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S 
واحد أحد که خالق عالم   یرا خدا دانسته و به خدا ز یاند که عرفا همه چعرفان پنداشته  نیاز مخالف یگروه

در  زنند ی خالق و مخلوق م تینیعرفا دم از ع اند ده یاست که شن نیتوّهم ا نیا شةیاست اعتقاد ندارند. ر
در کالم عرفا    تینیع  یآسان از معنا  ینییبر کوتاه تنوشتا   نی خاص دارد. ا  یمعنائ  شانیدر کالم ا  تینیع  کهیحال

 است. 

 اشاره 

  ش یاند و در آنها بنموده   فیتأل  انیکیتفک  یهاف ی را با نام تحر  یسلسله جزوات  یلیوک   نیو المسلم  االسالم حجت 
 اند. آن پاسخ گفته  رامونینموده و به شبهات پ یرا بررس   کیاصحاب تفک یخی و تار یعلم  فیاز هشتاد تحر 

 اهللت ی!! توسط حضرت عالمه آیگوساله پرست  د یی»تأ  بی و غر  بیافتراء عج  یمجموعه که به بررس  نیاول ا  دفتر
خالق و مخلوق در کالم   تینیع یمعنا  ریدر تفس یمطالب ارزشمند  یحاو پردازدی ظّله « ممدّ  یزادة آملحسن
 . باشد  یعرفا م

  ن یع راهیبل  ءیکل ش یالحّق ف یری: »فإن العارف من نیالد یی مح کالم ی عال نی بحث را شرح ا نیا سندهینو
 :  شودی به صورت جداگانه عرضه م دهیفا د یآورده است که جهت مز  ء« یکّل ش

 ء ی کّل ش نی ع راهیبل  ءیکل ش   یالحّق ف یری : فإن العارف من نیالدیی حکالم م شرح

عبارات الزم است، دانستن نگاه اهل عرفان به نحوه ارتباط مخلوقات با   نیاى که براى فهم امسأله  نیاّول
 خداوند متعال است. 

اى از است که خداوند متعال موجودى است جدا از مخلوقات خود که در گوشه  نیعمومى مسلمانان ا تصّور
به همه جا إحاطه    عالم هستى مشغول است و  تیّ و ربوب  ریعالم هستى جاى گرفته و از آن نقطه به خلق و تدب

 علمى دارد.  

کنند به نحوى ربط  پندارند و تالش مى مردم خود و سائر مخلوقات را مستقّل از حضرت حّق متعال مى  عموم 
معموالً از  ز یجهت ن نی و وجود خداوند را إحساس کنند و به هم ابند یخود و سائر موجودات را با خداوند ب

 .  ند ینمامکان خداوند سؤال مى 

سرتاسر عالم   د ینگرش برخاسته از قصور و نقص إدراک ماست. قرآن مج نیاست که ا نی امر ا قتیحق  ولى
مبارکات خود هر گونه استقاللى را از هر موجودى   اتیشمارد و در سراسر آو نشانه پروردگار مى  هیهستى را آ
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  ن یقلب خود، هم  نیاست بر  دهیدبا    ز یاسالم ن  دىیمکتب توح   قىیحق   روانیواقعى و پ  نیکند. و مؤمننفى مى 
 . ند ینمارا مشاهده مى  قتیحق 

خداوند متعال در    م،ینیبو قدرت و عّزت و ُملک و ِملکى براى خود مى   اتیما که خود را داراى علم و ح   برخالف
صفات را به خود   گریو قدرت و د  ات یو علم و ح  د ینماهر صفت کمالى را در خود منحصر مى  م یقرآن کر

  ًعا«یو »أّن القّوة هلل جم  ًعا«یهللِ جم  العّزةو »هو الحّى« و »إّن    م«یالحک  میدهد. نداى »إنُّه هو العلاختصاص مى 
و »هلل ما فى الّسموات و األرض« و »أال إّن هلل من فى الّسموات و من فى األرض« و »هلل ُملک الّسموات و  

موجودى باقى   چیبلند است و جائى براى دم زدن از استقالل ه شهیقّهار هم األرض« از سوى خداوند واحد 
 گذارد .  نمى 

و با هم عالم   میباشمخلوقات وجودى در کنار خدا مى  گریو أحَول ساکنان عالم کثرت، ما و د  نیدوب دهید از
پر نموده است؟ و چگونه  خداوند کجاست؟ کدام بخش از عالم را    میپرس. بارها مى میاهستى و وجود را پر کرده 
 دارد؟   طرهیبه همه جا إحاطه و س

  گرى یقوى و د کىیو نسبت خالق و مخلوق را دو موجود جدا که  مینیباز او مى دهیو بر نیو مبا  ریرا غ خود
مرزوق و محاط است،   گرىیو د طی رازق و مح کىی مغلوب و مقهور و  گرىیغالب و قاهر و د کىیو  فیضع
متعال در همه جا و در    داوند الّسالم خ  همیعل  تیاسالم و مکتب أهل ب  دىی.ولى بر اساس منطق توح   میدانمى 

خداوند کجاى  میبگوئ نکه یهست به طورى که به جاى ا قةً یو در تمام ذّرات وجود حق  زیو با همه چ ز یهمه چ
 داست ؟ با نوعى مسامحه گفت عالم کجاى خ د یعالم است با

 م ینیبرا پر کرده است و در هر جا هر کمالى که مى  زىیمقّدس او و اسماء و صفاتش أرکان وجود هر چ وجود
کماالت اوست و از اوست و با اوست و به سوى اوست. نسبت مخلوقات با خداوند متعال نسبت دو موجود  

و »ال   لة«ی»ال بمزا ولىء« است کّل شى ریوجودى است. خداوند »غ د یّ بلکه نسبت مطلق و مق  ست؛یجدا ن
ء« است ولى »ال بمقارنة« و  وجودى با مخلوقات ندارد. بلکه »مع کّل شى  دگىی عزلى و بر  نتی. مبا  نة«یبمبا

که کسى کمالى و وجودى جدا و مستقّل داشته باشد ؛ بلکه وجود و کمال خود    ستیطور ن  نی»ال بالممازجة« ا
 است.  ز یاوست که در همه جا و با همه چ

حضرت    انیمثال، نفس خود انسان است که معرفت آن به ب  نیبهتر  میبزن  قتیحق   نیمثالى براى ا  میبخواه  اگر
 وآله وسّلم راه معرفت خداست .  ه یرسول اهلل صّلى اهلل عل

تصّور گل   نیو از ما بپرسند نسبت تو با ا میگل داشته باش کیما در درون خود تصوّرى از  میفرض کن اگر
؛ بلکه در درون خود ماست و   ستین رونیتصّور از ما ب نیاست که ا هىیگفت؟ بد  میچگونه است ؟ چه خواه

وجودش به ما وابسته است. او آن قدر    ام نبود و او در تم  ز یتصّور ما ن  میاستقاللى از ما ندارد، اگر ما نبود   چیه
جائى و وجودى جداى از ما ندارد و آن قدر وجود   چی ه عنى ی ماست.  نیتوان گفت عمى  به ما مّتصل است که 

ما در او  عنى ی ؛  میو در سراسر وجود او هست میاما تمام او را پر کرده  میبگوئ میتوانما به او إحاطه دارد که مى 
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ء خارج  ولى »ال کشى  م،یهست زیاز او ن رونیو ب میباشاو مى  ریء« و غداخل فى شى  ء  شى ولى »ال ک م،یباشمى 
 ء« .  من شى 

در وهله اّول آن گل اصل   د ینشست، شاگل مفروض ما براى خود إدراک داشت و کسى با او به سخن مى  اگر
پنداشت. به طراوات و شادابى  از ماست ـ إنکار نموده و خود را کامالً مستقّل مى  زشیوجود ما را ـ که همه چ

کرد و اگر کمى تأّمل مى  د یو شا  گشتو کوس أنا، أنا و من ، من او بلند مى د ینازو جمال و لطافت خود مى 
داى از او که موجودى ج د یفهمحّداکثر مى  گرى،یاست و وابسته به د  ریکه وجودى محتاج به غ د یفهممى 

پنداشت که همه هستى او در مشت قدرت آن وجود برتر است و هست که او را نگه داشته است ؛ ولى نمى
برتر و   اریگفت :من صاحبى و مالکى دارم بسبه وى است مى  ط فقر و تعّلق و ارتبا نیتمام شراشر وجودش ع

است. گل  و جمال را عطا نموده  بائىی نشسته و به من ز گرى یو موطن د  گرى یتر از خودم که در جاى د عالى 
  نکهیشود که از او جدا باشد؛ غافل از اپنداشت که بلندى و علّو شأن صاحب و مالکش سبب مى مفروض مى 

همان را داشته باشد و هر جا که او  قةً یحق  ز یهر چه آن گل دارد، او ن د یتر است باآن صاحب چون از او عالى 
 ته باشد.  داش قىیحضور حق  ز یوى ن د یهست با 

نفس ما    قىیخواهند إحاطه حق اش را بفهمانند و مى ذاتى   چارگىی خواهند به او فقر و بکه وقتى مى   نجاستیا
: هر چه تو دارى از اوست، »ما بکم من نعمة َفِمن اهلل« ، هر که تو را ند یگو کنند به آن گل مى  انیرا به وى ب

که    رىی . »له الحمد« »هلل الحمد« و هر خوستتو مال ا  ىهابائى یوى را ستوده که همه ز  قتیدر حق   د یستامى 
ولکّن اهلل رمى« ، او در تو است »داخل  تیاذ رم تیاز او سر زده است که »ما رم قتیزند در حق از تو سر مى
خود   نکهیمگر ا ستیاو ن طهیدر ح  زىیچ چیاز خود ندارى، ه چیتو است و تو ه نیء« بلکه او عفى کّل شى 

 اوست »ال هو إالّ هو«.  

و  میزنگل است که در حجاب عالم کثرت دم از من و ما مى  نینسبت ما با خداوند واحد قّهار نسبت هم آرى،
است  رىیدر حالى که او غ مینیبمى  نی و مبا ریو او را غ مینازو به خود مى  میکناّدعاى استقالل و جدائى مى 

  بى یاست که داخل است. قر ارجىت. داخلى است که خارج است و خاس ریاست که غ نىیاست و ع نیکه ع
 است .   بی است که قر دى یاست و بع د یاست که بع

است و  ریغ ای ند یبشود. انسان مأنوس با عالم ماّده هر چه مى از انس به عالم ماّده آغاز مى  هاچارگى یب همه
همان »پسر عمرو« است و همان »شاگرد اّول مدرسه« است   د«ی. »زستین  ریاست و غ  نیع  ایو    ستین  نیع

. انسان تا  ستیوى ن نیاست و ع ه«از »شاگرد تنبل مدرس ریاز »بکر« است و غ ریغ د«یو »ز ستیاو ن ریو غ
است و هر چه   نیاست مبا  ری هر چه غ نجایفهمد. در ادو را نمى  نیاز ا ریعالم محبوس است غ نیوقتى در ا

  ن یا می. لذا اگر بخواهستین نیدارد ممازج و مقارن است ولى در عالم مجّردات چن تیّ همراه است و مع
مثالى که براى ما قابل إدراک باشد همان مثال نفس است و هر چه انسان   نیبهتر  م یمعناى عالى را درک کن
  ر یتوان گفت »غگردد. در عالم مجّردات مى آشکارتر مى   شی برا  قتیحق   نیتأّمل کند، ا  شتر یدر امر تجّرد نفس ب

 ء ال بالممازجة«.  توان گفت »مع کّل شى و مى  نة«یء ال بالمباکل شى 
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عالم   نیا اجاتی. همگى به مقتضاى احتمیبرجاست که الفاظى که ما در زندگى روزمّره به کار مى  نیا مشکل
خواهد درباره عوالم باالتر صحبت کند،  رود و مى نار مى ساخته شده است و لذا وقتى پرده از چشم انسان ک

و   ک« ی، »داخل« و »خارج«، »نزد ر«یغو »  ن« یعالم »ع نیکه به مقدار کافى لفظ و کلمه ندارد. در ا ند یبمى 
شود  نمى  عنىیباشند ؛ و همگى »ال ثالَِث لهما« مى  ستند،یقابل جمع ن عنىی»دور« همگى با هم متقابلند ؛ 

  ا ی وبه اوست  کینزد  ایو   رشیغ ایاوست و  نیع ا ی  م،یبسنج د«یرا با »ز زىینباشند، باألخره هرچ کدام  چیه
توان گفت: هم  شود که از جهتى مى مى  دایپ  زهائىیکدام نباشد ولى در عالم مجّردات چ چی شود هدور، و نمى 

و نه   کی و نه نزد ریو نه غ نیتوان گفت: نه عباشند و از جهتى مى و هم دور مى  کیو هم نزد ر یو هم غ نیع
 دور است.  

عالم خاکى برگرفتند و در حرم أمن إلهى وارد گشتند،   نیکه قدم از ا قىیو موّحدان حق  اءیو أول اءیأنب بارى،
  نى یردم را از خواب غفلت دوبو م  ند ینما  انیموجودات را به خداوند متعال ب  ازیفقر و ن  قتیچون خواستند حق 
و مثالى   انىیباشد نداشتند هر کدام به ب قائقح  نیا  انیکنند، چون لفظى که وافى به ب داریو استقالل نگرى ب

الهى که مؤّدب به آداب باطن و ظاهر هر دو بودند  اى ی.أنبحقائق پرده برداشتند  نیو سخنى در حّد توان از ا
حقائق پرداختند که هر کس به قدر ظرف وجود خود از آن بفهمد.  نیا انیبه باى با لطافت و ظرافت به گونه 

و عاشقان درگاه إلهى که آن   دگان یاى از شور به قدر خود؛ ولى عّده  ک یعامى به قدر خود و عالم و عارف هر 
با زبان    انیبهره گرفتند که نا آشنا  رى یو تعاب  اناتیحقائق از ب  نیا   انیملکوتى را نداشتند ، گاه در ب  رفسعه و ظ

 را به اضطراب و تزلزل افکند .   شانیا

دهند، پس از دهها و  حیمخلوقات را به خداوند توض اجیاحت تیخواستند نهابزرگان وقتى مى  نیاز ا برخى
  اء یهمه اش  نیبلکه ع  ستین  اءیاش  ریخداوند متعال، گفتند: »او غ  هیتنز   رامونیپ  ح یصدها صفحه شرح و توض

 است.« 

و از عرش عظمت و علّو   ند یموجودات محدود نما نی بود که او را محدود در ا نیسخن نه ا نیاز ا غرضشان
موجودات را نشان دهند چنانکه به آن گل    زى«ی»ندارى« و »بى چ  تیخواستند نهاکشند؛ بلکه مى   نیخود پائ

 ندارى .  زى یتوست و تو از خود چ نی: مالک و صاحبت ع میگفتمى 

  ان یقرآن و خطب نهج البالغة ب  اتینمودند و سراسر آمى   ان یسخنان را در پرده ب  ن یهم  ز ین  اء یو اوص  اءیأنب  آرى
 نیرالمؤمنیدادند. چنانکه أمسر مى   د یگاه بى پرده و آشکار داد توح   ز ین  شان یعالى است و البته ا   قتیحق   نیهم
در مقام  شانیهو إالّ هو« مترنّم بودند؛ ولى چون ا من ال ای هو  ای به ذکر »  نیالّسالم در جنگ بدر و صفّ  هیعل
گفتند تا مبادا جاهالن از آن بت  صراحت سخن نمى  نیبه ا هیها و ادعهمه نفوس بودند در خطبه  تیترب

 .  ند یو شاهراه سعادت را گم نما دهیخدائى فهم ز یپرستى و همه چ

 :  ند یفرما در فرازى مى  هی رحمت اهلل عل  نىیاهلل العظمى خم تیراحل مرحوم آ رهبر
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حق   هی آنها آموخت ؛ چون طرف خطاب در ادع هیمعارف را از ادع د یبا د…یفهم هیباب معراف را از ادع د ی»با
الّسالم   هیعل ریموافق است. منتهى حضرت أم هیجمالت فصوص در معنى با أدع نىیبسبحانه است، لذا مى 

 کند.«    فایو نتوانسته حّق را ا هولى صاحب فصوص متأّدب نبود  د یرا ادا نما انیمتأّدب بوده و توانسته حق ب 

سخنان اهل معرفت براى خود زبانى خاص و اصطالحاتى مخصوص دارد که اگر کسى با آن آشنا نباشد،    بارى، 
 افتد . مى  راههیبه ب  شانیهمواره در فهم کلمات ا

خالق و مخلوق معتقدند و  تیّ نیدانند و به عمى  کىی: »عرفاء خداوند را با موجودات ند یگو برخى مى  نکهیا
عرفاى    نی. در بستین   زىیو افترائى بزرگ چ  میسخن جز بهتانى عظ  نیشمارند«، ارا با وى مّتحد مى   ز یهمه چ

  زى یچ  نیکه به چن  افتیتوان  نمى   اسخنى نگفته است و احدى ر  نینفر چن  کیشناخته شده عالم اسالم حّتى  
 معتقد باشد. 

همه عارفان پس از اوست جناب   د ییمورد تأ  دىیتوح  لیاز اهل معرفت که آثارش در مسا  سندهی نو ن یبزرگتر 
از همگان گوى سبقت  د یامر توح  قتیپرده سخن گفتن در حق در بى  د یعربى است. وى که شا  نیالدّ  ى یمح

خداوند را ستوده    امتناهىرفته است و عظمت ن  شی خداوند متعال پ  هی ربوده است، آن قدر در آثار خود در تنز 
 آورد . در مى   رتیاست که انسان را به ح 

مخلوقات به وى است، نسبت   اجیعظمت خداوند و احت انیتوان به وى که تمام آثارش مشحون از بمى  ایآ
 داند؟! مخلوقات مى  نیداوند را عداد که او خ

: »الّرحمن على العرش استوى«  ریقرآن با تعب اتیاز آ اىه ی داند که اگر در آهر نوجوان با ذکاوتى مى  امروزه
 خداوند متعال جسم است و روى تختى نشسته است.    د یتواند به سرعت قضاوت نموده و بگومواجه شد، نمى 

خداوند سبحان و إحاطه او به   هیتنز  انیدر ب گرید ه ی دهها آ فهیشر هی آ نیر ادر کنا د یفهمد که باعاقلى مى  هر
و استواء خداوند بر   ستیکه مراد از عرش »تخت« جسمانى ن د یفهم تای عوالم وجود را هم بررسى کرد و نها

 خاص خود دارد .   ىی معنا ز یروى آن ن

  ى ی سخن عرفاء باهلل از جناب مح رامونی منوال اگر کسى اهل علم و تقوا باشد، هرگز در قضاوت پ نیهم به
عبارت در گوشه کتابى به قضاوت   کی دنیزاده مّدظّله را با دگرفته تا امثال حضرت عالّمه حسن  نیالدّ 
آملى مّد ظّله را   زادهسن و ارزشمند حضرت عالّمه ح  سی ممکن است عاقلى دهها کتاب نف ای. آند ینشنمى 
  نیباشد و با ا   دهیحّق تعالى و صفات ثبوتى و سلبى وى د هیخداوند و تنز  هیّ ق یوحدت حّقه حق  انیب رامونیپ

 داند؟ أعاذنا اهلل من شرور أنفسنا.  مخلوقات مى  نیبزرگوار نسبت دهد که خداوند را ع نیوجود به ا

را که فرموده »فإّن العارف   نیالدّ  ىیجمله بلند جناب مح د یاگر بنا بر قضاوت عاقالنه و منصفانه باشد با آرى
عارف    نکهیزاده آملى را »چه اء« و کالم حضرت عالّمه حسن کل شى   نیع  راهیء و بل  الحّق فى کّل شى   رىی من  

  ر ی بزرگان تفس نیا گریدر کنار دهها و صدها جمله د  ند«یبمى  ز یهر چ نیبلکه او را ع ند یبمى  ز یحّق را در هر چ
 نیو ا ستیاند که ظواهر کلمات ما براى مردم عاّمه حّجت نکه حکما و عرفا بارها گفته  میداننمود. همه مى 
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بزرگان   نیتواند براى کالم اعقلى انسان مى  ایوجود به چه حّجت شرعى  نیمطلب از مشهورات است ؛ با ا
 و نسبتى خالف واقع بدهد؟  بسازداساس بى  رىیتفس

است که نشان   تىیّ نیبا محاط است، ع  طیمح تینیاست، ع  د یمطلق با مق  تینیبزرگان، ع   نیدر کالم ا تینیع
 و فقر مطلق داشته باشد .   تیّ نشان از محدود نکهینه ا د؛ ینمامى  د یّ مق  زىیهمه چاز فقر و بى 

و قدرت منحصر در خداوند است  اتی: علم و ح د یفرمااوند مى که خد  مینیبمگر نمى  م؟یخوانما قرآن نمى  مگر
و عّزت شما   تیّ و َمِلک تیّ خداوند است. مالک اتیشما همان علم و قدرت و ح  ات یعلم و قدرت و ح  عنىی؛ 

الهى است؟ هرگز! نسبت   صفاتسخن محدود شدن  نیمعناى ا ایو عّزت اوست. آ تیّ و َمِلک تیّ همان مالک
همان است که مال اوست. فقط علم ما   میاست. هر چه ما دار  د ییعلم ما با علم خداوند نسبت اطالق و تق 

همان علم ما هست، ازآن نقائص مبّرا   نکه یا نیمحدود و داراى نواقص و مشوب به أعدام است و علم او در ع
 و مطلق و رهاست.   رونیب ودیاست و از حدود و ق

اى از علم خود ببرد و به وى بدهد و  که قطعه  ستی کند، آن چنان نوقتى که به کسى علمى عطا مى  داوند خ
است و هرگز مستقل و جداى از خود خلقتى    ِلد«یَ کند که او »َلم    د یکه علمى مانند خودش تول  ستین  ز یچنان ن

علم و    نیکند آن عبه هر کس عطا مى   ه. بلکه هر علمى و هر کمالى ک راینفرموده است. تعالى عن ذلک علّوا کب
 صفات کمال منحصر در وى است .   گریکمال خود اوست و لذا بازهم علم و د 

که خداوند از همه جهت نامحدود و نامتناهى   میالّسالم نخواند  همیعل تیاهل ب اتیبارها و بارها در روا مگر
 آن متناهى نباشد؟   نیفرض کرد که جدا باشد و ع  گرىیتوان در کنار نامتناهى، وجود د مى  ایاست. آ

شود که  گردد و سبب مى است که فرض هر دّومى در کنار نامتناهى، موجب محدود شدن آن مى  معلوم 
 نامتناهى حّد بخورد و محدود شود .  

  ند، یگور اصطالح به آن وحدت شخصى وجود مى خداوند که د   هیّ ق یاثبات وحدت حّقه حق   نجا یغرض در ا  بارى، 
خواهد آن را مطلب از جهت عقلى و نقلى محتاج مقّدمات فراوان است و ا گر کسى مى  نی. اثبات استین

  ن ی ا حیاست و توض ىعال  قتیحق  ن یا فی. غرض توصد یدرسى آن را در چند سال طى نما  ریمس د یبفهمد با
خالق و مخلوق با   تیّ نیباشد و چه باطل، هرگز به معناى ع مطلب که باألخره چه وحدت شخصى وجود حق

نسبتى به حکما و عرفا دهد سخنى    نیو هرکس چن  ستیفلسفه و عرفان ن  نیمخالف  نیمتعارف آن در ب  ریتفس
 اساس و خالف واقع گفته است . بى 

  ن یتربلکه عالى   ست،ین  باطلـ  هرگز مستلزم کفر و شرک  ایشودـ  حّق باشد    دهیعالى اگر درست فهم  هیّ نظر   نیا
را در خود جاى داده است و هر کس آن را مالزم کفر و شرک پنداشته است، پرده از ناآشنائى خود    هیدرجه تنز 

 با معارف الهى برانداخته است. 

آملى و قاضى نور اهلل   دریح  د یّ و ابن فهد حّلى و س نیالدّ  ریاز خواجه نص هی نظر نیبه ا نیشک معتقد  بدون
  ن، یترو مقّدس  نیترنیّ تا بزرگان عرفاى معاصر، از متد بهائى  خیتسترى و مالّ محمد تقى مجلسى و ش
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را کفر بپندارد،   ه یّ نظر  ن یاند که هر کس ا داده  حیاند و همگى توضبوده  عه ی علماى ش ن یترو محقق  نیترق یعم
 آن را هضم ننموده است .  

  

 


