به فرمان رسول مأمور بودم          کند  اما عذرخواهی می    
  ). 308ص 

  : نگارد می) 8پانویس، ص ( در ممدالهمم و نیز شارح فصوص  
 را خـداي  - رؤیاي صـالحه  -م که آن مبشره    در جایی وارد است که به چشم باطن خود دید           
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اي درست است  دارد که هر عقیده  پیداست که ابن عربی، در این سخن، بیان می        
مندي   سازد و موجب بهره     دا می رساند و مشمول عنایات خ      و انسان را به حقیقت می     

ـ هایش از نعمت ـ   در سراي آخرت  هرچند ممکن است چگـونگی ایـن   ( شود  می 
  ). مندي نسبت به افراد متفاوت باشد بهره

یابـد و بـه رد بـاور          در این دنیا هرکس بر اساس بینش خود به خدا اعتقاد می           
؛ زیرا آن اعتقاد نیز     پردازد که این خود اسائه ادب به ساحت الهی است           دیگران می 
  . کند نفی می] ناآگاهانه[باشد و شخص از زاویۀ دید خودش آن را  درست می

                                                                                       
  ). نه مادي خارجی را(پس جمال مثالی پیغمبر را دید ) نه من خواستم(متعال به من نمود 

. یعنی مطالب این کتاب از اسرار است لکن چون مؤلف، مأمور به گفتن بوده بیان کرده است          
  :بد نیست در اینجا برخی از اسرار این کتاب را نقل کنیم

فقبضه طاهرًا مطهرًا ليس (: ایمان فرعون و قبض روح او در حالی که طاهر و مطهر بود ) لفا  
بُّ ما قبله.  قبل أن يكتسب شيئًا من اآلثام ء من اخلبث ألنه قبضه عند إيامنه فيه يش . و اإلسالم َجيُ

ْيَأُس من َرْوِح فإنه ال يَ {و جعله آية عىل عنايته سبحانه بمن شاء حتى ال ييأس أحد من رمحة اهللا، 
فـصوص الحکـم، ص     « ؛فلو كان فرعون ممن يئس ما بادر إىل االيـامن. }اهللا إِالَّ اْلَقْوُم اْلكافُِرونَ 

سـه رسـاله در نقـد    «در ضـمن »رسالۀ ایمان فرعـون « نقد و اشکاالت این بیان را در    .)»201
  . اثر میرزاي قمی ببینید»عرفان

ا َخطِيَئـاِهتِْم ُأْغِرُقـوا َفـُأْدِخُلوا َنـاًرا{ : از آیۀ شریفۀ   ابن عربی در برداشت   ) ب    ؛ سـرانجام  }ِممـَّ
) 25سـورة نـوح آیـۀ    (همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند       

فصوص الحکم، ( يف عني املـاء}َفُأْدِخُلوا ناراً  {فغرقوا يف بحار العلم باهللاَّ، وهو احلرية، :گوید می
خطیئات از خطوه گرفته شده و مقصود : نویسد یصري در شرح آن می؛ و ق)73فص نوحی، ص  

هایی استوار برداشتند و در دریاهاي معرفت غـرق شـده و آتـش               این است که قوم نوح گام     
  ).530 - 529: قیصرى، ص شرح(محبت را چشیدند 

 ابن عربی در ذیل عبارت متن و نیز در موارد دیگري از فصوص الحکـم           کهشایان ذکر است      
این جمله، با کشف و بـاوري کـه وي اذعـان      ! »و اهللا اَعلم  «: گوید  می) 214 و ص    190ص(
رود که شخص     طور معمول، این عبارت، در جایی به کار می          افتد؛ زیرا به    دارد سازگار نمی    می

  . به قطع و یقین نرسد و احتمال دیگر نیز مطرح باشد یا به ذهن کسی بیاید
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اي به خدا معتقـد باشـد، در          به نظر ابن عربی، هرکس در این دنیا، به هر گونه          
یابد و اینکه در قیامت، درجات مختلف است به جهت            طور می   آخرت خدا را همان   

ست؛ زیرا خدا در آخرت بـه صـورت اعتقـادي کـه             تفاوت اعتقادات در این دنیا    
مباد که انسان عقیدة خاصی را درست       . یابد  هرکس دارد، برایش تجلّی و ظهور می      

بداند و به عقاید دیگر کفر بورزد که در این صورت خیـر فراوانـی را از دسـت                   
اي از حقیقـت اسـت و         دهد؛ زیرا آنچه را که شخص دریافته تنها بعـد و الیـه              می
  . اند ان اَبعاد دیگري را دریافتهدیگر

ها مستقیم اسـت و        جدید همۀ صراط   فکران  به اصطالح روشن  به تعبیر بعضی از     
هاي  مانند کسان زیادي که از اطراف دامنه [رسند    همه در هدف به یک حقیقت می      

  ]. اند یک کوه بزرگ به سوي قله در حرکت
 و همـه را درسـت بدانـد و          اي باشـد    آدمی باید مانند هیوال، پذیراي هر عقیده      

تر و  بپرهیزد از اینکه خدا را در آیین و عقیدة خاصی منحصر سازد؛ زیرا خدا وسیع    
  . تر از این است که عقاید گوناگون بتوانند او را محصور سازند بزرگ

  . اي همان وجه اهللا و جهت الهی و مرضی اوست هر عقیده
کشد که در واقع نفی جهنم        ر می گاه، در پایان، بهشت و دوزخی را به تصوی          آن

  . یابد یابند و همه چیز به خوبی و خوشی فرجام می است و همه از آتش نجات می
 سخنی در ارتباط با آیۀ مذکور دارد کـه          »ممدالهمم«زادة آملی در      آقاي حسن 

ها در    سازد و از وجود این گونه گرایش        تر می   ذکر آن، عبارت ابن عربی را روشن      
  : نویسد وي می. کند ایت میزمان حاضر حک

هر موجودي وجه خاصی به حق دارد مراد این است که : اینکه قیصري گفته است
  ... عنوان مظهِر و مظهر و مطلق و مقید است

پـس انیـت حـق    . این نکته را دربارة انیت، مرحوم آخوند در اسـفار آورده اسـت     
 و انیـت   -ن بـا او باشـد        نه غیـري کـه مبـای       -تعالی غیر از انیت صادر اول است        

جبرئیل غیر از انیت میکائیل است و هکذا، و چون هر انیتی وجهۀ حق تعـالی و                 
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) 115: بقـره  (}َفَأْينَام ُتَولُّـوا َفـَثمَّ َوْجـُه اهللا{به تعبیر قرآن شریف وجه اهللا است        
جناب آخوند در اوایل اسفار فرق بین خالق و مخلوق را به مطلق و مقید گذاشـته               

  . ت که مقید، عین ارتباط به مطلق استاس
  :  فرمود9از این روي رسول اهللا

ِذي  يُتم بَِحبْ َنفُس َوالَّ د بَِيِده، َلو أنـَُّكم ُدلِّ   َهلََبَط عـىلل إىل األرض الُسفىل حممَّ
 اهللا؛

سوگند به کسی که جان محمـد در دسـت اوسـت، اگـر بـه ریـسمانی بـه سـوي                      
  . آید د، بر خدا فرود میپایینترین قسمت زمین آویخته شوی

رمذي به تفصیل در کتابش آورده است و این حدیث را ت .  
  : و عارفی به این نکتۀ دقیق، چنین اشاره دارد

  الی اندر خـواب ــحـضرت حق تع       ـد از دل پـرتــاب ــعــاشـقـی دیـ  
   دگـر دارم من از تـو دسـتــکـه ن      خـور  ـرفت آن غـمــدامـنـش را گ  
   1دیـد محـکم گرفتـه دامـنِ خویش      درویش  چون درآمد زخواب خویش  

  نقد و بررسی 
) گرایـی   کثرت(هاي جدیدي که به عنوان پلورالیزم         سخن ابن عربی و گرایش    

بلکـه خـالف    . باشـد   مطرح است از نظر عقل و نقل بر بنیان درستی اسـتوار نمـی             
  . ضرورت عقل و نقل است

اگر همۀ آنها   . انجامد   در بسیاري از موارد به تضاد و تناقض می         عقاید گوناگون 
درست باشد، الزمۀ آنها اجتماع نقیضین و ضدین است که در بطالن آنهـا شـکی                

  . وجود ندارد
  اشکال 

  : در این باره سه اشکال مطرح شده است
                                      

  . 72 - 71: ممدالهمم .1
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هـا باطـل انگاشـته        ها و مرام    اگر تنها یک مکتب حق باشد و دیگر مسلک        . 1
یابد؛ زیرا بدان معناست کـه خـدا تنهـا            گري خدا معناي درستی نمی      دایتشود، ه 

  . مانند کند و دیگران از هدایت خدا به دور می مردمان اندکی را هدایت می
شـود؛   فایده و پوچ می  هاي آنها، بی    در فرض مذکور، زحمات انبیا و کوشش      . 2

ـ      چون گروه بسیار کمی از مردمان، راه درست را می          روه بـسیاري بـه     یابنـد و گ
  . پیمایند روند و شیوة باطل را می کژراهه می

شود و بدان     دار می   مسئله عقالنیت در جهان خلقت و آفرینش آدمیان خدشه        . 3
معناست که خدا کارخانۀ بزرگی به نام جهان را آفریده که بسیار پیچیده و ظریف             

ین کارگاه عظیم   اند و ا    نقص آن بس اندك     و دقیق است، لیکن تولیدات سالم و بی       
   1.کند پیوسته محصوالت معیوب و خراب تولید می

  پاسخ 
  : توان گفت در پاسخ اشکاالت مذکور می

کنـد بـدان معناسـت کـه راه را            اینکه خدا هادي اسـت و هـدایت مـی          :اوالً
نمایاند، و انحراف خلق به خودشان مرتبط است، کما اینکه خـدا کـسی را بـه                   می

  . سازد نمیپیمودن راه درست مجبور 
هاي پیامبران الهی درجاي خودش محفوظ است؛ شریعت انبیـاي            مجاهدت :ثانیاً

باشد و هر یک از آنها به آمدن پیـامبر بعـد،              پیشین داراي محدودة زمانی ویژه می     
حال اگر کسی مستضعف فکري باشد و به اسالم نگراید، عقیدة باطـل             . مقید است 

  . باشد دارد، هرچند دوزخی نمی
برنـد    رسند، لیکن عقالنیت خود را به کار می         کسانی که به آئین حق نمی      :ثالثاً

کننـد، پـس از مـرگ در          شان کارهاي شایسته و نیک می       و به میزان خرد ورزي    

                                      
رد نظریۀ پلورالیزم در گفتار حضوري استاد سیدان با یکی از دانشوران مدافع آن مطرح شـده                  .1

  . است
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رسند بـه شـرط       یابند و به کمال می      گیرند و رشد و تعالی می       مسیر تکامل قرار می   
د و در پیدا کردن حـق و        آنکه در دنیا نسبت به حق و حقیقت لجاج و عناد نورزن           

  . رهنمون به آن، مقصر نباشند
  دالیل نقلی 

 باشـند،   اند و همـۀ عقایـد درسـت مـی           ها نجات بخش    ها و آیین    اینکه همه راه  
هـا و     برخالف تعالیم وحیانی است و قرآن و احادیث بر پـوچی چنـین گـرایش              

کی ـه و مسل  تواند دریابد که هر شیو      تأمل می باورهایی گویاست و هرکس با اندکی       
   .رساند ها آدمی را به مقصود نمی ار سازد و همه راهـد انسان را رستگـتوان نمی

  : خوانیم در سورة حمد می
اَط الْ { َ اَط الَّـِذيَن َأْنَعْمـَت َعَلـْيِهْم َغـريْ ِ الْ  * ُمـْسَتِقيمَ ـاْهِدَنا الرصِّ َمْغـُضوِب ـِرصَ

ني الِّ   ؛ ١}َعَلْيِهْم َو َال الضَّ
 به راه راست هدایت کن؛ راه کسانی که به آنها نعمـت دادي، نـه راه                 خدایا ما را  

  . کسانی که بر آنان خشم گرفتی و نه راه گمراهان
اند، و از آنها تنها یک دسته در صراط           در این آیه، افراد به سه دسته تقسیم شده        

ه اي پیدا کند و به هر راهـی کـه رود، در را    اند، نه اینکه هرکس هر عقیده       مستقیم
  ! یابد مستقیم قرار دارد و به کمال مطلوب دست می

  : و در آغاز سورة بقره آمده است
الَّـِذيَن ُيْؤِمنُـوَن بِاْلَغْيـِب َو ُيِقيُمـوَن  * ُهـًدى لِّْلُمتَِّقـنيَ  َذلَِك اْلكَِتُب َال َرْيَب فِيهِ {

َلوَة َو ممِّ َا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقونَ   ُأنِزَل إَِلْيـَك َو َمـا ُأنـِزَل ِمـن اموَن بِ َو الَِّذيَن ُيْؤِمنُ  * الصَّ
ــونَ  ــاالَ ِْخَرِة ُهــْم ُيوقِنُ ــمْ  ُأْوَلئــَك َعــىلَ  * َقْبلِــَك َوبِ ِ هبِّ ــن رَّ َوُأْوَلئــَك ُهــُم   ُهــًدى مِّ

  ؛ ٢}ُمْفلُِحونـالْ 
                                      

  . 7 - 6آیۀ ) 1(سورة فاتحه  .1
  . 5 - 2آیۀ ) 2(سورة بقره  .2
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هـاي آن اسـتوار و    گمـان ایـن کتـاب از جانـب خـداي متعـال اسـت و آمـوزه          بی
  . تردیدناپذیرند
آورند ونماز  ایت براي پرهیزکاران است؛ آنانی که به غیب ایمان میاین کتاب، هد

کنند، و کسانی که به آنچه  ایم انفاق می شان کرده دارند و از آنچه روزي پا می را به
آخرت، یقین ) رستاخیز(که بر تو نازل شده و بر کسان پیش از تو فرود آمده و به 

  . دارند
  . اند که رستگارند اند، و اینان همان کسانی ارشاناند که بر هدایتی از پروردگ اینان

سـازد و     اند مـشخص مـی      این آیات نیز به روشنی کسانی را که اهل رستگاري         
سازد که دیگر مردمـان و آنـان    شمارد و سیاق آن آشکار می   ویژگی آنها را برمی   

  . شوند که فاقد این صفات باشند رستگار نمی
  : خوانیم می» عصر«و در سورة 

اِت َو  * إِنَّ اْالنَساَن َلِفى ُخـْرسٍ  * اْلَعْرصِ وَ { اِحلَ إِالَّ الَّـِذيَن َءاَمنُـوْا َو َعِمُلـوْا الـصَّ
ّق  رب  َتَواَصْوْا بِاْحلَ   ؛ ١} َو َتَواَصْوْا بِالصَّ

سوگند به عصر که انسان در زیان و خسران است مگر کسانی که ایمان آوردند و  
  .  به حق فراخواندند و به صبر سفارش کردندرا یکدیگر عمل صالح انجام دادند و

پس کسانی که درحیطۀ ایمان درنیایند و عمل صالح انجام ندهند و حق مدار و               
کارند و سودي عایدشان      شکیبا نباشند و مردم را به حق و صبر توصیه نکنند، زیان           

  . شود نمی
  : و نیز در سورة بقره آمده است

  ٢} اَءاَمنُتم بِِه َفَقِد اْهَتَدوْا َوإِن َتَولَّْوْا َفإِنمَّ َا ُهْم ِىف ِشَقاقَفإِْن َءاَمنُوْا بِِمْثِل مَ {
یابند؛ و اگر روي      که شما ایمان آوردید، ایمان آورند، هدایت می        چنان اگر آنان آن  

                                      
  . 3 - 1آیۀ ) 103(سورة عصر  .1
  . 137آیۀ ) 2(سورة بقره  .2
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جـز ایـن نیـست کـه در چنـد دسـتگی و              ) و مثـل شـما ایمـان نیاورنـد        (گردانند  
  . ناسازگاري خواهند ماند

 نفـی شـده و      - بـه شـدت      -پرستی و شـرك       ر آیات فراوانی، بت   همچنین د 
سازد و از هر خیر و سعادتی  اي به شمار آمده است که انسان را دوزخی می کژراهه

  : کند و پیامدي جز فالکت، تباهی و هالکت ندارد محروم می
ا كَاُنوْا َيْعَمُلون{ بَِط َعنُْهم مَّ   ؛ ١}َو َلْو َأْرش َُكوْا َحلَ

  .شود رود وهیچ می اند از دستشان می  بورزند، اعمالی را که انجام دادهاگر شرك
َام ُأِمرْ { َك بِهُت َأْن َأْعُبَد اهللاُقْل إِنَّ  ؛ ٢} َو َال ُأْرشِ

  . همانا من امر شدم که خدا را بپرستم و به او شرك نورزم: بگو
َم اهللاْك بِاهللاَمن ُيْرش ِ{ َة وَ  َفَقْد َحرَّ نَّ  ؛ ٣}ُه النَّارا َمْأوَ  َعَلْيِه اْجلَ

  . گرداند هرکه به خدا شرك بورزد، خدا بهشت را بر او حرام می
ْك بِاهللاِ َفَقْد َضلَّ َضالالً {   ؛ ٤}اً  َبِعيدَو َمن ُيْرش ِ

  . افتد هرکه به خدا مشرك شود، در گمراهی بس دوري فرو می
َك َلُظْلٌم َعظِيم{ ْ  ؛ ٥}إِنَّ الرشِّ

  . گ استبه راستی شرك ظلمی بس بزر
َك بِهإِنَّ اهللا{   ؛ ٦} َال َيْغِفُر َأن ُيْرشَ

  .آمرزد خدا شرك به خودش را نمی
   

                                      
   . 88آیۀ ) 6(سورة انعام  .1
  . 36آیۀ ) 13(سورة رعد  .2
  . 72آیۀ ) 5(سورة مائده  .3
  . 116آیۀ ) 4(سورة نساء  .4
  . 13آیۀ ) 31(سورة لقمان  .5
  . 116 و 48آیۀ ) 4(سورة نساء  .6
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ُكون ىلَ اَنُه َو َتعَ اُسْبَح {   ؛ ١} َعامَّ ُيْرشِ
  . ورزند خدا منزه و متعالی است از شرکی که آنها می

هاي پیـشین بـه       همچنین روایات زیادي در این راستا وجود دارد، که در بحث          
  .  از آنها اشاره شدبعضی

  بررسی یک حدیث 
سـازند و از      هاي مختلف از دین را مطرح مـی         برخی از کسانی که مسئله قرائت     

گویند، گاه بخشی از یـک حـدیث را           گرایی سخن می    هاي مستقیم و کثرت     صراط
  . دهند آورند و آن را تأییدي براي درستی این نوع گرایش قرار می می

  :  است که فرمودند روایت شده7از امام صادق
 ٢؛َيُلم َاحٌد َاحداً  اخللَق، ملَ  هذا تبارك و تعاىللو َعلَِم الناُس كيف َخَلَق اهللاُ 

دانستند که خداي متعال چگونه خلق را آفرید، هیچ کـس اَحـدي را           اگر مردم می  
  . کرد سرزنش نمی

دینی و عقاید نادرسـت بـه دیگـران           براساس این حدیث، تکفیرها و نسبت بی      
اشی از جهل و نابخردي است، اگر انسان به درك و فهم درست دست یابد، همـۀ       ن

اش سـرزنش     شمارد و هیچ کس را به جهت گرایش اعتقـادي           عقاید را محترم می   
گیري در برابر  موضع جاي خودش درست وصواب است و همۀ باورها در .کند نمی

یداست که این سـخن     پ. باشد  ها، رفتاري نادرست و خطا می       ها و مسلک    دیگر آیین 
  : خوانیم تواند درست باشد؛ زیرا در قرآن می نمی

ٍب َو َتب{   ؛ ٣}َتبَّْت َيَدا َأبِى َهلَ
  . نابود باد دو دست ابولهب و هالکت او را سزاست

                                      
  . 40آیۀ ) 30(سورة روم  .1
  . 1، حدیث 44: 2اصول کافی  .2
  . 1آیۀ ) 111(سورة مسد  .3
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  ؛ ١}َو َال َتِزِد الظَّاملَِِني إِالَّ َتَباَرا{
  . خدایا، ظالمان را جز هالکت میفزا

ُة اهللا{   ؛ ٢}اْلَكِفِرين َعَىل َفَلْعنَ
  . پس لعنت خدا بر کافران باد

هایی را یاد  برد و پیشوایان و گروه قرآن کسانی چون فرعون و هامان را نام می      
کند که خودشان گمراه بودند و مردمان را بـه گمراهـی کـشاندند و دوزخـی              می

ودي دهد که برخی از مردمان اگر در زمین سیطره یابند به ناب             ساختند، و هشدار می   
آفریننـد و مردمـان را بـه بردگـی            پردازند و در زمین تباهی می       حرث و نسل می   

هـاي بـا ایمـان را کـسانی           و انسان . دارند  دارند و از راه رشد و صالح باز می          وامی
گیري شدیدي دارند، و نرمش در برابـر دیگـر            داند که در برابر کافران موضع       می

دارد  شمارد و اعالن می ل ایمان و نفاق برمیهاي باطل را نشانۀ تزلز     ها و مرام    مکتب
تابند مگر اینکه به دیـنِ آنـان          هایی چون یهود هرگز مسلمانان را برنمی        که آیین 
  . بگروند

ها برخالف رهنمودهاي قرآنـی و   ها و گرایش بنابراین، صواب بودن همۀ آیین   
خت ادیـان،   شناسی و شنا    شناسی، مردم   شناسی، روان   هاي جامعه   حدیثی است و یافته   

هاي دینی گونـاگون    که افراد مختلف با گرایشـاي را   تاکنون چنین مدینه فاضله
اي در کنار هم زندگی کنند و معاشـرت           در صلح و صفاي کامل و بی هیچ دغدغه        
 ثابت نکرده است و در جـایی از جهـان   ـداشته باشند و پیوند فامیلی برقرار کنند  

  . موجود نیست
باشـد، بلکـه بخـشی از         گر چنین معنایی نمی      مذکور بیان  افزون بر این، حدیث   

  . کند ها اشاره می هاي انسان حدیثی است که به تفاوت استعدادها و ظرفیت

                                      
  . 28آیۀ ) 71(سورة نوح  .1
   . 89آیۀ ) 2(سورة بقره  .2
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: فرمودند  می7شنیدم امام صادق: کند که گفت یحیی بن اَبان از شهاب نقل می
ـدي را   دانستند که خداي متعال چگونه این خلق را آفرید، اَحدي اَ            اگر مردم می  « ح

خدا کارت را سامان دهد، ایـن کـار         : گفتم) گوید  شهاب می (» !کرد  نکوهش نمی 
  :  فرمودند7چگونه بوده است؟ امام

 خلق َاجزاًء َبَلَغ هبا تسعًة و أربعـني جـزءًا، ُثـمَّ َجَعـَل تبارك و تعاىلإّن اهللا 
لق، فَجَعَل يف ُثمَّ َقَسَمه بني اخل. األجزاَء أعشارًا، فَجَعَل اجلزَء َعرشَة أعشار

رجل ُعَرش ُجزء، و يف آخر ُعَرشي ُجزء حّتي َبَلَغ به جـزءًا تاّمـًا، و يف آخـر 
جزءًا و ُعَرش جزء، و آخر جزءًا و ُعَرشي ُجزء، و آخر جزءًا و ثالثَة أعشار 
جزء حّتي َبَلَغ به جزئني تاّمني ُثمَّ بحساب ذلك حّتي َبَلَغ بَِارَفِعهم تـسعة و 

 . أربعَني جزءاً 
يكون مثَل صاحب الُعَرشين  َيْقِدر عيل َان َجيَْعْل فيه إالّ ُعَرش ُجزء، مل فمن مل

يكـون مثـل صـاحب الثالثـة األعـشار، و  و كذلك صاحب الُعـَرشيِن ال
و لو َعلَِم .  يكون مثل صاحب اجلزَئني  َانَيْقِدر عىل لك من َتمَّ له جزء الكذ

  ١أحٌد احدًا؛ َيُلم لَق عيل هذا ملَ النّاس أنَّ اهللا عزوجل َخَلَق هذا اخل
 جزء رساند، پس هر جـزء را  49همانا خداي متعال اَجزایی را آفرید و آنها را به      

 گـاه آن    آن] تر تبدیل شدند     جزء کوچک  490که در مجموع به     [ قسمت نمود  10
  . اجزاء را میان خلق تقسیم کرد

ور بـه فـرد دیگـر    طـ  و همـین [دهم جزء داد و به دیگري دو دهم         به شخصی یک  
و بـه همـین     [به یک جـزء کامـل رسـانید         ] بهرة کسی را  [تا اینکه   ...] دهم و   سه

دهم جزء و بـه دیگـري یـک و دو دهـم               به فرد دیگر یک جزء و یک      ] ترتیب
دو جـزء   ] نـصیب کـسی را    [دهـم داد تـا اینکـه          جزء و شخص دیگر یک و سـه       

                                      
  . 1، حدیث 44: 2ول کافی اص .1
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پس کسی کـه   .  جزء داد  49ها  ترین آن   گردانید و به همین ترتیب، تا اینکه به عالی        
باشد و نیز  دهم جزء دارد مانند کسی که از دو دهم جزء برخوردار است نمی یک

دهم نخواهد بود و کسی کـه یـک جـزء کامـل               دارندة دو دهم مانند صاحب سه     
دانستند که خداي بزرگ،  اگر مردم می. دارد چونان کسی که دو جزء دارد نیست

  . کرد س دیگري را نکوهش نمیمردم را چنین آفریده، هیچ ک
  : گوید مرحوم مجلسی در شرح این حدیث می

یعنی در نفهمیدنِ نکات    » کرد  هیچ کس، دیگري را سرزنش نمی     «: مقصود از اینکه  
کرد، یا در به دسـت   او را نکوهش نمی] الهی[فهمی در بعضی معارف  دقیق و کوته 

فـل و مـستحبات، او را       ها و اخالق نیـک و بـه جـا نیـاوردن نوا              نیاوردن فضیلت 
وگرنه چگونه ممکن است بر ترك فرائض و واجبات و انجـام   . کرد  نکوهش نمی 

  ! کبائر و محرمات، سرزنش نباشد؟
شان مکلّف ساخت، و آنـان در ارتکـابِ           خداي متعال، بندگان را به اندازة توانایی      
بعضی باشند، لیکن امکان دارد در ظرفیت         معاصی و در ترك واجبات مجبور نمی      

از آنها معرفت دقایق امور و اَسرار پیچیده، موجود نباشد به همین جهـت، مـردم                
  . اند به آنها تکلیف نشده

و همچنین در به دست نیاوردن بعضی از مراتب اخالص و یقین و دیگـر مکـارم،             
هـا و   شوند؛ زیرا تکالیف الهی نـسبت بـه بنـدگان بـه حـسب قابلیـت              مذمت نمی 

   1.استعدادهاي آنهاست
بنابراین، مقصود از این حدیث این اسـت کـه درجـات و اسـتعدادهاي افـراد                 

فهمنـد و نکـات ظریـف و دقیـق را             مختلف است؛ بعضی به آسانی مطلبی را مـی        
هاي ابتکاري دارند و   نگر و طرح    هاي آینده   هاي ژرف و بینش     یابند و دریافت    درمی

ید انتظار همۀ امتیازات و     اند و بعضی چنین نیستند و از هرکس نبا          تیزبین و باهوش  
  . فضایل نیک را داشت

                                      
  . 165 : 66بحاراالنوار  .1
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 1طلبـد   اي را می    هاي ویژه   مراتب باالي یقین و اوج درجات اخالص نیز ظرفیت        
  . تواند محرم اَسرار باشد و هرکس نمی

البته تکالیف همگانی الزامی، درجاي خود محفوظ است و همه توانـایی انجـام              
یش از دیگران تفضُّل فرموده و او را مورد و اینکه چرا خدا به بعضی ب     . آن را دارند  

توان آن را  دانیم و نمی   باشد که ما نمی     عنایت قرار داده است، به جهت مصالحی می       
الت            که به علـم الهـی مربـوط         -ظلم به شمار آورد؛ زیرا اختالف در اعطاي تفضُّ

اد وانگهی، ممکن است این تمایزها به اختیار خود افر        .  ظلم بر کسی نیست    -است  
شود   در عالَم ذَر صورت گرفته باشد، و پیداست که اختیار معلَّل به علتی دیگر نمی              

) دراین عـالَم  ( پس بخشی از این اختیار     - زیرا در آن صورت اختیار نخواهد بود         -
الت و دیگر چیزهاست بروز می   . یابد که همان تفضُّ

  یادآوري الزم 
ورزنـد،    اصرار می-در مسائل اعتقادي  -برخی، آنان را که بر مراجعه به اَخبار       

اي ناجوانمردانه و سخنی نابجا و خام         این کار، شیوه  . سازند  گري متهم می    به اخباري 
باشد؛ زیرا رجوع به قرآن و روایات و اهمیت دادن به آنها براي مؤمن، کمـالِ                  می

خوانـد و از مـردم     همواره در طـول بعثـت بـه آن فرامـی        9پیامبر. افتخار است 
هاي وحیانی را مالك اعتقاد و رفتار و کردارشان قرار دهند             خواست که آموزه    یم

  . و دین را از خود دین برگیرند
 از :این شیوة مراجعه به اخبار و محور قرار دادن کـالم قـرآن و معـصومین        

 - که به معناي نفی تقلید و مبانی قطعـی اصـولی اسـت               -گري اصطالحی    اخباري
  . باشد متمایز می

                                      
گاه که به میرزاي شیرازي خبر دادند که همۀ مجتهدان عصر بر اَعلـم بـودن                  اند آن   نقل کرده  .1

بایست مرجع تقلید   کنند که شما از همه برتر و اَولی هستید و می            شما اتفاق دارند و اذعان می     
کردم به چنین  به خدا سوگند، فکر نمی    : ري شد و گفت   اش جا   هاي ایشان برگونه    باشید، اشک 
  ).484: فوائد الرضویه! (اي مبتال شوم گرفتاري
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هایی به نظر  نین روشن است که در مواردي، از ظواهر تعالیم وحیانی آموزههمچ
تابد و یا برخالف حکم عقل قطعی است؛ در           می رسد که اصولِ دین آنها را برنمی       

تـوان در   هایی از آنها را می    نمونه. این موارد خود وحی به تأویل آن پرداخته است        
  : تأویل آیات

   4. مشاهده کرد3}ا َناظَِرة َرهبِّ  إِىلَ { و 2}َو َجاَء َربُّك{ ، 1}وِحىَو َنَفْخُت فِيِه ِمن رُّ {
و نیز باید توجه داشت که بخشی از اصول عقلی قطعی کـه در فلـسفه مطـرح                  

توانیم معارف وحیانی و توحیدي را        باشد، با آنهاست که می      است، تردید ناپذیر می   
وریـم و آیـات و روایـات        روشن سازیم، با منکران خدا بحث کنیم و اسـتدالل آ          

دشوار را بفهمیم و تبیینی درست از آنها ارائه دهیم و نکـات ظریـف و دقیـق را                   
نیاز معلول به علت، محال بودن اجتماع نقیضین، استحالۀ دور و تسلـسل و              . دریابیم

ایـن اصـول عقلـی در       . اند  از آن جمله  ... پیروي نظم دائمی از ناظم آگاه و توانا و        
کننـد و در امـور    نیست، بلکه همۀ عقالي عالَم از آنها استفاده مـی         انحصار فالسفه   

  . برند مختلف آنها را به کار می
هاي نظري و اختالفی است نباید مسلم         آري، آن دسته از مسائل فلسفه که بحث       

 قاعـدة  اصالت وجود، وحدت وجود، وحـدت تـشکیکی و اطالقـی،          . انگاشته شود 
یان خدا و خلق، اتحاد علم و ارادة حق، قدم عالَم،         که زیربناي سنخیت م    ...»الواحد«

  .باشد، پذیرفتنی نیست می... ی ومعاد مثال

                                      
  . 29آیۀ ) 15(سورة حجر  .1
  . 22آیۀ ) 89(سورة فجر  .2
  . 23آیه ) 75(سورة قیامت  .3
 .538 - 537: 5 ؛ و 656: 5 ؛ و 363 - 362: 3تفسیر برهان . 4
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  : هشتمهآي
الو  تدعم اِهللاع ...  

  
 :قال اهللا تعالی

ا آَخَر ال إَِلَه إِالَّ ُهوَ {   َوالَتْدُع َمَع اهللاِ إَِهلً
ٍء َهالٌِك إالَّ َوْجَهُه َلُه احلُْ   }ْكُم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ ُكلُّ َيشْ

  .٨٨آية ) ٢٨( قصص هسور
  جز او نيست،د خموان، خدايی با خداونو معبود ديگری

 . او مهه چيز نابود شونده است] ذات يا دين و آئني[جز وجه 
 .شويد ی او بازگردانيده مت و به سویفرمان از آِن اوس
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 } ُهوَ ال إِلَه إِالَّ {یگري را مخوان و جملۀ      همراه خداوند، د  : فرماید  در این آیه می   
باشد؛ یعنی همراه خداوند، دیگري را نخوان، بـه ایـن             در حکم تعلیل جملۀ قبل می     

  ). تا از او تقاضائی شود(علت که اصالً غیر از خداوند واحد، خداي دیگري نیست 
باشد؛ یعنی چـون   می در مقام تبیین صدر آیه }ْىٍء َهالٌِك إِالَّ َوْجَهـهُ كلُّ َش {جملۀ  

رود  شود و از بین می جز وجه او همه چیز هالک و فانی است و چیزي که فانی می       
  . تواند إله باشد، پس الهی جز او نیست و غیر او را مخوان نمی

ْىٍء َهالٌِك إِالَّ كلُّ َش {: فرماید باشد که می محـل بحث بیشتر این قسمت از آیه می     
ظرات متفاوتی وجـود دارد کـه ابعـاد آن از نظـر لغـت،            ؛ در این زمینه، ن    }َوْجَههُ 

  . روایات و تفسیر روشن خواهد شد
  لغت

بیان شد، لـذا نیـازي بـه    » وجه«معانی ) 115سورة بقره، آیۀ (در ذیل آیۀ قبل     
  :کنیم را بررسی مختصري می» هالك«در اینجا فقط واژة . تکرار نیست

: کنـد، از جملـه     ذکر مـی  راغب در مفردات، وجوهی را در شرح کلمۀ هالك          
مفقود شدن، فساد و استحاله و موت؛ و براي هر یـک از ایـن معـانی بـه آیـاتی                     

  : گوید گاه در وجه چهارم می کند، آن استشهاد می
 : املشار إليه بقولهه رأسا، و ذلك املسّمى فناءً  و عدمُ ء من العاملَ  بطالن اليش

 ؛١}ٍء هالٌِك إِالَّ َوْجَهه ُكلُّ َيشْ {
                                      

 .844 ـ 843) : ب اصفهانیراغ(مفردات الفاظ القرآن . 1
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، یعنی نابود شدن چیزي از عالَم و از بین رفتنش از اصل و ریشه، همان که                 هالك
شـود مگـر     هر چیزي نابود مـی    «: شود و این سخن خداي متعال که        نامیده می » فنا«

  .به آن اشاره دارد» وجه خدا

  روایات 
   :در حدیثی طوالنی روایت شده که فرمود 7 از امیرالمؤمنیناحتجاجدر کتاب . 1

ٍء هالٌِك إِالَّ َوْجَهه {:واما قوله   ١ دينه؛فاملراد كل يشء هالك إّال } ُكلُّ َيشْ
   2.شود مگر دین خدا مقصود این است که هرچیزي نابود می

                                      
 ؛ شـایان ذکـر   95: 16 ؛ تفسیر المیزان   112: 10 ؛ تفسیر کنز الدقائق      377 : 1احتجاج طبرسی  .1

مراد دین است؛ زیرا محال است هر چیزي از خدا نابود           : فرماید   در ادامه می   7است که امام  
  .شود و وجهش بماند

ح کتاب توحید صدوق ـ مطلبـی دارد کـه     شار-دربارة آیۀ شریفه، مرحوم قاضی سعید قمی  .2
  : حاصلش چنین است

در آیات و احادیث بسیاري به خداوند متعال نسبت اعضا و قواي جسمانی داده شـده اسـت،                    
اصول کافی   (»الشاب املوفق«: مثالً گاهی نسبت هیئت و هیکلِ انسان داده شده؛ مانند حدیث          

َخَلَق اهللا آدَم عيل ...«:  است؛ مانند حدیث   و گاهی نسبت صورت به خداوند داده شده       ) 100: 1
اغلب این احادیث در کتب عامه آمده اسـت و در روایـات             ) [103: توحید صدوق  (»صورته

و گاهی نسبت وجه به خداونـد داده شـده اسـت؛            ] شیعه مورد نقد یا تأویل قرار گرفته است       
ین زمینه گروهی به ظواهر احادیـث اخـذ   در ا... .  و}كلُّ ُ شْىٍء َهالٌِك إِالَّ َوْجَهـه{: مانند آیۀ 
اي بـه     اي متحیر شدند، و عـده       اند و گمراه شدند و قائل به تجسیم و تشبیه شدند، و عده              کرده

  . رأي گرفتار شدند، لکن همگی خطا رفتند قیاس و تفسیر به
  : گوید  در باب وضع الفاظ، میقاعدهآنگاه بعد از بیان دو   
شود که مواجهه با شیء باشد؛ مثل اینکه وجـه کتـاب،           فته می  چیزي گ  وجه در وضع الهی به      

شود که به شما امکان قرائت آن را بدهد و وجه خداوند، هـم بـه چیـزي                    به چیزي گفته می   
شود که توجه و التفات به خداوند بدهد به نحوي که در این توجه سالک مواجه شود            گفته می 

دهد؛ زیرا ایشان سبب اقبال خلق به خداوند          تطبیق می با خداوند و این معنا فقط با انبیا و اولیا           
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 دربـارة   7در حدیث صحیح سیف بن عمیره آمده است که از امام صـادق            . 2
   سؤال شد؟ }ٍء هالٌِك إِالَّ َوْجَهه ُكلُّ َيشْ {: این سخن خداي متعال

: گفـتم  )گویـد   راوي مـی  (گوینـد؟     دیگران در تفـسیر آن چـه مـی        : رت فرمود حض
  : حضرت فرمود! شود جز وجه خدا همه چیز نابود می: گویند می

ام سبحان اهللا لقد قالوا قوالً    ١منه؛ اهللا الَّذي يؤيت عني بذلك وجه عظيًام انَّ
ت که باید از آن  مقصود وجهی اس همانا!گفتار بزرگی به زبان آوردند! سبحان اهللا
  . داخل شد

سوي خـدا    رو به :بیت هستیم؛ زیرا مخلوقین به واسطۀ ائمه       یعنی مراد، ما اهل   
   2.کنند می

 7و به همین معنا و مضمون صحیحۀ صفوان الجمال است که از امام صادق             . 3
ٍء هالٌِك إِالَّ َوْجَهه{: در مورد این کالم خداي عزوجل      شود؟ آن     سؤال می  }ُكلُّ َيشْ

  : حضرت فرمود
ـدَمن أَتى  َفُهـو الوْجـُه الــَّذي الَهيلـُك ٣9 اهللاَ بِام ُاِمَر بِـه ِمـن طاَعـِة حممَّ

                                                                                       
  . باشد هستند و ممکن است دین باشد؛ زیرا طریق ایشان همان دین است و منطبق بر دین می

كـل يشء {:  ، ذیل باب تفسیـر آیـۀ      524 - 515: 2)  سعید قمی  قاضی(شرح توحید صدوق    (  
 ). ، شرح حدیث اول}هالك إالّ وجهه

  .1، حدیث 143: 1اصول کافی .1
:  فرمـود  7اینکه امـام  : نویسد   می - شارح کافی    -در توضیح این روایت مالصالح مازندرانی        .2

 از این حیث بود که ایشان خالق را به مخلوقین تشبیه کردنـد و بـراي       )لقد قالوا قوالً عظيامً (
ام عني بذلك وجه اهللا الَّ (: و اینکه حضرت فرمود . خالق وجه مشخصی تراشیدند     )ذي يؤيت منهانَّ

انـد   مرادشان این بود که آن وجه، همانا رسوالن و اوصیاي آنهایند؛ زیرا ایشان طریق إلی اهللا               
شود تا فیض حق را    روند که اذهان خالیق به سبب ایشان نورانی می          و انوار ربوبی به شمار می     

  ). 218: 4شرح اصول کافی ... (بپذیرند
 . نیز آمده است»و االئمة من بعده«: رتعبا) 3 ، حدیث149ص(در توحید صدوق . 3
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ُسوَل َفَقْد أَطاَع اهللا{: وَكذلك قال   ٢؛١}َمن ُيطِِع الرَّ
 بیـاورد،  9هرکس براي خدا آنچه را که مأمور انجام آن است از طاعت محمد         

هـرکس  «:  همچنـین خداونـد فرمـوده      رود، و   پس این وجهی است که از بین نمـی        
  . »اطاعت رسول بنماید به حقیقت اطاعت خداوند نموده

  . ماند و همه چیز نابود شدنی است که این دین حق است که می نتیجه آن
 }ٍء هالٌِك إِالَّ َوْجَهـه ُكلُّ َيشْ {: در تفسیر قول خداي تعالی     دوقـوحید ص ـتدر  . 4

  :  فرمود7آمده است که امام
  ٣يشء هالك إالّ من أَخَذ طريق احلق؛كلُّ 

گردد مگر کسی راه حق را      می) و نیست (همه چیز هالك    : مراد آیه این است که    
  ]. و بپیماید[برگیرد 

 نقل شده است با این تفـاوت کـه بـه         4محاسن برقـی  و عین این حدیث در      . 5
عنی همه  ؛ ی »َمن أخذ طريق الذي انتم عليه«:  آمده است  »َمن أخذ طريق احلق«جاي  

  . شود مگر راهی که شما بر آن پایدارید چیز نابود می
ٍء هالِـٌك إِالَّ  ُكـلُّ َيشْ {:  روایت شده که دربارة7 از امام باقر،تفسیر قمـی  در  . 6
  : فرمود}َوْجَهه

مانـد، خـدا    شود و وجه خدا بـاقی مـی   معناي آیه این نیست که همه چیز فانی می  
  :  لیکن معناي آن چنین استبرتر از آن است که در وصف بگنجد،

  ٥كلُّ يشء هالك إالّ دينه، و نحن الوجُه الَّذي ُيؤيت اهللا منه؛
                                      

  . 80آیۀ ) 4(سورة نساء  .1
 . 2، حدیث ) باب النوادر (143 : 1اصول کافی .2
  .2، حدیث 149: توحید صدوق .3
 . 30 حدیث 199: 1محاسن برقی  .4
  . 111: 10؛ تفسیر کنز الدقایق 147: 2تفسیر قمی  .5
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رود مگر دین خدا، و مقصود از وجه خدا ما هـستیم، وجهـی                هرچیزي از بین می   
  . خدا درآمد] سوي[که باید از آن 

اي :  گفـتم  7به علی بن موسی الرضـا     : گوید  عبدالسالم بن صالح هروي می    . 7
ال إلـه إالّ    «پـاداش   : کنند  رزند رسول خدا، معناي این خبر چیست که روایت می         ف

  : نظر به وجه خداي متعال است؟ آن حضرت فرمودند» اهللا
يا اباصلت، َمن َوَصَف اهللا تعايل بوجه كالوجوه، فقد َكَفَر و لكن وجـه اهللا 

 تعايل انبيائه و رسله و حججه؛ 
 -و قـال ... وجـّل و إيل دينـه و معرفتـههم الـذين هبـم يتوجـه إيل اهللا عزّ 

  ١؛}ٍء هالٌِك إِالَّ َوْجَهه ُكلُّ َيشْ {عزوجل 
اي اَباصلت، هرکه خداي متعال را به وجهی چون وجوه، وصف کند کافر اسـت،               

هـاي اوینـد؛ کـسانی کـه بـه            لیکن وجه خداي متعال، انبیا و فرستادگان و حجت        
        مقـصود از   [و  ... شـود    او توجه می   وسیلۀ آنها سوي خداي بزرگ و دین و معرفت

» شـود مگـر وجـه او    هرچیـزي هـالك مـی   «: فرمایـد  خداي متعال می  ] وجه که 
  ]. آنهایند[
 سخن کسانی که وجه را به معناي واقعـی کلمـه گرفتنـد برنتافـت و                 7امام
  . گویند منزه است خداوند از آنچه آنها می: فرمود

  : ه محتمل استبا توجه به روایات مذکور، چهار معنا در آی
  باشد؛ » دین«به معناي » وجه«) الف
  باشد؛ » الذي یؤتی اهللا منه«به معناي » وجه«) ب
  . باشد» من أخذ طریق الحق«به معناي » وجه«) ج
  .باشد» :انبیا و رسل و ائمه معصومین«به معناي » وجه«) د

ـ   چنانکه در روایت سوم بیان شدـاند که قدر جامع آن   معانی فوق متقارب  همـان  ـ
                                      

 . 3، حدیث 106: 2 7 اخبار الرضا؛ عیون21، حدیث 118 - 117: توحید صدوق .1

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



   )توحید( آیات العقائد  *260
 

  . شود کند و ازآن جهت بسوي خدا اقبال می جهتی است که به سمت خدا هدایت می
اند و معناي آن را در        باري، این روایات در صدد بیان مصادیق بارز و کامل آیه          

ر در آیه، معنایی به ذهن برسد و نفـی   مورد خاصی حصر نمی   کنند، پس اگر با تدب
ك عقل بین هـم  حدیث نکند و مخالف با محکمات قر   درآن و حدیث نباشد و با م

  . تخالف نداشته باشد طرح آن، اشکالی ندارد
ه به ظواهر،       اند، و می    ظواهر آیات حجت  : ممکن است کسی بگوید    توان با توج

  ! معناي آیه را دریافت
آري، زمـانی کـه     .  ظواهر آیات به طور مطلق حجت نیستند       :در جواب گوییم  

ولـو در   (یح نباشند و روایاتی هم در مقام بیان مـراد آیـه             ظواهر، خالف عقلِ صر   
توان به ظواهر عمل کـرد        اشکال می   وارد نشده باشد، بی   ) مقام ذکر بعض مصادیق   

وِحـى{: وگرنه در مانند آیۀ    توان به ظاهر عمل      طور قطع نمی     به 1}َو َنَفْخُت فِيِه ِمن رُّ
. یه برخالف ظاهر توجیه شـود     کرد؛ زیرا با توحید وحیانی ناسازگار است و باید آ         

  2.البته در چنین مواردي خود وحی بهترین توجیه را نموده است

  دیدگاه مفسران
  تفسیر المیزان 

پـردازیم؛ زیـرا     در این مقام، نخست به ذکر سخنان صاحب تفسیر المیزان مـی           

                                      
  . 72آیۀ ) 38(سورة ص  .1
 }َوَنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي{ : عن قول اهللا عزوجل7سألت أباعبداهللا: مسلم، قال بن عن حممد. 2

إن الروح متحرك كالريح، و إنام سـمي روحـا ألنـه اشـتق اسـمه مـن «: فقال كيف هذا النفخ؟
ريح ألن األرواح جمانـسة للـريح، و إنـام أضـافه إىل نفـسه ألنـه الريح، و إنام أخرجه عىل لفظ الـ

رسويل و أشباه : بيتي و لرسول من الرسل :اصطفاه عىل سائر األرواح، كام قال لبيت من البيوت
  ).363 - 362: 3تفسیر برهان  (»ذلك، و كل ذلك خملوق مصنوع حمدث مربوب مدبر
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بر با تد : گوید کند و می   عالمه بعد از بیان نظر خویش، تقریباً اکثر اقوال را نقل می           
  . در آنچه ما گفتیم، اشکاالت اقوال آشکار خواهد شد

  : گوید ایشان می
هة واحد كالَوعد والِعدة، و وجه الـيشء يف العـرف العـاّم مـا والوجه واجلِ 

و وجهه تعايل ما يستقبل به غريه من خلقه ... يستقبل به غريه ويرتبط به اليه
علـم وقـدرة و سـمع ويتوّجه إليه خلقه به وهو صفاته الكريمة من حياة و

وبرص وما ينتهي إليها من صفات الفعل كاخللق والرزق واإلحياء واإلماتة 
  ١واملغفرة والرمحة وكذا آياته الداّلة عليه بام هي آياته؛

ده  (وجه و جِهه یک چیزند مانند        عد و عوجه الشیء و صورت هرچیـزي در       ). و
 روبرو شـده و بـا آنهـا    عرف عمومی چیزي است که به وسیلۀ آن با دیگر چیزها     

و وجه خداي متعال، چیزي است کـه بـه آن بـا خلقـش روبـرو      ... شود مرتبط می 
کننـد، و آن عبـارت اسـت از     شود و به وسیلۀ آن، خلق به سـوي خـدا رو مـی            می

حیات و علم و قدرت و سمع و بصر، و صـفات فعلـی              : صفات کریمۀ خدا از قبیل    
ـ : شـود ماننـد     که به اینهـا منتهـی مـی        دآوردن، روزي دادن، حیـات بخـشیدن،      پدی

  . هایی که بر او داللت دارند میراندن، آمرزش، بخشایش و همچنین نشانه
  : نگارد عالمه در ادامه می

 إالّ مـا كـان عنـده ممـا ٢فكلُّ يشء هالك يف نفسه باطل يف ذاته ال حقيقة له
 وهم املتوّهم أفاضه اهللا عليه و أما ما الينسب إليه تعايل فليس إالّ ما اختلقه

                                      
 . 90 : 16المیزان .1
اگر مقصود عالمه از باطل بودن اشیا در ذاتشان ایـن اسـت کـه هـیچ                 الزم به ذکر است که      . 2

حقیقتی ندارند، این سخن مخدوش است چنانچه در نقد کالم فالسفه و عرفا بیان خواهد شـد،                 
اما اگر مراد این است که حقیقت دارند اما وابسته به خدایند و قائم به مـشیت اوینـد سـخن                     

 .درستی است
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أو رسابًا صوره اخليال و ذلك كاألصنام ليس هلا من احلقيقة إالّ أهنا حجارة 
أو خشبة أو يشء من الفلزات و أما أهنا أرباب أو آهلة أو نافعة أو ضـارة أو 
غري ذلك فليست إالّ أسامء سّامها عبدهتم و كاإلنسان ليس له مـن احلقيقـة 

وح و اجلسم و ما اكتسبه من صفات الكـامل إالّ ما أودعه فيه اخللقة من الر
و اجلميع منسوبة إيل اهللا سبحانه و أما ما يضيفه إليه العقل اإلجتامعـي مـن 
قوة وسلطة و رئاسة و وجاهة و ثروة و عـزة و أوالد و أعـضاد فلـيس إالّ 

  ١؛... رسابًا هالكًا و أمنّية كاذبة و عيل هذا السبيل سائر املوجودات
ات خودش نابود شونده و باطل اسـت و حقیقتـی نـدارد مگـر               پس هرچیزي در ذ   

   .آنچه از جانب خدا به او افاضه شده است
  . باشد ساخته وهم است و سرابِ خیال و آنچه به خدا منسوب نمی

، » اربـاب «ها که حقیقتی جز سنگ و چـوب و فلـز ندارنـد، و عنـوان                   مانند بت 
هـایی اسـت کـه        و جـز آن، نـام     ) سانر  آسیب(» ضار«،  )نفع دهنده (» نافع«،  »آلهه«

  . اند پرستندگانشان بر آنها نهاده
و مانند انسان که حقیقتی ندارد جز روح و جسمی که خدا در وي نهاده اسـت، و           

آورد و جمیـع اینهـا بـه خـداي سـبحان منـسوب            صفات کمالی که به دسـت مـی       
انی کـه عقـل     باشد، و اما قوت، سلطه، ریاست، مقام، ثروت، عزت، اوالد و یار             می

و (دهد، چیزي جز سـراب هالـک وآرزوي دروغـین           اجتماعی به انسان نسبت می    
  ...اند دیگر موجودات نیز بر همین رویه. باشد نمی) پوچ
  :فرماید در ادامه می

و يمكن أن يراد بالوجه جهته تعاىل التي تنـسب إليـه و هـي الناحيـة التـي 
تعامل الوجـه يف كالمـه تعـاىل يقصد منها و يتوجه إليه هبا، و تؤيده كثرة اس

                                      
  .91 - 90 : 16المیزان .1
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ِه اْألَْعىل{:  و قوله١ }ُيِريُدوَن َوْجَههُ { :هبذا املعنى كقوله  ٢}  إِالَّ اْبتِغاَء َوْجِه َربِّ
و عليـه فتكـون عبـارة عـن كـل مـا  .إىل غري ذلك من اآليات الكثرية جدا

ينسب إليه وحده فإن كان الكالم عـىل ظـاهر عمومـه انطبـق عـىل الوجـه 
ذي أوردناه و يكون مـن مـصاديقه أسـامؤه و صـفاته و أنبيـاؤه و األول ال

 .خلفاؤه و دينه الذي يؤتى منه
كام وقع يف بعض الروايـات إن مل يكـن ـ و إن خص الوجه بالدين فحسب 

 كان املراد باهلالك الفساد و عدم األثر، و كانـت اجلملـة  ـمن باب التطبيق
 و كان ما قبلها قرينة عىل أن املـراد }هلًا آَخرَ  إِ َو ال َتْدُع َمَع اهللا {:تعليال لقوله

و ال تتـدين بغـري : ء الدين و األعامل املتعلقة به و كان حمصل املعنـى باليش
  .دين التوحيد ألن كل دين باطل ال أثر له إال دينه

واألنسب عىل هذا أن يكون احلكم يف ذيل اآلية بمعنى احلكم الترشيعي أو 
كـل ديـن هالـك إال دينـه ألن تـرشيع : ني و املعنىاألعم منه و من التكوي

 .الدين إليه و إليه ترجعون ال إىل مرشعي األديان األخر
 ٣.هذا مايعطيه التدبر يف اآلية الكريمة وللمفرسين فيها أقوال أخر خمتلفة

شود  و ممکن است مراد از وجه، جهت خداي تعالی باشد که به او نسبت داده می               
شود، و مؤید آن، کثرت استعمال وجـه          و به او توجه می     و از آن جهت خدا قصد     

خـشنودى  «: فرمایـد  در کالم خداي تعالی به همین معناست مانند این سخن که می      
جز خواستنِ رضاى پروردگارش که بـسى       «: فرماید و این که می   » خواهند او را مى  

  .»]منظورى ندارد[برتر است 
                                      

  .52آیۀ ) 6(سورة انعام . 1
  .20آیۀ ) 92(سورة لیل . 2
  .94 - 93: 16 المیزان . 3
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به خدا نسبت داده شـود، پـس اگـر          بنابر این، وجه عبارت است از هرآنچه فقط         
 منطبق خواهد بـود     - که بیانش کردیم     -کالم بر ظاهر عامش باشد، بر وجه اول         

 -و از مصادیق آن اسماء و صفات خداي تعالی و انبیا و جانشینانشان و دین الهـی                  
  .باشد  می-که از طریق آن خدا قصد شود 

 -خی روایـات آمـده اسـت    و اگر مراد از وجه، خصوصِ دین باشد چنانکه در بر          
 مراد از هالك، فساد و عدم تأثیر خواهد بود، و جمله        -اگر از باب تطبیق نباشد      

  : دلیل سخن خداي تعالی است که فرمود]ت اوهمه چیز نابودشونده اسوجهجز [
، »شـئ «؛ و قبلِ آن قرینه است بر این که مراد از            » و با خدا معبودى دیگر مخوان     «

به غیـر دیـن     : به دین است و حاصل کالم این خواهد بود که         دین و اعمال مربوط     
  . توحید متدین مباش زیرا هر دینی جز دین الهی نابود شدنی است

بنابر این، انسب این است که حکم در ذیـل آیـه، تـشریعی یـا اعـم از تـشریعی و                   
  : تکوینی باشد و معنا این خواهد بود که

ا تشریعِ دین از آن خداست و به سـوي  هر دینی جز دین الهی نابود شدنی است زیر      
   .کنید نه به سوي دیگر تشریع کنندگان او رجوع می

این مقتضاي تدبر در آیۀ کریمه است لکـن مفـسران اقـوال گونـاگون دیگـري در           
  .مورد آن دارند

دانـد از     آوري کرده و آنها را مخدوش مـی         و اما اقوالی که مرحوم عالمه جمع      
  : قرار ذیل است

مراد از وجه، ذات مقدس پروردگار اسـت و مـراد از هـالك              : اند  تهبعضی گف * 
شود که هرچیزي فی نفسه در معرض انعـدام   باشد پس معناي آیه این می  انعدام می 

است؛ چون وجودش از خودش نیست مگـر ذات خداونـد، کـه واجـب الوجـود                 
ننـد  بنابراین، اساس کالم بر تشبیه است؛ یعنی هر موجودي غیر خداونـد ما            . است

  . هالک و معدوم است، چون وجودش وابسته به غیر است
 بـه   }َوْجَهـهُ {ر  ـمراد ازوجه، ذات هرچیزي است وضمیـ      : ه شده است  ـوگفت* 
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گردد به اعتبار اینکه وجه هرچیزي مملوك اوست، و معناي آیـه ایـن                خدا برمی 
هرچیزي هالک است، مگر وجه خدا که همان ذات هرچیز و وجـود             : است که 
   .آن است

مراد از وجه، جهت مقصوده از هرچیز است و ضمیر در          : و بعضی دیگر گویند   * 
هرچیزي هالک است با : گردد، و معناي آیه این است که  به خدا برمی}َوْجَههُ {

باشد  همه متعلقاتش، مگر تنها آن جهت از هرچیز که منسوب به خداي متعال می
  . و آن وجودي است که خدا به وي افاضه فرمود

وجه، همان جهت مقصوده است و مـراد از آن خـداي        : اند  اي دیگر گفته    و عده * 
 بـه کلمـه     }َوْجَهـهُ {کند و ضـمیر در        باشد که هرچیزي به او رو می        سبحان می 

هرچیزي هالک است، مگر خـدائی  : گردد و معناي آیه این است که        برمی» شیء«
 . که جهت مطلوب هرچیز است

اي مرگ است و عمومیت آیه به ظـاهرش مـراد           هالك به معن  : اند  بعضی گفته * 
هـر موجـود    : نیست، بلکه تنها جانداران مـراد اسـت و معنـایش ایـن اسـت کـه                

 . میرد، مگر وجه خدا جانداري به زودي می
مراد به آن عمل صالح است، و معناي آیـه         : اند  و باز در معناي وجه بعضی گفته      * 

جز آن عملی که بندة خدا آن را هر عملی در معرض انعدام است به       : این است که  
اثرش و [دارد و دیگر  به عنوان امتثال امر الهی به جا آورد، که خدا آن را باقی می

رود تا روزي به او برسد، و یا به خـاطر اینکـه مقبـول درگـاه          از بین نمی  ] مزدش
] عمل با جزا معاوضـه شـده و   [شود، دیگر قابل هالك نیست؛ چون        خدا واقع می  

  ]. و هالك ناپذیر است[مقام عمل شده و بقا دارد جزا قائم 
معناي وجه، جاه و منزلت خداي متعال است که آن را           : اند  و بعضی دیگر گفته   * 

 . در مردم اثبات کرد
و برخی دیگر چنین نظر دارند که هالـک بـه عمـومیتش همـۀ ماسـوي اهللا را          * 

شود،  ن بر او افاضه میطور دائم شامل است؛ زیرا وجود در هر آ       گیرد و به    دربرمی
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هم در دنیا و هـم در       ( دائماً در تغییر و هالکت است        - یعنی ماسوي اهللا     -پس او   
هرچیزي دائماً در ذاتـش متغیـر اسـت، مگـر           : و معناي آیه این است که     ) آخرت

   1.وجه خداوند متعال

  تفسیر نفحات الرحمن 
ن آیه بیان لطیفی  ذیل ای- صاحب تفسیر نفحات الرحمن     -شیخ محمد نهاوندي    

  : فرماید دارد که نقل آن سودمند است، وي می
حاصل املراد انَّ الوجه هو اجلهة الَّتي هبا يقبل اليشء إيل غريه، و اهللا : أقول

هو دينـه  منزه عن اجلهة والعضو؛ فاملراد منه ما هو سبب اقباله إيل خلقه، و
  ٢و ُحَجُجه الذين بربكتهم تنزل الرمحة؛

  : سخن این است کهمضمون این 
وجه، عبارت است از آن جهتی که هر شیء به آن جهت، به شـیء دیگـر رو                  

  . کند می
رود؛ زیـرا   بدیهی است که چنین معنایی قطعاً در مورد خداونـد بـه کـار نمـی        

خداوند به این معنا داراي وجه نیست؛ زیرا حضرت حق نه داراي جهت است و نه                
مناسبت، معناي دیگري ذکر شود کـه بـدون      داراي عضو، پس باید با حفظ همین        

  . محذور باشد
مراد از وجه آن چیزي است که سبب اقبال حضرت حق به   : گوییم  در نتیجه می  

همه چیز فـانی و باطـل       : شود  به عبارت دیگر آیه این گونه معنا می       . شود  خلق می 
و آورد    شود، مگر آن جهتی که خداوند متعال به وسیلۀ آن به خلقش روي مـی                می

                                      
هیچ کدام از وجوه ذکر شده صحیح به نظـر          : فرماید  عالمه طباطبایی بعد از نقل تمام اقوال می        .1

اند مدعایـشان را اثبـات    رسد، زیرا با سیاق آیه شریفه منطبق نیست و یا دلیلی که آورده            نمی
  ). 94: 16المیزان... (باشد،  ند و یا معنایی است که از فهم دور میک نمی

  .57: 5تفسیر نفحات الرحمن  .2
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  باشند؛  می) :پیامبر و ائمه(هاي خدا  آن وسیله، دین و حجت
کند و به برکت آنان رحمت الهی         زیرا به وسیلۀ ایشان خداوند اقبال به خلق می        

  .گردد بر خلق نازل می

  دیدگاه فالسفه و عرفا 
برخی از فالسفه و اهل عرفان بر مبناي اینکه یک حقیقت در دار هستی بیشتر               

و هرچیزي که مخلـوق باشـد و        ( ذات اقدس پروردگار است،      نیست و آن وجود   
ٍء هالِـٌك إِالَّ  ُكـلُّ َيشْ {: آیـه ) باشد ممکن، اعتباري و منتزع از تطورات آن وجود می  

همۀ ممکنات هالک هستند، مگر وجـه پروردگـار         : کنند   را چنین معنا می    }َوْجَهه
  . است» الوجود ۀحقیق«که 

حقیقت بیـشتر وجـود نـدارد کـه همـان ذات      به عبارت دیگر در هستی یک   
همـه  ) ماسـوي اهللا و ممکنـات     (مخلوقـات   . باشـد    می الوجود ۀحقیقپروردگار و   

شـوند و     اعتبارات و انتزاعات از آن وجودند و این وجودات غیرحقیقی، متطور می           
شود؛ وچون   تعبیر می » ممکن«گردند که از آن به      داراي شئون و مظاهر مختلف می     

هاي  باشند واین تغییر وبه شکل   اند، هیچ وپوچ می     اي اعتباري وذهنی    انیهمۀ آنها مع  
  . مختلف درآمدن، همان هالك اشیا است

 است که خدا باشـد بنـابراین،        الوجود حقیقۀکند همان     که تغییر پیدا نمی     و آن 
وجود ممکنات همـه از تطـورات آن وجـود حقیقـی            . آیه ناظر به همین معناست    

شوند، بلکه مجازاً بـه آنهـا         نات به وجود حقیقی متصف نمی     باشد و هرگز ممک     می
پـس همـۀ ایـن      . شـود   شود که از آن به وجود منبسط تعبیر مـی           اطالق وجود می  

  : ماهیات به حکم آیۀ شریفه که فرمود
  .  پوچ هستند}ٍء هالٌِك إِالَّ َوْجَهه ُكلُّ َيشْ {

یـات قـرآن سـازگاري    البته این معنا نه با لغت منطبق است و نه با حدیث و آ            
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  . توان آن را تفسیر این آیه به شمار آورد دارد، از این رو نمی
  : سخن مالصدرا در این مورد چنین است

كأنـَّك قد آمنت من تضاعيف مـا َقـرع سـمعك منَّـا بتوحيـد اهللا سـبحانه 
توحيدًا خاّصيًا و اذعنَت بانَّ الوجوَد حقيقٌة واحدة هي عني احلق، و لـيس 

ُتهـا بانـصباغها للامهّيات  و األعيان اإلمكانية وجود حقيقي، انَّـام موجوديَّ
بنور الوجود، و معقوليتها من نحو من انحاء ظهـور الوجـود و طـور مـن 
اطوار جتليه، و انَّ الظاهر يف مجيـع املظـاهر و املاهّيـات و املـشهود يف كـل 

حـسب الشؤون و التعيُّنات ليس إالّ حقيقة الوجود، بـل الوجـود احلـق، ب
 . تفاوت مظاهره و تعدد شؤونه و تكثر حيثّياته

 حاهلا كحال مفهـوم - كمعني اإلنسان واحليوان -واملاهّية اخلاصة املمكنة 
... اإلمكان والشيئية ونظائرمها يف كوهنام ممّا التأصـل هلـا يف الوجـود عينـاً 

فانكشف حقيقة مـااتفق عليـه أهـل الكـشف والـشهود مـن أن املاهيـات 
 أمور عدمية البمعنى أن مفهوم السلب املفاد من كلمة ال وأمثاهلا اإلمكانية

داخل فيها وال بمعنى أهنا من االعتبارات الذهنية و املعقوالت الثانيـة بـل 
بمعنى أهنا غـري موجـودة ال يف حـد أنفـسها بحـسب ذواهتـا وال بحـسب 

 بل املوجود هوالوجود وأطـواره وشـئونه و أنحـاؤه واملاهيـات ...الواقع
ويف كالم املحققني اشـارات واضـحة بـل ... وجوديتها إنام هي بالعرضم

ترصحيات جلّية بعدمّية املمكنات ازالً وابدًا، و كفـاك يف هـذا األمـر قولـه 
  ١؛}ٍء هالٌِك إِالَّ َوْجَهه ُكلُّ َيشْ {: تعايل

براي ماهیات و اعیان ممکنه     :  این است که   - در اینجا    -چکیدة سخن مالصدرا    

                                      
  ). 30فصل  (342 - 339: 2اسفار اربعه  .1
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یقی نیست، و ممکنات فی حد نفـسها و بحـسب ذاتهـا و بحـسب واقـع      وجود حق 
از تطـور  (اند و موجودیت آنها بالعرض است کـه از اطـوار وجـود،            اموري عدمی 

باشـد    شود و آنچه در تمام مظاهر هست همان حقیقت وجود مـی             انتزاع می ) وجود
 - مختلـف   به حسب این مظاهر-که در همۀ اینها بروز و ظهور دارد و وجود حق  

شود؛ بنابر این، اعیان ممکنه از قبیل انسان، حجـر، قمـر              داراي حیثیات مختلف می   
ما به إزاي خارجی ندارند، بلکه آنچه در خارج هست همان وجودي است کـه               ... و

: انـد، آیـۀ شـریفۀ       در اثبات این معنا که ممکنات ازالً و ابداً معـدوم          ... تطور یافته   
ٍء هالٌِك إِالَّ {   .کند اند جز وجه او، کفایت می  ؛ همه چیز فانی} َوْجَههُكلُّ َيشْ

  : نویسد  می- در بیانی دیگر -و پیرامون این مطلب 
فكلُّ ما ندركه فهو وجود احلق يف أعيان املمكنـات، فمـن حيـث هويـة ...

احلق هو وجوده، و من حيث اخـتالف املعـاين و األحـوال املفهومـه منهـا 
 فهـو أعيـان -قـل الفكـري و القـوة احلـسّية  بحـسب الع-املنتزعة عنهـا 

املمكنات الباطلة الذوات، فكام اليزول عنه باختالف الصور و املعاين اسم 
الظّل، كذلك اليزول عنه اسم العامل و ماسوي احلق، و إذا كان األمر عـيل 

ٌم ما له وجود حقيقي فهذا حكاية ما َذَهبْت إليه . ما ذكرُته لك، فالعاَمل متوهَّ
  ١فاُء اإلهليون و األولياء املحققون؛العر

                                      
  ). 25فصل  (294 - 293: 2اربعهاسفار  .1

کنـیم    هر آنچه ما ادراك مـی     : گوید   ذیل این عبارت مالصدرا می     بعضی از شارحین اسفار در      
شـود، پـس آنچـه ادراك        حق است که از طریق ظل الهی در اعیان ممکنات ظاهر می           ظهور  
دهد، وجود و ظهور حق است و از جهت معانی            شود از جهت آنکه هویت حق را ارائه می          می

ی انتزاع مـی               شـوند، ذوات و      مختلف و مفاهیم متفاوتی که به حسب عقل فکري و قواي حس
رغم اختالف    باشند؛ و همان گونه که علی       ات خود باطل می   اعیان امکانی هستند که به لحاظ ذ      

شود، اسم عالَم و ماسواي حـق نیـز بـراي آن              صور و معانی متعین، اسم ظل از عالم زایل نمی         
  . باقی است
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کنیم همان وجود  هرچه را که ما درك می: دارد صدرا بیان می   در این سخن مال   
 باطـل الـذات و      -...  از قبیـل انـسان و حیـوان و         -باشد و مفاهیم انتزاعی       حق می 

باشند و از آنجا که عالَم یک مفهوم انتزاعی است،            تطورات همان وجود حقیقی می    
  . وهم چیزي نیست؛ و هیچ نحوي از وجود را نداردجز ت

  پاسخ 
هیچ کس ادعا نکرده که عالَم وجودي قائم به ذات          : گوییم  در جواب ایشان می   

است مانند واجب الوجود، بلکه سخن در این است که عالَم غیر از ذات پروردگار               
  . باشد است و وجود دارد و لکن وجودش بالغیر می

اسـت و  ) طور وراء طور العقـل (این مسئله : گویند  ایشان میطور که  البته همان 
  . کنند برهان عقلی اقامه نمی

شود که تفسیر برخـی از فالسـفه،    از مجموع آنچه بیان شد این طور استفاده می    
منطبق با لغت نیست و با اصول حدیث و آیات دیگر قرآن هم ناسـازگار اسـت،                 

اند آن را     اند و بعد خواسته      را باور کرده   بلکه بر اساس مبنایی است که از خارج آن        
با قرآن سازگار کنند، پس بهترین وجه براي تفسیر آیه، همان بیانـات حـضرات               

  . باشد  می:معصومین
ـالمُ            َبَع اهلُدىَوالسَّ   َعَىل َمن اتَّ

                                                                                       
و عالم داراي وجود حقیقی نیست و وجود آن امري متوهم و خیالی اسـت و ایـن حکایـت                      

  ) . ، بخش چهارم از جلد دوم 463 - 462: 2 مختوم رحیق. (مختار عرفا و اولیاي الهی است
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   : آیاتهنمای
  :  صفحات            : آیات

نَاآَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّ {   ٢٥          ، }ْن ِعنِد َربِّ
ُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكمْ {   ٢١٣        ، }...إِْذَتْسَتِغيُثوَن َربَّ
آلئَِكُة َيا{ كِ  إِْذَقاَلِت اْملَ ُ   ١١٧        ، }...َمْرَيُم إِنَّ اهللاَ ُيَبرشِّ
  ١١٧          ، }اْعُبُدوْا اهللاَ َريبِّ َوَربَُّكمْ {
  ٤٤        ، }َامَواِت َواألْرضِ أِيف اهللاِ َشكٌّ َفاطِِر السَّ {
ِه اْألَْعىل{   ٢٦٣          ، }إِالَّ اْبتِغاَء َوْجِه َربِّ
يطٌ { ِ ٍء حمُّ ُه بُِكلِّ َيشْ   ٤٩          ، }َأال إِنَّ
يٌّ { َا َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكَأهنَّ   ٩١          ، }الزُّ
َامَواِت َواْألَْرضِ {    ـ ٧٨ ـ ٧٥    ، }َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاةٍ  اهللاُ ُنوُر السَّ

  ٩١ ـ ٨٩ ـ ٨١            
  ١٦٨ ـ ١٦٢ ـ ١٥٧ ـ ١٥٠ ـ ١٤٨ـ  ١٤٣   ، }أَملْ َتَر إَِىل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ {
ْنَيا َواآلِخَرةِ ـالْ {   ١١٤    ، }...َمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها ِيف الدُّ
  ٩٢ ـ ٩١            ، }اْملِْصَباُح ِيف ُزَجاَجةٍ {
ُئُكم بَِام ُكنُتْم َتْعَمُلونَ {   ١٦٥ ـ ٥٩    ، }إَِىل اهللا َمْرِجُعُكْم َمجِيًعا َفُينَبِّ
  ٢٥١           ، }ا َناظَِرة َرّهب  إِىلَ {
َام ُيَبايُِعوَن اهللاَ{   ٢١١ ـ ٢٠٥        ، }إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايُِعوَنَك إِنَّ
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َك َلُظْلٌم َعظِيم{ ْ   ٢٤٥          ، } إِنَّ الرشِّ
َك بِهإِنَّ {   ٢٤٥          ، }  اهللاَ الَيْغِفُر َأن ُيْرشَ
يطٌ {   ١٩٤          ، }إِنَّ اهللاَ بَِام َيْعَمُلوَن ُحمِ
  ٢٣٠            ، }...إِنَّ اهللاَ واِسع{
  ١٣٠ ـ ١٢٩ ـ ١٢٨ ـ ١٢٦      ، }إِنَّ اهللاَ ُهَو اْملَِسيُح اْبُن َمْرَيمَ {
ا إَِلْيِه َراِجعونَ { ا هللاِ َوإِنَّ   ١٦٥ ـ ٦٠          ، }إِنَّ
َام اهللاُ إَِلٌه َواِحٌد ُسْبَحاَنُه َأن َيُكوَن َلُه َوَلٌد {   ١١٩      ، }...إِنَّ
َام اْملَِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اهللاِ{   ١١٣      ، }...إِنَّ
  ٢٢٠          ، } إِنَّام ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللا{
ْك بِاهللاِ َفَقْد َحرَّ { ُه َمن ُيْرشِ ةَ إِنَّ نَّ   ١١٧      ، }...َم اهللاُ َعَليِه اْجلَ
اَط اْملُْسَتِقيمَ { َ   ٢٤٣          ، } ...اْهِدَنا الرصِّ
ُكْم َلَساِرُقونَ { ُتَها اْلِعُري إِنَّ   ٧٦          ، }َأيَّ
ٍب َو َتب{   ٢٤٦          ، }  َتبَّْت َيَدا َأبِى َهلَ
ْمَس َعَلْيِه َدلِيًال {   ١٦٢ ـ ١٥٤ ـ ١٥٠ ـ ١٤٣      ، }ُثمَّ َجَعْلنَا الشَّ
  ١٥٤ ـ ١٥١ ـ ١٤٩ ـ ١٤٧ ـ ١٤٤ ـ ١٤٣      ، }ُثمَّ َقَبْضنَاُه إَِلْينَا{
  ٢٤٣      ، } ...َذلَِك اْلكَِتُب ال َرْيَب فِيِه  ُهًدى لِّْلُمتَِّقنيَ {
ونَ { قِّ الَِّذي فِيِه َيْمَرتُ   ١١٥    ، }...َذلَِك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل اْحلَ
  ٢٢١         ، }ْغِرَبني َو َربُّ املَ َقنيِ ملْرشِ َربُّ ا{
اَرٌة َوال َبْيٌع َعن ِذْكِر اهللاِ{   ٩٦      ، }...ِرَجاٌل الُتْلِهيِهْم ِجتَ
اِت { ْريَ   ٨٨            ، }َسابٌِق بِاْخلَ
ُكون ىلَ اَنُه َو َتعَ اُسْبَح {   ٢٤٦          ، }  َعامَّ ُيْرشِ
يِن َما َوىصَّ { َن الدِّ َع َلُكم مِّ   ١١٤        ، }...بِِه ُنوًحاَرشَ
  ١٤٢              ، }ظِلٍّ َممُدودٍ {
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ُدورِ {   ٢٢            }َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ
ْكِر إِن ُكنُتْم الَتْعَلُمونَ {   ٨٥        ، }َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ
  ٢٤٤      ، } ...َفإِْن َءاَمنُوْا بِِمْثِل َماَءاَمنُتم بِِه َفَقِد اْهَتَدواْ {
  ٢٣٩      ، }َأُس من َرْوِح اهللا إِالَّ اْلَقْوُم اْلكافُِرونَ فإنه الَييْ {
ِهْم َفَأْصَبُحوا َظاِهِرينَ { ْدَنا الَِّذيَن َآَمنُوا َعَىل َعُدوِّ   ٤٣      ، } َفَأيَّ
  ٢٤١ ـ ٢٣٥ ـ ٢٣٣ ـ ٢٢٥ ـ ٢٢٤    ، } ...َفَأْينََام ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه اهللا{
ُكُم اْألَ {   ٥٣            ، }ْعَىل َفَقاَل َأَنا َربُّ
ا َلَقاِدُرونَ { َشاِرِق َواْملََغاِرِب إِنَّ   ٢٢١     ، }َفال ُأْقِسُم بَِربِّ اْملَ
ُبوْا هللاِ األْمَثاَل {   ٩٤            ، }َفالَتْرضِ
ُة اهللاِ َعَىل اْلَكِفِرين{   ٢٤٧          ، }َفَلْعنَ
  ٢٠٤ ـ ٢٠٣ ـ ٢٠١      ، }...َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلكِنَّ اهللاَ َقَتَلُهْم {
  ٧٦          ، }َفَلْوالَ َكاَنْت َقْرَيٌة آَمنَْت {
  ١٢٤      ، }...َفَمن َيْملُِك ِمَن اهللاِ َشْيًئا إِْن َأَراَد َأن ُهيْلَِك {
اِت { ْريَ ْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْخلَ   ٨٨    ، }َفِمنُْهْم َظاِملٌ لِّنَْفِسِه َوِمنُْهم مُّ
  ٩٦ ـ ٩٥          ، } اهللاُ َأن ُتْرَفعَ ِيف ُبُيوٍت َأِذنَ {
  ٩٢ ـ ٩١            ، }فِيَها ِمْصَباٌح {
ا{   ١١٤      ، }...َقاَل إِينِّ َعْبُداهللاِ آَتاِينَ اْلكَِتاَب َوَجَعَلنِي َنبِي 
ٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى{ نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َيشْ   ٧٦      ، }َقاَل َربُّ
ُسوالً  * ْم ِذْكًراَقْدأنَزَل اهللاُ إَِلْيكُ {   ٨٥    ، } َيْتُلوَعَلْيُكْم آَياِت اهللارَّ
َك بِه{ َام ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اهللاَ َو الُأْرشِ   ٢٤٥      ، }ُقْل إِنَّ
  ٢٢            }ُقْل ُهَو اهللاُ َأَحٌد {
 ـ ٢٥٧ ـ ٢٥٦ ـ ٢٥٥ ـ ٢١٩ ـ ٥٦ ـ ٢٨    ، }ىٍء َهالٌِك إِالَّ َوْجَههُ  َش لُّ كُ {

  ٢٦٩ ـ ٢٦٧ ـ ٢٥٩  ـ٢٥٨        
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  ٦٠            ، }ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفانٍ {
يٌّ {   ٩٢ ـ ٧٢            ، }َكْوَكٌب ُدرِّ
  ٩٤            ، }ِمشَكاٍة فِيَها ِمصَباٌح كَ {
  ٢٥٥              } ُهوَ ال إِلَه إِالَّ {
  ١٣٦ ـ ٢٦        ، }لُِتخرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلامِت إَيل النُّورِ {
   ـ ١٢٥ ـ ١١٧ ـ ١١٦ ،  }ُلوْا إِنَّ اهللاَ ُهَو اْملَِسيُح اْبُن َمْرَيمَ اِذيَن قَ َلَقْد َكَفَر الَّ {

  ١٣٢ ـ ١٣١ ـ ١٢٩ ـ ١٢٨          
  ١١٩        ، }...َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوْا إِنَّ اهللاَ َثالُِث َثَالَثةٍ {
ارِ ملَِ {   ٥٦        ، }ِن اْملُْلُك اْلَيْوَم هللاِ اْلَواِحِد اْلَقهَّ
} ْ ْ  َمل   ٥٥            ، }ُيوَلْد  َيلِْد َوَمل
َلْعَت َعَليهِ {   ٢٢٢        ، }ْم َلَولَّْيَت ِمنُْهْم فَِراًراَلِو اطَّ
 ١٠٧ ـ ١٠٦ ـ ١٠٤ ـ ١٠٢ ـ ١٠١ ـ ٩٤ ـ ٨٨ ـ ٥٤    ، }...َلْيَس َكِمْثلِهِ {

  ١٠٩ ـ ١٠٨ـ       
  ١١٩        ، }َما َكاَن هللاِ َأن َيتَِّخَذ ِمن َوَلٍد ُسْبَحاَنهُ {
ْجَوى َثالَثٍة إِالَّ ُهَو َرابُِعُهمْ {   ١٩٤      ، }...َما َيُكوُن ِمن نَّ
 ٨٦ ـ ٨٤ ـ ٧٨ ـ ٧٧ ـ ٧٦ ـ ٧٤ ـ ٧٢ ـ ٧١       ،}َمَثُل ُنوِرهِ {
 ٨٧ ـ ٨٤            ، }ِمشَكاٍة فِيَها ِمصَباٌح {
  ٢٣٩ ـ ٨٩ـ  ٨٧      ، }ِممَّا َخطِيَئاِهتِْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َناًرا{
َة َو َمْأَوئُه النَّار{ نَّ َم اهللاُ َعَلْيِه اْجلَ ْك بِاهللاِ َفَقْد َحرَّ   ٢٤٥      ، }َمن ُيْرش ِ
ُسوَل َفَقْد أَطاَع اهللا{   ٢٥٨          ، }َمن ُيطِِع الرَّ
  ٩٣ ـ ٧٣            ، }ُنوٌر َعَىل ُنورٍ {
ٍء َعلِيمٌ {   ٧٣            }َواهللاُ بُِكلِّ َيشْ
وا اْبتِ { ِمْ َوالَّذيَن َصَربُ   ٢١٩        ، }غاَء َوْجِه َرهبِّ

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  277 * نمایه آیات
 

  ٢٤٤        ، } ...إِنَّ اْالنَساَن َلِفى ُخْرسٍ  * َواْلَعْرصِ {
ُق َو الْ ـَوهللاِ الْ {   ٢٢٩ ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٧ ـ ٢٢١     ،  }...َمْغِرُب ـَمْرشِ
ا كَاُنوْا َيْعَمُلون{ بَِط َعنُْهم مَّ   ٢٤٥        ، }َوَلْو َأْرش َُكوْا َحلَ
  ٢١٩        ، }ِمْن َزكاٍة ُتريُدوَن َوْجَه اهللاَِوما آَتْيُتْم {
  ٢١٩          ، }َوما ُتنِْفُقوَن إِالَّ اْبتِغاَء َوْجِه اهللا{
ْكرام َوَيْبقى{ الِل َو اْإلِ   ٢١٩        ، } َوْجُه َربَِّك ُذو اْجلَ
  ١٢٢        ، }...َوإِْذ َقاَل اهللاُ َياِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ {
  ٧٦      ، }الَّتِي ُكنَّا فِيَها َواْلِعْريَ الَّتِي َأْقَبْلنَا فِيَهاَواْسَأِل اْلَقْرَيَة {
  ١٣٤          ، }َيأتَِيَك اْلَيِقنيُ ي َواْعُبْد َربََّك َحتَّ {
ا{ الُم َعَيلَّ َيْوَم ُولِدتُّ َوَيْوَم َأُموُت َوَيْوَم ُأْبَعُث َحي    ١٢٣    ، }َوالسَّ
ا لِ { ُهبَ   ٩٥    ، }لنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها إِالَّ اْلَعاملُِونَ َوتِْلَك اْألَْمَثاُل َنْرضِ
  ٢٥١ ـ ٢١٥            ، }َوَجاء َربَُّك {
  ٢٢٤        ، }َوَحْيُث َماُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجوَهُكْم َشْطَره{
نيَ { اِحلِ َن الصَّ ا َوَحيَْيى َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ مِّ   ١١٤      ، }َوَزَكِريَّ
ُمَواْصِربْ َنْفَس {   ٢٢٠        ، } ... َك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ
  ١١٧          ، }  إِْرسائيل َوقاَل اْملَسيُح يا َبني{
َصاَرى{   ١١٧      ، }...َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اهللاِ َوَقاَلْت النَّ
َذ اهللاُ َوَلًدا ُسْبَحاَنهُ { َ   ١١٨          ، }...َوَقاُلوْا اختَّ
اهُ َوَقَىض {   ١٩٥          ، }َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إِالَّ إِيَّ
يًطا{ ِ ٍء حمُّ   ١٩٤ ـ ٤٩          ، }َوَكاَن اهللاُ بُِكلِّ َيشْ
َسَبنَّ الَِّذيَن ُقتُِلوْا ِيف َسبِيِل اهللاِ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء{   ٦٦   ، }...َوالَحتْ
قِّ {   ١١٨          ، }...َوالَتُقوُلوْا َعَىل اهللاِ إِالَّ اْحلَ
  ١٤٤            ، }َوالَيُؤوُدُه ِحْفُظُهَام {
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ا آَخرَ {   ٢٦٣          ، }  ...َوالَتْدُع َمَع اهللاِ إَِهلً
  ٨٧          ، }َوالَتِزِد الظَّاملَِِني إِالَّ َضالًال {
  ٢٤٧          ، }َوالَتِزِد الظَّاملَِِني إِالَّ َتَباَرا{
  ١٩٦ ـ ١٩٥ ـ ١٩٤ ـ ١٩٣        ، }َوَلكِنَّ اهللاَ َرَمى{

  ٩٤            ، }األَْعَىلَ  َمَثُل ـَوهللاِ الْ { 
َعَلُه َساكِنًا{   ـ ١٦٢ ـ ١٤٦ ـ ١٤٣          ، }َوَلْو َشاَء َجلَ
  ٩٢            ، }َوَلْو َملْ َمتَْسْسُه َنارٌ {
َامَواِت َواْألَْرضِ {   ٩٥        ، }َوَلُه اْملََثُل اْألَْعَىل ِيف السَّ
ْؤِمنِنيَ {   ٢٠٤          ، } ِمنُْه َبالء َحَسناً َولُِيْبِيلَ اْملُ
  ٢١١          ، }َوَما َتَشاُؤوَن إِالَّ َأن َيَشاء اهللاُ{
 ـ ٢٠٥ ـ ٢٠٣ ـ ٢٠١      ، }َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلكِنَّ اهللاَ َرَمى{

  ٢١١ ـ ٢١٠ ـ ٢٠٨
َزى{ ْعَمٍة ُجتْ   ٢٢٠       ، }... َوَما ِألََحٍد ِعنَدُه ِمن نِّ
نََع َمَساِجَد اهللاِ أن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمهُ َوَمْن َأظْ {   ٢٢٦    ، }...َلُم ِممَّن مَّ
ك بِاهللا َفَقد َضلَّ {   ٢٤٥          ، }َوَمن ُيْرشِ

وِحي{   ٢٦٠ ـ ٢٥١ ـ ٢١٥ ـ ٥٥      ، }َوَنَفْخُت فِيِه ِمن رُّ
ِميُع الَبِصريُ {   ١٠٨            ، }َوُهَو السَّ
  ١٩٤          ، }مْ َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنتُ {
ٍء َعلِيمٌ { ُب اهللاُ اْألَْمَثاَل لِلنَّاِس َواهللاُ بُِكلِّ َيشْ   ٩٢      ، }َوَيْرضِ
ُل {   ٥٨ ـ ٥٦ ـ ٥٣ ـ ٥٠ ـ ٤٤ ـ ٤٠ ـ ٢٦ ـ ٢١    ، }...ُهَو اْألَوَّ
ِميُد { ا النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقَراُء إَِىل اهللاِ َواهللاُ ُهَو اْلَغنِيُّ اْحلَ َ   ٥٤     ،}َيا َأهيُّ
  ٤٣      ، }...َيا َقْوِم َلُكُم اْملُْلُك اْلَيْوَم َظاِهِريَن ِيف اْألَْرضِ {
  ٢٦٣            ، }ُيِريُدوَن َوْجَههُ {
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  ٩٣        ، }َيَكاُد َزْيُتَها ُيِيضُء َوَلْو َملْ َمتَْسْسُه َنارٌ {
َباَرَكةٍ {   ٩٢ ـ ٩١          ، }ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ
ِدي اهللاُ لِنُ {   ٩٢ ـ ٧٣          ، }وِرِه َمن َيَشاءُ َهيْ
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  ١٠٤         ، ... إذ كان اليشء ِمن َمشيئته
ديُق األكرب   ٦٥         ، ... َاصبحُت و أنا الصِّ

  ٢١           ُاْعطِيُت جوامَع الكلم ، 
  ٣١     ، ...  قديمٌ ـ تبارك و تعايل ـ إعَلم َعلََّمك اهللاُ اخلَري أّن اهللاَ

ٍل َقْبَله و ال عن َبدٍء َسَبقه ُل ال عن أوَّ   ٢٩       ، ... األوَّ
  ٣٨     ، ... احلمد هللا اّلذي َاْعَجَز األوهاَم أن تناَل إالّ وجوَده

  ٣٧         ، ... الَّذي َلْيست له يف اّولّيته هنايةٌ 
  ١٤٢       شمس ، الظلُّ ما بني طلوع الفجر إيل طلوع ال

يغ: َالُكفُر َعيل َارَبِع َدعائِمَ  ق والتَّناُزع والزَّ   ٢٤     ، ...َعيل الَتَعمُّ
  ٣٩       ، ... اللَّهمَّ أنَت األّوُل بالاولّية َمْعدوَدة

  ٨٠       ، ... َاللَّهمَّ أنَت اهللا ُنوُرالسموات واألرض
  ٥٣     ، ... إن احلق يتجيل يوم القيامة للخلق يف صورة منكرة

  ٢٦٠         ، ... إن الروح متحرك كالريح
  ٢٤٨         ، ... إّن اهللا تبارك وتعايل خلق َاجزاءً 

دًا بَِوْحَدانِيَّتِهِ    ١٣٧     ، ... إِنَّ اهللاَ َتَباَرَك َو َتَعاَىل َملْ َيَزْل ُمَتَفرِّ
مان   ٢٢     ، ... إنَّ اهللاَ عّزوجّل َعلَِم أنـَّه يكوُن يف آخر الزَّ

  ٦٥     ، ...  بأيِّ يشء َسَبقَت �ض قريش قال لرسول اهللاإن بع
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َصة ،    ٩٧     إنَّ دين اهللا عّزوجّل الُيصاُب بِالُعُقول النَّاقِ
ُل و اآلخر   ٦٤           ، ... أنا األوَّ

  ٦٦         ، ... أنا الَّذي َعَلوُت َفَقَهرُت 
ل   ٤٠           ، ... أنت القديُم األوَّ

ُل َواآلِخُر    ٦٧           ، أنُتُم األوَّ
ع خاصة ،    ٢٢٥       أْنَزَل اهللا هذه اآلية يف التََّطوُّ

  ٢٥٧       انَّام عني بذلك وجه اهللا الَّذي يؤيت منه ، 
  ٢٧           ، ... إنـَّه ليس يشٌء إالّ َيبِيُد 

  ٢٠٧         ، ... إينِّ َخرجُت آنفًا يف حاَجة
  ٩٧       ، ... اّياك و خصلتني َهَلَك فيهام الرجال

َن األشياءَ َبْل    ١٧٥           ...  َكوَّ
  ١٠٤       ، ... َحدَّ األشياَء ُكلَّها ِعنَْد َخْلِقه إّياها

  ٩٧   ُتفتي الناَس برأيك َاو َتدين بام الَتعَلم ، : َخصَلَتني ُمْهلَِكَتني
  ٢٥٦           َخَلَق اهللا آدَم عيل صورته ، 

  ٤١        ، ء  َيشْ ٍء َداِخٍل ِيف  َداِخٌل ِيف اْألَْشَياِء َال َكَيشْ 
  ٢٥٧         ، ... سبحان اهللا لقد قالوا قوالً عظيامً 

  ٣٧       ، ... َسَبَق األوقاَت كوُنه و العدَم وجوُده
  ٢٠١            شاهت الوجوه ، 

با َفالَجتِدان ِعْلًام َصحيحًا إالّ  قا و َغرِّ   ٢٢٢       ، ... َرشِّ
ماِن َاقوا ُقون ، َعلَِم أنـَُّه َيُكوُن يف آِخِر الزَّ   ٢٣       ٌم ُمَتَعمِّ

ُْم َعْيُش اْلِعْلمِ    ١٣٧     ، ... َفاْلَتِمُسوا ذلَِک ِمْن ِعنِْد َأْهلِِه، َفإِهنَّ
ق ملَ    ٢٤         ُينِْب إيل اَحلق ،  َفَمن َتَعمَّ

  ٢٤         َفَمن راَم َورآَء ذلَك َفَقْد َهَلَك ، 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  283 * نمایه روایات
 

  ٣٥           ، ... كاَن بال َكينُونّية
  ٣٦           ، ...  الَقْبلكاَن َرّيب قبَل 

  ٢٥٨           كلُّ يشء هالك إالّ دينه ، 
  ٢٥٨       كلُّ يشء هالك إالّ من أَخَذ طريق احلق ، 

ة ُل ال بأّوليَّ   ٤٠         ، ... ال إله إالّ اهللا األوَّ
  ٣١           الَحيُول ِمن حال إيل حال ، 

  ٢١١         ، ... اليزال العبد يتقرب إيلَّ بالنوافل
  ٣١           ، ...  عليه اُحلُدوثالَيَقعُ 

  ٢٥٧           لقد قالوا قوالً عظيًام ، 
  ١٠٥         ، ... للنّاس يف التوحيد ثالثُة مذاهَب 
  ٢٤٦         ، ... لو َعلَِم الناُس كيف َخَلَق اهللاُ

  ٤٠     ، ... معاَرش اُملؤمنني واملسلمني، إنَّ اهللا ـ عزوجل ـ أثني
دَمن أَيت اهللاَ بِام ُاِمَر بِ  �ه ِمن طاَعِة حممَّ...  ،       ٢٥٧  

  ٢٠٥         ، ... َمن أَحبَّنا َفقد أَحبَّ اهللا
ة َنبّيه �َمن أخَذ دينَه ِمن كتاب اهللا و ُسنَّ ... ،       ٢١٥  

  ٢٥٨           َمن أَخَذ طريق احلق ، 
  ٢٥٨         َمن أخذ طريق الذي انتم عليه ، 
  ٢١٥       ، ... َمن َدخَل يف اإليامِن بعلم َثبَت فيه

  ٩٦           َنَعم، من َافاضلها ، 
ين َحّد التعطيل و َحّد التشبيه ،  ِرُجه ِمَن اَحلدَّ   ١٠٥     َنَعم، ُخيْ

ُكُم اهللا ـ أنـَُّه َمن ملَ    ٨٦   ، ...  اهللاَِيعِرف ِمن كَِتاِب  َواعَلُموا ـ َرِمحَ
  ٢٥٧           واالئمة من بعده ، 

  ٣٤     ، ...  قبله أو كاَن َمعه َيشءٌ وَبَطَل َقوُل َمن َزعَم أنـَّه كان
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ُسل لِتكوَن له احلّجُة البالغُة عيل خلقه   ١٥   ، ... وَبَعَث إليهم الرُّ
  ٣٩           َيُكن ،  وال كان َبْعَد أن مل

  ٣١           واليشء معه يف ديموميته ، 
  ٢٠٦         ، ... ومن أحبكم فقد أحب اهللا

  ٢٥         ، ... واْعَلم أنَّ الراِسخَني يف العلم
د بَِيِده، َلو أنـَُّكم ُدلـِّيُتم   ٢٤١       ، ... َوالَِّذي َنفُس حممَّ

  ٤١   ، ... واّما الظاهُر، فليس من أجل أنـَّه عال األشياَء بركوب
ٌل ُمبَتدأ   ٣٨       ، ... وُسبحاَن الَّذي ليس له أوَّ

ق   ٢٤           ، ... والُمَتكّلف والُمَتَعمِّ
امءِ    ٧٥        و هاٍد ألهل األرض ، هاٍد ألهل السَّ

اموات و ُهَدي َمن يف األرض ،    ٧٥      ُهَدي َمن يف السَّ
َبه اهللا َلنا   ٩٣           ، ... هو َمَثٌل َرضَ

  ٥٥         ، ... هي صورة حمدثة واصطفاها اهللا
  ٢٥٩     ، ... يا اباصلت، َمن َوَصَف اهللا تعايل بوجه كالوجوه

  ٢٦   ، ... واعقلُ يَ له إىل عباده إال لِ ُس رُ  ه وءَ  اهللا أنبياَث عَ يا هشام ما بَ 
َهْت    ٢٢٥           ، ... َيْسُجُد حيث َتَوجَّ

  ٢٢٧         ، ... ُه الوقُت َيُفتْ  ُيعيدها ما ملَ 
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 .م1993ق ـ 1414دارالمفید، بیروت 

 .ق1417 قم ه، البعثۀسسمؤ:  و نشر تحقیق؛ شیخ صدوق، األمالی

، دار المفیـد  ،  ستاد ولی، علی أکبر الغفـاري     احسین  : تحقیق؛ شیخ مفید،    األمـالی 
 .م1993 ـ ق1414بیروت 
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مدرسـین، قـم     سیدهاشم حسینی تهرانـی، جامعـه     : صدوق، تحقیق  ؛ شیخ التوحید
  . ش1357

 . ق1404، کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی، قم الدین سیوطی جالل؛ الدرالمنثور

سـیدعلی عاشـور،   : ؛ علی یـزدي، تحقیـق  الغائـب  الحجۀاثبات  الناصب فی   إلزام
 . ق1422مؤسسۀ االعلمی، بیروت 

 . م1983ق ـ 1403؛ آقابزرگ تهرانی، دار االضواء ، بیروت الذریعه

ابو محمد بن عاشور،   : ؛ ابو اسحاق احمدبن ابراهیم ثعلبی، تحقیق      الکشف و البیان  
 . ق1422وت دار احیاء التراث، بیر

اکبر غفـاري، دارالکتـب      علی: ؛ محمدبن یعقوب کلینی، تصحیح وتعلیق     الکافی
  . ش1365اإلسالمیه، تهران 

سـیدجالل الـدین    : ؛ احمد بن محمد بن خالد برقی، تـصحیح و تعلیـق           المحاسن
 .ش1330ق ـ 1370، دار الکتب اإلسالمیه، تهران )محدث(حسینی 

یوسـف عبـد الـرحمن      : بوري، تحقیق ؛ حاکم نیشا  المستدرك علی الـصحیحین   
 .المرعشلی

 .؛ استاد شهید مطهري، انتشارات صدراانسان کامل

محمد عبـدالرحمن المرعـشلی،     : ؛ عبداهللا بن عمر بیضاوي، تحقیق     انوار التنزیل 
 .ق1418دار احیاء التراث، بیروت 

 . ق1404؛ عالمه محمدباقر مجلسی، مؤسسه الوفاء، بیروت بحاراألنوار

عبدالرسـول عبودیـت،    : ؛ عالمه سیدمحمدحسین طباطبائی، تحقیق    حکمۀبدایۀ ال 
 .ق1418مؤسسه نشر اسالمی، قم 

حـاج میـرزا حـسن      : ؛ محمدبن حسن صفار، تصحیح و تعلیـق       بصائر الدرجات 
 . ش1362کوچه باغی، منشورات اعلمی، تهران 

 .ق1408؛ سلطان محمد گنابادي، مؤسسۀ االعلمی، بیروت ةالسعادبیان 
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 والتوزیـع،  والنشر للطباعۀ الزهراء ؛ آیت اهللا خوئی، دار    القرآن تفسیر فی البیان
 . م 1975 - 1395بیروت 

علی اکبر غفاري، مؤسسه نشر     : ؛ ابن شعبه حرانی، تصحیح و تعلیق      تحف العقول 
  . ق1404اسالمی، قم 

سـمیر  : محی الـدین بـن عربـی، تحقیـق        ) منسوب به (؛  تفسیر القرآن الکـریم   
  . ق1422ار احیاء التراث، بیروت مصطفی رباب، د

محمـد خواجـوي،    : ، تحقیق )مالصدرا(؛ محمد بن ابراهیم     تفسیر القرآن الکریم  
 .ش1379انتشارات بیدار، قم 

 . ق1424؛ محمد جواد مغنیه، دار الکتب االسالمیه، تهران تفسیر الکاشف

ات سید محسن موسوي تبریزي، انتشار    : ؛ سید حیدر آملی، تحقیق    تفسیر المحیط 
 .ق1422وزارت ارشاد، تهران 

؛ عالمه سیدمحمدحـسین طباطبـائی، دفتـر انتـشارات اسـالمی،            تفسیر المیـزان  
  .ق1417قم

  .ق1416؛ سیدهاشم بحرانی، بنیاد بعثت، تهران تفسیر برهان
 .احمد قصیر عاملی، دار احیاء التراث، بیروت: ؛ شیخ طوسی، تحقیقتفسیر تبیان

دکتر ابوالقاسـم گرجـی،     : حسن طبرسی، تحقیق  بن   ؛ فضل تفسیر جوامع الجامع  
 . ش1377انتشارات دانشگاه تهران، 

محمدباقر بهبودي، انتشارات : رضا خسروانی، تحقیق   ؛ میرزا علی  تفسیر خـسروي  
  .ق1390اسالمیه، تهران 

حسین اعلمی، انتشارات صـدر،  : ؛ مالمحسن فیض کاشانی، تحقیق  تفسیر صـافی  
  . ق1415تهران 

سـید طیـب موسـوي جزایـري،        : بن ابراهیم قمـی، تحقیـق     ؛ علی   تفسیر قمـی  
  . ش1367دارالکتب، قم 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



   )توحید( آیات العقائد  *288
 

؛ آیت اهللا ناصر مکـارم شـیرازي، دارالکتـب االسـالمیه، تهـران             تفسیر نمونـه  
  .ش1374

سید هاشم رسولی : ؛ عبدعلی بن جمعه عروسی حویزي، تحقیق   تفسیر نورالثقلین 
 .ق1415محالتی، انتشارات اسماعیلیان، قم 

مداري،  ؛ آیت اهللا شیخ محمدتقی شریعت)استاد مطهري(رح منظومهتقریرات ش
  . ش1383مؤسسۀ فرهنگی طه، 

؛ آیت اهللا میرزا حسنعلی مروارید، بنیاد پـژوهش        تنبیهات حول المبدء و المعاد    
 . ق1418هاي اسالمی آستان قدس رضوي، مشهد 

بعۀ ثامن  ؛ سید قاسم علی احمدي، مط      الوجود وحدةتنزیه المعبود فی الرد علی      
 .ش1383 ، مشهد 7الحجج

سیدحسن موسـوي خرسـان، دارالکتـب       : طوسی، تحقیق  ؛ شیخ تهذیب األحکـام  
 .ش1365اإلسالمیه، تهران 

 .ق1412؛ محمد بن جریر طبري، دار المعرفه، بیروت جامع البیان

سـیدجالل الـدین    : ؛ ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی، تحقیق      جالء األذهان 
 . ش1377شارات دانشگاه تهران، ، انت)محدث(حسینی 

 .ق1386؛ سید عبدالحجت بالغی، انتشارات حکمت، قم حجۀ التفاسیر

 .؛ دکتر سید یحیی یثربیحکمت اشراق سهروردي

 . ؛ آیت اهللا منتظريهایی از نهج البالغه درس

  .  ش1386؛ استاد جوادي آملی، مرکز نشر اسراء، قم رحیق مختوم
علـی عبـدالباري عطیـه، دارالکتـب        :ی؛ تحقیـق  ؛ سیدمحمود آلوس  روح المعانی 
 .ق1415العلمیه، بیروت 

  .؛ سید محمد حسین حسینی تهرانی، انتشارات حکمتروح مجرد
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عبدالرزاق : الرحمن بن علی بن جوزي، تحقیق      ؛ عبد التفسیر المسیر فی علم   زاد
 .ق1422المهدي، دارالکتب العربی، بیروت 

 محمـدباقر علـم الهـدي، مرکـز فرهنگـی        ؛ شـیخ  سدالمفرّ علی القائل بالقـدر    
 . ش1387انتشاراتی منیر، تهران 

صادق الریجانی، انتشارات   : ؛ مالعبدالرزاق فیاض الهیجی، تصحیح     ایمان هسرمای
 .ش1372الزهراء، تهران 

اهللا العظمـی   اهللا سیدجعفر سیدان، مدرسۀ آیـت  ؛ آیت سنخیت، عینیت یا تبـاین؟    
 . گلپایگانی، قم

عبـدالوهاب عبـداللطیف،    : د بـن عیـسی الترمـذي، تحقیـق        ؛ محم سنن ترمذي 
 . م1983ق ـ 1403دارالفکر، بیروت 

 سـیدعلی جبـار   -حسین لطیفی : ؛ میرزاي قمی، تحقیق  سه مقاله در نقد عرفـان     
 .  ش1388هاي اسالمی، مشهد  ماسوله، بنیاد پژوهش گلباغی

 . ش1375؛ خواجه نصیرالدین طوسی، نشر البالغه، قم شرح اشارات

میـرزا ابوالحـسن   : ؛ مـولی محمدصـالح مازنـدرانی، تحقیـق      شرح اصول کافی  
 . م2000ق ـ 1421شعرانی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت 

دکتر نجفقلی حبیبـی،  : ؛ قاضی سعید قمی، تصحیح و تعلیق  شرح توحید صدوق  
 . ق1415وزارت ارشاد اسالمی، تهران 

  .بوستان کتاب، قم؛ مؤید الدین جندي، موسسۀ شرح فصوص الحکم
سیدجالل الـدین آشـتیانی،     : ؛ محمد داوود قیصري، مقدمه    شرح فصوص الحکم  

  .  ش1375انتشارات علمی و فرهنگی، 
 .ش1371کیوان سمیعی، انتشارات سعدي، : ؛ الهیجی، مقدمهشرح گلشن راز

  . ش1379؛ مالهادي سبزواري، نشر ناب، تهران شرح منظومه
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محمد ابوالفـضل ابـراهیم، دار احیـاء    : الحدید، تحقیق ؛ ابن ابی    شرح نهج البالغه  
 .م1962الکتب، بیروت 

 .؛ محمد عبده، مطبعۀ االستقامه، قاهرهشرح نهج البالغه

محمد باقر محمودي، انتشارات وزارت     : ؛ حاکم حسکانی، تحقیق   شواهد التنزیل 
 .ق1411ارشاد اسالمی، تهران 

احمد عبدالغفور العطـار، دار     : ق اسماعیل بن حماد الجوهري، تحقی     ؛ۀاللغـ صحاح  
  . م1987ق ـ 1407العلم للمالیین، بیروت 

 .م1981ق ـ 1401؛ محمد بن اسماعیل بخاري، دارالفکر، بیروت صحیح بخاري

 . ؛ ابی الحسین مسلم بن حجاج نیشابوري، دارالفکر، بیروتصحیح مسلم

نیاد بعثـت،   ؛ آیت اهللا میرزا جواد آقا تهرانی، ب       گویند؟  عارف و صوفی چه می    
 . ش1369تهران، 

سیدمحمد صادق بحرالعلوم، مکتبۀ الحیدریه،     : ؛ شیخ صدوق، تحقیق   علل الـشرائع  
  . ق1386نجف اشرف 

آملی، مرکز نـشر اسـراء،       ؛ استاد جوادي  والفلسفۀ االلهیـۀ  علی بن موسی الرضا     
  . ق1422

لـشهداء،  آقا مجتبی عراقی، سیدا  : ؛ ابن ابی جمهور احسائی، تحقیق     عوالی اللئالی 
 .م1983ق ـ 1403قم 

 .ش1383؛ دکتر سیدیحیی یثربی، بوستان کتاب، قم عیار نقد

 .ق1427قم فالح عبدالرزاق العبیدي، نورالهدي،:کاشانی، تحقیق ؛ فیضعین الیقین

شـیخ حـسین اعلمـی، مؤسـسۀ        :  ؛ شیخ صدوق، تحقیـق     7عیون اخبار الرضا  
 .  ق1404االعلمی، بیروت 

سیدعلی عاشور، مؤسسۀ التاریخ العربـی،      : بحرانی، تحقیق ؛ سیدهاشم    المرام غایۀ
 . ق1422بیروت 
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  . محی الدین بن عربی، دار صادر، بیروت  ؛) جلدي4(فتوحات مکیه 
لجنۀ تحقیق تراث الشیخ االعظـم،  : مرتضی انصاري، تحقیق  ؛ شیخ فرائداألصـول 

 .ق1419الفکر اإلسالمی، قم  مجمع

دي، انتـشارات دانـشگاه تهـران،       ؛ سـید جعفـر سـجا      فرهنگ معارف اسـالمی   
 .ش1373

ابوالعالء عفیفـی، انتـشارات   : الدین عربی، مقدمه و تعلیقه ؛ محیفصوص الحکـم  
 .1370الزهراء، 

؛ سیدمرتضی حسینی فیروزآبـادي، انتـشارات اسـالمیه، تهـران           ۀفضائل الخمس 
 .ق1392

 .ش1327؛ حاج شیخ عباس قمی، انتشارات مرکزي، ۀفوائد الرضوی

 .ق1419؛ شیخ محمد تقی تستري، مؤسسۀ نشر اسالمی، قم رجالقاموس ال

،  محالتـى  رسـولى  هاشـم  سید: مسعود عیاشى، تحقیق   بن ؛ محمد التفسیر کتاب
 . ق 1380  ، تهران علمیه چاپخانه

 .ق1411حسین درگاهی، : ؛ عالمه حلی، تحقیقکشف الیقین

ـ : ؛ عالمه حلی، تحقیق   کشف المراد فی شرح تجرید اإلعتقـاد       زاده   تاد حـسن  اس
 .ق1413آملی، مؤسسه نشر اسالمی، قم 

  . ش1315؛ قاضی سعید قمی، چاپخانه مجلس، تهران کلید بهشت
، علی أکبـر الغفـاري  : تعلیق تصحیح و؛ شیخ صدوق، ۀکمال الدین و تمام النعم    

 .ش1363 ـ ق1405جامعه مدرسین، قم 

 وزارت  حـسین درگـاهی،   : ؛ محمد بن محمدرضا مشهدي، تحقیـق      کنزالـدقائق 
 . ش1368ارشاد، تهران 

  . ش1383؛ عبدالرزاق الهیجی، نشر سایه، تهران گوهر مراد
 .ق1414؛ محمد بن مکرم بن منظور، دار صادر، بیروت لسان العرب
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  .ش1337 عالمه محمد تقی جعفري، چاپخانه حیدري، ؛ اعلی مبدء
ات ناصر محمد جواد بالغی، انتشار: ؛ فضل بن حسن طبرسی، تحقیقمجمع البیان
 .ش1372خسرو، تهران 

مکتـب النـشر    ،  أحمد حسینی  سید: تحقیق،  الطریحی؛ فخرالدین   البحرین مجمع
  .ش1367 ـ ق1408 ،الثقافۀ اإلسالمیۀ

 . ش1371؛ مرتضی مطهري، انتشارات صدرا، تهران مجموعه آثار

سید هاشم رسولی محالتـی، دار  : ؛ عالمه محمد باقر مجلسی، تحقیق    العقول مرآة
 . ق1404ب اإلسالمیه، تهران الکت

 .ق1416؛ ابوحامد غزالی، دار الفکر، بیروت )رسائل غزالی( األنوار مشکاة

: تحقیـق ،  طبرسـی  بن حسن بن فضل بـن حـسن  علی؛ ابوالفضل   األنوار مشکاة
 .ق1418 ،دارالحدیث، مهدي هوشمند

  . ؛ سید بن طاووس، مؤسسۀ آل البیتمصباح الزائر
  .م1991ق ـ 1411سی، مؤسسۀ فقه الشیعه، بیروت ؛ شیخ طومصباح المتهجد

 مدرسۀرضا استادي، : ؛ سیدعلی بهبهانی، تحقیقالوالیۀ فی اثبات الهدایۀمصباح 
 .ق1418دار العلم، اهواز 

علی اکبر غفاري، مؤسـسه نـشر       : ؛ شیخ صدوق، تصحیح و تعلیق     معانی األخبـار  
 . ش1338ق ـ 1379اسالمی، 

 سـید أبوالقاسـم خـوئی، مرکـز نـشر الثقافـۀ       ؛ آیـت اهللا  معجم رجال الحدیث  
 . م1992ق ـ 1413اإلسالمیۀ، 

 . ق1420؛ فخر الدین رازي، دار احیاء التراث، بیروت مفاتیح الغیب

صفوان عدنان داودي، دار العلم     : ، تحقیق صفهانىاراغب  ؛  مفردات الفاظ القرآن  
  .ق1412الدار الشامیه، بیروت 
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سـیدعلی عاشـور،    :  موسوي اصفهانی، تحقیـق    ؛ میرزا محمدتقی  مکیال المکـارم  
 .ق1421مؤسسه االعلمی، بیروت 

زاده آملی، وزارت فرهنـگ و     ؛ استاد حسن  ممد الهمم در شرح فصوص الحکـم      
  . ش1378ارشاد اسالمی، تهران 

علی اکبر غفاري، مؤسـسه     : ؛ شیخ صدوق، تصحیح و تعلیق     من الیحضره الفقیـه   
 .ق1413نشر اسالمی، قم 

 أسـاتذة لجنـۀ مـن   : ؛ محمد بن علی بن شهرآشوب، تحقیق   طالب  بیمناقب آل ا  
 . م1956ق ـ 1376النجف، مکتبۀ الحیدریه، نجف اشرف 

؛ مال فتح اهللا کاشانی، کتاب فروشی محمد حسن علمی، تهـران         منهج الـصادقین  
 .ش1336

ه   سید محمد رضا جاللی، انتشارات     : ؛ حسین بن علی کاشفی، تحقیق     مواهب علیـ
 .ش1369ان اقبال، تهر

بیت،  اهل  سبزوارى، موسسه   عبداألعلى ؛ سید  القرآن تفسیر مواهب الرحمن فی  
 . ق 1409  بیروت

  .ق1411؛ سید بن طاووس، دار الذخائر، قم مهج الدعوات
حامـد نـاجی    : ؛ میر محمد بـاقر دامـاد، تحقیـق        نبراس الضیاء و تسواء السواء    

  .ش1374اصفهانی، انتشارات هجرت، قم 
: ؛ شیخ محمد بن عبدالرحیم نهاوندي، تحقیـق    حمن فی تفسیر القرآن   نفحات الر 

  .ق1429قسم الدراسات االسالمیه مؤسسۀ البعثه، قم 
مهدي رجائی، مؤسسه نـشر      سید: اهللا جزائري، تحقیق   ؛ سید نعمت  نور البـراهین  

 .ق1417اسالمی، 

  .؛ سیدرضی، دار الهجره، قم)صبحی صالح(نهج البالغه 
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   )توحید( آیات العقائد  *294
 

 .ق1414مؤسسۀ ال البیت، قم : خ حر عاملی، تحقیق و نشر شی؛ۀالشیعوسائل 

 شیخ آقا بزرگ تهرانی، انتشارات میقـات،        ؛ الرازي الی المجدد الشیرازي    هدیۀ
  . ق1403
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