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 مقدمه:

توحید مهمترین اصل از اصول ادیان الهی است. اولین کالم و آموزه هاي پیامبران الهی در تبلیغ، معرفی و شـناخت خداونـد قـادر 

 ید و معرفت نسبت به آن قابل تبیین است.خالق بی نقص است. سایر عقاید دینی با توجه به اصل توح

پایـه » ال الـه اال اهللا«انه و پرستش او، بنیادي ترین اصل در رسالت پیامبران الهی و کلمه طیبـه یگدعوت انسان ها به سوي خداي 

یـامبران قـرار همه ادیان الهی است. از این رو مبارزه با شرك و بت پرستی و دعوت به سوي عبودیت پروردگار سر لوحـه رسـالت پ

آغاز شد و اولین قدم رسالت ایشان، دعوت مـردم » قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا«دارد. اولین دعوت پیامبر گرامی اسالم با جمله معروف 

توحیـد و به توحید بود. اداي تمامی اعمال عبادي از قبیل نماز، روزه، حج، زکات و حتی برنامه هاي اجتماعی و خانوادگی، بر محور 

 بۀ الی اهللا است.قر

ه است. به عنوان مثال سوره توحید را می توان نام برد. عالوه بر آن آیات فـراوان در قرآن کریم بر موضوع توحید تأکید بسیار شد

  دیگري نیز بیانگر اهمیت توحید است از جمله:

 اهللا ال اله اال هو الحی القیوم -

 ال شریک لهوحده  -

 وَ لَمْ یَکُن لَّهُ کُفُوًا أَحَدُ* لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ* اللَّهُ الصَّمَدُ* قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* رَّحِیمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ال -

 ءلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ -

همه احادیث نقل شده از پیامبر اسالم(ص)، و ائمه اطهار(ع) بر اصل مهم توحید و عبودیـت پروردگـار دور مـی زنـد. شـهادت و 

 به صورت واجب یا مستحب در غالب احکام اسالم به چشم می خورد.واهی بر خداي یگانه نیز گ

 قرآن کریم می فرماید:
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 1»وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَیْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون«

 »معبودى جز من نیست پس تنها مرا پرستش کنید.«م مگر اینکه به او وحى کردیم که: ما پیش از تو هیچ پیامبرى را نفرستادی«

 2»إِلَاهٌ مِّن دُونِهِ فَذَالِکَ نجَ�ْزِیهِ جَهَنَّمَ  کَذَالِکَ نجَ�ْزِى الظَّلِمِین وَ مَن یَقُلْ مِنهْ�ُمْ إِنىّ«

 »دهیم! و ستمگران را این گونه کیفر خواهیم دادهنم مى، کیفر او را ج»من جز خدا، معبودى دیگرم«و هر کس از آنها بگوید: «

اصل توحید است که برداشت غلط و ناصحیح نسبت  ،بنابر این کلیدي ترین و اساسی ترین اصل در جهت شناخت و کسب معرفت

 به آن انسان را در وادي گمراهی و ضاللت می کشاند.

د و خدا شناسی دارد و ظریف ترین مباحث توحیدي در کالم امامان قریب به یک سوم از حجم قرآن کریم اختصاص به اصل توحی

معصوم(ع) دیده می شود. به عنوان نمونه در کتاب گرانسنگ و شریف نهج البالغه، حضرت امیر مؤمنان علی(ع) در آغـاز بسـیاري از 

قرآن کریم مراجعه نمود و تفسیر و شـرح  خطبه ها، مباحث عمیق توحیدي را بیان می نمایند. تحقیقاً براي شناخت اصل توحید باید به

 را در تعالیم و سخنان پیامبر بزرگوار اسالم(ص) و ائمه اطهار(ع) جستجو کرد.این کالم نورانی 

در سر تا سر تاریخ اسالم مشاهده می شود که مسلک ها و گروه هاي گوناگون وارد این عرصه حیاتی و بسیار مهم شدند و مسأله 

ه و اصول خود تبیین نمودند و هر نحله و گروهی خود را مفسر کالم خدا معرفی نمود. از آن جملـه مـی تـوان از توحید را طبق دیدگا

 و فالسفه نام برد که هر یک با توجه به دیدگاه خود در مورد هستی، اصل توحید را تبیین و مورد بررسی قرار دادند. متصوفهعرفا و 

محققین، از علوم صرفاً بشري است که یکی برخاسته از ریاضات و سیر و سلوك و کشف از آن جا که عرفان و فلسفه طبق دیدگاه 

باید گفت که سخنان بزرگان عرصه سلوك و فلسفه تا آنجا در مباحث دینی خصوصـاً  ،و شهود است و دیگري از براهین فلسفی است

 راهین قاطع آن منافاتی نداشته باشد.توحیدي قابل قبول است که با قرآن کریم و کالم معصومان(ع) و عقل سلیم و ب
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و عرفا در مسأله توحید است. در این مجموعه سعی شـده بـا اسـتناد بـه  متصوفهبحث ما در این مجموعه مختصر، بررسی دیدگاه 

ما بـه  در مباحث عقیدتی و توحیدي، اصول و مبانی آن ها مورد نقد و بررسی قرار گیرد. البته نقد ي اصطالحیو عرفا متصوفهسخنان 

 معناي انکار تمام سخنان و عقاید آنها نمی باشد.

آنچه که اکنون به عنوان عرفان مصطلح در حوزه ها و مجامع علمی مطرح است در واقع همان تصوف در حوزه علم و نظر است که 

ذاري شده است. در واقع مطرح می شود و اصول آن عمدتاً توسط محی الدین عربی در قرن هفتم هجري پایه گبه عنوان عرفان نظري 

نو فلسفه باید در مکاتب غرب خصوصاً  -طبق نظر بسیاري از محققین  -انتقاد این مجموعه به آن عرفان صوفیانه است که اساس آن 

 افالطونی جستجو کرد.

هـیچ  ستون فقرات تصوف و عرفان مصطلح بر مبانی وحدت وجود و موجود (وحدت شخصی وجود) استوار است که این مفـاهیم

 1سابقه اي در اسالم ندارد و برگرفته از عرفان هند و فلسفه یونان باستان است.

وارد اسـالم شـده، امـا بخشـی از و عرفا از حوزه خارج از اسالم  متصوفهالبته این سخن به آن معنا نیست که تمام اصول و عقاید 

 2ست.از فرهنگ بیگانه اخذ شده ا متصوفهمهمترین عقاید عرفاي اصطالحی و 

بنابراین سخنانی که به عنوان عرفان اسالمی از بزرگـان  قرآن کریم وتعالیم نورانی خاندن طهارت(ع)حجت قاطع ما مسلمین است.

با ظاهر و بـاطن کـالم خـدا و تعـالیم و سـخنان امامـان  ،این عرصه گفته می شود در صورتی قابل قبول است که آن سخنان و تعالیم

کالم و عقاید خود را شرح و بطن قرآن کریم می دانند. این ادعا از دو جهت قابل نقد  متصوفهد.البته عرفا و معصوم(ع) در منافات نباش

 است: 

                                                 
 واهد آمد.خوانندگان محترم توجه کنند که دالیل این ادعا در بحث وحدت وجود خ 1
. و همچنـین مراجعـه 20. تاریخ تصوف در اسالم، دکترقاسم غنی، ص77، عبد الحسین زرین کوب، تصوف در اسالم، جالل الدین همایی، ص13و 12ارزش میراث صوفیه ص 2

 د تألیف ابو ریحان بیرونیشود به کتاب سرچشمه تصوف ایران تألیف سعید نفیسی و کتاب در کوي صوفیان، تألیف سید تقی واحدي و کتاب ما للهن
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ح و بطن قرآن کریم را باید از کسانی دریافت نمود که علمشان از سنخ علم بشري نباشد و عـاري از رهمان گونه که بیان شد ش -1

خاندان عصمت و طهارت(ع) می باشند. همانهاییکه پیامبر بزرگوار اسالم(ص)  ،اوانخطا و اشتباه باشند که آنان طبق نصوص فر

 حجت قاطع معرفی نمودند.در حدیث نورانی ثقلین تا قیام قیامت آنان را در کنار قرآن کریم 

فسیر قـرآن که مخالف نص صریح قرآن است را چگونه می توان به عنوان شرح و ت 1و عرفا متصوفهعقاید و سخنان بسیاري از  -2

 پذیرفت؟!

آیا عقیده به وحدت موجود (همه چیز خدایی)، عقیده به جبر مطلق، و عقیده به اینکه بت پرست در واقع خدا را مـی پرسـتد و یـا 

عقیده به اینکه در آمیزش جنسی مرد با همسر خود، نعوذ باهللا مفعول حقیقی خداست و یا عقیده به تقدیس شیطان کـه وي بزرگتـرین 

لم وجود است، و یا عقیده به یکی شدن انسان با ذات خدا در مبحث فناي انسان در ذات خدا و یا خروج انسان از عبودیـت موحد عا

 2حق تعالی در صورت وصول به حقیقت و دهها عقاید باطل دیگر را می توان شرح و بطن قرآن کریم نام برد؟!

زرگی هم بودند در نظر برخی اشخاص آنقدر درخشـیده اسـت کـه برخی از چهره هاي تصوف و عرفان که در عصر خود عالمان ب

 هیچ گونه نقدي را بر آراء و عقاید آنان نمی پذیرند. مثل: ابن عربی، مولوي، عطار نیشابوري، شیخ محمود شبستري...

 :باید به این گونه اشخاص که با شخصیت زدگی خود را در حصار تعصبات محبوس کرده اند دو نکته را تذکر داد

باید تابع دلیل موجه عقلی مسائل عقیدتی قابل تقلید نیست و وجدان سلیم می گوید، در مباحث مهم عقیدتی خصوصاً توحیدي  -1

 و شرعی بود.

هیچ یک از این بزرگان عرصه علوم و معارف بشري معصوم و عاري از اشتباه نبودند. بنابر این عقاید آنان که از سلوك و فکـر  -2

 د مسدود کرد.ود و بررسی را دارد و نباید در بند تعصبات بود و راه حق و حقیقت را به سوي خبشري است، قابلیت نق

                                                 
 باز هم بگوییم منظور عرفان اصطالحی است نه عرفان به معناي واقعی آن. 1
 در این جزوه تمام این سخنان صوفیه را مستنداً مورد نقد قرار می دهیم 2
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را مورد نقد قرار دهد بایـد  متصوفهو منصفانه باشد. به این معنا که شخصی که می خواهد عقایدي از عرفا   والبته نقد باید عالمانه 

نصاف و با توجه به عقل فطري و دلیل موجه شرعی آن عقاید را مـورد نقـد و مبادي آنان را بفهمد و سپس بدون تعصب و با رعایت ا

 بررسی قرار دهد که در غیر این صورت آن نقد عالمانه و منصفانه نخواهد بود.

پیروان مکتب نورانی اهل بیت(ع) هرگز مخالف سلوك و عرفان نیستند. اسالم داراي تعالیم وجدانی و عرفانی است، اما سخن ایـن 

که عرفان ناب را باید از مفسران حقیقی قرآن آموخت. همانهایی که در کالم نورانی پیامبر اسالم(ص) کشتی نجات معرفـی شـده است 

یعنی امامان هدایت(ع)، و آنچه به عنوان عرفان مصطلح اکنون در مجامع علمی و غیر آن مطرح است، نمی توان گفت عرفان صـد  ؛اند

 لیم آن است، بلکه برخی از اصول و پایه هاي آن مخالفت صد در صد با معارف و تعالیم اسالم دارد.در صد برخاسته از اسالم و تعا

به عنوان مثال کتاب و سنت در مورد رابطه خدا با مخلوق این گونه سخن می گوید که هیچ گاه خالق مخلوق نمی شود و مخلـوق 

داي تعالی خالی از خلقش و خلقش خالی از اوست و حال آنکـه عرفـا و خ» إنّ اهللا خلّو من خلقه و خلقه خلّو منه«خالق نمی گردد 

 صوفیه پیوسته از حلول، اتحاد و حتی باالتر وحدت و یگانگی خالق و مخلوق سخن گفته اند.

 ی می گوید: بابن عر

نا، أي الحق شهد نفسه أي ذاته التی فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا ألن ذواتنا عین ذاته ال مغایرة بینهما إال بالتعین و اإلطالق و إذا شهد«

 1»تعینت و ظهرت فی صورتنا

ما عین اوسـت و جـدایی و تفـاوتی بـین مـا و او نیسـت، مگـر از نظـر تعـین و  با مشاهده خداوند خود را می بینم، چون ذات:«

یري به صورت ما ظاهر شـده و خداوند با مشاهده ما خود را می بیند، چون ذات اوست که با تعین و شخصیت پذمحدودیت و اطالق. 

 ».است

 و نیز می گوید:

 1».فما عبد غیر اهللا فی کل معبود إذ ال غیر فی الوجود«

                                                 
 389شرح فصوص قیصري ص 1
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 (بنا بر این انسان هر چه را پرستش کند او را پرستیده است). » غیر از خدا چیزي پرستش نمی شود چون غیري در وجود نیست:«

ن نتیجه قطعی می رساند که هرگز این مطالب در توحید اسالمی بیان نشده است بررسی محکمات قرآن و روایات متواتر ما را به ای

 و رسول گرامی اسالم(ص) و اوصیاء به حق آن بزرگوار هیچگاه به این لسان و با این طرز، توحید را ترسیم نکرده اند.

فهمیده می شود این است که مـا مجـاز بر اساس قرآن و سنت، اسماء و صفات خداوند توقیفی است و آنچه از توقیفی بودن اسماء 

و یا با هر لفظ و شیوه اي او را عبادت کنیم. در روش عرفانی این  نیستیم که هر گونه بخواهیم خداوند و صفات وي را نام گذاري کنیم

 مسئله مورد توجه قرار نگرفته است و شیوه بندگی در این مورد رعایت نشده است.

وق، رخ، خال، زلف، گیسو، دریا و... که در مورد خداوند بکار رفته اسـت در گفتـار صـوفیه بـه اصطالحاتی نظیر می، ساغر، معش

وفور دیده می شود، الفاظی است که هیچ گاه در لسان قرآن و پیشوایان دین بکار نرفته است. گاهی گفته می شود که اختالف در تعبیر 

و عرفـا و در لسـان  متصـوفهاما با توجه به حقیقت مطلب در گفتـار می باشد. » انگور«و » عنب«است و مطلب یکی است. اختالف 

 قرآن و ائمه کامالً دوگانگی مشاهده می شود که به هیچ وجه قابل امتزاج و التقاط نمی باشد.

 مربوط به ابن عربی و یا دیگران نیست.گاهی بعضی افراد ادعا می کنند که بعضی از این آراء 

این است که در تجزیه و تحلیل یک مشرب فکري نوع روش و فکر و اندیشه مـد نظـر اسـت و نـه آنچه که الزم به توضیح است 

شخصیتها. ما حساسیتی روي چهره ها نداریم، بلکه هدف ما برخورد با روش هاي معرفتی و نحله هاي فکري است. در همـین مـورد 

 نقل می کنیم:» شناخت قرآن«مطلبی از کتاب 

ا آن ابو سعید است که چنین گفته است نه آن ابو سعیدي که چنین نگفته است و بنا بر ایـن احتـرام آن و معلوم است که قصد م«... 

ابو سعیدي که چنین نگفته است به جاي خود محفوظ است. غزالی در بحث ریاضت احیاء العلوم گوید که بعضی از شـیوخ در ابتـداي 

روي سر خود بایستد تا آن حال برطرف شود. معلوم است که قصد مـا آن  ریاضت کسل می شد. بر خود الزام کرد که شبها تا صبح بر

 غزالی ساده لوح بی عقل دروغ باف است نه آن غزالی که چنین نگفته است.
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محی الدین عربی گفته که در ژرفاي دریایی فرو رفتم که انبیا همه بر ساحل آن دریا متوقف بودند. معلوم است که قصد ما آن محی 

 1».که با چنین ادعایی دین را احیا کرده است!! نه آن محی الدینی که اهل دعوي نبوده است الدینی است

و یا مراد ما آن مولوي است که مدعی شده که کتاب مثنوي او اصول، اصول، اصول دین و فقه اهللا اکبر است و خود را سخن گـوي 

 2دین و قرآن و پرچم دار آن دانسته است.

نی و نقد و بررسی آن گفته می شود که درك معارف و اسرار عرفانی، احتیاج به ذوقـی ظریـف و نفسـی در برخورد با روش عرفا

مراحل سیر و سلوك گذرانده شود تا فهم این مطالب بر قلب تابیده شـود. بـه همـین دلیـل رقیق و قلبی لطیف دارد و می بایست ابتدا 

 جز از فهم اوج این معارف هستید.) عامتصوفهاست که شما (مخالفان برخی از عقاید عرفا و 

بی اعتباري این ادعا بسیار بدیهی است. با توجه به اینکه هر مدعی در هر نحله و روش عقیدتی می تواند از این نوع ادعاهـا و یـا 

در صـورت شبیه آنها داشته باشد دیگر هیچ محقق و یا جوینده حقی، حق بحث و گفتگو پیرامون این روش ها را نخواهد داشت، زیرا 

 نقد آنها از ابتدا متهم خواهد بود.

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

ع اثبـات مسلم است که نمی تـوان ایـن نـود. نخود بخصوص در بحث وحدت وجود متوسل به بیان مکاشفات خود و دیگران می شو

اطمینان داشت که آیا این مکاشفات و رؤیاها رحمانی است و  ننمی توا متصوفهمدعا را پذیرا شد. زیرا اوالً حتی به قول خود عرفا و 

یا شیطانی، ثانیاً اینکه مخالفین نیز می توانند مدعی مکاشفاتی در رد نظریات آنها باشند و همان اعتباري کـه مکاشـفات مثبـت مـدعا 

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

به وفور دیده می شود. براي نمونه به ذکـر دو مـورد از ادعاهـاي سـرور و بـزرگ عرفـا و مشایخ عرفان این نوع ادعاها در اکثر 

 یعنی ابن عربی بسنده می کنیم: متصوفه

                                                 
 474شناخت قرآن، علی کمالی دزفولی ص 1
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 ادعاي مکاشفه اي می کند و می گوید:» فتوحات مکیه«در کتاب ابن عربی 

شاهدته عند انشائی هذه الخطبۀ فی عالم الحقائق المثال فی حضرت الجالل مکاشفۀ قلبیه فی حضرة غیبیه و لما شاهدته (ص) فی «

 1»دسذلک العالم سیّداً معصوم المقاصد... و الصدیق علی یمینه األنفس و الفاروق علی یساره األق

در هنگام ایراد این خطبه، در عالم حقایق مثال در پیشگاه خداوند ذو الجالل براي من مکاشفه اي رخ داد که عالم غیب بر من :«... 

منکشف گردید. چون پیامبر(ص) را در آن عالم آقا و دست یافته به همه خواسته هایش دیدم و مشاهده کردم که در طـرف راسـت او 

 ».رف چپ او عمر فاروق بودابوبکر صدیق و در ط

در این مکاشفه وي نه تنها در عالم حقایق ابوبکر را در سمت راست پیامبر و عمر را در سمت چپ پیـامبر مشـاهده کـرده، بلکـه 

 کرامتی باالتر از آن را براي خود دیده است و می گوید:

إلشتراك بینی و بینه ») ع«آنی وراء الختم (حضرت عیسیفرید األعلی و المورد العذب األحلی و النور األکشف األجلی سفالتفت ال«

 2»فی الحکم فقال له السید هذا عدیلک و إبنک و خلیلک انصب له المنبر الطرفاء بین یدي...

پیامبر به من توجهی کرد و من را پشت سر عیسی(ع) یافت زیرا بین من و او در حکم وجه اشتراکی هست، در حالیکـه بـه مـن :«

 ».، خطاب به عیسی(ع) فرمود: این همتاي تو و فرزند تو و خلیل تو است. پیش روي من براي وي منبر بلندي نصب کناشاره می کرد

مدعی است آنچه را نگاشته است بر امالي پیامبر(ص) است که » فصوص الحکم«و درباره یکی از مشهورترین آثارش یعنی کتاب 

 زیادي به وي امالء فرموده است: ایشان را در مکاشفه دیده و مطالب را بدون کم و

محرم سنۀ سبع و عشرین و ستمائۀ بمحروسـۀ دمشـق و  ،فإنّی رأیت رسول اهللا(ص) فی مبشّرة اریتها فی العشر اآلخر من المحرم«

 3».ه...سّمع و الطاعۀ هللا و لرسوللخرج به الی الناس ینتفعون به، فقلت: اابیده(ص) کتاب. فقال لی: هذا کتاب فصوص الحکم خذه و 

                                                 
 خطبه کتاب 2ص 1ات مکیه جفتوح 1
 همان مدرك 2
 8ممد الهمم فی شرح فصوص الحکم، حسن حسن زاده آملی ص 3
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من رسول اهللا را در مبشره اي دیدم. و این واقعه در محرم سال ششصد و بیست و هفت در شهر دمشق بود و دیدم کـه در دسـت :«

رسول اهللا کتابی بود. به من فرمود: این کتاب فصوص الحکم است. آن را بگیر و به مردم برسان تا از او نفع برند. مـن گفـتم: شـنیدم و 

 ».خداي و رسولش را...اطاعت نمودم مر 

 در شرح این سخن و ادعاي ابن عربی می نویسد:» شرح فصوص الحکمدر ممد الهمم  «صاحب کتاب 

این بیان، عذر خواهی است از ابراز آنچه که یافته، زیرا عارف سالک باید امین اهللا باشد و اسرار دوست را آشکار نکند. اما عـذر «

 1».م به فرمان رسول مأمور بودمخواهی می کند که اگر من اظهار کرد

 شارح محترم ادعاي ابن عربی را تأیید می کند و کتاب فصوص الحکم وي را اسرار دوست نام می برد.

 لبی در این کتاب موجود است که کامالً با عقاید شیعه منافات دارد براي نمونه به دو مورد از آن اشاره می شود:ااما مط

 در فصّ داوودیه می نویسد:» کمفصوص الح«ابن عربی در کتاب 

 2».و لهذا مات رسول اهللا(ص) و ما نصّ بخالفته عنه الی أحد و عیّنه«

 ».رسول خدا(ص) از دنیا رفت و نصّی از خود براي خالفت پس از خودش براي کسی به جاي نگذاشت:«

مت پیامبر اسالم درباره ایمان ابوطالب اثـري ه: «پدر امیر مؤمنان را کافر معرفی می کند. وي می گوید »فص لوطیه«ابن عربی در 

این در حالی است که شیعیان اجماعاً اتفاق نظر دارند کـه ابوطالـب از همـان ابتـداي بعثـت  3.»نکرد و آیه اي در مذمت وي نازل شد

م ادله فراوانی بر ایـن اسالم را با آغوش باز پذیرا شد و تا آخر عمرمدافع سرسخت رسول خدا بود. در منابع اهل سنت ه ،پیامبر(ص)

مدعا است و برخی از علماي بزرگ اهل سنت مثل ابن ابی الحدید معتزلی در نوشته هایش بر ایمان راسخ ابوطالب پدر بزرگوار امیـر 

 مؤمنان(ع) استدالل کرده اند.

                                                 
 همان مدرك 1
 409ممد الهمم در شرح فصوص الحکم ص 2
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عنی فصوص الحکم) را صادق حال کسانی که خود را عالمی شیعی می دانند و ادعاي ابن عربی را در مکاشفه و نوشتن این کتاب (ی

 ابن عربی دارند؟بی اساس می دانند و تأیید می کنند چه جواب قاطعی بر این سخنان 

امید است که خوانندگان محترم، این مجموعه مختصر را با فکري باز و بدون تعصب مطالعه کنند و نگارنده این سطور را از دعـاي 

 خیر خود محروم نگردانند.

 1389شهریور  سید محسن طیب نیا
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 وحدت وجود و موجودفصل اول: 

مهمترین بحث در عرفان اصطالحی و تصوف، نظریه وحدت وجود و موجود یا وحدت شخصی وجود است. البتـه وحـدت وجـود 

ول اهـل ود قـجـمعانی متعددي دارد، اما باید توجه داشت آن وحدتی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد وحدت وجود و مو

 تصوف است.

بسیاري از نطرات و دیدگاه هاي آنـان بـا توجـه بـه ایـن عقیـده بیـان مـی  توان گفت ستون فقرات تصوف این عقیده است و می

شود.صوفیان مخالفان این نظریه را به قشري گري و کج فهمی متهم می کنند و ادعا دارند که مخالفان معنا و باطن سخن آنان را متوجه 

 نشده اند.

 باید گفت: ي اصطالحیر جواب صوفیان و عرفاد

اگر در ادعاي خـود صـادقید برهـان  از همان ابتدا به قشري گري و نفهمی متهم کنید. انصاف نیست مخالفان خود را سریع و اوالً�ٌ:

 اقامه کنید.

در معناي  متصوفهاز ظاهر کالم  که خود هم جزء مدافعان آنان بودند در آثارشان غیر متصوفهثانیاً: مفسرین و شارحین بزرگ آراء 

 وحدت وجود و موجود معناي دیگري ارائه نداده اند.

 سخنان ما را درك می کنند.ثالثاً: شما می گویید: اهل فن و متخصص در عرفان نظري 

 ؟تسئوال ما این است که: از دیدگاه شما اهل فن و متخصص چه کسی اس

 ه، اما آن را مغایر با تعالیم انبیاي الهی دانسته، متخصص است یا نه؟دت وجود رسیآیا آن کس که به عمق دیدگاه شما درباره وحد

از دیدگاه بسیاري از علما و اهل فن، وحدت وجود و موجودي که اهل تصوف پذیرفته اند دیدگاه غلط و ضد توحیدي است که به 

 و رنگ دینی به خود گرفته است.احتمال قریب به یقین از فرهنگ هند و یونان وارد تصوف شده سپس رشد کرده 

نام علمایی را پیش می کشند که ظاهراً این عقیده را پذیرفته اند، اما باید به بی درنگ برخی از طرفداران این نظریه براي اثبات آن 

ی مقلـد باید تعصبات را کنار گذاشته و در مباحـث عقیـدتاین نکته بسیار مهم توجه داشت که: شخصی که در جستجوي حقیقت است 
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نباشد. وجدان سلیم می گوید: در این گونه مباحث عقیدتی بسیار مهم باید تابع دلیل عقلی و شرعی موجه بود و اگر برخی از علما این 

داد زیادتري از  علما این دیدگاه را باطل و غیر توحیدي بیان نموده اند. به هر حال باید تـابع دلیـل عدیدگاه را پذیرفته اند در مقابل ت

 ود. بر خالف کسانی که می گویند: ب

 پاي چوبین سخت بی تمکین بود پاي استداللیان چوبین بود

 تعریف وحدت وجود و موجود:

اهل تصوف می گویند وجود و موجود یکی بیش نیست و آن خداست و ما سوي اهللا تعالی هیچ موجودي نیست و تمام پدیـده هـا 

چیزي جـز ظهـور آن موجـود  ،آسمان و ستاره و انسان و حیوان و گیاه و... همه و همه.می گویند زمین و ندمظاهر آن موجود واحد ا

 یعنی خدا نمی باشد.پس این ذات خداست که به اطوار و صورت هاي گوناگون مثل زمین، کوه، ستاره، انسان، دریا و... در آمده است.

که حقیقت این است که تمـام موجـودات یـک حقیقتنـد و آن می گویند اهل ظاهر پدیده ها را جدا از ذات خدا می دانند در صورتی 

 خداست.

بهترین مثالی که می زنند تا دقیق و گویا مقصودشان را برساند مثال موج و دریاست. می گویند دریا داراي موج است و موج عـین 

ذات خدا هستند و از او جـدا نیسـتند دریاست. مثال ما و تمام موجودات با خدا همان مثال موج و دریاست. یعنی تمام پدیده ها عین 

 بلکه طوري از اطوار و جلوه اي از جلوات خدا هستند.

به بیان علمی تر: ذات خداوند که وجود صرف است با تعیّن و شکل پذیري و خروج از حالت اطـالق، بـه صـورت مخلوقـات در 

بدین صورت هاسـت و تفـاوت بـین خـالق و مخلـوق  مگر همان ذات باري تعالی، و ظهور اوآمده است. در نتیجه موجودات نیستند 

در حالی که همین وجود در اشـیاء بـه  نا محدود است و نیست مگر به اطالق و تقیید (محدود و نا محدود). یعنی ذات خدا عین وجود

 صورت مقید و محدود می باشد.

ر است عیناً در اشیاء یافت می شود ولـی بـه با این تعریف ناگزیر هر صفت و خصوصیتی که بر ذات باري یعنی وجود مطلق استوا

 صورت ناقص و در نتیجه هیچ صفت یا خصوصیتی نمی تواند در خداوند وجود داشته باشد که اشیاء را از آن بهره اي و خبري نباشد.
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 :که از محققین عرصه عرفان و تصوف است از قول عرفا و صوفیه درباره وحدت وجود می نویسددکتر سید یحیی یثربی 

هستی حقیقت واحدي است که در باطن با وحدت کامل خویش از هر گونه تفرقه و کثرتی منزه است و ظـاهري دارد کـه منشـأ «

 نمایش کثرت است و این کثرت ها ظاهري و خیالی هستند نه واقعی و حقیقی که:

 در آن حضرت من و ما و توئی نیست جناب حضرت حق را دوئی نیست

 1نباشد هیچ تمییز» وحدت«که در  ک چیزمن و ما و تو او هست ی

حقیقت به منزله آب دریا و پدیده ها و حوادث، همچون امواج و حباب اند که در نگرش سطحی حباب و امواج حقایق جداگانه به 

و  هر چه هست آب است و بس و بقیه جلوه هـا و مظـاهر آن آبنـدنظر می رسند اما با یک نظر عمیق، روشن می شود که در آن جا 

 داراي تحقق و ذات جداگانه و مستقلی نیستند و در حقیقت نیستی هاي هستی نما می باشند.

 جمله مر آب را حباب بود موج هایی، که بحر هستی راست

 در حقیقت حباب، آب بود گر چه آب و حباب باشد دو

 2راست چون هستی سراب بود پس از این روي هستی اشیاء

 ید مـوباب وحـدت وجـ در منتقدین عرصه تصوف و عرفان است جواد آقا تهرانی که از محققین وعالم ربانی مرحوم حاج میرزا 

 نویسد:

جماعتی از صوفیه می گویند:در دار تحقیق یک وجود و موجود بیش نیست که فقط از جهت تقید و تعین به قیود اعتباریـه،متکثر «

ند و آنچه کثرت و غیریت که به نظر می رسد اعتبـاري و موهـوم که خدایش می گوی به نظر می آید پس هر چه هست در واقع اوست

 است.

                                                 
 گلشن راز شیخ محمود شبستري 1
 39و 38عرفان نظري، تحقیقی در سیر تکاملی و اصول و مسائل تصوف ص 2
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گر چه در دار تحقیق یک وجود و موجود بیش نیست ولی همان وجود و موجـود واحـد، در محققین از صوفیه و عرفا می گویند: 

اشـد و چنـین کثرتـی بـا ذات و حقیقت خود متکثر به مراتب و درجات متفاوته به شدت و ضعف و کمال و نقص و نحو ذلـک مـی ب

 1».وحدت حقیقت منافی نیست

 و در جاي دیگر می نویسد: 

در وحدت وجود) اینکه در دار تحقیق یک وجود و موجـود بـیش نیسـت اعـم از  متصوفهل (عرفا و اقدر جامع این کلمات و اقو

وجودش منحصر به وجود مجالی یا اکمل از این اینکه این موجود واحددر ذاتش اختالف درجاتی داشته باشد یا نه، و نیز اعم از اینکه 

الحات و تمثـیالت و طباشد که براي او مقام کثرت در وحدت نیز اعتبار شود. و براي اداي مقصـود و بیـان مـدعی، اعتبـارات و اصـ

هاي زیادي مـی تقریبات و تفسیرات بی شمار گفته اند که اشخاص غیر وارد، در تعیین و تشخیص مراد آنان دچار مشکالت و نافهمی 

گردند. و عمده دلیل آنان براي اثبات هدف و مدعاي خود طریق مکاشفه می باشد ولی بسـیاري از طریـق بحـث برهـانی و قـرآن و 

 2».حدیث وارد گشته اند

 شیخ محمد الهیجی از بزرگان صوفیه درباره وحدت وجود می نویسد:

طورات ظهورات او را در مراتب مشاهده نمایی یقین بدانی که هر طائفـه اگر توفیق الهی رهبر گردد و به عین انصاف نظر کنی و ت«

مرتبـه اي افتـاده،  راز طوائف مختلفه هر چه در معرفت اهللا گفته اند و اعتقاد نموده اند همه را جهت راستی هست و هر کس را نظر بـ

شهود هر یک شده است داشته اند و از حقیقت حال که که او را به جمیع مراتب مشاهده نموده اند و منحصر بر آنچه مفأما از آن جهت 

سریان آن حضرت (یعنی خداوند) است در همه اشیاء غافلند منع الزم آمده و ذات حق از آن اعلی است کـه عقـل و فکـر و دلیـل و 

آن وسیله ظاهر و آنچه تو وسیله معرفت آن حضرت خواهی ساخت به حقیقت هم اوست که به وسیله  وقیاس احاطه او توانند نمود چ

 3».متجلی گشته است و غیر او چون هیچ موجودي نیست ال جرم دلیل او جز آن نتوان بود

                                                 
 114چه می گوید، چاپ چهارم ص عارف و صوفی 1
 116همان ص 2
 63شرح گلشن راز ص 3
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 در عقاید و افکار ملل قبل از اسالم:و موجود عقیده وحدت وجود 

از سخنان همانگونه که گفته شد این بحث سابقه در عرفان شرق و غرب دارد که نمونه هایی از آن ذکر می شود و سپس گوشه اي 

 بزرگان صوفیه مطرح می گردد.

شخص خردمند جز واحد که کل وجود و وجود کل است قائـل «قبل از میالد) می گوید:  634برمانیدس شاگرد اکسیوفان (متولد 

 1».نتواند شد

او » ء نیسـتاو کل اشیاء است، اما هیچ یک از اشیا«میالدي) که مؤسس عرفان در مسیحیت است می گوید:  240فلوطین (متولد 

حقیقت را واحد می داند و احدیت را اصل و منشأ کل وجود می شمارد و موجودات را جمیعاً تراوش و فیوضاتی از مبـدأ نخسـتین و 

نسبت دادن علم و ادراك به خداوند منافی توحید است، زیرا سواي او چیـزي نیسـت کـه معلـوم او «مصدر کل می انگارد. می گوید: 

 2».ت زیرا نقصی در او نیست تا طالب چیزي باشد، کل اشیاء است اما هیچ یک از اشیاء نیستتواند شد، مرید نیس

 نمونه اي از عقاید عرفاي هند:

جهان شعبده حـق اسـت و آن ذات مقـدس هـر دم بـه «طبقه دوم هندیان ویدانتیانند و ایشان صوفیان این طبقه اند که می گویند: 

 3».اس دیگري ظهور کندصورتی بر آید و آن را گذاشته به لب

از «تا آنکـه گوینـد: » بر خدا واجب است که از حضرت اطالق نزول فرموده و در هر نوعی از مخلوقات ظهور کند« و می گویند:

 4».ذره تا خورشید عین ذات مقدس است

در خارج وجودي نیست  جهان را«جمشاسبیانند که خود را به جمشاسب بن جمشید منسوب دارند و گویند:  ،از پارسیاناي فرقه 

 1».و هر چه هست همه ایزد است

                                                 
 15ص 1سیر حکمت در اروپا، محمد علی فروغی، ج 1
 86ص 1سیر حکمت در اروپا ج 2
 186ص 4ناسخ التواریخ ج 3
 237ص 3همان ج 4
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مـذکور اسـت: » ویدیادو«وحدت وجود در یونان رنگ دینی نداشته و بالعکس در هند با دیانت مخلوط شده و در کتاب مذهبی «

 2».که گاهی به شکل زارع در می آید و در زمین زراعت می کند و آب شده زمین را سیراب می سازد ستهمان یک خدا

 فلسفه رواق که در قرن چهارم قبل از میالد در یونان ظهور کرد، درباره وحدت وجود می گوید:

 3».همه چیز اجزاء یک کل شگفت انگیز است که جسمش طبیعت و روحش خداست«

 وحدت وجود در فلسفه نو افالطونیان

وم پـیش از مـیالد در اسـکندریه مـی زیسـته از مردم مصر می دانند که در پایان قرن د»آمونیوس ساکاس«مؤسس این سلسله را 

است کـه » فلوطین«است. اما کلیه فلسفه اي که به نو افالطونیان منتسب است و در واقع باید حکمت اشراقی و عرفان نامید مربوط به 

 است.» آمونیوس ساکاس«از شاگردان 

و موجودات را جمیعاً تراوش و فیوضاتی از مبـدأ فلوطین حقیقت را واحد می داند و احدیت را اصل و منشأ کل وجود می شمارد 

نخستین و مصدر کل می انگارد و غایت وجود را هم بازگشت به همان مبدأ می پندارد که در قوس نزول، عوالم روحـانی و جسـمانی 

 4را ادراك می کند و در قوس صعود به حس و تعقل و اشراق و کشف و شهود نایل می شود.

موارد وحدت و تشابه میان تعالیم هندیان و تصـوف «ه تشابه میان عرفان هند و تصوف اسالمی می نویسد: دکتر یحیی یثربی دربار

 5».اسالمی زیاد است و قرینه و شواهدي هم بر ارتباط و اقتباس وجود دارد

می و فلسـفه نـو دکتر یحیی یثربی که از پژوهش گران عرصه عرفان و تصوف اسالمی است درباره تشابه بین عرفان و تصوف اسال

 افالطونی می نویسد:

                                                                                                                                                                                     
 183همان ص 1
 38در کوي صوفیان ص 2
 445ص 1تاریخ فلسفه یونان و روم ج 3
 68ص 1سیر حکمت در اروپا ج 4
 94عرفان نظري ص 5
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مسأله تشابه بین عرفان و تصوف اسالمی و فلسفه نو افالطونی امري روشن و بدیهی است. تحقیقات مورخین و نیز مقایسه آراء و «

افالطـونی  عقاید دو مسلک، مؤید این مطلب است. همین تشابه می تواند مبنایی بر امکان تأثّر و اقتباس تصوف اسالمی از مکتـب نـو

 1».باشد

 و در جاي دیگر می نویسد:

تأثیر عقاید نو افالطونیان و خود فلوطین در میان مسلمین، از مسائلی است که نظر مورخین و مستشرقین را متوجه خود سـاخته «

وز مسـأله کیفیـت است. در این باره تحقیقات نسبتاً مفصل و جامعی نیز صورت گرفته است. ولی علیرغم این تحقیقات و بررسیها هنـ

اقتباس از آراء و عقاید نو افالطونیان دقیقاً روشن نیست. درباره اولین اقتباس ها از سوي مسلمانان، نظراتی ابراز شده است. یک نظـر 

و آن است که مسلمین از طریق راهبان و آباء کلیساي مسیحی، که عمدتاً از فرقه یعقوبیه بودند و در حوالی سوریه زندگی مـی کردنـد 

 2».ي شاپور در خوزستان و صابیان حرّان در بین النهرین، با آراء نو افالطونیان آشنا شده انددنیز به وسیله مدرسه جن

 و در ادامه می نویسد:

ه) بـا 298ه) و جنید بغدادي (متوفاي 245-180یک عقیده دیگر آن است که بعضی از مشایخ اولیه صوفیه یعنی ذالنون مصري («

 3».طونی آشنایی داشته اند و این عقاید به صورت شفاهی به گوش آنها رسیده استعقاید نو افال

 وي در صفحه بعد در ادامه بحث می نویسد:

به هر حال کتب و رساالت و احتماالً  آموزش هاي شفاهی، سبب اشاعه فلسفه نو افالطونی در عالم اسـالم شـده اسـت. بعـدها «

ار نو افالطونی توجه داشته اند و شیخ اشراق بیش از هر کسی از عقاید نو افالطونیان بهـره بـرده فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق به آث

 ».است

 محمد علی فروغی درباره منشأ عرفان و تصوف اسالمی می گوید:دکتر 

                                                 
 97همان ص 1
 100همان ص 2
 13عرفان نظري، تحقیقی در سیر تکامل و اصول و مسائل تصوف ص 3
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ی که فلوطین اقتباس نمـوده اما اینکه آیا عرفا و اشراقیون، مشرب عرفان را از فلوطین و پیروان او دریافته یا مستقیماً از منابع«... 

گرفته اند، مسئله اي غامض است که حل آن اگر ممکن باشد محتاج به تفحص بسیار و از گنجایش این رساله مختصـر بیـرون اسـت. 

با تعلیمات عرفانی و تصوف مشرق زمین و به مالحظه این که در قرن ششـم مـیالدي » افالطونیان اخیر«نظر به کمال شباهت حکمت 

حکماي یونان که از افالطونیان اخیر بودند به ایران آمدند، بعضی محققین بر آن شدند که عرفان و تصوف ما از آن منبع آمده  جمعی از

 1».است

دکتر قاسم غنی در کتاب تاریخ تصوف در اسالم مطلبی دارد راجع به تأثیر فلوطین و فلسفه نو افالطونی در تصوف که به قسـمتی 

 از آن اشاره می شود:

و پیدا شدن فلسفه نو افالطونی در بین مسلمین بیش از هر چیزي در تصوف و عرفان مؤثر بوده است. به این انتشار آراء فلوطین «

معنی که تصوف که تا آن وقت زهد عملی بود اساس نظري یافت و چون در آراء نو افالطونی دقت کنیم می بینیم براي صوفی زاهـدي 

دل کنده و به آنچه باقی است دل سپرده فلسفه فلوطین بسیار خوشـایند اسـت.  ،آنکه فانی است مبه حک ه در اوستچکه از دنیا و هر 

بلکه منتهاي آرزوي خود را در آراء او می یابد. موضوع وحدت وجود در فلسفه نو افالطونی بیش از هر چیز نظـر صـوفیه را جلـب 

است که خدا در آن جلوه گر شـده دي در حکم آینه اي وبیند و هر موجکرده است زیرا وحدت وجود همه دنیا را آینه قدرت حق می 

خداست. انسان باید بکوشد تا پرده هـا را بـدرد و خـود را جلـوه  یولی این مرایا هم ظاهر  نمود است و هستی مطلق و وجود حقیق

طرف خدا به پرواز در آید و خـود را از کمال و جمال حق قرار دهد و به سعادت ابدي برسد. سالک باید با پر و بال شوق و عشق به 

 2».قید هستی خود که نمودي بیش نیست آزاد کند و در خدا که وجود حقیقی است محو و فانی سازد

 و در ادامه می نویسد:

                                                 
 75ص 1سیر حکمت در اروپا ج 1
 111و 110ص 3تاریخ تصوف در اسالم ج 2
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موالنا جالل الدین رومی (مولوي) بهترین مترجم و معرف افکار فلوطین و فلسفه نو افالطونی عرفا اسـت. هـر کـس دردیـوان و «

نوي این عارف بزرگ که در حکم دایرة المعارف عرفاست تتبع کرده باشد تقریباً تمام مسائل فلسفه نـو افالطـونی را در آن خواهـد مث

 1».یافت

 اما مثنوي مالي رومی از همان بیت اول که:« و در ادامه می افزاید:

 از جدایی ها شکایت می کند بشنو از نی چون حکایت می کند

 م که:تا پایان دفتر شش

 ختم شد و اهللا اعلم بالصواب چون فتاد از روزن دل آفتاب

که قریب به بیست و شش هزار بیت است همه کتاب مملو از نکات و اشارات حکمت نو افالطونی است کـه موالنـا رومـی رنـگ 

 2».قرآن و حدیث به آن زده، و به مذاق مسلمین در آورده و با بهترین اسلوب بیان کرده است

خصوصاً عقیده به وحدت  متصوفهه که خوانندگان محترم مالحظه می کنند، دکتر غنی که از مدافعان صوفیان است، عقاید همان گون

 وجود را بر گرفته از فلسفه یونان می داند که عرفاي اسالمی آن را با رنگ اسالمی مطرح نموده اند.

 دکتر قاسم غنی در ادامه می نویسد:

در تصوف که بعضی از آنها صریحاً مخالف با توحید اسالمی است، صوفیه را مـورد تکفیـر و مزاحمـت پیدا شدن این گونه افکار «

از یـک فقها و متشرعین قرار داد و زندگی را بر آنها دشوار کرد. صوفیه که نمی خواستند از اسالم خارج باشند یا خارج شمرده شوند 

ا با اسالم توفیق دادند. مخصوصاً در قرن چهارم و پنجم رایج شد و از طرف طرف دست به تأویل و تفسیر عارفانه قرآن زده، تصوف ر

دیگر متوسل به رمز و سر شده و خود را در بیان حقایق عرفانی به تعبیرات مخصوص مقید ساختند به این معنی که در پرده حرف می 

                                                 
 همان مدرك 1
 118همان ص 2
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یروان تصوف را به کتمان سر و لب فرو بسـته توصـیف زنند و کلمات را به معانی مجازي و گاهی مجاز بسیار دور به کار می برند و پ

 نموده:

 مهر کردند و دهانش دوختند هر که را اسرار حق آموختند

 1».تعلیم دادند

 دکتر قاسم غنی در تکمیل بحث می فزاید:

یر واقع شد و در نتیجه تأثیر عمیق فلسفه نو افالطونی و یک سلسله مؤثرات خارجی دیگر، تصوف به شکلی در آمد که مورد تکف«

جماعتی از بزرگان صوفیه به زحمت افتادند و بعضی به قتل رسیدند و این پیشامدها باعث شد که صوفیان اسرار خود را از نا محرمان 

مکتوم بدارند و کلمات خود را ذو وجوه ادا کنند، ظواهر شرع را رعایت نمایند و مخصوصاً در صدد در آمدند که عرفان و تصـوف را 

ه تأویل با قرآن و حدیث تطبیق کنند و انصاف این است که از عهده این مهم به خوبی بـر آمدنـد و پایـه تأویـل را بـه جـایی به وسیل

تأویل کننده تورات هم به آن نخواهد رسید و از آن به بعد تصوف و عرفـان را اسـالم حقیقـی و دیانـت » فلوطین«گذاشتند که دست 

 2».رآن مغز را برداشتیمو گفتند: ما ز قواقعی جلوه دادند 

 بر همین اساس برخی از محققین و نویسندگان می گویند:

عرفان ابن عربی در حقیقت انعکاسی از افکار غیر اسالمی در میان مسلمانان است. ریشه این عرفان، که ویژگی بارز آن وحـدت «

 3».است» اندلسی«التاً از آن دیار وجود و موجود است، در عقاید هندي و یونانی است چنان که محی الدین عربی اص

که برخی آنـان از  –همان گونه که خوانندگان محترم مالحظه نمودند طبق سخنان محققین و پژوهش گران عرصه عرفان و تصوف 

فان بسیاري از عقاید صوفیه خصوصاً بحث وحدت وجود و موجود سابقه اي در تعالیم اسالم ندارد بلکه از عر –مدافعان صوفیه بودند 

 شرق و غرب اقتباس گردیده است.

                                                 
 130همان ص 1
 150همان ص 2
 23تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف ص 3
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کابر عرفان و تصوف در وحدت وجود و موجود برخی  از سخنان ا

 ابن عربی که بزرگ عرفان و تصوف نظري است می گوید:

ذاته التـی فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا ألنّ ذواتنا عین ذاته ال مغایرة بینهما إلّا بالتعیّن و اإلطالق و إذا شهدنا، أي الحق شهد نفسه أي «

 1».تعیّنت و ظهرت فی صورتنا

با مشاهده خداوند خود را می بینم، چون ذات ما عین اوست و جدایی و تفاوتی بین ما و او نیست مگـر از نظـر تعـین و «ترجمه: 

ر شـده محدودیت و اطالق و خداوند با مشاهده ما خود را می بیند، چون ذات اوست که با تعین و شخصیت پذیري به صورت ما ظاه

 ».است

 و در جاي دیگر ابن عربی می گوید:

 2».فکلّ ما تدرکه فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات«

 ».آنچه را درك می کنی (ازاشیاء و مخلوقات) وجود خداوند است در اعیان ممکنات«ترجمه: 

 و در فتوحات مکیه می گوید:

 3».سبحان من أظهر األشیاء و هو عینها«

 ».سی که اشیاء را آشکار نمود و او عین اشیاء استمنزه است ک«ترجمه: 

 4».فما عبد غیر اهللا فی کلّ معبود إذ ال غیر فی الوجود«و می نویسد: 

 ».غیر از خدا چیزي پرستش نمی شود چون غیري در وجود نیست«ترجمه: 

 در کتاب فصوص الحکم در فص ابراهیمی، ابن عربی می گوید:
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 ».تّصف به الذات اإلالهیۀاه و حصره جمیع ما لّتخلإنّما سمّی الخلیل، خلیالً ل«

 ».ابراهیم را براي این خلیل نامیدند که خدا در خالل وجود او سریان داشت«ترجمه: 

 می گوید:» لیس کمثله شیء«ابن عربی در فص هودیه در کتاب فصوص الحکم در تفسیر آیه 

لغیر الصفه و من تمیّز عن المحدود فهو محـدود بکونـه لـیس عـین هـذا  و قوله لیس کمثله شیء، حدّ أیضاً إن أخذنا الکاف زائده«

علی المحدود. فاإلطالق عن التقیید و المطلق مقید باإلطالق لمن فهم و إن جعلنا الکاف للصفۀ فقد حدّدناه و إن أخذنا لیس کمثله شیء 

 ».نفی المثل تحققنا بالمفهوم و باألخبار الصحیح

 ز طرفداران عرفان ابن عربی در شرح این سخن می گوید:جناب حسن حسن زاده آملی ا

ل ثَـرا زائده بگیریم و چه نگیریم هر دو صورت حد است. حال چیزي که مثل او یا مَ» ك«این که می گوید لیس کمثله شیء چه «

 1».او نیست پس آنچه که در وجود است اوست

اشیاء وجود و حقیقتی دارند که آن حقیقت مثل خـدا » ثله شیءلیس کم«در نقد سخن جناب حسن زاده آملی باید گفت: طبق آیه 

نمی باشد. بنابراین اشیاء نمودي بدون بود نیستند بلکه ماهیت و واقعیتی دارند. شارح در مغلطه اي می خواهد بوسیله آیه فوق اثبـات 

موجودات را با خـود کـرده، بنـابر ایـن  ثلیتکند که تمام اشیاء وجود ذات خداست، بدین صورت که چون خداوند در آیه فوق نفی مِ

 اشیاء عین ذات خداوند و خود او هستند!

 به دو طریق جواب این مغلطه داده می شود:

ثلیت موجودات با ذات الهی، دو احتمال باقی می ماند: الـف) تمـام موجـودات عـین ذات حـق و خـود او در آیه فوق با نفی مِ -1

 لی می باشند.هستند. ب) تمام موجودات غیر ذات حق تعا

و براهین قطعی عقلـی، موجـودات غیـر  –که خواهد آمد  –با توجه به آیات دیگر قرآن کریم و روایات متواتر از خاندان طهارت 

 ذات خداوندند.
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الهـی مـی  ذات ثلیت اشیاء را با ذات خود می کند به طریق اولی نفی عینیت اشیاء بـازمانی که خداوند در این آیه شریفه نفی مِ -2

اشـیاء عـین  (قیـاس اولویـت) کند به طریق اولی عقل حکم می به این معنا که آنگاه که ثابت شود أشیاء مثل خدا نیستند، د.شو

 ذات الهی نیستند.

 در ادامه سخن در فص هودیه می گوید:ابن عربی 

شیء إلّا فهو حدّ للحق. فهو السّاري  حدّ کلّ محدود. فما یحدّبمحدود و إن اختلف حدودها. فهو محدود و األشیاء إنّه عین األشیاء «

 1».فی مسمّی المخلوقات و المبدعات و لو لم یکن األمر کذلک ما صحّ الوجود فهو عین الوجود، فهو علی کلّ شیء حفیظ

خداوند عین اشیاء است و اشیاء محدود است با حدود مختلف، پس او با حدّ هر محدودي محدود یعنی که متعـین اسـت. «ترجمه: 

ا که او عین هر محدودي است. بنابراین در هر محدودي، حدّ تعیّن حق است و او به صورت آن محدود متجلی. پس او در صـور و چر

حقایق جمیع موجودات ساري و ظاهر است، و اگر حق در موجودات سریان و ظهور نمی یافت هرگز موجودي وجود نمی یافـت کـه 

تنها حق تعالی است که عین وجود محض است و به ذات خود محیط بر اشـیاء و حـافظ  وجود هر موجودي از ناحیه اوست. بنابراین

 ».آنهاست

 قیصري در شرح گفتار ابن عربی می گوید:

بصـور الحمـار و و علماً و نطقاً و إرادتاً و غیرها مما یلزم الذات اإللهیۀ ألنّها هی الظاهرة حیاتاً کلّ شیء جماداً کان او حیواناً لإنّ «

 2».انالحیو

براي هر چیزي چه جماد و چه حیوان، حیات و علم و نطق اراده و صفاتی مانند آن می باشد که آن صفات از خصـائص «ترجمه: 

 ».ذات الهی است، پس خداوند است که به صورت االغ و حیوان ظاهر شده است

 شارح فصوص ابن عربی می گوید:

                                                 
 274همان ص 1
 726شرح فصوص قیصري ص 2



 25 

 1».إنّ الذات اإلالهیۀ هی التی تظهر بصور العالم«

 ».این ذات خداوند است که ظاهر می شود به صورت جهانیان«ترجمه: 

 قیصري در شرح سخنان ابن عربی می گوید:

نفس العارف لیست مغایرة لهویۀ الحق و ال شیء من الموجودات أیضاً مغایر لها ألنّ هویۀ اإلالهیۀ هی الّتی ظهرت فی هذا الصورة «

 2».کلّها

همان هویت حق. و هیچ یک از موجودات مغایر با ذات خداونـدي نمـی باشـد، زیـرا هویـت و نیست نفس عارف مگر «ترجمه: 

 ».خداوندي است که به این صورتها ظاهر شده است

 قیصري در شرح سخنان ابن عربی می گوید:

 3».نت و ظهرت بالصورة العیسویۀ کما ظهرت بصورة العالم کلّهإنّ هویۀ الحق هی التی تعیّ«

است همچنان که به صـورت تمـام  صیت خود خداوندي است که به صورت عیسی(ع) تعیّن یافته و ظاهر شدهترجمه: هویت و شخ

 ».عالم در آمده است

 مولوي در دیوان شمس تبریزي می گوید:

 هر لحظه به شکلی بت عیّار در آمد دل برد و نهان شد

 هر دم به لباس دگر آن یار بر آمد گه پیر و جوان شد

 بر این روي زمین از بهر تفرّجمی گشت دمی چند 

 عیسی شد و بر گنبد دوار بر آمد تسبیح کنان شد

 یوسف شد واز مصر فرستاد قمیصی روشن کن عالم
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 از دیده یعقوب چون انوار بر آمد تا دیده عیان شد

 حقّا همو بود که می کرد شبانی اندر ید بیضا

 گه چوب شد وبر صفت مار بر آمد زان بحر کفان شد

 د و دعوت همه زان کرد به خلقان از بهر صالحیصالح ش

 ناقه شد و از دل کهسار برآمد فی الحال عیان شد

 تا اینکه می گوید:

 یونس شد و در بطن سمک بود به دریا از بهر طهارت

 موسی شد و خواهنده دیدار برآمد بر طور روان شد

 عیسی شد و در مهد داد گواهی زان روح مقدس

 ز بار بر آمد زان روح روان شداز معجز او نخل پر ا

 باهللا همو بود که می گفت أنا الحق در صورت ألهی

 منصور نبود آنکه بر آن دار برآمد نادان به گمان شد

 رومی (مولوي) سخن کفر نگفته است و نگوید، منکر نشویدش

 1کافر شد آنکس که به انکار بر آمد از دوزخیان شد

ست به اینکه ذات خداوندي است که به صورت این و آن و هر طور که خواسته چه جانـدار پس می بینیم مولوي رومی نیز مدعی ا

و چه بی جان چه انبیاء و چه حیوانات و باالخره به صورت همه موجودات در آمده است! مانند خمیر بازي کودك، که آن را بـه هـر 

 صورت که بخواهد می سازد.

 همچنین مولوي در شعري می گوید:
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 بیرون ز شما نیست شمایید شمایید بکار خدایید، خداییدآنها که طل

 واندر طلب گم نشده بهر چرایید چیزي که نکردید گم از بهر چه جویید

 جبریل امینید و رسوالن سمائید اسمید و حروفید و کالمید و کتابید

 هم عیسی و رهبان سماوات عالیید هم موسی و هم معجزه و هم ید بیضاء

 تأویل شمایید چو تنزیل خدایید نهانید و عیانیدهم مهدي و هادي و 

 گاهی شده در روي و گهی عین صفایید گه مظهر الهوت و گهی مخبر ناسوت

 زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید در خانه نشینید مگردید به هر سوي

 1پاکید و قیومید ز تغییر، خدایید آنکس که نزایید و نزاید ز شما کس

 ان شمس تبریزي، هر زشتی و زیبایی نیز می گوید خود اوست، جهنم خود اوست:و در جاي دیگر دیو

 هم عالِمم، هم فاضلم، هم قاضی القضّاستم عالم منور شد ز من، عالم مصور شد ز من

 هم مالک دنیا منم، هم زهر و هم حلواستم هم دوزخ و نیران منم، هم جنت و حوران منم

خورشید و نور او تشبیه کرده است که یک نور از خورشید ساطع و بر سطح خانه ها می تابد  و در مثنوي ذات خداوند متعال را به

و بر حسب شکل صحن هر منزلی نور تابیده شده به آن شکل می گیرد، در نتیجه نور یکی است ولی به دلیل اختالف شکل در سـطح 

 منازل شکل پذیري، نور نیز گوناگون و تعدد می شود:

 صد بود نسبت به صحن خانه ها خورشید سماهمچو آن یک نور 

 چونکه بر گیري تو دیوار از میان لیک یک باشد همه انوارشان

 و در دیوان شمس تبریزي می نویسد:

 هیچ مجو غیر که آن هیچ نیست غیر خدا در دو جهان هیچ نیست

                                                 
 187همان ص 1



 28 

 جمله معانی است بیان هیچ نیست گنج حقیقت که تو را داده اند

 جمله عیان است، نهان هیچ نیست ن نسخه استعلم بدیعی که در ای

 نیک نظر کن که روان هیچ نیست ست پی اش هر طرفنآن که دوا

 میان هیچ نیستبه گر بگشایی  این کمر هستی موهوم را

 خود بنگر کون و مکان هیچ نیست کون رها کن بگذر از مکان

 غیر در این باغ جهان هیچ نیست اوست گل و الله و باغ و بهار

 جمله یقین است و گمان هیچ نیست به گمان کس نبري سوي اوره 

 1اي دل و جان، نام و نشان هیچ نیست بگذر از این نام و نشان همچو شمس

 مولوي در کتاب مثنوي در بیان داستان ادعاي خدایی بایزید بسطامی می نویسد:

و جواب مر ایشان را، نه به طریق گفتن زبان، بلکـه از  قدس اهللا سره و اعتراض مریدانقصه سبحانی ما أعظم شأنی گفتن ابو یزید 

 راه عیان،

 بایزید آمد که نک یزدان منم با مریدان آن فقیر محتشم

 ال اله االّ أنا فاعبدون گفت مستانه عیان آن ذو فنون

 تو چنین گفتی و این نبود صالح چون گذشت آن حال و گفتندش صباح

 ا در من زنید آن دم هلهکارده گفت این بار ار کنم این مشغله

 چون چنین گویم بباید کشتنم حق منزه از تن و من با تنم

 هر مریدي کاردي آماده کرد چون وصیت کرد آن آزاد مرد

 آن سخن را بایزید آغاز کرد چون هماي بی خودي پرواز کرد
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 زان قوي تر گفت کاوّل گفته بود عقل را سیر تحیر در ربود

 چند جویی در زمین و در سما خداه ام االّ بّنیست اندر جُ

 کاردها در جسم پاکش می زدند آن مریدان جمله دیوانه شدند

 کارد می زد پیر خود را بی ستوه هر یکی چون ملحدان گرد کوه

 باژ گونه او تن خود می درید هر که اندر شیخ تیغی می خلید

 وان مریدان خسته در غرقاب خون یک اثر نی بر تن آن ذو فنون

 حلق خود ببریده دید و زار مرد او سوي گلویش زخم برد هر که

 سینه اش بشکافت شد مرده ابد وانکه او را زخم اندر سینه زد

 شیخ محمود شبستري در گلشن راز می گوید:

 در آن حضرت من و ما و تویی نیست جناب حضرت حق را دویی نیست

 که در وحدت نباشد هیچ تمییز من و ما و تو او هست یک چیز

 یکی گردد سلوك و سیر و سالک شود با وجه باقی غیر هالک

 طبق این اشعار، شیخ محمود شبستري تمام اشیاء را یک چیز می داند و آن وجود خداست.

 و در جاي دیگر گلشن راز شیخ محمود می نویسد:

 حق اندر وي ز پیدائیست پنهان جهان جمله فروغ نور حق دان

 وي می گوید:شیخ محمد الهیجی در شرح سخنان 

جهان من حیث الذات ظلمت و عدم است و هستی که در عالم می نماید فروغ و روشنی نور وجود حق است و در هـر دو عـالم «

چو به حقیقت چنانچه میان موجود و معدوم غیر از یک حقیقت موجودي نیست و غیریت اشیاء که می نماید مجرد اعتبار و نمود است 

واسطه نیست و وجود، حق است پس عالم که غیر باشد البته عدم اسـت و عـدم ال شـیء محـض نیز عدم یان وجود و مواسطه نیست 
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است و چنانچه استتار موجب خفاء است غایت ظهور نیز موجب خفاء است نمیبینی که در نصف النهار که غایت ظهور آفتاب اسـت از 

ین نور خورشید ذات احدیت از غایت ظهور در پرتو خودش مخفی شدت ظهور نور او،دیده ما ادراك ذات آفتاب نمی تواند کرد همچن

 1».می نماید

 منصور حالج در کتاب طواسین می گوید:

 سرّ سنا الهوته الثاقب سبحان من أظهر ناسوته

 فی صورة اآلکل و الشارب ثمّ بدأ فی خلقه ظاهراً

ین سان آشکار ساخت، سـپس از مخلوقـاتش سـر بـر منزه است آنکه عالم ناسوت را پدید آورد و الوهیت خویش را بد«ترجمه: 

 ».آورد و خود را خورنده وانمود

 می گوید:» جوهر ذات«عطار در کتاب 

 دید کلی ذات پاك اصفیا من محمد را یقین دانم خدا

 2راز خود هرگز نگفت او اندکی او خدا بود و خدا او، بی شکی

 و در جاي دیگر همین کتاب می گوید:

 منم اهللا، در عین وصالم کمالم منم اهللا، در عین

 3به خود گفتم، کالم و خود شنیدم منم اهللا، خود در خود، بدیدم

 عبد الرحمان جامی که از بزرگان صوفیه است می گوید: 

 گاهی نموده ظاهر و گه مظهر آمده اي جاودان به صورت اعیان بر آمده

 ر آمدهن دیگدر حکم عقل این دگر آ از روي ذات ظاهر و مظهر یکی است دل

                                                 
 53شرح گلشن راز ص 1
 ، به نقل از کتاب جوهر ذات عطار173تحفۀ األخیار ص 2
 194همان ص 3
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 در چشم منکران چه غم ار منکر آمده معروف عارفان است به هر صورتی که هست

 با داغ عاشقان بال پرور آمده گاهش کشیده جاذبه عاشقی عنان

 بر شکل دلبران پري پیکر آمده گاهی گرفته جلوه معشوقی آستین

 وز جمله سروران جهان بر سر آمده یکجا نشسته بر سر صدر جالل و جاه

 محتاج وار حلقه زنان بر در آمده یکجا فکنده خرقه فقر و فنا به دوش

 1پیغام خود رسانده و پیغامبر آمده همراه وحی گشته و روح القدس شده

*** 

 2کدام غیر که ال شیء فی الوجود سواه شهود یار در اغیار مشرب جامی است

که تمام اشیاء ظهور ذات خداوند است، عاشق، معشوق، دلبران زیبـا، معتقد است و اشعار فراوانی دیگر در دیوانش،  طبق این اشعار

پادشاه، فقیر، درویش، رسوالن الهی، جبرائیل امین و همه و همه چیز در واقع ظهور ذات خداست که به غیر از وي، چیـزي دیگـر در 

 عالم وجود ندارد.

 در فص عیسویه می گوید:» فصوص الحکم«ابن عربی در کتاب 

 رابا عیسی متحد شمردند بلکه کفر آنـان بـراي از این جهت کافر نشدند که خدا»اهللا هو المسیح بن مریم«حیان) با گفتننصارا(مسی«

 این بود که قائل به الوهیت عیسی به تنهایی بودند و این خطا بود،زیرا خداوند هم عیسی است و هم هر چیزي که ما در این عـالم مـی

 3».بینیم

فـال أقـرب « گوید: 1».حبل الوریدمن و نحن اقرب الیه «اب فصوص الحکم در فص هودي در معناي آیه همچنین ابن عربی در کت

 ».من أن یکون هویته عن اعظاء العبد و قوّاه

                                                 
 1340دیوان جامی غزل شماره 1
 1346همان، پایان غزل شماره 2
 141فص پانزدهم ص 3
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 ».نزدیکی خداوند به بندگان این است که خدا را با عضو، عضو بندگان یکی بدانیم«ترجمه: 

اشیاء را ظهور ذات خدا می داند. این خداست که در مرتبه اي به صورت عبـد و در تمام  متصوفهشاه نعمت اهللا ولی هم مانند سایر 

مرتبه اي به صورت عابد، در مرتبه اي به صورت آدم، در مرتبه اي به صورت خاتم، در مرتبه اي به صورت موسی، در مرتبـه اي بـه 

 ن اشعارش می آوریم:صورت فرعون و سایر اشیاء ظاهر شده است. چند بیت از اشعار وي را از دیوا

 در مرتبه اي عابد در مرتبه اي معبود در مرتبه اي ساجد در مرتبه اي مسجود

 در مرتبه اي حامد در مرتبه اي محمود در مرتبه اي عبد است در مرتبه اي رب است

 در مرتبه اي معدوم در مرتبه اي موجود در مرتبه اي فانی در مرتبه اي باقی

 در مرتبه اي قاصد در مرتبه اي مقصود به اي مطلوبدر مرتبه اي طالب در مرت

 در مرتبه اي عیسی در مرتبه اي داوود در مرتبه اي آدم در مرتبه اي خاتم

 در مرتبه اي محدود در مرتبه اي معدود در مرتبه اي بی حد در مرتبه اي بی عد

 ددر مرتبه اي موجود در مرتبه اي مفقو در مرتبه اي ظاهر در مرتبه اي باطن 

 در مرتبه اي مقبول در مرتبه اي مردود در مرتبه اي موسی در مرتبه اي فرعون

 2در مرتبه اي واحد در مرتبه اي موجود در مرتبه اي سید در مرتبه اي بنده

 و در غزلی دیگر در دیوان اشعارش می گوید:

 در مرتبه اي واصل در مرتبه اي مهجور در مرتبه اي سرمست در مرتبه اي مخمور

 در مرتبه اي ناظر در مرتبه اي منظور مرتبه اي عاشق در مرتبه اي معشوقدر 

 در مرتبه اي شاه است در مرتبه اي دستور در مرتبه اي سلطان در مرتبه اي درویش

                                                                                                                                                                                     
 108فص دهم ص 1
 309دیوان شاه نعمت اهللا، غزل 2
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 در مرتبه اي پیدا در مرتبه اي مستور در مرتبه اي کرمان در مرتبه اي شیراز

 اي قادر در مرتبه اي مقدوردر مرتبه  در مرتبه اي خالق در مرتبه اي مخلوق

 در مرتبه اي پنهان در مرتبه اي مشهور در مرتبه اي غایب در مرتبه اي حاضر

 1در مرتبه اي ناصر در مرتبه اي منصور در مرتبه اي سید در مرتبه اي بنده

ریـا جـدا نیسـت بلکـه عـین اهل تصوف در مثالی خدا را مانند دریا می دانند و تمام پدیده ها را موج دریا می گویند. مـوج از د

 :دریاست. شاه نعمت اهللا ولی در این باره می گوید

 عین ما از عین ما جوییم ما عین دریاییم و دریا عین ماست

 2تا ابد خود را به خود پوئیم ما نیست ما را ابتدا و انتها

 و در غزلی دیگر در می سراید:

 هر چار یکی بود بر ما موج است و حباب و آب و دریا

 دریا داند حقیقت ما م آب و حباب و موج ماییمه

 هم قطره و جوّ سیل و دریا بنگر به یقین که جز یکی نیست

 3ما را نبود حجاب جز ما می دان که حجاب ما هم از ماست

 مال صدرا فیلسوف مشهور که پایه و اساس فلسفه وي نظرات ابن عربی است می گوید:

رشی الی صراط مستقیم من کون الموجود و الوجود منحصراً فی حقیقۀ واحدة... و لیس فـی دار کذلک هدانی ربّی بالبرهان النیّر ع«

 الوجود غیره دیار، و کلما یترآي فی عالم الوجود أنه غیر الواجب المعبود إنّما هو من ظهور ذاته و تجلّیات صفاته التی هی فی الحقیقـۀ

 1».الممکنات عین ذاته... فکل ما تدرکه فهو وجود الحق فی أعیان

                                                 
 885همان، غزل 1
 29ره غزل شما 2
 11غزل شماره  3
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اینچنین مرا پروردگارم با برهان آسمانی به سوي صراط مستقیم هدایت فرمود که وجود و موجود و آنچه که هسـت منحصـر در :«

یک حقیقت (یعنی خدا) است... و در دار حقیقت موجودي جز خدا نیست و دیگران نیز فقط عبارت از تجلی و ظهور ذات و صفات او 

 ».، آنها عین ذات او هستند... پس هر چه را درك می کنی آن وجود خداوندي است به صورت ممکناتمی باشند که در حقیقت

 و در جاي دیگر می نویسد:

إعلم أن واجب الوجود بسیط الحقیقۀ غایۀ البساطه و کل بسیط الحقیقۀ کذلک فهو کل األشیاء، فواجـب الوجـود کـل األشـیاء ال «

 2».یخرج عنه شیء من االشیاء

ن که خداوند بسیط الحقیقه است و در غایت و نهایت بساطت و هر چیزي که حقیقتش این چنین بسیط باشـد او همـه اشـیاء بدا:«

 ».پس خداوند همه اشیاء است، هیچ کدام از اشیاء خارج از آن نیستاست، 

 و در جاي دیگر می نویسد:

 3».إنّ واجب الوجود تمام األشیاء و کلّ الموجودات«

 ».ند تمام اشیاء و کل موجودات استهمانا خداو:«

 سپس می گوید:

 »هذا من الغوامض اإلالهیۀ التی یستصعب إدراکه إلّا علی من أتاه اهللا من لدنه علماً و حکمۀً«

درك آن بسیار مشکل است مگر براي کسی که خداونـد بـه وي علـم وحکمـت داده  ازمسائل مشکل حکمت الهی است که این:«

 ».است

 عقیده به وحدت وجود را این طور بیان کرده:» النفحات القدسیه«ین بیطار صوفی در کتاب خود به نام محمد بهاء الد

 و ما اهللا إلّا راهب فی کنیسه و ما الکلب و الخنزیر الّا الهنا

                                                                                                                                                                                     
 292، ص2اسفار أربعه، ج 1
 386ص 34فصل 2اسفار اربعه، ج 2
 از فصول السفر الثالث 110ص 6اسفار، ج 3
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 ترجمه: سگ و خوك نیستند مگر خداي ما و خدا نیست مگر راهبی که در صومعه است.

و معارف توحیدي و دوري از کالم خدا و معارف خاندان طهارت، این گونه اصحاب فلسـفه  تمسک به علوم بشري در راه شناخت

 و سیر و سلوك را به عقیده همه چیز خدایی کشانیده است.

در حوزه عقیدتی اسالمی وارد شد و سپس در قرن هشتم هجري به توسط صوفیان اهل سنت  عقاید صوفیان در وحدت وجود ابتدا

شیعه خصوصاً سید حیدر آملی در حوزه تفکر و عقیدتی شیعه وارد گشت. البته بسیاري از علمـاي  خصیت هايشبعد توسط برخی از 

شیعه با این عقیده به مبارزه و مقابله علمی برخاستند که می توان به محدث و عالم بزرگ قرن یازدهم عالمه شیخ حـر عـاملی اشـاره 

 در رد عقاید صوفیان به ویژه عقیده به وحدت وجود را تألیف نمود.» لی الصوفیهاإلثنی عشریه فی الردّ ع«کرد که کتاب گرانسنگ 

به هر حال تعداد معدودي از علماي شیعه به عقیده وحدت وجود و موجود گرایش پیدا کردند که در اینجا به برخـی از سـخنان و 

 دیدگاه هاي آنان اشاراتی می شود:

 سید حیدر آملی می نویسد:

مرتبه بذاته، به صورت هاي این معلومات متجلی می شود، پس ظاهر شـدن وي بـه صـورت هـاي معلومـات و ذات خداي بلند «

حقایق آنها بنابر اقتضاء ذات و قابلیت مظاهر براي ظهور واجب است، مقصود این است که در وجود، جز حق تعالی و مظـاهر وي کـه 

 1».تبه نام خلق و عالم و جز آن نامیده می شود چیز دیگري نیس

 می نویسد:» اهللا شناسی«که از مدافعان سرسخت وحدت وجود و موجود می باشد در کتاب مرحوم محمد حسین حسینی تهرانی 

خواه در جهان خارج از نفس بنی آدم، و خواه در نفوس بنی آدم. لهذا هیچ یـک جمیع موجودات ما سوي اهللا، آیات خدا هستند، «

، بلکه همگی آیات و نشانه ها و آئینه ها و مرائی جمال نماي ذات اقدس حق می باشند. و چـون از مخلوقات، وجود استقاللی ندارند

د. این آیه ها و آیینه ها ابداً جنبه خود نمایی ندارند بلکه همه شان خدا نما هستند، بنابر این در هر یک یک از آنها می توان خدا را دی

                                                 
 40رساله نقد النقود فی معرضۀ الوجود ص 1
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می باشد و خود را به هیچ وجه من الوجوه نشان نمی دهد. آیینه صاف بدون رنـگ و زیرا آیه بما هی آیه فقط جهت ارائه صاحب آیه 

 آیینه خراب است و عنوان حکایت ندارد.زنگار و بدون موج، عین صورت انسان را نشان می دهد، اگر چیزي را در آن تغییر دهد، 

آیتیت در آن قوي می باشد که تو گوئی: آئینه و آب صاف هواي روشن صاف که عنوان حکایت دارند به قدري علیهذا آئینه صاف 

د در ماوراي نور و هوا هستند. یعنی آیه عـین صـاحب شاهَهر چه هست موجودات برابر آئینه و داخل آب و مُو آب و هوایی نیست، 

 آیه است. و اگر آیه را که به نظر آیتیّت بنگریم ، درست خواهیم دید: غیر از ذو اآلیه چیزي نیست.

ت خود خداست و غیر از حق چیزي وجود ندارد. تمام آفاق و انفس آیاتی هستند که در ماوراي آنهـا غیـر از وجـود هر چه هس

 موجودي وجود ندارد.» حق«و » اهللا«و » ان«

وجودي نیست. همه آیه او هستند، یعنی هیچ و اوست ذو اآلیه، یعنی همه چیـز. و ذو اآلیـه کـه حـق » اهللا«در عالم وجود غیر از 

 1».ت در این عبارت آفاق و انفس است. پس آفاق و انفس، حق (خدا) استاس

مشکل اساسی این آقایان و سایر صوفیه این است که می خواهند خدا را با مثال هاي مادي بشناسند به این علت به تشبیه دربـاره 

 :خداوند متعال دچار می شوند در حالی که خداوند برتر است از این مثال ها و تشبیهات

 بیان می کند:» ال إله إلّا اهللا« وي در ادامه تفسیر غلطی را از کلمه طیبه

مـی » ال موجـود سـوي اهللا«کلمه ال إله إلّا اهللا که کلمه توحید و به معنی وحدت دادن و وحدت بخشیدن است، مرجعش به کلمه «

 2».باشد که رفع هر گونه تعینی را از ذات حق تعالی می نماید

کـه » اهللا«ن کلمه شریف هرگز وجود سایر موجودات را نفی نمی کند، بلکه می گوید: در میان تمام موجودات فقـط در حالی که ای

 خالق هستی است سزاوار عبودیت و پرستش است.

 حسن حسن زاده آملی که از طرفداران عرفان صوفیانه است در دفاع از وحدت وجود و موجود می نویسد:استاد جناب 

                                                 
 83ص 1اهللا شناسی ج 1
 همان مدرك 2
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که تعین در مراتب ممکنات است ه حسب وجود، عین ذات اوست و مغایرتی بین این دو نیست مگر به تعین و اطالق ذوات ما ب«... 

 1».براي جناب وجود است (و اهللا من ورائهم محیط)از عقل اول تا هیوالي اولی و إطلق 

 و در شرح سخنان ابن عربی می نویسد:

 2».ي سرگرمی استااست و بحث در امکان بر چون به دقت بنگري آنچه در دار وجود است، وجوب«

 وي بر اساس عقیده وحدت وجود و موجود اعتقاد دارد که ذات حق و جمیع صفات وي در تمام موجودات سریان دارد:

ع و سریان جمیع الصفات اإلالهیۀ فیها من الحیوة و العلـم و القـدرة و السـمإنّ سریان الهویۀ اإلالهیۀ فی الموجوادات کلّها أوجب «

 3».ها و جزئیهایالبصر و غیرها، کلّ

ت خدا را بـه چشـم دیـده و آن را اسخنان بزرگان عرصه سلوك و تصوف و عرفان درباره ذات الهی، به گونه اي است که انگار ذ

از آن  لمس کرده اند. این در صورتی است که از جمله مسائلی که در باب توحید و خدا شناسی از پیشوایان معصوم دین ما بـه شـدت

نهی گردیده است، سخن گفتن و اندیشیدن در ذات حق تعالی است که به هیچ کسی از پیروان اسالم اجـازه بحـث در ایـن زمینـه داده 

 ند و همین سبب انحرافات فراوان آنان در مبحث توحید شده است.ننشده است. اما صوفیه خود را مستثنی می بی

 به چند حدیث در این مورد توجه فرمایید:

 4».دد ألحَقَاهللا فَ ی ذاتِفِ رَکَّفَن تَمَ«امام علی(ع): 

 ».کسی که در ذات خدا تفکر کند کافر است«ترجمه: 

 امام باقر(ع):

 5».تَحَیُّرا تَکَلَّمُوا فِی خَلْقِ اللَّهِ وَ لَا تَتَکَلَّمُوا فِی اللَّهِ فَإِنَّ الْکَلَامَ فِی اللَّهِ لَا یَزْدَادُ صَاحِبَهُ إِلَّا«

                                                 
 66رساله فارسی أنّه الحق ص 1
 107ممدّ الهمم ص 2
 61رساله أنّه الحق ص 3
 305ص 5الحکم ج غرر 4
 92ص 1اصول کافی ج 5
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درباره مخلوقات خدا سخن بگویید و بحث کنید، اما در ذات الهی سخن نگویید، زیرا بحث در ذات خدا به تحیر و سر در «ترجمه: 

 ».گمی صاحب آن منتهی می شود

 و حضرت در حدیثی دیگر می فرماید:

 1».ءٍ وَ لَا تَتَکَلَّمُوا فِی ذَاتِ اللَّهتَکَلَّمُوا فِی کُلِّ شَیْ«

 ».درباره هر چیزي بحث کنید ولی درباره ذات خدا سخن نگویید«ترجمه: 

 گوار اسالم(ص) فرمودند:رپیامبر بز

 2».تفکّروا فی آالء اهللا و ال تفکّروا فی ذات اهللا«

 ».در نعمت هاي خدا تفکر کنید، اما در ذات او تفکر نکنید«ترجمه: 

 و در روایت دیگر فرموده اند:

 3».اهللا یشبهه شیء فهو من المشرکیننّ أمن شبّه اهللا بشیء أو ظنّ «

 ».هر کس خدا را به چیزي (از مخلوقاتش) تشبیه کند، یا گمان کند خداوند شبیه آن است او مشرك است«ترجمه: 

 حسن زاده آملی براي اثبات شباهت خداوند به انسان می نویسد:استاد جناب 

صورة الرحمن و فی روایۀ اُخري أنّ اهللا خلق آدم و أوالده علـی صـورة  و فی الحدیث عنه (ص): إنّ اهللا عزّ و جلّ خلق آدم علی«

 4».الرحمن و اُخري: إنّ اهللا عزّ و جلّ خلق آدم علی صورة و اُخري ما خلق اهللا شیئاً أشبه به من آدم

است و در منابع شیعی  لیاتجعاگر کسی مقدار کمی از علوم حدیث را آگاه باشد با تفحّصی اندك می یابد که این گونه احادیث از 

 د.نجایگاهی ندار

                                                 
 92ص 1کافی ج 1
 313ص 6لسان المیزان ج 2
 99ص 1کنز العمال ج 3
 304ص 1هزار و یک کلمه ج 4
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آیا با آن همه احادیث معتبر که از تشبیه خدا به مخلوقاتش نهی شده می توان با استناد به احادیث جعلی یا تحریف شـده شـباهت 

 خداوند را با مخلوقاتش اثبات کرد؟!

 وي در اثبات وحدت وجود چنین استدالل می کند:

ثیراً من القشرییّن یرون هذه اآلیات و األحادیث الکثیرة و ال سیّما کالم امیر المؤمنین و هی صریحۀ فی إنّ من عجائب االُمور أنّ ک«

وحدت وجود و یقولون بأنفسهم أنّ وجود الحقّ غیر محدود و مع ذلک ال یقولون بوحدة الوجود. إنّ وحدة الوجود إن لم تکن صحیحۀ 

 1». عن ذلک علوّاً کبیراًفیلزم أن یکون الحق تعالی محدوداً تعالی اهللا

(یعنی منکران وحدت وجود و موجود) با وجود اینکه کـالم خـدا و روایـات  ظاهر بیناناز امور شگفت اینکه بسیاري از «ترجمه: 

. فراوان، خصوصاً کالم امیر مؤمنان را در اثبات وحدت وجود می بینند باز منکرند! اعتقادشان این است که ذات خدا غیر محدود است

 ».این سخن استاز و خداوند برتر اگر وحدت وجود صحیح نباشد، باید گفت که ذات خداوند محدود است 

 در جواب جناب استاد حسن زاده آملی باید گفت:

 .متهم کردن مخافین به قشري گري و ظاهر بین بودن یک روش غیر علمی است -1

دت وجود ندارد، بلکه کالم خدا و احادیث متواتر از خانـدان هیچ یک از آیات قرآن کریم و سخنان معصومان(ع) داللت بر وح -2

 طهارت(ع) خدا را غیر مخلوقاتش معرفی می کنند، اما وحدت وجودي ها تمام اشیاء را عین ذات خدا می دانند.

مـدعاي یـن ا را ذات خدا ندانیم، اشیاء ذات خدا را محدود می سـازند.صوفیه می گویند: اگر تمام اشیاء  ایشان و سایر عرفاي -3

ثابت شود ذات خداوند متعال هیچ گونه سنخیتی با اشیاء و مخلوقات خویش ندارد، هرگز وجود آنان باطل است زیرا: زمانیکه 

اشیاء ذات خداوند را محدود نمی سازد. اما فالسفه و عرفا با پذیرفتن سنخیت خدا و اشیاء، ال جرم براي آنکه ذات خداونـد را 

 را مطرح نمودند و گفتند تمام اشیاء خداست.و موجود دت وجود محدود نسازند مسأله وح

 امام رضا(ع) در سخنی کوتاه و رسا این عقیده حق را بیان می فرمایند:

                                                 
 66رساله أنّه الحق ص 1
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 1»ورُهُ تَحْدِیدٌ لِمَا سِوَاهیُغُ«

 ».غیرت خدا با خلقتش، خلق را محدود می سازد نه خدا را«ترجمه: 

ی امام رضا(ع) را چراغ راه خود در مسیر توحید قرار می دادند هرگز دچـار توهمـات در اگر فالسفه و عرفا فقط همین کالم نوران

 2مسأله خدا شناسی نمی شدند و خدا را هم سنخ یا عین اشیاء نمی شمردند.

 این استاد ارجمند در فرازي از کتاب الهی نامه نوشته اند:

 3».ینم مرا هم ال تأخذنی سنۀ و ال نومالهی تا به حال می گفتم ال تأخذه سنۀ و ال نوم، اآلن می ب«

 در نوشته ها و کالم شاگرد وي جناب صمدي آملی هم سخنان وحدت وجودي فراوان است، براي نمونه:

 4».مراد ما از وحدت وجود، عینیت وجود زمین و وجود آسمان با وجود حق متعال است«

ن ها است، یعنی ما دو وجود نداریم، بلکه هر چـه هسـت یـک وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حیوانات و انسا«

وجود است که در قوالب و اندازه هاي گوناگون ظهور کرده است، نه این که وجود زمین غیر از وجود آسمان، و وجود آسمان غیـر از 

 5».وجود حق متعال بوده است

تواند آن ذات را پایین بیاورد و ذات را خودش کند لذا خودش انسان قابلیت رسیدن تا مقام ذات را دارد، و چون می بیند که نمی «

 6».باال می رود و او می شود

 1».که این جنّت جنّت ذات است» وادخلی جنّتی«جنّات درجات دارد تا آنجا که می فرماید: «

                                                 
 36توحید شیخ صدوق باب توحید و نفی تشبیه ص 1
ند، بنابر این اگر بگوییم خداي متعال هم سنخ مخلوقات خویش است پس باید گفت: خداونـد توضیح اینکه: زمانی که دو یا چند چیز هم سنخ باشند حتماً یکدیگر را حد می زن 2

ذات خداوند را محدود نسازند (زیرا  و اشیاء یکدیگر را محدود می سازند. فالسفه و عرفا از یک طرف هم سنخ بودن خدا با مخلوقاتش را پذیرفته اند و از طرف دیگر براي اینکه

دا محـدود یگر را محمدود می سازند) ال جرم مسأله وحدت وجود و موجود را مطرح نمودند. بنابر این کسی که مسئله سنخیت را بپذیرد یا بایـد بگویـد خـدو چیز هم سنخ یکد

است. در صورتی که بر اساس قول به  است یا براي فرار از این عقیده باطل مجبور است برهان بتراشد و بگوید: چون ذات خداوند غیر محدود است پس تمام اشیاء عین ذات الهی

 عدم سنخیت، با عقیده به غیریت اشیاء با ذات الهی، هرگز ذات خدا محدود نمی شود.
 چاپ مرکز نشر فرهنگی رجا 66الهی نامه ص 3
 115ص 1شرح نهایۀ الحکمه صمدي آملی ج 4
 124همان ص 5
 86همان ص 6
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در  متصـوفهن عرفـا و حوم سید جالل الدین آشتیانی که از فالسفه و مدافعان سرسخت عرفان ابن عربی است، در عظمت سخنارم

 مباحث توحیدي و معرفتی سخن عجیبی دارد:

کلمات عرفا (بزرگان متصوفه اسالمی مانند ابن عربی، صدر الدین قونوي، مولوي و...) در اسرار راجعه به مبدأ و معاد، دلپذیرتر از «

 2».مبانی کلمات حکما و طریقه انبیاء عظام و أئمه کرام است

 اید گفت:در جواب امثال ایشان ب

چشمه هاي ناب توحید و معارف الهی از دامنه هاي کوهسار قرآن کریم و خاندان طهارت(ع) در تمام زمان ها جاري است و آنچه 

قله هاي رفیع آن هم گل آلود به نام علوم و معارف توحیدي که از سرچشمه هاي اندیشه و ذوق و سلوك بشري جریان دارد حتی در 

 است.

ر این باره بسیار زیاد است. به همین موارد بسنده می کنیم تا کالم طوالنی نشـود. همـان گونـه کـه مالحظـه سخنان اهل تصوف د

کردید قائلین به وحدت وجود تمام اشیاء را ظهور ذات خدا و عین ذات خدا می دانند و می گویند این ذات الهی است که بـه صـورت 

 موجودات گوناگون ظاهر شده است!

ان براي اثبات وحدت وجود و موجود بیان مکاشفات است، پر واضح است که هرگز مکاشفات نمی تواند در ایـن مهمترین دلیل آن

مسأله بسیار مهم عقیدتی و حتی مسائل دیگر حجت باشد. البته در مواردي هم به آیات و روایات جهت اثبات وحدت وجـود اسـتناد 

دلیل قطعی بر آن عقیده نمی تواند باشد و حدّ اکثر داللت آیات و روایاتی که  می کنند که هیچ یک از این ها حتی در نزد خودشان هم

معناست و این احتمال در مباحث عقیدتی هیچ گونه حجیتی ندارد.  لآنان براي اثبات عقیده وحدت وجود به آن استناد می کنند احتما

 ی گوید:در این باره عالم ربانی مرحوم آیت اهللا حاج میرزا جواد آقا تهرانی م

                                                                                                                                                                                     
 79آداب سالک الی اهللا، صمدي آملی ص 1
 74بر فصوص قیصري ص شرح مقدمه 2
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قائلین به وحدت وجود و موجود به آیات و احادیث زیاد دیگري تمسک می جویند که بعض آن احادیث حجت سندي نـدارد و «

بعض آیات و روایات از جهت داللت، از مقصود آنها به کلی اجنبی است و بهترین آنها متشابه و منتها داللتش فقط احتمالی اسـت کـه 

آن محکمات همه بر اساس غیریت خالق از مخلوق و تنزّه ذات مقدس خـالق حتـی از مشـابهت و هـم  باید به محکمات رد گردد که

 سنخی با مخلوق است فضالً از اینکه به وجود و واقعیت خود به اطوار کائنات متطوّر شده باشد.

بین خود و خداونـد حجـت قطعـی بـر که بتوانیم آن را و تا کنون حتی بر یک آیه قطعی الدالله و یا حدیث قطعی السند و الداللۀ 

توحید صوفیه (وحدت وجود) قرار دهیم دست نیافته ایم. و تکراراً می گوییم در بهترین ادله آنها با چشم پوشـی از ردّ بـه محکمـات، 

ال اول بر فقط احتمال آن می رود که بر اساس وحدت موجود باشد چنانکه احتمال مقصود و معناي دیگر نیز دارد با این فرق که احتم

خالف فطرت سلیم است. و چنانکه در سابق اشاره نموده ایم در اعتقادیّات، مدارك احتمالی حجـت و دلیـل نیسـت و از آنهـا نبایـد 

 1».پیروي نمود. بعالوه با نظر و ارجاع به محکمات و مسلّمات دین، آن احتمال نیز منتفی می شود

 نقد اجمالی وحدت وجود و موجود

کتاب و سنت در باب معرفت خدا بدون هیچ گونه ذهنیت قبلی و تفسیر و تأویل به رأي بنگریم نه تنهـا موضـوع  اگر به محتویات

 وحدت وجود از آنها اثبات نمی شود بلکه خالف آن نیز به اثبات می رسد.

ا توجـه بـه اینکـه با دقت نظر در معارف توحیدي کتاب و سنت و بخصوص ادعیه ائمه معصومین(ع) که اوج این معارف است و بـ

قرار داشتند هیچ گاه از این ادعیه بوي وحدت وجود استشمام نمی شود. هیچگاه ضمائر هو و أنا یا أنت بـا هـم  معرفتآنان در کمال 

 حال قسمتی از سخنان و مناجات موالي عارفان  امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(ع) را مالحظه نمایید:مخلوط و ممزوج نمی گردد. 

 ا موالي! أنت المولی وأنا العبد و هل یرحم العبد إالّ المولی.موالي ی

 موالي یا موالي! أنت المالک و أنا المملوك و هل یرحم المملوك إالّ المالک.

                                                 
 270و 269، ص1352عارف و صوفی چه می گوید، چاپ چهارم، آبانماه 1
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 موالي یا موالي! أنت العزیز و أنا الذلیل و هل یرحم الذلیل إالّ العزیز.

 خلوق إالّ الخالق.موالي یا موالي! أنت الخالق و أنا المخلوق و هل یرحم الم

 موالي یا موالي! أنت العظیم و أنا الحقیر و هل یرحم الحقیر إالّ العظیم.

 موالي یا موالي! أنت القويّ و أنا الضعیف و هل یرحم الضعیف إال القويّ

 1موالي یا موالي! أنت الغنیّ و أنا الفقیر و هل یرحم الفقیر إالّ الغنیّ.

 تو موالیی و من بنده توام و آیا در حق بنده چه کسی جز موالیش ترحم خواهد کرد؟ ترجمه: اي آقاي من اي آقاي من!

 اي آقاي من اي آقاي من! تویی مالک وجود من و من مملوك توام و آیا در حق مملوك جز مالکش که ترحم خواهد کرد؟

ص ذلیل جز ذات با عزت و اقتدار که ترحم اي آقاي من اي آقاي من! تویی با عزت و اقتدا و من بنده ذلیل توام و آیا در حق شخ

 خواهد کرد؟

 اي آقاي من اي آقاي من! تویی آفریننده و من مخلوق توام و آیا در حق مخلوق جز آفریننده او چه کسی ترحم خواهد کرد؟

بزرگ تـرحم اي آقاي من اي آقاي من! تویی خداي بزرگ و من بنده حقیر ناچیز و آیا چه کسی در حق بنده ناچیزي جز خداي 

 خواهد کرد؟

من ضعیف و ناتوانم وآیا در حق ضعیفی ناتوان جز شـخص قـوي توانـا کـه تـرحم  اي آقاي من اي آقاي من!تویی قوي و توانا و

 خواهد کرد؟

و من فقیر الذاتم وآیـا درحـق فقیـري محتـاج جـز غنـی بینیـاز کـه تـرحم  الذات وغنی اي آقاي من اي آقاي من!تویی بی نیاز

 خواهدکرد؟

است و خداوند خالق همـه ممکنـات اسـت و » وجود«بدع، خالق و جاعل همه عالم هستی و به تعبیر دیگر خالق خداوند متعال مُ

خداوند متعال اسـت کـه بـا تعیـین و شخصـیت «که می گویند:  متصوفهوجود او غیر از موجودات است زیرا بر اساس توحید عرفا و 

                                                 
 مفاتیح الجنان، مناجات امام علی(ع) در مسجد کوفه 1
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ست نیست که ما به خداوند دیگر در» موجودات نیستند جز مراتب وجودي خود خداوند پذیري به صورت موجودات در آمده است و

بدهیم و این تعابیر تماماً بی معنا و بی محتوا خواهد بود زیرا وقتی خود اوست که هر دم به شکلی جلـوه و ظهـور دارد  نسبت خالقیت

 بی معنا خواهد بود. –مده است که در سراسر قرآن درباره خداوند آ –دیگر معناي خالق، مبدع، باري 

بر اساس این دیدگاه که غیري در عالم جز او نیست و غیر از او هر چه هست سراب و نمایش است این سئوال جلوه گر می شـود 

بر ساختن انسان در این دنیا یعنی چه؟ باید در جواب بگوییم که تکلیف و اختیار انسان در این عالم چگونه توجیه پذیر است و مکلف 

 اساس این دیدگاه میان جبر و تکلیف تناقض به وجود می آید.

 هیچ چیز دیگري نیست و وجود هم عین خیر است و عدم عین شر.» وجود«همچنین بر اساس این دیدگاه در دایره هستی جز 

 1یر استغاگر شري است در وي آن ز  وجود آنجا که باشد محض خیر است

حقیقت وجود هم جز ذات مقدس ربوبی نیست لهذا اساسـاً در عـالم وجـود شـري نیسـت و  خیر به حقیقت وجود باز می گردد و

 به جهان خلقت این است که: نسبت نتیجه چنین دیدگاهی

 که هر چیزي به جاي خویش نیکوست جهان چون خط و خال و چشم و ابروست

 وجود شیطان در عالم آفرینش خیر محض است.معاویه، یزید و باالتر ابن ملجم، لهذا وجود ابولهب، ابو جهل، ابو سفیان، 

کـه انجامید همچنین نتیجه چنین دیدگاهی به نفی عقاب و ثواب و لغو بودن شرایع آسمانی و زیر سئوال رفتن اصل تکلیف خواهد 

اب کننـده و نتیجه آن لغو و بازیچه بودن جهان آفرینش و خلقت را به همراه خواهد داشت. زیرا دیگر سائل و مسئول یکی اسـت. ثـو

پس خدا عین مخلوقات است العیاذ باهللا، تمام کارهاي بد را خـودش جواب دهنده یکی است. عذاب کننده و عذاب شونده یکی است. 

 کرده و به کسی نمی شود تعرض کرد یعنی کسی نیست غیر از خودش.

یی و مخلوقی باشد که بگوییم پیامبر از جانـب طبق این دیدگاه نبوت انبیاء هم باطل است چراکه پیامبري صدق نمی کند. باید خدا

 او آمد. مؤمن و کافري هم صدق نمی کند چون همه او هستند.

                                                 
 شیخ محمود شبستري گلشن راز 1



 45 

در قرآن کریم آیات فراوانی است که عقیده به وحدت وجود و موجود را ابطال می کند و معنا کامالً واضح و غیر قابل توجیه است. 

 براي نمونه:

بـا ذات او ت می کنـد پدیـده هـاي خداونـد مغـایر د نهی نموده، که این نهی به خوبی اثباآیاتی که خداوند از پرستش غیر خو -1

منتهی می گشت و دیگر دلیلی قطعاً پرستش آن ها به پرستش خدا  هستند، زیرا اگر مخلوقات عین ذات الهی و مظهر وي بودند

 براي نهی الهی از پرستش موجودات نبود. به عنوان مثال:

 1»ا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونإِنَّکُمْ وَ مَ«

 ».شویدپرستید، هیزم جهنّم خواهید بود و همگى در آن وارد مىشما و آنچه غیر خدا مى: «

 2»هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمقُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا یَمْلِکُ لَکُمْ ضرَّ�ًا وَ لَا نَفْعًا  وَ اللَّهُ «

 »»پرستید که مالک سود و زیان شما نیست؟! و خداوند، شنوا و داناست.آیا جز خدا چیزى را مى«بگو: :«

دُ اللَّهَ الَّذِى یَتَوَفَّئکُمْ  وَ أُمِـرْتُ أَنْ أَکُـونَ مِّن دِینىِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَ لَاکِنْ أَعْبُ قُلْ یَأَیهُّ�َا النَّاسُ إِن کُنتُمْ فىِ شَکٍ«

 3»مِنَ الْمُؤْمِنِین

کـنم پرستم! تنها خداوندى را پرستش مىپرستید، نمىاى مردم! اگر در عقیده من شک دارید، من آنهایى را که جز خدا مى«بگو: :«

 »میراند! و من مأمورم که از مؤمنان باشم!که شما را مى

 4»وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ  أَفَلَا تَعْقِلُون لَّکمُ أُفٍ«

 »کنید (و عقل ندارید)؟!پرستید! آیا اندیشه نمىاف بر شما و بر آنچه جز خدا مى:«
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ت است و نام می برد. طبق این تعابیر خداوند خالق همه موجودا» علجا«، »باري«، »خالق«، »مبدع«آیاتی که خداوند خود را  -2

 طبق حکم عقل مخلوقات که سابقه عدم و نیستی دارند و سپس خلق شدند غیر خالق و پدید آورنده هستند. براي مثال:

ئُ قُلْ سِیرُواْ فىِ الْأَرْضِ فَانظُرُ* أَ وَ لَمْ یَرَوْاْ کَیْفَ یُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ  إِنَّ ذَالِکَ عَلىَ اللَّهِ یَسِیرٌ« واْ کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ  ثُمَّ اللَّهُ یُنشـِ

 1»ءٍ قَدِیرشىَ کُلّ النَّشْأَةَ االَ�ْخِرَةَ  إِنَّ اللَّهَ عَلىَ

بگـو: در زمـین * گرداند؟! این کار براى خدا آسـان اسـت!کند، سپس بازمىآیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز مى:«

کند یقیناً خدا بر د چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ سپس خداوند (به همین گونه) جهان آخرت را ایجاد مىبگردید و بنگرید خداون

 »هر چیز توانا است!

 2»بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  وَ إِذَا قَضىَ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُون«

و آن، فـورى » موجود باش!«گوید: مى که فرمان وجود چیزى را صادر کند، تنها مىهستى بخش آسمانها و زمین اوست! و هنگا:«

 »شود.موجود مى

 3»بهِّ�ِمْ یَعْدِلُونالحْ�َمْدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ  ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ بِرَ«

ى است که آسمانها و زمین را آفرید، و ظلمتها و نور را پدید آورد اما کافران براى پروردگار خود، شـریک ستایش براى خداوند:«

 »دهند (با اینکه دالیل توحید و یگانگى او، در آفرینش جهان آشکار است)!و شبیه قرار مى

ا هُـوَ  ا فىِ الْأَرْضِ  مَا یَکُونُ مِن نجَّ�ْوَىأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ مَ «آیه مبارکه  -3 ۀٍ إِلـَّ ثَلَاثَۀٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمْسـَ

 4»ءٍ عَلِیمشىَ ۀِ  إِنَّ اللَّهَ بِکلُیُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ یَوْمَ الْقِیَامَ مِن ذَالِکَ وَ لَا أَکْثرَ�َ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ مَا کاَنُواْ  ثمُ سَادِسُهُمْ وَ لَا أَدْنىَ
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کننـد مگـر اینکـه داند هیچ گاه سه نفر با هم نجـوا نمـىدانى که خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است مىآیا نمى«

نه تعدادى کمتر و نه بیشتر از  کنند مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست، وخداوند چهارمین آنهاست، و هیچ گاه پنج نفر با هم نجوا نمى

سازد، چرا که خداونـد بـه هـر چیـزى آن مگر اینکه او همراه آنهاست هر جا که باشند، سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه مى

 »داناست!

د بـه عینیـت بـا خداوند خود را از سنخ مخلوقات ندانسته و در عداد آنان نشمرده است تا چه رسـبیانگر این نکته لطیف است که 

 .آنان

حقیقتاً از ابتدا تا انتهاي قرآن کریم خداوند متعال عقیده به وحدت وجود و موجود را باطل می کند، زیرا در سراسر قرآن خداونـد 

 خود را غیر از موجودات معرفی می نماید.

حی و صـوفیان روایـات صـحیح متـواتر و اصطال عارفانِ ن باید گفت که در ابطال این عقیدهاحادیث و روایات معصومیاما درباره 

تألیف مرحوم شیخ صدوق که اقیانوسی است از معـارف اهـل بیـت(ع) را » توحید«قطعی الدالله موجود است، اگر کسی کتاب شریف 

 ورق بزند، مکرر از معصوم می شنود که می فرماید: خداوند غیر مخلوقاتش می باشد.

 توجه کنید:حال براي نمونه به احادیثی از کتب شیعه 

 امام علی(ع) فرمودند:

 1».دَلِیلُهُ آیَاتُهُ وَ وُجُودُهُ إِثْبَاتُهُ وَ مَعْرِفَتُهُ تَوْحِیدُهُ وَ تَوْحِیدُهُ تَمْیِیزُهُ مِنْ خَلْقِه«

انه هاي آشکار اوست و وجودش بودن اوست و معرفتش یگانـه دانسـتن اوسـت و توحیـد، متمـایز سـاختن ترجمه: دلیل خدا نش

 ».ند از آفریدگان اوستخداو

 امام علی(ع):

 1».الذي بان من الخلق فال شیء کمثله«
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 ».او نیست دخداوند کسی است که مباین و غیر از مخلوقات خودش است و هیچ چیز مانن«ترجمه: 

 امام صادق(ع) فرمودند:

 2».ال خلقه فیه و ال هو فی خلقه«

 قاتش. (یعنی ذات الهی غیر از مخلوقات خودش است).نه مخلوقاتش در او باشند و نه او در مخلو«ترجمه: 

 امام صادق(ع):

 3».ألنّه ال یلیق بالذي هو خالق کل شیء، إلّا أن یکون مبایناً لکل شیء متعالیاً عن کلّ شیء سبحانه و تعالی«

 ».خالق موجودات را سزاوار نیست مگر آنکه مباین با اشیاء و غیر مخلوقاتش باشد«ترجمه: 

 (ع):امام باقر

 4».إنّ اهللا تبارك و تعالی خلّو من خلقه و خلقه خلّو منه«

 ».خدا خالی از خصوصیات اویندخداوند تبارك و تعالی خالی از خلق خود می باشد و مخلوقات «ترجمه: 

 امام رضا(ع):

 5».فکلّ ما فی الخلق ال یوجد فی خالقه و کلّ ما یمکن فیه یمتنع فی صانعه«

مخلوقات است آن خصوصیات در خداوند پیدا نمی شود، و آنچه در مخلوقات است ممتنع و محال اسـت پس هر چه در «ترجمه: 

 ».که در خدا باشد

 امام صادق(ع):

 1».هو بائن من خلقه محیط بما خلق علماً و قدرةً و إحاطۀ و سلطاناً«

                                                                                                                                                                                     
 33توحید شیخ صدوق ص 1
 133ص 2اصول کافی ج 2
 322ص 3بحار األنوار ج 3
 172ص 2بحار األنوار ج 4
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 ».درت، علم و سلطنت بر مخلوقاتش داردخداوند متعال مخالف و مباین با مخلوقاتش است و احاطه تام از هر جهت ق«ترجمه: 

روشی غیر از روش پیامبران الهی و ائمه اطهار(ع) ابداع کردند و گمان نمودند که رهپویان طریـق حقنـد. مرحـوم عالمـه  ،صوفیان

 استاد محمد تقی جعفري می نویسد:

مبدأ اعلی تقریباً  یو سفراء حقیق (وحدت وجود و موجود یا وحدت شخصی وجود) با روش انبیاء و موجود مکتب وحدت وجود«

دو جاده مخالف بوده و به همدیگر مربوط نیستند، زیرا انبیاء همگی و دائماً بر خداي واحـد، مـاوراء سـنخ ایـن موجـودات مـادي و 

 2».صوري تبلیغ و دعوت کردند و معبود را غیر از عابد تشخیص و خالق را غیر از مخلوق بیان کرده اند

ثربی که از محققان و نویسندگان فعال در عرصه تصوف و عرفان نظري است، در مقاله اي درباره وحدت وجود و دکتر سید یحیی ی

 موجود می نویسد:

خدایان و معبودهاي مختلف و متعدد و قبول یک خدا یعنی ال إله إال اهللا. و نفی چنانکه پیداست توحید در نظر علماي دین، یعنی «

ر که نیازي به هیچ گونه تفسیر و توضیح و دقت و تأمل فوق العاده ندارد. اما توحید عرفـان بـه معنـی این مطلبی است روشن و آشکا

تنها یک حقیقت وجود واقعی دارد و پدیـده هـاي دیگـر همـه مظـاهر و وحدت وجود و موجود مقوله دیگري است که بر اساس آن 

ه چیز بوده باشد. و این هم چیزي است که نه با متـون شـرعی قابـل تعینات آن حقیقتند و با این حساب باید همه چیز خدا و خدا هم

تألیف برهان » مصرع التصوف«تطبیق است و نه با مبانی عقاید دینی سازگار و ما از یکی از آثار مربوط به رد عرفان و تصوف، به نام 

 ) نمونه هایی در این باره نقل می کنیم.885-809الدین بقاعی(

عراقی، که بقاعی وي را به لقب شیخ شیوخ، امام قدوه و شـیخ اإلسـالم و حـافظ عصـرش  نلرحیم بن حسیشیخ زین الدین عبد ا

آمد و کار صوفیه را تصویب  –یعنی ابن عربی  –درباره ابن عربی می گوید: پس، این مخالف خدا و رسول خدا و همه مؤمنان خوانده 

قیقت عارف کسی است که حق را در همه چیز می بیند بلکه آن را عـین همـه نموده، و آنان را جزء خدا شناسان دانسته و گفت: در ح
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چیز می داند. و بی تردید شرك گوینده این سخن از شرك یهود و نصارا بدتر است؛ چه یهود و نصارا بنده اي از بندگان مقرب الهی را 

بلکه سخن وي بدانجا می انجامد که خدا را عـین  پرستش نمودند و این ابن عربی پرستش گوساله و بت را، عین پرستش خدا می داند

سگ و خوك و... بدانند و عین کثافات! و یکی از فاضالن اهل علم و راستگو به من نقل کرد که حدود اسکندریه یکی از پیروان ایـن 

: این خر هم؟! پاسخ داد مرام را دیدم که به من اظهار داشت خداي تعالی عین همه چیز است و خري از آنجا می گذشت. از او پرسیدم

 1».که: بلی و این خر هم! و مدفوع آن هم!! گفتم: این مدفوع؟! گفت: بلی، و این مدفوع هم!!
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 برخی از ثمرات پذیرش وحدت وجود و موجودفصل دوم: 

 پرستش هر چیز عین پرستش خداست -1

ر زمینه توحید گرفتار شدند. طبق دیدگاه آنان که تمام اشیاء صوفیه با پذیرش عقیده وحدت وجود و موجود به انحرافات فراوانی د

مظهر خداست، پرستش هر موجودي حتی بت همان خدا پرستی است. می گویند بت پرست، ستاره پرست، خورشید پرست تا آنجا که 

تمام اشیاء تقدیر نموده است حتی شیطان پرستان هم خدا را می پرستند و در نظام موجود در همان مسیر نظام أحسن که خداوند براي 

 در حرکتند. آنها حتی شیطان لعین را هم آئینه ذات خدا می دانند و در عظمت و تقدیس وي سخن ها بافته اند.

 دکتر احمد تاج بخش می نویسد:

تصوف داراي آزاد منشی خاصی بوده است و همین آزاد منشی است! کـه در نظـر اهـل تصـوف گبـر، ترسـا، یهـود و مسـلمان «

 1».یکسانند

 در ادامه می نویسد:

در تصوف هر کس می توانسته در فروع به ذوق و سلیقه خود عمل کند و اجباري در کار نبوده است.... نزد ایشان قاعده الطریـق «

 2!»الی اهللا بعدد أنفس الخالیق اصلی محکم بوده است، زیرا حقیقت واحد یکتاست و معتقدند که از هر دلی به سوي خدا دري است

 ق بت پرست و مشرك همان طریق الی اهللا است!رُیعنی طُ

 متهم به افترا نکنند براي نمونه فقط چند مورد ذکر می شود:را براي اینکه برخی نگارنده این سطور 

 الف: ابن عربی که در رأس قائالن به وحدت وجود و موجود قرار دارد گوساله پرستی و بت پرستی را عین خدا پرستی مـی دانـد.

در فصّ هارونیه این برداشت غلط و انحرافـی را مطـرح مـی کنـد و مـی گویـد: اعتـراض حضـرت » فصوص الحکم«وي در کتاب 
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موسی(ع) بر هارون زمانی که موسی به سوي قوم خویش برگشت و آنها را گوساله پرست دید، براي این بود که چـرا نگذاشـتی آنهـا 

 گوساله را پرستش کنند!

 سی است که خداوند را در همه چیز ببیند، بلکه او را عین همه چیز ببیند.سپس می گوید عارف ک

 کالم ابن عربی را با توضیحات جناب حسن حسن زاده آملی توجه فرمایید:

شـیء و ما حکم اهللا بو کان موسی أعلم باألمر من هارون ألنّه علم ما عبده أصحاب العجل. لعلمه بأنّ اهللا قد قضی ألّا یعبد إلّا أیّاه «

إلّا وقع. فکان عتب موسی أخاه هارون لما وقع األمر فی إنکاره و عدم إتّساعه، فإنّ العارف من یري الحقّ فی کلّ شیء، بل یـراه عـین 

 ».کلّ شیء

موسی(ع) بواقع و نفس األمر و به امر توحید أعلم از هارون بود. چه اینکه می دانست اصحاب عجل چه کسـی را پرسـتش مـی «

ی در واقع گوساله پرستان خدا را می پرستیدند!) زیرا او عالم بود که خداوند حکم فرموده که جز او پرستش نشود و آنچـه کردند. (یعن

بنابر این » اي بسا کس را که صورت راه زد«را حکم فرمود، غیر آن نخواهد شد پس جمیع عبادت ها، عبادت حق تعالی است و لکن 

جهت بود که هارون انکار عبادت عجل می نمود و قلب او چون موسی اتّساع (وسعت) نداشت.  عتاب موسی برادرش هارون را از این

 1».چه اینکه عارف حق را در هر چیز می بیند بلکه او را عین هر چیز می بیند

 این گونه سخن باطل ابن عربی را توجیه می کند: ،سپس شارح محترم با کمال تعجب

صوص و فتوحات و دیگر زبر و رسائلش بیان اسرار والیت و باطن است بـراي کسـانی کـه غرض شیخ در این گونه مسائل در ف«

 2»!اهل سرند

 در جواب وي می گوییم:
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آیا آن سخنی که صد در صد با توحید و نصّ صریح قرآن و عقل سلیم و وجدان بیدار منافات دارد را مـی تـوان اسـرار والیـت و 

 باطن معرفی کرد؟!

 رادرش را از لسان قرآن بشنوید:اینک داستان موسی و ب

وَ * بِیالً  اتخَّ�َذُوهُ وَ کَانُواْ ظَلِمِـینَمِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِیِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ  أَ لَمْ یَرَوْاْ أَنَّهُ لَا یُکلَّ�ِمُهُمْ وَ لَا یهَ�ْدِیهِمْ سَ وَ اتخَّ�َذَ قَوْمُ مُوسىَ«

بَانَ  وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسىَ إِلىَ* رِینَمْ وَ رَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئنِ لَّمْ یَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ یَغْفِرْ لَنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلمَّ�َا سُقِطَ فىِ أَیْدِیهِ قَوْمِهِ غَضـْ

ونىِ وَ بِّکُمْ  وَ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِیهِ یجَ�ُرُّهُ إِلَیْهِ  قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُأَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونىِ مِن بَعْدِى  أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَ

فِرْ لىِ وَ لِأَخِى وَ أَدْخِلْنَا فـىِ رَحْمَتِـکَ  وَ أَنـتَ أَرْحَـمُ اغْ قَالَ رَبّ* الْأَعْدَاءَ وَ لَا تجَ�ْعَلْنىِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِینَ کاَدُواْ یَقْتُلُونَنىِ فَلَا تُشْمِتْ بىِ

 1»الرَّاحِمِینَ

جانى که صداى گوساله داشـت! آیـا اى ساختند جسد بىقوم موسى بعد (از رفتن) او (به میعادگاه خدا)، از زیورهاى خود گوساله«

و * کند؟! آن را (خداى خود) انتخاب کردند، و ظـالم بودنـد!هدایتشان نمىگوید، و به راه (راست) دیدند که با آنان سخن نمىآنها نمى

اگر پروردگارمان به ما رحم نکند، و ما را نیامرزد، بطـور قطـع از «اند، گفتند: هنگامى که حقیقت به دستشان افتاد، و دیدند گمراه شده

پس از من، بـد جانشـینانى «ى قوم خود بازگشت، گفت: و هنگامى که موسى خشمگین و اندوهناك به سو* »زیانکاران خواهیم بود!

برایم بودید (و آیین مرا ضایع کردید)! آیا در مورد فرمان پروردگارتـان (و تمدیـد مـدّت میعـاد او)، عجلـه نمودیـد (و زود قضـاوت 

فرزند مادرم! این گروه، مـرا «سپس الواح را افکند، و سر برادر خود را گرفت (و با عصبانیت) به سوى خود کشید او گفت: » کردید؟!)

در فشار گذاردند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند، پس کارى نکن که دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه سـتمکاران قـرار 

 »»ى!پروردگارا! من و برادرم را بیامرز، و ما را در رحمت خود داخل فرما، و تو مهربانترین مهربانان«(موسى) گفت: * »مده!

 سپس خداوند متعال می فرماید: 
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 1»نجَ�ْزِى الْمُفْترَ�ِین إِنَّ الَّذِینَ اتخَّ�َذُواْ الْعِجْلَ سَیَنَالهُ�ُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ ذِلَّۀٌ فىِ الحْ�َیَوةِ الدُّنْیَا  وَ کَذَالِکَ«

رسـد و اینچنـین، لّت در زندگى دنیـا بـه آنهـا مـىکسانى که گوساله را (معبود خود) قرار دادند، بزودى خشم پروردگارشان، و ذ«

 »بندند، کیفر مى دهیم!کسانى را که (بر خدا) افترا مى

حال باید به طرفداران عرفان ابن عربی گفت: وي بر چه اساس آیات قرآنی را تأویل می کند! آیـا گوسـاله پرسـتی خـدا پرسـتی 

رادرش که گوساله را نپرسـتیدند، بـه خـاطر ایـن بـود کـه چـرا گوسـاله را با برادرش و پیروان باست؟! آیا برخورد شدید موسی(ع) 

 نپرستیدند؟! آیا راهی براي موجه کردن سخنان این یاران سیر و سلوك و عرفان وجود دارد؟!

و مخالفان  جالب اینجاست که آقایان خود را مفسّران واقعی قرآن کریم می دانند و ادعا دارند که باطن و مغز قرآن را بیان می کنند

 خود را نفهم می دانند. مولوي می گوید:

 پوست را بهر خران بگذاشتیم ما ز قرآن مغز را برداشتیم

مـی » گلشـن راز«شیخ محمود شبستري که از بزرگان عرفا و صوفیه می باشد درمقام و عظمت بت در کتاب مشهورش بـه نـامب:

 گوید:

 عقد خدمتبود زُنّار بستن  بت اینجا مظهر عشق است و وحدت

 شود توحید عین بت پرستی چو کفر و دین بود قائم به هستی

 از آن جمله یکی بت باشد آخر چو اشیاء هست هستی را مظاهر

 که بت از روي هستی نیست باطل نکو اندیشه کن اي مرد عاقل

 گشت، نیکوست صادرز نیکو هرچه  بدان کإیزد تعالی خالق اوست

 2دانستی که دین در بت پرستی استب مسلمان گر بدانستی که بت چیست
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 عقیده به جبر مطلق دارد، در گلشن راز می گوید: متصوفهشیخ محمود شبستري مانند اکثر عرفا و 

 نبی فرمود کاو مانند گبر است هر آن کس را که مذهب غیر جبر است

*** 

 ولیکن بندگی در جبر و قهر است سزاوار خدایی لطف و قهر است

*** 

 تو را از بهر کاري برگزیدند لت آفریدندنبودي تو که فع

دستانی که آن را می تراشند جبراً به اراده خدا متحرکند، پس خالق بـت طبق دیدگاه وي وجود بت در عالم هستی نیکو است، زیرا 

جملـه بـت  ازتمام اشیاء مظهر ذات حق می باشند، یعنی این خداست که به صورت اشیاء و  متصوفهخداوند است. در نظر وي و سایر 

 آشکار شده است. بنابراین بت همان ذات اقدس الهی است و بت پرستی همان خدا پرستی است!

معنـاي سـخن ممکن است برخی بگویند: این سخنان بافته هاي اذهان منتقدان است و آنان ظاهر سخن وي را دیده اند و از عمـق 

 شیخ محمود بی بهره اند!

عـارف و صـوفی نامـدار کـه  –منتقدان عمق معنا را نفهمیده اند، امـا شـیخ محمـد الهیجـی در جواب می گوییم: به فرض اینکه 

 که می داند و به عمق معنا رسیده است، وي در شرح ابیات فوق می نویسد: –مشهورترین شرح را بر گلشن راز شبستري نوشته 

ظـاهر بـه  آگاه شدي که فـی الحقیقـه بـت چیسـت و وبدانستی  انکار بت می نماید، یعنی اگر مسلمان که قائل به توحید است و«

است پس بت  (یعنی خداوند) زیرا که بت مظهر هستی مطلق صورت بت چه کسی است بدانستی که البته دین حق در بت پرستی است،

در  من حیث الحیقیقه حق (خدا) می باشد و دین و عادت مسلمانی حق پرستی است و بت پرستی عین حق پرستی،پس هر آینـه دیـن

 بت پرستی می باشد.

 هست از بت روي تو مطلوب جان بت پرستان را تویی مطلوب جان

 چون کفر بت پرستان به سبب عدم اطالع است بر حقیقت بت می فرماید که:
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 کجا در دین حق گمراه گشتی اگر مشرك ز بت آگاه گشتی

نستی که بت مظهر حق اسـت و حـق بـه صـورت او یعنی اگر مشرگ که عبادت بت می کند از بت و حقیقت وي آگاه گشتی و بدا

ظهور نموده است از این جهت مسجود و معبود و متوجه الیه است کجا در دین و ملت خود که دارد گمراه گشتی؟! اسـتفهام بـر سـبیل 

 1».انکار است یعنی هرگز نبودي بلکه موحد حق پرست بودي و در دین اسالم منکر نبودي

 صوفی پا را فراتر می گذارد و با جستاري تمام می گوید: ج: محمد بهاء الدین بیطار

 و ما اهللا إلّا راهب فی کنیسه لکلب و الخنزیر إلّا الهنااو ما 

 ترجمه: سگ و خوك نیستند مگر خداي ما و خدا نیست مگر راهبی که در صومعه است.

د خود ابن عربی و با کمال گستاخی و بـی شـرمی در د: مال سلطان محمد گنابادي مؤسس فرقه صوفیه گنابادیه بی پروا تر از استا

چون عالم مظهر تجلی ذات خداوند است، انسان زمانی که از روي اختیار شیطان را بپرستد یا جـن «می نویسد: » بیان السعاده«تفسیر 

ی مرد یا زن را می پرسـتند، در یا هر چیز دیگر مثل ماه و ستاره یا مالئکه یا حتی آلت تناسلی، مثل برخی از مردم هند که آلت تناسل

 »!حقیقت خدا را پرستش کرده و خود نمی دانند

لما کان أجزاء العالم مظاهر هللا الواحد األحد القهار بحسب أسمائه اللطفیۀ و القهریّۀ کان عبادة اإلنسـان «متن سخن وي چنین است: 

یاراً للشـیطان کاإلبلیسـیه و للجـن کالکهنـه و تـابعی الجـن و للعناصـر أليّ معبود کانت عبادة اهللا إختیاراً.... فاإلنسان فی عبادتها إخت

ذین کالزردشتیه و عابدي الماء و الهواء و األرض و للموالید کالوثنیۀ و عابدي األحجار و األشجار و النباتات کالسامریّه و بعض الهنود ال

سان و یقرون بآلهته و للکواکب کالصائبه و للمالئکۀ کأکثر الهنـود و یعبدون سائر الحیوانات،و کالجمشیدیۀ و الفرعونیه الذین یعبدون اإلن

ئکۀ و للذکر و الفرج کبعض الهنود القائلین بعبادة ذکر اإلنسان و فرجه و کالبعض اآلخر القائلین بعبادة ذکر مها دیو ملکاً عظیماً من المال

 2».فرج إمرأته کلهم عابدون هللا من حیث ال یشعرون
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 خ محمود شبستري را می آورد:سپس این بیت شی

 بدانستی که دین در بت پرستی است مسلمان گر بدانستی که بت چیست

 تفسیر و تأویل بی اساس و باطل آیات قرآنی -2

صوفیه و عرفا با پذیرش عقیده وحدت وجود و موجود که با اساس تعالیم انبیاء الهی مغایرت دارد براي توجیه و فریب مردم دست 

ه آیات قرآن زده اند، در برخی از موارد آن قدر تعبیرات و تأویالت آنان بی پایه و اساس است که کودکان را هـم بـه به تأویل گسترد

 ابن عربی موجود است.» فصوص الحکم«خنده می اندازد. نمونه هاي وسیعی از این تأویالت در کتاب 

 در اینجا براي نمونه به چند مورد اشاره می شود:

ن کریم قوم نوح از طاغوتیان و سرکشان و ملحدان تاریخ بشریت بودند. نوح(ع) با اینکه بیش از نهصـد سـال طبق نصّ صریح قرآ

آنان را به خداي یکتا دعوت نمود اما اکثر قوم از روي لجاج ایمان نیاوردند. خداوند پس از اتمام حجت و صبر فـراوان همـه کـافران 

در سوره هاي متعدد از قرآن کریم داستان قوم نوح و هالکت آنـان را مطـرح وند متعال خداقوم نوح را غرق نمود و به هالکت رساند. 

 نموده است. براي نمونه:

 )108وَ أَطِیعُـونِ( فَاتَّقُواْ اللَّهَ )107لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ( إِنىّ )106إِذْ قَالَ لهَ�ُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لَا تَتَّقُونَ( )105کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ(«

ا عَلـىَ هَ وَ أَطِیعُـونِ( )109الْعَـالَمِینَ( رَبّ وَ مَا أَسْ�َلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ  إِنْ أَجْرِىَ إِلـَّ * قَـالُواْ أَ نُـؤْمِنُ لَـکَ وَ اتَّبَعَـکَ  )110فَـاتَّقُواْ اللـَّ

إِنْ  )114وَ مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُـؤْمِنِینَ( )113لَوْ تَشْعُرُونَ(  رَبىّ إِنْ حِسَابهُ�ُمْ إِلَّا عَلىَ )112مَلُونَ(قَالَ وَ مَا عِلْمِى بِمَا کاَنُواْ یَعْ )111الْأَرْذَلُونَ(

فَافْتَحْ بَیْنىِ وَ بَیْنَهُمْ فَتْحًا وَ  )117وْمِى کَذَّبُونِ(إِنَّ قَ قَالَ رَبّ )116قَالُواْ لَئنِ لَّمْ تَنتَهِ یَانُوحُ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ( )115أَنَا إِلَّا نَذِیرٌ مُّبِینٌ(

 )119فَأَنجَیْنَاهُ وَ مَن مَّعَهُ فىِ الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ( )118نجَّ�ِنىِ وَ مَن مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ(

 1»)121انَ أَکْثرَ�ُهُم مُّؤْمِنِینَ(إِنَّ فىِ ذَالِکَ الَ�َیَۀً  وَ مَا کَ )120أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِینَ( ثمُ

                                                 
 121تا 105شعراء/  1
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مسلّماً مـن  )106کنید؟! (آیا تقوا پیشه نمى«هنگامى که برادرشان نوح به آنان گفت:  )105قوم نوح رسوالن را تکذیب کردند، («

مـزدى از شـما من براى این دعـوت، هـیچ  )108تقواى الهى پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید! ( )107براى شما پیامبرى امین هستم! (

آیا مـا بـه «گفتند:  )110» (پس، تقواى الهى پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید! )109طلبم اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است! (نمى

دانـم آنهـا چـه کـارى من چه مى«(نوح) گفت:   )111» (اند؟!ارزش از تو پیروى کردهتو ایمان بیاوریم در حالى که افراد پست و بى

 )114و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم کـرد. ( )113فهمیدید! (حساب آنها تنها با پروردگار من است اگر شما مى )112اند! (هداشت

گفـت:  )116» (اى نوح! اگر (از حرفهایت) دست برندارى، سـنگباران خـواهى شـد!«گفتند:  )115» (اى آشکارم.من تنها انذارکننده

اکنون میان من و آنها جدایى بیفکن و مرا و مؤمنـانى را کـه بـا مـن هسـتند رهـایى  )117یب کردند! (پروردگارا! قوم من، مرا تکذ«

سـپس  )119ما، او و کسانى را که با او بودند، در آن کشتى که پر (از انسان و انواع حیوانات) بود، رهایى بخشیدیم! ( )118» (بخش!

 ».)121نى است امّا بیشتر آنان مؤمن نبودند. (در این ماجرا نشانه روش )120بقیه را غرق کردیم! (

 می فرماید: 25خداوند در سوره نوح آیه

 1».مِّمَّا خَطِیَتهِ�ِمْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ یجَ�ِدُواْ لهَ�ُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا«

 ».شتند، و جز خدا یاورانى براى خود نیافتند!(آرى، سرانجام) همگى بخاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گ«

از واژه را که از خطا گرفتـه شـده » خطیئات«در فص نوحیه سخن جالبی دارد! وي واژه » فصوص الحکم«اما ابن عربی در کتاب 

دا پرسـتی یعنی قدم می گیرد و سپس چنین تفسیر می کند: قوم نوح به خاطر قدم هاي خالصانه شان در مسیر عبودیت و خ» خطوه«

در دریاي علم خدا که همان حیرت و بی خودي و عرفان باشد غرق شدند. سپس در تفسیر ورود قوم نوح در آتش می گوید: منظـور 

 چشمه آب زالل علم اصحاب پیامبر است! ،از ورود قوم نوح در آتش

دارد، متن فصوص ابن عربی چنین  قیصري در شرح سخن ابن عربی ورود قوم نوح را در آتش، آتش محبت و عشق الهی بیان می

 است:

                                                 
 25نوح/ 1



 59 

 1».مما خطیئاتهم فهی التی خطت بهم فغرقوا فی بحار العلم باهللا و هو الحیرة، فأدخلوا ناراً فی عین الماء فی المحمدیین«

 چون تمـام اشـیاء ظهـور –همان گونه که بیان شد  –سخن ابن عربی بر اساس عقیده وحدت وجود و موجود است. در این عقیده 

ابـن گویـا قوم نوح هم که بت می پرستیدند خدا پرسـت بودنـد.  ،ذات خداوندند، پرستش آنان عین خدا پرستی است. طبق این عقیده

قـدي راسـخ و یـدي طویـل  و بـت تراشـی بزرگترین موحدان تاریخ بشریت می داند زیرا آنان در بت پرستی عربی قوم نوح را جزء

 داشتند!

فص موسویه فرعون را جزء مؤمنان به خدا معرفی می کند. در دیدگاه ابن عربی فرعـون » الحکم فصوص«ب: ابن عربی در کتاب 

  2»مـا ربّ العـالمین«به باالترین مرحله شهود و خدا شناسی دست یافته است! و ادعا دارد سئوال فرعون از موسی(ع) درباره خداوند 

 از روي جهل نبوده است:

الماهیۀ اإللهیّۀ فلم یکن عن جهل و إنّما کان عن اختبار حتّی یري جوابه مع دعواه الرسالۀ عـن  و امّا حکمۀ سئوال فرعون عن«... 

 ».ربّه و قد علم فرعون مرتبۀ المرسلین فی العلم فیستدلّ بجوابه علی صدق دعواه...

ت، زیرا فرعون بـه رتبـه سئوال فرعون از روي جهل نبوده بلکه هدف فرعون از طرح این سئوال آزمایش موسی بوده اس«ترجمه: 

 ».أنا ربّکم األعلی«شهود خدا رسیده چراکه گفته است: 

می پـردازد و » أنا ربکم األعلی«وي پس از طرح و تفسیر احتجاجات موسی(ع) و فرعون در این زمینه به ادعاي فرعون مبنی بر 

 ت حق تعالی معرفی می کند:این ادعا را ادعاي درستی می انگارد و فرعون را ظهور خدا روي زمین و عین ذا

أنـا ربّکـم «و لمّا کان فرعون فی منصب التحکّم صاحب الوقت فإنّه خلیفۀ بالسیف و إنّ جار فی العرف الناموسی لـذلک قـال «... 

دقه فی مقالـه أي و إن کان الکلّ أرباباً بنسبۀ ما فأنا األعلی منهم بما أعطیته فی الظاهر من التحکم فیکم. لمّا علمت السحرة ص» األعلی

                                                 
 فصوص الحکم ابن عربی، فصّ نوحیّه 1
 23شعراء/ 2
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و إن » األعلـیأنا ربّکم «لم ینکروه و أقرّوا له بذلک، فقالوا له إنّما تقضی هذه الحیاة الدنیا فاقض ما أنت قاض. فالدولۀ لک فصحّ قوله 

 ».کان عین الحقّ فالصورة الفرعون

رد، گفت: من پروردگار برتر شـما و آن هنگام که فرعون به سبب آنکه خلیفه وقت بود اگرچه در ظاهر ظلم و جور می ک«ترجمه: 

هستم. منظورش این بود که همه افراد به طور نسبی رب و پروردگار هستند و من(فرعون) برترین آنها می باشم به سـبب آنچـه کـه از 

ن مقام او نظر حکومت ظاهري به من داده شده است. و هنگامی که ساحران درستی گفتار فرعون را فهمیدند او را انکار نکردند و به ای

اقرار نمودند و گفتند: پس حکم کن به آنچه که حکم کننده هستی، جز این نیست که تو در ایـن دنیـا حکـم مـی کنـی و دولـت از آن 

توست. پس درستی گفتار فرعون روشن شد که گفت: من پروردگار برتر شما هستم. گرچه او عین حق(خدا) بود اما ظاهر به صـورت 

 ».فرعون بود

 ازعربی فرعون را عین خداوند معرفی می کند با توجه به همان عقیده فاسد وحدت وجود و موجود است که تمام اشـیاء اینکه ابن 

 جمله فرعون ظهور ذات خدا و عین اوست.

 کامالً مغایر با نص صریح قرآنی است. خداوندصحیح می باشد، » أنا ربکم األعلی«و اما اینکه می گوید: گفتار فرعون که می گفت 

متعال در آیات متعددي فرعون را به خاطر این ادعاي باطل که خود را پروردگار برتر معرفی می نمود به شدت مورد مالمت قرار مـی 

 دهد و وي را مستکبر و فاسد نام می برد.

ه نصـوص متعـدد ابن عربی با همان مبنا و دیدگاه غلط نسبت به تفسیر قرآن کریم، فرعون را اهل نجات معرفی می کند، در حالیک

 قرآنی و همچنین روایات متعدد دال بر هالکت فرعون و جهنمی شدن وي است. ابن عربی با کمال تعجب می گوید:

 هیچ دلیلی بر عاقبت به شر و جهنمی شدن فرعون وجود ندارد!

عذاب اآلخـرة اهللا من  هتی أراد، فنجافآمن الذي آمنت به بنو اسرائیل علی التیقّن بالنجاة، فکان کما تیقّن، لکن علی غیر الصورة ال:«

 ».ی بدنه...فی نفسه و نج
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پس فرعون ایمان آورد بدانکه بنی اسرائیل به آن ایمان آوردند بر یقین به نجات، پس نجات براي او حاصل شد لکن بـه «ترجمه: 

 »ب آخرت نجات دادغیر صورتی که اراده کرد (چه او نجات در حیات دنیا را اراده کرد) و خداوند او را از عذا

 سپس می گوید:

 ».و األمر فیه الی اهللا، لما استقر فی نفوس عامۀ الخلق من شقائه، و ما لهم نصّ فی ذلک یستندون الیه«... 

امر درباره فرعون موکول به خداوند است چه اینکه در نفوس عامه خلق مستقر است که فرعون در آخر شقی مرد و حال «ترجمه: 

 ».در شقاء او نصّی(دلیلی) نیست که بدان استناد جوینداینکه آنان را 

 آیات فراوانی از قرآن کریم تصریح به عقوبت فرعون در آخرت دارد از جمله:

یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ  )97مَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ(فِرْعَوْنَ وَ مَلَایْهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ  وَ  إِلىَ )96بِ�َایَاتِنَا وَ سُلْطَنٍ مُّبِینٍ( وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسىَ«

 1».وَ أُتْبِعُواْ فىِ هَاذِهِ لَعْنَۀً وَ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ  بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُود )98الْقِیَمَۀِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ  وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ(

بسوى فرعون و اطرافیانش اما آنها از فرمان فرعون پیروى کردنـد  )96یل آشکارى فرستادیم ... (ما، موسى را با آیات خود و دل«

هـاى زالل روز قیامت، او در پیشاپیش قومش خواهد بود و (به جاى چشمه )97در حالى که فرمان فرعون، مایه رشد و نجات نبود! (

آنـان در ایـن جهـان و روز قیامـت،  )98شوند!(ش)، که بر آن وارد مىکند! و چه بد آبشخورى است (آتبهشت) آنها را وارد آتش مى

 ».شود!لعنتى بدنبال دارند و چه بد عطایى است (لعن و دورى از رحمت خدا)، که نصیب آنان مى

هُ طَغَـىفِرْعَـ اذْهَبْ إِلىَ )16إِذْ نَادَئهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ المْ�ُقَدَّسِ طُوىً( )15هَلْ أَتَئکَ حَدِیثُ مُوسىَ(« کَ إِلـىَ أَن  )17(وْنَ إِنـَّ فَقُـلْ هَـل لـَّ

فَقَالَ  )23(فَحَشَرَ فَنَادَى )22(أَدْبَرَ یَسْعَى ثمُ )21(فَکَذَّبَ وَ عَصىَ )20(فَأَرَئهُ االَ�ْیَۀَ الْکُبرْ�َى )19(رَبِّکَ فَتَخْشىَ وَ أَهْدِیَکَ إِلىَ )18(تَزَکىَ

 2».إِنَّ فىِ ذَالِکَ لَعِبرْ�َةً لِّمَن یخَ�ْشى )25فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَکاَلَ االَ�ْخِرَةِ وَ الْأُولىَ( )24(أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلىَ

                                                 
 99تا 96هود/ 1
 26تا 15نازعات/ 2
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نـدا داد (و گفـت): » طـوى«در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقـدّس  )15آیا داستان موسى به تو رسیده است؟! («

و مـن تـو را بـه سـوى  )18خـواهى پـاکیزه شـوى؟! (آیـا مـى«و به او بگو:  )17! (به سوى فرعون برو که طغیان کرده است )16(

امّا او تکـذیب و  )20(!سپس موسى بزرگترین معجزه را به او نشان داد )19» (پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسى (و گناه نکنى)؟!

و ساحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمـود،  )22( سپس پشت کرد و پیوسته (براى محو آیین حق) تالش نمود! )21عصیان کرد! (

در ایـن  )25از این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیـا گرفتـار سـاخت! ( )24» (من پروردگار برتر شما هستم!«و گفت:  )23(

 »عبرتى است براى کسى که (از خدا) بترسد!

زن را مظهر ذات خدا و وجه اتم و اکمل می دانـد خن عجیبی دارد. ج: ابن عربی درباره زن و جایگاه او و لذت بردن مرد از وي س

و با سخنی بسیار وقیحانه و جسارت وار نسبت به ذات اقدس الهی ادعا دارد که هنگام آمیزش جنسی در حقیقت مفعول خداسـت کـه 

 به صورت زن جلوه نموده است. زیرا خدا دوست دارد مرد فقط از او لذت ببرد نه موجودي دیگر!

 و باز هم در جسارت نسبت به خداوند متعال پا را فراتر می گذارد و وقیحانه تر ادعا دارد که:

آنگاه که مرد با زن مباشرت دارد و شهوت سراپاي او را فرا می گیرد خود را فانی در لذت وجود زن می بیند که در حقیقت مرد با 

 شده است!فانی حصول شهوت در ذات الهی 

 عربی گفت: باید به جناب ابن

 ند!!اطبق سخن و ادعاي شما، انسان هاي شهوت ران و هوس ران، فانی ترین انسان ها در ذات الهی 

 کاظم محمدي از نویسنگان و طرفداران صوفیه می نویسد:

س او ابن عربی زن را موجودي خاص و به واقع مظهر و محل ظهور و تجلی حق می داند. نگاه او به زن و سیر و سلوك او و تما«

ابن عربی این معنا را می شکافد و می با ایشان نشان از این باور دارد. در زن خدا را بیشتر متجلی می دیده است تا مخلوقات دیگر.... 

پرورد و بسط می دهد و به فرجام و آشکارا می گوید که زن بهترین مجال و مظهر پروردگار است و وصلت با وي همتراز با اتحـاد بـا 

مرد زن را همان گونه دوست می دارد که خداوند انسان را. بدین جهت که کل عاشق جزء خود اوسـت و بـالعکس. از  ، چونخداست
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این رو شیخ اکبر(ابن عربی) باور دارد که عشق عالی ترین صورت نیایش و عبادت خداست و رؤیت خدا در زن، کامل تـرین رؤیـت 

رد مشاهده نمی شود و این مطالب به نوعی گسترده در کتـاب فتوحـات مکیـه حق است؛ زیرا خداوند به صورت غیر مادي، یعنی مج

 1».ثبت شده است

 از منتقدان صوفیه می نویسد:» هاشم المعروف الحسنی«جناب 

طرفداران وحدت وجود، به این بسنده نکرده (که تمام اشیاء مظهر ذات خدایند) بلکه محی الدین عربی مدعی شـده هنگـامی کـه «

باشرت می کند، خداوند در زن قرار دارد و در این باره به محبت پیامبر(ص) نسبت به زنان استدالل کـرده و گفتـه اسـت: مرد با زن م

هنگامیکه مرد به زن عشق می ورزد خواستار پیوند با اوست و در این حیات عنصري برتر از زناشویی وجود ندارد، از این رو شهوت 

ه همین مناسبت دستور شستشو یا غسل از آن داده شده است و طهارت در هنگام حصول شهوت سرتاسر وجود او را فرا می گیرد و ب

مانند فنا در آن تعمیم یافته است. چه خداوند غیور است و رشک می برد از اینکه بنده اش معتقد باشد به اینکه می توانـد از دیگـري 

می کند، حق را در کسی که پذیراي فعل است می بینـد، و هنگـامی جز او لذت ببرد و زمانی که مرد حسن و جمال را در زن مشاهده 

که آن را در وجود دیگري بنگرد، حق را در کسی که به جا آورنده است مشاهده می کند. لکن حق در زنان به طور تمام تر و کامل تر 

 2».مشهود است

ایـن گونـه  د از سخن ابن عربی در فصّ محمدیهبعب حسن حسن زاده آملی که از شاگردان مکتب عرفان ابن عربی می باشد، اجن

 سخنان ابن عربی را توجیه می کند:

این سخن شیخ مثل دیگر مطالب این کتاب مبتنی بر وحدت شخصیه وجود منظور در مظاهر و مرایاست(یعنی تمـام پدیـده هـاي «

هود از دیگر شهودات این اسـت کـه مشـهود خداوند ظهور ذات الهی است) خداست که دارد خدایی می کند و أتم و أکمل بودن این ش

رجل که مرأه است حائز دو طرف فعل و انفعال است که از آن دو در حضرات الهیه به دو طرف تشبیه و تنزیه تعبیر مـی شـود. یعنـی 

                                                 
 ، کاظم محمدي103ابن عربی بزرگ عالم عرفان نظري ص 1
 ترجمه سید محمد صادق عارف 336کتاب تصوف و تشیع ص 2
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هده در مرأه هـم فاعل را می بیند که خود رجل است و هم منفعل را می بیند که مرأه است و هر دو مظهر حقند و در باال گفتیم که مشا

شهود حق است در منفعل و هم شهود حق است در فاعل از حیث ظهور مرأه از رجل.وحق را مشاهده می کنـد از نفـس خـود از آن 

 1».حیث که فقط نفس او یعنی نفس رجل منفعل است

نعوذ بـاهللا مظاهر خداست، یعنی  د: طبق عقیده انحرافی صوفیان که تمام اشیاء را مظهري از مظاهر الهی می دانند شیطان هم یکی از

 این ذات الهی است که به صورت ابلیس ظهور نموده است!

آنان آیات متعدد قرآن کریم را که دال بر مذمت و لعن ابلیس است را به گونه اي تفسیر می کنند تا چهره اي زیبا از شـیطان لعـین 

 مطرود ترسیم نمایند.

 که به گوشه اي از آن اشاره می شود:سخنان اهل تصوف در این زمینه بسیار است 

 حسن بصري که تمام سالسل معروف صوفیه خود را به وي می رسانند درباره ابلیس می گوید:

 2».اگر ابلیس نور خود را به خلق ظاهرکند به خدایی پرستیده می شود«

 3بایزید بسطامی دل بر حال ابلیس سوزانده طلب بخشش برایش می کند.

 4».اهل توحید راه رفتن را باید از ابلیس بیاموزند«معتقد است: ابوبکر واسطی هم 

صاحب من و استاد من، ابلیس و فرعون است. به آتش بترسانیدند ابلیس را از دعوي خود باز نگشت. فرعون را «حالج می گوید: 

 5».ادعاي ربوبیت کرد به دریا غرق کردند و از دعوي خود باز نگشت. فرعون  از روي کشفی که از خدا پیدا کرده بود

 6ابو العباس قصاب، سنگ انداختن بر ابلیس را دور از جوانمردي می شمارد.

                                                 
 608ممد الهمم در شرح فصوص الحکم ص 1
 212تمهیدات ص 2
 158ص 1تذکرة األولیاء ج 3
 272و 277ص 2تذکرة األولیاء چاپ منوچهري ج 4
 51الطواسین ص 5
 186ص 2تذکرة األولیاء ج 6



 65 

 1ابوالقاسم گرگانی او را خواجه خواجگان و سرور مهجوران می خواند.

 2».چندین سال است تا رونده ابلیس صفت طلب می کنم نمی یابم«جاي دیگر می گوید: 

هر کس از ابلیس توحید نیاموزد زندیقی بیش نباشد، موسی در عقبه طـور بـا «شناخته و می گوید: احمد غزالی او را اسوه و الگو 

 3».ابلیس برخورد کرد و از او پرسید: چرا به آدم سجده نکردي؟ گفت: حاشا که من به بشري سجده کنم و دعوي توحید کنم

کسی که ابلیس را موحـد ندانـد کـافر «ی کند و می گوید: احمد غزالی جاي دیگر چنان بی پروا از ابلیس مطرود و ملعون دفاع م

 4».است

گیـرم کـه خلـق را «در پی غزالی عین القضات شجاعانه در مقابل قرآن و أئمه اطهار(ع) به دفاع از شیطان برخاسته و می گویـد: 

 5».اضالل ابلیس کند، ابلیس را بدین صفت که آفرید

 6».رسول خدا مظهر جمال و ابلیس مظهر جالل حضرت حق است«وید: و چنان فریفته و مجنون او می شود که می گ

 7».گناه ابلیس عشق او به خدا بود«و معتقد است: 

اهللا «مرحوم سید محمد حسین حسینی طهرانی از طرفداران سرسخت صوفیه خصوصاً عقیده وحـدت وجـود و موجـود در کتـاب 

سیر به رأي می کند و در تقدیس شیطان و عظمت و مقام وي سخن هـا مـی را تفآیات قرآن  ،با بیان هاي به اصطالح علمی» شناسی

 گوید. در اینجا قسمتی از سخن وي را می آوریم و سپس نقد می کنیم:

اصل خلقت شیطان نیکوست. و براي امتحان و آزمایش بشر آفریده شده است تا در عالم تکلیف و امر و نهی الهی، انسان این راه «

 جذاب و دل نشین را با اختیار بپیماید. مشکل و در عین حال

                                                 
 97ص 1نامه هاي عین القضات ج 1
 24لوایح ص 2
 106جستجو در تصوف ایران ص 3
 86تلبیس ابلیس بن جوزي ص 4
 188تمهیدات ص 5
 73تمهیدات ص 6
 488تمهیدات ص 7
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 –اگر شیطان نبود تمام قابلیت ها و استعداد ها در بوته اجمال و ابهام مخفی می ماند، زیرا اگر یکسره در عالم دعوت به خیر بـود 

نبـود، جنبشـی بـه دیگر حرکتی به سوي کمـال  –چه از ناحیه شیطان داخل و نفس اماره و چه از ناحیه شیطان خارج و ابلیس لعین 

سوي اعلی ذروه معرفت حاصل نبود. شقاوت و سعادت و دوزخ و جنت نبود. و به طور کلی اگر شیطان نبود این جهان با این شگفتی 

ها و بدایع خلقت و جمال دل آراي واقعی بشریت نبود. تمام عالم مبدل بود به یک سلسـله موجـودات ثابـت و غیـر عاشـق و غیـر 

 1».فرشتگانمتحرك همچون عالم 

 سپس در مغلطه اي آشکار می گوید:

که باز هم از اختیـار خـدا جـدا نیسـت  –شیطان از جانب حق متعال مأمور بازرسی و تفتیش است تا افراد آلوده به اختیار خود «

بلیـت دخـول در حـرم و آنان را که راه اعواج پیموده اند و از عفونت کثرات متعفن شده و قا –بلکه عین اختیار و نفس اختیار اوست 

امن و حریم امان الهی را ندارند، از افراد خوب و پاك و پاکیزه و طیب جدا سازد و اجازه ندهد یک قدم فراتر نهاده بـه سـوي عـوالم 

 2».قرب حق حرکت کنند

 سپس می افزاید: 

ور عسل گماشته بر در کندو تـا شیطان یک مأمور مطیع و فرمانبر خداست که وظیفه وي جدا کردن خبیث از طیب است مانند زنب«

 3».زنبورها را تفتیش کند و به آنان که از گیاه بد بو و عفن خورده اند راه ندهد و آنان را با نیش خود دو نیم کند

  4وي در ادامه ادعا دارد که شیطان در افعال خود هیچ گونه استقاللی از خویش ندارد.

به شریعتی غیر از اسالم و کتابی غیر از قرآن کریم معتقدند. کسی که قرآن کریم را از  گویا صوفیه و طرفداران آنان در عمل و واقع،

ابتدا تا انتها بخواند و یا سخنان معصومان(ع) را مورد بررسی قرار دهد، هرگز چهره زیبـا و دل ربـایی از شـیطان در ذهـن و فکـر او 

                                                 
 9ص 1اهللا شناسی ج 1
 10همان ص 2
 همان 3
 همان مدرك 4
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ه است. خداوند وي را کافر و ملعون و مطرود معرفی می کند و لعنت یک سیماي آلوده و سیا ترسیم نمی شود. سیماي شیطان در قرآن،

خود را تا روز قیامت مشمول او می گرداند. انسان با خواندن قرآن و سخنان معصومان، از شیطان و کارها و پیروان او بیزار می شـود، 

 .سان را به شگفتی وا می دارداما وقتی که کتاب هاي صوفیه مورد مطالعه قرار می گیرد پاکی و زیبایی شیطان ان

 را موحدي کامل، مأمور با لیاقت، پاك و بی آالیش، معنایی براي هستی و نظام موجود می یابد! شیطاندر آن سخنان و نوشته ها 

 مغایرتی تمام با آموزه هاي دینی دارد. متصوفهباید گفت: حقیقتاً مکتب عرفا و 

باید گفـت کـه سفسـطه و  –که خود را عالمه و محققی شیعی می داند  –طهرانی در نقد سخنان مرحوم سید محمد حسین حسینی 

 مغلطه در کالم وي موج می زند که اشاره اي کوتاه به آن می شود.

 ».اصل خلقت و آفرینش شیطان نیکوست و براي امتحان و آزمایش بشر آفریده شده است« می گوید:

 در جواب باید گفت:

یطان(یعنی خبیث رانده شده) خلق نشد. او سپس با تمرد و نا فرمانی از اوامر الهی و تکبر سقوط نمود و اوالً: در ابتداي خلقتش، ش

 شیطان شد.

ثانیاً:با کدام دلیل و برهان وي ادعا دارد که شیطان براي امتحان و آزمایش بشر آفریده شده اسـت، تـا انسـان در راه اختیـار گـام 

 بردارد؟

به وضوح فهمیده می شود که وي (یعنی شیطان) آفرینش مستقلی داشته، نه اینکه براي آزمـون و امتحـان با توجه به ادلّه گوناگون 

 بشر آفریده شده است.

 همچنین اگر شیطان هم نبود راه خیر و شر و طریق ضاللت و هدایت به روي انسان مسدود نبود.

 ».مال و ابهام مخفی می مانداگر شیطان نبود تمام قابلت ها و استعدادها در بوته اج«می گوید: 

فساد این سخن کامالً آشکار است زیرا اگر شیطان هم نبود نفس سرکش انسان که بود، همان نفسی که قدرتش صدها برابر شـیطان 

بر جا . بنابر این اگر شیطان فرضاً هم نبود آزمون الهی قطعاً پا و آنچه ابلیس را به نا فرمانی وا داشت همان نفس سرکش وي بود است
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بود و رشد و شکوفا شدن استعدادها با تبعیت از وحی و عقل و همچنین سقوط انسان و به ورطه هالکت افتادن وي با تبعیت از هـوي 

 و هوس و شهوات در بین انسان ها دائر بود.

اي گمراه کردن انسان زمانی که شیطان به خاطر نافرمانی و تکبر کافر شد و از عالم قدس خارج شد از خداوند درخواست مهلت بر

 ها نمود. خداوند فرمود:

 1»یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ إِلىَ *قَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنظَرِینَ«

 »)38» ((امّا نه تا روز رستاخیز، بلکه) تا روز وقت معیّنى. *تو از مهلت یافتگانى!«فرمود: «

ور حضرت ولی عصر(ع) می باشد. زمانی که امام زمان(ع) ظهور کند شیطان که در روایات معتبر آمده، مقصود از وقت معلوم تا ظه

 با دستان الهی وي کشته می شود.

 حال باید از جناب سید محمد حسین حسینی طهرانی سئوال کرد:

 ا و استعدادها متوقف می شود؟هرشد ،آیا با کشته شدن شیطان هنگام ظهور ولی عصر(ع)

 آیا دیگر کسی خطا نمی کند؟

 دادگاه ها دیگر به کلّی تعطیل می شوند؟ آیا

آیا با ظهور حضرت مهدي(ع) که شیطان مهلتش به پایان می رسد و به جهنم واصل می شود، تمـام عـالم مبـدل بـه یـک سلسـله 

 می شود؟ –آن گونه که وي ادعا دارد  –موجودات ثابت و غیر عاشق 

 2غیر متحرك و غیر عاشق معرفی می کند!وي بر چه اساس و برهانی عالم مالئکه را عالمی ثابت و 

 وي شیطان را مطیع و فرمان بردار خدا می داند!» شیطان از جانب حق متعال مأمور بازرسی و تفتیش است«می گوید: 

                                                 
 38و 37حجر/ 1
 ئکه را این گونه معرفی می کنند که دالئل آنان قابل خدشه می باشد و با آموزه هاي دینی سازگاري ندارد.البته باید توجه داشت که فالسفه عالم مجردات و مال 2
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بـا کمـال تکبـر،  –که امر کرده بود بـه آدم سـجده کننـد  –: کدام مطیع و فرمان برداري؟ شیطان از فرمان خداوند تاوالً: باید گف

 رپیچی و نا فرمانی نمود.س

ثانیاً: شیطان در انجام فعل خود مستقل است و هیچ مأموریتی از جانب خداوند جهت اغواء و جهنمی کردن بشر ندارد. طبـق نـصّ 

صریح قرآن، زمانیکه شیطان از درگاه الهی بیرون رانده شد، از خداوند درخواست نمود که به وي مهلت دهد تـا انسـان هـا را گمـراه 

چنین اجازه اي را به ابلیس داد و این اجازه به معناي رفع مـانع از جمله پاداش هزاران سال عبادتش داند. خداوند هم بنابر دالئلی گر

 است نه مأموریت یافتن شیطان از جانب خداوند متعال جهت اضالل بشر.

 خداوند در قرآن داستان را این گونه می فرماید:

نُونٍ( مَلَئکَۀِ إِنىّوَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْ« نْ حَمَـإٍ مَّسـْ وَّیْتُهُ وَ نَفَخْـتُ فِیـهِ مِـن رُّوحِـى فَقَعُـواْ لَـهُ  )28خَلِقُ  بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مـِّ فَـإِذَا سـَ

جِدِینَ )30فَسَجَدَ الْمَلَئکَۀُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ( )29سَاجِدِینَ( ا تَکُـونَ مَـعَ  )31(إِلَّا إِبْلِیسَ أَبىَ أَن یَکُـونَ مَـعَ السـَّ قَـالَ یَـإِبْلِیسُ مَـا لَـکَ أَلـَّ

وَ إِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَـۀَ  )34قَالَ فَاخْرُجْ مِنهْ�َا فَإِنَّکَ رَجِیمٌ( )33قَالَ لَمْ أَکُن لّأِ�َسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ( )32السَّاجِدِینَ(

بـمِ�َا  قَـالَ رَبّ )38یَـوْمِ الْوَقْـتِ الْمَعْلُـومِ( إِلـىَ )37قَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنظَرِینَ( )36یَوْمِ یُبْعَثُونَ( فَأَنظِرْنىِ إِلىَ قَالَ رَبّ )35ینِ(یَوْمِ الدِّ إِلىَ

إِنَّ عِبَـادِى  )41مُسْتَقِیمٌ( قَالَ هَاذَا صِرَاطٌ عَلىَ )40ا عِبَادَكَ مِنهْ�ُمُ الْمُخْلَصِینَ(إِلَّ )39أَغْوَیْتَنىِ لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فىِ الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنهَّ�ُمْ أَجْمَعِینَ(

 1»)43وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ( )42لَیْسَ لَکَ عَلَیهْ�ِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغَاوِینَ(

اى که از گل بـدبویى گرفتـه من بشرى را از گل خشکیده«نگامى که پروردگارت به فرشتگان گفت: و (به خاطر بیاور) ه«ترجمه: 

هنگامى که کار آن را به پایان رساندم، و در او از روح خود (یک روح شایسته و بزرگ) دمیدم، همگى براى او  )28آفرینم. (شده، مى

  )31جز ابلیس، که ابا کرد از اینکـه بـا سـجده کننـدگان باشـد. ( )30... ( همه فرشتگان، بى استثنا، سجده کردند )29» (سجده کنید!

اى کـه از من هرگز براى بشرى که او را از گـل خشـکیده«گفت:  )32» (اى ابلیس! چرا با سجده کنندگان نیستى؟!«(خداوند) فرمود: 

اى (از شـده] بیـرون رو، کـه رانـدهآنها [فرشـتگاناز صف «فرمود:  )33» (اى، سجده نخواهم کرد!گل بدبویى گرفته شده است آفریده
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پروردگارا! مـرا تـا روز رسـتاخیز «گفت:  )35» (و لعنت (و دورى از رحمت حق) تا روز قیامت بر تو خواهد بود! )34درگاه ما!). (

گفت:  )38» () تا روز وقت معیّنى.(امّا نه تا روز رستاخیز، بلکه  )37تو از مهلت یافتگانى! («فرمود:  )36» (مهلت ده (و زنده بگذار!)

دهم، و همگـى را گمـراه خـواهم سـاخت، پروردگارا! چون مرا گمراه ساختى، من (نعمتهاى مادّى را) در زمین در نظر آنها زینت مى«

ر بنـدگانم که ب )41این راه مستقیمى است که بر عهده من است (و سنّت همیشگیم) ... («فرمود:  )40» (مگر بندگان مخلصت را. )39(

 »)43و دوزخ، میعادگاه همه آنهاست! ( )42کنند (تسلّط نخواهى یافت مگر گمراهانى که از تو پیروى مى

بنابر این طبق این آیات و آیات دیگر قرآن، شیطان هیچ مأموریتی از جانب خداوند جهت اضالل انسان هـا نیافـت و اجـازه دادن 

 ین معنا نیست که خداوند صاحب فعل شیطان است.خداوند به شیطان جهت اضالل بشر هرگز به ا

 در آیات فوق آمده که شیطان تا روز قیامت مورد لعن و نفرین خداوند قرار گرفته است. سئوالی که مطرح می شود این است که:

عـن کدام عقل سلیمی می پذیرد شیطانی که مأمور خداوند است و مأموریت خویش را بـه نحـو احسـن انجـام مـی دهـد مـورد ل

 پروردگار قرار گیرد، آیا خداوند حکیم مأمور با لیاقت خویش را لعنت می کند؟

همچنین با پذیرش این عقیده که شیطان در افعال خود استقاللی ندارد، عدالت خداوند متعال زیر سئوال می رود. زیرا از یک طرف 

د و از طرف دیگر خداوند او را در آتش جهنم وارد مـی شیطان مأمور بی چون و چراي خداوند است و در افعال خویش استقالل ندار

 ، این کار خداوند بزرگترین ظلم به شیطان است.متصوفهسازد و او را عذاب می کند. که طبق دیدگاه 

 ه: وحدت وجود و موجود و تنزیه و تشبیه خداوند

 گ دارد.نظریه وحدت وجود و موجود با موضوع تنزیه و تشبیه خداوند سبحان ارتباط تنگاتن

منزه از اشیاء کند، یعنی بگوید او غیر اشیاء است، ذات خداوند را محصور و مقید کرده است و هر کـس را می گویند: هر کس خدا 

زبان به تشبیه خدا باز کند یعنی بگوید یک شیء یا دو شیء یا چند شیء خداست و خدا را شبیه کامل مخلوقات بدانـد او را محـدود 

 تشبیه و تشبیه در عین تنزیه او موحد است. هر دو را بگوید، یعنی تنزیه در عینکرده است و هر کس 

 سید محمد حسین حسینی طهرانی می گوید:
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تنزیه صرف خدا از عالم وجود، جدا کردن و منعزل نمودن است که عین تقیید است و الزمه اش تعطیل اسـت (یعنـی اگـر کسـی «

اشیاء ندارد، ارتباط وي را از مخلوقات خویش قطع کرده اسـت). تشـبیه نیـز مـرجعش بـه بگوید خداوند متعال هیچ گونه شباهتی با 

تحدد، و مقید ساختن اوست در آن موردي که تشبیه بدان شده است... تنزیه صـرف شـرك اسـت و تعطیـل و تشـبیه شـرك اسـت و 

 1».تحدید

 دکتر جهانگیري از محققین عرصه عرفان و تصوف می نویسد:

روان وي نه مانند مشبهه، مشبه محضند و نه مانند جمهور (جمیع علماي اسالمی) منزه محض، بلکه میـان تشـبیه و ابن عربی و پی«

تنزیه جمع می کنند و توحید راستین را عبارت از این جمع می دانند... به عقیده وي هم تشبیه محض تحدید و تقیید حق اسـت و هـم 

مثالً بـه است و هم مشبّه، زیرا مشبّه که حق تعالی را » ناقص المعرفه«ه تنزیه حق می پردازد ه، که با تنزیه عقلی بتنزیه صرف، هم منزِّ

 2».ه هم که او را از جسمیت تنزیه می کند باز به تقییدش می پردازدجسم همانند می نماید، در جسم محصور و محدودش می کند. منزِّ

 فص نوحیه چنین می سراید:کتاب فصوص الحکم در ابن عربی در 

 و إن کنت بالتشبیه کنت محدوداً فإن قلت بالتنزیه کنت مقیّداً

 و کنت إماماً فی المعارف سیّداً و إن قلت باألمرین کنت مسدّداً

 و من قال باالفراد کان موحّداً فمن قال باألشفاع کان مشرکاً

 نت مفرّداًو إیّاك و التنزیه إن ک و ایّاك و التشبیه إن کنت ثانیاً

 عین االمور مسرّحاً و مقیّداً فما أنت هو، بل أنت هو و تراه فی

 اینک ترجمه و توضیح این اشعار را از سید محمد حسین حسینی طهرانی مالحظه فرمایید:
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ن صورت او را اگر تو قائل به تنزیه شوي یعنی خدا را از عالم وجود، جدا بدانی (یعنی تمام اشیاء را عین ذات الهی ندانی) در ای -1

مقید کرده اي به موجودي خارج از موجودات و این غلط است. و اگر قائـل بـه تشـبیه شـوي، یعنـی خـدا را فقـط در عـالم 

 موجودات بدانی در این صورت ذات او را محدود به حدود این وجود نموده اي و این هم غلط است.

خداوند را به اعتبار ذات بسیط و منـزه از جمیـع اسـماء و صـفات و و اما اگر قائل به هر دو شوي هم تنزیه و هم تشبیه، یعنی  -2

موجودات و تعیّنات(مخلوقات) بدانی و به اعتبار ظهور و واحدیت در همه موجودات بدانی در این صورت کار استوار و درستی 

 نمودي و در معارف الهیه سرور و ساالر گردیده اي.

ت جدایی از موجودات را دارد و به تنزیه صرف بگراید و یا وي را فقط در موجودات بنابر این کسی که قائل شود، خداوند قابلی -3

بنگرد و از مقام احدیت ذات صرف نظر کند و به تشبیه محض مقید شود، به خداوند شرك آورده است و غیر او را که موجودات 

 باشند شریک او قرار داده است.

به چیزي اگر تو قائل به دوئیت و إثنینیت هستی که مبادا غیر او را کـه حـادث  پس بر حذر باش از تشبیه قرار دادن خداوند را -4

حقیقـی وي است و فائض از ناحیه اوست با خود او در صفات الزمه وجود شبیه قرار دهی و ظالل مستعار کالسراب را وجـود 

به وحدانیت او می باشی زیرا کـه توحیـد  آثار و تعینات اگر قائلپنداري و بر حذر باش از تنزیه صرف و جدا کردن او از عالم 

 وي با انعزال حقیقت او و ذات او، از عالم آثار و تعینات خارجی و از عالم اسماء و صفات او مباینت دارد.

بنابر این تو آن ذات متعالی نیستی؛ زیرا که داراي تقیید و تعین هستی و ممکن الوجود و محتاج می باشی و از طرفی هم همـان  -5

تی زیرا که در حقیقت عین او و هویت ظاهره او در صفات او، و در مرتبه اي از مراتب وجود او می باشـی و ذاتـت و ذات هس

و در این صورت تو حق را در عین اشیاء می یابی وقتی که وجود او در عین تعینات مطلق بگذاري صفاتت بازگشت به او دارد 

 1و در مراتب ظهورات مقید نموده باشی.

 ید جالل الدین آشتیانی از پیروان عقاید ابن عربی در توجیه سخنان وي می گوید:مرحوم س
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پیداست که حکم تنزیه در آن غالب است، ولی نزد هوشمندان وارد ») ع«صحیح است که از ظاهر کلمات نوح (و سایر پیامبران«... 

اهر و تشبیه پنهان است. و ارباب معرفت بزودي به این مهـم به اسالیب کالم انبیاء(ع)، از واضحات است که در کثیري از موارد تنزیه ظ

پی خواهند برد. طریقه انبیاء دعوت به تنزیه حق است، اما تشبیه (شباهت داشتن خدا به مخلوقات) مستور است در حجب. این لطیفـه 

نیست، و قول به تنزیه صرف (یعنی گفته  را ارباب تحقیق از جمله عرفا درك توانند کرد.... هیچ نبی و ولیّ کامل تنزیهی صرف نبوده و

شود خدا خصوصیات مخلوقات را ندارد) و تشبیه محض (یعنی گفته شود خداوند شباهت تام دارد با مخلوقاتش) باطل و منافی شئون 

 1».اولیاستموحدان از 

 در جواب وي و امثال ایشان باید گفت:

ی گوید. خاندان طهارت(ع) از تباین ذاتی خدا با اشیاء سخن می گویند. و قرآن کریم از تنزیه خداوند متعال از مخلوقاتش سخن م

آن گونه که آقایان می پندارند هرگز تنزیه خداوند متعال، مقید کردن ذات وي نمی باشد. زیرا آن ذات مقدس هیچ گونـه سـنخیتی بـا 

 حدود سازیم.مخلوقاتش ندارد که اگر بگوییم فالن شیءعین ذات الهی نیست، آن ذات مقدس را م

که با بی توجهی به تعالیم خاندان طهارت(ع) افکار صوفیه را تأییـد مـی کنـد و آنـان را هوشـمندان و  جالل الدین آشتیانیجناب 

 موحدان اولیاء معرفی می نماید، در سخنی تلویحاً معارف صوفیه را برتر از معارف انبیاء الهی حتی ائمه اطهار نام می برد!

 وي می نویسد:

مات عرفا (بزرگان صوفیه مانند ابن عربی و قیصري و...) در اسرار راجعه به مبدأ و معاد، دلپذیرتر از مبانی کلمـات حکمـاء و کل«

 2».طریقه انبیاء عظام و ائمه کرام است

                                                 
 39قیصري، صمقدمه بر شرح فصوص الحکم  1
 74شرح مقدمه قیصري ص 2



 74 

 و: شطحیات:

ارتی است کـه بـه گفتن شطحیات است. از دیدگاه صوفیه شطح بر زبان راندن عب ،از ثمرات پذیرش عقیده وحدت وجود و موجود

و چه بزرگ  میعنی: پاك و منزه ا» سبحانی ما أعظم شأنی«گفتن منصور حالج و » أنا الحق«ظاهر گزاف، گران و سنگین باشد مانند: 

 یعنی: نیست در لباسم جز خدا، از با یزید بسطامی.» تی سوي اهللابّلیس فی جُ«است شأن من و 

 ر زبان راندن عبارات کفر آمیز که منع شرعی دارد.از دیدگاه علماي راستین اسالم شطح یعنی ب

پس در سخن صوفیان شطح مأخوذ اسـت از حرکـات دلشـان... از صـاحب «روزبهان بقلی شیرازي از صوفیان معروف می گوید: 

ت را غریـب وجد کالمی صادر شود از تلهب أحوال و ارتفاع روح در علو مقامات که ظاهر آن متشابه باشد، و عبارتی باشد، آن کلمـا

 1».یابند. و چون وجهش نشناسند و در رسوم ظاهر و میزان آن نبینند به انکار و طعن از قائل مفتون شوند

وقتی این جریان وارد تصوف شد بحران شدیدي ایجاد کرد و کشته هم داد. حسین بن منصور حّالج اولین مقتول این جریان است، 

ن می باشد. بایزید بسطامی از جمله بزرگترین کسان در شطحیات اسـت، کـه دو مـورد از و عین القضاة همدانی دومین کشته معروف آ

 توجه فرمایید:از سخنان وي شطحیات وي ذکر شد و به چند مورد دیگر 

گویند مردي پیش او آمد. بایزید گفت کجا می روي؟ گفت: به حج. گفت: چه داري؟ گفت: دویست درهم. گفت: بیا به مـن ده کـه 

 لم و هفت بار گرد من گرد که حج تو این است. گفت: چنان کردم و باز گشتم.صاحب عیا

گفت: می خواهم زودتر قیامت برخاستی تا من خیمه خود در طرف دوزخ زدي که چون دوزخ مرا ببیند نیست شدي تا من سـبب 

 راحت خلق باشم.

یکی از وي سئوال کرد که عرش چیست؟ گفت: منم.  گفت: مثل من مثل دریاست که آن را نه عمق پیداست نه اول و آخر پیداست.

گفت: کرسی چیست: گفت منم. گفت: لوح و قلم چیست؟ گفت منم.... مرد خاموش شد. بایزید گفت: بلی! هر که در حق محو شـود و 

 به حقیقت هر چه هست رسید همه حق است.
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 1و گفت: از خداي به خداي رفتم تا ندا کردند از من در من که اي تو من.

قمـري) بزرگتـرین کتـاب را در 606مشایخ صوفیه به توجیه این شطحیات مبادرت ورزیده اند، از جمله روزبهان بقلـی (متوفـاي 

 توجیه شطحیات نوشته است. این جریان تا به امروز ادامه دارد و علماي شیعه با آن مخالفت نموده اند.

می گوید که نباید سخن ایـن » علی الصوفیه ردّالاإلثنی عشریه فی «تاب محدّث متبحّر و متکلّم بزرگ، عالمه شیخ حر عاملی در ک

زیرا آنان مطلق و بدون قید این گونه سـخنان  )اشخاص را تأویل کرد (یعنی به معناي دیگري که با ظاهر شریعت تطبیق دارد برگرداند

ین را ویران می کند و هر کس کفریـاتی را از روي را گفته اند. در ثانی چون باب تأویل بسیار گسترده است، گشوده شدن آن اساس د

 2هوي و هوس بر زبان جاري می کند و سپس می گوید منظور دیگري دارم. اینجاست که اساس دین با شطحیات ویران می شود.

 در مخالفت جدي با شطحیات آن را نشانه خود خواهی و وسوسه شیطان و تکبـر مـی دانـد، ایشـان مـی (ره)حضرت امام خمینی

 فرماید:

اي مدعی معرفت و جذبه و محبت و فنا تو اگر به راستی اهل اهللا و از اصحاب قلوب و اهل سابقه حسنایی هنیئاً لک، ولـی ایـن «

إنّ «قدر شطحیات و تلوینات و دعوي هاي گزاف که از حب نفس و وسوسه شیطان کشف می کند، مخالفت با محبـت و جذبـه اسـت

تو اگر از اولیاي حق و محبین و مجذوبینی خداوند می داند به مردم این قدر اظهار مقام و مرتبت » غیري ی ال یعرفهمبأولیائی تحت قبا

 3».مکن. و این قدر قلوب ضعیفه بندگان خدا را از خالق خود به مخلوق متوجه مکن و خانه خدا را غصب مکن!

 

 

 

                                                 
 118زرین کوب ص نقل از کتاب تذکرة األولیاء عطار نیشابوري، قسمت بایزید بسطامی، همچنین مراجعه شود به کتاب جستجو در تاریخ تصوف ایران، عبد الحسین 1
 250اإلثنی عشریه، ترجمه عباس جاللی ص 2
 9چهل حدیث، حدیث 3
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 عقیده فناء فی اهللافصل سوم: 

از مهمترین مباحث است. این بحث ارتباط تنگاتنگی با بحث وحدت وجود و موجـود دارد و  بحث فناء فی اهللا در تصوف و عرفان

 طبق نظرات عده اي، بحث فناي فی اهللا همان عقیده وحدت وجود و موجود است.

 دکتر سید یحیی یثربی می نویسد:

مختلف مسئله فنا است. اصوالً فرق عارف بی تردید یکی دیگر از اساسی ترین مسائل عرفان اسالمی و عرفان هاي اقوام و ادیان «

 و عالم در آن است که هدف عالم، فهم حقیقت است و هدف عارف فنا در حقیقت (ذات خدا)  است. مولوي می گوید:

 نیست ره در بارگاه کبریا هیچ کس را تا نگردد او فنا

 لیک در اول فنا اندر فناست گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست

*** 

 عاشقان را مذهب و دین نیستی لک؟ این نیستیچیست معراج ف

 نیست شو تا هست گردي از اله نیستی هستت کند اي مرد راه

یک عارف در اثر سیر و سلوك و مجاهده از مرز حدود و قیود شخصی گذشته به حقیقت مطلق و نا محدود (خدا) واصل شده و با 

 1»آن متحد گشته و سر انجام در آن فانی می گردد.

صوفیان براي اولین بار این بحـث را در حـوزه اسـالم  ه مسلم است این بحث در تعالیم بزرگان دین هیچ سابقه اي ندارد وآنچه ک

 مطرح نمودند.

 یکی از نویسندگان عرصه عرفان و تصوف درباره فناء فی اهللا می نویسد:

                                                 
 40نظري، تحقیقی در سیر تکاملی و اصول و مسائل تصوف، ص عرفان 1
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أله فناست در کلمات عرفا سـه نـوع فنـاي فعلـی، از مباحث مهم عرفانی که بسیار مورد نقض و ابرام قرار گرفته است، همین مس«

تحلیـل و معنـا مـی » توحید فعلی، صفاتی و ذاتی«تجلی صفاتی و ذاتی و همچنین  صفاتی و ذاتی مطرح است که در کنار تجلی فعلی

فعلی بر او تجلی کـرده  می شمارد، زیرا خداوند به تجلی» افعال اهللا«شود. عارف در فناي فعلی فقط فعل خدا می بیند و همه افعال را 

است و عارف در این مرحله به توحید فعلی دست می یابد سپس در مرحله اي باالتر، عارف به فناي صفاتی می رسد و همـه صـفات 

را صفت هاي خدا دیده و فقط صفت حق می بیند، چراکه خداوند به تجلی صفاتی بر او تجلی کرده است و شخص به توحیـد صـفاتی 

رحله نهایی که از جهتی بی نهایت است، عارف همه ذات ها را ذات خدا مشاهده می کند و بـه فنـاي ذاتـی و توحیـد می رسد و در م

 1»ذاتی می رسد، زیرا خداوند به تجلی ذاتی بر او جلوه می کند.

 سپس در توضیح مطالب فوق می نویسد:

ت که آیا عارف، این گونه احساس مـی کنـد؟  و هـر پرسش مهمی که در مسأله فنا ذهن ها را به خود مشغول ساخته است آن اس

چند واقع امر این گونه نیست، ولی سلوك عارفانه انسان را در وضعیتی قرار می دهد که احساس فناي فعلی، صفاتی و یا ذاتـی بـه او 

صفات و بـاالتر از  دست می دهد و یا آنکه حقیقت هستی این گونه است و فقط سالک خود را بدان سطح می رساند و وحدت فعل یا

(یعنی در مرحله سوم فنا که فناي در ذات خداست عارف احساس می کنـد تمـام  همه وحدت ذات و یگانگی وجود را درك می کند؟

 به همان واقعیت در مرحله سوم می رسد). سالکاشیاء خداست یا نه، واقعیت اشیاء چنین است و 

ث عرفانی و حاالت عرفا می پردازند به نظر اول پاي می فشارند، اما عرفا بر این هر چند بیشتر کسانی که از بیرون به تحلیل مباح

(یعنی بر عارف کشف می شـود حقیقتـاً تمـام ذات هـا  2»باورند که عارف در سلوك به جایی می رسد که حقایق بر او کشف می شود

 .ذات خداست)

 مرحوم آیت اهللا حاج میرزا جواد آقا طهرانی می نویسد:

                                                 
 435آشنایی با مجموعه عرفان اسالمی، علی امینی نژاد، ص 1
 436همان، ص 2
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مختلفه ممکن است اطالق شود که از آن جمله است: یکی تغییر حال روحـی سـالک بـه خـاموش اما فناء فی اهللا به معانی و «... 

کردن و میراندن جمیع هوس هاي نفسانی و میل ها در خود و از بین بردن و فانی نمودن اراده خود در قبال اراده خداوند متعال. دیگر 

به معناي عدم توجه و استشعار به موجودات حتی به هستی خود به واسـطه جمـع شـدن همـه تغییر حال روحی سالک به بی خودي 

 قواي او به سوي خدا.

این قبیل معانی هر چند تصویر شود هیچ یک مورد بحث ما نیست، آنچه مورد بحث ما است هدف عالی و نهایی صوفی اسـت کـه 

 ».آن را مقام حق الیقین در معرفت نیز نامیدند

 امه بحث در تعریف اقسام فناء می نویسد:سپس در اد

 می گویند فناء را سه مرتبه است: فناء افعالی، فناء صفاتی، فناء ذاتی.«

فناء افعالی(توحید افعالی): این است که سالک به مرحله اي برسد که هر فعلی که از هر فاعلی که سر زند منتسب بـه خـدا دانـد و 

 گویند.» محو«این را 

 گویند.» طمس«ید صفاتی): این است که سالک اوصاف کمالی هر موصوفی را وصف خدا داند و این را فناء صفاتی(توح

فناء ذاتی(توحید ذاتی): که باالترین مقام فناء است، اینکه سالک ذات و هستی خود و سایر اشیاء همه را محو و منطمس در ذات و 

 ».گویند» محق«هستی حق یابد و این را 

 جدي عرفا و صوفیه می باشد در ادامه می نویسد: وي که از منتقدان

چون سالک به رهبري مرشد در مقامات طریقت سیر کند و احوال طریقت نصیب او گردد باألخره به مرحله و فضاي عالی  گویند:«

اء در نظـر او و نهایی تصوف که آن را حقیقت می نامند می رسد که در این مرحله طالب و مطلوب و عارف و معروف بلکه همـه اشـی

و امتیاز عابد و معبود و عـارف و یکی می شوند.زیرا به حقیقت،هیچ موجودي غیر حق نیست و حق است که به همه صور ظاهر شده 

معروف به اعتبار اطالق و تقیید است.هر گاه سالک به مرتبه اي رسید و حالی به او دست داد که تقیید و تعین اعتبـاري خـود و سـایر 
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وجب امتیاز و غیریت آنها از حق مطلق است از نظرش محو و فانی شد و جز یک حقیقت شهود ننمود،پیداست کـه در موجودات که م

 این حال:

 1شود معروف و عارف جمله یک چیز نماند در میانه هیچ تمییز

 و این را فناء ذاتی و وصول به حق می نامند و می گویند در این حال دعوي أنا الحق جایز است.

از خداي به خداي رفتم تا ندا کردند از من در من که: اي تو «) تذکرة األولیاء از بایزید بسطامی نقل است که گفت: 160حهدر (صف

 ».من! یعنی به مقام الفناء فی اهللا رسیدم

مـن  حق تعالی سی سال آینه من بود، اکنون من آینه خودم، یعنی آنچه من بودم نماندم که من و حـق شـرك بـود چـون«و گفت: 

 ».نماندم حق تعالی آینه خویش است. اینک بگویم که آینه خویشم، حق است که بر زبان من سخن گوید و من در میان ناپدید

 ».: از بایزید بسطامی پرسیدند که راه حق چگونه است؟ گفت تو از راه برخیز که به حق رسیدي168در صفحه

 2».آنجا که خویشتن ندیدم«ا دیدي؟ گفت: خداي را کج تواز شیخ ابو الحسن خرقانی پرسیدند که 

پندار تو و منی تو، حجاب تـو حجاب میان بنده و خداي، آسمان و زمین و عرش و کرسی نیست، «از ابو سعید ابوالخیر نقل است: 

 3».است از میان برگیر و به خدا رسیدي

 از شیخ عطار در منطق الطیر:

 رخاست توحیدت بتافتچون دوئی ب تا دوئی برجاست، در شرك ات بتافت

 4»گم شدن گم کن که تفرید این بود تو در او گم گرد، توحید این بود

 شیخ محمد الهیجی در شرح گلشن راز شیخ محمود شبستري می نویسد:

                                                 
 شیخ محمود شبستري 1
 187جلد دوم تذکرة األولیاء ص 2
 239از اسرار التوحید چاپ تهران ص 3
 97تا 94مطالب فوق نقل از کتاب عارف و صوفی چه می گوید از ص 4
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 چون فنا و وصول عبارت از رفع تعین است، (شبستري) فرمود: «

 نه حق بنده نه بنده با خدا شد تعین بود که از هستی جدا شد

ی آنچه گفته شد و می شود، که خود را از خود خالی کن و از خود بگذر و فانی و نیست شو و هستی خود را بـر انـداز، همـه یعن

فرع آن است که این کس را هستی و وجودي بوده باشد. مراد نه این معنا است که متبادر فهم است، که تو را وجود بود، سعی نمـا کـه 

که ظهور حق در صورت کثرات و تعینات، مانند حباب و امواج است که بر روي دریا پیـدا شـود و  آن عدم گردد. بلکه مراد آن است

بحر، به نقش آن حباب و امواج مخفی می نماید و امواج و حبابات غیر بحر می نمایند، و فی الحقیقه، غیر دریا آنجا هیچ نیسـت فامـا 

روي بحر مرتفع نمی شود، بحر بر صرافت وحدت، ظهور نمی یابـد و معلـوم وهم می نماید که هستی و تا زمانی که امواج و حباب از 

 نمی گردد که این نقوش امواج، همه امور اعتباري بوده اند و حقیقتی نداشته اند.

 هر چه گویم غیر از این سوداست، بس جمله عالم نقش این دریاست، بس

 ينقش ها بر بحر کی ماند به جا بحر کلی چون که جنبش کرد راي

یعنی نیستی از خود، وهالک شدن غیر و خـالی شـدن از خـود همـه عبـارت از » تعین بود که از هستی جدا شد«فلهذا فرمود که: 

 است. زیرا که ظهور وحدت حقیقی موقوف آن است.» حق«برخاستن تعینات است از وجه وجود مطلق که 

 تو نهان شو تا که حق گردد عیان تا تو پیدایی خدا باشد نهان

 از پس هر ذره تابد آفتاب ون بر افتد از جمال او نقابچ

و چون تعین که موهم غیریت می شد مرتفع گشت پیدا آمد که، غیر از حق هیچ موجود نبوده است، نه آنکه حق بنده شد و آن بنده 

 1».خدا شد که حلول و اتحاد پدید گردد

 می نویسد:» اصطالحات الصوفیه«عبد الرزّاق کاشانی در کتاب 

 »الفناء بزوال الرسوم جمیعاً بالکلیۀ فی عین ذات األحدیۀ مع إرتفاع اإلثنینیۀ«

                                                 
 379و 378شرح گلشن راز، ص 1
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 ».فنا به معناي از بین رفتن کلی همه نشانه هاي بندگی در ذات احدي خداوند به همراه برداشته شدن دوگانگی است«ترجمه: 

سپري کرد و به مقام فناي فی اهللا رسید، یعنـی  پس از اینکه سالک با سالمت مراحل صعب و دشوار ریاضت را به دستگیري پیري

چون قطره اي در دریاي ذات الهی خود را غرق نمود، این امر را شهود می کند که همه اشیاء و پدیده ها تجلی ذات خدا هسـتند، کفـر 

ا خدا بـدانی. امـا همـه آن است که خدا را مقید و محدود به صورتی کنی و سعه صدر نداشته باشی و فقط یکی یا بعضی از ممکنات ر

چیز را تجلی ذات حق دانستن و از تطوّرات وجودي خدا تلقی کردن توحید واقعی است. در ایـن مرحلـه اسـت کـه سـالک بالعیـان 

 ن است.جمشاهده می کند خدا، آن واقعیتی است که در کنه ذاتش، ماهیات همه ممکنات مندرج و مست

مقام تکالیف الهی را از خود ساقط شده می داند و خود را بی نیاز از رسـوم و آداب  سالک در این متصوفهو طبق دیدگاه برخی از 

و عبودیت می پندارد، زیرا وي عبادات و آداب و رسوم را ابزار و وسیله اي براي رسیدن به حق و یکی شدن با وي می داند و آنگـاه 

 در مقدمه دفتر پنجم مثنوي می گوید: که به چنین مقامی نائل شود، ابزار و وسائل را رها می کند. مولوي

شریعت همچو شمع است، ره می نماید و بی آنکه شمع به دست آوري راه رفته نشود چون در ره آمدي آن رفتن تو طریقت است «

 ».و چون رسیدي به مقصود آن حقیقت است

 سپس می گوید:

 شریعت باطل می شود.یعنی چون حقیقت برانسان ظاهر گشت » لو ظهرت الحقایق بطلت الشرایع«

حاصل آنکه: شریعت همچو علم کیمیا آموختن است از استاد یا از کتاب و طریقت استعمال کردن داروهـا «وي در ادامه می گوید: 

و مس را در کیمیا مالیدن است و حقیقت زر شدن مس، کیمیادانان به علم کیمیا شادند که ما این علم می دانیم و عمل کنندگان به علـم 

 ».یا شادند که ما چنین کارها می کنیم و حقیقت یافتگان به حقیقت شادند که ما زر شدیم و از علم و عمل کیمیا آزاد شدیمکیم

طبق این دیدگان زمانی که انسان در طریقت گام برداشت و بعد از ریاضتها و مشقت ها به حقیقـت (فنـاي فـی اهللا) نائـل گشـت، 

 ست را باید رها کرد و خود را از قیودات آزاد نمود.شریعت که وسیله یا پوسته اي بیش نی
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جمله: منظور از حقیقت، ظهـور حقیقـت محمـدي(ص)  ازالبته برخی براي تبرئه کردن مولوي به توجیهات گوناگونی پرداخته اند، 

 است که نسخ کننده ادیان سابق می باشد.

لی باطل نمی شود بلکه منسوخ می شود و نسخ شـدن ادیـان در جواب می گوییم: با آمدن انبیاء و شریعت جدید هرگز شریعت قب

به وسیله ظهور دین محمد(ص) غیر از باطل شدن آنان می باشد. اما سخن مولوي از باطل شدن شریعت در صورت وصول به حقیقـت 

 می باشد، که نمی توان سخن وي را حمل بر چنین معنایی کرد.

 یا اینکه می گویند:

وي، شـریعت از او رسیدن مـرگ فرا ه حقیقت، مرگ می باشد، زیرا انسان تا زنده است مکلف است و با منظور مولوي از رسیدن ب

 ساقط می شود.

در جواب می گوییم: با مثال هایی که مولوي بعد از متن عربی (لو ظهرت الحقائق بطلت الشرایع) می زند راه را بر این معنا و سایر 

 توجیهات می بندد.

 می نویسد: دکتر احمد تاج بخش

بنابر عقیده صوفیه، رعایت قوانین شرعی وسیله اي می باشد براي ورود در راه حق،وقتی عارف به حق و حقیقـت رسـید دیگـر «

 احتیاجی به این ظواهر ندارد.

ري را که موالنا (مولوي) در این باره، داستان عاشقی را نقل می کند که چون به معشوق رسید به خواندن عشق نامه پرداخت و اشعا

 در روزهاي هجران ساخته بود بر زبان براند، معشوق چنین گفت:

 گاه وصل این عمر، ضایع کردن است گفت معشوق، این اگر بهر من است

 نیست این باري نشان عاشقان من به پیشت حاضر و تو نامه خوان

 1».ه حقیقتخالصه اینکه در مسلک صوفیان، شریعت نقطه خروج است و رهبر انسان براي وصول ب
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 شیخ محمود شبستري در گلشن راز می گوید: 

 من وتو در میان مانند برزخ بود هستی بهشت، امکان چو دوزخ

 نماند نیز حکم مذهب و کیش چو برخیزد تورا این پرده از پیش

دربـاره ابـن عربـی  گیري دکتر محسن جهان ،اینجاست که بسیاري از صوفیه از حقانیت تمام ادیان و وحدت ادیان سخن گفته اند

 بزرگ چهره عرفان نظري می نویسد:

کتاب و سنت دانستند و شخصی متدین و متشرع قلمـدادش کردنـد،  بهد و اما اینکه برخی از این عده به طور قطع وي را متقیّ«... 

است که عارف وارسـته اي معانی متبادر و متعارف آنها باشد، محل تأمل است، که احتمال خالفش جائز اگر مقصودشان از این کلمات 

چون شمس تبریزي که یار و معاصرش بوده ناقل است که وي در متابعت نبوده و شریعت را رعایت نمی کرده است. بعالوه چنـان کـه 

و از » تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزهـا«در آینده خواهیم گفت عده کثیري از فقهاي زمانش وي را بر این جهت تکفیر کرده اند و 

ه اینها گذشته بعضی از عقاید و افکارش و احیاناً پاره اي از رفتار و کردارش با ظاهر شرع نمـی سـازد، مگـر بـراي آن تـأویالتی هم

بسیار بعید قائل شویم. خالصه چنان که بارها اشاره شده او یک صوفی وحدت وجودي است که احیاناً به وحدت ادیان هم تفوه کرده 

 1».د به کتاب و سنت که مو به مو ظاهر شرع را رعایت نماید و سخنی بر خالف آن نگوید...قیّاست، نه متعبد متشرع و مت

 وي در جاي دیگر می نویسد:

اغلب مورخان و نویسندگان شرح حال ابن عربی، وي را در جرگه علماي اهـل سـنت و جماعـت قـرار داده انـد... و بعضـی از «

را شیعه اثنا عشري پنداشته... با اینکه احتمال شیعه بودنش بسیار ضـعیف اسـت و ظـنّ  بزرگان و سرشناسان شیعه اثنا عشریه نیز وي

 2».غالب بر این است که وي سنی بوده است، نهایت سنی صوفی وحدت وجودي که احیاناً به وحدت ادیان نیز تفوه کرده است
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رد مـی کنـد مـی  –علماي شیعه گفتـه شـده از  طرفدارانشکه توسط برخی از  –وي پس از اینکه دالئل شیعه بودن ابن عربی را 

 نویسد:

مسلم است که هیچ شیعه اي از دل روا نمی دارد چنین سخنانی را که ابن عربی بر زبان آورده بـر زبـان آورد. (بیـان عصـمت «... 

مقام شیخین و...) باألخره عمر، تهمت به پیروان اهل بیت، مدح ابوبکر، ولی کامل دانستن متوکل عباسی، بیان احادیث متعدد جعلی در 

آنان که در اثبات تشیع ابن عربی کوشیده اند با اینکه نیتشان خالص و قصدشان پاك است، سعیشان عاطل و باطل است... او نه شـیعه 

به معناي متداول لفظ است و نه سنی به معناي متعارف آن، بلکه آن یک صوفی وحدت وجودي است که هم وجود را واحد می داند و 

 1».هم حقیقت را و هم احیاناً دین و مذهب را

 دکتر محسن جهانگیري که از بزرگان پژوهش در عرصه عرفان نظري است درباره عداوت ابن عربی به شیعیان می نویسد:

چنان که مذکور افتاد، برخی از علماي شیعه نیز وي را به این جهت نکوهش کردند که نسبت به شیعه عـداوت شـدیدي داشـته و «

یش از دیگر سنیان با شیعیان خصومت ورزیده است، زیرا اوالً در کتب و رسائلش از هر جایی اثري و از هر کسی خبري آورده است ب

جز اهل بیت عصمت و طهارت، ثانیاً عده اي از خلفا از جمله متوکل عباسی را از جمله اقطابی به شمار آورده که هم داراي حکومـت 

ومت باطل؛ در صورتی که این متوکل از دشمنان سرسخت شیعیان و امامان ایشان بوده و حتـی بـه هـدم ظاهري بودند و هم حائز حک

قبر امام حسین(ع) اقدام کرده و شیعیان را از زیارت آن قبر شریف باز داشته است. ثالثاً در کتاب فتوحاتش نوشته است کـه رجبیـون 

 2.»در کشف، روافض(شیعیان) را به صورت خنازیر می بینند

 وي در ادامه درباره فحاشی ابن عربی نسبت به شیعیان می نویسد:

این ایراد هم که گفته شده رجبیون در کشفشان روافض را به صورت خنازیر می بینند وارد است که متأسفانه در کتـاب فتوحـات «

نتیجه مخالف شیعیان اسـت، کـه بـه مکیه این سخن نوشته شده است، گرچه این سخن از این نقطه نظر که وي یک مسلمان سنی و در 
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گفته خودش درباره ابوبکر و عمر عقیده سوء دارند و در حقّ علی(ع) غلوّ می کنند، بسیار طبیعی است. و اما از نقطه نظر دیگـر یعنـی 

هـم عـارف  و یک عارف راستین می داند، بسیار بعید و مستعبد می نماید که عارف راستین را، آناینکه او خود را یک صوفی صافی 

به وحدت ادیان نیز تفوه می کند، با نوع عقیده و مذهب مردم چه کار؟ و او چگونه روا می دارد که گروهـی وحدت وجودي که احیاناً 

را به واسطه داشتن عقیده و مذهب خاصی تا آن حد تحقیر و توهین نماید که سیرت و سریرتشان را تا مرتبه خنازیر پـایین بیـاورد، و 

از کسانی که این گونه سخنان کوته بینانه را بر زبان رانده اند به بزرگی یاد کند و دعاویشان را با آب و تاب نقـل نمایـد و یا دست کم 

 1».خودشان را از اولیاء اهللا پندارد

هـیچ گونـه برگردیم به بحث اصلی که عقیده صوفیان درباره فناي فی اهللا بود، باید گفت این عقیده خصوصاً فناء در ذات خداونـد 

تناسبی با آموزه هاي دینی و معارف انبیاء الهی ندارد. در مقام فناي در ذات خداوند، انسان چون قطره اي در دریاي بیکـران خداونـد 

 وارد و سپس محو می شود و دیگر تمام وجود و موجود همان دریاي بیکران یعنی ذات الهی است.

 دي عقاید صوفیان است می نویسد:سید محمد حسین حسینی طهرانی که از مدافعان ج

افرادي که به فناي مطلق نرسیده اند او را نشناخته اند، چراکه محدود غیر محدود را نمی شناسد. و افـرادي کـه بـه فنـاي مطلـق «

رسیده اند، وجودي ندارند تا او را بشناسند. وجود یک وجود بیش نیست وآن وجود حق (خدا) اسـت.... نهایـت سـیر و سـلوك هـر 

وجودي، فناي در موجود برتر و باالتر از خود است، یعنی فناي هر ظهوري در مُظهِر خود و هر معلولی در علت خود. و نهایت سـیر م

انسان کامل که همه قوا و استعدادهاي خود را به فعلیت رسانده است، فناي در ذات احدیت است و فناي در ذات اهللا است و فنـاي در 

 2».اسم له و ما رسم له می باشداست،و فناي در ما » هو«
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را سر دهد، این انسان نیست که چنین گفته، بلکه خـود » أنا الحق«آنگاه طبق این سخن آقایان اگر انسان مثل منصور حالج نداي 

هد (نیست در لباسم جز خدا) سر د» لیس فی جبّتی سوي اهللا«خداست که خود را به صفت حق ستوده است و اگر مثل بایزید بسطامی 

 این خداست که سخن می گوید نه بایزید، زیرا وي در ذات حق محو و مستهلک شده است و دیگر بایزیدي وجود ندارد.

آري، دور بودن از خاندان عصمت و طهارت(ع) بر امثال بایزید و حالج و دیگر بزرگان صوفیه، این گونه این مردان سیر و سلوك 

 را در وادي نیستی و ضاللت کشانیده است.

 حاج میرزا جواد آقا طهرانی به پایان می رسانیم: ماین فصل را با سخنی از عالم ربانی، مرحو

مسأله فناء فی اهللا و اتصال به حق صوفیه متوقف بر صحت مسأله وحدت وجود و موجود است که ما در مطلب دهم در آن بحث «

طلب شدید و ریاضت هاي شـاقّه و تلقینـات مرشـد، و اعتقـاد و  خواهیم کرد و این هم براي ما مورد انکار نیست که سالک در نتیجه

ایمان راسخ او به گفته هاي مرشد، و مراقبت و توجه تام مخصوصاً در حال خلوت و عزلت، و استغراق در ذکر، و تهیّـأ و ولـع شـدید 

ممکـن اسـت گـاهی اعصـابش تـا براي حصول حالت فناء و شهود وحدت، و گاه سماع توأم با اشعار مناسب مقام، و موجبات دیگر 

یر شده تعادل طبیعی عادي روح را از دست بدهد و در واقع یک نحو خواب مغناطیسی ولو در درجه ضعیف و بـه عبـارت خدحدي ت

براي او روي دهد که در آن حال (که به نام خلسه و یا مکاشفه روحی خوانده شود) اوهـام و خیـاالت او مجسـم  انخالعیدیگر نیمه 

متخیّله و موهومه مانند آسمان هاي خیـالی  اشیاءارتفاع تعین و پندار وحدت و پیوستگی بین او و سایر اشیاء آن هم  ک نوعگردد و ی

گرچه گاهی به ضمیمه تفسیر و تأویل هم که باشـد امور و نور خیالی حاصل شود حتی گاه نغمه أنا الحق از آنها شنود که از این قبیل 

 1».مسأله وحدت و فناء فی اهللا است درست نمایند مقصود و منظور تصوف را که
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 تصوفو عرفان اعیان ثابته و مقامات خدا در دیدگاه اهل فصل چهارم: 

در کلمات عرفا به معناي حقایق ممکنات است در علم حق تعالی و به عبارت دیگر صور ممکنات در علم حـق کـه » اعیان ثابته«

 یند.حقایق موجودات است را اعیان ثابته گو

اعیان ثابته، ثبوتشان در علم الهی است نه در خارج، زیرا که وجودشان مستقل از وجود الهی نیست. بلکه مجالی ذات حق است که 

 ذات در آنها ظاهر می شود، همانطور که صور مرئی در آینه ظاهر می شود.

سماء حق باشند، دویم آنکه وجود حق مرآت آنهـا براي اعیان ثابته دو اعتبار است: اول آنکه مرایاي وجود حق و صفات حق و ا«

باشد. پس به اعتبار اول ظاهر نمی شود در خارج مگر به وجودي که متعین است در مرایاي اعیان و متعدد است به تعدد آن، پـس بـه 

و وجود حق که مرآت  مقتضاي این اعتبار غیر از وجود حق در خارج هیچ نیست... و به اعتبار دویم در وجود، غیر اعیان هیچ نیست

 1».اعیان است در غیب است و متجلّی و ظاهر نیست مگر از وراي تتق(پرده) غیب و سرادقات جمال و جالل

 شرح و تفصیل عرفا از اعتبار اول چنین است:

مـی حق تعالی از مقامات ذات که حقیقت و غیب مطلق است دو گونه تجلی و ظهور می کند: تجلی اول کـه آن را فـیض اقـدس «

نیز خوانده شده اسـت، عبارتسـت از ظهـور حـق » تجلی ذاتی« 2نامند و به موجب حدیث قدسی: کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف

تعالی به صور اعیان ثابته و استعدادهاي آن در حضرت علمیه. با این تجلّی، اعیان ثابته در علم حق تعالی حاصل می شود. در تجلـی 

ول است، اعیان همراه با لوازم و توابعشان در خارج حاصل می شوند و به این ترتیب عالم مخلـوق پدیـد مـی دوم که ترتّب بر تجلّی ا

آید. با این تفصیل اعیان ثابته صور و تعینات اسماء و صفات حق است که در حضرت علمیه ظهـور مـی یابـد. اسـماء و صـفات هـم 
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که پس از مقام ذات الهی و غیب الغیوبی است. عین وجود حق و به وجـود تعینات و مظاهر ذات حقند که در مقام احدیت وجود دارد 

 1».ذات موجودند و در مقام واحدیت که پس از مقام احدیت و در حقیقت حضرت علمیه است، ظاهر می شوند

تجلیات وجود مطلق بنا بر این حق تعالی در کسوت اعیان ثابته که تجلیات و ظهور اسماء الهیند، تجلی می کند و به واسطه همین «

که تعدد و تکثر به هیچ وجه راه ندارد، متکثر می گردد، ولی از غیب مطلق تا آخرین مظاهر حق یک وجود است که به حسب اختالف 

 2».تجلیات و تعینات مسمی به مراتب گذشته و این تعینات اعتباري محض است

هور احکام اعیان ثابته در خارج و نحوه تکثر موجودات و اینکـه در باب کیفیت ظهور حق و نسبت آن با اعیان ثابته و چگونگی ظ

و اکثر تابعان و شارحان وي براي تقریب این معنا » ابن عربی«نهایتاً همه موجودات ظهورات و تجلیات حق هستند و جز اویی نیست، 

 از جمله: ی تابعه مشاهده می شود.و سایر آثار عرفان» فصوص الحکم«به ذهن، متوسل به امثال و تشبیهات گردیده اند که در 

مثال تابش نور بر آینه ها، که در این امثال اعیان همچون آینه هایی است که با رنگها و مقادیر و اوضاع مختلف در برابر آفتاب  -1

خاص  وجود حق قرار می گیرد و نور واحد منشأ ظهور تمامی آن الوان و مقادیر و اوضاع می گردد و در هر شیشه بنابر اوضاع

 3.خویش، خورشید در آن به همان شکل می نماید

راب و جام که از کمال شفافیت و لطافت جام و صفاي می، رنگ جام و می یکی می شود و دیگر نمی توان فهمید کـدام شمثال  -2

 4جام است و کدام می.

ان ثابته را قرار داده و در هر یک مثال ظهور چهره در آینه ها، که معشوقه یکی است و در مقابل خویش آینه هاي گوناگون اعی -3

 5از آن آینه ها صورت خویش را نموده است.

                                                 
 280ص 2دائرة المعارف تشیع، ج 1
 37دایرة المعارف تشیع، به نقل از کلمات المکنونه ص 2
 أشعه اللمعات، جامی 3
 371لمعات، عراقی، ص 4
 41کنونه صکلمات م 5
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ی ابمثال ظهور دریا به صورت امواج، که موج هاي دریاي هستی و به عبارت دیگر احکام و آثار اعیان ثابته، جملگی مانند حبـ -4

 1براي دریاست و همان حق است که به صورت آثار اعیان در آمده است.

منشأ پیدایش همه حروف است، با اینکه حروف در صور مختلفند، همه در ذات الف » الف«الف در صور حروف، که مثال ظهور  -5

 2مؤتلفند.

ظهور واحد به صورت اعداد، بدین نحو که همه اعداد در اثر تکرار واحد تحقق می یابند، در صورتی که واحد در مقـام ذات از  -6

 3ابه واحد است.ثن ثابته یعنی موجودات خارجی نیز به منزله اعداد و وجود حق به موجود اعداد غنی است، آثار و احکام اعیا

 دکتر سید یحیی یثربی می نویسد:

در ارائه یک جهان بینی عرفانی و تأسیس بینشی به نام عرفان نظري، محی الدین ابن عربی براي نخستین بار این اصطالح (اعیـان 

از طرف پیروان و شارحان مکتب وي کالً به عنوان یـک اصـل اساسـی در تبیـین عرفـانی جهـان  ثابته) را به کار برده، پس از او نیز

پذیرفته شده است. در بیان حقیقت اعیان ثابته می گویند که اعیان، عبارتند از حقایق ممکنات در علم حق و صـور علمـی اشـیاء کـه 

 حقایق عالم امکان مطابق آن اعیان به وجود آمده اند.

عرفا در توجیه پیدایش اعیان می گویند که اعیـان  ن کثرت علمی و صورت هاي مختلف علمی چگونه بوجود آمده اند؟اما خود ای

الزمه اسماء و صفات حق اند. در مقام واحدیت، بر اساس تجلی حق در کسوت اسماء و صفات، نوعی کثرت پدید می آید کـه همـان 

است که همین مفـاهیم کـه الزمـه اسـماء و  مسی، مفهوم و ماهیت مناسبی با آن اکثرت ناشی از اسماء و صفات است و الزمه هر اسم

 4».صفاتند، و به تعبیر دیگر صور اسماء الهی اند در علم حق، در اصطالح عرفا به نام اعیان ثابته نامیده می شوند

 مرحوم سید جالل الدین آشتیانی می نویسد:

                                                 
 67نقد النصوص، جامی، ص 1
 261شرح رباعیات، جامی، ص 2
 192جامع األسرار ص 3
 326عرفان نظري ص 4
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لی و ظهور ذات للذات است. و این تکثر، همان حضور و ظهـور ذات للـذات، و اولین تکثر حاصل در وجود، تکثر حاصل از تج«

تعبیر » علم اجمالی در عین کشف تفصیلی«حضور و ظهور کلیه تعینات به عین حضور ذات للذات می باشد که ارباب تحقیق از آن به 

که ناشی از فیض اقدس اسـت ه، به نحو تفصیل مشهود حقند، ن ثانی، کأنّه اسماء الهیه و صور اسمائیه، یعنی اعیان ثابتنموده اند. در تعیّ

 از ترکیب، موجودند.معرّا با آن اجمال که تعین اول باشد، به وجودي واحد مبرّا و 

سرّ مطلب در این مقام از این جا معلوم می شود که بنابر این مسلک، حقیقت وجود در مقام تجلّی و تنزّل بین اجمال و تفصیل قرار 

، مقام جمع و اجمال عالم خلق، و موطن و مرتبه اعیان ثابتـه و و مقام احدیت ام احدیت مرتبه جمعی و اجمالی مقام واحدیتدارد. مق

 عالم خارجی و مراتب کونیه مقام تفصیل مرتبه واحدیت است.

یه مظاهر وجودیـه، از عقـل مقام جمعی و قرآنی و عقل ثانی مقام تفصیل و مقام فرق عقل اول است. کله، عقل اول در سلسله طولیّ

حق در هر مظهري که ظهور کند معبود به حق و شایسته بندگی اسـت. نـه اول تا عالم ماده و عنصر، مظاهر اسماء غیر متناهیه حقند. 

 1».آنکه هر مظهري اله و معبود است

 متصوفهمقامات خدا در دیدگاه عرفا و 

 تب ترتّب زمانی ندارند بلکه اول و دوم عقلی هستند.براي خدا مراتب و مقاماتی قائلند. این مرا متصوفه

خداست که در این مقام حق متعال نه اسم دارد، نه رسم و نه صفت، نه فعـل » کنز مکنون«و » هویت غیبیه«مقام اعالي حق متعال 

خداست و بـه هـیچ وجـه عقـل  . این مقام، مقام هویت غیبیهدر اینجا مقام اعیان ثابته مستجن در ذات خداوندند و نه هیچ نشان دیگر

که خود گنگ و مبهم است. مثالً گاهی شیخی را با صفات و نشـانه » هو«بدان راه ندارد و به هیچ اسمی هم نمی توان آن را نامید جز 

دارد ، هیچ جلوه اي را نشان نمی دهد و خودش ابهـام »او«هایی از قبیل دانشمند، سخی، قوي و... معرفی می کنیم و گاهی می گوییم 

و فقط اشاره اي است به مقام ال تعینی و ال اسمی و ال رسمی خداوند (در لسان بعضی از عرفا از این مقام به نام مقام احدیت خدا نـام 

                                                 
 114و 113تعلیق آشتیانی بر رسائل قیصري ص 1
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این همان مقامی است که عرفا ذکر خفی و قویشان به آن مربـوط مـی  1برده شده است) از این مقام هیچ کس نمی تواند گزارش بدهد.

ي که گاهی حتی به نفس آن ذکر را می کشند و باالتر وقتی که به دل و فؤاد می کشند. ذکر خفی وقتـی بـه فـؤاد مـی شود. همان ذکر

 است که تکرار می کنند.» او«می اندازند و همان اشباع  هرا» هو«رسد طوري است که گاهی 

براي خود ذات است که اعیان ثابته در این  اسماء و صفات ذات حق تعالیظهور و که تجلی » احدیتومقام «مقام دیگر حق متعال 

 مقام به وجود علمی خداوند موجود می شوند.

مقـام «مقام دیگر حق متعال که پایین تر از مقام اعالي حق است و عقل کمی به آن راه دارد و از ابهـام تـا حـدودي در مـی آیـد 

 خداست.» الوهیت

خدا موجود می شوند. در حقیقـت اعیـان ثابتـه  کَونیاعیان ثابته به وجود ، اعیان ممکناتدر این مقام که تجلی نوري خداست در 

اسماء و صفات خداوند هستند که خداوند با تجلی در اعیان ثابته که در مقام واحدیت خداوند قرار دارند موجب ظهور و بـروز مظاهر 

 اطوار مختلف خداست. موجودات می شوند. و تمام چیزهایی که در این دنیا می بینیم جلوه هاي مختلف و

یعنی: پاك و منزه است خدایی که اشـیاء را ظـاهر » سبحان الذي أظهر األشیاء و هو عینها«ابن عربی در فتوحات مکیه می گوید: 

 ساخت و خودش عین آن اشیاء است.

 براي فهم بهتر مطلب باال به این مثال توجه کنید:

فیلم می خورد و روي پرده تصاویر مشاهده می شود و به نظر واقعی می رسند، را فرض کنید. نوري که به یک حلقه فیلم سینمایی 

در حقیقت عکس هایی است که روي حلقه فیلم در اتاق فیلم موجود است. این عکس هاي حلقه فیلم حکم همان اعیان ثابتـه را دارد 

بر روي پـرده مـی شـود همـان مقـام احـدیت  که در مقام واحدیت است و نوري که از پشت به فیلم می تابد و موجب ظهور تصاویر

 خداست. بر روي صفحه سینما وقتی فیلم به نمایش در می آید چه چیز مشاهده می شود:

                                                 
 عرفا این سخن را می گویند و لیکن جالب اینجاست که در رساله هایشان مطالب زیادي درباره این مقام نوشته اند. 1
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انسان هایی که حرکت می کنند، می روند، می ایستند، می خوابند، کشته مـی شـوند و... حیوانـات و درختـان و اشـجار و مظـاهر 

 و....گوناگون طبیعی سنگها، کوه ها، دریا 

در این صحنه نمایش همه چیز حالت طبیعی و عادي دارند. اما واقعیت و حقیقت چیست؟ حقیقت این است که تمام آنچه مشـاهده 

می شود، غیر واقعی است. نمود بی بود است. انسان، درخت، حیوان، دریا، سنگ و بقیه چیزها در این فیلم واقعیت ندارند. یعنی اصـالً 

مثالً در آنجا که زد و خورد می شود یکی کارد می زند دیگري می افتد غرق در خون مـی شـود و مـی میـرد وجود خارجی ندارند. 

همگی نمود بی بود است. یعنی نه افتادنی است، نه خونی است و نه کشته شدنی. آنچه که وجود دارد همان نـوري اسـت کـه از اتـاق 

ه مشاهده می شوند، تنها یک نمود و یک اعتبار است. نمودي بدون بـود. نمایش بر روي صفحه نمایش می تابد و همه این مظاهري ک

 نمودي بدون هستی و واقعیت.

تصاویر  مختلفی روي پرده دیده می شود در حالیکه آن طـرف همـه  –اعیان ثابته  –آنجا یک نور است اما وقتی به فیلم می تابد 

 چیزي نیست. چیز یکی است و این فیلم هم غیر از اسماء و صفات خداوند

مختلـف تابیـده،  –اعیـان ثابتـه –آن تصاویر بر روي پرده جز نوري که بر فیلم تابیده نیست و به علت اینکه این نـور از مجـالی 

 تصاویر با هم متفاوت به نظر می رسند. مولوي می گوید:

 بی سر و بی پا بدیم آن سر همه منبسط بودیم و یک گوهر همه

 بی گره بودیم و صافی همچو آب یک گهر بودیم همچون آفتاب

 شد عدد چون سایه هاي کنگره چون به سر آمد آن نور سره

 موسی اي با موسی اي در جنگ شد چونکه بی رنگی اسیر رنگ شد

 1موسی و فرعون دارند آشتی! چون به بی رنگی رسی کان داشتی

                                                 
 ر اولمثنوي، دفت 1
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تابیده است به نظر مـی رسـد  ثابته موسی و فرعون) اعیان ممکنات (از جمله عینبه ذات حق متعال یعنی در حقیقت چون آن نور 

نگاه شود همه چیز یک نور واحـد اسـت و اصـالً  صرف نظر از عین ثابتکه موسی(ع) و فرعون در حال جنگ هستند اما اگر به نور 

 موسی و فرعونی در کار نیست و دوئیتی وجود ندارد و همه چیز خود خداست.

ي قدیمی را می زند که از شیشه هاي رنگین و به اشکال مختلف (مثلث، مربـع، مسـدس و...) در جاي دیگر مولوي مثال پنجره ها

ساخته شده بود و وقتی نور سفید خورشید به آنها می خورد هم رنگ شیشه همان پنجره می شد. و همچنین شکل خاص آن پنجره را 

ي زرد رنگ و مسدس شکل بود؛ نوري که از این پنجره عبور می گرفت و آن نور واحد کثیر و مختلف می شد. مثالً اگر شیشه پنجره ا

می کرد به رنگ زرد و به صورت شش ضلعی دیده می شد، وگرنه نور همان نور است و اختالف کثـرات در مجـال ایـن نـور واحـد 

 1است.

 بنابراین می توان مقامات خدا را در عرفان به شکل زیر بیان نمود:

 الوهیت مقام ←مقام واحدیت ←مقام أحدیت

در این مقام به این کالم بـر مـی گـردد: تمـام موجـودات ظهـورات ذات و  متصوفهفوق باید گفت که تمام سخنان  اندر نقد سخن

موسی، عیسی، فرعون، محمد،ابوجهل، یزید، حسین، درخت، دریا، کوه و... در فکر و وهم تجلیات حق هستند و جز اویی نیست. یعنی 

ذات الهی اسـت. ایـن دیـدگاه و تجلیات ر می آیند در حالیکه واقعیت تمام اشیاء یک چیز است و آن ظهور ما متکثر و گوناگون به نظ

است و نه یزیدي و حسینی و کوه و دشت و دریـا  و نه موسائی انکار تمام واقعیت هاي موجود است، زیرا طبق این دیدگاه نه فرعونی

 و حقیقت دارد فقط خداست! و... همه این امور از خیال و وهم ماست. آنچه هست

و همچنین هر عقـل  دخداوند متعال براي مخلوقاتش وجود حقیقی و وابسته قائل است نه نمودي بدون بوکریم سراسر قرآن در اما 

 دارند. حقیقیسلیم و وجدان بیدار، اعتراف می کنند که اشیاء هستند و وجود 

                                                 
 61، حسن حسن زاده آملی. وحدت از دیدگاه عارف و حکیم ص57تا 12ص 6. اسفار اربعه ج19ص 411فتوحات مکیه جزء چهارم باب 1
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بر خداي برتر از مثال و ذهن، در ورطه هالکت همه چیز خـدایی و انکـار  صوفیه با این گونه مثال هاي طبیعی و ذهنی و حمل آن

 واقعیت هاي افتادند.

عمده انحراف عرفا و صوفیه در این است که می خواهند از مثال هایی که توسط ذهن با توجه به پدیده هاي مادي ساخته می شود 

قات می شوند. خداوند برتر از ساخته ها و بافته هاي ذهنی و ذوقـی به این علت دچار تشبیه حق با مخلوو خداوند متعال را بشناسند 

ما است. و همچنین آنان گونه اي درباره ذات خداوند سخن می گویند که گویا آن ذات مقدس را با چشم خود دیده اند و با حواس آن 

خدا نهی شده است، زیرا انسـان در تحیـر  را درك کرده اند! در حالیکه در معارف خاندان طهارت به شدت از بحث کردن درباره ذات

 به انحرافاتی در زمینه توحید و عقاید دچار گردد.می ماند و به جایی نمی رسد و چه بسا 

این مقامات ذات و اعیان ثابته که در کالم ابن عربی و شارحین عرفان وي به وفور یافت می شود بر اسـاس چـه میـزان و مـالك 

توانسته این مقامات را درك کند و به بیان بیاورد یا نه، این سـخنان فقـط بافتـه هـاي ذهـن اوسـت و  هایی است؟ آیا ذهن ابن عربی

خداوند از این توصیفات برتر است. در حقیقت ساخته هاي ابن عربی در مقامات خداوند و اعیان ثابته که هیچ سـابقه اي در کتـاب و 

 موجود می باشد.سنت ندارد، براي موجه جلوه دادن عقیده وحدت وجود و 

بیـان مـی  متصوفهبه هر حال راه انبیاء الهی و خاندان طهارت(ع) در جهت خدا شناسی و بیان معارف توحیدي با راهی که عرفا و 

 دارند نه تنها یکی نمی باشد، بلکه دو جاده مخالف هم اند.
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 ه به جبردو عقی متصوفهفصل پنجم: 

ابن عربی که بـاالترین مقـام ر دارند و انسان را موجودي آزاد و مختار و با اراده نمی دانند. عقیده به جب متصوفهبسیاري از عرفا و 

ابن عربی ضمن تقسیم احکام خدا در حق بندگان بـه  و عرفا دارد در باب جبر و اختیار گرایش به جبر مطلق دارد. متصوفهرا در بین 

نده فرمان می دهد که چنین و چنان کند، یـا چنـین و چنـان نکنـد و هـم حکم ارادي و حکم تکلیفی تصریح می کند که: خداوند به ب

اوست که اراده می فرماید که برخی از مردم از اوامر و نواهی الهی پیروي کنند و طاعت ورزند و برخی از مردم از اوامر و نواهی سـر 

خداوند انجام گرفتن گناه را هم خود اراده می کند باز زنند و مرتکب معصیت گردند و به گناه دست یازند. این سخن بدان معناست که 

و انسان در تمام کردار هاي خود، اعم از نیک و بد، فرمان بردار فرمان الهی است و چنین است که هر گناه و بدي نیز به مقتضاي اراده 

 1خدا و علم ازلی او به ظهور می رسد و انجام می گیرد.

اسر هستی به حکم استعداد و اقتضاي ذاتی و ال یتغیر خود در طریقی معین سیر می کند که از به نظر ابن عربی نه تنها انسان که سر

ازل تعیین شده است و به هیچ روي دگرگون نمی شود. وي از این مسیر به صراط مستقیم تعبیر می کند. صراط مستقیم راهی است کـه 

می گردد. راهی که کردارهاي ارادي انسان نیز به عنـوان جزئـی از کـل کل هستی به ناگزیر در آن سیر می کند و جمله راهها بدان باز 

 2هستی به سیر در آن می پردازد و بدین سان جبر به عنوان واقعیتی انکار نا پذیر چهره می نماید.

 3تصریح ابن عربی بدین معناست که: اثبات هرگونه قدرت براي انسان دعوي بی دلیل و برهان است.

 4معنا که انسان به عروسک خیمه شب بازي می ماند که حرکاتش جمله نه از خود، که از خیمه شب باز است. و تأکید وي بر این
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جبري که ابن عربی به آن اعتقاد دارد، جبري است خالص تر از جبر اشاعره و جبر جهمیه. ابن عربی از یک سو منکر کسـب(جبر 

ه کردارهاي خلق محدود نمی سازد بلکه آن را مقتضاي هر ذاتی مـی بینـد و نسبی) نیز هست و از سوي دیگر همانند جهمیه، جبر را ب

 بر آن است که سراسر هستی را در بر می گیرد.

ق) اشاره 720بزرگ دیگري که در باب جبر دیدگاه خود را بیان نموده است می توان به شیخ محمود شبستري (متوفاي متصوفهاز 

 از می گوید:نمود. وي در اثر معروف خود بنام گلشن ر

 کسی کاو را بود بالذات باطل کدامین اختیار اي مرد جاهل

 به ذات خویش نیک و بد نباشد کسی کاو را وجود از خود نباشد

 ز حد خویشتن بیرون منه پاي اثر از حق شناس اندر همه جاي

*** 

 نبی فرمود کاو مانند گبر است هر آن کس را که مذهب غیر جبر است

 نسب خود در حقیقت لهو و بازي است بت مجازي استبه ما افعال را نس

 تو را از بهر کاري برگزیدند نبودي تو که فعلت آفریدند

*** 

 ولیکن بندگی در جبر و قهر است سزاوار خدایی لطف و قهر است

 نه آن کاو را نصیب از اختیار است کرامت آدمی را اضطرار است

 ز نیک و از بدپس آنگه پرسدش ا نبوده هیچ چیزش هرگز از خود

 زهی مسکین شده مختار مجبور ندارد اختیار و گشته مأمور

 1نه جور است آن که عین لطف و فضل است نه ظلم است این که عین علم و عدل است
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 می گوییم: متصوفهدر نقد دیدگاه جبري عرفا و 

را تصـدیق مـی کنـد. قـرآن و روایـات  سراسر قرآن کریم و تعالیم خاندان طهـارت(ع) و وجـدان انسـان، اراده و اختیـار آدمـی

معصومین(ع) به صراحت یا به اشارت از مختار بودن انسان و نقش آفرینی او در اعمال خویش حکایت می کنند. براي مثـال،قرآن بـر 

 اختیاري بودن کفر و ایمان که هر دو از افعال باطنی انسانند، تأکید کرده است:

 1»فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْیَکْفُر  وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکمُ«

خواهد ایمان بیاورد (و این حقیقت را پذیرا شود)، و هـر کـس میخواهـد این حقّ است از سوى پروردگارتان! هر کس مى«بگو: :«

 .»کافر گردد!

انتخاب دارد و مقهور عوامل طبیعت یـا  مبناي تمام ادیان آسمانی بر این اصل استوار است که انسان موجودي آزاد است و توانایی

ماوراء طبیعت نیست، یعنی وجود ادیان و بلکه هر گونه دستگاه تعلیم و تربیت نشانه پذیرفتن اصل اختیار در مورد انسان است. این که 

روشنی است بـر اینکـه  ه ایمان و عمل صالح دعوت می کنند و آن را پایه سعادت ابدي معرفی می نمایند خود دلیلبپیامبران مردم را 

در مکتب وحی، انسان به عنوان موجودي صاحب اختیار شناخته شده است، زیرا در غیر این صورت دعوت انبیاءکاري لغـو و بیهـوده 

 تلقی می شود.

بـدون  مفاهیمی همچون تعهد و مسئولیت، ابتالء و آزمایش، شکر و ناسپاسی، هدایت و ضاللت و... که در تعالیم دینی وجود دارند،

 فرض اختیار کامالً مفهوم خود را از دست می دهند.

با دیدگاه جبري خویش در افعال انسان، ناچارند گناه بندگان را نیز به خدا نسبت دهند. با این دیدگاه، عـدل  ناهل تصوف و عرفا

طر گناهـان اجبـاري بنـدگان، آنـان را الهی نیز زیر سئوال می رود، زیرا زمانیکه خداوند بندگان را به گناه مجبور کند و سپس به خـا

 مجازات کند باید گفت که خداوند ظالم است(نعوذ باهللا).
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خداوند متعال در قرآن کریم فاعل شر و گناهان را خود انسان نام می برند، هرچند انسان با نیرو و قدرت الهی گناهان را مرتکـب 

 می شود اما فاعل گناهان، انسان است. براي نمونه:

 1»الْفَسَادُ فىِ الْبرَّ�ِ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِى النَّاس ظَهَرَ«

 ».اند آشکار شده استفساد، در خشکى و دریا بخاطر کارهایى که مردم انجام داده:«

 2»اللَّهَ لَا یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ  أَ تَقُولُونَ عَلىَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون وَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَۀً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَیها ءَابَاءَنَا وَ اللَّهُ أَمَرَنَا بهِ�َا  قُلْ إِنَّ«

» پدران خود را بر این عمل یافتیم و خداوند ما را بـه آن دسـتور داده اسـت!«گویند: دهند مىو هنگامى که کار زشتى انجام مى:«

 .»دانید؟!دهید که نمىیزى به خدا نسبت مىدهد! آیا چخداوند (هرگز) به کار زشت فرمان نمى«بگو: 

بنابر این کسانی که به جبر عقیده دارند خواسته یا نا خواسته، عدالت خدا را انکار می کنند در حالی که خداوند متعال از این نسبت 

 هاي ناروا پاك و منزه است.

جهنم و عذاب را ارائه می دهند. آنان می گویند عذاب کـه از  یبراي فرار از این ایراد بزرگ به آنان، تفسیري جالب متصوفهعرفا و 

گرفته شده و سپس می گویند همان گونه که بهشت بـراي بهشـتیان » گوارا و شیرین«به معناي » ذبعَ«به معناي زجر و رنج است از 

نعمت بـه سـر مـی برنـد،  کمال است جهنم هم براي اصحاب آن کمال است. و می گویند: همان گونه که بهشتیان در بهشت در لذت و

 جهنمیان هم که تا ابد در آن هستند در دل آتش در لذت و آرامش به سر می برند!

 را خواهیم آورد. متصوفهبراي اینکه نگارنده این مجموعه متهم نشود بعد از توضیحی عین سخنان عرفا و 

 می نویسد:» میمحی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسال«دکتر محسن جهانگیري در کتاب 

مخالفان ابن عربی) باز بر وي اعتراض داشتند که وي همه عاصیان و گناه کاران حتـی ملحـدان و کـافران را بـاألخره نـاجی و «(

رستگار دانسته و به انقطاع عذاب به معناي درد حتی از کفار قائل شده و گفته است که کفار هم اگـر چـه در آتـش دوزخ مخلّدنـد و 
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رون نمی آیند، ولی پس از مدتی آنان را به آتش عادتی و الفتی پیدا می شود و در نتیجه دوران عذاب بـه معنـاي درد و هرگز از آن بی

شکنجه پایان می پذیرد و زمان نعمت و سعادت فرا می رسد و عذاب گوارا می گردد و در این حالـت عـذاب را بـه واسـطه عـذوبت 

 ذب گرفته شده است....طعمش عذاب می نامند که عذاب در اصل از عَ

عاصیان از جمله کفار قائل بوده و این قول مخالف این انتقاد (به ابن عربی) وارد است که او به انقطاع عذاب به معناي درد از جمیع 

ی مسلمانان اعم از شیعیان و سنّیان اتفاق کلمه دارند، همان طور که اهل بهشـت در بهشـت مخلـد مـاجماع اهل اسالم است که جمیع 

با اینکه در ظـاهر بـا باشند، کفار نیز براي همیشه در جهنم باقی می مانند و درد و شکنجه می بینند. اما ابن عربی، چنان که گفته شد، 

این اجماع مخالفتی نکرده، که او هم به ظاهر به خلود کفار در آتش دوزخ قائل شده و عذابشان را دائمی دانسته اسـت، امـا در واقـع 

رده است، زیرا این عقیده هولناك و در عین حال غریب و نو ظهور را اظهار کرده است که کفـار پـس از مـدتی کـه در خرق اجماع ک

آتش جهنم ماندند آنان را به آتش عادتی و الفتی پیدا می شود و در نتیجه آتش برایشان شیرین و گوارا می گردد و عذاب، عذب مـی 

 المت گردید که رحمت خداوند بر غضبش سابق است.شود، همان طور که براي ابراهیم برد و س

مالحظه شد که او بسیار زیرکانه عذاب را از معناي اصطالحیش کـه درد و شـکنجه اسـت خـارج کـرد و بـراي آن معنـاي غیـر 

تی نشـان اصطالحی قائل شد و به این وسیله هم با ظاهر اقوال مسلمانان به خلود کفار در آتش و عذاب الهی آشکارا از خـود مخـالف

نداد و هم عقیده خود را که با مقصود اهل اسالم از خلود کفار در عذاب مخالف است، به گونه اي موافق با آنان نمایاند، به این صورت 

به معناي درد و شکنجه متحقق است و هم عذاب به معناي که قائل شد در دوزخ در خصوص همه عاصیان از جمله کافران، هم عذاب 

گفت گناهکاران مدتی از آتش رنج می برند و درد و شکنجه می بینند، اما این درد و شکنجه دائمی نیست و پایان کار  عذب وگوارا که

 1».همه عاصیان در همان آتش جهنم نعمت و خوشی خواهد بود

 ابن عربی در کتاب فصوص الحکم در فص یونسیه می نویسد:
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النار إذ ال بدّ لصورة النار بعد انتهاء مدّة العقاب أن تکون برداً و سالماً علی من فیها و و أما اهل النار فما لهم الی النعیم، و لکن فی «

 ».هذا نعیمهم

عاقبتشان) به نعیم است لکن در نار، زیرا صورت نار بعد از انتهاي مدت عقاب ناچار است بر هر کس ( هل نار مآلشاناترجمه: اما 

 1شان است.که در آن است برد و سالم شود و این نعیم

 مال صدرا در کتاب اسفار اربعه نقل می کند:

ب کما یلتذّ أهل الجنّۀ بالظالل و النور و ولثم الحسـان رفهم یتلذذون بما هم فیه من نار و زمهریر و ما فیها من لدغ الحیّات و العقا«

 ».من الحور

برند همان گونه که اهل بهشت از سایه ها و نـور و  ترجمه: جهنمیان در جهنم از آتش و زمهریر و نیش مارها و عقرب ها لذّت می

 همسران بهشتی لذت می برند!

 می نویسد:» فیه ما فیه«مولوي با گونه اي دیگر شادي و خوشی جهنمیان را بیان می کند، وي در کتاب 

د از حـق و چیـزي از خبـر اهل دوزخ در دوزخ خوشتر باشند که در دنیا، زیرا در دوزخ از حق با خبر باشند و در دنیا بی خبرن«

حق شیرین تر نباشد پس اینکه دنیا را آرزو می برند از براي آن است که عملی کنند تا از مظهر لطف با خبر شـوند نـه آنکـه دنیـا از 

 2».دوزخ خوشتر است

هـی و اجمـاع مسـلمین مغایر با تعـالیم انبیـاء ال متصوفههمان گونه که جناب دکتر محسن جهانگیري بیان نمود، این عقیده عرفا و 

است. خداوند متعال در قرآن کریم در آیات فراوانی به گروه هایی وعده عذاب دائمی داده و آنان را مشمول لعن خود در دنیا و آخرت 

 ساخته است، که براي نمونه به چند آیه اشاره می شود:
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الِمِینَ( )75رَّ�ُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ(لَا یُفَت )74إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فىِ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ(« وَ  )76وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَاکِن کـاَنُواْ هُـمُ الظـَّ

 1»نَادَوْاْ یَامَالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّکَ  قَالَ إِنَّکمُ مَّکِثُونَ

 )75یابد، و در آنجا از همه چیز مأیوسـند. (ف نمىهرگز عذاب آنان تخفی )74مانند. ((ولى) مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه مى«

اى مالک دوزخ! (اى کاش) پروردگارت ما را بمیراند (تـا «کشند: آنها فریاد مى )76ما به آنها ستم نکردیم، آنان خود ستمکار بودند! (

 »)77» (شما در این جا ماندنى هستید!«گوید: مى» آسوده شویم)!

 2»سُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِیهَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌوَ مَن یَعْصِ اللَّهَ وَ رَ«

کند که جاودانه در آن خواهد و آن کس که نافرمانى خدا و پیامبرش را کند و از مرزهاى او تجاوز نماید، او را در آتشى وارد مى«

 »اى است.ماند و براى او مجازات خوارکننده

 3»ذُوقُواْ الْعَذَابَ  إِنَّ اللَّهَ کاَنَ عَزِیزًا حَکِیمًاالَّذِینَ کَفَرُواْ بِ�َایَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا کلُّ�َمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیرْ�َهَا لِیَ إِنَّ«

که هر گاه پوستهاى تنشان (در آن) بریان گردد (و بسوزد)،  کنیمکسانى که به آیات ما کافر شدند، بزودى آنها را در آتشى وارد مى«

 »دهد).دهیم، تا کیفر (الهى) را بچشند. خداوند، توانا و حکیم است (و روى حساب، کیفر مىپوستهاى دیگرى به جاى آن قرار مى

الِمِینَ(کَیْفَ یَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا کَفَرُواْ بَعْدَ إِیمَانهِ�ِمْ وَ شَهِدُواْ أَنَّ الرَّ« هُ لَـا یَهْـدِى الْقَـوْمَ الظـَّ أُوْلَئـکَ  )86سُولَ حَقٌّ وَ جَاءَهُمُ الْبَیِّنَاتُ  وَ اللـَّ

 4»یُنظَرُونَخَالِدِینَ فِیهَا لَا یخُ�َفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ  )87جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَیْهِمْ لَعْنَۀَ اللَّهِ وَ الْمَلَئکَۀِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ(

هاى روشن بـراى آنهـا، کـافر کند که بعد از ایمان و گواهى به حقّانیّت رسول و آمدن نشانهچگونه خداوند جمعیّتى را هدایت مى«

کیفر آنها، این است که لعن (و طرد) خداوند و فرشتگان و مردم همگى  )86شدند؟! و خدا، جمعیّت ستمکاران را هدایت نخواهد کرد! (

 »شود.یابد و به آنها مهلت داده نمىمانند مجازاتشان تخفیف نمىهمواره در این لعن (و طرد و نفرین) مى )87ست. (بر آنها

                                                 
 77تا 74زخرف/ 1
 14نساء/ 2
 56نساء/ 3
 88تا 86آل عمران/ 4
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 1»ا لَهُ عَذَابًا عَظِیمًوَ مَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِیهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ«

ماند و خداونـد بـر و هر کس، فرد باایمانى را از روى عمد به قتل برساند، مجازاتِ او دوزخ است در حالى که جاودانه در آن مى«

 »سازد و عذاب عظیمى براى او آماده ساخته استکند و او را از رحمتش دور مىاو غضب مى

ی گرایش یابند، عدم معرفت صحیح نسبت به مسـئله توحیـد و خـدا به چنین دیدگاه هاي باطل متصوفهآنچه که سبب شده عرفا و 

تمسک قابل اطمینان و اعتماد در جهت شناخت خداونـد و س. فلسفه و عرفان که جزء علوم بشري است نمی تواند یک ماستشناسی 

پاك و ناب الهی از سر چشمه زیرا معارف مباحث توحیدي باشد. باید دامان مفسران حقیقی قرآن کریم یعنی خاندان طهارت را گرفت 

 هاي گواراي آنان دائم در جریان است.

 امام باقر(ع) می فرماید:

 2»ءٌ أَخَذُوهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتأَمَا إِنَّهُ لَیْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقٌّ وَ لَا صَوَابٌ إِلَّا شَیْ«

 ر آنکه از ما اهل بیت گرفته باشد.ترجمه: نزد هیچ کس از مردم ایده صحیحی وجود ندارد مگ

 امام به حق صادق(ع) می فرماید:

 3»کذب من سمع أنّه یعرفنا و هو متمسّک بعروة غیرنا«

 ترجمه: دروغ می گوید کسی که ادعاي شناخت ما را می کند ولی در عین حال به سراغ دیگران می رود.

 

 

 

                                                 
 93نساء/ 1
 157ص 26بحار األنوار ج 2
 16ح 93ص 11وسائل الشیعه ج 3
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 روش کتاب و سنت در شناخت توحیدصل ششم: ف

ترین فصل این مجموعه می باشد که با تمسک به آموزه هاي دینی طریق صحیح خدا شناسی و توحیـد بـه صـورت این فصل مهم

 اختصار بیان می شود.

باید دانست آنچه به عنوان عرفان و فلسفه اکنون در حوزه دین و علوم اسالمی مطرح می شـود، دسـتاورد اندیشـه و ذوق بشـري 

ي معصوم از خطا نمی باشد نمی توان گفت که با تمسک به این علوم، انسان قطعاً در عقایـد بـه است و از آنجا که اندیشه و ذوق بشر

حقایق می رسد. تنها راه اطمینان بخش جهت رسیدن به معارف توحیدي، طریق وحی می باشد. زیرا در ایـن طریـق خـالق و هسـتی 

 می گردد.دهنده ما و تمام موجودات دیگر، یعنی خداوند متعال معلم انسان ها 

موضوع توحید و معرفت خداوند متعال در منابع اسالمی بویژه منابع شیعی عالوه بر کثرت آن، آنقدر روشن و صریح طرح شده کـه 

حتی با نگاهی اجمالی به این نوع روایات و همچنین محکمات آیات می توان دریافت که روش پیامبر اسالم و خاندان پاك و مطهرش 

 الً با روش هاي بشري مغایر است. زیرا آن بزرگواران فقط با توجه به وحی الهی معارف را بیان می نمودند.در مسأله توحید، کام

بنابر این تنها شناخت و معارفی صحیح اند که از راه وحی الهی و علم ربانی معصوم به دست آیند و آنچه که به عنوان علوم اسالمی 

هرگز راهی مطمئن براي رسیدن به شناخت عارف الهی با اندیشه هاي بشري امتزاج یافته مدر آن مطرح است مانند فلسفه و عرفان که 

و کسب حقایق نمی باشد. آیا با وجود معارف فراوان خاندان طهارت در زمینه توحید و شناخت خداوند متعال، سزاوار است که عمـده 

 عقایدمان را عرفا و فالسفه رقم زنند؟

 :مرحوم عالمه مجلسی می نویسد
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این جنایت بر دین اسالم و شهرت نشر دادن کتاب هاي فالسفه در بین مسلمین از بدعت هـاي خلفـاي جـور بـوده (یعنـی بنـی «

عباس) که با ائمه معصومین(ع) دشمن بوده اند. آنها بر این منظور مطالب فالسفه و کتب آنها را بین مسلمین رواج دادند که مـردم را از 

 1».یعت روشن اسالم منصرف و روگردان سازندائمه معصومین(ع) و از شر

 جناب آیت اهللا محمد تقی مصباح یزدي که از پژوهش گران عرصه فلسفه است می نویسد:

دستگاه هاي ستمگر بنی امیه و بنی عباس که به نا حق مسند حکومت اسالمی را اشغال کرده بودند به شـدت احسـاس نیـاز بـه «

خزانـه  معـدن علـم و همان اولیاي به حق مردم، یعنی حالی که اهل بیت پیامبر(ص) در ی کردند وپایگاهی مردمی درمیان مسلمانان م

بـا تشـویق  رو کوشـیدند تـا از ایـن تطمیع نداشتند. هاي حاکم براي جلب افراد وسیله اي جز تهدید و دستگاه الهی بودند، وحی دار

رومیـان و ایرانیـان در  بـا اسـتفاده از علـم یونانیـان و شـند وجمع آوري صاحب نظران به دستگاه خـویش رونقـی بخ دانشمندان و

انواع دانشها و فنون با انگیزه هاي گونـاگون و بـه وسـیله  وبدین ترتیب افکار مختلف فلسفی  برابرپیشوایان اهل بیت دکانی بگشایند.

 2».دوست و دشمن وارد محیط اسالمی گردید

 ان بزرگ عرصه عرفان و فلسفه است می گوید:رپروفسور عبد الجواد فالطوري که از پژوهش گ

خطر این است که اگر ما عقاید دینی را برپایه ها (ي علوم بشري مثل عرفان و فلسفه) بنا کنیم، وقتی که این پایه ها فرو ریخـت «

اسـت کـه بـا  عقاید ما نیز سست می شود. براي مؤمن شدن هیچ چیزي همچون آنچه خود قرآن توجه می دهد مفید نیست و آن ایـن

در صنع الهی بنگرید. سال هاست که کسی عقاید ارسطو را به عنوان حقیقت تلقی نمی کند، آن وقت شما می خواهید حقیقتش اعجاب 

است که خلط دین و فلسفه، نه به نفع فلسفه و نه به نفع دین بوده است. دیـن را از دیـن  را هم به عالم عرضه کنید. عقیده کلی من این

 3».اخته و فلسفه را از تحرك و پویایی اشبودنش اند

 وي در جاي دیگر می گوید:

                                                 
 197ص 57بحار األنوار ج 1
 33ص 1آموزش فلسفه ج 2
 100ص 8نور الصادق، فصل نامه تخصصی عرفان و فلسفه شماره 3
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پایه هایی که اساس فلسفه صدر المتألهین بر آن بوده است اآلن فرو ریخته است. آیا اصالً مایـه خجالـت نیسـت کـه مـا بیـاییم «

 1».استحکام آیات قرآن را با استناد به اقوال فیلسوفان تأیید کنیم؟!

 ه معارف خاندان عصمت و طهارت علیهم السالم به اختصار بیان می شود:اینک در ده شمار

 انسان وسیله اي براي کسب معرفت ندارد و معرفت صنع و موهبت الهی است. -1

در ادیان الهی و روش کتاب و سنت، معرفت به ذات ربوبی، هیچگاه به صورت یک مسئله مجهول و مشکوك کـه محتـاج بـراهین 

 بات فلسفی یا مکاشفه عرفانی باشد مطرح نشده است.مختلف و استدالل و اث

از دیدگاه منابع دینی معرفت خداوند، موهبتی است و حاصل فعل و صنع خداست. اوست که فطرت انسان را ساحت نزول معرفـت 

ا انسان در پرتـو خود نموده و خود را با همه اوصاف جمال و جالل نمایانده است. و همچنین خداوند عقل را حجت باطن مقرر نمود ت

 رشد فطري خویش، عقل را شکوفا سازد و خیر و شر را از هم تمیز دهد.

طبق روایات معصومان(ع) عقل جایگاه ویژه اي دارد: عقل دلیل راه انسان است. خداوند به وسیله عقل عبادت می شود. انسان، بی 

 است و نوري است که خدا به بندگان بخشیده است و...عقل مرده است. دینداري که عقل ندارد ارزش ندارد. عقل زیور انسان 

 آري، عقل سلیم خالق قادر پاك را اثبات می کند و حکم می کند که ولی نعمت خود را سپاس گوي و بندگی وي کن.

ري اما باید توجه کرد که شناخت خداوند متعال و معرفت نسبت به وي از راه عقل و استدالل هاي آن و حتی عرفان و سلوك بشـ

 خدا معرفت خویش را در قلب بشر وارد کند. خداوند می فرماید:خود ممکن نیست. باید 

 امام علی(ع) می فرماید:

 2»و هو الذي إبتدأ الغایات و النهایات أم کیف تدرکه العقول و لم یجعل لها سبیالً إال إدراکه...«... 

                                                 
 162کتاب فالطوري ص 1
 27ص 25بحار األنوار ج 2
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ل ها او را درك می کنند در حـالی کـه در آن راهـی بـه سـوي ترجمه: و اوست که غایت ها و نهایت ها را آفرید. پس چطور عق

 نداد.ادراکش قرار 

 عن صفوان قال، قلت لعبد صالح(ع): هل فی الناس إستطاعۀ یتعاطون بها المعرفۀ؟«

 1»قل: ال، إنّما هو تطوّل من اهللا

 معرفت موهبتی است از طرف خداوند. :نه،فرمود از امام صادق(ع) سئوال شد:آیا انسان توان و استطاعت معرفت خداوند را دارد؟«:

 از امام صادق(ع) سئوال شد:

 عل فی الناس أداة ینالون بها المعرفۀ؟هل جُ«

 قال: فقال: ال، قلت: فهل کلّفوا المعرفۀ؟

 2»قال: ال، علی اهللا البیان، ال یکلّف اهللا نفساً إلّا وسعها...

 معرفت قرار داده شده است؟ بهوسیله اي براي نیل ترجمه: از امام صادق(ع) سئوال شد که آیا در انسان 

 امام فرمود: نه

 سئوال می شود که آیا انسان تکلیف به معرفت هم شده است؟

 می فرماید: نه، معرفت بر خود خداست و خداوند کسی را تکلیف نمی کند مگر به اندازه توانایی اش.

 د:امام زین العابدین(ع) در دعاي ابو حمزه ثمالی می فرمای

 ».بک عرفتک و أنت دللتنی علیک و دعوتنی إلیک و لو ال أنت لم أدر ما أنت«

ترجمه: تو را به وسیله خودت شناختم و تو مرا به خودت راهنمایی کردي و به سوي خودت دعوتم کردي. و اگر راهنمایی تو نبود 

 یستی؟کنمی دانستم 

                                                 
 323ص 5همان ج 1
 مؤسسه نشر اسالمی 414توحید صدوق ص 2
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 امام صادق(ع) فرمود:

 1.»اهللا إلّا باهللا ۀال تدرك معرف«

 معرفت خدا جز به وسیله خدا درك نمی شود.ترجمه: 

 2»الحمد هللا الّذي هدانا للمعرفته«

 ترجمه: سپاس خداي را که ما را به معرفتش هدایت کرد.

 انسان بر فطرت توحید و اسالم خلق شده است  -2

 بر اساس معارف کتاب و سنت، انسان از بدو تولد، بر فطرت توحید و اسالم به دنیا می آید.

قال: ذرأهم علی معرفۀ أنّه ربّهم و لوال  "فطرة اهللا التی فطر الناس علیها"عزّ و جلّ، عن زراره قال: سألت أبا جعفر(ع) عن قول اهللا «

 3».ذلک لم یعلموا حین سئلوا من ربّهم و ال من رازقهم

فرمودنـد آنهـا را بـر معرفـت اینکـه او ...» فطـرة اهللا الّتـی«ترجمه: از حضرت باقر(ع) درباره معرفت خداوند در این آیه پرسیدم 

 .پروردگارشان است آفرید و اگر این نبود، وقتی از پروردگارشان و روزي دهنده شان پرسیده می شود، نمی توانستند پاسخ دهند

 خداوند به مخلوقش معرفی نمی گردد و مخلوق گزارشی از خالق نمی دهد. -3

. آنچه که به عنوان برهان نظم در حکمت ین مخلوق است که به خدا شناخته می شودمخلوقش شناخته نمی شود، بلکه ا خداوند به

و کالم و دیگر روش هاي معرفتی بیان شده است، اگر منظور این باشد که به وسیله آن برهان وجود خداوند ثابت مـی شـود، صـحیح 

 یم، غلط است.است و اگر بیان شود که با برهان نظم معرفت و شناخت نسبت به خدا کسب می کن

                                                 
 327ص 1اصول کافی ج 1
 مفاتیح الجنان دعاي شب بیست و هفتم ماه رجب 2
 98ص 1اثبات الهداة ج 3
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در روش اهل بیت(ع) مخلوق گزارشی از خالق و آیه گزارشی از ذو اآلیه در بر ندارد. براي روشن شدن موضوع به مثـالی توجـه 

 کنید. (هر چند خداوند برتر است از مثال هاي ما، لکن براي تقریب ذهن این مثال مطرح می شود).

ه شده است. آیا با دیدن این کلمه می توان خصوصیات نویسنده آن را دریافت نوشت» آب«مثالً فرض کنید روي تخته کالسی کلمه 

 و فهمید که چقدر سواد دارد و مدرکش چیست؟ و یا سطح تحصیالتش چقدر است؟

مسلماً این کلمه هیچ گزارشی از نویسنده آن در بر ندارد و تنها نتیجه اي که از این نوشته می توان گرفت این است کـه ایـن کلمـه 

صادفی نوشته نشده است بلکه نویسنده اي دارد. اما از این نوشته میزان علم او را نمی توان فهمید و با این کلمه نسبت به نویسنده آن ت

 معرفت پیدا نمی کنیم.

یز اگر نسبت آن کلمه با علم نویسنده را با نسبت مخلوقات با خداوند بسنجیم مسلماً نسبت دوم در مقابـل نسـبت اول بسـیار نـاچ

اما از آیات الهی می توان خالق است. (اگر چه این قیاس صحیح نیست) با این حال چطور یک کلمه نویسنده آن را نشان دار نمی کند 

و عرفا به این مهم، آنان را به تشبیه خداوند با مخلوقات خویش کشانیده اسـت. آنـان مـی گوینـد  متصوفهآن را شناخت؟ عدم توجه 

 ون آئینه اي است که اسماء و صفات خدا بلکه ذات وي را نمایش می دهند. و چنین می سرایند:پدیده هاي خداوند همچ

 به دریا بنگرم دریا تو وینم به صحرا بنگرم صحرا تو وینم

 1نشان از قامت رعنا تو وینم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

کسی است که خدا را در هر چیز ببیند بلکـه عـین خـود چیـز وتا آن جا پیش رفتند که گفتند،پدیده ها عین ذات الهی اند وعارف 

 بداند.

البته پدیده ها قدرت و عظمت خداوند و دقت و لطافت وي را نمایش می دهند به این معنا که انسان با تأمـل و تعمـق نسـبت بـه 

که خالق گل ظریف و زیبا و تواناست؛ مثالً با نگاه کردن به گل، می یابد مخلوقات متوجه می شود که خالق حکیم و قدرتمندي دارند. 

اما نه اینکه کیفیت زیبایی خدا همان کیفیت زیبایی گل است. یا همان زیبایی خداست که در چهره گل متبلور گشته است. ایـن همـان 
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ه دیدگاه غلط اهل تصوف و عرفان است که می خواهند خصوصیات و صفات و اسماء و حتی ذات الهی را در پدیـده هـایش مشـاهد

 کنند و نسبت به خدا با خصوصیات پدیده هایش معرفت کسب کنند.

دفه و تصادفی در کار نبوده و صانعی حکیم و توانا دارد، امـا ایـن آیـات بـه آیات خداوند به وضوح می گویند که در خلقتشان صُ

 هیچ وجه موجب شناخت صانع و خالق نمی شوند.

 است و موجب می شود که معرفت آن معروف فطري تجدید گردد.همچنین آیات مذکر انسان به معرفت فطري خویش 

خالصه اینکه خداوند با مخلوقاتش شناخته نمی شود و مخلوق گزارشی از خالق نمی دهد. در معارف نورانی خاندان طهـارت بـه 

 این موضوع تصریح شده است. براي مثال به نمونه اي توجه کنید:

 (ع):عن منصور بن حازم، قلت ألبی عبد اهللا«

 1».عرف بخلقه، بل العباد یعرفون باهللا، فقال: رحمک اهللاإنّی ناظرت قوماً فقلت لهم: إنّ اهللا عزّ و جلّ، أجلّ و أعزّ و أکرم من أن یُ

 ترجمه: منصور بن حازم به امام صادق(ع) عرض کرد:

ر و با عزّت تر از این است که به وسیله خلقش با گروهی و به آنان گفتم: خداوند جلّ جالله، جلیل تر و بزرگوارتمن مناظره کردم 

 شناخته شود، بلکه بندگان به وسیله خدا شناخته می شوند.

 پس حضرت فرمودند: خدا تو را رحمت کند.

 .معرفت خدا خارج از دو حد تشبیه و تعطیل است -4

و از آن طـرف بـرایش هـیچ گونـه  در مراجعه به وجدانمان می یابیم که خدا هست یعنی وجود دارد. (خارج از حد تعطیل اسـت)

 شبیه، مانند، ندّ و نظیري سراغ نداریم و نمی توانیم او را تشبیه کنیم.

تمام پیامبران آمدند تا بگویند خداوند غیر مخلوقاتش است و او را شبیه و ندّي نیست. پیامبر بزرگوار اسالم(ص) در آغاز دعـوت 

 ».لّا اهللا و خلع األندادإأدعوکم الی شهادة أن ال إله «خویش فرمودند: 
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 ترجمه: دعوت می کنم شما را به شهادت دادن به این که خدایی جز اهللا نیست و به اینکه براي خداوند مانند ها را قائل نشوید.

 توحید فطري همان خلع أنداد است که تمام پیامبران مبلغان آن بودند.

آنان می گویند: » تشکیک وجود است«بناي آن عرفان ابن عربی است اما باالترین سخن در روش حکمت متعالیه صدرایی که زیر 

در مرتبه شدید با حقیقۀ الوجود در مرتبه ضعیف، عین هم هستند و بین علّت و معلول (خدا و پدیده هـا) سـنخیت مـی حقیقۀ الوجود 

 باشد و این غیر تعالیم انبیاء الهی در مسأله توحید است.

نخ ممکنات باشد در حقیقت خلع انداد نشده است و وجود خدا نیز شبیه وجود ممکنات شده امـا در باید گفت که اگر خداوند از س

 حد اعال و شدید آن.

این نوع خدا شناسی درست مانند خدا شناسی مورچه است. اگر به مورچه بگویند خدا چیست؟ چون مورچه قـدرت خـود را در 

ی گوید: خدا مثل من مورچه است اما با این تفاوت که شاخک هـاي خیلـی شاخک هاي خود می بیند فوري شبیه سازي می کند و م

 بزرگتري دارد!

 امام باقر(ع) می فرماید:

کلما میزتموه بأوهامکم فی أدق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود إلیکم و لعل النمل الصغار تتـوهم أن هللا تعـالى زبـانیتین فـإن «

 1»ال یتصف بهما و هذا حال العقالء فیما یصفون اهللا تعالى به ذلک کمالها و یتوهم أن عدمها نقصان لمن

ترجمه:آنچه به وسیله عقلتان در دقیق ترین معانی تشخیص دادید، مخلوق است، مانند خودتان ساخته شده است. و به خودتان بـر 

ل اوست و میپندارند که نداشتن آنها می گردد وشاید مورچه هاي کوچک بپندارند که خداوند تعالی دو شاخک دارد که نشانه هاي کما

براي کسانی که با آن دو شاخک وصف نمی شوند،نقصانی است و این است حال صاحب عقالن در آنچه خداي تعالی را بـدان وصـف 

 می کنند.
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ی نـور عرفا و حکما می گویند که وجود حق متعال مرتبه عالی تري از وجود مخلوقات است و هم سنخ با آنهاست. می گویند وقت

 ضعیف را بتوان شکافت، نور قوي را هم می توان قیاس و تشبیه نمود زیرا مشت نمونه خروار است.

معرفی می کنند، تولید شده ذهن و توهمشان می باشد نه خـداي واقـع، کـه ممکـن اسـت ایـن  متصوفهاما آن خدایی که حکما و 

 توهمات در مرحله اي هم شهودشان شود.

ن سئوال پیش آید که با توجه به این مباحث آیا می توان گفت که روش ائمه(ع) در معرفت خـدا، تعطیـل در این جا ممکن است ای

 معرفت است و انسان راهی به شناخت خداوند ندارد؟ آیا این روش همان حرفی نیست که معطله می گفتند؟

اعلی مرتبه  معرفت خداوند در لکه شناسایی وپاسخ باید گفت که بر اساس روش ائمه(ع) نه تنها معرفت خداوند تعطیل نیست ب در

هـا  به انسـان خداوند خود را 1و احادیث فراوان معصومین(ع) در عالمی(طبق برخی از آیات قرآن کریم  براي بشر حاصل شده است.

خداوند متعال متولـد  عرضه نمود و معرفی کرد و معرفت خویش را به انسان ها عنایت فرمود. بنابر این تمام انسان ها با سابقه معرفت

 می شوند).

معرفت صنع خداوند متعال است و خداوند به هر کس صالح بداند آن را عنایت می کند. البته انسان با تدبر و تعمـق در مخلوقـات 

 خدا، آن میثاق و معرفت فطري توحیدي خود را آشکار می کند و متذکر آن می گردد.

معرفت خدا به سوي انسان مسدود است. بلکه این است که انسان با حواس خود و یا پس در این مقام سخن ما این نیست که باب 

 با عقل خود و حتی باالتر با سلوك و شهود خود نمی تواند خدا را بشناسد.

 انسان باید تابع وحی خدا و تعالیم و مقررات و احکام الهی باشد تا خداوند معرفتش را به او عنایت کند.

 روایات معصومان(ع) که در معرفت خداوند هم تعطیل را رد می کنند و هم تشبیه را، توجه فرمایید:اینک به تعدادي از 
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التَّعْطِیـلِ وَ حَـدِّ یُخْرِجُهُ مِنَ الْحَـدَّیْنِ حَـدِّ  ،قَالَ نَعَمْ ؟ءٌیَجُوزُ أَنْ یُقَالَ لِلَّهِ إِنَّهُ شَیْ )ع(عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی«

 1»التَّشْبِیه

از امام باقر (ع) سؤال شد: رواست که بخدا گویند چیزیست؟ فرمود: آرى چیزى که او را از حد تعطیل (خدائى نیسـت) و «ترجمه: 

و طبیعـى اى پس کافر مخلوق) خارج کند (یعنى چون گوئى خدا چیزیست اعتراف بوجودش کردهه ساختن او بشبیه حد تشبیه (مانند 

 ».)نیستى اما باید بدانى که او چیزیست بیمانند

ۀَ جِهَـقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَلَهُ إِنِّیَّۀٌ وَ مَائِیَّۀٌ قَالَ نَعَمْ لَا یُثْبَتُ الشَّیْ« فَۀِ وَ ءُ إِلَّا بِإِنِّیَّۀٍ وَ مَائِیَّۀٍ قَالَ لَهُ السَّائِلُ فَلَهُ کَیْفِیَّۀٌ قَالَ لَا لِـأَنَّ الْکَیْفِیـَّ ۀُ الصـِّ

بَّهَهُ بِغَیْـرِهِ فَقَـدْ أَثْبَتَـهُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ جِهَۀِ التَّعْطِیلِ وَ التَّشْبِیهِ لِأَنَّ مَنْ نَفَاهُ فَقَدْ أَنْکَرَهُ وَ دَفَعَ رُبُوبِیَّتَهُ وَ أَ الْإِحَاطَۀِ وَ لَکِنْ لَا بُدَّ بْطَلَهُ وَ مَنْ شـَ

سْتَحِقُّهَا غَیْرُهُ وَ لَا یُشَارِكُ فِیهَا وَ لَا یُحَـاطُ الْمَصْنُوعِینَ الَّذِینَ لَا یَسْتَحِقُّونَ الرُّبُوبِیَّۀَ وَ لَکِنْ لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ أَنَّ لَهُ کَیْفِیَّۀً لَا یَ بِصِفَۀِ الْمَخْلُوقِینَ

 2»بِهَا وَ لَا یَعْلَمُهَا غَیْرُه

ئوال کرد: خدا را چگونه کیفیتی است؟ امام صادق(ع) فرمود: خـدا را کیفیـت و چگـونگی ترجمه: از امام جعفر صادق(ع) کسی س

نمی باشد، زیرا کیفیت از نظر وصف خارجی و احاطه بر شیء یعنی محاط شدن شیء به وجود می آید و به هـر حـال ناچـار بایـد از 

و ربوبیت او را رد کرده و ابطالش نموده و هر که او را به  عقیده تعطیل و تشبیه خارج شد، زیرا کسی که بگوید او نیست، منکر او شده

 چیزي تشبیه نماید او را با وصف مخلوق ساخته شده اي که شایسته ربوبیت نیست ثابت کرده.

 در زمینه رد تشبیه مخلوقات به خداوند توجه کنید:(ع) امیر مؤمنانبه چند روایت 

 3»لْمَخْلُوقِینالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِیِّ عَنْ شَبَهِ ا«

 ».ها برترسپاس خداوندى را سزاست که از شباهت داشتن به پدیده«ترجمه: 

 1»كٌشرِمُ وَهُفَ هِلقِخَبِ اهللاُ هَبَّن شَمَ«
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 ».آن که خدا را به مخلوقاتش تشبیه کند مشرك است«ترجمه: 

 2»إنّه بخالف شیء من األشیاء«

 »ترجمه: او غیر از هر چیزي از چیزهاست

 3».لَى اللَّهُ عَمَّا یَقُولُهُ الْمُشَبِّهُونتَعَا«

 ».منزه است خداوند از آنچه تشبیه کنندگان می گویند«ترجمه: 

 4»األشیاء الفِخِبِ یءٌشَ وَهُ«

 »او چیزي است به خالف چیز هاي دیگر«ترجمه: 

 خداوند به حواس ظاهري و باطنی شناخته نمی شود -5

ادراك نمی شود. هم حواس پنج گانه ظاهري و هم حواس باطنی مثـل قلـب، عـاجز از  به حواس ظاهري و باطنیخداوند متعال 

 ادراك اوهستند.

با بررسی مجموعه روایات پیرامون خدا، أئمه معصومین(علیهم السالم) با تعابیر مختلفی کلیه قوایی را که احیاناً بشر بخواهد بـا آن 

و بیان فرموده اند که این آالت توانایی ادراك معرفت خداوند را ندارند و چنانچه با قوا نیل به معرفت پیدا کند عاجز از معرفت دانسته 

 این ابزار کسی خداوند را توهم نماید در حقیقت خدا را ادراك نکرده است بلکه چیزي خالف او را درك نموده.

که مخلوق و زائیـده ذهـن و عقـل خـویش اما در فلسفه و عرفان به این مهم توجه نشده است. فالسفه می خواهند با آن مفاهیمی 

 است خدا را بشناسند و در قالب الفاظ معرفی کنند.

 حال سئوال اینجاست چگونه با مفاهیمی که ساخت وهم و ذهن بشر است می توان خدا را شناخت؟
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دارند که بر خدا حمل نمود آیا آن مفاهیمی که از رابطه علت و سبب هاي طبیعی با یکدیگر، در ذهن بشر ایجاد شده توانایی آن را 

 و با آن خدا را شناخت؟

خدا را شناخت. چیـزي کـه  در تعالیم خاندان طهارت(علیهم السالم) به وضوح آمده که حتی با قواي باطنی مثل قلب هم نمی توان

ب خویش بشناسیم و درك در سیر و سلوك می خواهیم خدا را به قلنهادن عرفا و متصوفه شعار آن را می دهند این است که ما با گام 

گـر چـه  و پرستش هر موجودي در واقع پرستش خداست،طبق درك و شهود قلبی ما خداوند عین اشیاء است  آنگاه می گویند: کنیم.

 بت باشد!

خـدا بت پرستی همان  واقع اما این گونه معارف در تعالیم انبیاء الهی جایگاهی ندارد. آنان هرگز نگفتند خداوند عین اشیاء است و

 پرستی است.

 بنابر این اگر بشر جهت رسیدن به معرفت خدا تکیه بر قواي خود کند دچار مشکالت فراوانی در عقاید می گردد.

البته همان گونه که بیان شد هرگز راه معرفت الهی براي انسان مسدود نمی باشد و خداوند چون مصلحت بداند عالی ترین معـارف 

 یت می فرماید و آن غیر از این است که انسان خود می تواند از طریق قلب به معارف الهی رسد.را از طریق قلب به انسان عنا

اي سالکان گمان نکنید که با قلبتان و با سیر و سلوکتان مـی توانیـد خـدا را بشناسـید،  :عمق سخنان خاندان طهارت این است که

 پس بنده او باشید تا معرفتش را به شما بدهد. ،کندبه شما عنایت  اومعرفت خداوند اکتسابی نیست بلکه باید خود 

 به چند حدیث در این زمینه که معرفت خدا اکتسابی نیست توجه فرمایید:

 1».کُلُّ مَا تُصُوِّرَ فَهُوَ بِخِلَافِه«

 هر چه تصور شود (با حواس ظاهري یا باطنی)، او غیر از آن است.«ترجمه: 

ى وَ لَـالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ یَ« خْصٌ فَیَتَجَـزَّأَ وَ لَـا کُنْ لَهُ أَوَّلٌ مَعْلُومٌ وَ لَا آخِرٌ مُتَنَاهٍ وَ لَا قَبْلٌ مُدْرَكٌ وَ لَا بَعْدٌ مَحْدُودٌ وَ لَا أَمَـدٌ بِحَتـَّ ا شـَ

 1...».اتُهَا وَ الْأَلْبَابُ وَ أَذْهَانُهَا صِفَتَهاخْتِلَافُ صِفَۀٍ فَیَتَنَاهَى فَلَا تُدْرِكُ الْعُقُولُ وَ أَوْهَامُهَا وَ لَا الْفِکَرُ وَ خَطَرَ

                                                 
 201ص 1احتجاج شیخ طبرسی ج 1
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سپاس خداي را که... صفت او را عقل ها و کنکاش هاي آن درك نمی کند و همچنین است فکر و آنچه بدان خطور مـی «ترجمه: 

 »کند و خرد و ذهنیات آن

 2».وَ أَوْهَامُ الْقُلُوبِ لَا تُدْرِکُه«...

 س باطنی انسان) او را درك نمی کنند.و فهم قلب ها (حوا«ترجمه: 

 امام علی(ع) می فرماید:

 3...»الَّذِي تَعْجِزُ الْحَوَاسُّ أَنْ تُدْرِکَهُ وَ الْأَوْهَامُ أَنْ تَنَالَهُ وَ الْخَطَرَاتُ أَنْ تَحُدَّه«

از اینکه بـه او برسـند نـا  او کسی است که حواس(چه حواس ظاهري و چه حواس باطنی) از درك او نا توانند و فهم ها«ترجمه: 

 ».توانند و آنچه به ذهن خطور می کنند از اینکه او را محدود کند عاجزند

 امام علی(ع) می فرماید:

 4».ال تستلمه المشاعر«

 ».شعورها راهی به سوي او ندارند«

 5».لماًعِ هِوا بِحیطُم یُلَ«

 6».هیچ علمی به او احاطه پیدا نمی کند«

 حضرت فرمود:» چگونه پروردگارت را شناختی؟«پرسیدند:  وقتی از امیر مؤمنان

 7».بما عرّفنی نفسه«

                                                                                                                                                                                     
 289ص 4بحار األنوار ج 1
 286ص 1اصول کافی ج 2
 211ص 4بحار األنوار ج 3
 152نهج البالغه خطبه 4
 91همان خطبه 5
 ر می کشد و مقاماتی را براي آن نام می برد!طبق این احادیث آشکار، ابن عربی بر چه اساسی ذات خدا را به تصوی 6
 86ص 1اصول کافی ج 7
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 ».با آن شناختی که خود را به من می شناساند«

 امام صادق(ع) می فرماید:

 1».قِ إِذَا عَرَّفَهُمْ أَنْ یَقْبَلُوالَیْسَ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ یَعْرِفُوا وَ لِلْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ أَنْ یُعَرِّفَهُمْ وَ لِلَّهِ عَلَى الْخَلْ«

. اما بر عهده خداوند تبارك و تعالى هست که خود را به مردم معرفى کند و آنگاه بر عهده خدا را بشناسندبر عهده مردم نیست که «

 ».مردمان خواهد بود که بعد از توضیح و بیان، دستورات او را بپذیرند و فرمان ببرند

 قرآن کریم می فرماید: خداوند متعال هم در

 2».إِنَّکَ لَا تهَ�ْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَاکِنَّ اللَّهَ یهَ�ْدِى مَن یَشَاءُ  وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِین«

کند و او به هدایت یافتگـان آگـاهتر توانى کسى را که دوست دارى هدایت کنى ولى خداوند هر کس را بخواهد هدایت مىتو نمى«

 ».است!

 امام حسین(ع) در دعاي عرفه می فرماید:

 3».أَوْجَبْتَ عَلَیَّ حُجَّتَکَ بِأَنْ أَلْهَمْتَنِی مَعْرِفَتَک«

 ».با الهام معرفت خویش به من، حجت خود را بر من تمام کردي«

 خداوند از خلقش خالی است و خلقش هم از خدا خالی می باشند -6

وحدت وجود و موجود می باشند از دیدگاه روایات، اشیاء غیـر خداوندنـد و همچنـین که قائل به  متصوفهبر خالف عقاید عرفا و 

دیدگاه حکمت متعالیه مال صدرا  که بسیار متأثر از عقاید صوفیه می باشد  که معتقد به سنخیت میان علت و معلول و تشکیک وجـود 

یستند. طبق تعالیم قطعی خاندان طهارت(ع) نمی تـوان د ممکنات از یک سنخ نومی باشد از دیدگاه کتاب و سنت وجود خداوند و وج

اما در مکتب عرفا و فالسفه سنخیت میان وجـود خـالق و مخلـوق یکـی از میان وجود او و وجود مخلوق اشتراك معنوي قائل شد. 

                                                 
 163ص 1همان ج 1
 56قصص/ 2
 340اقبال األعمال ص 3
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یکـی از بزرگتـرین  اساسی ترین قضایایی است که بقیه قضایا و استدالالت خدا شناسی بر همین پایه بنا شده است. پذیرش این سخن

شبیه سازي هایی است که مخلوق از خداي ذهنی خویش نسبت به خودش ساخته است و ایـن یکـی از همـان مصـادیق نحـوه خـدا 

 شناسی مورچه است که قبالً شرحش گذشت.

 روایاتی که در این قسمت آورده می شود به دو موضوع تصریح دارند:

داوند خالی است. که با این دسته از روایات عقاید اهل تصوف که می گویند اشـیاء الف: خداوند از خلقش خالی و خلقش هم از خ

 ظهور ذات الهی است منتفی می شود.

ب: عدم سنخیت میان خالق و مخلوق. که با این دسته از روایات سخنان فالسفه و حکما که وجود خدا را هم سنخ مخلوقات بیان 

 می دارند منتفی می شود.

و  متصـوفهمالك، تعالیم این بزرگواران است، نـه آنچـه کـه عرفـا و علیهم السالم پیروان راستین خاندان طهارت به هر حال براي 

 فالسفه می گویند. زیرا پیامبر بزرگوار اسالم عرفا و فالسفه را کنار قرآن قرار نداد، بلکه تا روز قیامت خاندان پاك و مطهرش را کنـار

 1قرآن قرار داد.

 فرماید: امام باقر(ع) می

 2».ءٍ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللَّهإِنَّ اللَّهَ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقَهُ خِلْوٌ مِنْهُ وَ کُلُّ مَا وَقَعَ عَلَیْهِ اسْمُ شَیْ«

لـوق ذات خداوند از ذات خلق تهى و خالى است. ذات خلق هم از ذات خداوند تهى و خالى است. هر شیئى، یعنى هر چیزى مخ«

 .»است جز خداوند که خالق چیزها است

 امام صادق(ع) می فرماید:

                                                 
دو تمسک جوییـد دو چیز گران بها را در میان شما به یادگار می گذارم: کتاب خدا و اهل بیتم. مادامی که به این «اشاره به حدیث نورانی ثقلین که پیامبر بزرگوار اسالم فرمود:  1

 ».گمراه نمی شوید

 این حدیث (حدیث ثقلین) در معتبر ترین منابع شیعه و سنی به حد تواتر ذکر شده است.
 240ص 1اصول کافی ج 2
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 1».هِلقِی خَفِ وَال هُ وَ یهِفِ هِلقِال خَ«

 مخلوقاتش در او نیست (یعنی مخلوقاتش خصوصیات او را ندارند) و او در مخلوقاتش نیست.«

 امام علی(ع) می فرماید:

 2».ه...وقاتِخلُمَ ۀِسَجانِعن مُ هُزَّنَه و تُذاتِبِ هِلی ذاتِعَ لَّن دَیا مَ«...

 ».اي کسی که ذاتش به ذاتش داللت می کند و از هم جنس و هم سنخ بودن با مخلوقاتش منزه است«

 امام رضا(ع) می فرماید:

 3»وَ کُنْهُهُ تَفْرِیقٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ وَ غُیُورُهُ تَحْدِیدٌ لِمَا سِوَاه«

او و مخلوقاتش و اینکه خداوند غیر از مخلوقاتش است او را حد نمی زند بلکه دیگـر اشـیاء حـد مـی  کنه او تفاوت است میان«

 خورند.

ذات خداوند غیر می گویند: اگر نگوییم اشیاء عین ذات الهی است، ذات خدا محدود با اشیاء می شود. در حالی که  متصوفهعرفا و 

 محدود است. پس تمام اشیاء عین ذات الهی هستند.

جواب: طبق این روایات و روایات دیگر، اگر بگوییم خدا غیر اشیاء است این غیریت موجب نمی شود که خداوند حد بخورد. زیرا 

 ممکنات که مباین با خدا هستند ایجاد حد و مرز براي خود می کنند اما هرگز خدا را محدود نمی سازند.

ز اوست. ثانیاً: این تباین خدا را حد نمی زند. ثالثاً: چگونگی آن را نمـی پس اوالً: خداوند غیر از خلقش است و خلقش هم غیر ا

دانیم و نمی فهمیم و فعل خدا هم طور ندارد. رابعاً: طبق صریح روایات تفکر درباره خدا و فعل او چیزي جز سرگردانی و تحیر در پی 

 نخواهد داشت.

 امام صادق(ع) می فرماید:

                                                 
 266ص 1همان ج 1
 دعاي صباح 2
 227ص 4بحار األنوار ج 3
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 1».لقه...ن خَبائن مِ«

 د مباین(غیر) خلقش است. یعنی خداوند غیریت تام با خلقش دارد.خداون«

 می فرماید: امام علی(ع) 

 2».هلقِن خَمِ هُمییزُه تَو توحیدُ هُحیدُوت هُتُفَعرِمَ وَ«... 

 ».شناخت او توحید است و توحید او، جدا کردن اوست از مخلوقاتش«

نـد. امـا دیـدگاه نروایت دیگر، معصوم(ع) خدا را غیر مخلوق معرفی می کهمان گونه که مالحظه نمودید، طبق این روایات و دهها 

وحدت و یکی بودن است. به طرفداران عقاید صوفیان باید گفت: معنا در این احادیث کامالً مشخص است و هر گونـه  متصوفهعرفا و 

دان طهـارت خداونـد از هـر جهـت غیـر تفسیر مخالف ظاهر این روایات نورانی تفسیر به رأي می باشـد. خالصـه: در دیـدگاه خانـ

 مخلوقاتش است.

 اسماء و صفات خداوند توقیفی است -7

بر اساس روایات، حق نداریم از قِبل خودمان، خدا را نام گذاري کنیم و باید به آنچه خداوند خودش را به آن هـا توصـیف کـرده 

اسم و تعبیري که صـالح و ذوقشـان باشـد روي خداونـد است متوقف باشیم. اما این مهم در عرفان و تصوف رعایت نشده و آنها هر 

 متعال می گذارند، مانند: می، ساغر، معشوق، بت، گیسو و...

باشد  هبشر نمی تواند براي خدا اسم بگذارد. زیرا وقتی انسان می تواند براي شیء اسم بگذارد که با قوه عاقله اش به مسمّی پی برد

به هیچ وجه از سنخ ممکنات نیست، پس اسم هم نمـی تـوان خدا پی به خدا ببرد و از آن جا که  و چون انسان نمی تواند با قوه عاقله

 براي او گذاشت و اگر اسم بگذارد براي او ندّ درست کرده است.

                                                 
 346ص 1اصول کافی ج 1
 253ص 4بحار األنوار ج 2
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ایم اگر خداوند را به اوصافی چون: بت، ساغر، خم ابرو، سلسله مو و... نام بریم خداوند را مانند معشوق هاي زمینی توصیف کرده 

و این مخالف آموزه هاي دینی است. در هیچ یک از سخنان امامان معصوم(ع) و اصحاب و یاران با وفایشان این گونـه تعـابیر یافـت 

 نمی شود.

 اسماء و صفات الهی توقیفی است و این مهم در روایات فروانی مورد تأکید قرار گرفته است که نمونه هایی ذکر می شود:

 1».کفسُنَ هِبِ فتَصَما وَإلّا بِ کَفُال أصِ مَّاللّهُ«

 ».خداوندا تو را وصف نمی کنم، مگر به آن چیزي که خودت را به آن وصف کرده اي«

 2».فُوصَو ال یُ دُّحِن ال یَمَ بحانَسُ«

 ».منزه است کسی که محدود نمی شود و وصف نمی گردد«

 3».هُفسُنَ هِبِ فَصَما وَبِ وهُفُصِفَ«

 ».نچنان که خود را به آن وصف کرده استپس او را وصف کنید آ«

 4».سبحان هو کما وصف نفسه و الواصفون ال یبلغون نعته«

 ».منزه است او، همان طور که خودش را وصف کرده است و وصف کنندگان به وصف او نمی رسند«

 5».و إنّ الخالق ال یوصف إلّابما وصف به نفسه«

 ».چه خود را به آن وصف کرده استو همانا خالق وصف نمی شودمگر به وسیله آن«

 6».تعالی اهللا عمّا یصفه الواصفون«
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 ».خداوند بلند مرتبه تر از این است که وصف کنندگان او را وصف کنند«

 نهی از تکلم و تفکر در ذات خدا -8

توصیف نکـرده بـود مـا ما حق سخن گفتن درباره خدا را نداریم و اگر انبیاء نیامده بودند و خداوند خودش را با اسماء و صفاتش 

حق هیچ گونه سخنی درباره خداوند را نداشتیم، اصالً اسماء و صفات خداست که زبان ما را باز کرده و به ما اذن می دهد که درباره او 

 به همان گونه که خودش، خودش را توصیف کرده سخن بگوییم.

گونه از خدا آن ن عربی که باالترین مقام را در بین عرفا دارد، اما این مهم در عرفان و تصوف رعایت نشده است. به عنوان مثال، اب

و مقامات ذات او سخن می گوید که گویا ذات الهی را با چشم سر دیده و آنچنان با آب و تاب در آثارش از مقامات ذات الهی سـخن 

 خویش رؤیت نموده است.گفته که انگار (نعوذ باهللا) ذات الهی مانند مجسمه اي است که او آن را با تمام حواس 

در حالی که طبق آموزه هاي خاندان طهارت، هم از تکلم درباره خدا نهی شده ایم و هم از تفکر. به چنـد حـدیث در ایـن مـورد 

 توجه کنید:

 امام باقر(ع) می فرماید:

 ».تکلّموا فی خلق اهللا و ال تکلّموا فی اهللا، فإنّ الکالم فی اهللا ال یزداد صاحبه إلّا تحیّراً«

 ».درباره مخلوقات خدا صحبت کنید و در مورد خدا صحبت نکنید. کالم در مورد خدا به صاحبش جز حیرت نمی افزاید«

 و در حدیث دیگري می فرماید:

 1».تکلّموا فی کلّ شیء و ال تکلّموا فی ذات اهللا«

 ».در مورد همه چیز صحبت کنید اما در مورد ذات خدا صحبت نکنید«

 می فرماید:» و إنّ الی ربّک المنتهی«ر توضیح آیه امام صادق(ع) د

 1».فإذا انتهی الکالم الی اهللا فأمسکوا«

                                                 
 269ص 1اصول کافی ج 1
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 ».کالم منتهی به خدا شد پس بایستید پس هرگاه«

 امیر مؤمنان علی(ع) می فرماید:

 2».من تفکّر فی ذات اهللا الحدّ«

 ».ملحد شده استهر که در ذات خدا فکر کند «

 امام صادق(ع) می فرماید:

 3».إیّاکم و التفکّر فی اهللا، إنّ التفکّر فی اهللا ال یزید إلّا تیهاً«

 ».بپرهیزید از تفکر درباره خدا، تفکر درباره خدا جز گمراهی نیفزاید«

 کماالت و صفات انسان و و دیگر موجودات غیر از کماالت و صفات الهی است و فقط در اسم مشترکند و در معنا مختلف -9

گویند: هر صفت و هر کمالی که در انسان و دیگر موجودات می باشد همان کمال و صفات الهی اسـت امـا بـه  عرفا و متصوفه می

صورت محدود و مقید. اما در معارف خاندان عصمت و طهارت صفات و کماالت انسان و دیگـر موجـودات را غیـر از صـفات الهـی 

استوار است: همان گونه که خداونـد در ذات خـویش بـی نظیـر اسـت در معرفی می کنند. تعالیم خاندان طهارت علیهم السالم بر این 

صفات و کماالت خویش هم بی نظیر می باشد. در دیدگاه خاندان طهارت کماالت و صفاتی که در انسـان و دیگـر موجـودات اسـت 

 موجودات نمی باشد. مخلوق خدا و اعطاي الهی به موجودات می باشد و هیچ گونه سنخیتی بین صفات الهی و کماالت و صفات

اما همان گونه که بیان شد در دیدگاه عرفا و متصوفه صفات انسان و دیگر موجودات همان صـفات الهـی اسـت امـا بـه صـورت 

 محدود.

کـه در به عنوان مثال آنان زیبایی گل را همان زیبایی خدا می دانند، علم و کماالت انسان را همان علم و صفات الهـی مـی داننـد 

ان به صورت مقید ظهور کرده است. قدرت انسان، بینایی انسان، مهربانی انسان و دیگر صفات را مرحله نازلـه اي از همـان وجود انس

                                                                                                                                                                                     
 270همان ص 1
 658ص 77فصل 2غرر الحکم ج 2
 455ص 6وسائل الشیعه ج 3



 123 

صفات الهی می دانند، اما در توحید خاندان طهارت صفات خداوند و انسان و دیگر مخلوقات فقط در اسـم مشـترکند امـا در معنـا و 

 حقیقت آن متفاوت و مختلف.

 اره روایات فراوانی است که به دو مورد آن اشاره می شود:در این ب

 1».هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر، الواحد األحد الصمد... ال یشبهه شیء و ال یشبه هو شیئاً...«امام رضا(ع): 

ر ذات و صـفات) شـبیه خداوند لطیف آگاه شنواي بیناست یگانه یکتا، صمدي است که نزاده و نه زاده شده... او به هیچ چیـز (د: «

 نیست و چیزي هم (در ذات و صفات) به او شبیه نمی باشد.

ى أَنْ یَـدْعُوهُ ثُمَّ وَصَفَ نَفْسَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِأَسْمَاءٍ دَعَا الْخَلْقَ إِذْ خَلَقَهُمْ وَ تَعَبَّدَهُمْ وَ ابْتَلَاهُمْ إِلَـ«...و در حدیث دیگري می فرماید: 

وَ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ اللَّهُ عَالِماً لِأَنَّهُ لَا یَجْهَلُ شَیْئاً فَقَدْ جَمَعَ الْخَالِقَ وَ الْمَخْلُوقَ اسْمُ الْعِلْمِ ... ى نَفْسَهُ سَمِیعاً بَصِیراً قَادِراً قَائِماً ظَاهِراً بَاطِناًبِهَا فَسَمَّ

وَى عَلَـى سَمِیعاً لَا بِجُزْءٍ فِیهِ یَسْمَعُ بِهِ الصَّوْتَ وَ لَا یُبْصِرُ بِهِ کَمَا أَنَّ جُزْءَنَا الَّذِي نَسْمَعُ بِـهِ لَـا نَقْـ اخْتَلَفَ الْمَعْنَى عَلَى مَا رَأَیْتَ وَ سُمِّیَ رَبُّنَا

وَ هَکَذَا الْبَصَرُ لَا  قَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ بِالسَّمِیعِ وَ اخْتَلَفَ الْمَعْنَىفَالنَّظَرِ بِهِ وَ لَکِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا یَخْفَى عَلَیْهِ الْأَصْوَاتُ لَیْسَ عَلَى حَدِّ مَا سُمِّینَا نَحْنُ 

مُ وَ اخْتَلَـفَ فَقَـدْ یَجْهَلُ شَخْصـاً مَنْظُـوراً إِلَیْـهِ بِجُزْءٍ بِهِ أَبْصَرَ کَمَا أَنَّا نُبْصِرُ بِجُزْءٍ مِنَّا لَا نَنْتَفِعُ بِهِ فِی غَیْرِهِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ لَا  جَمَعَنَـا الِاسـْ

 2».الْمَعْنَى

خداوند تبارك و تعالی خویش را به نام هایی وصف کرده است که وقتـی بنـدگان را آفریـد و آنـان را بـه «امام رضا(ع) فرمودند: 

 لطیـف، پنهان، پا دارنده، آشکار،داشت و گرفتارشان ساخت او را با آن نام ها بخوانند. بنابر این خویش را شنوا، بینا، توانا ب عبادت وا

آگاه، قوي، عزیز، حکیم، دانا، و امثال این نام ها نامید... خداوند از آن روي عالم نامیده شده است کـه هـیچ چیـزي بـرایش مجهـول 

وردگار مـا نام علیم در آفریننده و آفریده شده بکار رفته است ولی همان گونه که مشاهده کردي معناي آن دو فـرق میکنـد.پر نیست.

شنونده نامیده شده است اما نه به وجود جزئی در او که با آن صدا را بشنود یا چیزي را ببیند. آن گونه که در ما آن جزئی که به وسیله 

                                                 
 باب أسماءاهللا 246توحید صدوق ص 1
 266همان ص 2
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ا آن می شنویم، بر دیدن توسط آن توانا نیستیم و حال آنکه خداوند خبر داده که صداها بر او پوشیده نیست اما نه آنگونه که ما خـود ر

 1».(شنوا) ما بندگان و خدا از لحاظ لفظ مشترك هستیم اما معناي آن فرق می کند» سمیع«شنوا می نامیم. در لفظ 

 اسامی خداوند همان صفات اویند که غیر خدا هستند -10

 در مباحث عرفانی و فلسفی اسم غیر صفت است و هر کدام به یک اعتبار خاصی منظور می شود، حـال آنکـه در روایـات، اسـم

 همان صفت است.

 به دو روایت در این زمینه توجه کنید: اسم ها همان صفاتی هستند که خداوند خودش را به آنها توصیف کرده است. به عنوان نمونه

 2».إِنَّ الْأَسْمَاءَ صِفَاتٌ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهعن عبد الرحمن بن ابی نجران عن ابی جعفر علیه السالم: « -1

 ».هستند که خداوند خودش را به آنها وصف کرده استاسم ها همان صفات :«

 3».مَا هُوَ قَالَ صِفَۀٌ لِمَوْصُوف عَنِ الِاسْمِ [أبا الحسن الرضا]مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُعَنْ « -2

 از ایشان پرسیدم که اسم چیست؟:«

 ».فرمودند: صفتی است براي موصوفی

صفات خدا در عین ذات اوست و حال آنکه در روایات متعددي صریحاً بیان شـده اسـت در عرفان و تصوف و روش هاي بشري، 

 که صفت غیر موصوف است و صفات مخلوق می باشند. براي نمونه:

 4».وَ اللَّهُ یُسَمَّى بِأَسْمَائِهِ وَ هُوَ غَیْرُ أَسْمَائِهِ وَ الْأَسْمَاءُ غَیْرُه« -1

 ».اء آنها و او غیر از اسم اشیاء است و اسماء غیر او هستندو خداوند مخلوقاتش را نام نهادبه اسم:«

                                                 
سم اشتراك دارند فراوان است. کافی است که محققان و مشتاقان معارف خانـدان سخنان امامان معصوم در این باره که کماالت و صفات خدا با کماالت و صفات انسان فقط در ا 1

مراجعه نمایند و ده ها سخن ارزشمند آن » نام هاي خداوند و فرق بین معناي نام هاي خداوند و معناي نام هاي مخلوقین«طهارت علیهم السالم به کتاب توحید شیخ صدوق باب 

 بزرگواران را مشاهده نمایند.
 256ص 1صول کافی جا 2
 326همان ص 3
 328ص 1اصول کافی، ج 4
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 1».اسْمُ اللَّهِ غَیْرُه« -2

 ».اسم خدا غیر از خداست:«

 2».وَ الِاسْمُ غَیْرُ الْمُسَمَّى« -3

 ».نام [خدا] غیر از نام نهاده شده [خدا] هست:«

 3».الْمَوْصُوفِ أَنَّهُ غَیْرُ الصِّفَۀ بِشَهَادَةِ کُلِّ صِفَۀٍ أَنَّهَا غَیْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَةِ« -4

 ».به واسطه شهادت دادن هر صفتی به اینکه غیر از موصوفش است و شهادت دادن هر موصوفی به اینکه او غیر صفت است:«

 4».ءٍ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللَّهءٍ وَقَعَ عَلَیْهِ اسْمُ شَیْاسْمُ اللَّهِ غَیْرُهُ وَ کُلُّ شَیْ« -5

 ».نامیده شود مخلوق است غیر از خداوند» چیزي«اسم خدا غیر از خداست و هر چه :«

 توحید ذاتی، صفاتی و فعلی از دیدگاه عرفان و تصوف و خاندان طهارت علیهم السالم

 توحید ذاتی: -1

خـویش یگانـه اسـت و با توجه به احادیث نورانی که از خاندان طهارت مطرح شد و صدها روایات معتبر دیگر، خداوند در ذات 

 هیچ شبیه و نظیري ندارد.

اما در دیدگاه اهل عرفان اصطالحی و تصوف توحید ذاتی به این معناست که در هستی به غیر از یـک ذات، ذات دیگـري وجـود 

خداونـد  تطوّرات همان ذات واحدند و بجـز ذات تمام اشیاء –همان گونه که مطرح شد  –ندارد و آن ذات خداوند است. می گویند:  

هیچ موجودي هستی ندارد. می گویند: آسمان، زمین، انسان، حیوان، درخت و دیگر اشیاء ظهور همان ذات واحد است و هـیچ فرقـی 

 بین خداوند و اشیاء نمی باشد مگر در اطالق و تقیید.

                                                 
 همان 1
 254ص 1همان ج 2
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طبق تعالیم خاندان طهارت علـیهم سخن عرفا و متصوفه در توحید ذاتی مغایرت کامل با تعالیم خاندان طهارت علیهم السالم دارد. 

السالم اشیاء غیر خدا هستند و هیچ سنخیتی بین ذات خداوند متعال و اشیاء نمی باشد، اما عرفا می گویند: اشیاء عین ذات خداوند می 

 باشند.

 توحید صفاتی: -2

ت خود یگانه و بـی همتاسـت در طبق تعالیم نورانی خاندان طهارت توحید صفاتی به این معناست که همان طور که خداوند در ذا

صفات نیز یگانه است. بر اساس این معنا از توحید صفاتی، هر چند برخی از صفات براي مخلوقات نیز به کار می رود، ایـن اشـتراك 

 فقط در لفظ مشهود است و خداوند در حقیقت این صفات، یگانه و بی نظیر است.

 امام علی(ع) می فرماید:

 1». قَادِرٍ غَیْرَهُ یَقْدِرُ وَ یَعْجَزهُ ذَلِیلٌ وَ کُلُّ قَوِيٍّ غَیْرَهُ ضَعِیفٌ وَ کُلُّ مَالِکٍ غَیْرَهُ مَمْلُوكٌ وَ کُلُّ عَالِمٍ غَیْرَهُ مُتَعَلِّمٌ وَ کُلُّکُلُّ عَزِیزٍ غَیْرَ«

عالمى جز او دانش آموز است،  هر عزیزى جز او ذلیل، و هر نیرومندى جز او ضعیف و ناتوان است، هر مالکى جز او بنده، و هر:«

 2».هر قدرتمندى جز او، گاهى توانا و زمانى ناتوان است

 صدوق مراجعه شود.» توحید«و صدها روایت دیگر در این زمینه که کافی است به کتاب 

د انسان و دیگـر اما توحید صفاتی در منظر عرفا و متصوفه گونه اي دیگر است. آنان می گویند: تمام صفات و کماالتی که در وجو

 موجودات است همان کماالت و صفات الهی است به صورت محدود و مقید.

طبق آموزه هاي خاندان طهارت، صفات و کماالتی که در انسـان و دیگـر موجـودات اسـت مخلـوق خداونـد و اعطـاي وي بـه 

 موجودات می باشد.

                                                 
 65نهج البالغه خطبه 1
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ه این معناست که خداوند خالق کماالت و صفات می باشد و بنابر این عدم استقالل انسان و دیگر موجودات در صفات و کماالت ب

او به موجودات اعطا نموده است نه اینکه صفات و کماالت انسان و دیگر موجودات همان صفات و کماالت الهی به صورت محـدود و 

 مقید است.

تی با صـفات و کمـاالت خداونـد بنا بر این عقیده درست در توحید صفاتی این است: صفات و کماالت مخلوقات هیچ گونه سنخی

 ندارند.

 توحید افعالی: -3

 با توجه به آموزه هاي خاندان طهارت علیهم السالم دو معناي صحیح از توحید افعالی را می توان بیان نمود:

الف: هر فعلی که در جهان رخ می دهد تحت سلطنت خداوند متعال و مشیت و تقدیر اوست و هـیچ فـاعلی مسـتقل از او وجـود 

 ارد.ند

اما باید توجه کرد که نفی استقالل از فعل موجودات در سخنان ائمه معصومین علیهم السالم به ایـن معناسـت کـه انسـان و دیگـر 

 فعل خویش را انجام می دهند نه اینکه فاعل حقیقی خداست.موجودات با قدرت و توان الهی 

ر و بد خود عقوبت می شود دلیل این است که انسان فاعـل فعـل اینکه انسان با کارهاي نیک خود پاداش می گیرد و با کارهاي ش

 خویش است اما فعل خود را با مشیت الهی و قدرت و توان الهی انجام می دهد.

به این معناست که خداوند به فعل موجودات علم و آگـاهی  –طبق آموزه هاي خاندان طهارت علیهم السالم  –معناي مشیت الهی 

 ه اراده کند می تواند مانع از فعل انسان و دیگر موجودات شود.کامل دارد و هر گاه ک

 ب: همان گونه که خداوند متعال در ذات و صفات خویش یگانه است در فعل خود نیز یگانه و بی نظیر است.

نسان از خاك کوزه صنع خداوند متعال بدون مواد اولیه و نقشه می باشد، اما انسان ها با مواد اولیه و طراحی چیزي را می سازند. ا

خلق نموده انسان و دیگر موجودات زمینی را می سـازد. فعـل » ال من شیء«و اشیاء سفالی می سازد اما خداوند از خاکی که خود از 

 خداوند متعال با قدرت خویش است اما فعل دیگر موجودات با قدرتی است که خداوند به آنها اعطا نموده است.
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گونه سنخیتی با فعل مخلوقات خویش ندارد و همان گونه که خداوند در صفات و ذات بی نظیـر اسـت بنابر این فعل خداوند هیچ 

 در فعل خود نیز بی نظیر است.

توحید افعالی در دیدگاه اهل عرفان و تصوف به گونه اي دیگر است. آنان فاعل تمام فعل ها را خدا می دانند و مطلقـاً هـر گونـه 

 جودات نفی می کنند.استقاللی را از فعل دیگر مو

 آنان موجودات را وسیله و ابزاري می دانند جهت ظهور و بروز فعل الهی در جهان.

فاعل حقیقی در قتل علی(ع) را خداونـد نـام مولوي در دفتر دوم مثنوي در داستان شهادت امام علی(ع) طبق این دیدگاه انحرافی، 

 ین خداوند مطرح می کند.می برد و دست و آستین ابن ملجم ملعون را دست و آست

 چون زنم بر آلت حق طعن و دق آلت حقی تو، فاعل دست حق

و در نهایت ابن ملجم ملعون که در سخن نبی مکرم اسالم(ص) شقی ترین انسان از اول تا آخر است را تبرئـه مـی نمایـد و وي را 

 د: الیق شفاعت امیر مؤمنان معرفی می کند. از قول امیر مؤمنان علی(ع) می گوی

 خواجه روحم نه مملوك تنم لیک بی غم شو شفیع تو منم

 همان گونه که قبالً مطرح شد این دیدگاه انحرافی اهل عرفان و تصوف به جبر مطلق منتهی می شود.
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 نتیجه گیري و جمع بندي

حید و خدا شناسی اسـت کـه سـایر توحید سر آغاز تبلیغ انبیاء الهی و نیز سر انجام آن می باشد. بر اساس تبیین صحیح مسأله تو

عقاید استوار می شود. در طول تاریخ اسالم نحله ها و روش هاي علمی گوناگونی ایجاد شدند و داعی طریق معرفت و توحید را سـر 

 دادند. در این میان صوفیان و عارفان با ادعاي رسیدن به عمق دین وارد عرصه عقاید مسلمین شدند.

مطرح است به شواهد گوناگون تاریخی، خارج از اسالم وارد حوزه تفکر اسالمی  1اصطالحی نیه و عرفاآنچه به عنوان عقاید صوف

 2گردیده است.

در معرفت خدا، قرن ها پیش از ظهور اسالم، ریشه اي بس کهن در شرق و بخصوص هند داشته است. طبق  متصوفهروش عرفا و 

د به ایران و بین النهرین و اسکندریه راه یافتـه و در حـوزه فکـري فلسـفه نـو نظر برخی از محققین این روش و سلوك عرفانی از هن

 افالطونیان توجیه علمی یافت و مبانی آن به صورت کالسیک تدوین شد.

 بعد از ظهور اسالم این عقاید وارد اسالم شد و توسط عرفاي مسلمان بویژه محی الدین ابن عربی به شکوفایی و اوج رسید.

این فکر وجود داشته و به عنوان رمز و  ،در همه ادوار تاریخ 3جوهره اصلی مشرب عرفانی در معرفت خداست، وحدت وجودي که

 راز و اساس همه مکاتب عرفانی قبل و بعد از اسالم مطرح بوده است.

ها ظهور همـان در این معرفت، یک وجود بیشتر در عالم نیست که همان هم موجود است و آن خداست. و می گویند: تمام پدیده 

موجود است. طبق این دیدگاه اشیاء چیزي جز ظهور ذات خدا و عین او نمی باشند. می گویند: اشیاء عین ذات الهی اند با این تفاوت 

 که ذات خدا مطلق است و اشیاء محدود و مقیدند.

                                                 
مورد نقد قرار گرفت عرفان التقـاطی و صـوفیانه مـی همان گونه که قبالً گفته شد اصل عرفان و پاك سازي درون مورد پذیرش اسالم است. اما آن عرفانی که در این مجموعه  1

 باشد نه عرفان ناب اسالمی که همان عرفان خاندان طهارت است.
 دالیل در بخش هاي پیشین ذکر شد 2
 مقصود وحدت وجود و موجود است 3
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ه طور کلّی اشیاء موجود نیستند، هر تعبیر دیگري که بزرگان عرفاي اصطالحی و صوفیه درباره وحدت وجود دارند این است که: ب

چه هست خداست. و هر چیز دیگري غیر از خدا تنها نمودي است بی بود، و اگر بودي هسـت آن بـود خداسـت. و همچنـین تعبیـر 

دیگري که از وحدت وجود در روش عرفانی مطرح است این است که خداوند در مقام واحدیت در اعیان ثابته تجلی مـی کنـد و ایـن 

ظهور پدیده هاست. پس اشیاء و پدیده ها تجلی ذات خداوندند که در چشم ما متکثر شده اند، اما حقایقشان همـان نـور واحـد  همان

 الهی است که عارف با چشم تیز بینش کثرات را خرد می کند و دور می ریزد و فقط خدا را در اشیاء مشاهده می کند.

خداوندي است و به چشم تنگ ما گوناگون آمده است، پس هـر چیـز سـزاوار  می گویند: چون حقیقت تمام مخلوقات تجلی ذات

 چون بت ظهور همان خداي بزرگ است.می پرستد را عبودیت و بندگی است، حتی اگر بت باشد، و می گویند: بت پرست هم خدا 

 شیخ محمود شبستري می گوید:

 تبدانستی که دین در بت پرستی اس مسلمان گر بدانستی که بت چیست

آنان طبق این عقیده، هیچ گونه دوئیتی را (جز اطالق و تقیید) بین خدا و اشیاء قائل نیستند و می گوینـد: اصـالً در نظـام موجـود 

 دوئیتی وجود ندارد، بلکه وجود و موجود یکی است و آن خداست.

خارج از ادیان الهی دارد. اشخاصی چون  نظریه وحدت وجود و موجود هیچ سابقه اي در تعالیم نورانی اسالم ندارد، بلکه ریشه در

از بزرگترین مروجین این نظریه در ادیان الهی بودند و نظرات ابن عربی و دیگر عرفاي بزرگ اسـالم ریشـه در » فلوطین«و » فیلون«

 افکار آنان دارد.

دلیلشان براي توجیـه ایـن نظریـه  همواره مخالفان این عقیده را به قشري گري و نفهمی یا کوري متهم می کنند و مهمترین متصوفه

بیان خواب و رؤیا و کشف و شهودات شخصی خویش است. در حالی که کشف و شهود و رؤیاي عرفا در اثبـات وحـدت وجـود در 

نظر مخالفان هیچ حجیتی ندارد. مخالفان می گویند: حکم صریح عقل این است که در مورد پذیرش این عقیده بسـیار مهـم بایـد تـابع 

 جه عقلی و شرعی بود نه رؤیا و کشف و شهود.دلیل مو
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با مراجعه به منابع اسالمی خصوصاً قرآن کریم و احادیث متواتر از خاندان طهارت(علیهم السالم)، صراحتاً مشخص مـی شـود کـه 

 د.مغایرت دار متصوفهروشی که بزرگان دین اسالم در راه توحید و خدا شناسی بیان می کنند، کامالً با روش عرفا و 

دیدگاه قرآن کریم و خاندان طهارت(علیهم السالم) در باب توحید این است که خداوند غیر مخلوقاتش می باشد، او هـم در ذات و 

وحدت وجود و موجـود کـه هم در صفات و اسماء خویش بی نظیر است. طبق تعالیم قرآن کریم و احادیث متواتر خاندان طهارت(ع) 

 ترین مقصد توحید مطرح می کنند، یک عقیده باطل است.به عنوان عالی  متصوفهعرفا و 

انسان توان رسیدن به عالی ترین مقام ذات الهی و فانی شدن در آن را دارد، امـا طبـق جهـان بینـی  متصوفهدر جهان بینی عرفا و 

زي جز توهمات ذهنی یا بیـان خاندان طهارت(علیهم السالم)، انسان هیچ راهی به ذات الهی ندارد و هر چه که درباره آن می گوید چی

 کشف و شهودات باطل وي نمی باشد.

دارد مقاماتی را براي ذات خدا ترسیم می کند، گویا ذات الهـی مسـخّر ذهـن  متصوفهابن عربی که جایگاه ممتازي در بین عرفا و 

باره ذات خداوند متعال و تفکـر در اوست. و این در حالی است که در تعالیم خاندان طهارت(علیهم السالم) به شدت از بحث کردن در

آن نهی شده است. آنچه قرآن و عترت می گوید این است که انسان با قدرت تفکر و تعقل خویش به راحتی می تواند صـانع حکـیم و 

الهـی را  . امامان معصوم معرفتقادر و پاك را اثبات کند، اما عقل و حتی قواي باطن مثل قلب توانایی شناخت و معرفت خدا را ندارد

 فعل و صنع خدا می دانند و آن را موهبتی می دانند غیر اکتسابی.

خداوند متعال در عالمی غیر از این عالم دنیا معرفت خود را به همه انسان ها عنایت فرموده است و همه با فطرت و معرفـت الهـی 

 معرفت موهبتی و توحید فطري است.متولد شده اند و مهمترین وظیفه انبیاء الهی یاد آوري و تذکر نسبت به همان 

طبق معارف اهل بیت(ع)، انسان بعد از اینکه خدا را با وجدان بیدار و عقل سلیم خویش اثبات نمود و تابع بی چون و چراي وحی 

ند هـر الهی گشت و احکام دین را مو به مو اجرا نمود، قلب وي قابلیت کسب عالی ترین معارف ناب توحیدي را پیدا می کند و خداو

 مقدار که مشیتش اقتضا کند، معرفت خود را به آن قلب مستعد عنایت می فرماید.

 است. کشاندهو فالسفه به این مهم، آنان را در وادي تشبیه خداوند به مخلوقات خویش  متصوفهعدم توجه عرفا و 
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ز مفاهیم ذهنی فالسفه اسـت مخلـوق ذهـن در مشرب فالسفه، خدا را می خواهند با مفاهیم بشناسند. اما آن خدایی که برخاسته ا

آنان است نه خداي واقع، و عرفا هم می خواهند با ریاضت و کشف و شهود نه تنها درباره ذات خدا معرفـت کسـب کننـد، بلکـه مـی 

 خواهند در منتهاي سیر و سلوکشان به خدا بپیوندند و چون قطره اي در دریاي ذات الهی مستهلک و فانی شوند.

غیـر انبیاء الهی بویژه خاندان طهارت(ع) هیچ گونه سنخیتی بین خـدا و مخلوقـات وي نمـی باشـد و خداونـد متعـال  طبق تعالیم

 در باب فناي در ذات الهی می گویند پنداري بیش نیست. متصوفهمخلوقاتش است و آنچه عرفا و 

 با توجه به مباحث پیشین می گوییم:

است مغایرت کامل با تعالیم انبیاء الهی دارد، زیرا مبناي تعالیم انبیاء الهی دعوت  و تصوف مطرح 1توحیدي که در عرفان اصطالحی

 به خداي واحد که غیر از مخلوقات خویش است می باشد. اما صوفیه می گوید: وجود و موجود یکی است و آن خداست.

 مرحوم عالمه محمد تقی جعفري در این باره می نویسد:

با روش انبیاء و سفراء حقیقی مبدأ اعلی تقریباً دو جاده مخـالف بـوده و بـه همـدیگر مربـوط  موجود، )مکتب وحدت (وجود و«

نیستند، زیرا انبیاء همگی و دائماً بر خداي واحد، ما وراء سنخ این موجودات مادي و صوري تبلیغ و دعوت کردند و معبود را غیـر از 

 2».عابد تشخیص و خالق را غیر از مخلوق بیان کرده اند

 و کالم آخر:

چشمه هاي ناب توحید و معارف الهی از دامنه هاي کوهسار خاندان طهارت(علیهم السالم) در تمام زمان ها جاري است، و آنچه 

به عنوان علوم و معارف توحیدي که از سر چشمه هاي اندیشه و ذوق و سلوك بشري جریان دارد حتی در قله هاي رفیع آن هم گـل 

 آلود است.

  علی محمد و آله الطاهرینو صلّی اهللا

                                                 
 در برابر عرفان اهل بیت(ع) 1
 74مبدأ عالی ص 2
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