
 پژوهشنامه عرفان
 دوفصلنامه علمی، سال دوازدهم،

 ،چهارمو شماره بیست

 ،1400بهار و تابستان 
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 اظهور گنج نهان از دیدگاه سید حیدرآملی و مالصدر
 فاطمه فرضعلی

 **الهام محمدزاده
 حبّ ذاتی ادیممجرد و  اعم از موجوداتة مراتب هم و آفرینش منشأ ظهور: چکیده

بر شهود  حکمی مبتنی براهینه ببا توجه  لهاست و این مسئ ظهورکماالت مکنونه ب حق

قابل اثبات در حکمت متعالیه و عرفان نظری و همچنین با استناد به آیات و روایات، 

تعالی همان گنج نهان و وجود البشرط مقسمی است که حب به ذات  باشد. حق می

لذا اولین موجود تعین  او شده است.اقدسش سبب ظهور اسما و صفات و کماالت 

 که بریافته و آخرین موجود تنزل یافته در انتهای سلسله تنزالت، انسان کامل بوده 

است و هرگاه گنج نهان اراده نماید تا معروف  نگی آگاهییآآگاهی خود از خاصیت 

 قرار گیرد هیچ موجودی جز انسان کامل به ظهور تام عارف نخواهد شد. 

درک مراتب هستی و شناخت  ،انسان توجه به مرتبة ین باورند که بدونبرخی برا 

جهت، آفرینش انسان علت و مقصد نهایی  اینپذیر نیست. از های آن امکانقابلیت 

و بدون شناخت و معرفت،  پیدایش و ظهور کثرت اسمائی و یا غایت عبودیت است

ر آملی و صدرالدین حید در این نوشتار دیدگاه سید پذیر نیست. عبودیت امکان

است، علت و چگونگی آشکار  واحدی شناسی منطبق بر هستی نگاه هر دو شیرازی که

 تبیین و بررسی شده است.و همچنین معرفت به آن،  شدن گنج نهان

 حیدر آملی، مالصدرا سید گنج نهان، حبّ ذاتی، ها: کلیدواژه

                                                                                                 
یار گروه الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فرهنگیان، مشهدستادا                      e-mail: farzali@gmail.com 

  e-mail:e.mohammadzadeh@ub.ac.ir       استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه بجنورد )نویسنده مسئول(**

 29/5/1398؛ پذیرش مقاله: 11/3/1398دریافت مقاله: پژوهشی است.  –مقاله علمی 
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 مقدمه:
خالف متکلمان و حکمای مشهور، خلق را غیر و ویژه پیروان حکمت متعالیه، بر له بهأفیلسوفان مت

دانند.  الهی می یتمامی آفریدگان را تجلیات ذات و صفات و اسما و دانند از ذات حق نمی جدا

کنند و در این بحث اختالف  الخفاء تعبیر می الهی و یا ظهور بعد یایشان آفرینش را  ظهور اسما

در مورد علت ظهور اسما است و یا اینکه روند  چندانی میان ایشان وجود ندارد. اما بحث اصلی

اه در این نوشتار این مسئله از دیدگ ظهور و نهان چگونه بوده و یا کیست که پذیرای ظهور است؟

  شود و در این راستا چگونگی های خاص صدرایی تحلیل می چنین اندیشهحیدر آملی و هم سید

در این روند تبیین شده و با نقدها و نظرهای ظهور ذات و مراتب تنزالت هستی و نیز نقش انسان 

خالصه سه پرسش اصلی در این نوشتار مورد بررسی قرار طور شود. به باره بررسی می اینموجود در

 گیرد: می

 تجلی ذات حق چیست؟ کثرت و از منظر عرفا و حکمای متأله، منشأ ظهور.  1

تا چه حد است؟ آیا  شدن آشکارظهور وحدت و کثرت در این  نقش انسان به عنوان مجالی. 2

 اگر آدمی نبود ظهور و تجلی معنا داشت؟ 

 باره چیست؟ اینحیدر آملی و مالصدرا در دیدگاه سید. 3

تعالی بر ذات خود. بر  تعالی عبارت است از تجلّی حق صدور عالم یا کثرت از حق در عرفان نظری

از اولین تجلّی، غیری نیست تا بر او  کم پیش فرض که غیری اعتباری )ذهن انسان( نیز باشد، دست

رای خود است. خود و بوسیلة خود، بر تعالی به جهت، تجلّی حق  نایخاطر او تجلّی کند؛ از یا به

 میان نخواهد بود. تجلّی اولیه، علتی جز ذات حق دربنابراین پیش از 

 1لی را گنج نهانتعا ذات حق )ص(با استناد به حدیثی از نبی اکرمصدرا و مالحیدر آملی  سید

 ،)آملی الغیوب گویند مقام را غیبذات برای احدی ظاهر نیست و آن  ةکه در مرتب کردهخطاب 

برای خود حضرت حق آشکار است،  اما این نهان بودن ذات .(170: 1389 صدرالمتالهین، ؛ 682: ب1368

 جهت ظهور او عین خفای او و خفای او عین ظهور اوست.  ازاین

تعالی  جاکه علم عین ظهور است پس ذات حق او به ذات خویش است و ازآن ظهور او علم 

کسی نیست تا  -ذات  ةدر آن مرتب -ن آگاهی ندارد بلکه کس بدا حال که نهان است و هیچ درعین

 .(170: 1389 صدرالمتالهین، ؛ب1368 ،ی)آمل اشته باشد، او برای خود عیان استبه آن آگاهی د
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، (339 :2، ج1379)سبزواری، گویند  بشرط مقسمیالوب که آن را وجود الغی  پس از غیب ةمرتب

این مقام، مقید به طرد  نامند. وحدت در شرط ال می مقام احدیت است که در عرفان آن را وجود به

باشد، لذا بساطت آن بساطت  گونه کثرت است و هر مقیدی نسبت به مطلق خود مرکب میهر

 (. 42و  49 -:  1387جوادی آملی، ) یلی مصون نیستمحض نبوده و از گزند ترکیب تحل

به   که واحد نسبت یشود که ظهور احد است. هنگام ه میپس از احدیت، واحدیت نامید ةمرتب

به اصل خویش،   حال همین واحد اگر نسبت مار خود سنجیده شود، واحد است درعینش مظاهر بی

به   شود. این واحدِ کثیر نسبت فته میگ کثیر واحدِبه آن یعنی احد سنجیده شود، کثیر است، بنابراین 

ورت ص به ذات خود که مقتضی وجود مقدورات و معلومات خود به  احد، ظاهر است ولی نسبت

ظاهر آن عالم جبروت است  وجهتی باطن تفصیلی است، باطن است. پس ازجهتی ظاهر است و از

 وی نامیده شده است.وادی مقدّس ط که مأل اعلی و

به عالم   ین عالم جبروت نیز نسبت به عالم ملکوت باطن است و عالم ملکوت نیز نسبتهمچن

احد ظاهر احد و جبروت ظاهر است، بلکه ملکوت ظاهر جبروت است و جبروت ظاهر واحد و و

و صفات و افعال،  که برای خود ظاهر است، برای اسماتعالی  تعالی و ذات حق ذات حق  احد تعیّن

ه باطن خود، شهادت ب    به ظاهر خود، غیب است و هر ظاهری نسبت  اطنی نسبتباطن است. هر ب

را در پنج عالم   . بنابراین عوالم هستی نامتناهی است اگرچه کلیات آن(207 -210 :ب 1368 )آملی،است 

 .(502: 3،ج1981صدرالمتألهین، ؛  29: 2ج، 1422)آملی، اند  منحصر دانسته

مراتب عالم هستی دارند که مراتب کلی وجود را، که از غیب  ةبارعرفا تعابیر دیگری نیز در

یك از مراتب و برای هر  ت وجود مطرح ساختهعنوان حضرا اند، به محض خارج شده و ظهور یافته

 اند: هستی عالمی نیز ترسیم نموده

اولین حضرت کلی از مراتب هستی، حضرت غیب مطلق است و عالم آن، عالم اعیان ثابته در 

آخرین حضرت کلی از مراتب هستی، حضرت  ةرت علمی است. در مقابل آن و درنتیجحض

شهادت مطلق است و عالم آن نیز، عالم مُلك است. حضرت کلی اوسط هستی که میانة غیب مطلق 

 و شهادت مطلق قرار گرفته است، حضرت غیب مضاف نام دارد.

 ،تر باشد به غیب مطلق نزدیكقسم اول، غیب مضافی است که  :غیب مضاف بر دو قسم است 

عالم آن نیز عالم ارواح جبروتی و ملکوتی؛ یعنی عالم عقول و نفوس مجرّد است. قسم دوم غیب 
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)علّت تقسیم  باشد و عالم آن، عالم مثال است تر مضافی است که به حضرت شهادت مطلق نزدیك

ا غیب مطلق دارند و هم غیب مضاف به دو قسم این است که ارواح هم صور عقلی مجرّد مناسب ب

 صور مثالی مناسب با شهادت مطلق دارند(.

حضرت پنجم، حضرت جامع و عالم آن عالم انسانی است. حضرت جامع، واجد همة کماالت 

رو جامع نام گرفته است و عالم او نیز جامع جمیع  های حضرات چهارگانه سابق است ازاین و ویژگی

عالم ملك، مظهر عالم ملکوت و عالم مثال مطلق است و عالم  عوالم چهارگانه است. با این تعبیر،

)یعنی مجرّدات( و عالم جبروت مظهر عالم اعیان ثابته و عالم اعیان  مثال مطلق، مظهر عالم جبروت

مظهر احدیّت  الهی و حضرت واحدیّت یالهی و حضرت واحدیّت، و اسما یماثابته، مظهر اس

 .(29: 2ج، ق1422) آملی،  است

یعنی  ؛ندک انی دارد مراتب هستی را تبیین میحیدر طبق آیات و روایات که مخاطب انس سید

شمار، فاعل  توجه به اینکه انسان خود یکی از مراتب هستی بلکه یکی است ولی دارای مراتب بیبا

داند و هم  شود، هم می شناسی برای او آشکار میپدیدار ةاین مراتب نیز هست. عالم از جنب شناسای

معلومات خود متحد است. درواقع با هر  ةر است این دانستن خویش را نیز بداند و لذا با همقاد

توان آن  ه هویت خود را نیز حفظ کرده و بدان آگاهی دارد که میکچیزی همان است و در عین این

 (.61-63، 1390)حسینی و فرضعلی،  نامید  را علم منتشر

 در مراتب ظهور نسبت انسان با احد و اهمیت وجود انسان
تعالی، انسان است و با تنزّل  ول است، یعنی اولین ظهور وجود حقکلیِ متعیّن هستی، تعیّن ا حقیقت

شود تا در عالم ملك با ترقی وجود  آید و ظاهر می  انسان، عوالم جبروت و ملکوت و ملك پدید می

هم آخر؛ اول است در وجود  جهت، انسان هم اول است و این نازل شده، انسان طبیعی ظهور کند؛ از

 یابد انسان تعالی، اولین موجودی که تعیّن می در ظهور. درآغاز پس از احدیّت حقو آخر است 

شود باز هم  است و در آخر و انتهای تنزّالت وجود و ظهور، آخرین موجودی که ظاهر می کامل

 وق جبروتی استاول، انسان واحد ف انسان است. انسان آخر، انسان مُلکی است و انسان

 .(366 و 287 و 285: 2ج؛  76و  44- 41: 1ج ،1366)صدرالمتألهین، 
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خاطر نامتناهی بودن  البته منظور از آخر بودن انسان، نوع انسان است نه شخص انسان؛ زیرا به

فاعلیّت او . نه (29 :رحمنال) «ش أْنٍ كُل َّ يَوْمٍ هُوَ فِي»ون الهی کهئخاطر نامتناهی بودن ش ممکنات و نیز به

جهت، آخرین نوع، انسان است نه آخرین شخص؛ چون شخص  پذیر است و نه افعال او؛ از این پایان

 آخر وجود ندارد.

فاعلیت مطلق علمی اوست، که برای  ةبه دلیل جامعیت او و ثانیاً گستر بنابراین اهمیت انسان اوالً

غیر باشد و هرآنچه در ظرف ادراکی  ةشائب بایست بی و این قابلیت می خداوند، قابل مطلق است

بایست عین ظهور فاعل باشد وگرنه ظهور فاعل نخواهد بود. بنابراین انسان با  بندد می قابل، نقش می

وَ عَل َّمَ » نام قلب، متحمل این بار گران است هم با ابزاری به ظرفیت ادراکی شهودی مطلق آن

 .(31:  هبقر) «كُل َّها الْأ سْماءَ آدَمَ

ال يَسَعُني أ رْضي وَ ال »فرمایند:  تعالی می یث قدسی حضرت ختمی مرتبت از قول حقدر حد

یعنی هیچ جایی  (61روایت  39: 55ج  تا، بی )مجلسی، «سَمائي وَ لکِنْ يَسَعُني ق لْبُ عَبْدِی الْمُؤْمِن

 .گنجایش حق را ندارد جز قلب عبد حقیقی که محل تجلی ظهور کامل الهی است

  فرمود که  اشاره  علمی  آن، به  و طالبان  علم  دربارة  اش  نورانی  از کالم  السالم پس لیهامام علی ع

  بَاش رُوا رُوحَ  وَ  البَصِیر ةِ  حَقِیق ةِ  عَل ي  العِلمُ  بِهِمُ  هَجَمَ» است:  و عقلی  حسی  تردید، غیر از علوم  بدون

 .(247  ، حکمتنهج البالغه) «الیَقِینِ

 تعالی  ان در تنزل و ظهور کماالت ذاتی حقنقش انس
متوقّف  را مشاهده نماید،نما  ذات خود در آیینة تمام و نیز حق خود را در پوشش جمعی اسماه کاین

جهت، آفرینش انسان مقصد نهایی پیدایش کثرت است. پس اگر  بر آفرینش انسان است؛ ازاین

نمای  تمام ةانسان است و انسان به عنوان آیینگفته شود علّت آفرینش عالم هستی، آفرینش و ظهور 

ی درست و دقیق سخن 2،( غایت قصوای آفرینش استبر وجود جمعی اسما )عالوه تعالی ذات حق

کنندة هدف از هستی که حبّ ذاتی به کمال ذات  که کثرت بدون انسان تأمینخواهد بود. چه این

که ویژه این هدهد ب تعالی را نشان می حق یچه هر موجودی تنها اسمی از اسما است، نخواهد بود؛

 گردد. لم حق به کثرت اسمائی و صفاتی از این مسیر محقق میبة عتوجه حق به کثرت و مرت
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ای که تنزّلِ  گونه فرد دارد، به بهستی، انسان نقش اساسی و منحصردرواقع در تنزّالت مراتب ه

که ممکن است آشکار  جاییهستی را تاا پدید آورده و حقیقت حقیقتِ اوست که عوالم متعدّدی ر

زّالت طولی تر، این حقیقت کلّی که با تعیّن اول، متعیّن شده است، دارای تن تعبیر روشن سازد. به می

و در صورت موجودات و نیز کائنات ا. (221و 130: 4، ج1366 ن،یصدرالمتأله) و عرضی نامتناهی است

گردد. لذا نقایص و  ها ظاهر می صورت آن بهکند و  صورت ریزترین حشرات تنزّل می حتی به

تعالی که  گردد نه به حق این حقیقت بازمی کماالت، خواه اعتباری باشد و خواه غیراعتباری، همه به

كان اهلل و لم يكن معه » فرمود: )ع(که معصوم گونه امور است؛ چنان ینذاتاً و از ازل مقدّس و منزّه از ا

رّا از هرگونه تعیّن است، خواه کمال باشد خواه نقص، خواه حقیقی او در مقام ذات خود مب 3.«شئ

تنها از ازل بوده و هیچ چیزی با او معیّت نداشته بلکه تا ابد هم  باشد، خواه اعتباری. این حکم نه

خواهد بود و چیزی با او معیّت نخواهد داشت. این است که پس از شنیدن کان اهلل و لم یکن معه 

در ازل  را معیّت اشیازی .(156 :1336 طوسی، ؛ 209: الف 1368 )آملی، و االن کما کان توان گفت: می شئ

 آن این است که ذات نامتعیّن، تعیّن داشته باشد.  ةتعالی مستلزم تناقض است؛ زیرا الزم با ذات حق

شئ و و لم یکن معه  در ابد نیز مطرح خواهد بود و بنابراین کان اهلل همین اشکال در معیّت اشیا

 تعالی از اتّصاف به تعیّنات است. یك حقیقت است و آن تنزّه ذات حق گر کان بیاننیز االن کما

شماری در  در هر صورت این حقیقت کلی که در تعیّن اول، متعیّن گشته است، اوالً تنزّالت بی

ی که اولین تنزّل ا گونه ای است به ارای نظم و ترتیب ویژهصور مظاهر خود دارد و ثانیاً این تنزّالت د

گونه که اولین تنزّل  ود، همانش صورت نفس کلی است که از آن به روحِ تعیّن اول تعبیر می آن به

، آدم کلی، حواء نفس واحدهن از آن به رآصورت آن حقیقت کلی است که در ق تعالی به حق

بَّکُمُ الَّذی خ ل ق کُمْ مِنْ ن فْس واحِدَة وَ يا أ يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَ»آیه: و مانند آن تعبیر شده است که  حقیقی 

، 6:ج1981)صدرالمتالهین،  بدان اشاره دارد (1 :)نساء« خ ل ق  مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجاالً ك ثیراً وَ نِساءً

303). 

صورت طبیعت کلی که قوة نفس کلی  صورت نفس کلی، به این حقیقت کلی پس از تنزّل به

صورت هیوالی نخست یعنی جوهری  پس از آن به ،کند دارد، تنزّل می ر همة اجسام سریاناست و د

صورت اجسام بسیط یعنی افالک و اجرام و ارکان چهارگانه  گانه را دارد، و از آن به که ابعاد سه

دیگر( باره )از نظر برخی  صورت دفعی و یك پس از دیگری )به نظر برخی( و به یعنی عناصر یکی
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دن و نبات و حیوان و پس از آن گانه یعنی مع صورت موالید سه شود و پس از آن به می ظاهر

لحاظ باطن و معنی صورت انسان کبیر است و پایان سلسلة تنزّالت  صورت انسان صغیر که به به

 گردد.  است، آشکار می

نهایت حد بر  همین خاطر است که اگر بی پذیر نیست، به حقیقت انسان کبیر متعیّن است ولی حد

است. ترکیب امور نامتناهی  قوت خود هانتهایی آن ب حدی و بی باز هم بیاو اضافه شود و تنزّل یابد، 

جهت، واژة نامتناهی برای تنزّالت حقیقت  آورد؛ از این با یکدیگر، نامتناهی دیگری را پدید می

وَل وْ »  :ةکریم ةهی است. آیجهات نامتناهی، نامتناباید گفت آن تنزّالت از  و کلی نخست نارساست

 «الل َّهَ عَزِيزٌ إِن َّن فِدَتْ ك لِمَاتُ الل َّهِ  مَابَعْدِهِ سَبْعَةُ أ بْحُرٍ  مِنْوَالْبَحْرُ يَمُدَُّهُ  أ ن َّمَا فِي الْأ رْضِ مِنْ ش جَر ةٍ أ قْل امٌ

همان اعیان موجودات و  اتفاق نظر محقّقان، همین نکته اشاره دارد. مقصود از کلمات به به (27 :)لقمان

 .(181ـ 188 :ب1368)آملی، حقایق معلوم است 

و مظاهر آن، ذاتی  ور در اسماویژه با تأکید بر اینکه حبّ به ظه هه گفته شد بچتوجه به آنبا

تعالی و  گونه تقدّم و تأخّر زمانی و نیز دیگر اقسام تقدّم و تأخّر عقلی میان حق هیچ 4تعالی است حق

گونه بوده و خواهد  تعالی بر مظاهر، تقدّم ذاتی است و پیوسته همین دارد. تقدّم حقمظاهر وجود ن

نتیجه غیر از شود که از او پدید آمده است و درتعالی غیر او نیست تا گفته  بود ؛ زیرا مظاهر حق

 5تقدّم ذاتی، تقدّم دیگری برای او قابل تصوّر باشد.

 چگونگی پیدایش کثرت از ذات احدی
شود،  نه کثرت در آن تصوّر نمیگو خودی خود هیچ ای که به رت از ذات واحد و یگانهکثپیدایش 

تعالی  ای برخوردار است. از سویی حق یژهتنهایی موضوعی است که در عرفان نظری از اهمیت و به

از جهت ذات و بدون لحاظ هیچ امر دیگری، به ذات خود از ازل تا ابد عالم بوده و هست و از 

وجود معلومات  ت وجودی بوده و هست. پس او هم بهکماال ةتعالی دارای هم ذات حقدیگر سو 

 خود آگاه هست و هم به اینکه برخی از معلومات او طالب وجود خارجی هستند.

پذیر  ها امکان صورت این معلومات ممکن و حقایق آن داند که ظهور او به تعالی می و نیز حق

تعالی به صور ماهیّات  جهت، هم فاعلیّت برای ظهور حق ازاینگونه امتناعی ندارد؛  هیچ است و

صورت موجودات  فراهم است، بنابراین ظهور او به ممکن تامّ و کامل است و هم قابلیّت این ظهور

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 20

https://erfanmag.ir/article-1-909-fa.html


 چهارمو شماره بیست سال دوازدهم/ /پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه                                                                               184

ات و اند، واجب تعالی از همه جه گفته حکماکه  زیرا چنان (90 :ب1368 آملی،)ت خارجی، ضروری اس

 امکانی در او وجود ندارد. ةبحیثیّات واجب است و هیچ جن

ذات،  نیز عین ذات اوست، تعلّق علم به ذات خود علم دارد و این علم تعالی به ازآنجاکه حقو  

شود؛ بنابراین اولین تعیّن که نشان از پیدایش اولین کثرت  سبب پیدایش دو عنوان عالم و معلوم می

ها باید  هتی معلوم است، نسبت میان آناز ج ودارد، تعیّن علمی است و چون ذات از جهتی عالم 

که ذات است، سبب پیدایش عنوان عالم و  باشد؛ زیرا اعتبار ذات از آن جهتاعتباری غیر از ذات 

پذیرد و آن علم است؛ بنابراین در اولین تعیّن و  شود، پس اعتبار دیگری نیز تحقّق می معلوم نمی

بار علم، اعتبار عالم، اعتبار معلوم. علّت ظهور کثرت، آید: اعت اولین ظهور کثرت، سه اعتبار پدید می

عنوان معلوم است و هم سبب   علم واجب تعالی به ذات خود است. این علم هم علّت تعیّن ذات به

 تعالی نام دارد.  ون ذاتی حقئکه اعیان و حقایق علمی است، که شتعالی  تعیّن سایر معلومات حق

 ا حبّ ذاتی طبق حدیث گنجبررسی ازلیّت خلق و ارتباط آن ب
 )آملی، صورت و معنای هر امر ممکنی درآید تعالی این است که به ازجمله کماالت حق الف.

)بازشناخت ذات( مورد تعلّق حبّ ذاتی  که گفته شد، معروفیّت ذات . زیرا چنان(308: الف1368

ف، فخلقت الخلق لکي كنت كنزاً مخفیاً فأحببت أن أعر» که خود فرمود: گرفته است؛ چنان قرار

کنند و روا شدن این  تعالی ظهور در خارج را طلب می کماالت حق( 199: 87ج تا، بی )مجلسی، 6«أعرف

تعالی و حبّ ذاتی اوست،  آن، که ذات حق ةخاطر وجود علّت تامّ تنها ممکن است بلکه به طلب نه

 ت و یا واجب:تعالی یا ممکن اس جهت، ظهور کماالت حق واجب و ضروری است؛ ازاین

اگر واجب باشد عدم ظهور آن ممتنع است؛ پس کمال ذاتی ازلی به همراه حبّ ذاتی ازلی  .1

 به ظهور آن، علّت تام برای ظهور آن در خارج است.

تعالی قابلیّت ظهور داشته باشند و نیز مانعی برای  اگر ممکن باشد، یعنی کماالت حق  .2

عالی تام و تمام و واجب است و هیچ جهت ت اکه فاعلیّت حقجآنا نباشد، ازه ظهور آن

فرض امکان ظهور کماالت و فعل او قابل تصوّر نیست، پس برامکانی در ذات و صفت 

 ها ممتنع است.  آن یها واجب و ضروری و خفا ، ظهور آننیز
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چه گنج نهان بوده و هست، گرحقیقی نیست و ا یتعالی، خفا حق یازاین گذشته خفا  .ب

و صفات،   ذاته؛ زیرا که حقیقت ذات و اسما و صفات گنج نهان است نه فی سمابه مظاهر ا  نسبت

 فرمود:  )ع(که امام حسین وجود حقیقی است که در عین ظهور و عیانی است چنان

أيکون  لغیرك من الظهور ما لیس لك حتَّي يکون هو المظهر لك، متي غبت حتي 

إلثار هي التي توصل الیك تحتاج الي دلیل يدلَّ علیك و متي بعدت حتي تکون ا

 .(142: 67ج تا، بی)مجلسی،  عمیت عین ال تراك علیها رقیباً

خاطر محدودیت منظر مظاهر  م بهاگر غایب است، از منظر و مشهد مظاهر غایب است و این ه

که این خفا  به مظاهر محدود و مقیّد است. برفرض است نه غیبت ذاتی او. بنابراین خفای او نسبت

 دی او خردپذیر و انکارنشدنی استاندگار باشد، باز هم ظهور ذاتی و ازلی و ابباقی و م

  .(358 و 357: 1389 ن،یصدرالمتأله)

شود، زیرا خلق  ای خلق عیان میوسیلة خلق و بر هان با خلق، بهاین گذشته این گنج نزا  پ.

از هرگونه قید و حدّی را رو توانایی مشاهدة آن ذات منزّه  هیچ خاطر تقیّد و محدودیّت خود به به

نامحدود  ف فرض است و محال، زیرا اگر خلق محدود و مقیّد، حقغیر این صورت خالندارد؛ در

و مطلق را مشاهده کند یا ذات حق محدود و مقیّد شده است، که خالف فرض است و محال؛ و یا 

نهان بودن آن ذات هم خالف فرض است و محال. بنابراین  خلق نامحدود و مطلق شده است، که آن

برای خلق عین ذات اوست و عیان بودن آن نیز برای ذات، عین ذات اوست، پس عیان شدن آن 

برای خلق در حکم استتار ذات است، یعنی تنزّل از مقام اطالق و تنزّه و ظهور در مظاهر مقیّد و 

 محدود. 

ظهور   از این استتار به تعالی این تنزّل خود، استتار است و حق و آملی حیدر تعبیر سید  به

تعبیرکرده است و گویی مقصود وی این بوده است که استتار وی عین ظهور و نهانی وی عین عیانی 

که باطن است،   حال که ظهور او عین بطون و بطون وی عین ظهور اوست. او درعین اوست، چنان

او از اینکه در معرض  .(306ـ  316: الف1368 ،)آملی که ظاهر است باطن است  حال عینظاهر است و در

گونه بوده است که اینك هست، و  تغییر حاالت قرار گیرد، منزّه است. او همیشه و از ازل همان

 گونه که هست، خواهد بود. همین
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اینکه مقصود از آفرینش  .1توان به دو گونه تفسیر کرد:  دیث شریف گنج نهان را میح ت.

تعبیر دیگر؛ فاعل  روفیّت ذات در نزد خلق باشد و بهمقصود مع .2معروفیّت ذات در نزد خود باشد. 

تعالی باشد، بدین معنی است که ظهور در مظاهر  تعالی است یا خلق؛ اگر فاعل حق حق« اُعرف»در

تعالی بوده و چون این حبّ ذاتی است و نه عارضی، بنابراین ازلی و  مقیّد و متعدّد، محبوب حق

حبوب که ظهور در مظاهر مقیّد است، ازلی و ابدی است؛ پس ابدی است و درنتیجه تحقّق م

آفرینش یا ظهور و تجلّی، ازلی و ابدی است. اگر فاعل معرفت، خلق باشد، یعنی معروفیّت نزد 

یعنی تنزّل از مقام اطالقی را تعالی بوده و هست و معروفیّت نزد خلق، وجود خلق  خلق، محبوب حق

تعالی است.  اهر خلقی برای وصول به معروفیّت خلقی، محبوب حقهمراه دارد. پس تنزّل در مظ به

ه پیش از خلق هیچ علّت و سببی کت؛ بنابراین ذاتی حق است؛ چه ایناین محبوبیّت پیش از خلق اس

تعالی، پس محبوبیّت، ازلی و ابدی است و تحقّق  برای پیدایش این محبوبیّت نیست مگر خود حق

 د بود.محبوب نیز، ازلی و ابدی خواه

حال ازلی نباشد حتی اگر در  تعالی نسبت داشته باشد و درعین واسطه به حق آفرینشی که بی ث.

ه چنین نقایصی برای او کدنبال دارد و حال آن زمان واقع نشده باشد، تغییر و تحوّل در ذات حق را به

و همیشگی است، نه تعالی دارای صفات ازلی و ابدی و نیز ظهورات پیوسته  محال است؛ بنابراین حق

شود تا  شود تا سبب پیدایش امر جدیدی باشد و نه چیزی از او کاسته می چیزی بر او افزوده می

تعالی نه زمان قابل تصوّر است نه تقدّم و  جهت، در ظهور حق سبب تغییر حال و فعل او شود؛ ازاین

تأخّر در آن تصوّر شود بلکه  تعالی و ظهور او وابسته به زمان نیست تا تقدّم و نه تأخّر؛ چون حق

 استگونه که ابدی  این جهت، ظهور او ازلی است همانی اوست؛ اززمان نیز از لوازم ظهور اسمای

 .(316: الف1368 ،ی)آمل

، م1994 ،عربی )ابن «انَّ للرَّبوبیّة سرَّاً لو ظهر لبطلت الرَّبوبیّة» از این سخن که 7مقصود عارف .ج

دلیل دیگری بر ازلیّت خلق و ظهور خواهد بود؛ زیرا مقصود وی از این  ای است که ، نکته(445: 12 ج

دو طرف نسبت و اضافه   سخن این است که ربوبیّت  نسبت و اضافه است؛ ازاین جهت، وابسته به

یست، ولی است. یکی از دو طرف ربّ است و دیگری مربوب. پس اگر مربوب نباشد، ربوبیّت  ن

 گونه که ازلی بوده است تعالی است، ربوبیّت  باقی است همان ون ذاتی حقئجاکه مربوب از شازآن

 . (350 :الف1368)آملی، 
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تعالی سلب کرد، زیرا که ربوبیّت  و صاحب و  توان از حق که ربوبیّت را نمیجانیز ازآن چ.

وان ت مالك بودن از لوازم غنای ذاتی است؛ بنابراین مربوب را که ظهورات و تجلّیات اوست، نمی

گردد. معنی سخن یادشده عارف این است  سلب کرد و درنتیجه ازلی و ابدی بودن آن اثبات می

طورکلی وجود نداشته باشد، ربوبیّت  باطل خواهد شد؛ زیرا  که اگر مربوب از هستی زایل شود و به

بوب ت، زایل شدن مرجه مربوب است ولی زایل شدن ربوبیّت محال است؛ ازاین متوقّف بر ربوبیّت

 . (350: ق1422 و صدرالمتالهین، 351 :الف1368 ،ی)آمل نیز محال است

از مظاهر الهی است، یعنی تا   وقّف بر مربوب است و مربوب کنایهمت دیگر، ربوبیّت ازسوی

بیان دیگر، فاعلیّت بر قابلیّت   مظاهر که مربوب هستند نباشند، ربّ ظهور و وجود نخواهد داشت به

اند: در صورتی  این جهت، گفتهفاعل عین و اثری نخواهد داشت؛ ازتا قابل نباشد،  توقّف دارد؛ زیرا

بوبیّت وجود نخواهد که این سرّ آشکار شود که اگر مربوبیت وجود نداشته باشد و مرتفع گردد، ر

ون ئها محال است، بدین خاطر که از ش جاکه وجود نداشتن مظاهر و از بین رفتن آنداشت و ازآن

که  . و چنان(99 :ب1368 )آملی، ند، بنابراین بطالن و نفی ربوبیّت نیز محال استهست  عالیت ذاتی حق

پس ربوبیّت   ؛انجامد زیرا ربوبیّت از لوازم غنای ذاتی است گفته شد عکس آن نیز به ازلیّت خلق می

توان  که مربوب است وجود خواهد داشت. میچون متضایف است طرف اضافة آن نیزهست و 

 مر مربوب به اندازة عمر ربّ است.گفت ع

این جهت، باید مألوه مطلق نیز وجود داشته باشد، خواه این مألوه است؛ ازتعالی اله مطلق  حق. ح

این جهت، باید مربوب مطلق داشته باشد؛ زیرا خواه عینی؛ او ربّ مطلق است؛ از مطلق علمی باشد و

کند؛ و نیز او فاعل مطلق است پس باید قابل  دا نمیالوهیّت و ربوبیّت  بدون مألوه و مربوب تحقّق پی

گردد بلکه ظهور آن ممکن نیست  مطلق نیز داشته باشد، زیرا تا قابل نباشد فعل فاعل ظاهر نمی

 . و حال آنکه فاعل تامّ است و در فاعلیّت متوقّف بر غیر نیست.(354: ب1368 ،ی)آمل

غیر یعنی قابل است، فعل فاعل متوقّف برجاکه از آن نقد و بررسی: ممکن است گفته شود که

گونه که فاعلیّت فاعل شرط  دنبال ندارد؛ زیرا همان بنابراین فعل او ازلی نیست و الزم باطلی هم به

 پیدایش فعل است، قابلیّت قابل نیز شرط پذیرش فعل است. 

که فعل  گونه و در نتیجه همان پاسخ این است که نبودن قابل دلیل بر عدم تحقّق فعل است

گونه که فقدان  زیرا همان ؛خاطر نبودن قابل در ازل پدید نیامده است، نباید در ابد نیز پدید آید به
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قابل در ازل علّت عدم فعل در ازل است، فقدان قابل در ابد نیز علّت عدم فعل در ابد است و اگر 

یش قبول( بدون قابل پدید اش این است که فعلی )همان پیدا قابل در زمانی تحقّق پیدا کند، الزمه

گونه که فعل فاعل دارد، قابل هم دارد و اگر فاعل مطلق  آمده باشد و این محال است؛ پس همان

 بود، قابل هم مطلق خواهد بود. 

له ازلی است و هم مألوه؛ هم فاعل مطلق ازلی بنابراین هم ربّ ازلی است و هم مربوب؛ هم ا

همین معنی اشاره داشت؛  نیز به 8. حدیث شریف حقیقت(99: ب1368 )آملی، است و هم قابل مطلق

)آملی،  «الحقیقة نور يشرق من صبح االزل فیلوح علي هیا كل التوحید آثاره» که گفته شد: چنان

 . (356 : ق1368

ها از او  تعالی است که تقدّم او بر مظاهر و خلق و نیز تأخّر آن خاطر ازلیّت فیض و ظهور حق به

قدّم او بر مظاهر همانند تقدّم خورشید بر پرتو آن و تقدّم دریا بر موج است. چنین زمانی نیست. ت

پذیر است که حقیقت واحدی با تحلیل ذهنی یا با لحاظ اعتباری،  تقدّم و تأخّری در جایی امکان

گاه، بین آن امور متعدّد، تقدّم و تأخّر لحاظ شود. اینجاست که نقش  متعدّد و متکثّر فرض شود آن

تنها  چه هستگونه است. آن لی و مظاهر او همینتعا مورد حقشود. در انسان در ظهور آشکار می

ها،  و صفات، ظهور و بطون، اول و آخر، وحدت و کثرت و مانند این ای است ولی اسما ذات یگانه

 )قائم به ذهن انسانی( است که در خارج جدا و مستقل از ذات وجود ندارد اموری اعتباری

و پیداست که بین ذات و امور اعتباری تقدّم و تأخّر قابل تصوّر نیست،  .(42: 4ج ،1366 متالهین،)صدرال

خاطب، چنین الفاظ و بلکه برای تفهیم ترتیب ظهور و چگونگی آن و تفاوت میان آن دو به م

ک رد شناختی و نیز برای شناختی دارد تا هستی معرفت ةبیشتر جنب شود و کار برده می اعتباراتی به

اند و نیز  زبان حال طلب ظهور کرده  باطنی که مقتضی ظهور هستند، به دةه کماالت پوشیاین نکته ک

پذیر نیست، زیرا که این  برای شناخت این امر که این مطلب و این ظهور از ازل تا به ابد انقطاع

 . (307: الف1368 )آملی،پذیر نیست  ظهور از لوازم ذات است و لوازم ذات، انفکاک

تعالی یا عین ذات اوست و یا زاید و عارض بر ذات اوست. اگر ظهور  ظهور و تجلّی حق خ.

عین ذات او باشد، حکم آن حکم ذات است و چون ذات ازلی و ابدی است، ظهور نیز ازلی و ابدی 

اند. انفکاک بین ذات و ذاتیات از محاالت است و اگر  است و درنتیجه مظاهر نیز ازلی و ابدی
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 :6ج ،1981 صدرالمتالهین،( )انسان( نه عینی و خارجی هم باشد در ظرف تحلیل ذهنی است اکیانفک

121-120). 

نقد و بررسی: شکی نیست که ظهور عین ذات اوست، چون او هستی محض و نور صرف است 

نقل از  به )ع( العابدین خاطر اوست. به تعبیر امام زین به 9بلکه نورانیّت نور از اوست و أیسیّت وجود

النَّور، يا نور كلَّ نور يا نوراً النَّور، يا منوّريا نوردر دعای جوشن کبیر؛  )ص(بت تحضرت ختمی مر

 (.390: 94ج تا، بی )مجلسی، كلَّ نور يا نوراً لیس كمثله نور قبل كلَّ نور يا نوراً بعد كلَّ نور يا نوراً فوق

و این سلب چیزی از خودش است و  این جهت، نفی ظهور از حقیقت نور برابر با نفی نور استاز

لیّت ذات، ازلیّت ظهور را تعالی باشد که هست، از محال. پس برفرض که ظهور از لوازم ذات حق

 پی دارد.نیز در

نین علت آن عین ذات نباشد، بلکه زاید و عارض بر ذات باشد، در چامّا اگر ظهور و تجلّی و هم

 است و یا چیزی بیرون از ذات. اگر علّت آن ذات این صورت معلّل خواهد بود. علّت آن یا ذات

از  هود خواهد داشت و جدایی علّت تامظهور است، ظهور نیز وج ةباشد، با وجود ذات که علّت تام

معلول و بالعکس محال است؛ پس ازلی بودن ذات و حب ذاتی به کماالت ذاتی که علّت ظهور 

که پیش  ذات باشد، اوالً چنان علّت ظهور، امری غیر ازدنبال دارد و اگر  است، ازلیّت ظهور را نیز به

ای است  ساز. زیرا که وجود حقیقت یگانه این گفته شد، غیری نیست تا علّت باشد یا معدّ و زمینهاز

 ( 70 :1417تهرانی، حسینی ) )ذهن انسان( هم غیر او نیست که تنها یك مصداق دارد و حتی فاعل اعتبار

داشته باشد و نیاز  الی در ظهور و تجلّی نیاز به غیرتع این است که ذات حق اً الزمة این فرضدومو 

تعالی که واجب است، ممکن باشد؛ او که غنیّ  اش این است که حق نشانة امکان است، پس الزمه

. پس ظهور از لوازم ذات اهلل عن ذلك علواً كبیراً تعاليمحض است، فقیر باشد و این محال است. 

جهت، حکم آن در ازلیّت و علت ظهور و  و جدایی آن از ذات محال است؛ ازاینتعالی است  حق

 حب ذاتی و مانند آن، حکم ذات است.

آید  ر و شرح حدیث گنج پنهان، چنین برمیپیرامون ظهور مظاه و مالصدرا از فحوای کالم سید

شد بلکه سخن از  تنها خداوند و جهان هستی درک نخواهد که بدون وجود مظهر تام یعنی انسان، نه

 احدیت و وحدانیت و سایر صفات و افعال بیهوده خواهد بود. 
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زیبایی در چهار  و مالصدرا این اشکال را به اند برخی بر محتوای حدیث کنز اشکالی وارد کرده

 وجه پاسخ گفته است. 

 اشکال: خفا از امور نسبی است و ناگزیر از دو چیز است یکی امر مخفی و دیگری چیزی که

زیرا او  ؛تعالی باشد تواند حق علیه نمی لیه. مخفیع عنی مخفی و مخفیی امر مخفی از آن پنهان است؛

علیه خلق  دیگر مخفی طرفاز .به ذات خود داردازلی و ابدی است و علم ذاتی  امری خودآشکار

این حالی  ها مخفی باشد و در اند تا حق بر آن زیرا خلق در ازل موجود نبوده ؛اشدتواند ب هم نمی

پس خفی اقتضای خلق دارد و خلق  «.كان اهلل ولم يکن معه شي» :است که در حدیث آمده است

 ؛شود نه سبب ظهورش، و این عکس چیزی است که در حدیث آمده است سبب خفای حق می

 زیرا در حدیث کنز، خدا مخفی بوده است پیش ازآنکه خلقی باشد.

 شکال وجوه چهارگانه مالصدرا در پاسخ به ا
خویش اراده   گاه که کثرت عارفان را به ذات حق است و آن راد از خفا، عدم معرفت غیر به. م1

من گنجی  به خفا هست. گویی چنین گفته است:کرد، خلق را آفرید که از آن تعبیر به عدم عارف 

فی که از من باشد و عار  نهان و نفوذناپذیر، جوهری شریف بودم ولی  جز خود من کسی که عالم به

نماید و آن  گیرد و الزمش را اراده می د نبود. بنابراین خفا را مطلق میوجودم مطلع باشد، موجو

 به اوست. ، عدم معرفت غیرالزم

را عین ثابت  جود علمی و عینی. وجود علمی اشیاشود؛ و برای هر شیئی دو وجود لحاظ می .2

خارجی حادث هستند. پس خفای حق ی یا که وجود عین درحالی ،خوانند که ازلی و قدیم هستند

وجودی با حق دارند ولی علم زیرا اعیان ثابته معیت  ؛نسبت وجود علمی یا اعیان ثابته در ازل است به

ها از وجود علمی  گاه که حق اراده کند که اعیان ثابته به او علم یابند، آن تعالی ندارند. آن به حق

شود مگر  دا یابند زیرا خداوند شناخته نمیتا علم به خکنند  خارج شده و وجود خارجی پیدا می

 وجود خارجی.  هب

را پنهان کردم یعنی کتمان کردم و  ءگوید که شی نقل از اصمعی می . صاحب صحاح به3

تعالی  حقکه همچنین پنهانش کردم یعنی آشکارش کردم و این واژه معانی متضاد دارد. پس این

 معنی ظهور باشد. د مراد از خفا، بهوانت گوید من گنجی نهان بودم می می
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ر این معنی  تواند این معنی باشد که من ظاهر هستم و از غایت ظهور در خفا هستم. د می .4

فرماید: نزدیك است که از غایت ظهور، پنهان باشم از خودم چه رسد از  گویی خداوند چنین می

ورم باشند تا با اختفای این غایت غیر خودم، پس خلق را آفریدم که حجاب ظهور و پوششی بر ن

خورشید نگاه کند  خواهد به بینی وقتی کسی می ظهور، شناخت من برای خلق ممکن شود. نمی

ن گیرد تا از شدت نور کاسته شود تا بتواند خورشید را ببیند. این هما دستش را روی ابروهایش می

 .(358-356  :1389 ن،یصدرالمتأله) باشد می فخلقت الخلق لکي اعرفمعنای 

 نتیجه:
تعالی اگر گنج نهان باشد این نهان بودن برای خود وی آشکار و عیان است؛ از این جهت  حق .1

 ظهور او عین خفای اوست و خفای او عین ظهور اوست. 

ونه قیدی، گخاطر تنزّه و تقدّس آن از هر ذات او همان وجود البشرط مقسمی است که به .2

های عقلی قابل فهم و ادراک است؛ و نه دل و جانی توان دسترسی به  الببا قنه  و حتی قید اطالق

 ند.ا در آن حیران آن مقام منیع را دارد. حتی انبیا و اولیا

یابد انسان است و در آخر و  تعالی، اولین موجودی که تعیّن می در آغاز پس از احدیّت حق. 3

شود باز هم انسان است. انسان آخر،  میانتهای تنزّالت وجود و ظهور، آخرین موجودی که ظاهر 

تنها مجالی ظهور تام انسان مُلکی است و انسان اول، انسان واحد فوق جبروتی است. به همین دلیل 

و صفات و کماالت وجودی حق انسان است. انسان از جهت معرفتی خاصیت آئینگی  و جامع اسما

ظهور  ةار است. اگر ذات اقدس الهی اراددمراتب فنا برخور ةارد و از ابزار شهود و قابلیت همد

جز  هظهور تام نخواهند بود ب  یك از موجودات جهان، عارف به نماید تا معروف قرارگیرد، هیچ

 انسان کامل. 

گونه تقدّم و تأخّر زمانی و نیز  تعالی است، هیچ و مظاهر آن، ذاتی حق ور در اسماظه  حبّ به .4

تعالی بر مظاهر، تقدّم  لی و مظاهر وجود ندارد. تقدّم حقتعا یان حقدیگر اقسام تقدّم و تأخّر عقلی م

 گونه بوده و خواهد بود. ذاتی است و پیوسته همین

ای که  گونه و صفات و کماالت او به اتب اسماتعالی در مر مظاهر عبارت است از تنزّالت حق .5

 خودی خود، چیزی نیستند. طع نظر از این تنزّالت، مظاهر بهق
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)احببت ان اعرف(؛  آیینه ببیند بّ ذاتی حق به کمال ذات سبب شد که بخواهد خود را درح .6

)خلقت الخلق( تا خویش و کمال ذاتی خویش را در آن مشاهده  جهت، عالم هستی را آفرید ایناز

حبّ ذاتی  ةکنند جهت، تأمین اویند؛ ازاین از موجودات مظهر اسمازیرا هر یك  ؛)لکی اعرف( کند

 صورت متفرق خواهند بود. هم به تعالی آن ل اسمایی حقابه کم

نما متوقّف  و نیز مشاهدة ذات خود در آیینة تمام هدة حق خود را در پوشش جمعی اسمامشا .7

 جهت، آفرینش انسان علت و مقصد نهایی پیدایش کثرت است. بر آفرینش انسان است؛ ازاین

کند که قابلیّت  ای ظهور می رت حقیقت یگانهصو مظاهر ذات، به  پس از ظهور حبّ ذاتی به. 8

این حقیقت  .کثرت نیز دارد و نام آن تعیّن اول، عقل، روح، نور، انسان کبیر و دیگر عناوین است

 یگانه استعداد پذیرش اشکال و صور و اوضاع و احوال مختلف را دارد. 

ظهور تعبیرکرده است. استتار  بهتعالی از این استتار  این تنزّل خود، استتار است و حقواقع در .9 

و بطون وی عین ظهور  که ظهور او عین بطون وی عین ظهور و نهانی وی عین عیانی اوست، چنان

 که ظاهر است باطن است. حال عینکه باطن است، ظاهر است و در حال اوست. او درعین

است. این تعالی  معروفیّت خلقی، محبوب حق  هتنزّل در مظاهر خلقی برای وصول ب .10

محبوبیّت پیش از خلق است؛ بنابراین ذاتی حق است؛ چه اینکه پیش از خلق هیچ علّت و سببی برای 

تعالی، پس محبوبیّت، ازلی و ابدی است و تحقّق  پیدایش این محبوبیّت نیست مگر خود حق

و  بود محبوب نیز، هم در مقام تفصیلی)کائنات( و هم در مقام جمعی)انسان( ازلی و ابدی خواهد

 واقع آفرید تا چه در مقام جمعی و چه در مقام تفصیلی شناخته شود.خلق را در

 ها: نوشت یپ
 .(199 : 87تا، ج بی ،ی)مجلس «اعرف يفأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لک اًیكنت كنزاً مخف» .1

عاسـت. ایـن حـدیث در برخـی کتـب      این مد شاهد بر« لوالك لما خلقت االفالك»حدیث قدسی  .2

. )ص(حضرت ختمـی مرتبـت محمـد مصـطفی     ةباربرخی در رضرت آدم نقل گردیده و دح ةباردر

 و 4228شـماره  ،  672: 2ج ،علـ  الصـحیحین   کالمسـتدر ) کننـد  شیعه و سنی به این حدیث استناد مـی 

الـدین حلبـی نیـز در کتـاب معـروف خـویش        برهـان ابـراهیم  بن  علی .(435 :5ج ، عالمه امینی الغدیر

وی روایت دیگری را  .(354: 1ج، 1427 ،حلبـی )نماید  را نقل می یت حضرت آدمروا هالحلبی ةالسیر

اهلل  أبي طالب رضي بن وذكر صاحب كتاب شفاء الصدور في مختصره عن علي گویـد:  نقل کرده می
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جاللدي   عزتدي و  يا محمدد و » :وجل أنه قالاهلل عز اهلل علیه وسلم  عن تعالى عنه عن النبي  صلى

عنه  ةوفي رواي« ء ال بسطت هذه الغبراءالرفعت هذه الخضرا السمائي و ي ولوالك ما خلقت أرض

 .(375: 1، ج1427حلبی، ) سماء وال أرضا وال طوال وال عرضاوال خلقت 

حسـین حسـینی   اثـر عالمـه محمد   روح مجردبرای اطالع از مستند بودن حدیث یاد شده به کتاب  .3

 مراجعه شود. 192طهرانی، ص 

تواند باشد زیرا مستلزم نیاز بـه   فته شد که علت ظهور چیزی جز امری ذاتی نمیاین گ از  زیرا پیش .4

 ماند. نمی کماالت خود بنابراین علتی جز خواست و حب ذاتی حق به ؛غیر است

ای کـه قطـع    گونـه  و صفات و کماالت او بـه  تعالی در مراتب اسما ند از تنزّالت حقا مظاهر عبارت .5

کـه گفتـه شـده     . چنان(104 :ب1368 )آملی،خود، چیزی نیستند  خودی نظر از این تنزّالت، مظاهر به

 الباقي باق في االزل و الفاني فانٍ لم يزل؛ باقي همواره بداقي اسدت و فداني همدواره فداني     است: 

وَجْدهُ    وَ يَبْقى» ؛(26)الـرحمن:  « كُلَُّ مَنْ عَل یْها فانٍ»تعالی فرمود:  که حق چنان (.105: ب1368)آملی، 

جعفر الجعفـری از ابـوابراهیم    بن (. شیخ صدوق از یعقوب27 :رحمنال) «كَ ذُو الْجاَللِ وَ الْإِكْرامِرَبَِّ

إنَّ اهلل تبارك و تعالي كان لم يزل بال زمان و ال مکان  نقل کرده است که فرمود: )ع(جعفر بن موسی

أ ل دمْ ت در  أ نَّ اللَّدهَ    »ان. و هو االن كما كان، ال يخلو منه مکان و ال يشغل به مکان و ال يحلَّ في مک

ث ال ث ةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَل ا خ مْسَدةٍ إِلَّدا هُدوَ      يَعْل مُ مَا فِى السَّمَوَ اتِ وَمَا فِى الْأ رْضِ مَا يَکُونُ مِن نَّجْوَى

انُواْ ثُمَّ يُن بَِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَدوْمَ الْقِیَامَدةِ إِنَّ   مِن ذ  لِكَ وَل ا أ كْث ر  إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أ يْن  مَا ك   سَادِسُهُمْ وَل ا أ دْن ى

لیس بینه و بین خلقه حجاب غیر خلقه، احتجدب بغیدر حجداب    (. 7 :)مجادلـه  ءٍ عَلِیمٌ ش ىْ  اللَّهَ بِکُلِ

همچنـین   (.178-179: 1389)صدوق،  محجوب و استتر بغیر ستر مستور ال اله إالَّ هو الکبیر المتعال

انَّ اهلل تبارك و تعالي كان و لیس شئ غیره، نوراً ال ظالم فیه، صددقاً ال كدذب    فرمـود:  )ع(ام باقرام

: 1تی،، ج  بیی  )برقی، موت فیه و كذلك الیوم و كذلك ال يزال ابداًه، و علماً ال جهل فیه و حیاة الفی

از امـام  ( 56ذاریـات:  )« لَّدا لِیَعْبُددُونِ  الْإِنْسَ إِ وَ ما خ ل قْتُ الْجِن َّ وَ» :هصافی ذیل آی  ریتفس  در (.242

  ا   هللايها الناا  اااا   اصحابه فقال: (ع)علي  بن خرج الحسین»: که  کنند می  نـقل (ع)جعفر صـادق

و همـین   .( 75 :5ج ، ق1415 فیض کاشـانی، ) «خلق خلق اهلل اال لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه،...  ما  ذكره

شـود   گونـه کـه دیــده مــی     همـان .. آورده شده است  المناقب  بحرملحقات احقاق الحق در  خبر در

خبـری هـم بـه      مضـمون   همـین   هتوان یافـت بـ   را در این خبر می  مخفی  معنی و مفهوم حدیث کنز
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 گویـد  هـا مـی   خلقـت انسـان   ةذکر شده که دربـار  اصول کافیدر  (ع)محمدباقر  زراره از امام ةوسیل

 3ج  ،1389 ،)کلینی شناسایی خداوند است ها، خـلقتی انسان  شتسـر  یعنی ؛)فطرهم علي المدعرفته(

ویـل  أرسد ولی بـا ت  نظر می لحاظ صورت و متن مجعول بهبنابراین این حدیث ممکن است از .(20:

ی و متن صریح احادیث موثق، مفهوم آن صحیح بوده و هیچ مخالفتی با ارکان شریعت آنآیات قر

اند مانند: حافظ  المعنا دانسته را صحیح  عارفان عامه و خاصه آنمحمدی ندارد، چراکه اکثر علما و 

)قمـی،   نامـد  وی را شیخ فاضل، محدث، و شاعر منشی ادیب می الرضویه فوائدبرسی  که صاحب 

، ایـن حـدیث را   )ع(امیرالمـممنین علـی   االنوار فی حقایق اسـرار   مشارقدر کتاب  (،179: 1، ج1321

،کیهـان فرهنگـی ـ    حدیث کنز مخفی و سـیر تـاریخی آن   علی خادم،دهد ) یمی بر امامت ایشان قرار دلیل

   .(1366، دی10 ش

 سهل ابن عبداهلل تستری .6

السالم بـا کمیـل اسـت کـه مرحـوم حکـیم متألـه         ؛  گفتگوی علی علیه«یقةالحق حدیث»مشهور به  .7

فا شمرده ین عر( آن را از مشهورات ب319 :تا )سبزواری، بی شرح دعای صباحسبزواری در کتاب 

این حدیث را از  صوص الحکمفالنصوص فی شرح  نصحیدر آملی در کتاب دو فقیه و عارف سی

 .(440 :1352اخبار صحیحه دانسته است )آملی، 

 ی.أیس در مقابل لیس  یعنی  وجود در مقابل  نیست .8

 :نامه کتاب
 دار احیاء  :، بیروت ، محقق /مصحح عثمان یحی المکیة الفتوحات (،م1994. )الدین عرب ، محی  ابن

 . التراث العرب 

 ارت فرهنگ و آموزش وز :، تهراناألنوار  األسرار و منبع  جامع،  (الف1368. )آمل ، سیدحیدر

  .عال 

  وزارت فرهنگ و آموزش عال  :تهران ، الوجود ةفرالنقود فی مع نقد(، ب1368) .ــــــــــــــــــــ  .  

  م ک ح م زیزال ع ال  ه ل ال اب ت اویل ک فی ت  م ض خ ر ال ح ب و ال  ظم لمحیط االعا (،ق1422. )ـــــــــــــــــــ  ،
 .ور ن  ورعلی : ن ران ه ، ت تبریزی  موسوی  ن س ح مقدمه و تحقیق و تعلیق م

 . انستیتوی  :، تهرانالفصوص  النصوص فی شرح نص(، ش1352=1975) ـــــــــــــــــــ

 .رانسههای علمی ایران و ف پژوهش

 ( .المحاسن، چاپ دوم، قم: ق1371برقی، احمدبن محمد بن خالد ،).دار الکتب االسالمیه 
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 پارسانیا حمید تنظیم و تحقیق ،    ترکه[   القواعد ]ابن تمهید تحریر(، 1387) .آملی، عبداهلل جوادی  ، 

 اسراء.  :  قم

 ( .ق1417حسینی تهرانی، محمدحسین ،)تب حکمی و توحید علمی و عینی در مکا
 ، چاپ دوم، مشهد: عالمه طباطبایی.عرفانی

 د ی س  اج یرح ب ک  ارف ظیم و ع د ع وح م  ه ام رد: یادن ج م  روح (، ق1430. )ین س دح م ح ینی طهرانی، م س ح 

 .   ی ائ اطب طب  ه الم ع:   د ه ش ، مداد ح   وی وس م  م اش ه

 حیدر آملی و  شناسانه سیدویکرد پدیدارر»(، 1390زمستان . )ضعلیفر ، مرتضی و فاطمهحسینی

 . 41پیاپی  ،اندیشه دینی دانشگاه شیراز  ،«قدسی»رودلف اتو به امر

 هالکتب العلمیدارچاپ دوم، بیروت:  ،هیالحلب رهیالس(، ق1427ابراهیم. ) بن علی ،یحلب. 

 ، 10یهان فرهنگی ـ ش ،کحدیث کنز مخفی و سیر تاریخی آن(، 1366دی) .علی خادم.  

 تهران: نشر نابشرح منظومه(، 1379. )سبزواری، مالهادی ،. 

 . نا جا، بی ، چاپ سنگی )زمان قاجار(، بیشرح دعای صباح(، تا ی)ب ــــــــــــــــــــــ.  

 ترجمه یعقوب جعفری، قم: اکرامالتوحید (،1389. )شیخ صدوق ، . 

 چاپ دوم، قم: بیدار.4، جلدتفسیر القران الکریم(، 1366) .محمد ،یرازیش نیصدرالمتأله ، 

  ح،یتصح ی،ا اشراف محمد خامنهه ب ،یمجموعه رسائل فلسف (،1389) .ــــــــــــــــــــــــ 

 . صدرا یحکمت اسالم ادیبن :تهرانی، اصفهان  یحامد ناج ،یثان وسفیو مقدمه محمود  قیتحق

 بیروت: موسسه تاریخ الربوبیه فی منهاج السلوکیه الشواهد(، ق1417) ـ .ـــــــــــــــــــــــ ،

 العربی.

 . بیروت: موسسه تاریخ العربی.شرح الهدایه االثیریه(، ق1422) ــــــــــــــــــــــــ ، 

 . چـاپ سـوم ،ةاالربعد ةدیالعقل فدى االسدفار یةالمتعال ةالحکم(، م1981) ــــــــــــــــــــــــ، 

 .ـاءالتراثیدار اح: ـروتیب

 تابان: ، با مقدمه کیوان سمیعی، تهراناالشراف   اوصاف(، 1336. )طوسی، نصیرالدین  . 

 تحقیق حسین اعلمی، چاپ دوم، تهران: تفسیر الصافی ،(ق1415) مالمحسن. ،یکاشان ضیف ،

   الصدر.

 قرآن کریم. 

 ( .1321قمی ، عباس ،)تهران: کتابخانه مرکزی.ویه فی احوال علمای المذهب الشیعهفواید الرض ، 
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 هیعلم: ، تهرانیجواد مصطفوترجمه و شـرح ،  یاصول کاف(، ق1389) .عقوبی محمدبن ،ینیکل 

 .هیاسالم

 اسالمیه :تهران ،األطهار أئمةلدرر أخبار ال معةبحار األنوار الجا تا(، ر. )بیمجلسی، محمدباق. 

 نهج البالغه. 
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