
عقالنی آآسمانن ددرر عرفانی آآفتابب
فریداالدّّین ررااددمهر

 میتواانن ددرریافت که ااین ااثر فخیم اافزوونن بر ووفوررمفاووضاتتبا مطالعۀ ااجمالیِ کتابب 
مسائل کالمی وو تفسیریی وو فلسفی، بُنمایههایی اازز آآررااءء عرفانی ددرر خودد دداارردد که

میسزدد لختی بر آآنها تأمّل رروودد.
پیش اازز هر چیز باید خاطرنشانن کردد که مفاووضاتت ددرر ووهلۀ ااوولل، به نحو شفاهی اازز
حضرتت عبداالبهاءء صاددرر گشت وو بعدها به تأیید حضرتش ددرر آآمد وو به صوررتت
کتابی مبوّبب منتشر شد.  لذاا بسیارر ااهمّیّت دداارردد که بداانیم ااشاررااتت عرفانی
حضرتش به شکل شََفاهی ددررست منطبق با آآثارر کََتبی اایشانن ااست.  نخستین ااثریی
که اازز حضرتت عبداالبهاءء میشناسیم وو آآنن رراا مربوطط به صغر سن اایشانن میدداانیم،
تفسیر حدیث معرووفف کنت کنز ااست که به صرااحت حضرتش بر مشربب برخی اازز

 نیز حاووییتفسیر بسمااللّه االرحمن االرحیم  ررسالۀ ١۱ااهل تصوفف تدووین شدهه ااست.
  برررسی جواانب٢۲مطالب عرفانی عدیدهه ااست که شایاننِِ تحقیق مفصّل ااست.

عرفانی ددرر آآثارر حضرتت عبداالبهاءء حاکی اازز ااهمّیتی ااست که ااین حوززهه دداارردد، ااما
ااینکه حضرتش ددرر جواابب سؤااالتتِِ مؤمنانن غربی ددرر اامّهاتت مسائلِ عقالنی وو
فلسفی وو تفسیریی، اازز ووجوههِ عرفانی ااستفاددهه میفرمایند تا مقصودد خویش رراا بیانن
ددااررند، حقیقتی ااست که بر ااهمّیّت مؤکّّد ااین مطلب میاافزااید.  حاصل ااین
ااشاررااتت وو عباررااتت عرفانی ددرر مفاووضاتت به صوررتت عباررااتت وو مصطلحاتت وو ااقواالل
وو مفاهیمی مطرحح شدهه ااست که  به عنواانن نمونه میتواانن به معدووددیی اازز آآنها ااشاررهه
کردد، با تذکارر ااین مهمّ که پرددااختن ااصولی به هر یک اازز آآنها مستلزمم مقاالتی
مستقل وو مفصّل  ااست که اامید  ااست به ززووددیی  منتشر گردددد.  به نظر  میررسد که با
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عطف به ااین مقوالتت باید مفاووضاتت رراا بیش اازز آآنکه ااثریی فلسفی وو عقالنی بر
شمردد، باید ررسالهاایی سترگگ ددرر اانوااعع معرفت دداانست.

ووحدتت ووجودد – ١۱

شاید پیدااترین مفهومم عرفانی ددرر مفاووضاتت بحث مستوفایی حضرتت عبداالبهاءء ددرر
باررۀۀ ووحدتت ووجودد ااست.  ااصل پرسش مترااددفف با ددوو ااصطالحح ثیاسفه وو صوفیه

theosophy فراانسه وو آآلمانی وو theosophieااست که نخستین آآنن، همانن کلمۀ 
 ااست.  ااینکه سائل غربی ددرر ررووززگارر حضرتت عبداالبهاءء وو ددررteosofiaاانگلیسی یا 

محضر اایشانن اازز ااین مسأله پرسش کرددهه ااست، گوااهه ااین حقیقت ااست که مسألۀ
تئوسوفی یا ثیاسفه نه فقط نزدد متصوّفۀ شرقی بلکه نزدد متفکّّراانن غربی حتٰى به
ررووززگارراانن پیشین مطرحح بوددهه ااست.  مراادد اازز ااین ااصطالحح، نظرااتی گوناگونن پیراامونن
مسائل معیّنی ااست که خصائص مشترکی ددااررند، مانند بحث معرفت خدااووند،
ااووصافف االهی، ددخالت حقّ تعالی ددرر ززندگی ررووحانی وو باطنی شخص سالک،
ااستفاددهه اازز موااهب وو قدررتت االهی که موهوبب بر شخص سالک میگردددد تا ااررااددۀۀ

  به عباررتت ددیگر گونهاایی ااندیشۀ عرفانی رراا مطرحح میکند٣۳خویش رراا تعالی بخشد.
که هم ااََبعادد نظریی وو هم خصائصِ عملی دداارردد.  ددرر میانن متفکّّراانن قروونن ۇۇسطی

مم) ددرر ااین ماجراا١۱۶٢۲۴–١۱۵٧۷۵) Jacob Böhmeبیش اازز همه شاید یاکوبب بومه 
  سلسلۀ ااین۴ددخیل باشد که باید ااوو رراا اازز منظریی، عاررفف قروونن ووسطایی شمردد.

متفکّّراانن ددرر غربب به شلینگ وو هامانن وو هرددرر میررسد که تقریریی اازز ااین اافکارر رراا
ددرر آآثارر خویش به ددست ددااددند. 

ااما همانطورر که حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت مطرحح فرموددند: «بداانن که ااین
  یعنی۵مسألۀ ووحدةةاالوجودد قدیم ااست، تخصیص  به ثیاسفه وو صوفیه نداارردد.»

ماهیت بحث  بسیارر کهن ااست.  ووحدتت ووجودد مانند بسیارریی اازز کلماتت، دداارراایی
تارریخ ااست وو ددرر ااین تارریخ، به  معانی گوناگونن تحوّلل یافته ااست.  منشأ جملۀ ااین
معانی، به ااررتباطط خدااووند با جهاننِِ هستی بازز میگردددد.  خداا ووااحد وو  پیرااسته به
ووحدتت ااست وو جهانن، سرااسر تنوعّع وو آآررااسته به کثرااتت.  ووحدتت رراا با کثرتت
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رراابطهاایی ااست؛ گاهه ووحدتتِِ ووجودد گویند اامّا مرااددشانن تساوویی ووااحد وو کثیر ااست
یعنی جهانن، جمله، خدااست.  گاهی مقصودد اازز ووحدتت ووجودد، همۀ خداایی ااست

 نیز مینامند.  بیترددید صوررتت ظاهریی ااین معنیpantheismِکه آآنن رراا پانتئیسم 
ووحدتت ووجودد گوااهه ااست که ددرر ااندیشۀ ددینی براایی چنین مفهومی جایی نیست.
خداا ددرر مرتبۀ تنزیه خویش چنانن ااست که شائبۀ هیچ کثرتی ددرر ااوو ووجودد نداارردد.  به
ااین تعبیر، ووحدتت ووجودد رراا حکمی نیست.  ااما ووحدتت ووجوددیی نیز هست که به
تبیین ووااحد وو کثیر میپرااززدد وو ذذااتاًً به جمع ددوو گزااررۀۀ نقیض ااهتمامم مینماید وو آآنن

– جهانن متمایز اازز٢۲– جهانن با خداا یکسانن ااست یا یکی ااست.  ١۱ددوو، ااین ااست: 
  عرفانن ماهیتاًً توصیف اامورر تناقضنُُما۶خدااست یعنی با خداا یکسانن نیست.

Paradoxical ااست وو عباررتش مملوّ اازز oxymoronااست.  اازز قضا خودد کلمۀ 
«ووحدتت ووجودد» نیز ددرر ددلل خویش، بیانن جمع ضدَّین ااست ززیراا به جمع حقّ وو
ماسویی االحقّ میکوشد.  با عطف نظر به بیاناتت مرکز میثاقق ددرر مفاووضاتت میتواانن
فهمید که هیکل ااطهر به صوفیانن ااسالمی ااعتناءء فرموددند که کوشیدههااند معنایی اازز
ووحدتت ووجودد ددرر ااین خصوصص، عرضه ددااررند.  بیمناسبت نیست که گفته آآید،
ااصطالحح «ووحدتت ووجودد» بَرگرفته اازز مکتب محییاالدّّین اابن عربی ااست که تابعانن

وویی بعد اازز وویی کوشیدند به اابدااعع ااندیشۀ توحیدیی ددرر ددلل ووحدتت ووجودد پرددااززند.
فالسفۀ پیش اازز سقرااطط کوشیدند تا ددرر پس جهاننِِ به ظاهر مملوّ اازز کثرتت، ووحدتت وو

  ددرر پی ااین ووحدتت به تبیین ماددۀۀ ااووّلیۀ حیاتت پرددااختند وو ااررسطو اازز٧۷نظمی بیابند.
ااین جهت آآنانن رراا ماتریالیست یا ماددههگراا نامید وو برخی نیز اایشانن رراا پانتهاایست نامم

 یا به سویی ماددةةاالمواادد معطوفف شد که ااصل ووArcheگذااشتند.  فکر مبدءء آآفرینش 
 وو یا به شکل٨۸ااساسس ااشیاءء رراا گاهی آآبب وو گاهی آآتش وو گاهی سایر عناصر گرفتند

مبدأأ االمباددیی ددررآآمد که موددّیی به ووحدتت ووجودد شد که بعدها ددرر ددلل مکتب ررووااقی
Stoicism،رروونقی به سزاا یافت.  آآنانن بر ااین باوورر بوددند که فقط یک ووجودد 

 ااست.  ااینcosmic reason یا عقل کیهانی logosموجودد ااست وو آآنن، لوگوسس 
 ااست که با عناصر ااصلی طبیعتsoul of the worldلوگوسس همانن ررووحح جهانی

مانند آآبب وو آآتش وو خاکک تطبیق مییابد.  اابو رریحانن بیروونی به صرااحت چنین
آآررااءءِ ووحدتت ووجوددیی رراا ددرر ااندیشۀ یونانیانن شناسایی کرددهه ااست وو تاثیر آآنن رراا ددرر
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  ااما خطاست ااگر بپنداارریم قِدمَتِِ فکر ووحدتت ووجودد٩۹ااسالمم نیز بازز گفته ااست.
تنها محصورر به یونانن باستانن ااست ززیراا ااین ررأأیی رراا میتواانن ددرر هند باستانن،

ددست کم ااین ااست که حضرتت  ١۱٠۰باالخص ددرر کتابب ااپانیشاددها، نیز جست.
عبداالبهاءء ددرر تقریر ووحدتت ووجودد که مندررجج ددرر مفاووضاتت ااست، ناظر به همین
ااندیشۀ هندیی نیز بوددند.  بیمناسبت نیست که به خطابۀ حضرتت عبداالبهاءء ددرر باررۀۀ
تئوسوفف ااشاررههاایی شودد: «طایفهاایی ددرر هندووستانن توثیافی هستند که ددرر سنۀ هزاارر وو
هشتصد وو هفتادد وو پنج ددرر تبّت محفلی تشکیل نموددند وو خودد رراا ووااقف به علم
ررووحح میدداانند وو مشربشانن ووحدتتاالوجودد ااست با آآنن طایفه بیامیزید وو به نهایت
اانجذاابب بشاررتت کبرٰى ددهید ااین ددوو طایفه – برهموسماجج وو تئوسوفف –  ددرر

  میدداانیم طایفۀ برهماسماجج١۱١۱هندووستانن مستعدّّند ززوودد منجذبب گرددند.»
Brahma samaj   توسّط شخصی به نامم رراامم موهانن رروویی  Ram Mohan Roy

بنیانن یافت.  ااوو ااووپانیشاددها رراا به ززباننهایی بنگالی وو هندیی وو اانگلیسی ترجمه کردد
  ااما فکر ااوو مأخوذذ اازز ااووپانیشاددها ااست، یعنی١۱٢۲وو به هزینۀ خویش به طبع ررساند.

کتابی که سابقۀ آآشنایی آآنن ددرر ااندیشۀ اایراانی به ررووززگارریی کهن میررسد.  ااوولین
ترجمۀ کتابب ااووپانیشاددها توسّط شاهزااددهه ددااررااشکوهه، فرززند ااررشد شاههجهانن، به سالل

 میالددیی تحت عنواانن سر ااکبر تحریر شدهه ااست.  ددااررااشکوهه ااهتمامی غریب١۱۶۵۶
کردد تا فلسفۀ هندیی رراا با تصوفّف ااسالمی ددرر هم آآمیزدد وو مطابقت ددهد، چنانکه
ررسالۀ مجمعاالبحرین وویی جلوۀۀ ددیگریی اازز همین مقصودد ااووست.  ترجمۀ فاررسی

 به التینی ددرر آآمد ووAnquetil Duperronااووپانیشاددها به لطف اانکتیل ددووبرنن 
ااهل غربب براایی نخستین بارر با ااین ااثر آآشنایی یافتند.  شوپنهاوورر چنانن تحت تأثیر
ااین ااثر قراارر گرفت که نوشت: «مطمئن هستم که کشف فلسفۀ هند براایی قرنن
نوززددهم  همانن ااندااززهه ااهمیت دداارردد که کشف فلسفۀ یونانن براایی ددووررۀۀ رروونسانس

  حتٰى  گونهاایی اازز  ااین ااندیشه رراا میتواانن ددرر سایر تمدّّننها یافت١۱٣۳ااهمیت ددااشت».
که پرددااختن به آآنن، خاررجج اازز حوصلۀ ااین مقاله ااست. 

بازز گرددیم به سابقۀ فکر ووحدتت ووجودد ددرر یونانن باستانن.  حضرتت عبداالبهاءء
بیددررنگ به مشهوررترین ااندیشۀ ووحدتت ووجودد یعنی کتابب ااثولوجیا ااشاررهه
میفرمایند: «بلکه بعضی اازز حکمایی یونانن نیز معتقد به ووحدةةاالوجودد بوددند نظیر
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ااررسطاطالیس که میگوید بسیط حقیقی جمیع ااشیاءء ااست وو هیچیک اازز ااشیاءء
  جملۀ ااخیر ترجمۀ عباررتت عربی مشهورر نزدد عاررفانن مسلمانن ااست:١۱۴نیست.»

 که مالصدرراا وو حکمایی١۱۵«بسیطة االحقیقة کلّ ااالشیاءء وو لیس بشیءء من ااالشیاءء.»
  مالصدرراا آآنن رراا به ووجودد حقّ تأوویل١۱۶بعد اازز مالصدرراا به ووفورر اازز آآنن یادد کرددههااند.

  علمایی متأخّّرتر اازز مالصدرراا١۱٨۸ وو مالمحسن فیض کاشانی به علم االهی.١۱٧۷میکند
 وو آآنن رراا ددرر شأنن خدااووند١۱٩۹ااین قاعدهه رراا بیانن ددیگریی اازز ووحدتت ووجودد میدداانند

تلقی میکنند وو به همین سبب ااین رراا یکی اازز غواامض مسائل عرفانی میدداانند:
«هذاا من غواامض اااللهیة االتی یستصعب ااددررااکه ااال علی من آآتاهه االلّه تعالی من

 یعنی ااین مطلب اازز جمله غواامض االهی ااست که ددررکک آآنن٢۲٠۰لدنه حکمة وو علما.»
بسیارر ددشواارر ااست مگر بر کسانی که خدااووند به اایشانن حکمت وو دداانایی عطا

فرموددهه ااست.  
گفتنی ااست که حضرتت عبداالبهاءء تقریر ووحدتت ووجودد به ااین نحو رراا به
ااررسطاطالیس نسبت میددهند که منظورر اایشانن  کتابب ااثولوجیا ااست که اازز ررووززگارر
عصر ترجمه ددرر عهد مأمونن عبّاسی تا قرنن حاضر، به نامم ااررسطاطالیس مشهورر بودد وو
توسّط اابن ناعمه حمصی ترجمه وو با تصحیحاتت االکندیی منتشر شد وو ددرر همین

 وو عنواانن آآنن ااین ااست: «االمیمر٢۲١۱قرنن ااخیر نیز به صوررتت اانتقاددیی چاپپ گشت
ااالوولل من کتابب ااررسطاطالیس االفیلسوفف االمسمی بالیونانیة ااثولوجیا وو هو قولل علی
االربوبیة تفسیر فرفریوسس االصورریی وو نقله االی االعربیة عبد االمسیح اابن عبداالله  بن
ناعمة االحمصی وو ااصلحه الحمد بن االمعتصم بالله اابو یوسف یعقوبب اابن ااسحاقق

  ااین ااثر ددرر ااصل، تلخیصی ااست اازز اانئاددهایی اافلوطین یا٢۲٢۲االکندیی ررحمه االله.»
 که نزدد متفکّّراانن مسلمانن به شیخ یونانی معرووفف بودد وو یکی ااززPlotinusفلوطین 

بانیانن مکتب نواافالطونی به شمارر میآآید.  عقاید عرفانی فلوطین هم ددرر فلسفۀ
 وو باید آآنن رراا به٢۲۴ وو هم ددرر فلسفه وو تصوفّف ااسالمی تاثیر بسیارر گذااشت٢۲٣۳مسیحی

مثابۀ ااکسیریی دداانست که به جوهر هر ددین که تسریی یافت، سبب ظهورر اافکارر
عرفانی ددرر آآنن شد.  خالصه اانتسابب کتابب ااثولوجیا به ااررسطو باعث گرفتارریی
ااندیشمنداانن مسلمانانن شد، ززیراا ااینانن ددرریافته بوددند چگونه ااست که ااررسطو ددرر ااین
ااثر، سیمایی اافالطونی دداارردد وو ااین نکته با سایر آآثارریی که اازز ااررسطو میشناختند
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ناهمگونن ااست، ااما هرگز تصورر نمیکرددند که مراادد اازز ااررسطاطالیس مذکورر ددرر صدرر
ررسالۀ مزبورر نه ااررسطویی ااست که بانی مکتب مشائی ااست، بلکه شاید یکی اازز
حکمایی ااسکندرراانی باشد که به مکتب نواافالطونی وواابسته بوددهه وو اازز عقاید

  حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت، اازز ددوو نامم، یکی٢۲۵اافلوطین بهرهه برددهه ااست.
 وو ددیگریی ااررسطاطالیس، یادد میکنند که ثبت ااخیر رراا چنانکه عین بیانن٢۲۶ااررسطو

مباررکک فوقاًً نقل شد، ددرر بحث بسیط االحقیقه وو ووحدتت ووجودد یادد مینمایند که
نظر اایشانن به کتابب ااثولوجیا مطابق با قاعدۀۀ مرسومم فیلسوفانن وو حکیمانن مسلمانن

ااست.
بازز گرددیم به ااصل گفتۀ حضرتت عبداالبهاءء که ناظر به میمر االعاشر اازز همین کتابب
ااثولوجیا ااست که ددرر ااوولل آآنن میآآید: «االوااحد االمحض هو علة ااالشیاءء کلّّها وو لیس
کشیءء من ااالشیاءء بل هو بدءء االشیءء وو لیس هو ااالشیاءء بل ااالشیاءء کلّّها فیه وولیس
هو فی شیءء من ااالشیاءء وو ذذلک اانن ااالشیاءء کلّّها اانما اانبجست منه وو به ثباتها وو

 که ددررست عین گفتارر اافلوطین ددرر تاسوعاتت یا اانئاددها٢۲٧۷قواامها وواالیه مرجعها.»
ااست: «ووااحد همه چیز ااست وو ددرر عین حالل هیچ یک اازز چیزها نیست ززیراا ااصل وو
مبدأأ همه چیز نمیتوااند خوددِِ آآنن چیزها باشد  بلکه ااوو همه چیز ااست  بدین معنی
که  همۀ چیزها اازز ااوو هستند وو ددرر تالشش ررسیدنن به ااوو، یا بهتر ااست بگوئیم که همه
چیزها هنوزز ددرر ااوو نیستند بلکه خوااهند بودد وولی چگونه ممکن ااست اازز ااین ووااحد
که خودد بسیط ااست وو هیچ گونه ااختالفف وو ددووئی رراا حاوویی نیست، چیزهایی کثیر

  عاررفانن میگویند ااگر ووجوددیی هست فقط خدااست وو ماسویی االلّه رراا٢۲٨۸پدید آآید.»
ددرر قیاسس با ووجودد حق، حکمی نیست وو الووجودد ااست.  به قولل سعدیی:

ررهه عقل  جز پیچ بر پیچ نیست
تواانن گفتن ااین با حقایق شناسس
که پس آآسمانن وو ززمین چیستند
پسندیدهه پرسید اایی هوشمند
که هامونن وو ددرریا وو کوهه وو فلک
همه هر چه هستند اازز  آآنن  کمترند

برِِ عاررفانن جز خداا هیچ نیست
وولی خرددهه گیرند ااهل قیاسس
بنی آآددمم وو دداامم وو دددد کیستند؟
بگویم گر آآید جواابت پسند
پریی وو آآددمیزاادد وو ددیو وو ملک
٢۲٩۹که با هستیش نامم هستی برند
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حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند که صوفیانن معتقد به ووحدتت ووجودد، ووجودد حقیقی رراا
به منزلۀ ددرریا وو جمیع کائناتت رراا مانند ااموااجج میدداانند.  ااین تشبیه ددرر ااکثر آآثارر
صوفیانن بعد اازز اابن عربی رراائج ااست وو شعر مشهورریی سرووددۀۀ مؤیّداالدّّین جندیی وورردد

ززبانن اایشانن ااست:
االبحر بحر ما کانن فی قدمم
ال تحجبنک ااشکالل تشاکلها

اانن االحوااددثث ااموااجج وو اانهارر
عمن  نشکل  فیها   وو  هی  ااستارر
٣۳٠۰

حتی به صوررتت آآبب وو برفف نیز تشبیه کرددههااند:
فما االثلجِ فی االمتثاللِِ ااال کثلجة
فما االثلج فی تحقیقنا غیر مائه
وولَکنِ بِِذََووببِِ االثلجِ یُرفََعُ حُکمُه

وو ااََنتَ لها االماءءُ االّذیی هو نابعُ
وو غََیرااننِِ فی حُکمٍ ددَعَتهُ االشّّراائعُ
٣۳١۱وو یُوضَعُ حُکمُ االماءءِ وو ااالمرُ ووااقعُ

ااین گفتۀ عبداالکریم جیلی ددااللّ بر آآنن ااست که ووجودد حقّ تعالی به مثابۀ آآبی ااست
که گاهه صوررتت برفف میگیردد وو مخلوقق اازز آآنن پدید میآآید.  ااگر خلق مانند برفف، ددرر

  حضرتت عبداالبهاءء ددرر اادداامۀ بحث٣۳٢۲خودد فانی شودد جز حقّ باقی نمیماند.
میفرمایند: «وو همچنین تشبیه به ووااحد حقیقی وو ااعداادد نامتناهی مینمایند که
ووااحد حقیقی ددرر مرااتب ااعداادد نامتناهی جلوهه کرددهه، ززیراا ااعداادد تکراارر ووااحد

٣۳٣۳حقیقی ااست.  مثال عددد ددوو تکراارر یکی ااست وو همچنین سایر ااعداادد.»

تشبیه به ااعداادد نیز ددرر ززمرۀۀ مشهوررترین تمثیالتتِِ ووحدتت ووجودد ااست که رریشه ددرر
  وواامداارراانن مکتب اابن عربی به توضیح ااین تمثیل پرددااختند،٣۳۴آآررااءء اابن عربی دداارردد.

 نقل ااست:گلشن ررااززچنانکه ددرر 
٣۳۵شد آآنن ووحدتت ااززین کثرتت پدیداارر          یکی رراا چونن شمرددیی گشت بسیارر

 سنگ تمامم گذااشتند.  اازز جملهگلشن ررااززددرر توضیح ااین بیت شاررحانن برجستۀ 
الهیجی مینویسد: «یعنی چونن آآنن ووحدتت حقیقی که هستی مطلق ااست اازز ااین
کثرتت مراایا که ااعیانن ثابتهااند به مقتضایی شئوناتت ذذااتیه که مستلزمم جالءء وو ااستجالءء
ااست پدیداارر شد یعنی ظاهر گشت وو با ووجودد آآنکه ددرر صوررتت کثرااتت وو تعیناتت
ظهورر کرددهه هیچ کثرتی ددرر حقیقت آآنن ووحدتت الززمم نیاید مثل ووااحد که ددوو بارر
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شمارریی، ددوو شودد وو سه بارر شمارریی، سه شودد وو چهارر بارر بشمارریی، چهارر شودد وو
علٰىهٰذاا االقیاسس وو اازز بسیارریی شمرددنن ذذااتت ووااحد به حقیقت کثیر نمیگردددد فاما ددرر

  صائناالدّّین٣۳۶هر شمارریی آآنن ووااحد به خصوصیت صفتی وو ااسمی ممتازز میگردددد.»
علی ترکه توضیح میدهد که: «ووحدتت جمعیت ووااحد ظاهر هویداا گشت به ووجودد
موجوددااتت.  یکی رراا چونن شمرددیی گشت بسیارر، یعنی به ااعتبارر مرااتب وو حیثیاتت وو

٣۳٧۷نسب وو ااضافاتت یکی بسیارر وو خودد یکی اازز ااین ااعداادد نیست.»

گفتنی ااست که ااینها تنها تمثیالتی نیستند که باووررمندااننِِ به ووحدتت ووجودد براایی
تبیین نظریۀ خویش عرضه میددااررند.  گاهه آآینه وو شخص ناظر ددرر آآنن، گویایی ووحدتت
ووجودد ااست.  گاهی تمثیل سایه وو صاحب سایه وو االبته به ندررتت نیز اازز نفس وو
ااعضایی بدنن وو تمثیل ناطق وو نطق وو تمثیل نقطه وو کثرتهایی هندسی وو تمثیل مرکّّب
وو قلم وو حرووفی که با آآنن نوشته میشودد، تمثیل  ررنگینکمانن وو تمثیل شیشههایی
ررنگی وو ررنگ آآنن وو تمثیل آآتش گردداانن وو نورر وو تمثیل قطرهه وو آآبب وو موجج وو ددرریا وو

٣۳٨۸تمثیل آآبب وو ظرفف آآنن ددرر ااین خصوصص به کارر ررفته ااست.

حضرتت عبداالبهاءء بعد اازز ااین به توضیح  یکی اازز ددالیل معتقداانن به ووحدتت ووجودد
میپرددااززند: «اازز جمله برااهین آآنانن ااین ااست که جمیع کائناتت معلوماتت حضرتت
کبریاست وو علم بیمعلومم تحقّّق نیابد، ززیراا علم تعلّّق به شیءء موجودد یابد، نه

٣۳٩۹معدوومم.»

ااین مطلب ااشاررهه به آآررااءء تابعانن اابن عربی تا مالصدرراا دداارردد.  ددرر ااینجا پیش اازز هر
چیز باید ررووشن شودد که ددرر آآثارر اابن عربی ااصطالحح ووحدةةاالوجودد ددیدهه نمیشودد ااگر
چه بانی فکر ووحدتت ووجودد ددرر میانن عاررفانن ااسالمی هم ااووست.  اابن تیمیه (متوفی

ه.قق.) شاید جزوو نخستین کسانی باشد که اابن عربی رراا تحت ااین ااصطالحح٧۷٢۲٨۸
  خالصه فکر ووحدتت ووجوددیی ددرر آآثارر اابن۴٠۰یادد میدداارردد وو سزااوواارر تکفیر میشمارردد.

عربی به ووفورر به چشم میخورردد، اازز جمله، مطلبی که فوقاًً مرکز میثاقق بیانن فرموددند.
۴١۱ ااست.شرحح فصوصصاالحکمیکی اازز بهترین تقریرهایی ااین نکته اازز آآنن قیصریی ددرر 

ااوو میگوید علم حقّ به ااشیاءء غیر اازز ااشیاءء وو سابق بر ووجودد خاررجی ااشیاءء ااست وو
ااینکه میگویند الززمم آآید که ذذااتت حقّ وو علم حقّ که عین ذذااتت ااووست، محل اامورر
متکثرهه ووااقع شودد وو آآنن هم محالل ااست، آآنگاهه ددررست ااست که علم حقّ غیر اازز
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ذذااتت حقّ باشد ددررست هماننگونه که محجوبانن اازز حقّ میپندااررند یعنی ااین علم
حقّ عین ذذااتت حقّ بوددهه ااست.  به عباررتت ددیگر به ااعتبارر ووجودد وو حقیقت عین
ذذااتت ااست وو به ااعتبارر تعیّن وو تقیّد غیر حقّ ااست، وو ااین به معنایی آآنن نیست که ددوو
چیز ووجودد دداارردد، یکی حالل وو ددیگریی محل؛ بلکه تنها یک چیز ااست که یک بارر
به صوررتت حالل وو بارر ددیگر به صوررتت محل ظاهر میشودد وو ااین نظریه رراا تحت قالب
ااعیانن ثابته ااثباتت میکنند.  ااعیانن ثابته مجعولل نیستند ززیراا ووجودد خاررجی ندااررند،
ااما ثبوتت علمی ددااررند.  ااین ااعیانن ثابته به ااعتبارریی صورر ااسماءء حقّااند وو به ااعتبارر
ددیگر، حقایق ااعیانن خاررجی هستند.  فیض ااقدسس که تجلّّی حقّ ااست فیض
حضرتت ذذااتت رراا به ااسماءء وو ااعیانن میررساند وو فیض مقدّّسس آآنن رراا به ااعیانن خاررجی

۴٢۲ووااصل میگرددااند.

ددرر ااینجاست که حضرتت عبداالبهاءء ااهل تصوفّف وو تئوسوفیانن رراا به ددوو گرووهه عواامم وو
علماءء تقسیم میفرمایند وو عواامم که ملتفت مقصودد علمایی خویش نیستند بر آآنند که
مراادد اازز ووجودد، ووجودد عاممّ مصدرریی ااست که مفهومم ذذهنی وو عقلی اانسانن ااست.
«ااما علماءء ماهر ثیاسفیها وو صوفیها بعد اازز تعمّق ددرر ااین مسأله بر آآنند که ووجودد بر
ددوو قسم ااست، یکی ووجودد عاممّ وو که مفهومم ذذهنی اانسانن ااست آآنن حاددثث ااست وو
عرضی اازز ااعرااضض وو حقائق ااشیاءء جوااهر؛ ااما مقصد اازز ووحدةةاالوجودد ااین ووجودد عاممّ

۴٣۳ذذهنی نه بلکه مقصودد ووجودد حقیقی ااست.»

ددرر اامر بهائی هم حضرتت اابهٰى وو هم حضرتت بابب بر "بسیط االحقیقه" شرحی
مرقومم فرموددند.  تفسیر  حضرتت بابب ددرر جواابب سوااالتت سهگانۀ میرززاا محمّدسعید
ززووااررههاایی ناززلل شدهه ااست وو ددرر آآنن به صرااحت میفرمایند: «ااما االجوبب عن بیانن
بسیط االحقیقة االتی ذذکرها االحکماءء الثباتت االوجودد بین االموجودد وو االمفقودد فال
شکّ اانن ذذلک باطل عند من له رراایحة مسک من ااالنصافف بدالئل محکمة فمنها
االعقل حیث یشهد بانن ذذااتت ااالززلل لیس معه غیرهه وو لیس له صفاتت ددوونن ذذااته

  به۴۴متغائرةة االمعنی کانن غیر ذذلک یلزمم االتجزیة وو ااالقتراانن وو االتغییر وو ااالفترااقق.»
عباررتت ددیگر  ددرر اامر بهائی ذذااتت خدااووند به هیچ رروویی با ممکناتت نسبت نداارردد
مگر اازز طریق مشیّت ااوولیه.  جمالل قدمم ددرر شرحح بسیط االحقیقه میفرمایند:
«مقصودد حکیم اازز ااشیاءء ددرر عباررتت مذکوررهه کماالتت ووجودد من حیث هو ووجودد
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ااست وو اازز کلّ دداارراائی یعنی ووااجد وو مستجمع جمیع کماالتت نامتناهیه ااست به نحو
بساطت وو اامثالل ااین بیاناتت ددرر مقاماتت ذذکر توحید وو قوتت وو شدتت ووجودد ذذکر
کرددههااند مقصودد حکیم ااین نبوددهه که ووااجباالوجودد منحل به ووجوددااتت غیرمتناهیه
شدهه سبحانه سبحانه عن ذذلک چنانچه خودد حکماءء گفتهااند بسیط االحقیقه کلّ
ااالشیاءء وو لیس بشیءء من ااالشیاءء وو فی مقامم آآخر اانن اانواارر بسیط االحقیقه تریی فی
کلّ ااالشیاءء وو ااین به بصر باصر وو نظر ناظر منوطط ااست اابصارر حدیدهه ددرر کلّ ااشیاءء
آآیاتت ااحدیه رراا مشاهدهه مینمایند چه که جمیع ااشیاءء مظاهر ااسماءء االهیه بوددهه وو
هستند ووحق لم یزلل وو الیزاالل مقدّّسس اازز صعودد وو نزوولل وو حدوودد وو ااقتراانن وو ااررتباطط

۴۵بوددهه وو خوااهد بودد.»

ددرر ااینجا علمایی ووااقعی وو فیلسوفانن با اانبیاءء متّّفقااند که ما یتحقق به ااالشیاءء ووااحد
ااست.  ااما علمایی ووحدتت ووجوددیی بر آآنند که حقایق ااشیاءء ظهورر ووااحد حقیقی
ااست وو اانبیاءء بر آآنند که ااین حقایق اازز حقّ صاددرر شدهه ااست.  ددرر قولل ااووّلل فقط ددوو
عالم حقّ وو خلق ووجودد دداارردد وو حقّ به صورر نامتناهی خلق منحل گرددیدهه ااست وو
ظهورر یافته ااست.  اامّا با ااعتقادد به نظر ددوومم، سه عالم حقّ وو اامر وو خلق هست.
اابتداا مشیت ااووّلیه اازز حقّ صاددرر گرددیدهه ااست بی آآنکه حقّ اازز تنزیه خودد ددوورر بماند.
ااین صاددرر ااوولل فیض االهی ااست که سبب کثرتت عالم خلق میگردددد.  حضرتت ااعلٰى
به صرااحت ددرر ضمن توقیعی ددرر شرحح صاددرر ااوولل میفرمایند: «فاعلم اانن االصاددرر
ااالوولل  له ااسماءء االحسنی فمنها االذکر ااالوولل  نزلل فی حکمه  فی کالمم االرضاءء عع آآیة
االله االکبریی مخاطبا لیونس حیث قالل عز ذذکرهه یا یونس ااتعرفف االمشیة قالل ال قالل
عع هی االذکر ااالوولل وو منها االمشیة حیث نزلل فی حکمها فی کالمم االنباءء االعظمی
حیث خلق االله ااالشیاءء بالمشیة وو خلق االمشیة بنفسها وو منها ااالبدااعع وو منها
ااالخترااعع وو منها ااالنشاءء حیث نزلل حکمه فی کالمم حجة االله وو نفسه االکبریی حیث
قالل عز ذذکرهه فی مقامم االمعنی اانن ااسمائها ثلثة وو معناها ووااحد وو منها االصاددرر ااالوولل
فی کالمم االحکماءء وو منها  ااالمکانن االمطلق  وو اانن االحق عند فیاضض االمطلق جل
ذذکهر هو اانن ال یجعل االعبد له ااالسماءء فی مقامم ذذااته وو ال ووصفا فی کینونیة نفسه وو

۴۶ال نعتا فی مقامم اانیته.»
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گفتنی ااست که حضرتت عبداالبهاءء ددرر باررۀۀ ووحدتت ووجودد ددرر لوحی ددیگر مطالبی
۴٧۷مهم ذذکر فرموددند.

 – صدوورر وو ظهورر٢۲

یکی اازز اامهاتت مسائل عرفانی مذکورر ددرر مفاووضاتت تعلّّق حقّ به خلق ااست، به ااین
معنا که حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند: «قیامم خلق به حقّ قیامم صدوورر ااست، یعنی

  ااین۴٨۸خلق اازز حقّ صاددرر شدهه ااست، نه ظاهر تعلّّق صدوورر دداارردد نه تعلّّق ظهورر.»
نکته ددرر ااندیشۀ عرفانی بسیارر رراائج وو مرسومم ااست، مثالً  نظریۀ ظهورر ااشیاءء اازز حقّ
ددرر عرفانن ااسالمی مشهورر ااست.  ااصل ماجراا ااین ااست که اازز نظر عاررفانن، عالَم به
یک معنا موجودد ااست وو به یک معنا موجودد نیست، یعنی هم موجودد ااست وو هم

  مسأله ااین ااست که ااگر۴٩۹موجودد نیست، وو ااین یکی اازز ااسراارر بزررگگ عرفانی ااست.
ممکن متّّصف به ووجودد نشودد وو ددرر عین حالل با ممتنعاالوجودد متفاووتت باشد،
نسبتش با ووجودد رراا چگونه باید توجیه کردد.  ددرر ااینجا «ووجودد» ددرر عالم به
«ظهورر» مبدّّلل میشودد وو «اایجادد» به «تجلّّی»، یعنی عالم موجودد نیست بلکه

  مراادد آآنانن اازز ظهورر، متعین شدنن به۵٠۰مظهریی ااست که حق ددرر آآنن ظاهر میشودد.
  االبته اابن عربی وو تابعانن وویی بر آآنند که  صدوورر تنها ددرر ررتبهءء۵١۱تعین خاصص ااست.

  اازز ااین نظر۵٢۲ااحدیت ممکن ااست وو ددرر مرتبهءء ووااحدیت ظهورر صاددقق ااست.
موجوددیی نیست مگر خدااووند وو ااوو همانن ووجودد حقّ وو ووجودد مطلق ااست، بلکه باید
گفت کلّ ووجودد ااست وو موجوددیی سواایی ااوو نیست.  ااگر ما هستیم اازز آآنن حیث ااست
که ووجودد ما به ااووست.  ااوو نیاززیی به ددلیل نداارردد، ززیراا عین ددلیل ااست.  ااوو ووااحد
ااست وو متکثّّر نیست وو ااین کثرتی که ما میبینیم  یا مجردد صورر وو یا مجالی ااست که
صفاتت االهیه ددرر آآنن تجلّّی فرموددهه ااست وو یا ااووهامی ااست که عقل ااخترااعع کرددهه
ااست.  ددرر ااینجاست که اابن عربی میگوید: «سبحانن من ااظهر ااالشیاءء وو هو

  همین جمله ااست که باعث شد بر وویی خرددهه گیرند که عالم، ظهورر۵٣۳عینها.»
 به صرااحت میگوید:فصوصصاالحکمخدااست.  ااوو ددرر 
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فالحق خلق بهذاا االوجه فاعتبروواا
جمع وو فرقق فانن االعین ووااحدةة

وو لیس خلقا بهذاا االوجه فاذذکروواا
۵۴وو هی االکثیرةة ال تبقی وو ال تذرر

ددرر ااینجا اابن عربی به ظاهر اازز ااندیشۀ ااشعریتِِ حاکم بر ززمانن خویش ددوورر میشودد،
ززیراا ااوو به بحث ااسم که عین مسمی ااست، قائل ااست وو جوهر فردد رراا آآنن طورر که

ااشاعرهه نفی میکنند، ددرر شأنن حقّ وو خلق جایز میشمارردد. 
موالنا، ااما نه به شدتت اابن عربی، مقصودد اازز ووحدتت ووجودد رراا که بقایی ووجودد حقّ

وو فنایی خلق ااست، توضیح میدهد:
ااستخواانن وو بادد ررووپوشست وو بس
مستمع ااوو، قائل ااوو، بی ااحتجابب

ددرر ددوو عالم غیر یزدداانن نیست کََس
۵۵زز آآنکه  ااالذُذناننِِ مِنَ االرَّااسس اایی مُثابب

ااوو به صرااحت همانن تمثیل بحر وو ظهورر ااموااجج رراا شاهد قولل میآآوورردد:
بحرِِ ۇۇحداانست جفت وو ززووجج نیست
اایی محالل وو اایی محالل ااِشرااککِِ ااوو
نیست  ااندرر   بحر   شرکک   وو  پیچ  وو  پیچ
چونکه جفتِِ ااحوالنیم اایی شََمَن
آآنن یکیّی ززآآنن سویی ووصفست وو حالل
یا چو ااحولل ااین ددوُویی رراا نوشش کن
یا به نوبت گَه سکوتت وو گَه کالمم

گوهر وو ماهیش غیر موجج نیست
ددوورر اازز آآنن ددرریا وو موجج پاکک ااوو
لیک با ااحولل چه گویم؟ هیچهیچ
الززمم آآید مشرکانه ددوو ززددنن
جز ددوُویی  ناید به  میداانن  مقالل
یا ددهانن  برددووزز وو خوشش  خاموشش کن
۵۶ااحوالنه طبل میزنن وو االسالمم

اازز نظر وویی خدااووند ددرر غایت تنزیه ااست وو به سبب خلق، ملبس به قمیص تشبیه
ااست.  ددرر ذذااتت به تنزیه تسمیه میشودد وو ددرر ررتبۀ ااسماءء وو صفاتت به مقامم تشبیه ددرر

میآآید:
اایی صفاتت آآفتابب معرفت 
گاهه خوررشید وو گه ددرریا شویی
تونه ااین باشی نه آآنن ددرر ذذااتت خویش
ررووحح با علمست وو با عقلست یارر
اازز تو اایی بی نقش با چندین صورر

وو آآفتابب چرخخ بندِِ یک صفت
گاهه کوههِ قافف وو گه عنقا شویی
اایی فزوونن اازز ووهمها ووزز بیش  بیش
ررووحح رراا با تاززیی وو ترکی چه کارر
هم مشبِِّه وو هم موحِِّد خیرهه سر
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۵٧۷یا صغیر االسن یا ررطب االبدننگه تراا گوید ززمستی بواالحسن

منظورر اازز بواالحسن همانن خرقانی ااست.  ااین اابیاتت به خوبی تفاووتت میانن ووحدتت
ووجودد وو ووحدتت شهودد رراا مینماید چنانکه برخی شاررحانن مثنویی به ااین لطیفه ااشاررهه

  ااین اابیاتت کامال ناظر به گفتارر اابن عربی ددرر فصوصص االحکم ااست:۵٨۸کرددهه ااند.
وو ااِنن قلتَ بالتشبیه کنتَ  محدِِّّدداافانن قلتَ بالتنزیه    کنتَ   مقیِِّداا
وو کنت ااماما فی االمعاررفف  سیِِّدااوواا نن قلتَ باالمرَینِ کنت مسدِِّّدداا
وومن قالل باالفراادد  کانن     موحِِّداافمن قالل باالِشفاععِ  کانن مشرکا
وو اایاکک وو االتنزیه اانن کنت  مفرِِّدداافایاکک وو االتشبیه اانن کنتَ   ثانیا
۵٩۹عین ااالمورر مسرحا   وو    مقیداافما اانت هو بانت هو  وو ترااهه فی

به عباررتت ددیگر موالنا اازز ظهورر معنایی عالم اامر رراا قبولل میکند وو ددرر غزلی که
منسوبب به ااووست ظهورر حقّ رراا ددرر قمیص اانبیاءء میددااند وو ووحدتت اانبیاءء رراا

میپذیردد:«هر لحظه به شکل بت عیارر  بر آآمد ددلل بردد وو نهانن شد.» 
به عباررتت ددیگر اازز نظر اابن عربی وو موالنا ااگر به غیر اازز خداا ووجوددیی هست، همانن
صاددرر ااوولل یا حقیقت مظاهر مقدّّسه ااست که اابن عربی آآنن رراا حقیقت محمّدیه
مینامد وو اازز نظر خوااصصِ اامامیه، مشیت خدااست.  ااین صاددرر ااوولل مظهر کامل وو
تمامم عیارر خدااست وو اازز ااین جهت عاررفانن به نظریۀ ظهورر پرددااختند تا به ووحدتت
ظاهر وو مظهر  بکوشند وو اازز ااین جهت نظریۀ اانسانن کامل یا تسلسل فیض االهی رراا
ددرر ظهورر اانبیاءء تا آآخر اایامم ااثباتت کنند.  به عباررتت ددیگر براایی آآنکه فاشش نگویند که
خاتمیت ررسولل خداا به معنایی ختمیت فیض االهی ااست، وو اازز ااین بابت ددچارر
عذاابب متشرّعانن نگرددند، به نظریۀ ظهورر متمسّک شدند وو گفتند که خداا ظاهر ددرر
مظهر ااست وو اازز طرفی همۀ عالم مظهر خدااست وو اازز طرفف ددیگر اانسانن کامل
مستجمع ااسماءء وو صفاتت االهی ااست که به ااین تعبیر خدااووند ددرر اانسانن کامل ظهورر

  ااین چنین تعبیریی ددرر گفتارر حضرتت مسیح که مورردد عالقۀ وواافرِِ اابن۶٠۰تمامم مییابد.
عربی ااست، هست وو حضرتت عبداالبهاءء نیز ددرر مفاووضاتت به آآنن ااشاررهه میفرمایند:
«حقیقت مقدسۀ کلمةااللّه به منزلۀ آآینۀ صافی وو لطیف وو نورراانی ااست.  حرااررتت وو
ضیاءء وو صوررتت وو مثالل یعنی کماالتت شمس حقیقت ددرر آآنن جلوهه نماید.  ااین ااست
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که حضرتت مسیح ددرر اانجیل میفرماید پدرر ددرر پسر ااست، یعنی شمس حقیقت ددرر
ااین آآینه جلوهه نموددهه ااست.  سبحانن من ااشرقق علی هذهه االحقیقة االمقدسة من

  به عباررتت ددیگر نظریۀ اانسانن کامل اابن عربی کلید معمایی نظریۀ۶١۱االکائناتت.»
ظهورر خدااووند ااست. اابن عربی فاشش میگوید که مراادد ااوو نیست که خلق حقّ ااست

 وو نیز «االحق حق وو االخلق خلق.»۶٢۲وو حقّ خلق!  بلکه «هو هو وو ااالشیاءء ااالشیاءء»
  ااوو بیشتر مایل ااست که ظهورر حق رراا ددرر ااعیانن ثابته ناظر باشد نه آآنکه ماسویی۶٣۳

  ااما کسانی بوددند که فقط به ظاهر قولل وویی ااکتفاءء۶۴االله رراا عین حق بینگارردد.
کرددند وو به صرااحت گفتند که عالم ظهورر خدااست وو هر موجوددیی بخشی اازز

۶۵خدااست.

ااما ددرر اامر بهائی مشکل که ختمیت حضرتت ررسولل ااست با ظهورر جمالل اابهٰى حل
 وو ددیگر نیاززیی به چنین ترفندهایی نیست تا مظهریت مظاهر مقدّّسه۶۶شدهه ااست

ااثباتت گردددد.  ددرر ااندیشۀ بهائی همین ااصطالحح مظهر خداا ااصالحی ااست بر نظریۀ
ظهورر ااما به طریق صدوورر.  حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااین خصوصص ددرر همین مفاووضاتت
میفرمایند: «جمیع کائناتت اازز حق صدوورر یافته ااست یعنی ما یتحقق به ااالشیاءء
حق ااست وو ممکناتت به ااوو ووجودد یافته ااست وو ااوولل صاددرر اازز حق آآنن حقیقت کلیه
که به ااصطالحح فالسفۀ سلف عقل ااوولل نامند وو به ااصطالحح ااهل بهاءء مشیّت ااوولیه
نامند وو ااین صدوورر من حیث االفعل ددرر عالم حقّ به اامکنه وو ززمانن محدوودد نه  ال ااوولل
له وو ال آآخر له ااست ااوولل وو آآخر بالنسبه به حق یکسانن ااست وو قدمم حق قدمم ذذااتی وو

۶٧۷ززمانی وو حدووثث اامکانن حدووثث ذذااتی ااست نه ززمانی.»

 – نظریۀ موااززین ااددررااکک٣۳

یکی اازز بحثهایی مهمّ ددرر مفاووضاتت که به ااثباتت معرفت عرفانی میاانجامد گفتارر
پیراامونن موااززین ااددررااکک ااست.  ااین قضیه آآنن قدرر اازز نظر حضرتت عبداالبهاءء حائز

  گفتنی۶٨۸ااهمّیّت بودد که ددرر ددوو لوحح ددیگر نیز به تشریح همین مبحث پرددااختند.
مم منتشر شدهه ااست وو١۱٩۹١۱٠۰ااست که ااین ددوو لوحح ددرر مکاتیبی آآمدهه ااست که به سالل 
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بسیارر نزددیک به ززمانن نگاررشش کتابب مفاووضاتت ااست.  ااما گمانن بر ااین ااست که
ااین ددوو لوحح قبل اازز نوشتن مفاووضاتت بوددهه ااست، ددست کم یکی اازز ااین ددوو لوحح

  به۶٩۹حتی ددرر ززمانن حضرتت بهاءءااللّه وو به ددستورر حضرتش نوشته شدهه ااست.
عباررتت ددیگر ااین نوعع تبویب اازز موااززین ااددررااکک وو یا اانوااعع شناختشناسی به تأیید

جمالل قدمم بوددهه ااست.
حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت موااززین ااددررااکک رراا به چهارر بخش تقسیم
میفرمایند، حسّ وو عقل وو نقل وو االهامم.  ددرر مفاووضاتت سه میزاانن ااووّلل رراا حاوویی
مخاطرااتت وو خطرااتت وو خطاها میدداانند، ااما میزاانن چهاررمم که به صفت «صحیح»
میستایند همانن «فیض ررووححاالقدسس ااست که ددرر آآنن اابدااًً شک وو شبههاایی نیست وو
آآنن تأییدااتت ررووححاالقدسس ااست که به اانسانن میرسد وو ددرر آآنن مقامم یقین حاصل

      ٧۷٠۰میشودد.»
بدیهی ااست چنین تبویبی اازز ااسبابب ااددررااکک آآددمی، منوطط به قبولل اامر االهی ااست وو
تابعانن هر ددینی به ااین نحو، موااززین ااددررااکک رراا تقسیم کرددههااند.  براایی نمونه ددرر
کویناسس ااشاررهه کردد.  ااوو ددرر اابتداایی کتابب حوززۀۀ تفکّّر مسیحی میتواانن به طماسس آآ

somme contre les Gemtilsبراایی تثبیت مقامم عقل میگوید که عقل اازز طرفی 
باید اازز محسوساتت بهرهه گیردد وو اازز طرفی باید کتابب مقدّّسس رراا که ااساسس اایمانن ااست
ددرریابد.  ااوو به ناچارر به سه میزاانن ااشاررهه میکند: حسّ وو عقل وو نص؛ که مشکل ااوو
ددرر قبولل حسّ وو عقل نیست، ززیراا به خوبی اازز عهدۀۀ آآنن ددوو حوززهه بر میآآید؛ ااما
مشکل وویی قبولل نصوصص االهی یا نقل ااست که باید به نوعی با عقل ساززگارر اافتد.

کویناسس ددرر خاتمۀ عمر، به میزاانن چهاررمم، یعنی٧۷١۱   گفتنی ااست که خودد طماسس آآ
االهامم وو شهودد، پی بردد وو سعی کردد به ززندگی مبتنی بر ززهد وو کشف وو االهامم ررسد وو

  ااوو٧۷٢۲هیچ کسی نمیددااند کداامم عامل سبب چنین تغییریی ددرر ااحواالل فکریی ااوو شد.
خودد ددرر باررۀۀ چنین قضیهاایی میگوید: «به نظرمم چنین میررسید که تمامی آآنچه رراا
که تا کنونن  نوشتهاامم ددرر قیاسس با ووااررددیی که بر من ناززلل شد، شبیه پَر کاهی ااست که

٧۷٣۳هیچ ااررززشی نداارردد.»

ااما بحث حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت وو سایر االوااحح بیشتر ناظر به ااصولل
معقتدااتت فیلسوفانن وو متکلّّمانن ااسالمی ااست.  یکی اازز بهترین منابع ددرر ااین
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، ااثر تفتاززاانی ااست.  نسفی ددرر االعقاید مینویسد:شرحح االعقاید االنسفیهخصوصص 
«ااسبابب االعلم للخلق ثلثة االحوااسس االسلیمة وو االخبر االصاددقق وو االعقل ... وو اااللهامم

  مراادد ااوو اازز خبر صاددقق همانن نقل ااست.  اازز نظر وویی٧۷۴لیس من ااسبابب االمعرفة.»
حوااسس ددچارر نقصانن میشودد وو خبر صاددقق رراا عقل باید بپذیردد وو االهامم رراا نیز میتواانن
به عمومم تسرّیی دداادد؛ لذاا فقط عقل میزاانی ااست که مستظهر به ااستداللل ااست وو

  تفتاززاانی معتقد ااست که نمایندۀۀ کامل عقلگراایی٧۷۵باید بر آآنن تکیه کردد.
فیلسوفانند که ددین رراا میتواانند حمایت کنند وو اازز ااین رروو ددللمشغولی به علم کالمم

ررووااست.
ااما بدیهیترین وو پُرطَرَفدااررترین میزاانن، حسّ ااست وو کسی آآنن رراا منکر نتواانن شد.
ااساسس علم وو تکنولوژژیی ددرر اامرووزز همین مشاهدهه وو تجربهآآموززیی اازز طریق حوااسس

 میگویدتأوویالتت مشکالتت ااحاددیث االمشکلهااست.  اامامم فخر ررااززیی ددرر ررسالۀ 
عقل برتر اازز حس ااست به ووجوهه ززیر:

«ااوولل، عقل خودد رراا ددرریابد وو حسّ خودد رراا ددرر نیابد.  ددوومم، حسن اازز قربب وو بعد
مفرطط ااددررااکک نکند وو عقل رراا قربب وو بعد مانع نیاید. سومم آآنکه حجابب مانع حسّ
ااست وو مانع عقل نیست.  چهاررمم آآنکه حسّ اازز چیزها ددرر ظاهر ووقوفف نیابد ااال بر
سبیل ااجمالل وو عقل رراا هم به ظاهر وو هم به باطن ووقوفف باشد بر سبیل تفصیل.
پنجم حسّ بسیارر غلط کند، ززیراا باشد که ساکن رراا متحرّکک بیند وو متحرّکک رراا
ساکن بیند، چنانکه آآنن کس که ددرر کشتی نشیند شط رراا متحرّکک بیند وو چنانکه
سایه رراا متحرّکک ااست، ساکن بیند.  ششم آآنکه حسّ به یک مدررکک مشغولل شودد
اازز مدررکک ددوومم بازز ماند وو عقل چونن چیزیی بداانست قوهه ااوو ددرر دداانستن چیزها بیشتر
بودد.  هفتم آآنکه حسّ چونن مدررکک قویی شد اازز ااددررااکک ضعیف عاجز شودد وو عقل

   ٧۷۶بر عکس ااین بودد.»
ااما تمسّک به حسّ، ضروورریی ااست وو ااساسس مشاهدااتت ددرر علومم تجربی ااست وو

) میاانجامد وو ااین همانی ااست که ااسپنسرempiricismعاقبت به ااصالت تجربه (
وو کانت باوورر ددااشتند.  ااصالت تجربه میگفت «تجربه ااگر تنها منشأ شناسایی

  حوااسس آآددمی مفتاحح معرفت٧۷٧۷اانسانن نباشد، منشأ ااصلی آآنن به شمارر میروودد.»
) بر ااساسسscience  علم (٧۷٨۸نخستین آآددمی ااست وو نمیتواانن اازز آآنن گسست.
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مشاهدااتت تجربی وو تجربه، حاصل اازز ااددررااکک حسّی ااست.  ررووشش علمی مبتنی
ااست بر: االف) مشاهدۀۀ یک پدیداارر؛ بب) صوررتتبندیی فرضیه؛ جج) ااستنتاجج نتایج

  ااما ااگر٧۷٩۹اازز ااین فرضیه؛ دد) تأیید فرضیه که موددّیی به صوررتتبندیی قواانین میشودد.
مشاهدااتت خطا باشند، فرضیاتت وو ااستنتاجاتت وو قواانین نیز ااشتباهه خوااهد شد وو

]  سیطرۀۀ علم بر حوززهههایی معرفتشناختی آآنچنانن؟ااین مهم رراا عقل مینماید.[
ااست که حتٰى برخی اازز فیلسوفانن نیز به مزااحمت آآنن ااعتراافف میکنند.  اازز سویی
علم الززمۀ حیاتت ااست وو به لطف اابزاارر خویش، تکنولوژژیی به ترفیه حیاتت آآددمی
میکوشد وو اانکارر علم به ااین معنا نوعی ززوواالل عقل ااست.  ااما اازز سویی ددیگر اافرااطط
ددرر ااصالت علم بداانجا میروودد که جمیع ااددررااکاتت محصورر به علومم تجربی شودد وو اازز
ااین رروو سلطنت تکنولوژژیی، مبدّّلل به حکومت جائرهه شدهه ااست وو حتی نوعی

:Carnap)١۱٩۹٧۷٠۰–١۱٨۸٩۹١۱) اازز آآنن حیث که کاررناپپ (physicalismeفیزیکالیسم (
ووضع کرددهه ااست، به میانن آآمدهه ااست؛ وویی میگوید همۀ علومم رراا میتواانن به ززبانن
فیزیک بیانن ددااشت وو ااصوالً معماهایی حیاتت رراا نیز باید فیزیک طرحح وو حل کند.

: ) ددرر ااین خصوصص ااین ااست که علم١۱٩۹٧۷۶Heidegger–١۱٨۸٨۸٩۹فغاننِِ هایدگر (
 وو نباید به تسلّّط ماشین گرددنن نهادد، چه که٨۸٠۰رراا باید اازز تکنولوژژیی جداا دداانست

  ااما حضرتت عبداالبهاءء ددرر اانتقادد اازز٨۸١۱عاقبت به غیراانسانی شدنن اانسانن  میاانجامد.
میزاانن حسّ تنها ااکتفاءء به ااین مطلب میفرمایند: «اامرووزز نزدد جمیع فالسفۀ ااررووپا
ااین میزاانن تاممّ ااست.  میگویند ااعظم موااززین حسّ ااست وو ااین میزاانن رراا مقدّّسس
میشماررند وو حالل آآنکه میزاانن حسّ ناقص ااست، ززیراا خطا دداارردد.  مثالً ااعظم قواایی
حسّیه بصر ااست.  بصر سراابب رراا آآبب بیند وو صورر مرئیه ددرر مرآآتت رراا حقیقت
میشمارردد وو موجودد بیند وو ااجسامم کبیرهه رراا صغیر ددااند، نقطۀ جوااله رراا دداایرهه بیند،
ززمین رراا ساکن گمانن کند، آآفتابب رراا متحرّکک بیند وو اامثالل ذذٰلک.  ددرر بسیارر اامورر

٨۸٢۲خطا کند.  لذاا نمیشودد بر آآنن ااعتمادد کردد.»

) نیز بهscienceااما طرفداارراانن عقل برآآنند که نه فقط معرفت بلکه حتی علم (
لطف عقل حاصل میشودد.  خطاهایی حوااسس رراا عقل ددرر مییابد وو نصّ رراا نیز عقل
میفهمد.  ااینانن فیلسوفانن عقلگراا هستند.  ددرر ااسالمم نمایندۀۀ کامل وو مختارر اایشانن

ه.قق.)  دداانست، ززیراا ااوو به طورر کلّ منکر٣۳١۱٣۳–٢۲۵١۱رراا میتواانن محمّد ززکریا ررااززیی (
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  ددرر ااین خصوصص وویی مقدمم بر عقلگراایانن عصر ررووشنگریی ددرر٨۸٣۳نبوتت وو ووحی بودد.
ااررووپا به شمارر میآآید که ددرر نشاندننِِ عقل بر کرسی سلطنتِِ فهم وو ددرراایت پروواایی
هیچ چیز ندااشت وو اازز ااین حیث ددرر جمع ددیندداارراانن ددشمنانن بسیارر براایی خودد

ترااشید. 
فیلسوفانن به عقل خویش میناززند.  االبته مُحقّّند چنین کنند، چه که حتی ااددیانن نیز
ددرر تقدّّمم عقل وو فضیلت خِردَدگراایی سخنها گفتند.  فیاالجمله ددرر ااسالمم حدیث

  ااما همین که اازز ااین طایفۀ ددیندداارراانن٨۸۴ااوولل ما خلق االلّه االعقل گوااهه مطلب ااست.
  یعنی:٨۸۵میپرسند «ما االعقل؟  قالل: ما عبد به االرحمن وو ااکتسب به االجنانن.»

عقل چیست؟  میگویند عقل آآنن چیزیی ااست که خدااووند رراا به آآنن میپرستند وو
بهشت رراا به چنگ میآآووررند.  خالصه حکیمانن ددرر تکریم عقل حتی ددرر ددین
نصوصص بیشمارر مییابند، سواایی آآنکه منکر عظمت عقل، منکر عقل خویش نیز
هست.  فیلسوفانن ااشرااقی وو حکمایی مشّّائی ددرر تقدّّمم عقل بر همۀ قواایی ااددررااکی
همکالمند.  یونانیانن عصر تفکّّر عقالنی رراا بنیانن گذااشتند وو شاید هرگز چنین
شکوهی ددرر جاللت عقل ددرر تارریخِ عالَم، سرااغغ نگیریم آآنچنانن که ددرر یونانن بودد.

) ررجعت اانسانن به عقل خویش ااست.enlightenmentعصر ررووشنگریی (
فیلسوفانن ااین ددووررهه هر آآنچه رراا که عقلشانن ددرر نمییافت یا اانکارر کرددند وو یا وویراانن
ساختند وو یا به ززباله اافکندند، فرقی نمیکردد ددین باشد، پیامبر خداا، یا حتٰى خودد
خداا، آآرریی ااینانن رراا ااین جرأأتت بودد که به خدااززدداایی اازز صفحۀ معاررفف بشریی
پرددااززند، ددررست یا ناددررستِِ ااین کارر به کنارر، ااما شجاعتشانن به ررااستی ستوددنی
ااست.  ااگر ددکاررتت میرااثث عقل رراا ززندهه کردد، اارربابب دداائرةةاالمعاررفف آآنن رراا ااعتالءء
بخشیدند، هیومم به کاووشش ددرر عقل پرددااخت، حتی به قیمت ززیر پا نهاددنن بنیاننهایی
آآنن، وو عاقبت کانت به نقد عقل کوشید وو اازز آآنن پس جملگی به سلطنت وویی گرددنن
نهاددند.  آآرریی کانت براایی تهذیب عقل نیز اازز عقل بهرهه جست وو هرگز سرااغغ کالمم وو

نصّ نرفت.  ااوو حدوودد عقل رراا نیز به عقل شناخت.
شاید بعد اازز عصر یونانن باستانن، تنها ددرر ااین ررووززگارر ااست که عقل محورر وو میزاانن وو
االبته شاخصۀ دداانایی ااست.  اامرووززهه طرفداارراانن ااصالت عقل میگویند عقل ااگر تنها
منشأ شناسائی اانسانن نباشد منشأ ااصلی آآنن به شمارر میرروودد وو عقل فی نفسه مستقلّ
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  عقل براایی خویش ااصولی دداارردد که ااین ااصولل رراا نمیتواانن اازز٨۸۶اازز تجربه ااست.
تجربه حاصل کردد؛ لذاا ااصالت عقل بر ااصالت تجربه مقدّّمم ااست، ااصولی نظیر
ااصل علیت، ااصل هو هویت، ااصل جوهر، ااصل غایت وو ااصل موجبیت ددرر ااین
ززمرههااند.  ااما بالمشافهه باید گفت عقل، که ددکاررتت آآنن رراا قوههاایی براایی تعیین
صواابب وو خطاءء میدداانست، مبتنی بر شاکلهاایی اازز ااصولل ااست که خودد ااثباتتناپذیر
ااست.  ااما بدااهت ااین ااصولل، اازز کجا براایی آآددمی متیقّّن شدهه ااست.  ااگر بپذیریم
که ااین اامر، فطریی اانسانن ااست، بیمقدّّمه ااقراارر به شهودد کرددههاایم وو میداانن رراا براایی
حوززۀۀ کشف وو مشاهدۀۀ عرفانی بازز گشوددههاایم.  خوااهه ااین ااصولل الززمۀ ساختارر ذذهن
آآددمی باشد وو خوااهه نه، همانن قسم که کانت نیز ااشاررهه کرددهه ااست، باید به حضورر

  عجیبترین حکایت ددرر تارریخ عقل آآنن ااست که عاقالننِِ ررااهبر٨۸٧۷شهودد قائل گرددیم.
یا ررهبرااننِِ عقل، خودد براایی عقل حدوودد قائلند. پاسکالل که مرااتب علمی وو
کالمیااشش مشارر بالبنانن ااست، میگوید: «آآخرین حدّّیی که عقل ددرر سیر خودد بداانن
میتوااند ررسید ااین ااست که خودد ااوو ددرریابد که بسی چیزهاست که فرااتر اازز ددسترسس
ااووست.  ااگر عقل بدین حدّّ نرسد نشانی اازز ناتواانی ااووست وو هیچ چیز با مقتضایی

  تعیین چنین حدووددیی٨۸٨۸خودد عقل مطابقتر اازز ااعتراافف به چنین قصورریی نیست.»
براایی عقل همانی ااست که شمس تبریزیی نیز اانجامم ددااددهه ااست: «عقل سُستپایی
ااست.  ااززوو چیزیی نیاید.  ااما ااوو رراا هم بینصیب نگذااررند. حاددثث ااست وو حاددثث تا

  گفتنی ااست که هم ااوو  مَقر٨۸٩۹ّبه ددرر خانه بردد ااما ززهرهه نداارردد که ددرر حرمم رروودد.»
فیلسوفانن رراا به سبب فضولیهایی عقلشانن، ددرر ددووززخخ مییابد: «ااغلب ااین ددووززخیانن
ااززین ززیرکاننااند، ااززین فیلسوفانن، ااززین دداانایانن که ززیرکی اایشانن حجابب اایشانن شدهه

  االبته ددرر ااین فتواا،٩۹٠۰ااست.  اازز هر خیالشانن ددهه خیالل میزااید، همچو نسل یأجوجج.»
 خویش ااهل فلسفهکُُمدیی االهیااوو تنها نیست.  حتٰى ددرر غربب نیز دداانته االیگیریی ددرر 

رراا ددرر طبقۀ ااوولل ددووززخخ میبیند: «وو چونن ااندکی باالتر نگریستم ااستادد جملۀ دداانایانن
(ااررسطو) رراا ددیدمم که ددرر جمع فیلسوفانن نشسته بودد.  همه ددیدهه بدوو ددووخته بوددند وو
مقامم ااررجمندشش رراا پاسس میددااشتند: وو سقرااطط وو اافالطونن رراا ددیدمم که اازز ددیگراانن به
وویی نزددیکتر بوددند.  ذذیمقرااطط رراا که ددنیا ددرر نظرشش ززااددۀۀ تصاددفف ااست؛ وو
ددیوجانس وو آآناکساغوررااسس وو طالس وو اامپدووکلس وو ااررقلیطوسس وو ززنونن رراا ددیدمم.  وو
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نیز آآنن شناسندۀۀ ززبرددست خوااصص نباتت رراا، مقصوددمم ددیوسکورریدهه ااست، وو ااررفئو رراا
وو تولیو رراا وو لینو رراا وو آآنن سنکا رراا که عالِمِ عِلمِ ااخالقق بودد وو ااقلیدسس هندسهدداانن رراا
وو بطلمیوسس وو بقرااطط وو اابنِسینا وو جالینوسس وو اابنُ االرُّشد صاحب تفسیر بزررگگ رراا

٩۹١۱ددیدمم.»

ااما اازز منظر ددیگریی نیز عقل ددرر مظاننّّ ااتهامم ااست وو آآنن، اازز سویی ناقدااننِِ تفکّّر غربی
ددرر سالیانن ااخیر بوددهه ااست که چونن به ددقّّت نظر کرددند، عقلِ بُتشِکََنِ عصرِِ خردد
رراا ددرر قرنن بیستم به بُتتََرااشی مشغولل ددیدند.  عقل ااگر ززمانی بُتِِ خراافاتت رراا
میشکست ااما اامرووززهه ررووزز، خودد بُت شدهه ااست وو بُت علم وو تکنولوپی میترااشد تا

) عقل اامرووززییTheodor W. Adornoجملگی آآنن رراا بپرستند.  به تعبیر آآددووررنو (
 ااما٩۹٢۲به غایت اافسرددهه شدهه ااست وو فلسفه به همین سبب ددرر ااضطراابب اافتاددهه ااست.

ررأأیی حضرتت عبداالبهاءء ناظر به ااختالفف عاقالنن وو فیلسوفانن ااست که ااگر عقل مداارر
شناسایی وو محورر معرفت باشد، به جایی آآنکه ددرر اامر ووااحد به ووحدتت ررسند، آآررااءء
گوناگونن میددااددند وو حتٰى اازز یک حکیم، ددوو ررأأیی متضاددّ ددرر ددوو مرحله اازز حیاتش
پدید میآآمد: «میزاانن ثانی میزاانن عقل ااست وو ااین میزاانن ددرر نزدد فالسفۀ ااوولی
ااساطین حکمت میزاانن ااددررااکک بودد.  به عقل ااستداللل میکرددند وو به ددالئل عقلیه
تشبث مینموددند ززیراا ااستدالالتت اایشانن جمیعش عقلی ااست.  با ووجودد ااین بسیارر
ااختالفف کرددند وو آآرراائشانن مختلف بودد.  حتٰى تبدیل فکر میکرددند، یعنی یک
مسأله رراا بیست سالل به ددالئل عقلیه ااستداللل بر ووجوددشش میکرددند، بعد اازز بیست
سالل به ددالئل عقلیه نفی آآنن رراا مینموددند.  حتٰى اافالطونن ددرر بداایت به ااددلۀ عقلیه
ااثباتت سکونن ااررضض وو حرکت شمس رراا مینمودد وو بعد به ددالئل عقلیه ااثباتت نمودد که
شمس مرکز ااست وو ززمین متحرّکک وو بعد فکر بطلمیوسس شهرتت کردد وو فکر اافالطونن

  حضرتش به نکتۀ لطیفی ددرر ااین خصوصص ااشاررهه٩۹٣۳به کلّّی فرااموشش شد.»
میفرمایند: «فهوالءء االطواائف (حکماءء وو فالسفه) کلهم ااجمعونن حالل کونهم
ااعتمدوواا علی االمیزاانن االعقلی قد ااختلفواا فی جمیع االسمائل وو تشتّّت آآرراائهم فی کلّ

  حضرتش ددرر مفاووضاتت مثالل اافالطونن رراا براایی ااهل غربب میززنند،٩۹۴االحقائق.»
ااما براایی ااهل شرقق، مثالل فخر ررااززیی رراا یادد میددااررند: «ااما سمعت اانن االنحریر
االشهیر فخر االرااززیی بکی یوماًً وو سأله ااحد من ااصدقائه عن سبب بکائه فقالل مسألة
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ااعتقدتت بها منذ ثالثین سنة تبین لی االساعة بدلیل الئح لی اانن ااالمر علی خالفف
  یعنی:٩۹۵ما کانن عندیی فبکیت وو قلت لعل االذیی الحح لی اایضا یکونن مثل ااالوولل.»

آآیا نشنیدیی که فخر ررااززیی دداانشمند مشهورر ررووززیی میگریست وو یکی اازز ررفقایش
سبب گریه رراا اازز وویی جویا شد.  بگفت سی سالل به مسألهاایی معتقد بوددمم وو ااین
ساعت به ددالئل کافی وو ررووشن بر من معلومم گشت که مطلب خالفف آآنی بوددهه ااست
که من باوورر ددااشتم.  گریهاامم اازز آآنن ررووست که مبادداا اامرووزز نیز چنانن باشد که پیش اازز

ررسالة االی ااالماممااین بودد.  ااین حکایت رراا حضرتت عبداالبهاءء اازز اابنِعَرَبی ددرر 
  گفتنی ااست که اابنِعَرَبی همززمانن با ررااززیی بودد وو با وویی٩۹۶ نقل میفرمایند.االرااززیی

مکاتبه ددااشت وو حتٰى ددرر ااین ررساله به وویی میگوید ااین حکایت رراا اازز شخص
موثّقی اازز ددووستانن خودد ررااززیی شنیدهه ااست.  ااین قضیه، مشهورر میانن تابعانن
اابنِعَرَبی ااست وو جملگی، آآنن رراا ززمانی نقل میکنند که مانند حضرتت عبداالبهاءء

  ااصالت عقل نتواانسته ااعضاءء٩۹٧۷قصد بیانن نقصانن عقل رراا ددرر معرفت ددااررند.
ااحتفالل خویش رراا متّّحد ساززدد.

شاید برخی گویند ااگر عقل وو تجربۀ مبتنی بر حوااسس ددرر معرفت کافی نباشند،
،(Martin Lutherاایمانن به کارر میآآید وو مقامم نصّ آآشکارر میشودد؛ به تعبیر لوتر (

   مؤمنانن بخشی اازز معرفت خویش رراا ددرر٩۹٨۸.(sola scriptuaفقط کتابب مقدسس (
ااحواالل ررووززگارر به لطف کالمم خداا میشناسند وو ااین نه فقط بد نیست بلکه حُسن
نیز هست.  ااما آآنچه ددرر ااین خصوصص خطرآآفرین ااست، بسندههکرددنن به نصّ وو کتابب
وو تعطیلِ تفکر عقالنی ااست.  شاید حاددثهاایی ووخیمتر اازز ااین نتواانن یافت که
نصوصص االهی رراا که مایۀ تفکّّر عقالنی وو شهوددیی ااست، جایگزین عقل نمودد.
تقابل نصّ وو عقل همیشه معضل ااددیانن بوددهه ااست وو همۀ ااندیشمنداانن ددینی ددرر ااین
خصوصص تن به خطر نیز ددااددههااند.  شماررشش چند تن اازز آآنانن که به لطف عقالنیت
خویش، ددرر محل ذذممّ وو تحقیر اارربابب ددین شدند، کارریی سخت نیست وو ددیگراانی

  براایی مؤمن کافی ااست٩۹٩۹بوددند که پیش اازز ااین، ااحصائیهاایی به ددست ددااددند.
بگویید ددرر کتابب خداا چنین آآمدهه ااست، نیازز به چیزیی ددیگر نیست.  چونن خداا
برترین ااست، معرفت ااوو وو ددرر نتیجه کالمم ااوو نیز قائد وو ررااهبرِِ معرفت وو کالمم وو
ااندیشۀ اانسانی ااست.  به قولل معرووففِِ فیلسوففِِ مسیحی، سعی نکن که بفهمی تا
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اایمانن آآوورریی، بکوشش تا اایمانن آآوورریی تا بفهمی.  اازز نظر مؤمن، اازز تقابل عقل وو
نصّ، گریزیی نیست، چه ااگر عقل باشد که تمامی حکمتهایی بالغۀ مندررجج ددرر
کالمم خداا رراا ددرریابد، محیط بر کالمم ااست وو ااین مدعایی ااست گزاافف وو ددااللّ بر کفر.
نکته ااین ااست که عقل اازز فهم جمیع مسطوررااتت وو مستوررااتت کتابب خداا عاجز
ااست، یا بر آآنن میرروودد تا به حبل تأوویل عقل رراا بر نصّ حاکم ساززدد وو ااین کارریی
ااست که معتزله ددرر میانن متکلماننِِ مسلمانن وو ااسماعیلیه ددرر مذااهب ااسالمی اانجامم
ددااددند، یا آآنکه به ظاهر نصّ تمسک جویند وو قصورر عقل خویش رراا ااذذعانن کنند.
به عباررتت ددیگر، لباسی اازز اایمانن بر تن عقل خویش کنند.  فیلسوفانن ددینی، خوااهه
کویناسس، وو خوااهه مسلمانن نظیر اابنِسینا، وو خوااهه مسیحی باشند مانند طماسس آآ
یهوددیی نظیر فیلونن ااسکندرراانی وو یا موسی اابن میمونن، تفاووتی ندااررند.  جملگی بر
محراابب نصّ وو کالمم خداا سر تعظیم فروودد آآووررند وو گوشش عقل خویش رراا گرفتند وو به
ددبیرستانن االرحمن ددرر آآووررند تا مبادداا عقلشانن به عقیلشانن بیفکند، یعنی به نصحیت

سنائی غزنویی گوشش ددااددند:
عقل ااگر خوااهی که ناگه ددرر عقیلت نفکند          گوشش گیرشش ددرر ددبیرستانن

١۱٠۰٠۰االرحمن ددرر آآرر.

ااما هستند کسانی که اازز عقل خویش براایی تثبیت کالمم خداا وو ااثباتت ددین االهی بهرهه
میجویند.  ااینانن رراا اارربابب علم کالمم خواانند.  عقل اازز نظر اایشانن مَرکََبی ااست که

  نظامم ااشعریت اابایی١۱٠۰١۱باید به ررااکب خویش، یعنی نصّ وو کالمم خداا سواارریی ددهد.
ندااشت که ددرر براابر کالمم خداا به نقصانن عقل خویش ااعتراافف کند؛ ااما ااهل ااعتزاالل
سعی کرددند تا کالمم حقّ رراا ددررخورر عقل خویش کنند وو بنا بر ااین ددست به تأوویل
کتاببااللّه ززددند.  چونن معرااجج ررسولل رراا به جسم، مطابق با عقل خویش نیافتند، آآنن
رراا ررووحانی معنا کرددند.  چونن رروویت خداا رراا به چشم ظاهر غیرممکن ددیدند، آآنن رراا
تأوویل به بصیرتت وو چشم ددلل نموددند وو قس علٰىهذاا.  عجیب ااین ااست که ددرر

  حضرتت١۱٠۰٢۲تارریخ ااندیشۀ ااسالمی ااشعریت حاکم شد وو نشانی اازز ااعتزاالل نماند.
عبداالبهاءء ددرر ااین خصوصص میفرمایند: «میزاانن ثالث میزاانن نقل ااست وو آآنن نصوصص
کتب مقدّّسه ااست که گفته میشودد خداا ددرر توررااتت چنین فرموددهه ااست وو ددرر اانجیل
چنین فرموددهه ااست.  ااین میزاانن هم تاممّ نیست به جهت آآنکه نقل رراا عقل ااددررااکک
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کند بعد اازز ااینکه نفس عقل محتملاالخطاست چگونه تواانن گفت که ددرر ااددررااکک وو
ااستنباطط معانی ااقواالل منقوله خطا ننموددهه بلکه عین صواابب ااست ززیراا ممکن ااست
که خطا کند وو یقین حاصل نمیشودد.  ااین میزاانن ررئیسهایی ااددیانن ااست.  آآنچه آآنها
اازز نصوصص کتابب ااددررااکک کنند ااین ااددررااکاتت عقلیۀ آآنهاست که اازز آآنن نصوصص

  ددرر ااینجا نکته ااین ااست که علّّت نقصانن ااین١۱٠۰٣۳ااددررااکک کنند نه حقیقت ووااقع.»
میزاانن خودد نصّ نیست بلکه عقلی ااست که منصوصص رراا میفهمد.  مراادد بحث

) یعنی چگونگی فهم ما اازز کتابب، ددخیل ددرر ااینhermeneuticsهرمنوتیک (
ماجرااست.  ااین بحث خطرناکی ااست ززیراا ااگر کتابب االهی وو نصوصص االهی میزاانن
ااتمّ نباشد وو منوطط به ااددررااکک عقالنی گردددد، به چه ااعتبارر میتواانن به آآنن ررجوعع کردد.

 وو ددرر١۱٠۰۴ااینکه ددرر جمیع کتب االهی اازز مؤمنانن خوااسته میشودد ااهل فکر باشند
کتاببااللّه فکر کنند وو ددرر کلمةااللّه ااندیشه نمایند، چه حکمی دداارردد.  سخن ااین
نیست که نصوصص االهی کامل نیست، بلکه مطلب ااین ااست که فهم کتاببااللّه تنها به
لطف عقل میسورر نیست.  ددرر ااینجاست که عواالم عرفانی وو کشف وو شهودد ررخخ

مینماید.
حسّ وو عقل وو نصّ میزاانن ااتمّ نیستند.  نیازز به میزاانن چهاررمم ااست.  نخست باید
ااشاررهه کردد که هر سه میزاانن، یعنی حسّ (وو ااصالت تجربه) وو عقل وو نصّ هر سه به
نوعی به عقل بازز میگرددند.  االبته عقل نیز ددشمنانن خویش رراا دداارردد.  منتقداانن عقل
اازز ااین حیث یا علماءء فقهیااند وو یا ااهل تصوفّف.  متشرّعانن اازز ااین رروو با عقل
مخالف هستند که براایی کتابب خدااووند وو نصّ ااعتالءء وو مرتبتی قائل گرددند.  با
ااینانن ستیز نتواانن کردد، ززیراا عاقبتش هتک حرمت وو سر دداارر شدنن وو یا ددست کم،
اانزووااءء وو طردد ااست.  ددرر ددفتر دداانایی خاطرۀۀ ااسپینوززاا هنوزز ثبت ااست که رربّنهایی
یهوددیی، آآنن هم ددرر ااررووپا، تکفیرشش کرددند.  ددرر مسیحیت یاددنامۀ جیورردداانو بروونو
ووررقی سیاهه به شمارر آآید که ددرر براابر کشیشانن وو ددیندداارراانن مسیحی که فتواایی قتلش
ددااددند، اایستادد وو گفت: «شما اایی ددااوورراانن!  میپندااررمم که اازز ددااددنن ااین حکم بیشتر ددرر

  گفتنی ااست که برخی آآررااءء ووحدتت ووجوددیی ددرر١۱٠۰۵هرااسید تا من اازز شنیدنن آآنن!!»
گفتاررشش هویدااست.  شیخ ااشرااقق سهرووررددیی نیز ددرر ااسالمم سرنوشتی چونن همگنانن
خویش ددرر یهودد وو مسیحیت یافت وو توسّط علمایی مسلمانن، آآنن هم ددرر عصر
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  االبته نباید تنها ااددیانن رراا به فیلسوففکُُشی متّّهم١۱٠۰۶صالححاالدّّین اایوبی، به قتل ررسید.
ساخت که ااین سنتِِ قتل فیلسوفف رراا باید ددرر همانن مَعهدِِ عقل وو فلسفه، یعنی یونانن
باستانن باززجُست که یونانیانن به ددست خویش سقرااطط رراا جامم ززهر نوشاندند.  ااما
غرضض آآنن بودد که گفته آآید ددرر تقابل نصّ با عقل، وو ددرر براابر بواالفضولیها عقل ددرر

عرصۀ فهم نصّ، شریعتمداارراانن به شدتت ررفتارر کرددند.
گاهه مخالفت با عقل اازز جانب عرفاءء یا اارربابب تصوفّف صوررتت میگیردد.  صوفیانن وو
عاررفانن مدّّعیانن طریقت صواابب ددرر حصولل میزاانن کامل یعنی میزاانن چهاررمم یا کشف
وو شهوددند.  حضرتت عبداالبهاءء اازز ااین میزاانن رراابع ددرر مفاووضاتت بسیارر به ااختصارر
یادد میددااررند وو تنها ااکتفاءء به ااین چند سطر مینمایند: «پس ووااضح شد که ددرر
ددست خلق میزاانی نیست که ااعتمادد نمائی بلکه فیض ررووححاالقدسس میزاانن صحیح
ااست که ددرر آآنن اابدااًً شک وو شبهه نیست وو آآنن تأییدااتت ررووححاالقدسس ااست که به

  ااختصارر کالمم حضرتت١۱٠۰٧۷اانسانن میرسد وو ددرر آآنن مقامم یقین حاصل میشودد.»
عبداالبهاءء به سبب ووفورر عقلگرااییِ سائلِ مفاووضاتت وو سواابق غربی ااووست.
حضرتت عبداالبهاءء ددرر جاییجایی مفاووضاتت به ااین خُُلق وو خویی شخص سائل

ااشاررهه میفرمایند.  براایی نمونه به ااین چند گفته ددرر مفاووضاتت ددقّّت فرمایید:
«وو ااین ددالئل وو برااهین که ذذکر میکنیم ددالئل معقوله ااست نه منقوله، به ددالئل

 وو «ااین ددالئل که بر ااصلیت نوعع اانسانن ااقامه نموددیم١۱٠۰٨۸عقلیه ثابت شد که ...»
 وو «ااین ددلیل االهی ااست، ااما به ماددیونن نمیشودد ددرر اابتداا١۱٠۰٩۹ااددلههایی عقلی بودد»

 وو «لهذاا١۱١۱٠۰ااقامۀ ااین ددلیل نمودد.  ااوولل باید ددلیل عقلی ذذکر کردد بعد ددلیل االهی.»
 وو «ااین ددلیل١۱١۱١۱مشغولل به برااهین عقلیه بوددیم یک برهانن عقلی ددیگر  گوئیم ...»

 وو «ااین ررمز١۱١۱٢۲عقلی ااست بیانن میکنیم تا عقال به میزاانن عقل وو اانصافف بسنجند.»
 وو «عقل ددرر قبولل وو تصدیق وو١۱١۱٣۳بیانن شودد ... بلکه علم وو عقل تصدیق نماید»

 وو «شما خودد فکر وو تعمّق نمائید به حقیقت ااین مطلب١۱١۱۴تصورر آآنن معذوورر ...»
 وو «ددیگر شما فکر ددرر آآنن نمائید ااننشاءءااللّه مُطَّلع بر تفاصیل آآنن١۱١۱۵پی برید»

 وو «ااین فکر ددرر عقولل بعضی اازز فالسفۀ ااررووپپ تمکّّن یافته، بسیارر١۱١۱۶خوااهید شد.»
 وو «ااین مسأله قطعی االداللة ااست١۱١۱٧۷مشکل ااست که حالل بطالنش تفهیم شودد»

اامریی ااست ووااضح وو ااما آآنچه ددالئلی ااست که حضرااتت ذذکر کرددههااند ااینها ظنی
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 وو «وولی شما اازز من ددالئل وو برااهین اامتناعع١۱١۱٨۸االدالله ااست قطعی االدالله نیست.»
  لذاا ررووحح حاکم بر ااندیشۀ کلیفورردد باررنی، سائل  پرسشهایی١۱١۱٩۹تناسخ میجوئید.»

مفاووضاتت، که نمونۀ باررززیی اازز تفکّّر غربی ااست، ااصالت عقل ااست.  لذاا حضرتت
عبداالبهاءء براایی ااین کسانن، میزاانن ررووححاالقدسس رراا به ااختصاررِِ بسیارر توضیح ددااددند،
ااما ددرر جواابب سائالنن شرقی بیانن اایشانن با توضیحاتت بسیارریی همرااهه ااست.  میزاانن
چهاررمم میزاانن االهامم ااست، ااما ااین میزاانن نیز کامل نیست.  ددقّّت کنید: «ااما االمیزاانن
االراابع فهو میزاانن اااللهامم فااللهامم هو عباررةة عن خطوررااتت قلبیة وو االوساووسس االشیطانیة
هی اایضا خطوررااتت تتابع علی االقلب من ووااررددااتت نفسیة فاذذاا خطر بقلب ااحد معنی
من االمعانی ااوو مسئلة من االمسائل فمن ااین یعلم اانها االهاماتت ررحمانیة فلعلها
ووساووسس االشیطانیة فاذذاا ثبت بانن االموااززین االموجوددةة بین االقومم کلها مختلفة ال
یعتمد علیه فی ااالددررکاتت بل ااضغاثث ااحالمم وو ظنونن وو ااووهامم ال یروویی ظمانن وو ال

 یعنی میزاانن چهاررمم االهامم ااست وو االهامم همانن وواارردد وو١۱٢۲٠۰یغنی االطالب للعرفانن.»
خطوررااتی ااست که بر قلب وواارردد میشودد وو گاهه االهی وو گاهه نیز شیطانی ااست.  لذاا
ززمانی که مسئلهاایی بر قلب وواارردد میشودد اازز کجا میتواانن یقین کردد که ااین االهامم
ررحمانی ااست یا ووسوسههایی شیطانی؟  لذاا معلومم شد که بر موااززینی که نزدد مرددمم
ااست (حسّی وو عقلی وو نقلی وو االهامی) ااعتمادد نتواانن کردد، بلکه باید گفت که
جملگی ااضغاثث ااحالمم وو ااووهامم ااست که تشنه رراا سیراابب نمیکند وو طالب عرفانن رراا
بینیازز نمینماید.  چونن مطلب به ااینجا کشید، عاررفانن وواارردد صحنه میشوند.  ددرر
ووهلۀ ااوولل خودد عاررفانن مطالبی رراا که حضرتت عبداالبهاءء ددرر خصوصص میزاانن رراابع یا

االهامم گفتند، تصدیق ددااررند: 
«نزددیک ااین طایفه خاطر آآنن ااست که اازز حقّ تعالی پدید آآید وو آآنچه اازز فرشته پدید
آآید االهامم باشد وو آآنچه اازز ددیو پدید آآید ووسوااسس؛ وو آآنچه اازز نفس پدید آآید،

  اابن عربی ددرر ااین خصوصص توضیحی به ددست میدهد: «فرقق میانن١۱٢۲١۱هاجس.»
ووااررددیی که اازز فرشته باشد – ررووحانی – وو ووااررددیی که آآتشی باشد – شیطانی – آآنن
ااست که چونن اازز فرشته آآید ددرر ددلل تو خنکی وو ذذووقق فروودد آآید وو ااما ااگر شیطانی بودد
ااعضایی تو بلرززدد وو ددرردد وو االم  پدید آآید وو خبط وو حیرتت پیداا شودد.  پس خودد رراا

 خوددِِ صوفیانن میگویند تفاووتت میانن خوااطر االهی وو شیطانی «اازز ١۱٢۲٢۲نگاهه دداارر.»
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  به نظر جَندیی باید١۱٢۲٣۳غواامض علومم سلوکک طریق وو ااسراارر اارربابب تحقیق ااست.»
آآنن رراا به نتایجش شناخت.  خاطر االهی نتایج نیک وو مرضی ددررگاهه االهی بارر
میآآوورردد، اازز جمله علومم وو معاررفف وو علم شهوددیی؛ وو حالل آآنکه عالمت خاطر
شیطانی اامورریی ااست «همچونن اامر به ااررتکابب مناهی وو اانس به معاصی وو مالهی
وو اامر به فوااحش وو اایقاعع عدااووتت میانن ددووستانن وو برااددرراانن وو تفریق میانن مسلمانانن وو
مؤمنانن وو غم ددنیا وو طلب ززیاددیی وو ااستکثارر وو ااستکبارر وو شک وو شبهت  ددرر اامورر

 ١۱٢۲۴ددینی.»
به عباررتت ددیگر عاررفانن ناقداانن خودد نیز هستند وو به ااین خطریی که ددرر ررااهشانن نهفته
گاهند چنانکه جنید بغدااددیی یکی اازز مریداانن خودد رراا که گمانن میکردد ددرر ااست، آآ
عزلت به حق ووااصل شدهه ااست، به ااین اامر مطلع ساخت وو نشانن دداادد آآنچه رراا که ااوو
وواارردد االهی وو ووقایع ررووحانی میپندااشته ااست، جز ووسوسههایی شیطانی، چیزیی بیش

 ١۱٢۲۵نبوددهه ااست.
آآنچه ددرر بیانن حضرتت عبداالبهاءء بیش اازز همه باررزز ااست، ااثباتت حوززۀۀ مکاشفه وو
شهودد ااست که عمومم رراا به آآنن ددعوتت فرموددند: «ااذذاا ما بقی ااال االمکاشفة وو االشهودد

  ااین همانن مکاشفه وو شهوددیی١۱٢۲۶فعلیک بها وو علیک بها وو اانت لها وو اانت لها.»
ااست که جمالل قدمم ددرر کتابب ااقدسس به آآنن ااشاررهه فرموددند: «یا معشر االعلماءء هل
یقدرر ااحد منکم اانن یستن معی فی میداانن االمکاشفة وو االعرفانن ااوو یجولل فی مضمارر
االحکمة وو االتبیانن ال وو رربی االرحمٰن کلّ من علیها فانن وو هذاا ووجه رربکم االعزیز

  ددرر اامر بهائی مطابق با ااندیشۀ بابی وو شیخی، ااین مقوله متعلّّق به١۱٢۲٧۷االمحبوبب.»
١۱٢۲٨۸عرشش فواادد ااست که بر طبق گفتهءء حضرتت بابب، ااعلٰى مشاعر ااددررااکک ااست.

ااما آآنچه عاررفانن بر آآنن بیشتر ااهتمامم ددااررند تقابل عقل وو عرفانن ااست.  ددوو ساحت
ددرر ااینجا هست، یکی عقلگریزیی ااست وو ددیگریی عقلستیزیی.  ددرر ساحت نخست

  شیوۀۀ تفکّّر غزاالی نه١۱٢۲٩۹اازز عقل میگریزند تا ددست ددرر دداامن طورر ووررااءء عقل ززنند.
) بلکه بر آآننfideism) ااست وو نه ااصالت اایمانن (rationalismااصالت عقل (

ااست که بسی چیزها که با عقل نتواانن یافت، خیل مؤمنانن تجربه میکنند.
عقلگریزیی یعنی آآززمایش عقل ددووررااََندیش ددرر حقایق االهی وو بعد اازز کشف قصورر وو

عجزشش، ررها ساختن آآنن، همین که موالنا گفت:
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١۱٣۳٠۰آآززموددمم عقل ددوورر ااندیش رراا            بعد اازز ااین ددیواانه ساززمم خویش رراا

موالنا با عطف به سابقۀ کهن بزررگانن تصوفّف بر آآنن ااست که عقل یکی اازز موااهب
١۱٣۳١۱االهی ااست وو ددرر بسیارریی اازز حوززهه ها اابزاارر ددررکک وو فهم وو ااعتالءء  آآددمی ااست.

ااما برخی اازز حقائق االهی رراا نمیتواانن با صرفف عقل وو ااندیشه ددرریافت.  ددرر
ااینجاست که ناررسایی عقل عیانن میگردددد ااما خودد عقل حاضر به قبولل ااین نقصانن
نیست وو ددرر ااینجاست که باید به ااوو فهماند کرسی سلطنت وویی ددرر ااین مملکت

ااقتداارریی نداارردد:
خرددهه کارریی هایی علم هندسه
کانن تعلق با همین وو نیستش
ااین همه علم بنایی آآخورر ااست
بهر ااستبقایی حیواانن چند ررووزز
علم ررااهه حق وو منزلش

یا نجومم  وو علم طب وو فلسفه
ررهه به هفتم آآسمانن بر نیستش
که عمادد بودد گاوو وو ااشتر ااست
نامم آآنن کرددند ااین گیجانن ررموزز

١۱٣۳٢۲صاحب ددلل ددااند آآنن رراا با ددلش

ااین عقل ناررسا رراا عقل جزوویی گویند که ددرر حوززۀۀ حقائق االهی باید مهذبب گردددد وو
     به قواایی ددیگر ددرر آآید که آآنن رراا عقل کلّّی گویند.

 – عقل جزوویی وو عقل کلّّی۴

ددیدیم که حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت، همچونن سایر االوااحح ددیگر خویش، عقل
رراا مرحلهاایی اازز ااددررااکاتت آآددمی میدداانند وو به قصورر وو نقصانن آآنن ااشاررهه فرموددند.

ددرر ااینجاست که لزوومم عقل ددیگریی به میانن میآآید.  به قولل موالنا:
ااین نجومم وو طب ووحی اانبیاست
عقل جزوویی عقل ااستخرااجج نیست
قابل تعلیم وو فهم ااست ااین خردد

عقل وو حس رراا سویی بیسوررهه کجاست
جز پذیراایی فن وو محتاجج نیست
لیک  صاحب  ووحی   تعلیمش    ددهد

١۱٣۳٣۳

ااین ااصطالحح عقل کلّّی اازز ددسته ااصطالحاتی ااست که پیش اازز موالنا، سنائی به
خوبی تشریح کرددهه ااست وو تقابل عقل جزوویی رراا با آآنن نشانن ددااددهه ااست:

بازز دداانن تأیید ددین  رراا  آآخر  اازز  تلقین   ددیو
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بازز دداانن  ررووححاالقدسس  رراا آآخر  اازز جبر ینسارر
عقل ااگر خوااهی که ناگه ددرر عقیلت نفکند

گوشش گیرشش  ددرر ددبیرستانن  االرحمن  ددرر  آآرر
عقل بیشرعع  آآنن جهانی  نورر ندهد  مر تراا

شرعع باید عقل رراا همچونن معصفر رراا شخارر
عقل جزوویی کی توااند گشت بر قرآآنن محیط

١۱٣۳۴عنکبوتی  کی  توااند  کی  سیمرغی  شکارر

هماننطورر که پیدااست که عقل جزوویی عقل بیشرعع ااست که آآنن جهانن رراا نورریی
نمیدهد، ااما عقل کلّّی ااست که سبب هداایت همین عقل جزوویی میگردددد.  سنایی

ددرر ددیگر قصیدۀۀ طوفانی خویش میگوید:
شراابب حکمت شرعی خوررید  ااندرر حریم ددین

که محروومند ااززین عشرتت هوسسگویانن یونانی
مساززید اازز براایی نامم  وودداادد وو کامم چونن   غوالنن

جمالل نقش  آآددمم رراا   نقابب   نفس   شیطانی
شودد ررووشن ددلل وو جانتانن زز شرعع وو سنت ااحمد

اازز   آآنن   کز  علت   ااوولی  شد   جوهر   ثانی
زز شرعست ااین نه اازز تنتانن ددرروونن جانتانن ررووشن

زز خوررشید ااست نز چرخخ ااست جرمم ماهه نورراانی
که گر  تأیید عقل  کل نبوددیی   نفس  کلّّی رراا

١۱٣۳۵نگشتی  قابل  نقشی  ددمی   نفس  هیوالنی

عباررتت عقل کلّّی وو عقل جزوویی ددرر تقابل هم قراارر میگیرند وو باید به ااین یک، آآنن
یک رراا هاددیی گشت.  اابوسعید اابیاالخیر ددرر ووصف اابواالحسن خرقانی میگوید:
«شیخ بُلحسن خرقانی رراا ررفته ااست که علماءء اامّت بر آآنن متّّفقااند که خدااووند رراا
جلّ جالله به عقل باید شناخت؛ بُلحسن چونن به عقل نگریست ااوو رراا ددرر ااین ررااهه
نابینا ددید.  تا خداایش بینایی ندهد وو ررااهه ننماید نبیند وو ندااند.  بسیارر کََس رراا ما

 وو هم ااوو میگوید: «شیخ ما گفت١۱٣۳۶ددست گرفتیم وو اازز غروورر عقل به ررااهه آآووررددیم.»
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االعقل آآلة االعبوددیة به عقل ااشراافف رربوبیت نتواانن یافت، که وویی محدََثث ااست که
 ١۱٣۳٧۷محدثث رراا به قدیم ررااهه نیست.»

ااصطالحح عقل کلّ یا عقل کلّّی نزدد فالسفۀ ااسالمی معرووفف بودد، چنانکه ناصر
 میگوید: «ددرر ترتیب آآفرینش، پدیدههآآووررددههشدۀۀ ااووّلل ررااخواانن ااالخوااننخسروورر ددرر 

 میآآید: «وو یعلم اانن االعقل االکلّّی هوااخواانن االصفا وو ددرر ررسائل  ١۱٣۳٨۸عقل کلّ گویند»
اایضا نورر فائض من ووجودد االبارریی وو هو نورر ااالنواارر وو محض االوجودد وو معدنن

  همانن قسم که پیدااست منظورر اازز عقل کلّّی صاددرر ااووّلل ااست که نزدد١۱٣۳٩۹االجودد.»
فیلسوفانن وو عاررفانن وو متکلّّمانن ناممهایی گوناگونن دداارردد؛ عقل کلّّی وو عقل جزوویی رراا

  حضرتت عبداالبهاءء ددرر جاییجایی١۱۴٠۰به عقل معادد وو عقل معاشش نیز میشناسند.
مفاووضاتت به ااین عقل کلّّی ااشاررهه ددااررند وو آآنن رراا ددرر ووصف مظهر ظهورر االهی صاددقق
میدداانند که بینونت کامل با عقل جزوویی یا عقل اانسانی دداارردد: «ااما ددرر عالم اانسانی
به ااختالفف مرااتب اانسانی ااددررکاتت متنوعع وو متفاووتت ااست ... اازز قوۀۀ نفس ناطقه
ممکن که حقایق ااشیاءء رراا کشف نماید وو خوااصص کائناتت رراا ااددررااکک کند وو به ااسراارر
موجوددااتت پی بردد.  ااین فنونن وو معاررفف وو صنایع وو بداایع وو تأسیساتت وو ااکتشافاتت
وو مشرووعاتت کلّ اازز ااددررااکاتت نفس ناطقه حاصل وو ددرر ززمانی سرّ مصونن وو رراازز
مکنونن وو غیرمعلومم بوددهه وو نفس ناطقه به تدرریج کشف کرددهه ااست، وو اازز حیز غیب
به حیز شهودد آآووررددهه وو ااین ااعظم قوۀۀ ااددررااکک ددرر عالم طبیعت ااست وو نهایت جوالنن
وو طیراانش ااین ااست که حقایق وو خوااصص وو آآثارر موجوددااتت اامکانیه رراا ااددررااکک
نماید.  ااما عقل کلّّی االهی که ماووررااءء طبیعت ااست آآنن فیض قوۀۀ قدیمه وو عقل کلّّی
االهی ااست که محیط بر حقائق کونیه وو مقتبس اازز اانواارر وو ااسراارر االهیه ااست.  آآنن قوۀۀ
عالمه ااست نه متجسّسۀ متحسّسه.  قواایی معنویۀ عالم طبیعت قواایی متجسّسه ااست.
اازز تجسّس پی به حقائق کائناتت وو خوااصص موجوددااتت بردد.  ااما قوۀۀ عاقلۀ ملکوتیه
که ماووررااءء طبیعت ااست محیط بر ااشیاءء ااست وو عالم ااشیاءء وو مدررکک ااشیاءء وو مطّلع
بر ااسراارر وو حقائق وو معانی االهیه وو کاشف حقائق خفیۀ مکوتیه وو ااین قوۀۀ عقلیۀ
االهیه مخصوصص به مظاهر مقدّّسه وو مطالع نبوتت ااست وو پرتویی اازز ااین اانواارر بر
مراایایی قلوبب اابراارر ززند که نصیب وو بهرههاایی اازز ااین قوهه به ووااسطۀ مظاهر مقدّّسه

١۱۴١۱برند.»
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هماننطورر که حضرتش به صرااحت بیانن فرموددند، عقل کلّّی قوۀۀ منطویی ددرر مظاهر
مقدّّسه وو مختصّ اانبیاءء ااست، ااما تجلّّی آآنن بر قلوبب خاصّانن حق، نیز سبب نوعی
مکاشفه وو شهودد اازز جنس علم مظاهر قدسیه میگردددد.  صوفیانن به ااین عقل کلّّی اازز

 میگوید:مجمعاالبحرینااین منظر باوورر ددااشتند، چنانکه شمساالدّّین اابرقوهی ددرر 
«چونن نبوتت به ااوو پیوست ررووححاالقدسس ررااهه ااوو به خودد بازز ددهد وو ددرر آآنن نهادد
متصرفّف شودد، ااوو رراا پاکک وو عالیهمّت وو کمطمع وو بیحسد گرددااند تا هر چه کند به
قوّتت قدسی کند ... وو ررووححاالقدسس شریفتر اازز ااررووااحح باشد به ااعتبارر آآنکه همۀ
ااررووااحح ااتباعع عقل کلّااند وو ررووححاالقدسس میانن ووااجباالوجودد وو عقل ااوولل ووااسطه

١۱۴٢۲باشد.»

ااین عقل کلّ رراا میتواانن ددرر مرتبهاایی مترااددفف با عقل فعّالل وو سرووشش وو جبرئیل
  ااین عقل ررااهنمایی عقل جزوویی اانسانن ااست١۱۴٣۳دداانست که عنوااناتت شیءء ووااحدند.

وو حتٰى علومم نیز به مددد فیض ااوو شکل میگیردد، موالنا ددرر ضمن حکایتی میگوید
حتٰى عقل ما اازز برخی اازز ااصولل ااوولیه عاجز ااست وو باید مستفیض اازز جایی ددیگر

شودد:

     کی زز فکر وو حیله وو ااندیشه بودد؟کندنن   گویی   که   کمتر   پیشه   بودد
     کی  نهاددیی  بر سر  ااوو هابیل  ررااگر   بدیی   ااین   فهم   مر  قابیل  رراا
     ااین به خونن وو خاکک وو آآغشته ررااکه  کجا  غایب  کنم  ااین   کُُشته  رراا
     بر گرفته    تیز    میآآمد    چناننددید   ززااغی   ززااغغِ  مرددهه   ددرر   ددهانن
     اازز   پیِ  تعلیم،  ااوو  رراا   گورر  کََناازز  هواا   ززیر   آآمد   وو   شد   ااوو  فن 
     ززوودد  ززااغغِ  مرددهه  رراا  ددرر  گورر کرددپس به چنگالل اازز ززمین اانگیخت گَردد
                ززااغغ  اازز  االهامم حق  بد  عِلمددفن کرددشش پس بپوشیدشش به خاکک

ناکک
     که بودد  ززااغی ززمن  اافزوونن به فنگفت  قابیل   آآهه  شُُه   بر  عقل  من
     عقل جزوویی  میکند هر  سو نظرعقل  کلّ  رراا  گفت   ما  ززااغغ االبصر
     عقلِ ززااغغ،  ااستاددِِ  گورر   مرددگاننعقل   ما   ززااغست   نورر   خاصگانن
ززااغغ  ااوو  رراا  سویی  گوررستانن  برددجانن  که   ااوو  ددنبالۀ   ززااغانن   پردد
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کو به گوررستانن بردد، نه سویی باغغهین مَدََوو ااندرر پی نفس چونن ززااغغ
سویی  قافف وو مسجد ااقصایی  ددللگر رروویی، رروو  ددرر  پی  عنقایی  ددلل
میدمد   ددرر   مسجد   ااقصایی   تو نو گیاهی  هر  ددمم  اازز  سودداایی  تو
١۱۴۴پی بَر اازز وویی، پایی رردد بر وویی منهتو    سلیماننوواارر    دداادد    ااوو   بدهه

اازز نظر موالنا عقل ووااقعی همانن عقل مؤمن به مظهر خدااست وو عقل غیر مؤمن به
خدااووند رراا باید ووهم دداانست:

آآنکه شهوتت میتََنََد  عقلش مخوااننعقل   ضد   شهوتست    اایی   پهلواانن

ووهم   قلب    نقد   ززررّ    عقلهاستووهم خواانش آآنکه شهوتت رراا گدااست

هر ددوو رراا  سویی محک کن ززوودد نقلبی محک  پیداا  نگردددد  ووهم وو عقل

چونن  محک  مر  قلب  رراا  گوید بیاااین   حک    قرآآنن   وو   حالل   اانبیاءء

که  نه  اایی  ااهل  فراازز  وو   شیب منتا  ببینی  خویش   رراا  زز  آآسیب  من

همچو  ززرر  باشد  ددرر  آآتش ااوو بسیمعقل  رراا   گر  ااررهّهاایی  ساززدد  ددوو  نیم

گفت  فرعونش   بگو   تو  کیستی؟ررفت   موسٰى    بر    طریق   نیستی

حجةااللّهاامم     اامانم     اازز     ضالللگفت من عقلم، من ررسولل ذذوواالجاللل

نسبت   وو   نامم   قدیمت   رراا   بگوگفت نی خامش، ررها کن هایی  هو

نامم     ااصلم     کمترینِ      بندگاننگفت که  نسبت مراا  اازز  خاکداانش

ززااددهه  اازز    پشت   جورراایی   وو  عبیدبندههززااددۀۀ     آآنن     خدااووند    ووحید

آآبب وو گل رراا  دداادد  یزدداانن جانن وو ددللنسبت ااصلم زز خاکک  وو آآبب  وو  گل
١۱۴۵مرجع توهم به خاکک اایی سهمناککمرجع ااین جسم خاکم هم به خاکک

گفتنی ااست که تطابق ددین با علم وو عقل نیز معطوفف به تطبیق ددین با عقل کلّّی
ااست، چنانکه حضرتت عبداالبهاءء میفرمایند: «علم وو عقل نورر ااست.  ددین باید
مطابق علم وو عقل باشد.  ددین که مطابق با عقل کلّّی نباشد جهل ااست.  میگوئیم
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... آآنچه اانسانن میشنودد باید آآنن رراا تطبیق به عقل االهی وو علم کند.  ااگر علم وو عقل
قبولل کند آآنن حقّ ااست، ااما ااگر به هیچ ووجه علم حقیقی وو عقل کلّّی تصدیق نکند

 ١۱۴۶آآنن جهل ااست.»
ااگر عقل آآددمی بنا به عقل کلّّی تعریف میشودد، لذاا باید اانسانن رراا نیز اازز منظریی
متفاووتت نگاهه کردد وو ددرر ااینجاست که ددرر مفاووضاتت اازز منظریی ددیگر به اانسانن نگاهه

شدهه ااست.

 – اانسانن وو ااسماءء االهی۵

حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت به تعریف اانسانن میپرددااززند.  ددرر همانن بدوو کتابب
میآآید: «ددرر ااین مقامم اانسانن مرکز سنوحاتت ررحمانیه گردددد وو مظهر لنعلمن اانسانا

  وو منظورر اازز ااینکه١۱۴٧۷علی صوررتنا وو مثالنا شودد وو آآنن نتیجۀ  عالم اانسانی ااست.»
اانسانن صوررتت وو مثالل االهی ااست، همانن جلوااتت ااسماءء وو صفاتت خدااووند بر مرآآتت
حقیقت اانسانی ااست.  چند سطر بعد میفرمایند: «همچنین تربیت ررووحانیه نماید
تا عقولل وو ااددررااکک پی به عالم ماووررااءء االطبیعه بردد وو ااستفاضه اازز نفحاتت مقدسۀ
ررووححاالقدسس نماید وو به مالءء ااعلٰى ااررتباطط یابد وو حقایق اانسانیه مظاهر سنوحاتت
ررحمانیه گردددد تا ااینکه جمیع ااسماءء وو صفاتت االهی ددرر مرآآتت حقیقت اانسانن جلوهه

  ااین آآیۀ١۱۴٨۸کند، وو آآیۀ مباررکۀ لنعملن اانسانا علی صوررتنا وو مثالنا تحقّّق یابد.»
 که به نوعی١۱۴٩۹عربی مندررجج ددرر بیانن مباررکک، ااشاررهه به نخستین آآیاتت توررااتت دداارردد

ددیگر ددرر ااحاددیث ااسالمی تبیین گشته ااست، چنانکه حضرتت عبداالبهاءء ددرر جایی
ددیگر به ااین نکته ااشاررهه میفرمایند: «خدااووند ددرر توااررتت میفرماید که خداا
میفرماید اانسانن رراا به صوررتت خودد خلق نموددیم وو ددرر اانجیل جلیل میفرماید ااالبب
فی ااالبن وو ااالبن فی ااالبب، حضرتت محمّد میفرمایند که خدااووند فرموددهه اانسانن
سرّ من ااست وو من سرّ اانسانن، حضرتت بهاءءااللّه میفرماید فوااددکک منزلی طهّرهه
لنزوولی وو قلبک منظریی قدّّسه لظهورریی ااین کلماتت جمیعاًً دداللت بر ااین دداارردد که

١۱۵٠۰اانسانن به صوررتت وو مثالل االهی ااست.»
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  به ااین١۱۵١۱حدیث معرووفف ااسالمی ااین ااست: «اانن االلّه خلق آآددمم علٰى صوررته.»
تعبیر، همۀ ااددیانن میپذیرند که اانسانن بر صوررتت االهی آآفریدهه شدهه ااست، ااما ددرر
ااینکه مقصودد چیست، ااختالفف ددااررند. حتٰى بوددند یهوددیانی که به شباهت
جسمانی اانسانن با خدااووند قائل شدند وو حتٰى به توززین عرشش خدااووند نیز

  مسیحیانن گفتند که ااین به خالفت اانسانن ااشاررهه دداارردد وو فیلسوفانی١۱۵٢۲پرددااختند.
کویناسس گفتند که ااین خالفت به مددد ااختیارر حاصل نظیر بوناوونتوررهه وو طماسس آآ

  ااما مسلمانانن١۱۵٣۳آآید.  اانسانن به لطف آآنکه مختارر ااست، شبیه به خدااووند ااست.
 تفسیریی عرفانی نیز به ددست ددااددند.  ااینانن گفتند که١۱۵۴اافزوونن بر معانی سابق

مقصودد اازز ااین حدیث آآنن ااست که اانسانن مستجمع جمیع ااسماءء وو صفاتت االهی
ااست، چنانکه حضرتت عبداالبهاءء تفسیر فرموددند.  ااین جمعیت به سبب ررووحح

  ددرر عین حالل صوفیانن١۱۵۵لطیف ااووست وو  عقل فقط یکی اازز خصائص ررووحح ااست.
میگویند ااین آآددمم، ددرر ررتبۀ ااووّلل همانن مظهورر ظهورر خدااست که به عقل ااووّلل وو
سرووشش وو جبرئیل وو عقل کلّّی مسمّٰى ااست: «عقل ااووّلل قلم خداایی وو ررسوللااللّه
ااست وو علّّت مخلوقاتت وو آآددمم موجوددااتت ااست وو به صفاتت وو ااخالقق خداایی آآررااسته
وو اازز ااینجا گفتهااند که حقّ تعالی آآددمم رراا به صوررتت خودد آآفرید ... بداانن که عقل ااووّلل
یک جوهر ااست، ااما ااین جوهر رراا به ااضافاتت وو ااعتباررااتت به ااسامی گوناگونن ذذکر
کرددههااند ... گاهه نامش عقل کرددند ... چونن همین جوهر رراا ددیدند که ززندهه وو
ززندههکنندهه بودد، نامش ررووحح کرددند ... نامش نورر کرددند ... نامش قلم کرددند ...
نامش جبرئیل کرددند ... نامش لوحح محفوظظ کرددند وو ااگر همین جوهر رراا بیتااللّه وو
بیتاالمقدّّسس وو بیت ااوولل وو مسجد ااقصٰى وو آآددمم وو ملک مقرّبب وو عرشش ااعظم گویند

١۱۵۶هم ررااست باشد.»

ااین ااندیشه بیش اازز همه ددرر آآثارر اابن عربی توسّع یافت که اانسانن شبیه به خدااست
ززیراا مقتضی ااسماءء وو صفاتت ااووست: «حضرتت مصطفویی فرمودد اانن االلّه خلق آآددمم
علی صوررته ... پس خالفت االهیه الیق نیست االّا به ااین خیلفه که اانسانن ااست اازز
براایی آآنکه ااین خلیفه مخلوقق بر صوررتت مستخلف خودد ااست وو ددرر ااوو جمع گشته
قواابل کلیه اازز جمیع کائناتت ... اازز ااینجا باید دداانسته شودد که اانسانن کامل مطابق
صوررتت ررحمٰن ااست وو ددرر بعض رروواایاتت آآمدهه ااست که خلق آآددمم علی صوررةة
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االرحمٰن ااگرچه ااین مناسبت نه مناسبت کلیه ااست وو ااین مطابقت نه مطابقت
معنویه میانن صوررتت اانسانن وو حضرتت ررحمانن؛ چه اانسانن ددرر همه جهتی وو صفتی
مطابق ررحمانن نیست که حضرتت حقّ به ووجوبب ووجودد وو قیومیت مخصوصص ااست
نگویند که چه میگویی ددرر اانن االلّه خلق آآددمم علی صوررته که االهیت ااقتضایی مناسب
تامّه کند؛ چراا که صوررتت االهیه صوررتت جمع ااسماءء ااست نه صوررتت مطلقۀ ذذااتیه.»

١۱۵٧۷

عاررفانی که بعد اازز اابن عربی آآمدند، سخت مجذووبب ااین باوورر شدند وو ااین قضیه رراا
با آآیۀ قرآآنی «علّّم آآددمم ااالسماءء کلها» پیوند میززنند وو معتقدند که جمع ااین ددوو
لطیفه، مساوویی ااست با آآیۀ «اانی جاعل فی ااالررضض خلیفة».  اانسانن خلیفۀ
خدااست ززیراا حامل همۀ ااسماءء وو صفاتت االهی ااست: «وو چونن دداایرۀۀ تکوین به
نقطۀ اانتها ررسید وو بر نقطۀ اابتداا منطبق گشت صوررتت ررووحح ددرر آآینۀ ووجودد آآددمم
خاکی منعکس شد، وو جملۀ ااسماءء وو صفاتت االهی ددرر ااوو متجلّّی گشت.  پس
خطابب اانی جاعل فی ااالررضض خلیفة ددرر ررسید وو آآووااززۀۀ خالفت آآددمم ددرر مالءء ااعلٰى
منتشر شد.  وو بر منشورر خالفت ااوو ااین توقیع آآمد که اانن االلّه خلق آآددمم علی صوررته وو
بر لواایی کراامت ااوو ااین آآیت ظاهر شد وو علم آآددمم ااالسماءء کلها وو ااززمۀ تسخیر وو ااعنۀ
تقدیر ددرر قبضۀ ااوو نهاددند، وو مالیکه سجدۀۀ ااوو فرمودد چه مالیکه رراا آآنن کمالل
جمعیت نبودد که ااوو رراا؛ اازز آآنن جهت که بعضی اازز اایشانن مظهر صفت جمالند وو بس؛
وو اایشانن مالئکۀ لطف وو ررحمتند وو بعضی مظهر صفت جاللل وو بس؛ وو اایشانن
مالئکۀ قهر وو عذاابند وو آآددمم رراا جامع صفت جمالل وو جاللل وو محل لطف وو قهر وو
ررحمت وو غضب گردداانید وو عباررتت اازز آآنن ااین آآمد که خلقت بیدییّ؛ الجرمم حقّ رراا به
جمیع ااسماءء بشناخت وو مالئکه حقّ رراا نشاختند ااال بداانن ااسم که مظهر آآنن بوددند.»

١۱۵٨۸

ااین ااسماءء وو صفاتت االهیه باعث ظهورر االوهیت خدااست؛ چنانکه حضرتت عبداالبهاءء
ددرر مفاووضاتت میفرمایند: «االوهیت رربانیه وو ااسماءء وو صفاتت االهیه ددرر حقّ ااین

  حتٰى به صرااحت١۱۵٩۹کائناتت ررووحانیه موجوددهه ااالنن اازز تأثیر معطل وو معوقق گردددد.»
میفرمایند: «همیشه حقّ خلق ددااشته وو همیشه اازز شمس حقیقت شعاعع المع ساطع،
ززیراا آآفتابب بینورر ظلمت ددیجورر ااست وو ااسماءء وو صفاتت االهیه مقتضی ووجودد
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١۱۶٠۰کائناتت ااست وو ددرر فیض قدیم تعطیل جایز نه، ززیراا منافی کماالتت االهیه ااست.»

باید ددرر ااینجا گفت که ااهل بهاءء بر طبق ااین ااندیشه به قدمت ززمانی خلقت
معتقدند، یعنی آآفرینش رراا قدیم ززمانی دداانند، ددررست بر عکس آآنچه ددرر نظامم

 مقبولل گشته بودد.  مرکزتهافتاالفالسفهااشعریت وو نمایندۀۀ تمامم عیارر آآنن، غزاالی ددرر 
میثاقق میفرمایند: «بِِداانن که یک مسأله اازز غواامض مسائل االهیه ااین ااست که ااین
عالم ووجودد، یعنی ااین کونن غیرمتناهی، بداایتی نداارردد وو اازز پیش بیانن ااین مطلب شد
که نفس ااسماءء وو صفاتت االوهیت مقتضی ووجودد کائناتت ااست ... بِِداانن که ررببّ
بیمربوبب تصوّرر نشودد، سلطنت بیررعیت تحقّّق ننماید، مَعَلِّّم بیمُتِعَلِّّم تعیّن نیابد،
خالق بیمخلوقق ممکن نگردددد، ررااززقق بیمرززووقق به خاطر نیاید، ززیراا جمیع ااسماءء وو

١۱۶١۱صفاتت االهی مستدعی ووجودد کائناتت ااست.»

ااما صرااحت گفتارر حضرتت عبداالبهاءء ددرر مرجع ااین ااسماءء وو صفاتت بیشتر اازز عاررفانن
ااست، ززیراا حضرتش ااین ااسماءء وو صفاتت رراا به مظهر ظهورر خدااووند نسبت میدهند:

١۱۶٢۲«جمیع ااین ااووصافف وو ااسماءء وو محامد وو نعوتت ررااجع به مظهر ظهورر ااست.»

ااین قضیه ددرر اامر بهائی به طورر مفصّل محل بحث قراارر گرفته ااست وو باید کتابها ددرر
ااین خصوصص نوشت.  ااین مطلب به نوعی مترااددفف با نظریۀ اانسانن کامل ااست.

 – اانسانن کامل۶

نظریۀ اانسانن کامل ددرر مفاووضاتت حضرتت عبداالبهاءء طرحح شدهه ااست.  عاررفانن بر
آآنند که جیمع کائناتت مظهر ااسمی اازز ااسماءء حقّااند، مگر اانسانن کامل  که ااوو به
تمامه مظهر جمیع ااسماءء االهی ااست. حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااین خصوصص

میفرمایند:
«جمیع کائناتت آآیاتت باهرااتت حقّ هستند، مانند کائناتت ااررضیه که شعاعع آآفتابب بر
کلّ تابیدهه وولی بر ددشت وو کوهسارر وو ااشجارر وو ااثمارر همین پرتویی اافتاددهه که نمودداارر
گشته وو پرووررشش یافته وو به نتیجۀ ووجودد خویش ررسیدهه.  ااما اانسانن کامل به منزلۀ
مرآآتت صافیه ااست.  آآفتابب حقیقت به جمیع صفاتت وو کماالتت ددرر آآنن ظاهر وو
آآشکارر گرددیدهه.  لهٰذاا حقیقت مسیحیه یک آآینۀ صافف شفافی بوددهه که ددرر نهایت
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لطافت وو پاکی بودد، لهذاا شمس حقیقت ذذااتت االوهیت ددرر آآنن آآینه تجلّّی فرمودد وو
نورراانیت وو حرااررتش ددرر آآنن نمودداارر گشت، ااما شمس اازز علو تقدیس وو سماءء تنزیه

١۱۶٣۳تنزلل ننمودد وو ددرر آآینه منزلل وو مأوویی نکردد.»

نظریۀ اانسانن کامل به اابن عربی منسوبب  ااست، ااگرچه پیش اازز ااوو نیز  به ااختصارر
مطرحح بوددهه ااست.  ااوو ددرر جاییجایی فتوحاتت وو فصوصص خویش به طرحح مبانی
خلقت اانسانن کامل میپرددااززدد وو فاشش میگوید که منظورر اازز آآددمم همانن اانسانن کامل

 وو ااووست که محل ااسماءء وو صفاتت خدااست: «لم یخلق االلّه تعالی ااالنسانن١۱۶۴ااست
عبثا بل خلقه لیکونن ووحدهه علی صوررته فکل من فی االعالم جاهل بالکل عالم
بالبعض ااال ااالنسانن االکامل ووحدهه فانن االلّه علمه ااالسماءء کلّّها وو آآتاهه جواامع االکلم
فکملت صوررته فجمع بین صوررةة االحق وو صوررةة االعالم فکانن برززخا بین االحقّ وو
االعالم مرآآةة منصوبة یراایی االحقّ صوررته فی مرآآةة ااالنسانن وو یریی االخلق اایضا صوررته
فیه فمن حصل هذهه االمرتبة حصل ررتبة االکمالل االذیی ال ااکمل منه فی ااالمکانن وو

  ااوو بر آآنن ااست١۱۶۵معنی رروویة صوررةة االحقّ فیه ااطالقق جمیع ااالسماءء اااللهیة علیه.»
که جمیع عالم به ااختصارر ددرر اانسانن کامل تعبیه شدهه ااست وو بر صوررتت االهی ااست
وو نیز به ااین ااندیشه نزددیک میگردددد که اانسانن کامل یعنی ووجوددیی چونن حضرتت
آآددمم وو حضرتت محمّد، ووااسطۀ حقّ وو خلق ااست.  ااوو سبب آآفرینش ااست وو «لو الهه
ما خلق االلّه االخلق».  اابن عربی ووااضع ااصطالحح  «ااالنسانن االکامل هو االحقّ

 ااست.  یعنی اانسانن کامل همانن حقّّی ااست که ددرر عالم خلق ظاهر١۱۶۶مخلوقق به»
شدهه ااست.  هر آآنچه اازز حقّ میشناسیم، به ااوو ررااجع ااست وو ااووست که نیمی اازز حقّ
وو نیمی اازز خلق ااست وو به صرااحت میگوید: «فکانن ااالنسانن االکامل ااکمل

«. ١۱۶٧۷االموجوددااتت فکل ما سویی ااالنسانن االکامل خلق، ااال ااالنسانن فانه خلق وو حقّ

به همین سبب ااست که ااوو عالیترین خلق خدااست وو حائز برترین ررتبۀ آآفرینش
ااست.  حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااین خصوصص ددرر مفاووضاتت میفرمایند: «مثالً
کائناتت منتهی به اانسانن کامل گردددد.  ددیگر یک موجوددیی باالتر اازز اانسانن کامل
نیست.  لکن اانسانن که به ررتبۀ اانسانن ررسید ددیگر ترقّّی ددرر کماالتت دداارردد، نه ددرر
ررتبه، چه که ددیگر ررتبهاایی باالتر اازز اانسانن کامل نیست که اانسانن اانتقالل به آآنن ررتبه

١۱۶٨۸کند، فقط ددرر ررتبۀ اانسانیت ترقّّی دداارردد، ززیراا کماالتت اانسانیه غیرمتناهیست.»
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ااین نظریۀ اانسانن کامل به طورر مشرووحح توسّط وواامداارراانن مکتب اابن عربی اارراائه شدهه
  نکتۀ ااساسی ااین ااست که معرفت١۱۶٩۹ااست وو ااستنتاجاتت متفاووتی اازز آآنن ددااشتند.

خدااووند جز اازز طریق اانسانن کامل ممکن نیست وو ااصوالً تطوّررااتت اانسانی اازز طریق
همین جامعیت اانسانن کامل اازز ااسماءء وو صفاتت االهی ااست. ااگر آآددمی نه به صوررتت
االلّه که جمعیت ااسماءء االهی ااست، بلکه فقط به صوررتت االرحیم آآفریدهه شدهه بودد،
ددیگر هیچ اانسانی نمیتواانست خشمگین یا خشن باشد.  ااگر به صوررتت االمنتقم
آآفریدهه شدهه بودد ددیگر هیچگاهه کسی، کسی رراا عفو نمیکردد.  ااگر تنها به ااسم االجبارر
یا االعزیز خلق شدهه بودد، ددیگر کسی خداا رراا ااطاعت نمیکردد.  آآددمی جامع همۀ
ااسماءء ااست وو ااززین ررووست که قاددرر ااست هر صفت قابل تصوّرریی رراا اازز خودد برووزز
ددهد.  به عباررتت ددیگر ااسماءء االهی ددرر کلّ، چیزیی جز تعیناتت ااطواارر ممکن ظهورر وو

١۱٧۷٠۰بطونن ووجودد نیستند.

به همین سبب میتوااند براایی اانسانن کامل تشبیهاتت گوناگونن به کارر بردد که یکی اازز
آآنها نََی ااست.

 – نََی وو عصا٧۷

حضرتت عبداالبهاءء ددرر تفسیر مکاشفاتت یوحنا مربوطط به آآیۀ «نََی مثل عصا به من
 توضیح میفرمایند: «اازز ااین نََی مقصودد اانسانن کاملی ااست که تشبیه١۱٧۷١۱ددااددهه شد»

به نی گشته وو ووجه تشبیه نی چونن ددرروونش فاررغغ شودد وو اازز هر چیز خالی گردددد
نغماتت بدیعی حاصل کند وو همچنین آآوواازز وو آآهنگ ااوو اازز خودد ااوو نیست، بلکه
االحانن فیاالحقیقه اازز نائی ااست که ددرر ااوو میدمد.  همچنین آآنن نفس مباررکک قلب
مقدّّسش اازز ما سویی االلّه فاررغغ وو خالی وو اازز تعلّّق به سائر شئونن نفسانی بیزاارر وو بریی
وو ددمسازز به نفس ررحمانی ااست وو هر بیانی که میفرماید اازز ااوو نیست، بلکه اازز نائی

١۱٧۷٢۲حقیقی وو ووحی االهی ااست.  ااین ااست که به نََی تشبیه میفرماید.»

ااین تشبیه کامالً عرفانی ااست وو ددرر مصطلحاتت عاررفانن به کرااتت به کارر ررفته ااست وو
شاید مشهوررترین آآنن مثنویی موالناست:
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بشنو ااین نََی چونن شکایت میکند
کز نیستانن تا مراا ببریدهه ااند
آآتش ااست ااین بانگ نایی وو نیست بادد
آآتش عشقست کاندرر نی فتادد
نی حریف هر که اازز یارریی برید
همچو نی ززهریی وو  تریاقی که ددید؟
نی حدیث ررااهه پر خونن میکند

اازز جدااییها  حکایت میکند
ددرر نفیرمم  مردد وو ززنن  نالیدهه ااند
هر که ااین آآتش نداارردد نیست بادد
جوشش عشقست کاندرر مَی فتادد
پرددهههاااشش پرددهههایی ما ددررید
همچو نی ززهریی وو مشتاقی که ددید؟

١۱٧۷٣۳قصههایی عشق مجنونن میکند

تشبیه اانسانن کامل به نی یکی اازز ددِِللااََنگیزترین سمبوللهایی تارریخ عرفانن ااسالمی
ااست که با نامم موالنا قرین ااست.  موالنا به ااین تمثیل، یعنی نََی ظاهریی، یعنی

١۱٧۷۴سازز ددلنواازز باددیی، میناززید:

ددلم     رراا       نالۀ     سر      نایی     باید
که   اازز   سر    نایی    بویی   یارر   آآید

اایی    ددررآآووررددهه     جهانی     رراا     زز   پایی
بانگ نایی وو بانگ نایی وو بانگ نایی

اایی نایی خوششنواایی که ددللدداارر وو ددللخوشی
ددمم میدهی تو  گرمم وو ددمم سردد میکشی

مراادد اازز نی ددرر حقیقت اانسانن کامل ااست که االبته مظهر آآنن خودد موالنا نیز میتوااند
باشد:

ما   چو   ناییم    وو   نواا   ددرر    ما   زز   تست
ما   چو   کوهیم   وو  صداا   ددرر   ما  زز   تست

عالم چونن سرنایی وو ااوو ددرر هر شکافش میدمد
هر ناله دداارردد یقین زز آآنن ددوو لب چونن قند، قند

ااندرر   ددلل   آآووااززیی   پر   شوررشش   وو   غماززیی
آآنن   نله   چنین   دداانم   کز   نایی  تو  میآآید

به  حقّ  آآنن  لب  شیرین  که  میدمد  ددرر  من
که   ااختیارر    نداارردد   به    ناله    ااین    سرنا
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همه   پر بادد   اازز   آآنم   که   منم   نایی   وو  تو  نایی
چو تویی خویش من اایی جانن پی ااین خویش پسندمم

تو    چو   سرنایی   منی   بی لب   من   ناله   مکن
تا    چو     چنگت    ننوااززمم     زز نواا    هیچ    مگو

مراا     چو      نی     بنوااززید      شمس      تبریزیی
بهانه    بر    نی   وو    مطربب    زز   غم    خرووشیدهه

اازز ااین بیت ااخیر میتوااند مستفادد ددااشت که نی همانن موالنا وو نایی شمس تبریزیی
ااست.  چنین تهیشدنن شخص سالک رراا فنایی فعل یا فنایی اافعالی نامم گذااشتهااند
که اازز وویی جز فعل محبوبب ظاهر نشودد.  تمامی مؤمنانن میتواانند به ااین مقامم بلند،
یعنی فناءء فعلی، ددست یابند چنانکه ضربباالمثل عربب ااست که گاهه حدیثش

   بوددههااند١۱٧۷۵گفتند: «مثل االمؤمن کمثل االمزمارر ال یحسن صوته ااال بخالءء بطنه»
کسانی که ااین نی رراا ررووحح قدسی یا نفس ناطقه گرفتهااند وو برخی نیز آآنن رراا قلم
ااعلٰى میدداانند. گاهه حقیقت محمّدیه گویند که جملگی به تعبیریی ررااست توااند بودد.
ااما آآنچه مراادد ااست، همانی ااست که حضرتت عبداالبهاءء فرموددند وو آآنن خالیشدنن
مظهر حقّ اازز ماسویی االلّه ااست که نایی ددرر وویی میدمد، چنانکه خودد موالنا نیز به

آآنن ااشاررهه دداارردد:
کندهه باشیااگر خالی شویی اازز خویش چو نی چو نی پر اازز شکر آآ

(٢۲٢۲٨۸ ،۶(ددیواانن 
حتٰى موالنا معتقد ااست که ااین ددمم که ددرر نی ددمیدهه میشودد نفخۀ خدااست:

من   ددمم   نزنم    لیک   ددمم   نحن   نفخنا
ددررمم   من   بدمد،   ناله  ررسد   تا  به  ثریا

ااین   نایی  تنم   رراا  چو  ببرید   وو   ترااشید
اازز    سویی     نیستانن    عدمم    عز    تعاال

ددلل  یکسر  نی  بودد  وو  ددهانن  یکسر ددیگر
آآنن  سر  زز  لب  عشق  همی  بودد  شکرخا

چونن اازز ددمم   ااوو پر شد وو  اازز ددوولل ااوو مست
تنگ   آآمد    وو   مستانه  بر آآوورردد    عالال
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ووااللّه  زز  می  آآنن  ددوو   لب  اارر  کوهه  بنوشد
چونن   رریگ  شودد  کوهه،  زز  آآسیب  تجال

نی   پرددۀۀ    لب   بودد   که   ااگر    بگشاید
نی  چرخخ فلک  ماند  وو  نی ززیر وو نه باال

آآوواازز  ددهه  ااندرر  عدمم  اایی نایی  وو  نظر   کن
١۱٧۷۶صد لیلی وو مجنونن وو ددوو صد وواامق وو عذرراا

ااستعاررۀۀ نی همرااهه با معانی ددیگریی نیز هست.  ساختارر چوبین آآنن، منشأ آآنن وو مسألۀ
نیستانن، خالیشدنش تا ررسیدنن به مقامم نی، لحن وو موسیقی آآنن، تقرّبب ااوو به نائی
وو حجابب نائی شدنش که ددرر مقالۀ «نالۀ نی، نائی جانن» پیش اازز ااین مذکورر

  صوفیانن ددرر یکایک ااین مقوالتت تدقیق کرددههااند، فیاالمثل ددرر خصوصص١۱٧۷٧۷اافتادد.
ساختارر آآنن میگویند: «وو نی ااشاررتت ااست به ذذااتت اانسانی که حیاتت حقّ تعالی ددرر
باطن نی اانسانی نافذ میشودد، وو آآنن نُُه سوررااخخ ااوو، ااشاررتت ااست به مرااتب قلب وو
آآنن: صدرر وو فواادد وو رروَوعع وو جَنانن وو خََلََد وو مُهجه وو حساسه وو شغافف وو ضمیر ااست.
وو حیاتت االهی ددرر هر یکی اازز ااین مرااتب به ووجهی پیداا میآآید.  ددرر صدرر به ااسالمم،
چنانکه  فرمودد "اافمن شرحح االلّه صدررهه لالسالمم" وو ددرر فواادد به رروویت چنانکه فرمودد
"ماکذبب االفواادد ما رراایی" وو ددرر ررووعع به نفوذذ ررووحح چنانکه فرمودد "اانن ررووححاالقدسس

١۱٧۷٨۸نفث فی ررووعی" وو غیر ذذلک.»

کید رروو به نائی دداارردد که ااصل همانطورر که پیدااست ددرر ااین تصویرگریی نیز ووجه تأ
ماجراا ااووست؛ به قولل معرووفف:

نََی  بیچاررهه  چه  ددااند  که ررهه  پرددهه  چه  باشد
١۱٧۷٩۹ددمم  نائیست  که  بییندهه  وو  ددااناست  خداایا

نکته ااین ااست خودد نائی با نی نیز سخن میگوید وو ااین سخنش جز اازز طریق
موسیقی نیست وولی گاهه نیز به ززبانن حالل با نی حرفف میزند:

گفت من آآنن تومم ددست مخا هیچ مگوددست خودد بگزیدمم که فغانن اازز غم تو
١۱٨۸٠۰تا چو چنگت ننوااززمم زز نواا هیچ مگوتوچو سرنایی منی بی لب من ناله مکن

ددرر ددین بهائی منظورر اازز چنین نی، مظهر ظهورر ااست؛ ددررست همانگونه که حضرتت
عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت فرموددند وو پیش اازز ااین نقل شد.  ااین تعبیر مرکز میثاقق
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مأخوذذ اازز کلماتت جمالل اابهٰى ااست.   حضرتش ددرر لوحی خویش رراا به نی قدسی
تسمیه میفرمایند: «اایی بکم ... ااین ااست آآووااززهایی نی قدسی وو نغماتت بلبل

  ددرر مثنویی اابهٰى به صرااحت میفرماید:١۱٨۸١۱فرددووسی ...»
چونن شنیدیی صوتت نََی نائی نگر           تا مباشی بی خبر بی خبر اازز شه مگر
١۱٨۸٢۲چونکه نائی ددرر جهانن ااغیارر ددید            زز آآنن سبب نی رراا حجابب خودد گزید

ددرر ااین خصوصص میتواانن به رراابطۀ بین نائی وو نََی توجّه کردد.  ددرر همین مثنویی اابهٰى
ااشاررهه به عصا نیز شدهه ااست.  عصا اازز مقوالتی ااست که موالنا ددرر خصوصص آآنن
بحثها دداارردد.  ددرر ددفتر سومم موالنا به حکایت کامل اازز قصص مربوطط به حضرتت
موسٰى بحث میکند که به ناچارر اازز عصایی موسٰى یادد میدداارردد وو ددرر ضمن بحثی

میگوید:
١۱٨۸٣۳نیست با اایشانن سالحح وو لشگریی       جز عصا وو ددرر عصا شورر وو شریی

عاقبت عصایی موسٰى رراا چیزیی شبیه قرآآنن میددااند که سبب تفوّقق حقّ بر باطل
میگردددد:

هست قرآآنن مر تراا همچونن عصا
تو ااگر ددرر ززیر خاکی خفته اایی
قاصداانن رراا بر عصایت ددست نی

کفرها رراا ددرر کشد  چونن  ااژژددها
چونن عصایش دداانن تو آآنچه گفته اایی

١۱٨۸۴تو بخسپ اایی شه، مباررکک خفتنی

گفتارر حضرتت عبداالبهاءء ددرر مفاووضاتت ااین ااست: «آآنن نی مانند عصاست، یعنی
معین هر عاجز ااست وو شخص اامکانن رراا تکیهگاهست وو عصایی شبانن حقیقی ااست
که به ووااسطۀ ااوو ااغنامم خویش رراا شبانی میفرماید وو ددرر چمنززاارر ملکوتت سیر

١۱٨۸۵میدهد.»

ووجه تشبیه ددیگر نََی، ددرر گسستن ااووست اازز نیستانن که ددستمایۀ مناسبی براایی عاررفانن
شد تا به ددوو ووطن قائل گرددند وو ددرر براابر ووطن ظاهریی، ووطن حقیقی االهی رراا قراارر

ددهند.

 – ووطن ااصلی٨۸
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حضرتت عبداالبهاءء ددرر ضمن بحثی اازز ااصولل معتقدااتت مسیحی ددرر مفاووضاتت اازز
ززبانن حضرتت مسیح میفرمایند: «ااین ااست که خطابب به حق مینماید که مراا اازز
قید عالم جسد آآززاادد فرما وو اازز ااین قفس برهانن تا به ااووجج عظمت وو جاللل صعودد
نمایم وو آآنن عزتت وو تقدیس سابق پیش اازز عالم جسد یابم وو ددرر جهانن باقی

١۱٨۸۶شاددمانی کنم وو به ووطن ااصلی عالم المکانن ملکوتت پنهانن صعودد نمایم.»

مسألۀ ووطن ااصلی یکی اازز کهنترین نماددها براایی ااصالت ررووحح اانسانی ااست که اازز
١۱٨۸٧۷جایی ددیگر آآمدهه ااست وو ما پیش اازز ااین ددرر ااین خصوصص بحثی مستوفی کرددیم.

شاید رریشۀ ااین فکر رراا بتواانن به نوعی ددرر اافکارر ااستادد لوتسو ددرر چین باستانن ددید که
 آآفرید وو ددرر آآنن بگفت: «حالل، رراازز عمیقتر اازز رراازز!رراازز گل ززررینشاهکارریی به نامم 

  یکی اازز طُرُقی که ااین فکر١۱٨۸٨۸ِِمکانی که ددرر ناکجاست؛ آآنن ااست موطن حقیقی.»
مقامم ااصلی یا ووطن حقیقی اازز اافالطونن به سایر اارربابب تفکّّر وو ااندیشه سراایت کردد،
اافکارر شیخ یونانی یا همانن اافلوطین ااست که ددرر اانئاددها باررها اازز ااین تمثیل بهرهه بردد
وو ددرر جایی اازز آآنن میگوید: «با همۀ ااین ااحواالل ررووحح ما هرگز بداانن ااندااززهه بد
نمیشودد که بمیردد، یعنی همیشه ددرر بند ماددهه بماند، بلکه میتوااند به یارریی فلسفه اازز
ااین جهانن بگریزدد، ززیراا فلسفه هم شناسایی مبتنی بر تفکّّر ااست وو هم عرووجج ررووحح

  ااوو ددرر ااین خصوصص به شعریی اازز هومر١۱٨۸٩۹به مقامم ااصلی خودد وو به سویی ووااحد.»
 وو فاشش١۱٩۹٠۰ااستنادد میکند که میگوید: «برخیزید تا به ووطن عزیزمانن بگریزیم»

میگوید:
«وولی ررااهه گریز کجاست وو به قولل ااووددیسه که اازز سیرسه یا کالیپتوسس جاددووگر
میگریخت وو با آآنکه چشمش اازز ددیدنن ززیبائی شهوتتاانگیزشش سیر نمیشد،
نمیخوااست ددرر آآنن ددیارر بیگانه بماند چگونه به ددرریایی آآززاادد برسیم؟  ووطن ما وو
پدرر ما ددرر آآنجاست وو ما خودد اازز آآنجا آآمدههاایم وولی چگونه بگریزیم وو با کداامم ووسیله
سفر کنیم؟  ددرر ااین سفر پاها به کارر نمیآآیند، ززیراا به یارریی پا تنها اازز شهریی به
شهریی ددیگر میتواانن ررفت آآنن هم با ززحمت فرااوواانن.  به ااسب وو کشتی هم نیازز
نداارریم وو همۀ آآنها رراا باید ددرر ااینجا ررها کنیم، چشم تن رراا باید ببندیم وو چشمی

١۱٩۹١۱ددیگر بگشائیم: چشمی که همه ددااررند وولی تنها عدۀۀ کمی اازز آآنن سودد میجویند.»
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چنین تعبیریی نیز نزدد مسیحیانن وو مسلمانانن به خوبی ررووااجج ددااشت.  جواابب فلوطین
رراا موالنا ددرر ضمن حکایتی بازز میگوید.  سه ماهی ددرر برکهاایی هستند، یکی عاقل،
یکی نیمهعاقل، وو ددیگریی ااحمق. ررووززیی صیاددیی براایی ماهیگریی به آآنجا میآآید.
ماهی عاقل میفهمد که ددیگر جایی ماندنن نیست ااما ووقتی با ددووستانن خودد ماجراا رراا
ددرر میانن مینهد، آآنانن حبّ ووطن رراا بهانه میکنند: «ماهی عاقل با آآنن ددوو ماهی ترکک
مشوررتت ااوولٰىتر دداانست وو گفت شاید که اایشانن حدیث حُبُّ االوطن مِنَ ااالیمانن رراا اازز
جهت نقصانن عقل غلط تصورر میکنند با ووجودد آآنکه ووطن ااصلی بحر ززااخرست
ااین ددوو سه ررووزز منزلل ااقامت رراا ووطن ااصلی مألوفف وو مسکن قدیمی مشعوفف
شناسند وو به حکم حُبُّ االشَّیءء یعمی وو یصمّ، اازز ووفورر محبّت ااین منزلل اازز سوءء

  عاقبت ماهی عاقل١۱٩۹٢۲عاقبت نهرااسند وو مراا نیز اازز طلب ووصل محروومم ساززند.»
نجاتت مییابد وو نیمهعاقل نیز به لطف مشوررتت با ررفیق خویش اازز آآفت میررهد،

ااما آآنن ااحمق، به سبب تعبیر غلط خویش اازز حدیث حباالوطن میمیردد.

 – بدععبوددنن عالم اامکانن٩۹

حضرتت عبداالبهاءء ددرر ضمن بحث ددرر تغییر اانوااعع وو اابطالل آآنن، اابتداا به کمالل عالم
آآفرینش ااشاررهه میفرمایند وو براایی تبیین قضیه ااستنادد به یک گفتۀ عربی مینمایند:
«چونن اانسانن ددرر کائناتت به نظر اامعانن نظر کند وو به ددقائق ااحواالل موجوددااتت پی بردد
وو ووضع وو ترتیب وو مکملیت عالم ووجودد مشاهدهه کند یقین نماید که لیس فی

  ااین گفتۀ معرووفف اامامم محمّد غزاالی ااست که ددرر١۱٩۹٣۳ااالمکانن اابدعع مما کانن.»
 وو بسیارر مشهورر ااست وو به سبب همین١۱٩۹۴ به کرااتت یادد کرددهه ااستااحیاءء علومم االدین

 به فاررسی شیرینیکیمیایی سعاددتتگفته بسیارریی بر وویی ااعترااضض کرددند.  هم ااوو ددرر 
به ترجمانی مطلب ررفته ااست: «عالَم وو هرچه ددرر عالَم ااست همه آآفریدۀۀ وویی ااست
وو هر چه آآفرید چنانن آآفرید که اازز آآنن بهتر وو نیکوتر  نباشد.  وو ااگر عقلِ همۀ عقال
ددرر هم ززنند وو ااندیشه کنند تا ااین مملکت رراا صوررتی نیکوتر اازز ااین بیندیشند یا بهتر
اازز ااین تدبیریی کنند یا چیزیی نقصانن کنند یا ززیاددتت کنند، نتواانند وو آآنچه ااندیشه
کنند که بهتر اازز ااین میباید، خطا کنند وو اازز سرّ حکمت وو مصلحت آآنن غافل
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باشند؛ بلکه مَثََلِ اایشانن چونن نابینایی بودَد که ددرر سراایی شودد وو هر قماشی بر جاییِِ
خویش نهاددهه باشد وو وویی نبیند، چونن بر آآنجا میاافتد، گوید که "ااین چراا بر ررااهه
نهاددههااند؟"  آآنن خودد بر ررااهه نباشد وولکن وویی خودد، ررااهه نبیند.  پس هر چه آآفرید به
عدلل وو حکمت آآفرید وو تمامم آآفرید وو چنانن آآفرید که میبایست وو ااگر به کماللتر اازز
ااین ممکن بوددیی وو نیافریدیی اازز عجز بوددیی یا اازز بُخل وو ااین هر ددوو صفت بر وویی
مُحالل ااست.  پس هرچه آآفرید اازز ررنج وو بیمارریی وو ددرروویشی وو جهل وو عجز همه
عدلل ااست.  وو ظلم، خودد اازز وویی ممکن نیست که ظلم، آآنن باشد که ددرر مملکت
ددیگریی تصرفّف کند وو اازز وویی تصرفّفکرددنن ددرر مملکت ددیگریی رروواا نبودَد وو ممکن
نبودَد که با وویی مالکی ددیگر مُحالل بودَد چه هر چه هست وو بودد وو توااند بودد وو هر که
هست وو بودد وو توااند بودد همه مملوکند وو مالک وویی ااست وو بس.  پس بیهمتا وو

  به تعبیر سنائی:١۱٩۹۵بیهنبازز ااست.»
١۱٩۹۶ددرر جهانن آآنچه ررفت وو آآنچه آآید        وو آآنچه هست آآنن چنانن همی باید

ااین مسأله ددرر ززمانن خودد غزاالی نیز مورردد بحث وو فحص قراارر گرفت وو اازز خودد وویی
ااالجوبة االمسکنة یا ااالمالءء فی مشکالتتنیز جویایی مطلب شدند وو وویی ددرر کتابب 

 مشرووحاًً جواابب گفته ااست. ااما ددرر همین جا باید گفت که ااین فکر نیز ااززااالحیاءء
اامّهاتت مسائل فلسفی ااست وو شاید بتواانن باررقهاایی اازز آآنن رراا ددرر اافکارر شیخ یونانی یا
اافلوطین یافت: «آآیا جهانی بهتر اازز ااین جهانن هست؟  ااگر هست کجا هست؟  ااگر
ووجودد جهانی ضروورریی بودد، وو ااگر جهانن ددیگریی بهتر اازز ااین جهانن نیست پس ااین

  ااین فکر رراا میتواانن قضیۀ١۱٩۹٧۷جهانن تصویر خوبب وو ززیبایی اازز جهانن حقیقت ااست»
ااتقانن صنع خدااووند وو کمالل آآنن خوااند که االبته مبنایی خوششبینی معرووفف الیبنیتس

  غزاالی ددرر جواابب اایرااددااتت١۱٩۹٨۸نیز بودد که ااوو نیز به همین سبب سخرۀۀ بسیارر گشت.
مخالفانن خویش به لطافت هر چه تماممتر میگوید که ددنیایی بهتر اازز ااین جهانن
ممکن نیست، ززیراا خدااووند ااگر میتواانست ددنیایی بهتر اازز ااین بیافریند وو نیافریدهه
ااست، ااین نشانن بخل ااووست وو با کرمم وویی ساززگارر نیست وو ااگر میدداانست چنین
ددنیایی بهتر هست تا بیافریند وو نتواانسته ااست که بیافریند ااین نشانن عجز ااووست وو

با قدررتت حقّ ررااست نمیاافتد.
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عاررفانن مسلمانن نکتۀ ظریفی ددرر ااین خصوصص بیانن میکنند وو آآنن ااین ااست که ااین
جهانن بهترین جهانن ممکن ااست، ززیراا خدااووند بهترین خلق خویش یعنی اانبیاءء
االهی رراا به ااینجا به ررسالت میفرستد.  سید حیدرر آآملی ددرر ااین باررهه مینویسد: «ال
نفرقق بین ااحد من ررسله وو اانن تحققت عرفت اایضا اانن االترتیب  االمذکورر ال ینبغی
ااال کذلک وو ال یمکن خالفف االذیی هو علیه من االنظامم وو ااالنتظامم وو ااالتقانن وو
ااالحکامم کما قیل: لیس فی ااالمکانن اابدعع من هذاا االعالم ااذذ لو کانن وو ااددخرهه لکانن
بخال یناقض االجودد وو عجزاا ینافی االقدررةة النه لو لم یکن کذلک اایی لو لم یکن
االوجودد علی هذاا االنظامم وو ااالنتظامم ال یمکن اایصالل کلّ ووااحد ووااحد من عباددهه االی
حقه االمعین له بحسب ااالستعداادد وو االقابلیة النن ااالستعدااددااتت مختلفة وو االقابلیاتت

١۱٩۹٩۹متفاووتة ال یمکن ااررشادد االکلّ فی مرتبة ووااحدةة وو طریقة ووااحدةة.»

مثل ااین مطلب رراا سنائی ددرر حدیقه ددرر ضمن حکایتی باززگفته ااست که شخصی ددرر
ززشتی یک شتر طعنه میزند:

اابلهی ددید ااشتریی به چراا
گفت ااشتر که ااندررین پیکارر
ددرر کژیی من مکن به نقش نگاهه
نقشم اازز مصلحت چنانن آآمد
تو فضولل اازز میانه بیروونن بر

گفت نقشت همه کژست چراا
عیب  نقاشش  میکنی  هشداارر
تو ززمن ررااهه ررااست  ررفتن خوااهه
اازز کژیی ررااستی کمانن آآمد

٢۲٠۰٠۰گوشش خر  ددرر خورر ااست با سر خر

 – خاتمه١۱٠۰

نیت ااصلی نگاررشش مفاووضاتت بیانن ااددلۀ عقالنی براایی نفوسی ااست که ددرر ررووززگارر
کیدااتت حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااقامۀ ددالئل عقلی عقلمداارر غربی پرووررشش یافتند.  تأ
ددرر جاییجایی مفاووضاتت ذذکر شدهه ااست وو پیش اازز ااین به بخشی اازز آآنن ااشاررهه شد.
ااما حضرتش خاطرنشانن میفرمایند که برااهین عقلی ددرر توضیح برخی اازز حقایق
االهی قاصر وو اابتر ااست وو ساحتی ددیگر ددرر ااین باررهه نیازز ااست، چنانکه ددرر نخستین
بحثهایی مفاووضاتت، میفرمایند: «ااینها ااددلۀ نظریی ااست براایی نفوسس ضعیفه، ااما
ااگر ددیدۀۀ بصیرتت بازز شودد صدهزاارر ددالئل باهرهه مشاهدهه میکند.  مثلش ااین ااست
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که چونن اانسانن ااحساسس ررووحح ددااشته باشد، مستغنی اازز ددلیل ووجودد ررووحح ااست، ااما اازز
  ااین٢۲٠۰١۱براایی نفوسی که اازز فیض ررووحح محروومند باید ددالئل خاررجه ااقامه نمودد.»

ددیدۀۀ بصیرتت گاهه به ااهل بصیرتت یادد شدهه ااست، آآنن هم ددرر ااین ررووززگارر که به عقل
مُنکر اانبیاءء هستند، ااینانن ددرر طورر ددیگریی قراارر ددااررند: «ااما ددرر یومم ظهورر ااهل
بصیرتت جمیع شئوناتت مظهر ظهورر رراا معجزااتت یابند، ززیراا ممتازز اازز ددوونن ااست.»

  حضرتت عبداالبهاءء به صرااحت ددرر جایی اازز مفاووضاتت نمونهاایی اازز ااین عجز٢۲٠۰٢۲
عقالنی رراا بیانن میددااررند: «پس اانانن مخلوقق چگونه پی به حقیقت ذذااتت پاکک
خالق بردد؟  ددرر آآنن مقامم نه ااددررااکک رراا ررااهی وو نه بیانن رراا ااتّّساعی وو نه ااشاررهه رراا
مجالل وو جوااززیی.  ذذررۀۀ خاکک رراا با جهانن پاکک چه کارر وو عقل محدوودد رراا با عالم
نامحدوودد چه اانتسابب؟  عجز االعقولل عن ااددررااکه وو حاررتت االنفوسس فی بیانه.

  حضرتش سبب٢۲٠۰٣۳التدررکه ااالبصارر وو هو یدررکک ااالبصارر وو هو االلطیف االخبیر»
ااین ووااقعه رراا چنین ذذکر میفرمایند: «ااین ددلیل االهی ااست،  ااما به ماددیونن نمیشودد

٢۲٠۰۴ددرر اابتداا ااقامۀ ااین ددلیل نمودد.  ااوولل باید ددلیل عقلی ذذکر کردد، بعد ددلیل االهی.»

حتٰى تشحیذ قواایی عقالنی به تربیت مظاهر مقدّّسه ااست که فرااتر اازز عقل اانسانی
ااست: «ااگر کسی بگوید که من ددرر کمالل عقل وو ااددررااکم وو محتاجج به آآنن مربی نیستم

  عجبا که تشبیه مظاهر مقّّدسه به طبیب حاذذقق نیز٢۲٠۰۵ااوو منکر بدیهیاتت ااست.»
تعبیریی ااست که ددرر متونن عرفانی یادد شدهه ااست وو حضرتت عبداالبهاءء اازز آآنن یادد
کرددههااند: «اانبیاءء االهی مظاهر کلیه ااطباءء حاذذقند وو عالم اامکانن مانند هیکل بشریی وو

  تشبیه عالم اامکانن به هیکل اانسانی ااساسس عقاید٢۲٠۰۶شراایع االهیه ددوواا وو عالجج.»
عاررفانن ددرر اانسانن صغیر وو کبیر وو یا عالم ااصغر وو ااکبر ااست که به خوبی اازز عهدههااشش

بیروونن آآمدند.
گاهی ددرر تحریی حقیقت اافزوونن بر ااددلۀ عقلی، ددالیل ددیگریی نیازز ااست: «تا به حالل
آآنچه ذذکر شد ددالئل عقلیه بودد وو چونن ااین مقامم تحریی حقیقت ااست وو جستجویی
ووااقع مقامیست که تشنۀ جاننسوخته آآررززوویی آآبب حیاتت نماید وو ماهی مضطربب به

  ااددررااکک٢۲٠۰٧۷ددرریا ررسد مریض طبیب حقیقی جوید وو به شفایی االهی فائز شودد.»
ووااقعی اانسانی منوطط به سلوکک ااست، آآنن هم سلوکک عرفانی، بنگرید به چه ددقّّت

ددرر مفاووضاتت اازز سیر وو سلوکک ررووحانی ددرر ااددررااکاتت اانسانی یادد میفرمایند:
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«لهذاا طالب باید متّّصف به چند صفاتت باشد.  ااووالً باید که منصف باشد وو
منقطع اازز ما سویی االلّه وو قلبش به کلّّی به اافق ااعلٰى توجّه کند وو اازز ااسیریی نفس وو
هوٰى نجاتت یابد، ززیراا ااینها همه مانع ااست وو اازز ااین گذشته تحمّل هر بالئی الززمم
ااست وو باید ددرر نهایت تنزیه وو تقدیس باشد وو اازز حبّ وو بغض جمیع ملل عالم
بگذرردد، چه که یتحمل حبّش به جهتی مانع اازز تحقیق جهت ددیگر شودد وو همچنین
بغض به جهتی شاید مانع اازز کشف حقیقت آآنن شودد، ااین مقامم طلب ااست.  طالب
باید به ااین ااخالقق وو ااطواارر باشد وو تا به ااین مقامم نیاید ممکن نیست که به شمس

 ٢۲٠۰٨۸حقیقت پی بردد.»
 ررووبروویم ووکلماتت مکنونه وو هفت ووااددییددرر ااینجا گویی ما با متنی عرفانی اازز قبیل 

ااصطالحاتت عرفانی نظیر طلب رراا به نحویی عرفانی که ددرر متونن تصوفّف اازز قبیل
عطّارر وو موالنا سرااغغ دداارریم، مییابیم.  گمانن نروودد که تنها ااین ااصطالحح عرفانی ددرر
مفاووضاتت آآمدهه ااست.  ددرر جایی ددیگر اازز مقامم توبه یادد میشودد: «توبه ررجوعع اازز

االتّّصفیه فی که یاددآآوورر بحثی اازز کتب صوفیانن نظیر ٢۲٠۰٩۹عصیانن به ااطاعت ااست.»
 ااست.ااحواالل االمتصوّفه

تمامم بخش مربوطط به تفسیر کتب مقدّّسه وو حلّ مشکالتت متونن اانجیلی عاطف به
تعابیر عرفانی ااست وو باید ررسالۀ مستقلّّی ددرر ااین خصوصص نگاشت.  به ااین جملۀ
بسیارر ساددهه ااما پر نکته توجه کنید: «آآفتابب اازز ماددهه وو صوررتت تولّد یافته وو ااین ددوو

شرحح االتعرفف به خوبی مستفاددّ اازز متونی نظیر ٢۲١۱٠۰به مثابۀ پدرر وو ماددرر ااست.»
 ااست.  بحث اایشانن ددرر اایمانن که حیاتت اابدیه ااست وو اازز آآثاررلمذهب ااهل االتصوفف

٢۲١۱١۱فضل ااست وو نه عدلل، ماجراایی ااست که صوفیانن به حل آآنن پرددااختند.

ااصطالحاتی نظیر تجلّّی وو ااددررااکک وو اانسانن کامل تعابیر عرفانی ددااررند.  بحث مرکز
میثاقق ددرر خصوصص معنی ووالددتت کامالً عرفانی ااست: «یعنی اازز ااخالقق وو صفاتت
بهیمی که اازز مقتضایی طبیعی بشریی ااست نجاتت یافتند وو به صفاتت ررحمانیت که

  گاهی تصاوویریی٢۲١۱٢۲فیض االهی ااست متّّصف شدند.  معنی ووالددتت ااین ااست.»
غنی عرفانی براایی تشریح مطلب گفته شدهه ااست؛ مانند: «مثل ااین ااست که تصوّرر
نمائیم مرغی ددرر قفس بوددهه به سبب شکستن قفس هالکک گرددیدهه وو حالل آآنکه مرغغ

٢۲١۱٣۳رراا اازز شکست قفس چه باکک وو ااین جسد مثل قفس ااست وو ررووحح به مثابۀ مرغغ.»
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گاهی ااصطالحی برگرفته اازز عرفانن متأخر به کارر ررفته ااست، مانند حرکت جوهریی
 وو گاهی نیز عین یک عباررتت عرفانی نقل شدهه ااست: «ااین ااست که گفتهااند که٢۲١۱۴

  ددرر بیانن مقامم اانسانن اازز گفتههایی٢۲١۱۵مقامم اانسانن نهایت شب ااست وو بداایت ررووزز.»
پُربارر صوفیانن نقل میشودد: «اانسانن آآیت کبراایی االهی ااست، یعنی کتابب تکوین

 که میتواانن اازز کتب٢۲١۱۶ااست، ززیراا جمیع ااسراارر کائناتت ددرر اانسانن موجودد ااست.»
عرفانی ددرر ااین باررهه مقاله یا ررسالهاایی نگاشت.  ددررست به همین گونه ااست بحث

  االبته گفتنی ااست گاهی نیز٢۲١۱٧۷حضرتت عبداالبهاءء ددرر خصوصص قوسس صعودد وو نزوولل.
مطلب ددرر ااساسس عرفانی ااست، مانند بحث ددرر باررۀۀ «االهامم وو کشفیاتت وو رروویا وو

٢۲١۱٨۸تسخیر ااررووااحح.»

ددرر خاتمه باید اامید ددااشت که ررووززیی نه چنداانن ددوورر آآنانن که به تشریح وو توضیح
مفاووضاتت مینشینند به خوبی اازز عهدۀۀ تفصیل ااین مطلب بر خوااهند آآمد وو لیس

هذاا علی االله بعزیز.
شش، فریداالدّّین ررااددمهر.١۱٣۳٨۸٧۷مهد اامرااللّه، خرددااددماهه 

یاددددااشتها
– حضرتت عبداالبهاءء ددرر ااین ااثر میفرمایند: «ااین ررساله ددرر سن صباووتت ددرر ااددررنه١۱

مرقومم شدهه ااست ددرر بعض موااقع بعضی تعبیرااتت نظر به مشربب بعضی ذذکر شدهه
ااست مالحظه به حقیقت مقصودد باید بشودد که چونن سریانن ررووحح ددرر عرووقق وو شریانن

، به ااهتمامم٢۲کائناتت جارریی وو سارریی ااست.» (حضرتت عبداالبهاءء، مکاتیب جج
 ه.قق.، مصر، قاهرهه.)١۱٣۳٣۳٠۰فرججااللّه ززکی، مطبعۀ کرددستانن االعلمیه، 

– نگاررندۀۀ ااین سطورر ددرر طی مقالهاایی به برخی ووجوهه عرفانی ددرر آآثارر حضرتت٢۲
، سفینۀ عرفانن،ووجوهه عرفانیعبداالبهاءء ااشاررهه کردد: بنگرید به فریداالدّّین ررااددمهر: 

 .۶شماررۀۀ 
، ترجمۀ غالمرضافرهنگ علمی وو اانتقاددیی فلسفی– بنگرید به آآندررهه الالند: ٣۳

.٨۸۴۴شش؛ صص١۱٣۳٧۷٧۷ووثیق، نشر فرددووسی، اایراانن؛ 
، ترجمۀعاررفانن مسیحی– براایی تفصیل ااحواالل وویی بنگرید به ااستیونن فانینگ: ۴

 به بعد.   ٢۲٨۸٣۳شش، صص١۱٣۳٨۸۴فریداالدّّین ررااددمهر، نشر نیلوفر، 
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– حضرتت عبداالبهاءء: االنورر ااالبهٰى فی مفاووضاتت عبداالبهاءء؛  به ااهتمامم کلیفورردد۵
.٢۲١۱۴مم، صص١۱٩۹٠۰٨۸باررنی، مطبعۀ بریل، لیدنن، هلند، 

، ترجمۀ بهاءءاالدّّین خرمشاهی، نشر سرووشش،عرفانن وو فلسفه– وواالتر ااستیس: ۶
.٢۲١۱٨۸شش، صص١۱٣۳۵٨۸

، ترجمۀ عبداالرحیم گوااهی، نشر فرهنگ،اابعادد عرفانی ااسالمم– آآنن مارریی شیمل: ٧۷
.٧۷٣۳شش، صص١۱٣۳٧۷٧۷

– براایی نمونه هرااکلیتوسس مبدأأ مزبورر رراا آآتش گرفت.  بنگرید به فیلیپ وویلورراایت:٨۸
شش.١۱٣۳٨۸٨۸، ترجمۀ فریداالدّّین ررااددمهر، نشر چشمه، هرااکلیت

،١۱٩۹٢۲۵، تصحیح ززااخائو، نشر الیپزیک، تحقیق ما للهند– اابو رریحانن بیروونی: ٩۹
 وو غیرهه.١۱۶صص
 به بعد.٢۲١۱۵، صصعرفانن وو فلسفه –١۱٠۰
بب،١۱٢۲۴، موسّسۀ ملّّی مطبوعاتت اامریی، ٢۲، ججااسراارر ااالثارر– فاضل ماززندرراانی: ١۱١۱
.١۱۴۴صص
،٣۳، اامیر کبیر، چچ١۱، ججااددیانن وو مکتب هایی فلسفی هند– دداارریوشش شایگانن: ١۱٢۲

.١۱٠۰١۱شش، صص١۱٣۳۶٣۳
 .١۱٠۰١۱–١۱٠۰٠۰– همانن، صص ١۱٣۳
.٢۲٢۲۶– مفاووضاتت، صص١۱۴
، اانجمن حکمت وو فلسفه،فرهنگ علومم عقلی– سید جعفر سجاددیی: ١۱۵

.١۱٣۳۴شش، صص١۱٣۳۶١۱
، به ااهتمامم عالمه طباطبائی، قم،٣۳، ججااالسفارر ااالرربعه– مالصدرراا: ١۱۶

.١۱۶۶، صص١۱ وو جج١۱٣۳٧۷ وو ۵۵ وو ٢۲٢۲ه.قق.، صص ١۱۴٠۰١۱
.١۱١۱٢۲، صص٢۲– همانن، جج١۱٧۷
، به ااهتمامم سید جالللاالدّّین آآشتیانی، نشرااصوللاالمعاررفف– مالمحسن فیض: ١۱٨۸

 متن.٢۲٩۹شش، صفحۀ ١۱٣۳۵٣۳دداانشگاهه فرددووسی، 
، بهررسائل فلسفی بسیط االحقیقة کلّ ااالشیاءء وو ووحدتت ووجودد– مالعلی نورریی: ١۱٩۹

 وو٢۲٢۲شش، صفحاتت ١۱٣۳۵٧۷ااهتمامم سید جالللاالدّّین آآشتیانی، نشر دداانشگاهه مشهد، 
.۴۴ وو ٣۳۴
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.٩۹– همانن، صص٢۲٠۰
،اافلوطین عند االعربب– براایی نشر اانتقاددیی آآنن بنگرید به عبداالرحمن بدوویی: ٢۲١۱

، بهااثولوجیامم؛ وو نیز بنگرید به ١۱٩۹٧۷٧۷االطبعة االثالثة االوکالة للمطبوعاتت االکویت، 
شش.١۱٣۳۵٩۹ااهتمامم سید جالللاالدّّین آآشتیانی، نشر اانجمن حکمت وو فلسفه، 

.٣۳– همانن، صص٢۲٢۲
– براایی تأثیر وویی ددرر فلسفۀ مسیحی بنگرید به ٢۲٣۳

Margaret Miles: Plotinus on Body and Beauty, Blackwell, 1999, USA
اافلوطین– براایی ااثر وویی بر فلسفه وو عرفانن ااسالمی بنگرید به مرقت عزتت بالی: ٢۲۴

مم.١۱٩۹٩۹١۱، مکتبة ااالنجلو االمصریة، وو االنزعة االصوفیة فی فلسفته
– بنگرید به مقدمۀ عبداالرحمٰن بدوویی ددرر اافلوطین عند االعربب.٢۲۵
.١۱٣۳– مفاووضاتت، صص٢۲۶
االحکمة االمتعالیة.  وو نیز مالصدرراا: ١۱٣۳۴، صصااثولوجیا ،اافلوطین عنداالعربب –٢۲٧۷

.٢۲٧۷٢۲ه.قق.، صص١۱۴٠۰۴، مکتبة االمصطفویة، قم، ٧۷، ججفی ااالسفارر االعقلیة ااالرربعة
، ترجمۀ محمّدحسن لطفی، نشر خوااررززمی،مجموعۀ آآثاررفلوطین– فلوطین: ٢۲٨۸

.۶٨۸١۱، صص۵، ررسالۀ ددوومم اازز اانئادد ٢۲شش، جج١۱٣۳۶۶
،۴، به ااهتمامم غالممحسین یوسفی، نشر خوااررززمی، چچبوستاننسعدیی:  –٢۲٩۹

 به بعد.١۱٨۸۵١۱، بیت ١۱٠۰٩۹شش، صص١۱٣۳٧۷٢۲
، به ااهتمامم نجیب مایلنفحة االرووحح وو تحفة االفتوحح– مؤیداالدّّین جندیی: ٣۳٠۰

 مقدمه.١۱٨۸شش، صص١۱٣۳۶٢۲هروویی، نشر مولی، 
ا قصیدۀۀ عینیه– ااین گفتۀ عبداالکریم جیلی ددرر ٣۳١۱ االنوااددرر االعینیة فی االبوااددرر ی

 خویش نیز آآووررددهه ااست.ااالنسانناالکامل که ااین سه بیت رراا نیز ددرر کتابب االغیبیة
،٢۲–١۱، جلدهایی ااالنسانن االکامل فی معرفة ااالووااخر وو ااالوواائلعبداالکریم جیلی: 

.  ااین قصیدهه۴۶، صص١۱مم، جج١۱٩۹۵۴مکتبة مصطفی االبابی االحلبی وو ااووالددهه، مصر، 
به طورر کامل منتشر شدهه وو همرااهه با شرحح بسیارر عالمانهاایی ددرر ددسترسس ااست.

، دداارر االبرقق بیرووتت،اابدااعع االکتابة وو کتابة ااالبدااععبنگرید به سعادد االحکیم: 
.  ااین اابیاتت اازز مشهوررترین سرووددههها دداالل بر ووحدتت ووجودد ااست.٩۹٢۲مم، صص٢۲٠۰٠۰۴

، نشرمجمعاالرسائل مقاماتت عاررفاننبراایی نمونه بنگرید به سیدکاظم ررشتی: 

177



عقالنی آآسمانن ددرر عرفانی آآفتابب١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

، نشر حیدرریی،ووحدتت ووجودد؛ وو نیز محسن شفائی: ٢۲١۱١۱سعاددتت کرمانن، صص
.١۱٨۸شش؛ صص١۱٣۳۵٣۳
 به٣۳۴، صص١۱، ججااالنسانناالکامل؛ وو نیز ٢۲٠۰۶ وو ٢۲٠۰۵، صص اابدااعع االکتابة –٣۳٢۲

بعد.
، همانن. مفاووضاتت –٣۳٣۳
، صص٢۲ه.قق.، جج١۱٢۲٩۹٢۲، نشر بوالقق، ۴–١۱، ججاالفتوحاتت االمکیة– اابن عربی: ٣۳۴
.٣۳١۱۴، صص٣۳؛ وو جج۵١۱٩۹
، ددکتر صمد موحّد، نشرمجموعۀ آآثارر شیخ محمودد شبستریی– محمودد شبستریی: ٣۳۵

.١۱٣۳۵، بیت ٧۷٢۲شش، صص١۱٣۳٧۷١۱طهورریی، 
، به ااهتمامم کیواانن سمیعی،مفاتیحااالعجازز فی شرحح گلشن رراازز– محمّد الهیجی: ٣۳۶

، وو نیز سبزوورراایی مینویسد: «ددرر ااین کالمم  ااشاررهه١۱٠۰۶نشر محموددیی، بیتارریخ، صص
ااست به ااینکه مثالل ااین توحید وو ووحدتت ددرر کثرتت نمونهااشش ددرر عددد ووااحد ااست
که همانن یکی ددوو مرتبه که مکرّرر شد ااسمش ااثنانن ااست وو سه مرتبه، ثالثه وو چهارر
مرتبه، اارربعه.  چه منطویی ااست ددرر آآنن ووااحد مقسمی تمامم ااعداادد التعد وو التحصی
اازز ددوو االی غیر االنهایة؛ ااما ووقتی که به تحقیق مالحظه میشودد یک حقیقت ووااحدهه
ااست وو صاحب مرااتب کثیرهه وو ااوو رراا ددرر هر مرتبه ااسمی گذااشتهااند یا مثل ووجودد که
بما هو ووجودد ووااحد ااست وو ااوو رراا به حسب مرااتب ااسامی مختلف نهاددههااند مثل

علت وو علیت وو معلولیت یا صانع وو صنع وو مصنوعع.»
، به ااهتمامم کاظم ددززفولیانن، نشر آآفرینش،شرحح گلشن رراازز– صایناالدّّین ترکه: ٣۳٧۷

.٨۸٠۰شش، صص١۱٣۳٧۷۵
.۵٠۰۵–۴۶٨۸، صص ووحدتت ووجودد –٣۳٨۸
.٢۲١۱۴– مفاووضاتت، صص٣۳٩۹
، دداارراالکاتب االعربی للطباعة وو االنشراالکتابب االتذکارریی محییاالدین اابن عربی –۴٠۰

مم؛ مقالۀ ووحدةةاالوجودد بین اابن عربی وو ااسپینوززاا، ااثر ددکتر اابرااهیم١۱٩۹۶٩۹قاهرهه، 
.٣۳٧۷٠۰ وو ٣۳۶٩۹بیومی مدکورر، صص 

.١۱٧۷، چاپپ سنگی، صصشرحح فصوللاالحکم– محمودد قیصریی: ۴١۱
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شش، صص١۱٣۳٧۷۵، نشر فرهنگ ااسالمی، عرفانن نظریی– سید یحیی یثربی: ۴٢۲
٣۳٢۲٨۸–٣۳٢۲٩۹.
.٢۲١۱۶– مفاووضاتت، صص۴٣۳
، نسخۀ خطّی توقیعاتت مباررکه صصتوقیع تفسیر بسیط االحقیقه– حضرتت بابب: ۴۴
.  یعنی بسیطی که حکماءء ذذکر کرددند تا به ااثباتت ووجوددیی میانی موجودد وو٨۸٢۲

مفقودد نایل شوند االبته باطل ااست ااگر کسی ااندکی اانصافف ددااشته باشد، ززیراا عقل
گوااهی میددهد ذذااتت خدااووند چنانن ااست که غیر ااوو رراا به ااوو ررااهی نیست وو صفاتی
جز ذذااتت نداارردد، ززیراا ددرر غیر ااین صوررتت الززمم میآآید تجزیه شودد وو قرین شودد وو

تغییر کند.
، نشر موسّسۀ مطبوعاتت٧۷، ججمائدۀۀ آآسمانی– عبداالحمید ااشرااقق خاوورریی: ۴۵

.١۱۴١۱–١۱۴٠۰بب، صص ١۱٢۲٧۷اامریی، 
، یعنی صاددرر ااوولل ااسماءء حسنی دداارردد، اازز۴٣۳۴)، صصI– مجموعه توااقیع خطی (۴۶

جمله ذذکر ااوولل ااست که حکم آآنن ددرر کالمم حضرتت ررضا آآمدهه ااست که خطابب به
یونس فرموددند آآیا مشیت رراا میشناسی؟ عرضض کردد خیر.  فرمودد که مشیت ذذکر ااوولل
ااست وو نیز ااین مشیت ددرر کالمم ررسولل خداا نیز آآمدهه ااست که فرمودد خدااووند همه
ااشیاءء رراا به مشیت آآفرید وو مشیت رراا به نفس مشیت خلق کردد.  اازز جمله مشیت رراا

به اابدااعع وو اانشاءء نیز  میشناسند چنانکه ااسم آآنن ددرر کالمم معصومانن آآمدهه ااست.
، به ااهتمامم فرججااللّه ززکی، قاهرهه،3، جج،مکاتیب عبداالبهاءء– حضرتت عبداالبهاءء: ۴٧۷

.٣۳۵٨۸–٣۳۵۴ه.قق.، صص ١۱٣۳۴٠۰مصر، 
.١۱۵۴، صصمفاووضاتت –۴٨۸
.٢۲٣۳۴، صصووحدتت ووجودد اازز نظر اابن عربی وو ااکهاررتت –۴٩۹
.۴٨۸۴، صص٢۲، ججفتوحاتت االمکیه –۵٠۰
، به ااهتمامم سید جالللاالدّّین آآشتیانی، نشرتمهید االقوااعد– صائناالدّّین ترکه: ۵١۱

.١۱۵٨۸شش، صص١۱٣۳۵۶حکمت وو فلسفه، 
تجلّّی وو ظهورر– براایی بحث مستوفا ددرر ااین خصوصص بنگرید به سعید ررحیمیانن: ۵٢۲

شش. ١۱٣۳٧۷۶، ددفتر تبلیغاتت ااسالمی، قم، ددرر عرفانن نظریی
.٨۸، صص١۱، ججفتوحاتت االمکیة –۵٣۳
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، به ااهتمامم اابواالعالءء عفیفی، دداارراالنهضة٢۲–١۱، ججفصوصصاالحکم– اابن عربی: ۵۴
مم، فص ااددرریسی.١۱٩۹۴۶قاهرهه، 
.١۱٠۰٢۲٧۷، بیت ٨۸۵١۱، صص۶، ددفتر مثنویی –۵۵
 به بعد.٢۲٠۰٣۳۵، بیت ٨۸٩۹٠۰، صص۶، ددفتر مثنویی –۵۶
 به بعد.۵٣۳، بیت ١۱۶۵، صص٢۲، ددفتر مثنویی –۵٧۷
، به ااهتمامممفتاححااالسراارر ددرر شرحح مثنویی مولویی– شیخ آآددینه محمّد خوااررززمی: ۵٨۸

 به بعد.١۱٩۹٧۷شش، صص١۱٣۳٨۸۶عباسسعلی ووفایی، نشرسخن، 
.  فصل نوحی یکی اازز شاررحانن مثنویی که به٧۷٠۰، صص١۱، ججفصوصصاالحکم –۵٩۹

، به٢۲، ججشرحح مثنویی شریفااین تقاررنن ااشاررهه کرددهه ااست؛ وولی محمّد ااکبرآآباددیی: 
 ااست.۵۵۶شش، صص١۱٣۳٨۸٣۳ااهتمامم نجیب مایل هروویی، نشر قطرهه، 

،٢۲، ججفصوصصاالحکم، مندررجج ددرر تعلیقاتت بر فصوصصاالحکم– اابواالعالءء عفیفی: ۶٠۰
.٨۸۴–٨۸٠۰صص 
.١۱۵٨۸، صصمفاووضاتت –۶١۱
.۴٨۸۴، صص٢۲، ججفتوحاتت –۶٢۲
.٣۳٧۷١۱، صص٢۲، ججفتوحاتت –۶٣۳
، ترجمۀ فریداالدّّینسفر بیباززگشت– براایی تفصیل بنگرید به کلودد عدااسس: ۶۴

 به بعد.١۱٣۳١۱شش، صص١۱٣۳٨۸٢۲ررااددمهر، نشر نیلوفر، 
 به بعد.١۱٢۲٧۷– همانن صص۶۵
، بهفصلاالخطابب– براایی بحث خاتمیت بنگرید به اابواالفضائل گلپایگانی: ۶۶

مم. ١۱٩۹٩۹۴ااهتمامم  ررووححااللّه مهراابخانی، نشر ددااندااسس، کانادداا، 
.١۱۵۵، صصمفاووضاتت –۶٧۷
، به ااهتمامم ززکی االکرددیی، مطبعة١۱، ججمکاتیب عبداالبهاءء– حضرتت عبداالبهاءء: ۶٨۸

؛ وو نیز لوحح ددیگر ددرر همین مکاتیب،١۱١۱٣۳–١۱٠۰٩۹مم،  صص ١۱٩۹١۱٠۰کرددستانن االعلمیة، 
 ااست.١۱۵۵–١۱۵١۱صص 
– ددرر حاشیۀ لوحح حضرتت عبداالبهاءء نوشتهااند: «قد کتب هذاا االجواابب علی۶٩۹

االکتابب االذیی حضر من قدووةة ااوولی اااللبابب بحسب ااالمر االصاددرر من االحظیرةة
، پاووررقی.١۱١۱٣۳، صص١۱، ججمکاتیباالمقدسة عع.»، 
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.٢۲٢۲٠۰– مفاووضاتت، صص٧۷٠۰
– نویسندهه ددرر ااین لحظه ددسترسی به متن التین عباررتت ندااشت، ااما به عنواانن٧۷١۱

،مجموعة االرددوودد علی االخوررااجج (فالسفةاالمسلمین)نمونه بنگرید به توما ااالکوینی: 
ترجمه عن االالتینیة وو علق حوااشیه االعالمة االمطراانن نعمةااللّه اابی کرمم االمارروونی دداارر

.١۱٠۰–٢۲مم، صص ٢۲٠۰٠۰٨۸وو مکتبة بیبلیونن جبیل لبنانن، 
، ترجمۀ فریداالدّّین ررااددمهر، نشر نیلوفر،عاررفانن مسیحی– ااستفینگ فانین: ٧۷٢۲

.١۱٩۹١۱–١۱٩۹٠۰شش، صص ١۱٣۳٨۸۴
.١۱٩۹١۱– همانن، صص٧۷٣۳
، به اانضمامم شرحح تفتاززاانی وو کستلی، ااستامبولل،االعقاید– عمر االنسفی: ٧۷۴

.١۱٠۰٩۹مم، صص١۱٩۹٧۷۶
 به بعد.٢۲٩۹– همانن، صص٧۷۵
، مندررجج ددرر مجلۀررسالۀ تأوویالتت مشکالتت ااحاددیث االمشکلة– اامامم فخر ررااززیی: ٧۷۶

 به بعد.٢۲١۱٢۲۶شش، صص١۱٣۳۶۴ ،٢۲، شماررۀۀ ٢۲معاررفف، سالل 
، ترجمۀ ددکتر علیمراادد ددااووددیی، نشر ددهخداا،شناسایی وو هستی– مینارر: ٧۷٧۷

.٣۳٨۸شش، صص١۱٣۳۵١۱
– مقصودد کانت اازز تجربه معرفت تجربی ااست، یعنی معرفتی اازز شیئ که اازز٧۷٨۸

طریق ااددررااکک حسّی حاصل شدهه باشد.  تجربه ترکیبی ااست اازز اانطباعاتت حسّی،
گاهی ااست وو مبیّن ترکیبی ااست اازز کثرااتت ترکیبی که حاکی اازز ووحدتت ضروورریی آآ

نظریۀ معرفت ددرر فلسفۀااددررااکک نفسانی ااستعالئی.  بنگرید به یوستوسس هاررتناکک: 
.١۱٠۰٠۰شش، صص١۱٣۳٧۷۶، ترجمۀ غالممعلی حدّّاادد عاددلل، اانتشاررااتت فکر ررووزز، کانت
شش،١۱٣۳٧۷۶– نیکالسس کاپالدیی : فلسفۀ علم، ترجمۀ علی حقی، نشر سرووشش، ٧۷٩۹
.٢۲٢۲صص
شش، صص١۱٣۳٧۷٨۸، ترجمۀ منوچهر ااسدیی، ررااهههایی جنگلی– ماررتین هایدگر: ٨۸٠۰
٩۹٨۸–٩۹٩۹.
– ااین تعبیر فیلیپ شراارردد ااست.  بنگرید به جاوویداانن خردد، نشریۀ اانجمن٨۸١۱

 به بعد.٣۳۴شش، صص١۱٣۳۵۶شاهنشاهی فلسفۀ اایراانن، سالل سومم، شماررۀۀ ددوومم، 
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.  وو ددرر لوحی ددیگر: «فاما االمیزاانن االحسّی ااعظم ووسائطه٢۲١۱٩۹، صصمفاووضاتت –٨۸٢۲
االبصر وو خطئه ووااضح مشهودد بالبدااهة عند ااهل االنظر فانن االبصر یریی االسراابب ماءء وو

،١۱، ججمکاتیباالظل ساکنا وو اا لنقطة االجواالة دداائرةة وو ااالجسامم االعظیمة صغیرةة.» (
).  وو نیز «میزاانن االحسّ وو هذاا میزاانن جمهورر فالسفة ااالفرنج فی هذاا١۱۵٣۳صص

االعصر وو یقولونن بانه میزاانن تامم کامل فاذذاا حکم به بشیءء فلیس فیه شبهة وو
ااررتیابب ... فاذذاا ااثبت بانن االحسّ االذیی هو االقوةة االباصرةة حالل کونها ااقویی االقویی
االحسّیة ناقصة االمیزاانن مختلة االبرهانن فکیف یعتمد علیها فی عرفانن االحقائق اااللهیة

(١۱١۱١۱–١۱١۱٠۰، صص ١۱، ججمکاتیبوو ااآلثارر االرحمانیة وو االشؤوونن االکونیة.» (
.۶٠۰٩۹شش، صص١۱٣۳٨۸٢۲، طرحح نو، حکیم ررااززیی– پروویز ااذذکائی: ٨۸٣۳
– ااین حدیث مقبولل سنیانن وو با ااندکی تغییر مقبولل شیعیانن ااست.  براایی مأخذ٨۸۴

، به ااهتمامم وو ترجمۀ سیدجواادد١۱، ججااصوللاالکافیشیعی آآنن بنگرید به کلینی: 
، که لما خلق االله االعقل ااستنطقه١۱٠۰شش، صص١۱٣۳۴۴مصطفویی، نشر علمیۀ ااسالمیه، 

ثم قالل له ااقبل فاقبل ثم قالل ااددبر فاددبر ...
.١۱١۱– همانن، صص٨۸۵
.۴٠۰، صصشناسایی وو هستی –٨۸۶
.۶٢۲–۴٢۲– همانن، صص ٨۸٧۷
.۶٣۳– همانن، صص٨۸٨۸
، به ااهتمامم محمّدعلی موحّد، نشر٢۲–١۱: مقاالتت جلدهایی شمس تبریزیی –٨۸٩۹

.٣۳٠۰٧۷شش، صص١۱٣۳۶٩۹ ،١۱خوااررززمی، چچ
.١۱۴۵– همانن، صص٩۹٠۰
)، ترجمۀ شجاععاالدّّین شفا، نشر اامیر کبیر،١۱ (ججکمدیی االهی، ددووززخخ– دداانته: ٩۹١۱
.١۱٣۳۴–١۱٣۳٣۳شش، صص ١۱٣۳۵٧۷ ،۵چچ
شش.١۱٣۳٧۷٨۸، طرحح نو، عقل اافسرددهه– مراادد فرهاددپورر: ٩۹٢۲
.٢۲١۱٩۹، صصمفاووضاتت –٩۹٣۳
.١۱١۱١۱، صص١۱، ججمکاتیب –٩۹۴
 .١۱۵۴– همانن، صص٩۹۵
.١۱٨۸٣۳، صصددهَه ررسالۀ فاررسیشدهه اازز اابن عربی –٩۹۶
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، به ااهتمامممشاررققاالدرراارریی– براایی نمونه بنگرید به سعداالدین فرغانی: ٩۹٧۷
.۵۵۶، صص١۱٣۳۵٧۷جالللاالدّّین آآشتیانی، نشر دداانشگاهه فرددووسی، 

، ترجمۀ فریداالدّّین ررااددمهر وولوتر مرددیی میانن خداا وو شیطانن– هیکو اابرمن: ٩۹٨۸
شش، صفحاتت عدیدهه.١۱٣۳٨۸۵اابوتراابب سهراابب، نشر چشمه، 

مم.  وو١۱٩۹۵۴، نشر بیرووتت، من تارریخ اااللحادد فی ااالسالمم– عبداالرحمن بدوویی: ٩۹٩۹
نیز ددرر ززمرۀۀ کاررهایی ااخیر ددرر ااسالمم میتواانن به کتابب بسیارر ااررززشمند ززیر ااشاررهه کردد:

االزندقة وو االزناددقة فی ااالددبب االعربی من االجاهلیة ووااالبب ددکتورر جرجس ددااوودد: 
، االمؤسّسة االجامعة للدررااساتت وو االنشر وو االتوززیع،حتی االقرنن االثالث االهجریی

مم.  ددرر عرفف مسیحی میتواانن به ااحصائیۀ ددقیقی که تارریخ علم٢۲٠۰٠۰۴بیرووتت، لبنانن، 
، ترجمۀ۴–١۱، جلدهایی تارریخ علمنوشته میشودد ررجوعع کردد.  بنگرید به ساررتونن: 

شش.١۱٣۳٨۸٠۰غالممحسین صدرریی اافشارر، نشر علمی وو فرهنگی، 
.٣۳۴٣۳– ددیواانن سنایی، به ااهتمامم مدررسس ررضویی، نشر اابنِسینا، بیتارریخ، صص١۱٠۰٠۰
جدلل االعقل وو االنقل فی– براایی تفصیل بنگرید به االدکتورر محمّد االکتانی: ١۱٠۰١۱

، دداارراالثقافة للنشر وو االتوززیع دداارر االبیضاءء،مناهج االتفکیر ااالسالمی فی االفکر االقدیم
مم.١۱٩۹٩۹٢۲ررباطط، 
مم.١۱٩۹٧۷٩۹، االکویت، ٢۲–١۱، جلدهایی مذااهب ااالسالمیین– عبداالرحمن بدوویی: ١۱٠۰٢۲
.٢۲٢۲٠۰، صصمفاووضاتت –١۱٠۰٣۳
،مبانی تحلیلی لوحح ااحترااقق– براایی ااین ماجراا بنگرید به فریداالدّّین ررااددمهر: ١۱٠۰۴

 به بعد.١۱٧۷۶مم، صص٢۲٠۰٠۰۶مندررجج ددرر سفینۀ عرفانن، ددفتر نهم، نشر آآمریکا،  سالل 
،٢۲، نشر علمی وو فرهنگی، چچاازز بروونو تا کانت– شرففاالدّّین خرااسانی: ١۱٠۰۵
.٧۷شش، صص١۱٣۳٧۷۶
، نشر فرززااننباوورر خرددمنداانن– براایی شیخ ااشرااقق بنگرید به فریداالدّّین ررااددمهر: ١۱٠۰۶
شش.١۱٣۳٨۸٣۳ررووزز، 
.٢۲٢۲٠۰، صصمفاووضاتت –١۱٠۰٧۷
 .٩۹، صصمفاووضاتت –١۱٠۰٨۸
.١۱۴٩۹– همانن، صص١۱٠۰٩۹
.١۱۵١۱– همانن، صص١۱١۱٠۰
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.٢۲٨۸– همانن، صص١۱١۱١۱
.١۱٧۷١۱– همانن، صص١۱١۱٢۲
.٨۸١۱– همانن، صص١۱١۱٣۳
.٩۹٣۳– همانن، صص١۱١۱۴
.١۱٢۲٣۳– همانن، صص١۱١۱۵
.١۱۵٩۹– همانن، صص١۱١۱۶
.١۱٣۳۴– همانن، صص١۱١۱٧۷
.١۱٣۳۶– همانن، صص١۱١۱٨۸
.٢۲٠۰٩۹– همانن، صص١۱١۱٩۹
. وو ددرر لوحی ددیگر: «ااما االمیزاانن اااللهامی اایضا ال١۱١۱٢۲، صص١۱، ججمکاتیب –١۱٢۲٠۰

یخلو من االزلة وو االسهو حیث اانن اااللهامم کما عرفف االقومم عباررةة عن االوررااددااتت االقلبیة
وو االخطوررااتت عن ووساووسس شیطانیة فاذذاا حصل هذهه االحالل فی قلب من االقلوبب اانی
یعلم اانها االهاماتت رربانیة ااوو ووساووسس شیطانیة ااذذاا ما بقی ااال االمکاشفة وو االشهودد

.(١۱۵۴–١۱۵٣۳فعلیک بها وو علیک بها وو اانت لها وواانت لها» (همانن، صص 
، به ااهتمامم۴، ججشرحح االتعرفف لمذهب ااهل االتصوفف– مستملی بخارریی: ١۱٢۲١۱

.١۱٧۷٧۷۵شش، صص١۱٣۳۶۶محمّد ررووشن، نشر ااساطیر، 
، ددهه ررسالۀ فاررسیشدهه به ااهتمامم نجیب مایلررسائل اابن عربی– اابن عربی: ١۱٢۲٢۲

.١۱۶١۱شش، صص١۱٣۳۶٣۳هروویی، نشر مولی، 
، به ااهتمامم نجیب مایلنفحة االرووحح وو تحفة االفتوحح– مؤیداالدّّین جندیی: ١۱٢۲٣۳

.١۱٠۰۵شش، صص١۱٣۳۶۴هروویی، نشر مولی، 
.١۱٠۰۶– همانن، صص١۱٢۲۴
شش.١۱٣۳٨۸٠۰، نشر ررووززنه، جنید بغدااددیی تاججاالعاررفین– فریداالدّّین ررااددمهر: ١۱٢۲۵
.١۱۵۴، صص١۱، ججمکاتیب عبداالبهاءء –١۱٢۲۶
.١۱٠۰١۱، بند ٩۹٩۹مم، صص١۱٩۹٩۹۵، حیفا، کتابب ااقدسس– حضرتت بهاءءااللّه: ١۱٢۲٧۷
، نش طهاررنن، بیتارریخ، کهسموااتت سلوکک– بنگرید به فریداالدّّین ررااددمهر، ١۱٢۲٨۸

، وو ددرر ووااددیی فواادد مطالب مهمی ددرر ااین خصوصص آآمدههچهارر ووااددییشرحی ااست بر 
ااست.
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– تعبیر اامامم محمّد غزاالی ااست.  براایی تفصیل بنگرید به عبداالحسین١۱٢۲٩۹
.١۱٩۹۶شش، صص١۱٣۳۶۴ ،٣۳، نشر اامیر کبیر، چچفراارر اازز مدررسهززررینکوبب: 

.٢۲۴۶، صص٢۲٣۳٣۳٨۸، بیت ٢۲، ددفتر مثنویی مولویی –١۱٣۳٠۰
– بیشک آآنانن که با ااددبیاتت صوفیانه آآشنایند میدداانند که اازز بزررگانن ااین١۱٣۳١۱

طایفه ددرر ااعتزاازز وو تکریم عقل چه قدرر لطایف گفته شدهه ااست.  براایی نمونه بنگرید
شش، صص١۱٣۳٨۸٢۲، به ااهتمامم مریم حسینی، نشر دداانشگاهی، حدیقة االحقیقهبه سنایی: 

١۱٠۰٨۸.
.١۱۵١۱۵، بیت ۵۴۶، صص۴، ددفتر مثنویی –١۱٣۳٢۲
 به بعد.١۱٢۲٩۹۶، بیت ۵۴٠۰، صص۴– مثنویی، ددفتر ١۱٣۳٣۳
گه، تاززیانههایی سلوکک– شفیعی کدکنی: ١۱٣۳۴ .١۱٣۳٠۰شش، صص١۱٣۳٧۷٢۲، نشر آآ
.٢۲٢۲٠۰– همانن، صص١۱٣۳۵
گه،١۱، به ااهتمامم  شفیعی کدکنی، ججااسراارر االتوحید– محمد بن منورر: ١۱٣۳۶ ، نشر آآ
.٢۲١۱٩۹شش، صص١۱٣۳۶٧۷
.٣۳٠۰٢۲– همانن، صص١۱٣۳٧۷
.٢۲٨۸شش، صص١۱٣۳٣۳۵، نشر طهراانن، خواانن ااالخواانن– ناصر خسروو: ١۱٣۳٨۸
 .٣۳٢۲٢۲، صص٣۳، ججررسائل ااخواانن االصفاءء –١۱٣۳٩۹
شش، ذذیل١۱٣۳۶۶ ،فرهنگ مصطلحاتت عرفاءء طهورریی– سید جعفر سجاددیی: ١۱۴٠۰

، بهااالنسانن االکاملعقل.  براایی ااصطالحح عقل معاشش بنگرید به عزیزاالدّّین نسفی: 
: «اایی ددرروویش ررووندۀۀ ااووّلل حس۴۴۴ّشش، صص١۱٣۳۶٠۰ااهتمامم مارریژاانن موله، طهورریی، 

ااست وو بعد اازز مدتی ررووندۀۀ عقل میشودد، آآنن عقل که ررسولل فرماید "االعقل نورر فی
االقلب یعرفف به بین االحق وو االباطل"، نه عقل معاشش».

، مؤسّسۀپیامم ملکوتت؛ وو نیز عبداالحمید ااشرااققخاوورریی: ١۱۶۵، صصمفاووضاتت –١۱۴١۱
.٩۹۶–٩۹۴بب، صص ١۱٢۲٩۹ملّّی مطبوعاتت اامریی، 

، به ااهتمامم نجیب مایل هروویی، نشر مولی،مجمعاالبحرین– اابرقوهی: ١۱۴٢۲
.۴٢۲۵شش، صص١۱٣۳۶٣۳
، ذذیل "عقل فعالل".فرهنگ علومم عقلی –١۱۴٣۳
 به بعد.١۱٣۳٠۰١۱، بیت ۵۴٠۰، صص۴، ددفتر مثنویی –١۱۴۴
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 به بعد.٢۲٣۳٠۰١۱، بیت ۵٧۷٧۷، صص۴، ددفتر مثنویی –١۱۴۵
، به ااهتمامم فرججااللّه ززکی، نشر مصر، صص١۱، ججخطاباتت– حضرتت عبداالبهاءء: ١۱۴۶
.٩۹٢۲–٩۹١۱، صص پیامم ملکوتت، وو نیز ٢۲٢۲۵
.۶، صصمفاووضاتت –١۱۴٧۷
.٧۷، صصمفاووضاتت –١۱۴٨۸
.٢۲٨۸، آآیۀ ١۱، سفر پیداایش، بابب توررااتت ،کتابب مقدّّسس عهد عتیق –١۱۴٩۹
.۵٧۷–۵۶، مصر، صص خطاباتت ددرر ااررووپا– حضرتت عبداالبهاءء: ١۱۵٠۰
شش، صص١۱٣۳۶٣۳ ،٣۳، نشر اامیر کبیر، چچااحاددیث مثنویی– بدیعاالزمانن فرووززاانفر: ١۱۵١۱
 که ددرر صحیح مسلم وو مسند ااحمد وو صحیح بخارریی وو جامعاالصغیر نیز آآمدهه١۱١۱۴

.  برخی مسلمانانن به ااصالت حرووفی آآنن باوورر ددااشتند.٢۲١۱٣۳ااست.  وو همانن، صص
، ترجمۀ علیررضا ذذکاووتیتشیّع وو تصوفّفبنگرید به کامل مصطفی االشیبی: 

.  به ااین ااحاددیث ااسراائیلیاتت میگفتند.٢۲١۱۶شش، صص١۱٣۳۵٩۹قرااگزلو، اامیر کبیر، 
شش.١۱٣۳٨۸۵، نشر نیلوفر، جریاناتت بزررگگ ددرر عرفانن یهوددیی– شولم: ١۱۵٢۲
– اایتن ژژیلسونن: ررووحح فلسفه ددرر قروونن ووسطٰى، ترجمۀ ددکتر علیمراادد ددااووووددیی،١۱۵٣۳

 به بعد.٢۲۴٣۳ وو ٣۳۴٣۳شش، صص ١۱٣۳۶۶نشر علمی وو فرهنگی، 
 غزاالی دداارردد به تفسیر جالبیمشکاةةااالنواارر– اامامم فخر ررااززیی ددرر تقریریی که اازز ١۱۵۴

 به٢۲٢۲١۱، صص٢۲، سالل ٢۲اازز ااین حدیث میپرددااززدد.  بنگرید به مجلۀ معاررفف، شماررۀۀ 
بعد.
، به ااهتمامم ااحمد مهدوویی دداامغانی، بنگاهه ترجمه ووکشفاالحقائق– نسفی: ١۱۵۵

.٧۷۴شش، صص١۱٣۳۵٩۹نشر کتابب،  
شش،١۱٣۳۶٣۳، به ااهتمامم حقووررددیی ناصریی، نشر طهورریی، ززبدةة االحقائق– نسفی: ١۱۵۶

.۶۴–۶٣۳صص 
.۶۵، صصددهَه ررسالۀ فاررسیشدهه– اابن عربی، ١۱۵٧۷
، به ااهتمامم جالللمصباححاالهداایة وو مفتاححاالکفایة– عزّاالدّّین محمودد کاشانی: ١۱۵٨۸

.٩۹۶همایی، نشر فرووغی، صص
.٢۲١۱٢۲، صصمفاووضاتت –١۱۵٩۹
.٢۲٠۰٨۸، صصمفاووضاتت –١۱۶٠۰

186



عقالنی آآسمانن ددرر عرفانی آآفتابب١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

.١۱٣۳۶، صصمفاووضاتت –١۱۶١۱
.١۱١۱٢۲، صصمفاووضاتت –١۱۶٢۲
.٨۸۶، صصمفاووضاتت –١۱۶٣۳
.٢۲٩۹۵، صص٣۳، ججفتوحاتت مکیه –١۱۶۴
.٣۳٩۹٨۸، صص٣۳، ججفتوحاتت مکیه –١۱۶۵
 .٣۳٩۹۶، صص٢۲، ججفتوحاتت –١۱۶۶
.  براایی تفصیل ددرر خصوصص نظریۀ اانسانن کامل ددرر٣۳٩۹۶، صص٢۲، ججفتوحاتت –١۱۶٧۷

ااالنسانن االکامل وو االقطب منااندیشۀ اابن عربی بنگرید به محمودد محمودد االغراابب: 
مم.١۱٩۹٩۹٠۰، دداارراالفکر، ددمشق، االطبعة االثانیة ،کالمم شیخ ااالبکر

.١۱٧۷٩۹، صصمفاووضاتت –١۱۶٨۸
، ترجمۀ فریداالدّّینسفر بیباززگشت– بر ااین نمونه بنگرید به کلودد عدااسس: ١۱۶٩۹

، ترجمۀ فریداالدّّینکبریت ااحمرشش؛ وو نیز کلودد عدااسس: ١۱٣۳٨۸٢۲ررااددمهر، نشر نیلوفر، 
شش.١۱٣۳٨۸٧۷ررااددمهر، نشر نیلوفر، 

١۱٧۷٠۰– William Chittick: Imaginal Worlds, State University New York, 1994, pp. 21–23

 .١۱، آآیۀ ١۱١۱– اانجیل، مکاشفاتت یوحنا، بابب ١۱٧۷١۱
.٣۳۵، صصمفاووضاتت –١۱٧۷٢۲
.١۱٠۰–١۱، اابیاتت ۵، صص١۱، ددفتر مثنویی –١۱٧۷٣۳
، ججشرحح مثنویی شریف– شوااهد ااین اابیاتت تا مأخذ بعدیی اازز کتابب فرووززااننفر: ١۱٧۷۴
 به بعد ااست.١۱شش، صص١۱٣۳۶١۱، نشر ززوواارر، ١۱

.٢۲٢۲٢۲، صصااحاددیث مثنویی، وو ۶– همانن، صص١۱٧۷۵
، به ااهتمامم بدیعاالزمانن فرووززااننفر، نشرددیواانن کبیر یا کلّّیاتت شمس– موالنا: ١۱٧۷۶

 به بعد.35133 بیت 113، صص٧۷شش، جج١۱٣۳۶۵اامیر کبیر، 
مم، «نالهءء نی نائی جانن» که٢۲٠۰٠۰٨۸، نشر آآلمانن، نه مقاله– فریداالدّّین ررااددمهر: ١۱٧۷٧۷

شش نوشته شدهه بودد.١۱٣۳۶٨۸ااصل ااین مقاله به سالل 
یا ررسالهاایی به االهدیة االسعدیة فی معانن االوجدیة– ااحمد بن محمد االطوسی: ١۱٧۷٨۸

شش، صص١۱٣۳۶٠۰، به ااهتمامم ااحمد مجاهد، نشر منوچهریی، فاررسی ددرر سماعع وو فتوتت
١۱٠۰.
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.١۱٠۰۵٠۰، بیت ٢۲٣۳، صص١۱، ججددیواانن کبیر –١۱٧۷٩۹
.۶۴، صص۵– همانن، جج١۱٨۸٠۰
، به ااهتمامم فرججااللّه ززکی، مصر،ااددعیۀ حضرتت محبوبب– حضرتت بهاءءااللّه: ١۱٨۸١۱
 .٣۳٧۷۶ه.قق.، صص١۱٣۳۴٠۰
، مؤسّسۀ ملّّی مطبوعاتت اامریی،٣۳، ججآآثارر قلم ااعلٰى– حضرتت بهاءءااللّه: ١۱٨۸٢۲
.١۱٩۹١۱–١۱٩۹٠۰بب، صص ١۱٢۲٧۷
.١۱١۱٧۷٨۸، بیت ٣۳٢۲٩۹، صص٣۳، ددفتر مثنویی –١۱٨۸٣۳
 به بعد.١۱٢۲١۱٢۲، بیت ٣۳۵٠۰، صص٣۳، ددفتر مثنویی –١۱٨۸۴
.٣۳۵، صصمفاووضاتت –١۱٨۸۵
.٨۸٨۸– مفاووضاتت، صص١۱٨۸۶
، مقالۀ «نالۀ نی» وو نیز «سیر وو سلوکک ددرر ررسالۀ سلوکک».نه مقاله –١۱٨۸٧۷
، ترجمۀرراازز گل ززررین با پیشگفتارریی اازز کاررلل گوستاوو یونگ– رریچارردد وویلهلم: ١۱٨۸٨۸

.٨۸٣۳شش، صص١۱٣۳٧۷١۱پرووین فراامرززیی، نشر آآستانن قدسس ررضویی، 
، ترجمۀ محمّدحسن لطفی، خوااررززمی،ددووررۀۀ آآثارر فلوطین– فلوطین: ١۱٨۸٩۹
.٩۹ وو ٨۸ وو ۶ وو اانتادد ٣۳٨۸، صص١۱شش، جج١۱٣۳۶٣۳
.١۱٢۲٠۰– همانن، صص١۱٩۹٠۰
.١۱٢۲٠۰– همانن، صص١۱٩۹١۱
، به ااهتماممینبوعع ااالسراارر فی نصائح ااالبراارر– کماللاالدّّین حسین خوااررززمی: ١۱٩۹٢۲

.٩۹٢۲شش، صص١۱٣۳۶٠۰مهدیی ددررخشانن، نشر اانجمن ااستادداانن ززبانن وو ااددبیاتت فاررسی، طهراانن، 
.١۱٣۳۴، صصمفاووضاتت –١۱٩۹٣۳
،١۱، ججااالمالءء فی ااشکاالتت ااالحیاءء هامش ااحیاءء علومم االدین– غزاالی: ١۱٩۹۴

، نشر فرووغی،غزاالینامه؛ وو نیز  جاللل همائی: ١۱٧۷٧۷ه.قق.، صص١۱٣۳۴٠۰قاهرهه، مصر، 
.۴٢۲٨۸بیتارریخ، صص

، به تصحیح حسین خدیوجم، نشر علمی وو١۱، ججکیمیایی سعاددتت– غزاالی: ١۱٩۹۵
.١۱٢۲٨۸شش، صص١۱٣۳۶٨۸ ،۴فرهنگی، چچ

، به تصحیح مریمسنائی: حدیقةاالحقیقه وو شریعةاالطریقه (فخریینامه) –١۱٩۹۶
.١۱١۱شش، صص١۱٣۳٨۸٢۲حسینی، نشر دداانشگاهی، 
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.٢۲۶٧۷، صص١۱– ددووررۀۀ آآثارر فلوطین، جج١۱٩۹٧۷
 به بعد.١۱٧۷٢۲شش، صص١۱٣۳۶۴– عبداالسحین ززررینکوبب: فراارر اازز مدررسه، اامیر کبیر، ١۱٩۹٨۸
، به ااهتماممااسراارر االشریعة وو ااطواارر االطریقة وو اانواارر االحقیقة– سید حیدرر آآملی: ١۱٩۹٩۹

.٧۷شش، صص١۱٣۳۶٢۲محمّد خوااجویی، موسّسۀ مطالعاتت وو تحقیقاتت فرهنگی، 
.١۱١۱، صصحدیقةاالحقیقه –٢۲٠۰٠۰
.۵، صصمفاووضاتت –٢۲٠۰١۱
.٧۷٨۸– همانن، صص٢۲٠۰٢۲
.١۱١۱١۱– همانن، صص٢۲٠۰٣۳
.١۱۵١۱– همانن، صص٢۲٠۰۴
.۶– همانن، صص٢۲٠۰۵
.١۱٢۲٠۰– همانن، صص٢۲٠۰۶
.٢۲٩۹– همانن، صص٢۲٠۰٧۷
.٣۳٠۰– همانن، صص٢۲٠۰٨۸
.٧۷٠۰– همانن، صص٢۲٠۰٩۹
.۶٨۸– همانن، صص٢۲١۱٠۰
.٩۹٩۹– همانن، صص٢۲١۱١۱
.١۱۶٩۹– همانن، صص٢۲١۱٢۲
.١۱٧۷٢۲– همانن، صص٢۲١۱٣۳
.١۱٧۷۶– همانن، صص٢۲١۱۴
.١۱٧۷٧۷– همانن، صص٢۲١۱۵
.١۱٧۷٨۸– همانن، صص٢۲١۱۶
.٢۲١۱١۱– همانن، صص٢۲١۱٧۷
.١۱٨۸٩۹– همانن، صص٢۲١۱٨۸
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