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چکیده :خداشناسی عرفانی و قرآنی عالمه طباطبایی در طول خداشناسی فلسفی ایشان
است .در خداشناسی فلسفی ،ایشان وجود واجب را اولین مسئله فلسفی میدانند که
بینیاز از اثبات است و با قرائتی که از برهان صدیقین ارائه مینماید ،برهان را به
سرحد عرفان میرساند .در رهیافت عرفانی ایشان ،که تجلی شفاف و دقیق آن را
میتوان در «رساله الوالیه» دید ،خداوند را معروف و مشهود واحدی معرفی میکنند
که بر احدی مجهول نیست و هرکس میتواند با سیروسلوکی درونی و از طریق
معرفت نفس و حفظ لوازم و اقتضائات آن ،خدا را فوق هرچیزی و با هرچیزی نظاره
کند که وحدانیت او ،مجالی به اغیار نمیدهد .همین نگاه با تفصیل و تأکید بیشتر در
مباحث قرآنی ایشان – بهویژه در المیزان -ادامه مییابد .عالمه با رهیافتی که در این
سه سطح (فلسفی ،عرفانی و قرآنی) ارائه کردهاند؛ ازسویی از تناسب و همپوشانی
تلقی خود از خدا ،در سه الیه مذکور پرده برگرفتهاند وازسویی دیگر اثبات کردهاند
که اگر خداشناسی فلسفی ،عرفانی و قرآنی در بستر و مجرای صحیح خود طرح شود،
میان آنها هیچگونه تغایر یا تعارضی جاری نمیباشد ،بلکه هر سطح مکمل و
تفصیلدهندۀ سطح دیگر است .این مقاله تالش میکند رهیافت عرفانی و قرآنی ایشان
وتحلیل کند.
کلیدواژهها :عالمه طباطبایی ،عرفان ،قرآن ،خدا ،ربوبیت ،توحید

 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرضا
دریافت مقاله99/01/9 :

پذیرش مقاله93/3/01 :

E-mail:Ar_baghi88@yahoo.com

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-06-29

را که کمتر مورد تفصیل وتشریح و بازخوانی قرار گرفته است ،ازمنابع اصلی نقل

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره یازدهم

02

مقدمه
از برهان صدیقین قرائتها و تقریرات عدیدهای ارائه شده است ،اما از میان آنها سه تقریر عمده و
مشهور است :تقریر متقدم آن ،متعلق به فارابی و ابنسینا است .تقریر میانی مربوط به صدرالمتألهین
و تقریر متأخر نیز توسط عالمه طباطبایی ارائه گردیده است .تقریر سینوی متأثر از یک نگرش
ماهوی است ،اما تقریر صدرالمتألهین و عالمه با نگرشی وجودی عرضه شده است .در خداشناسی
با تقریر صدرایی ،تأکید بر حقیقت وجود و علم حضوری است؛ بنابراین برهان به عرفان نزدیک
میشود ،اما تقریری که عالمه از برهان مذکور ارائه میکند نه مانند تقریر سینوی است که بر مدار
مفهوم «امکان» بچرخد و نه دقیقاً همان تقریر صدرایی است که متوقف بر اصول و قواعدی فلسفی
باشد ،چه اینکه اولین اصل فلسفی در تقریر ایشان ،خداشناسی و پذیرش وجود «واجبالوجود
بالذات» است که نیاز به هیچ مبدأ تصدیقی ندارد.
برایناساس تقریر ایشان ،هم با ظواهر کتاب و سنت سازگارتر است؛ زیرا در کتاب و سنت نیز
از نظر ایشان اصل وجود واجب ،بدیهی است نه نظری و هم مفاد تقریر ایشان به مرز عرفان
نزدیکتر میشود .چه اینکه در نظر عارف نیز پذیرش خدا اولین اصل و مفروض اصلی تمام
مباحث عرفانی است و عارف در شهود واجب هیچ غباری و در مشاهدۀ جمال واجب هیچ ابهامی
را روا نمیدارد و مشاهدۀ واجب نزد او ضروریترین و روشنترین مشاهده است و آنهم از سنخ
مشاهدات اولیۀ عارف بهحساب میآید؛ که عارف اولین بار حق را با جان مشاهده میکند و سپس
چیزهای دیگر را در پرتو این شهود ،مشاهده میکند .درواقع اصل تحقق واجب بالذات ،بر هر
عرفانی تبیینبردار و هم از نظر قرآنی دفاعپذیر است .برایناساس براهینی که برای اثبات واجب
اقامه میشود بهمنظور احیای فطرت انسانی است و درحقیقت پردۀ غفلت و نسیان را کنار میزند .ما
در این نوشتار تالش میکنیم زوایای گوناگون این نگاه را در بیان عالمه بکاویم و ابتدا به منظر
عرفانی ایشان در این باب میپردازیم ،اما پیشایش اذعان میکنیم ازآنرو که الهامبخش عالمه در
این نگاه ،کتاب و سنت بوده است ،برایناساس به بررسی باور به خدا از منظر قرآن پرداخته
میشود.
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 .1تقارب برهان و عرفان
همانگونه که اشاره شد تقریر و تقریبی که عالمه طباطبایی از برهان صدیقین ارائه کردهاند،
افزونبراینکه در آن ،اثبات واجب اولین مسئلۀ فلسفی است و تقریر ایشان مسبوق به هیچ اصل و
قاعدۀ دیگر فلسفی نیست ،همچنین قدرت تبیین مشهود عارف را نیز دارد .زیرا:
 از منظر عالمه مرز میان فلسفه و سفسطه «اصل واقعیت» است .یعنی واقعیت «حق» است وسفسطه که نفی واقعیت است «باطل» میباشد.
 حق بودن واقعیت نظیر این است که گفته شود «واقعیت واقعیت است» که نقیض خود رابرنمیتابد و سلب شیء از نفس محال است و این اصل همراه با ضرورت اولیۀ است
(مالصدرا 3 :0335 ،و .)08–01که با بررسی اصل واقعیت به ثبوت و ضرورت ازلی واجب
پیبرده میشود.
 چون اصل واقعیت بدون هیچ قید و شرطی به ثبوت ازلی رسید؛ بهعبارت دقیقتر چونپرده از ضرورت ازلی این اصل برداشته شد ،درمییابیم چنین واقعیتی قابل تکرار و تعدد
نیست؛ زیرا «صرف الشی الیتثنی و الیتکرر» در هیچ صرف و خالصی ،ثنویت و تکرار
راه ندارد .بهویژه آن صرفی که از تمام جهات از هر قیدی پیراسته و از هر لحاظی
بیپیرایه است.
 از رهگذر همین عدم تعدد و تکرار ،محض و بسیط بودن است ،که توحید و وحدتمطلقۀ آن واجب ازلی عیان میگردد :برهمیناساس تمام نمودها مجالی تجلی وجود
 ازاینرو عالمه با تقریری که از برهان صدیقین ارائه میکند ازسویی ،پلی ایجاد میکندکه درحقیقت برهان به عرفان وصل میگردد؛ یعنی درعین اینکه عقل از طریق این
برهان متوجه واقعیت و تجلیات آن میگردد ،زمینهای فراهم میشود تا دل و جان نیز
توان رویارویی با آن حقایق را پیدا کند و شاید به بیان دقیقتر بتوان گفت« :آنچه را دل
و جان شهود میکند عقل از آن خبر میدهد».
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 ازسویدیگر چون سیر از برهان به عرفان به اوج رسید ،دیگر در عقل و دل عارف ،برایغیرواجب هیچ سهم و بهرهای از هستی یافت نمیشود .ازاینرو سلسله در بین نیست تا
واجبالوجود در مرتبۀ اعالی آن باشد ،بلکه بهغیراز واجب هیچ چیزی موجود نیست
بلکه همۀ عالم نمودهای اسمای حسنای او هستند (طاهرزاده.)81 :0358 ،

 .2توحید عارف
الف .توحید افعالي
براساس بند پیشین ،عارف در قلمرو توحید افعالی معتقد است که:
 خداوند در انجام افعالش محتاج غیر خود نیست؛ همچنین قائل است به اینکه درحقیقت هیچ فاعل دیگری غیر از خداوند وجوود نودارد.اعتقاد به اینکه «هر کار خیری که از هر فاعلی نشئت بگیرد فانی در فعل خودای سوبحان
است ،اساس توحید افعالی است» توحید افعالی یعنی اینکه «انسان موحد بوهجوایی برسود
که تمام کارهای خیر که از هر فاعلی نشئت میگیرد آن را فانی در فعل خودای سوبحان
ببیند و الغیر»« .انسان وقتی به مقام توحید افعالی رسوید بوه خوودش اجوازه مویدهود کوه
بگوید :عالم زیر پوشش ربوبیت ربالعالمین است» (طباطبایی.)31 :0353 ،

ب .توحید صفاتي
وقتی از توحید افعالی (فنای افعالی) گذشت ،به توحید صفاتی (فنای صفاتی) میرسد .انسان تا
اگر صفات حضرت حق ،صفاتی خیر و کمالی و وجودی است و اگر این صفات نامحدود است،
نامحدود جایی برای صفت محدود نمیگذارد ،در این مرحله موحد نهتنها کماالت خدا را عین
ذات او میداند نه زائد بر ذات ،بلکه معتقد است اصالً هیچ موجود دیگری ،هیچ کمالی از خود
ندارد و در هر موجودی اگر صفتی کمالی دیده میشود درحقیقت کمال خداوند است .چه اینکه
کمال خیر است و خیر وجود است و وجود نامحدود او جایی برای دومی نگذاشته است و هر
کمالی که در موجودات دیده میشود ،پرتوی از کمال مطلق است که بهاندازۀ سعۀ وجودی و
ظرفیت آن موجود در او متجلی شده است (عبودیت.)35-38 :0358 ،
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ج .توحیدذاتي
پس از توحید صفاتی انسان به مرحلۀ واالتر و باالتری میرسد بهنام فنای ذاتی که برای هیچ ذاتی،
استقالل و هستی جدا قائل نمیباشد .همۀ هستی را که موجود است فانی در آن «هست محض» و
«ذات صرف» میبیند؛ زیرا دربرابر هستی نامحدود ،هستی محدود فرض صحیح ندارد و هستی
حقیقی منحصر به خداوند است.
واقعیت ممکن آنچنان عاری از استقالل است که اگر انسان آن را همانگونه که
هست ،درک کند .درمییابد که هیچ حکمی نمیتوان برآن کرد و هیچ محمولی را
برآن نمیتوان حمل کرد (عبودیت.)38 :0358 ،

پس سراسر عالم ،آیات الهی است.
در این مرحله است که نفس عالیترین سیر والیت را نصیب خود کرده و مشاهده میکند
عالیترین درجۀ والیت انسانی همان «فنای ذاتی» است و فنای ذاتی یعنی ذاتی را جز ذات اقدس اعهل
نبیند و فقط معروف را ببیند و الغیر (طباطبایی.)33-89 :0353 ،

این او دیدن و غیر او ندیدن هم در خالقیت است و هم در ربوبیت ،هم در معبودیت و الوهیت
است و هم در عبادت و استعانت.

 .3معرفت عارف
عالمه در اینجا ما را به معرفت دیگری فرامیخواند؛ با این توضیح که معرفت دو گونه است:
میشناسد ،سپس صفاتش را.
ب .معرفتی که در آن معروف غایب است ،دراینصورت اول صفات او شناخته میشود و
پسازآن به ذات پیبرده میشود.
چون خداوند (معروف) حاضر است« :إِنَّ اللَّهَ عَلی کُلَِّ شیْءٍ شهيدٌ» (حج .)71 :ازاینرو انسان
ابتدا او را میشناسد ،سپس خود را نیز با او میشناسد .نه اینکه ابتدا خود را بشناسد و آنگاه از
طریق خود به او پیببرد؛ زیرا آنچه برای نفس انسانی است از آن خداست و برای اوست

(جوادی
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آملی 3 :0351 ،و  .)318سلوک عرفانی عالمه دراین میدان ،برمبنای چنین معرفتی است و درحقیقت
ایشان خودشناسی را بهترین و مطمئنترین راه خداشناسی میدانند.

 .4معرفت نفس یگانه راه دستیابي به معرفت حقیقي
در همین راستا – اینکه یگانه طریق دستیابی به شهود خدا ،معرفت حقیقی شهود نفس است – عالمه
برهانی ویژه ارائه کردهاند که به تبیین ارکان این برهان میپردازیم:
 .4 .1امكان راهیابي همگان به غیب جهان
 نفس آدمی ذاتاً و ضرورتاً میتواند خود را ادراک کند. چون بدن ظاهر است و نفس باطن ،پس متعلق این ادراک امری است باطنی. برهمیناساس میتوان گفت که ادراک بواطن و راهیوابی عوالم اسورار بورای هور انسوانیممکن است.
 .4 .2بداهت درك واقعیت نفس
 انسان پیشاز درک نفس و ویژگویهوای آن ،واقعیوت و بوود نفوس را درموییابود (مونهستم)؛
 واقعیت و بود نفس امری است باطنی نه ظاهری؛ درک این واقعیت مقدم بر هر ادراک دیگری است؛ درک این واقعیت امری بدیهی است؛ .4.3دوئیتناپذیري واقعیت نفس
 نفس وجودی صرف و ناب است؛ صرفالشی الیتثنی و الیتکرر؛ پس برای نفس دومی تصور نمیشود و هر انسانی از راه شهود درموییابود کوه صواحبنفسی واحد است.
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 .4 .4اقتضاي حقیقت وجود
هر حقیقتی که موجود است ،تمامیت خود و ذات و عوارضش را اقتضا میکند ،هرچند تصور این
مقدمه مستلزم تصدیق آن است ،اما جهت تنبه بیشتر میگوییم:
حقیقت هر موجودی دو مرتبه دارد:
الف .مرتبۀ ذات که برای خود عین ظهور است و هیچچیز خودش برای خود غایب و فاقد
نیست.
ب .مرتبه تشخص و تعین که خیری از کمال در این مرتبه مفقود است .برایناساس میگوییم:
 حقیقت هر کمالی همان است که بهصورت مطلق و رها و دائمی است. قرب هر کمال به حقیقت خود ،به مقدار ظهور حقیقتش در خود آن است. هرچیزی که قیودش زیاد شود ،ظهورش کم میشود و بالعکس. خداوند کمال صرف و جمال محض بوده و حقیقت نهایی هر کمالی است. وصول هر موجودی به کمال حقیقی خود ،مستلزم فنای آن موجود است؛ یعنوی وصوولبه کمال حقیقی هم مستلزم فنای قیود و حدود در ذات یا عووارض اسوت و هوم مسوتلزم
بقای حقیقت آن موجود به تنهایی است.
 .4 .5كمال حقیقي انسان
 کمال حقیقی انسان ،همان مطلق شدن و رهایی از همۀ قیدها و در او فانی شدن است کههیچ کمالی برای انسان غیرازاین نیست.
درمییابد.
 چون وصول به کمال نهایی خود از نظر ذات ،وصف و فعل میباشد و شوهود نفوس نیوزشامل هرسه میشود ،فنای انسان در خداوند هم شامل فنای ذاتی و فنای وصوفی و فنوای
فعلی در حق سبحانه است.
 -از این سه فنا ،به توحید ذاتی ،اسمی و فعلی تعبیر میشود (وحده وحده وحده) پس:
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انسان در اثر این شهود درمییابد که هیچ ذاتی و وصفی و فعلی جز برای خداوند

سبحان – آن هم بهگونهای که شایسته و الیق مقام قدس حضرتش باشد -برای
دیگری وجود ندارد (طباطبایی.)33-39 :0353،

پس شهود حقیقت وامدار شهود نفس است .بر همین اساس:
نزدیکترین راههای وصول به آن (شهود) همان راه معرفت نفس است ....که در اثر
اعراض انسان از غیرخدا و توجه داشتن به خداوند سبحان است (طباطبایی.)33 :0353،

 کسیکه توفیق شهود را پیدا میکند حتماً خدای سوبحان را مشواهده خواهود کورد «مونعرَف نَفسه فَقَد عرَف ربه» و این بهترین راه برای والیت و بورای شوهود جموال و جوالل
حق است.
الزمۀ شهود نفس آن است که انسان:
به عجز و فقر خود پیببرد و اگر به عجز و فقر خود پیببرد دیگر نه به خود متکی
است نه به دیگران و این راه را بدون توحید نمیتوان طی کرد بلکه راه والیت اصوالً
راه توحید است (طباطبایی.)33 :0353،

 وقتی انسان به فقر و عجز خود واقف شد آنگاه درمییابد که خداونود سوبحان بوینیوازمحض است ،نه ذاتی که دارای بینیازی است و بینیازی وصف زاید او نیست.
 خود را هم آنچنان مشاهده میکند که فقیر محض است نه ذاتوی کوه دارای فقور اسوت(طباطبایی.)33 :0353،
فاعل مستقل میبیند که خدای سبحان است؛ یعنوی خوود و افعوال و اوصواف خوود (کوه
جنبۀ وجودی و کمالی و خیر دارد) را از افعال و اوصاف فعلی خدای سوبحان مویدانود.
موجودات دیگر را نیز اینگونه میبیند و این اساس توحید افعالی (فنای فعلی) است.

 .5ایمان عارف
معرفت موحدانهای که با چنین صبغه و سیاقی شکل گیرد ،میوۀ آن ایمانی است که با این تعابیر بیان
میشود:
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ایمان اقبال به خداوند است ،ایمان عبادت کردن خدا از روی حب و شوق است،
ایمان مشاهده با نور یقین است ،ایمان دریایی است که دریاها را در خود فرو میبرد
(شبستری :0351 ،ج 01و .)101

در تمام تعابیر فوق حقیقت ایمان تجربهای معنوی معرفی شده که از حالت «یقین علمی» به یک
«گزاره» باالتر نشسته است و عارف به مقام یقین حاصل از «شهود» واقعیت رسیده است .در این
مرتبه سالک در شهود واقعیت با شارع شریک است ،هرچند متناسب با مرتبه و سعۀ وجودی
خودش .چنین ایمانی از منظر عارف «ایمان شهودی» است که دارای مراتبی است و از مقام احسان
«کأنَّ» آغاز شده و تا مقام والیت و خصوصیات والیت تداوم مییابد

(کرمانی 85 :0351 ،به نقل از

مصباح االنس.)91 :

 .6والیت از منظر عارف
والیت از منظر معرفت عرفانی عالمه با عبارت ذیل معرفی میشود:
انسان بهجایی برسد که عالم و آدم را تحت تدبیر خدای سبحان ببیند و الغیر .انسان
که از خود فانی است تحت والیت خداست انسانی که از خود استقالل و اختیار و
اراده نشان میدهد هرگز تحت والیت خدا نخواهد بود (طباطبایی.)3 :0353 ،

دراینجاست که دیگر نه به خود متکی است نه به دیگران و بهجای اعتمادبهنفس یا اعتماد به
دیگران به اعتماد به حق میرسد (طباطبایی.)3 :0353 ،

آن نگاه موحدانه که در بندهای پیشین به آن اشاره شد و به توحید افعالی و فنای فعلی عارف
به چنان مقامی (والیت) ،از اولیای خاص الهی بهشمار میآید و البته این به نقل از ابنعربی متفرع
است بر اینکه:
خود را نبیند و اوصاف و افعال خود را نیز نبیند و از متابعت نفس رهیده باشد و انس و
همتشان فقط او باشد (ابنعربی.)11 :0353 ،

تحت والیت حق قرار گرفتن ،میوۀ تهذیب نفس است و راه تهذیب نیز به روی همگان باز
است .چنین والیتی امری است عام و در «والیت» تا ابد بهسوی انسانها گشوده است

(ابنعربی،
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 13 :0353و  .)15بنابراین باید راه رسیدن به این نعمت را جستوجو کرد ،که قرآنکریم راه را به
انسانها نشان داده است (طباطبایی.)1:0353 ،

کسانیکه به چنان مرتبۀ رفیع و منیع -که از آن به توحید وجودی یاد میشود -رسیدهاند از
طهارت ظاهر و باطن برخوردار گشته و از شرک خفی رهایی یافتهاند .چنین افرادی برخوردار از
ایمان شهودیاند و از حد علمالیقین و توقف در شناخت حصولی درآمده و اصل حقیقت تمامی
احکام و معارف دینی را یافتهاند.
اینان نیازی ندارد که به نحو «اِنّی» یا گذر از صنع به صانع برسند ،بلکه با یافت شهودی اصل
واقعیت ،به هدف خود رسیدهاند (کرمانی .)31: 0351،این یافتن فراتر از طاقت ادراک مفهومی است.
این مرتبۀ وصول به درجۀ حقالیقین است و واصل به این درجه – چون به متن واقع بار یافته است –
هرگز دچار خطا و اشتباه و یا شک و تردید نمیگردد .چه اینکه در حقالیقین ثنویتها و دوگانگی
میان عالم و معلوم از میان رخت برمیبندد و تردیدها زدوده میشود .سخن کسی که واصل به این
مقام است همان سخن امیرمؤمنان(ع) است که فرمود«:مَا شککْتُ فِی الْحَقَِّ مُذْ أُرِیتُهُ»؛ (از وقتی حق
را یافتهام در آن تردید نکردهام) (نهج البالغه ،خطبه .)1
تا بدینجا بهدست میآید که از منظر عالمه:
 معرفتی که بیواسطه ما را به او وصل میکند ،معرفتی است کوه در آن معوروف حاضورباشد.
 در چنین معرفتی است که انسان به حقالیقین نائل شده است.شده است.
 باریافته به مقام والیت ،برخوردار از ایمان شهودی است. ایمان شهودی میوۀ معرفت شهودی است و تنها معرفت حقیقی نیز چنین معرفتوی اسوتکه سالک در آن میتواند به فنای ذاتی دست یابد.
 معرفت باطنی وشهودی ،تنها معرفت حقیقی اسوت .ایون معرفوت حقیقوی از راه معرفوتنفس حاصل میشود.
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 ویژگی اصلی خداشناسی عرفانی عالمه ،توحید خداوند اسوت و توحیود خداونود از راهادراک قلبی و معرفت باطنی حاصل میآید.
 هرچه معرفت حقیقی و کمال انسان افزایش یابد ،به معرفت افزونتری از نفس خوویشدستیافته است.
 نصیب و بهره هرکس از کمال متناسب با میزان تابعیت او از شرع است. متابعت از شرع ذومراتب است چه اینکه شناخت نفس هم ذومراتب است. شرع از میان عبادت تاجرانه (از سر طمع) و بردگانه (از سر ترس) و عاشقانه (آزادانه) مارا به عبادت احرار فرامیخواند (نهج البالغه :قصوار  .)931ثمرۀ این عبوادت از راه مجاهودت
بهوسیلۀ اعمال و عبادات ،اوالً تفکر و عبرت است.
 میوۀ تفکر و عبرت ،در انقطاع نفس بهسوی خودا ،نموودار شودن درخشوش غیبوی ،ردادن نفحات و جذبههای الهی ،استقرار محبت خدا در دل ،چیورهشودن ذکور بور نفوس،
پرشدن تمام تاروپود وجوود از او و منتهوی شودن هموهچیوز بوه او«ألاا إِلای اللاهِ َِِايرُ
االمُورُ»)شوری )83 :میباشد.
 از نظر عالمه ،عارف در هر مرحلهای از مراحل سیر و سلوک ،خدا را در همهچیوز و بواهمهچیز میبیند که همهچیز او را میجویند و راه او را میپویند .ازاینرو جمعبندی نظور
عالمه در این بخش چنین است:
 شناخت خداوند یک امر بدیهی است آنهم ابده بدیهیات است. این غفلت براثر مشغول شدن به امور بیارزش دنیا ایجاد میشود. پس خداوند برای هیچکس دو قلب قرار نداده است. با رویگرداندن از ظاهر و رویآوردن به ماورای ماده ،حرکت بوهسووی بواطن صوورتمیگیرد.
 طریووق منحصووربهفوورد ،بوورای دسووتیابی بووه معرفووت ،تصوفیۀ دل از دنیووا و زرق و بوورق آنمیباشد ،بهگونه ای که هیچ حجابی مانع دیدار با خداوند سبحان نگردد (طباطبوایی:0353 ،
.)019
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پس:
ازمعرفت نفس به معرفت حقیقی و از ادارک فقر و عجز خود به فنای فعلی (توحید افعالی) و
نیز از فنای اسمی (توحید صفاتی) به فنای ذاتی (توحید ذاتی) «ليس فی الدار غيره الدیار»
میرسیم.

 .7تقارب عرفان و قرآن
همانگونهکه در عرفان همهچیز از توحید آغاز و به توحید ختم میشود؛ عالمه نیز همین نگاه را
نسبت به آیات توحیدی قرآن دارند و معتقد هستند که در قرآن کریم آیات فراوانی به چشم
میخورد که بیان گر نوعی معرفت خاص است که نه از راه درس و بحث و مطالعه و یا تفکر و
اندیشه و تأملهای فیلسوفانه بهدست میآید و نه از طریق مشاهده و تجربه؛ بلکه معرفتی است که
در آن معروف حاضر است نه غایب ،یعنی انسان ابتدا ذات را میشناسد و سپس صفاتش را ،البته
این شناخت از راه عمل به شریعت و سیروسلوک بهسوی حقتعالی و توجه به عالم قدس حاصل
میگردد .بیان عالمه دراینباره چنین است:
ازسویدیگر میبینیم قرآن کریم با بیانی جالب ،روشن میسازد که همۀ معارف
حقیقیه از توحید و خداشناسی واقعی سرچشمه می گیرد و استنتاج میشود و کمال
خداشناسی از آن کسانی است که خداوند آنان را از هر جا جمعآوری کرده و برای
خود اختصاص داده است و آنان هستند که خود را از همه کنار کشیده و همهچیز را
ساختهاند و دیده به نور پروردگار پاک روشن نمودهاند و با چشم واقع بین حقایق اشیا
و ملکوت آسمان و زمین را دیدهاند ،زیرا در اثر اخالص و بندگی به یقین رسیدهاند و
در اثر یقین ملکوت آسمان و زمین و زندگی جاودانی ،جهان ابدیت برایشان مکشوف
شده است (طباطبایی.)33 :0331 ،

از عبارت فوق نکات مهمی فهمیده میشود:
-

توحید منشأ همۀ معارف حقیقی و دینی است.

 -انسانهایی هستند که در جستوجوی «کمال» خداشناسیاند.
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 چنین انسانهایی را خدا برای خود گزینش میکند. این انسوانهوا از دنیوا چشوم و دل برگرفتوه و توجوه خوود را متمرکوز جموال دلربوای اونمودهاند.
 آن پا زدن به دنیا و این دلدادگی میوۀ اخالص و بندگی است. همین اخالص و بندگی چشم آنها را به ملکوت عالم (واقعیوت هسوتی) روشون کوردهاست.
 ملکوت عالم را نظاره کردن مستلزم رسیدن به درجۀ یقین است. تا شهود نفس حاصل نگردد ،انسان به درجۀ یقین نائل نمیگردد. -البته چنین باریافتگان به مقام یقین خدا را از راه محبت عبادت میکنند نه به امید پاداش.

 .8شناخت خدا با خدا
حاصل دیدگاههای عالمه در مواضع گوناگون چنین است:
 خداوند ذاتاً معروف و شناخته شده است و هور مخلووقی معروفیوت و معلولیوت خوود راوامدار اوست .در این میان انسان نیز هرقدر سعۀ وجودیش ،گسترش یابد قدرت رؤیوت
قلبی او قویتر میشود و معرفت شهودی او به حضرت حق بیشتر میگردد؛ زیرا «معرفة
اهلل باهلل» .شناخت خدا با خدا تنها با معرفتهای حضوری ممکن است؛ زیورا در معرفوت
حضوری معلوم بدون وساطت مفاهیم ذهنی شناخته میشود (مصباح یزدی0331 ،الف.)11 :

میدارد که علم انسان به خود ،علم حضوری است و با تمرکز در این علم ،انسان از «فقر وجودی» و
نیاز دائم خود به خداوند آگاه میشود .انسان از این رهگذر درمییابد که ،وجود حیات ،علم،
قدرت ،اراده و سایر صفات نفس ،به حضرت حق بسته است و همین وقوف او را از هرچه
غیرخداست بینیاز میسازد و حجابها را کنار میزند .عالمه از این نوع معرفت به «معرفة اهلل
باهلل» .تعبیر میکنند که راه خواص است نه عموم مردم (طباطبایی 1 :0333 ،و.)011

عالمه براساس نکتۀ فوق با اشاره به آیۀ نور میآورند:
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روشن است که ظهور چیزی به واسطۀ چیز دیگری استدعا می کند که ،مظهر فی نفسه
ظاهر باشد؛ آنکه ذاتاً ظاهر و مظهر غیرخود باشد ،همان نور است .ازهمینروست که
خداوند نور آسمانها و زمین است و بر آنها اشراق نموده است (طباطبایی:0333 ،
08و.)018-013

برهمیناساس در ذیل آیۀ نور اشاره میکنند:
خداوند تعالی برای هیچ موجودی مجهول نیست .چون ظهور تمامی اشیا برای خود یا
غیر ،ناشی از اظهار خداست .اگر خدا چیزی را اظهار نمیکرد و هستی نمیبخشید
ظهور نمییافت .پس قبلاز هرچیز ظاهر بالذات خداست (طباطبایی08 :0333 ،و.)013

 با توجه به نکتۀ دوم ،عالمه در زمینۀ خداشناسی این دیودگاه را اتخواذ مویکننود کوه درقرآن کمتر و بهطور مستقیم به اثبات صانع پرداخته شده است .درواقع هستی اصول مبودأ
در بسیاری آیات مفروغ عنه و مسلم گرفته شده است و احتجاج پیامبران در اصل توحید
است نه اصل مبدأ.
برهمین مبنا ایشان در توضیح واژۀ «فاطر» یادآور میشوند که اگر فاطر در آیه بهمعنای «خالق»
بود و آیه دال بر اثبات وجود خالق بود ،پس نباید اذعان به وجود خالق نماید درحالیکه بتپرستان
هم وجود آفریدگار را منکر نیستند و قبول دارند خالق عالم همان خدای سبحان است .پس چیزی
که هست این است که «توحید در ربوبیت» را منکرند و «معبود» را واحد نمیدانند و دربرابر کسی
که منکر «توحید در ربوبیت و عبادت» است ،اثبات خالق فایدهای ندارد (رک :ابراهیم.)00-9 :
وَاألرْضِ» (ابراهيم )71 :برهان در اثبات توحید در ربوبیت است (طباطبایی09 :0333 ،و.)33
ازهمینرو در ذیل آیۀ  01سورۀ نحل نیز باز اشاره میکنند:
استدالل از راه خلقت بر توحید خالق و صانع چیزی است که بتپرستان هم قبول
دارند و لذا جایی که روی سخن با بتپرستان است ،نیازی نیست که توحید صانع
اثبات شود زیرا نه منکر وجود خدا هستند و نه اینکه خدا را خالق هرچیزی و حتی
بتهای خود بدانند و اقرار میکنند که خدا خالق هر چیزی و حتی بتهای آنهاست
و اقرار میکنند که بتهایشان خالق هیچچیز نیستند بلکه آنها برای بتها سهمی از
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تدبیر قائل بودند و می گفتند :خدا تدبیر عالم و امر شفاعت را به آنها واگذار کرده
است و درواقع بتپرستان توحید در ربوبیت را منکرند (طباطبایی 09 :0333 ،و.)309

عالمه همین نکته را در ذیل آیه  00سورۀ لقمان یادآور شدهاند که دیدگاه قرآن مبنیبر
«وحدت خالق و مدبر» است و خلقت از تدبیر جدا نیست چه اینکه:
اگر تدبیر عالم به دست خدایان ایشان است باید آنها نیز چون خدا ،چنین خلقت و
تدبیری داشته باشند و چون خلقتی ندارند ،تدبیری نیز ندارند .پس هیچ معبودی غیر او
نیست و هیچ ربی سوای او وجود ندارد (طباطبایی03 :0333 ،و.)339

از دیدگاه عالمه چون خلق و تدبیر از یکدیگر جداییناپذیراند آنانکه قائل به این جدایی
میشوند و گرفتار تعارض نظر و عمل میگردند همانطورکه مشرکان و بتپرستان بهاین تعارض
دچار شدند« :خلقت را منتسب به خدا میدانستند و ازسویدیگر در دعای خود متوجه غیرخدا
میشوند و بتها را میپرستند» (طباطبایی03 :0333 ،و .)938
تمام جد و جهد قرآن این است که اثبات کند «تدبیر همان خلقت است» و الوهیت آلههای که
مشرکان بهجای خدا میخوانند باطل است (طباطبایی08 :0333 ،و .)313استفهام انکاری قرآن هم
درهمین راستاست که شنونده را به اقرار حق وا دارد (طباطبایی08 :0333 ،و.)893
از همین رهگذر است که درمییابیم مشرکان به توحید در خالقیت اعتقاد داشتند و جهان هستی
را آفریدۀ یک خدا میدانستند ،همانگونه که در سورۀ لقمان میخوانیم« :وَلئِن سَألْتهُم مََّنْ خلق
السََّمَاوَاتِ وَالْأرْضَ ليَقُولُنَّ اللَّهُ» اگر از این بتپرستان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را
پس مشرکان منکر خداوند نبودند ،بلکه به خدایانی پایینتر از مرتبۀ خدای یگانه اعتقاد داشوتند
و هرکدام را عهدهدار و مدیرِ بخشی از جهان میدانستند و قائل به ارباب انواع بودند .موضوعی کوه
قرآن کریم شدیداً با آن به مبارزه پرداخته و برای مردم بیان میدارد که همان کسوی کوه آفریودگار
جهان است پروردگار و تدبیرکنندۀ جهان نیز میباشد.
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از این توضیح درمییابیم در اسالم و منطق قرآن ،اعتقاد به یگانگی آفریننده کافی نیست و
اسالم چنین افرادی را موحد نمیشمارد ،بلکه باید توحید در ربوبیت هم به

آن اضافه شود (مصباح

یزدی0331 ،ب91 :؛ طباطبایی01 :0333 ،و.)115
عالمه اعراض از تعقل صحیح و پیروی از هوای نفس را دلیل افکار و رفتوار مشورکانه مشورکان
میداند (طباطبایی01 :0333 ،و .)381ایشان در ذیل آیات  11تا  53سورۀ انعام متذکر میشوند کوه ایون ده
آیه حجتهایی برای دعوت به دین توحید (دین فطرت ،دین حقیقت ،دین ابراهیم) است .در همین
راستا فطورتهوای پواک و بیودار را مخاطوب خوود قورار مویدهود و بوا پرسوش از ملمووستورین و
محسوسترین اشیا یعنی ستاره و ماه و خورشید آنها را متوجه آن سبب اعلی و علوت هسوتیبخوش
عالم مینماید و در ادامه اشاره میکند انسانی که ذهنش از خاطرات و اندیشههای گوناگون خالی و
فارغ است و پراکندگیِ ذهن مانند انسان متمدن ندارد ،ذهنش بورای انتقوال بوهسوبب موافوق طبیعوی
آمادگی بیشتری دارد.
ایشان در ادامه به تحلیل ریشه و رونق دینداری در آسیا نسبت به اروپا اشاره میکنند:
دینداری  ...در آسیا ،در شهرهای کوچک و دهات قدر و قیمت بیشتری دارد تا در
شهرهای بزرگ و جهتش هم روشن است زیرا جامعه هر قدر وسیعتر و سطح
زندگیاش هرچه باالتر باشد ،حوایج مادی اش بیشتر و مشاغل آن متراکمتر است و
دلها کمتر فراغتی بهدست می آورند که به معنویات بپردازند و خالصه در دلها جای
تهی برای توجه به مبدأ و معاد کمتر است (طباطبایی1 :0333 ،و .)915

بههیچوجه قابل تغییر و تبدیل نیست و بهراستی حرکت در بستر دین منطبق با فطرت ،انسان را به
سعادت حقیقی و واقعی میرساند .سعادتی که غایت وجودی انسان است و با تمام تاروپود هستی
انسان هماهنگ و متناسب است (طباطبایی1 :0333 ،و .)999
از دیدگاه ایشان نیاز انسان به پروردگار مالک و مدبر با ذات و سرشت انسان درهم تنیده و
ضعف نیز بر پیشانی انسان نوشته شده است و این معنا بر هیچ انسانی که کمترین درک و شعور
انسانی را داشته باشد ،پوشیده نیست.
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عالم و جاهل ،صغیر و کبیر ،شریف و وضیع همه در این درک مساوی هستند و اینکه خداوند
فرمود« :الستُ بِربِکُم» (اعراف )019:بیان آنچیزی است که باید به آن شهادت دهد (ربوبیت حضرت
حق) (طباطبایی 5 :0333 ،و.)183
 عالمه با توجه به نکات پیشگفته تالش میکند براساس اصول واقعیوت ،برهوانی دال بور«توحید الوهیت و ربوبیت» ارائه کند و اشاره میکنند که قرآن در مقام بحث با مشرکان،
این برهان را ارائه کرده است .در این استدالل برهانی سهگام پیموده شده است .در گوام
اول پرده از فقر وجودی موجودات برداشته شده است .در گام دوم به وحدانیت خداوند
پرداخته شده است و در گام سوم به وحدانیت پروردگار (رب) اشاره شده است .برهوان
مذکور بهشرح زیر است:
گام اول:
 −عالم مشهود و محسوس واقعیتدار است؛
 −واقعیت عالم مشهود حاکی از این است که این عالم قائم به ذات خود نیست؛
−

اگر قائم به ذات بودند دستخوش دگرگونی و نابودی نمیشدند؛

−

اما موجودات عالم مشهود دستخوش دگرگونی و نابودیاند؛

−

پس وجود موجودات با تمام اجزا و صفاتشان وامدار دیگری است ،همو که «خدایش»
میخوانیم.

گام دوم:
−

نامحدود ،تکثر و تعددبردار نیست؛

−

پس موجود نامحدود ،واحد است.

گام سوم:
 −موجود واحد هم موجد است و هم مدبر و مالک موجودات؛
 −در ایجاد و تدبیر و مالکیت احدی شریک او نیست؛
−

پس او رب هر چیزی است (طباطبایی09 :0333 ،و31و05و.)890
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ایشان پس از اقامۀ برهان یادآور میشوند که پس آیه« :فِی اللَّهِ شكٌَّ فاطِرِ السََّمَاوَاتِ وَاألرْضِ»

(ابراهيم )71 :برهان برای اثبات خالق عالم نیست ،بلکه برای اثبات وجود خدا از راه قیام وجود هر
موجودی و آثار آن از هرجهت به ذات وابسته است و وحدانیت ربوبیت را اثبات میکند و هم
گفتۀ

شاکین را در این جهت باطل میسازد (طباطبایی.)15 :0333 ،

در این دیدگاه تصریحاً یا تلویحاً نکات زیر مورد اذعان و تأکید قرار گرفته است:
 −خداوند برای هیچ موجودی مجهول نیست؛
 −احتجاج پیامبران در اصل توحید نه اصل مبدأ؛
 −توحید نیازمند دلیل است نه اثبات وجود خدا؛
 −اصل نیازمندی به خدا امری فطری است؛
−

معرفت ذومراتب است ،اما عالیترین مرتبۀ معرفت به خدا ،شوناخت از طریوق معوروف
حاضراست؛ چیزی که خواص در پی آن هستند ،نه شوناخت از راه معوروف غایوب کوه
عموم درپی آن هستند؛

−

خالق ،مدبر ،رب ،مالک و معبود یکی است؛

−

تا انسان به وجودِ عینِ نیازِ خود ،وقوف پیودا نکنود ،از حجواب غفلوت و نسویان خوارج
نخواهد شد.

اندیشمندان دیگری نیز موارد مذکور را فیالجمله یا بالجمله پذیرفتهانود (جووادی آملوی9 :0351 ،و
911؛ نیز9 :0353 ،و95 -91؛ نیز ،بیتا93 :؛ مصباح یزدی 0331 ،الف91 :؛ نیز0331 ،ب91-09 :؛ قراملکی.)05 :0353 ،

عالمه در مواضع دیگری تالش میکند ،توحید افعالی را در مراتب و الیهها و سطوح مختلف،
تبیین و تعریف کندکه در اینجا ،بهطوراجمالی به معرفی برخی از این الیهها و سطوح میپردازیم:
 .9 .1توحید در ربوبیت
ربوبیت الهی جلوههای گوناگونی دارد که میتوان آن را بهطورکلی به دو بخش تقسیم کرد:
الف .توحید در ربوبیت تکوینی یعنی اعتقاد به اینکه:
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 −تدبیر و ادارۀ جهان در واقعیات هستی بهدست خدای متعال است.
 −هر اثر وجودی که در موجودات عیوان و نمایوان مویشوود ،همگوی یکجوا تحوت تودبیر
اوست.
 −هیچ موجودی در هیچجای جهان ،بدون اذن تکوینی او کوچکترین حرکتی نمیتواند
انجام دهد و از خود هیچ استقاللی ندارد.
 −ارادۀ تکوینیِ الهی بر کل جهان قاهر و غالب است و همهچیز تحت ارادۀ اوست.
ب .توحید در ربوبیت تشریعی :این مرتبه به تدبیر اختیاری انسانها مربوط است ازاینرو:
 −در جهان طبیعی ،فقط انسانها هسوتند کوه حرکوات و آثوار و تکاملشوان در گورو افعوال
اختیاری خودشان است.
 −ربوبیت الهی اقتضا میکند خداوند هم مبادی اراده و اختیار و اسوباب کوار را در اختیوار
انسان قرار دهد و هم زمینۀ شناختِ صحیحِ راه مستقیم را برای او فراهم کند ،خوب و بد
را به او بشناساند .دستور و قانون برای زندگی فردی و اجتماعی او ،وضع و صادر کند و
این معنای ربوبیت تشریعی الهی است (مصباح یزدی0331 ،ب.)99-90 :
پس توحید در ربوبیت تکوینی اقتضا دارد انسان تدبیر جهان و بشر را در امور تکوینی– که
خارج از ارادۀ اوست -مستند به خدای متعال بداند و توحید در ربوبیت تشریعی اقتضا میکند انسان
دستورالعمل زندگی را تنها از خدا بگیرد و حق قانونگذاری را تنها برای او قائل باشد و قانونی
برای او معتبر است که به اذن الهی تشریع شده است و مستند به اذن تشریعی خدا باشد .همان اذنی
عالمه در همین راستا اشاره میکند:
 −همۀ جلوههای ساری و جاری در هستی و طبیعت (آسمان ،زمین و  )...محتاج به خالقنود
(رک :بقره031 :؛ آلعمران091 :؛ انعام98 :؛ اعراف81 :؛ رعد913 :؛ حجور99 :؛ نحول 01-01:و  50-19و

31-31؛ جاثیه3-3 :؛ عنکبوت93-09 :؛ روم93-91 :؛ لقمان00-01 :؛ زخرف.)9 :
 −نظام طبیعت با تمام تحوالتش تحوت تودبیر و مالکیوت و قووانین و نظوم ثوابتی هسوتند و
نظمشان استثنا برنمیدارد.
 −پس خداوند موجد و مدبر این نظام واحد است.
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−

انسان نیز در پیدایش و بقای خود وابسته به همین نظام کلی واحود و ثابوت و هماهنوگ
است.

 −پس خداوند جهان ،خداوند انسان نیز هست.
 −خداوند همانگونه که انسان را آفریده است مایۀ سعادت دنیا و آخورت را در اختیوار او
قرار داده است.
−

وسایل سعادت او در دنیا همین زمین و آسمان و  ...است.

−

غیرممکن است مدبر جهان وسایل سعادت آخرت را از انسان دریغ دارد.

−

پس مدبر فرجام کار همان مدبر اصل کار است (طباطبایی0 :0333،و1و019و.)835-831

با توجه به بیان فوق ،بندهای یک تا هفت ناظر به توحید در ربوبیت تکوینی است و بند هشت
و نه ،ناظر به توحید در ربوبیت تشریعی است؛کمااینکه ایشان در داستان حضرت ابراهیم(ع) نیز بر
اینباورندکه ،حضرت ابراهیم(ع) مسئلۀ ربوبیت «کوکب» را از راه غروب و تغییری که بر آن عارض
میشود ،ابطال کرده و به اثبات ربوبیت (تکوینی) خدای سبحان پرداخته است و میفرماید:
من از روی اخالص روی به سوی کسی آوردم که آسمانها و زمین را آفریده است،
و من از مشرکان نیستم (انعام.) 19 :

از توجه و تأمل در این داستان چند نکته حائز اهمیت بهدست میآید:
 −افول با ربوبیت ناسازگار(مانعهالجمع) است؛
 −آگاهی حضرت ابراهیم(ع) از ملکوت موجودات ،یقینی است؛
(طباطبایی1 :0333 ،و.)910

 −حضرت ابراهیم(ع) راز پرستش پروردگوار خوود را دوسوتداشوتن او معرفوی مویکنود و
ازهمینرهگذر او را رب و مدبر خود میداند و این امری فطری است.
 −در این احتجاج ،قصد ابطال اعتقاد مشرکان دراینجهت است که این اجورام مودبر عوالم
ارضی یا مدبر جهان انسانی نیستند.
 −ربوبیت به معنای مقامی است که «ایجاد و تدبیر» (هر دو) به آن مقام منتهی میشود.
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مشرکان چنین اعتقادی نداشته و بر این نکته وفاق داشتهاند که ایجاد تنها و تنها مستند به
خدای تعالی است و معبودهای آنهوا در مسوئلۀ خلقوت شوریک خودا نیسوتند (طباطبوایی،
.)990 :0333

 −روی سخن حضرت ابراهیم(ع) با مشرکان است نه منکران صانع؛
 −تکیهگاه و مبنای برهان حضرت ابراهیم(ع) عدم حب است نه افول؛
 −خداوند انسان را بهگونهای آفرید که طبعاً و ارتکازاً خدا را میشناسود «فِطْرة اللَّاهِ الَّتِای
فطر النَّاسَ عَليْهَا» (روم)31:؛
 −حضرت ابراهیم(ع) وقتی آب پاکی را روی دست مشورکان مویریوزد مویفرمایود« :إِنَِّای
وَجََّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِي فطرالسََّمَاوَاتِ وَاألرْضَ» (انعام.) 19:
 −دراین کالم حضرت بهروشنی از پروردگار اسم نبرده است بلکه وصفی از اوصاف او را
ذکر کرده که احدی حتی مشرکان هم در آن وصف نزاع و خالف ندارند و آن وصف
همان فاطر و خالق بودن خداوند برای زمین و آسمان است.
−

این حاکی از این است که حتی مشرکان هم خودا را موافوق خودایان خوود مویدانسوتند
(طباطبوایی ،)995 :0333 ،و وجود خداوند برای آنها امری مسولم و مفوروععنوه بووده اسوت
(طباطبایی.)910 :0333 ،

 .9 .2توحید در مالكیت
یکی دیگر از جلوههای توحید افعالی که عالمه در ذیل سورۀ بقره به آن پرداختهاند توحید در
واسِعٌ عَليمٌ» (بقره.)008:

توضیح آیه چنین است:
 −مشرق و مغرب با تمام جهاتش ،ملک حقیقی خداست؛
−

این مالکیت موجودات را بهطور ذاتی و آثاری دربر میگیرد؛

 −ملک از حیث ملکیت ،قائم به مالک است؛
−

خداوند به تمامی جهات احاطه دارد و تمامی جهات قائم به ذات اوست؛
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−

هرگاه کسی متوجه جهتی شود ،متوجه خدا شده است (طباطبایی0 :0333 ،و.)381
براساس توضیح فوق موجوادت بهطور ذاتی و آثاری از خود استقاللی ندارند و تدبیر و

مالکیت آنها در ید قدرت الهی اسوت کوه برگشوت ایون معنوا ،بوههموان توحیود در ربوبیوت
تکوینی است.
 .9 .3توحید در معبودیت (الوهیت)
این جلوه از توحید یعنی اعتقاد به اینکه کسی جز اعهل سزاوار پرستش نیست ،وقتی پذیرفته میشود
که بپذیریم:
 −هستی ما از خداست؛
 −اختیار ما هم به دست اوست؛
 −تأثیر استقاللی در جهان از اوست؛
 −حق فرمان دادن و قانون وضعکردن هم منحصر به اوست؛
−

الجرم اذعان میشود که کسی غیر او سزاوار پرستش نیست.

این جلوه از توحید؛ نتیجه همان اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریعی است (مصباح0331 ،ب.)89 :

عالمه در ذیل از سورۀ آل عمران بههمین مطلب اشاره میکنند و میآورند:
 −هرچیز معبود و خالقی دارد؛
 −معبود همه یکی است؛
 −خدای شما سرچشمۀ رحمت خاصه و عامه است؛
 −برایناساس معبودی جز او سزاوار بندگی نیست (طباطبایی1 :0333 ،و .)019
نکتهای که اشاره به آن در اینجا بدون مناسبت نیست ،این است که توحید در معبودیت با
توحید در عبادت متفاوت است .در اولی اعتقاد به این است که کسی جز او سزاوار پرستش نیست
و مسئله جنبۀ نظری دارد ،اما در توحید در عبادت سخن ازاین است که انسان در عمل ،کسی جز
اعهل را پرستش نکند و مسئله جنبۀ عملی دارد.

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-06-29

 −معبود واحد خدای شماست؛

خداشناسی عرفانی و قرآنی عالمه طباطبایی

22

در آیات قرآنی «شرک در عبادت» بهعنوان یک گناه تلقی شده است و از گناهان کبیره
محسوب میشود (مصباح 0331 ،الف.)83-89 :
توحید را در جلوههای دیگری نیز میتوان طورح کورد؛ ماننود :توحیود در اسوتعانت ،توحیود در
خوف ،توحید در رجا ،توحید در محبت و هدایت ،رازقیت و  ...که از طرح آنها اجتناب میشود و
فقط اشاره میگردد که موحد واقعی به همۀ جلوههای توحید ملتزم است.
بخش زیادی از انحرافات و تحریفات و توهمات در طول تاریخ ناشی از فهم ناصحیح اصل
توحید است که در قرآن در عبارات گوناگون آمده است ،هرچند لفظ توحید خود در قرآن ،بهطور
صریح نیامده است (مائده31 :؛ نساء.)15 :

نتیجه
 −عرفانی که عالمه آن را بهویژه در رساله الوالیه تشریح و تبیوین کورده برآموده از موتن و
بطن اسالم است.
−

میان خداشناسی عرفانی و قرآنی عالمه همسویی و همپوشانی دقیقی وجود دارد.

 −مؤلفههایی که در خداشناسی عرفانی عالمه موورد تأکیود قورار مویگیورد ماننود معرفوت
نفس ،فقر وجودی ،والیت ،توحید و مراتب آن و ...دقیقاً در خداشناسوی قرآنوی ایشوان
نیز بهنحو مبسوطتر و با جزئیات بیشتر تجلی میکند.
−

در خداشناسی عرفانی و قرآنی عالمه ،اخالق و عمل به شریعت در هیچ فورازی مغفوول

−

درونمایۀ خداشناسی عرفانی و قرآنی و حتی فلسفی ایشوان ایون اسوت کوه خداشناسوی
امری فطری است و نیازی به اثبات ندارد.

−

عرفان مبتنی بر دین فطری و توحیدی است و دین فطری همان دین ابراهیموی و حنیوف
است.

−

دأب قوورآن آن اسووت کووه توحیوود در ربوبیووت را اثبووات کنوود ،نووه وجووود خداونوود را و
ازاینطریق پرده از وحدت خالق و مدبر بردارد.
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−

در عرفان تمامی سخن حول این محور است که تمام کارهای وجودی و کمالی و خیر،
فانی در فعل خداست و عالم تحت پوشش ربوبیت ربالعالمین است .این همان نکتوهای
است که قرآن نیز درصدد بیان و عیان نمودن آن است.

−

نه اندیشه و جان عالمه در تبیین خداشناسی عرفانی از قرآن جداست و نه جان و اندیشۀ
ایشان در پرده برداشتن از خداشناسی قرآنی از عرفان جداست.

−

اگر شناخت و سلوک در خداشناسی برهانی و عرفانی و قرآنی از مجرا و بسوتر صوحیح
صورت گیرد به نقطۀ تالقی واحدی ختم میشود که در این نقطوه دیگور تکثور و نواهم-
گونی و تشتت راه ندارد.
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