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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)3(  شرح خطبۀ صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا  

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 05 –13؛ 1388  – 02 –23؛ 1430  – 05 –18شنبھ چھار

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   اْلقُْربىقُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي   42:23( َو َمْن یَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
الشوری)  

افزائیم مر او را در آن  مي ،و كسى كھ كسب كند خوبى را خویشان را،خواھم از شما بر آن مزدى مگر دوستى در  بگو نمي(
) است غفور شکوردرستى كھ خدا ھ ب ،خوبى  

I. َن اْلقُلُوَب َموْ   ْخالَص تَأْویلَھا، َوَضمَّ ُصولَھا، َوأَناَر في اْلفَِكِر َمْعقُولَھا. َوأَْشَھُد أَْن ال إلھَ إالَّ هللاُ َوْحَدهُ ال َشریَك لَھُ، َكلَِمةٌ َجَعَل اْإلِ
ھاِم َكْیفِیَّتُھُ.اْلُمْمتَنُِع ِمَن اْإلَْبصاِر ُرْؤیِتُھُ، َوِمَن ْاألَْلُسِن ِصفَتُھُ، َوِمَن اْألَوْ   

را تأویل (ترجمان اخالص ای است کھ  این كلمھمعبودی نیست مگر هللا تنھا، کھ شریکی برای او نیست، دھیم  گواھى مي(و  
نورانی گرداند در فکر معقول آن را. [ھمان کھ] دیدگان دیدنش  ، وھا نھاد پیوند آن را بر قلبو و تفسیر) آن قرار داد، 

  )ھا چگونگیش. ھا توصیفش، و وھم نتوانند، و زبان
1. پس از آنکھ حمد و ستایش را از دھم بر اینکھ معبودی نیست جز هللا.  و شھادت می :َوأَْشَھُد أَْن ال إلھَ إالَّ هللاُ َوْحَدهُ ال َشریَك لَھُ  

، توصیف ستاز او یھرگونھ الھام، و او را سزاوار شکر دانست کھ از اوست یھرگونھ اِنعامآن خدای سبحان خواند، کھ 
داد بھ نحوی کھ حمد سیر کالم را بھ زیبایی ھای او را، از شھادت داد بر اینکھ معبودی جز هللا نیست.  ھا و منّت فرمود نعمت

و ستایش خدا تعالی را امری حّق معّرفی فرمود، غیر قابل انکار، چھ دیگران آن را پذیرند، چھ عناد و لجاج ورزند از 
آنکھ خدای سبحان را ستود، از شھادت خود بر معبود بودن او یاد کرد، کھ چنین خدایی معبود است بھ  پذیرش آن. پس، از

دھم، کھ او معبود است بھ طور مطلق و ھیچ شریکی ندارد.  طور مطلق، و من ھم گواھی بر آن آن می  
این شھادت روح  کھبل" نیست،  َوْحَدهُ ال َشریَك لَھُ أَْشھَُد أَْن ال إلھَ إالَّ هللاُ این شھادت صرف گفتن این کلمۀ " تقیقیابد دانست ح

شھود الوھیت خدای سبحان است در ھمھ کائنات، و این شھود میّسر نیست مگر برای کسی کھ خود عبدهللا است بھ نحو 
 ،"ْخالَص تَأْویلَھاَكلَِمةٌ َجَعَل اْإل◌ِ از جملھ بعد آن حضرت، سالم هللا علیھا، کھ فرمود، " ، و مظھر ھمھ اسماء الھی.مطلق

کھ مقصود صرف شھادت و اقرار بھ زبان نیست. شود استفاده می  
از آنجایی کھ این خطبھ احتجاج فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، است با دیگران، و با استناد بھ احادیث نبوی، صلی هللا علیھ و 
آلھ و سلّم، گفتھ شد کھ فاطمھ زھراء، علیھا الّسالم، سیّد نساء العالمین، سیّد نساء المومنین، و سیّد نساء اھل الجنّة بود و از 

این معنا کھ او، علیھا الّسالم، کامل بود در عبودیت هللا برای احتجاج با مخالفانش ضروری است، ما  و توضیحکامالن، 
کنیم.  توضیحی را کھ مرحوم صدرالمتألّھین در مورد عبدهللا حقیقی در تفسیر خود بر سوره مبارکھ حمد آورده است نقل می  

 هللاى امسمصدر المتألھین در ادامھ بحث خود پیرامون اسم هللا، در گفتاری تحت عنوان، " مرحوم عبدهللا بھ حقیقت کیست؟:
  ت"، می فرمایند:حسب حقیقھ ب غیر شان ی کّمل است، نھعرفامعبود 

ا در خودشان ر معتقدات ت می کنندداعب" است. آنھا فقط هللا " را از آن حیثی کھ او "هللات نمی کنند "داعب مردمأكثر بدان کھ 
شان نموده تصور وی ھستند کھ تراشیده اند آنھا را أصنام تحقیقایشان در إلھ دی بر خود تصورش نموده اند. پس، معبوآنچھ 
سالم هللا  توالی و تأھل بیت نبوی از عالمه با آن نموده است أشارمان است کھ ھاین  وھمي، و اعتقادات عقلي و ه قوّ ا ب اند

(ھر چھ  –آخر حدیث تا  –" نیھ فھو مصنوع مثلكم مردود إلیكم"كل ما میّزتموه بأوھامكم وعقولكم في أدّق معا ،علیھم أجمعین
آنھا با اوعام و عقول خودتان متمایزش سازید بھ دقیق ترین معانی آن، مصنوعی مثل شماست مردود بھ سوی شما) یعنی 

 نفسی بجز آنچھ در إلھبھ  ،فقطاتشان معتقد تصورخود را در إلھ  ، کھ قرار می دھدمحجوبینی از معتقداعتقاد ندارد  پس،
ھ متصرف هقوتراشیده با دست ، خودش است نفس او ساختھ إلھ ش. پس،وھما ب ش نموده استتصّور و خود قرار داده است

از  خارجد، خواه ایشان ھستن مصنوع نفوسآن در اینکھ آنھا  بین و ھ گرفتھ شده اندآلھی کھ بین أصنام ی نیستفرقو ، اش
آنھا پرستیده می شوند. پس، در آن  قّ انشان در حعابد تاعتقاد ألوھی تجھنیز از  خارجيأصنام  کھ، بلآنھا داخلآنھا باشند یا 

معبود بنابر این،  .است خارجي معبود بالعرض تصور ، واست معبود بالذات است کھ  ذھني تصورحال نیز این 
أَفََرأَْیَت  ، "تعالى خدای قولشان چنانچھ اشاره با آن است نفس ھایھوا و شانصور معتقدات ھمھ نیست مگرأصنام  پرستندگان

الجاثیة) (آیا دیدی آن کس را کھ ھوای خود را معبود خود گرفت؟!). پس، ھمانگونھ کھ  45:23"  ( َمِن اتََّخَذ إِلَھَھُ ھََواهُ 
ت داعب حقّ  در مورد اعتقادات جزئي أصحاب شان ساختھ اند، ت می کنند آنچھ را با دستان خودداعب جسميأصحاب أصنام 

شان بدست آورده است، [و خدای تعالی می فرماید،] "عقولآنچھ را دست  کنندمی    ِ  21:67" (أُفٍّ لَُّكْم َولَِما تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن ٱ#َّ
األنبیاء) (اف بر شما و بر آنچھ می پرستید از غیر خدا!)  

 تصف و اسم خاص ھ بتقیید  بدوناسم "هللا" ھ برا کھ نامیده می شود حق مطلق ت می کنند داعب، کھ عرفاءاز أما كّمل
جمیع تجلِّیات أسمائي نمی شوند او را در  نكرآنھا م ، وبر آنھا جیمع أسماءھ ب موصوفحق تعالى می کند  تجلى، یمخصوص
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پیدا می ن ینااطم ی بھ او رسد،خیری، و اگر حرفرا [فقط] بھ هللا ت می کند داعب، کھ محجوب مقیدخالف ھ ب ،أفعالي آثاري و
احتجاب  واست بر او،  مواطن ی ازأحكام بعض ھغلبھ ایی بھ او رسد، روی بر می گرداند. این بھ سبب فتناگر  و او،  بھکند 
ی بعض می کنند ریكفتمردم، در نتیجھ، منشأ اختالف بین است  احتجاباز این  .ّق اوحی دیگر در بعضاز مجالي ی از بعض
ت آنچھ را غایاثبات می کند تعالى  حقّ کھ برای  کسیھر  ، وی دیگر رابعض ی بعضمی کنند لعن  و ی دیگر را،بعض از آنھا
ی دببی ا ونموده باشد خطأ  را، ھاآن غیرمی شود نكر م و ت،جالل و تعظمت است از ربوبی الئقاست کھ  عتقدم و می بیند

بسیاری حال چنین است  تأّدب. و تمعرف تغایدر حالی کھ پیش خودش می پندارد کھ رسیده باشد بھ  تعالى نسبت بھ خدای
 تعالىچنانچھ خدای ، شانمظاھر علم جمیع أسماء و شربّ ی کھ تعلیم داده باشد او را إنسان كاملھ مگر مالئك ن واملكوتیاز 

ُؤۤالِء إِن ُكْنتُْم َصاِدقِیَن قَالُوْا ُسْبَحانََك الَ َوَعلََّم آَدَم ٱألَْسَمآَء ُكلَّھَا ثُمَّ می فرماید، "  ـٰ  َعَرَضھُْم َعلَى ٱْلَمالَئَِكِة فَقَاَل أَْنبِئُونِي بِأَْسَمآِء ھَ
32( "ِعْلَم لَنَآ إِالَّ َما َعلَّْمتَنَآ فرشتگان عرضھ ھ ھمھ آنانرا ب ،پس از آن .آدم بیاموختھ و خدا ھمھ نامھا را بالبقرة) ( 2:  31-

نداریم مگر آنکھ تو بھ ما ما دانشى  باشی،ه نزّ متو  :گفتند !مرا از نام اینھا خبر دھید ،گوئید اگر راست مي :كرد و گفت
بزرگ  عقول وش کنند آن لوقب ،عقول مسبح منزهبرای  سلبي تنزیھي صفات حق سبحانھ باکند تجلى پس، چون . آموختھ اى)

 شأنباشد، زیرا  ھمنطبعنفوس  خیال و وھم ومانند  کھبل د نباشد،مجرّ شودش ھر کس کھ  نكرم و نمایندش، حیسبت ودارندش، 
.مردم أكثر مانند مقام تشبیھ نیست مگر در  إدراك حقّ  آنھا  
 أجسام وھ ب شانیث تعلقھ می باشند از حمشبھھ زیرا آنھا ناطقنفوس  قلوب و ولش کنندقب ،صفات ثبوتي با نماید تجلىچون  و

ه ایی از نشأکند ھر ل وقبھ. پس، فالسفأكثر مانند تجّرد محض  ن باامحجوب رش شوندنكم ، وشانحیث تجّرد جوھراز  ھمنِزھ
 ، کھعارف فاضل أما إنسان كامل وخودش است  حالیق ال ناسب وآنچھ را م تجلیات إلھياز خیالي  نفسي و نشآت عقلي و

 او، شصفات و ءجمیع أسماھ ب ت می کند او راداعب و تش،یع تجلیاجماو در  نورھ ب ت می شودیاھد ورا حق می کند ل وقب
.تحقیقاست در عبد هللا   

جامع جمیع أسماء ھمانگونھ کھ  اسم إلھي. پس، إنسان (صلّى هللا علیھ وآلھ)أكمل نوع ، بھ این اسم نامیده می شود ھمینبرای 
طرق نیز ھر چند ھریک از این  أسماء ھمھ جامع طرق طریقھمین گونھ است  اتحاد دارد [ھمھ آنھا]، شأحدیتبا  واست 
آن خاص بیل مستقیم می پوید س و ،وجھاز آن مظھر تش می کند آن داعب و ش استرب مظھری کھ اسمھ باست  مختص
 ختمي محمدي صلوات هللا علیھ وآلھ ونبوي مظھر جامع ھمھ آنھا مگر آن راھی کھ می پوید آن را جامع نیست  ، ورا مظھر
، بر آنند أولیاء أنبیاء و جمیعی است کھ طریق توحیدآن  ، وشدند برای مردم رجاختی بودند کھ أُمّ  ش، کھ بھترینأمت خواص

جھنم بعد،  وجدایی افکن  آتشعذاب  ت ازنجایل می شود تحص توسط آن ، واست نصب أولیاء بعث أنبیاء واز غرض آن  و
ُكلٌّ إِلَْینَا چنانچھ خدای تعالی می فرماید، "، یوجھاز  شربّ با اینکھ ھر کس بر می گردد بھ  رّب األرباب،از احتجاب  و

، محجوب شان باژگونھ سر می باشندأكثراألنبیاء) (ھمھ بھ سوی ما بازگردانده می باشند)، مگر اینکھ  21:93( "َراِجُعونَ 
طریق توحید. ی باشند ازتفرع مم شعب وتمجمیع طرق  أغالل، و سالسل و با شانأبداندر بند ، شانعقول  

2. آن قرار داد. یعنی شھادت بر معبود بدون هللا، سبحانھ و را تأویل اخالص ای است کھ  این كلمھ :َكلَِمةٌ َجَعَل اْإلِ◌ْخالَص تَأْویلَھا 
را خدای سبحان ترجمان و تفسیر، و حقیقت آن ، یا قول و سخنی است، کھ  تعالی، بدو ن ھیچ شریکی در معبودیت، کلمھ
ای از اخالص نیست، نصیبی نداشتھ باشد از حقیقت توحید در الوھیت. اخالص قرار داده است، و آن کس را کھ بھره  

آید کھ مراد از اخالص در اینجا اخالص نظری باشد، نھ اخالص عملی، مانند آنچھ در کالمی دیگر آن  از سیاق کالم بر می
ُ َعزَّ َو َجلَّ إِلَْیِھ أَْفَضَل َمْصلََحتِھِ ، "حضرت، علیھا الّسالم، فرموده است ِ َخالَِص ِعبَاَدتِِھ أَْھبَطَ هللاَّ ھر كس " (َمْن أَْصَعَد إِلَى هللاَّ

). پس، مراد فرماید نازل مي ند بھترین مصلحت وي را بھ سوي او، خداوفرستندعبادت خالصانھ خود را بھ سوي خداوند باال 
رھایی و  " َخلَصاز " اخالصھ، ھمان اخالصی است کھ در سوره مبارکھ اخالص آمده است. از اخالص در آغاز این خطب

اصفھانی گفتھ راغب . خلط شدن است معنى صاف شدن و بىھ خلوص بیافت بعد از آنکھ در آویختھ بود با چیزی، و  نجات
آن ھ رفتھ باشد ولى صاف گاھى ب ست كھ آمیختگى آن از بینا آن "خالص"است با این فرق كھ  "صاف"مثل  "خالصاست "

اخالص جز توحید نظری مطلب دیگری مطرح  نیست. چنانچھ گفتھ شد، در سوره  مبارکھ  . گویند كھ اصال آمیختگى ندارد
خالص ساختن وجود است برای خدا. بھ پس، مراد از اخالص در آن سوره مبارکھ نیز توحید را نیز کلمھ اخالص می نامند. 

است، بلکھ مقصود توحید نظری  ،نیست ،در مقابل شرک عملیالص عملی، الص مورد نظر در اینجا ا خعبارت دیگر، اخ
البتھ، توحید عملی متوقف و . کھ در برابر شرک نظری می باشد، و این بھ معنای خالص دانستن وجود فقط برای خدا

  مشروط بھ توحید نظری است.
1بھ اقسامی تقسیم نموده اند: نیز را  وحیدت 2توحید وجود،  - 3توحید واجب الوجود،  - 4توحید خالق،  - 5توحید رّب،  - - 

توحید را بپذیرد. . و گفتھ اند مسلم باید بکوشد تا ھمھ این اقسام توحید معبود  
یِن َمْعِرفَتُھُ َو َكَماُل َمْعِرفَتِِھ طالب، علیھ الّسالم، نیز فرمود، " امیر المؤمنین، علی بن ابی ُل اَلدِّ اَلتَّْصِدیُق بِِھ َو َكَماُل اَلتَّْصِدیِق أَوَّ

فَاِت َعْنھُ لَِشھَاَدةِ  ْخالَِص لَھُ نَْفُي اَلصِّ ْخالَُص لَھُ َو َكَماُل اَْإلِ  ُكلِّ ِصفٍَة أَنَّھَا َغْیُر اَْلَمْوُصوِف َو َشھَاَدِة بِِھ تَْوِحیُدهُ َو َكَماُل تَْوِحیِدِه اَْإلِ
فَةِ  ُكلِّ َمْوُصوٍف أَنَّھُ َغْیرُ  "اَلصِّ  
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بھ [ و كمال تصدیق ،اوست ]بھ وجود[او تصدیق  معرفت و كمال  ،ستخدا معرفتدین  ّولا(نھج البالغة، خطبھ اّول) (
 بھ خاطر شھادت ھر، از او  است تاصف ، و کمال إخالص او نفیوستإخالص ا اوتوحید و كمال توحید اوست،  ]وجود او
).صفت استی بر اینکھ غیر ھر موصوفت شھادو است، موصوف بر اینکھ غیر صفتى   

چنین انسان كاملي در نفِي صفاِت زاید بر ذات خلیفھ خدا و آیِت كبراي اوست؛ یعني ھمان طور كھ  ھم چنین گفتھ شده است:
آن اوصاف كمالي عین ذات اوست و غیر از تفاوت   ي خداوند داراي اسماي حسنا و صفات علیاي ذاتي نامحدود است و ھمھ

مفھومي ھیچ گونھ تغایري با ذات اقدس الھي ندارد، خلیفھ او نیز مظھر ھمان اسماي حسنا و آیت ھمان صفات علیاي مزبور 
آن اوصاف كمالِي محدود، عین ذاِت محدود اوست و غیر از تفاوت مفھومي با یكدیگر و   ي است، لیكن بھ طور محدود و ھمھ

مقّدس خلیفھ خدا ندارد؛ زیرا چنین انسان كاملي آیت خداي سبحان است كھ نھایت  با ذاْت ھیچ گونھ تغایري با ھم و با ذات
فَاِت َعْنھُ اخالص در معرفت توحیدي او نفي صفات زاید بر ذات است: " ْخالَِص لَھُ نَْفُي اَلصِّ ..."َكَماُل اَْإلِ  

" آن ال إلھَ إالَّ هللاُ کھ حقیقت کلمھ توحید، یا " پس، شاید یکی از اشارات این کالم فاطمھ زھراء، علیھا الّسالم، این بوده باشد
است کھ شھادت دھنده ایمان نداشتھ باشد جز هللا تعالی، جز او را نبیند، و جز او را عبادات نکند، و ھمانگونھ کھ خدای تعالی 

الص است، و یک حقیقت است، و ھمھ اسماء و صفات شؤون ھمان حقیقت بسیط واحد است، خلیفھ و ولی خاتم او نیز خ
شود. ھای ھمان حقیقت واحد می کند از او، از صفات و افعال متنّوع و گوناگون، جلوه ھرچھ ظھور می  

3. َن اْلقُلُوَب َمْوُصولَھا  بھ کلمھ توحید بر  "َمْوُصولَھاآید کھ ضمیر در " . از ظاھر کالم، بر میھا نھاد پیوند آن را بر قلبو  :َوَضمَّ
ال "، پس، مراد آن است کھ کلمۀ قلوب قرار دادبر نی خدای تعالی پیوند و اتّصال کلمھ توحید را گردد. بر این اساس، یع می

، نھ قوای دیگر کنند اثر پیوند و اتّصال با او را دریافت می" تاویلی و حقیقتی دارد کھ ھمان إخالص است، و قلب إلھَ إالَّ هللاُ 
ِ َوَما نََزَل ِمَن ٱْلَحقِّ َوالَ یَُكونُوْا َكٱلَِّذیَن أُوتُویَأِْن فرماید، " خدای تعالی میانسان را.  ْا ٱْلِكتَاَب لِلَِّذیَن آَمنُۤوْا أَن تَْخَشَع قُلُوبُھُْم لِِذْكِر ٱ>َّ

ْنھُْم فَاِسقُونَ  برای کسانی کھ ایمان آن نرسیده است آیا وقت ( )الحدید 57:16("  ِمن قَْبُل فَطَاَل َعلَْیِھُم ٱألََمُد فَقََسْت قُلُوبُھُْم َوَكثِیٌر مِّ
كتاب  شده بودندو نباشند مانند كسانى كھ داده  ،چھ از حق نازل شده استذكر خدا و آن یبراھایشان  آوردند کھ خاشع شود قلب

فاسق باشند).ھاى آنھا قساوت پیدا كرد، و بسیارى از آنھا  زمانى طوالنى بر آنھا گذشت و قلبو ، از پیشترآسمانى   
4. "، و ال إلھَ إالَّ هللاُ "شود از کلمھ،  . یعنی، آنچھ دریافت مینورانی گرداند در فکر معقول آن را و :َوأَناَر في اْلفَِكِر َمْعقُولَھا 

شود را، در قلب واضح و آشکار  شود را در قلب قرار داد، و معقول و آنچھ را از آن فھمیده می تجربھ و ذوق وجودی می
ساخت.   

5. ھا  دیدنش نتوانند، و زبان دیدگان[ھمان کھ]  :اْلُمْمتَنُِع ِمَن اْإلَ◌ْبصاِر ُرْؤیِتُھُ، َوِمَن ْاألَْلُسِن ِصفَتُھُ، َوِمَن اْألَ◌ْوھاِم َكْیفِیَّتُھُ  
نوع داند، لیکن ابصار مم یابند، و فکر معنای و معقول آن را می یعنی قلوب اثر اتّصال را میھا چگونگیش.  توصیفش، و وھم

ال تُْدِرُكھُ اْألَْبصاُر َو فرماید " شده باشند از دیدن او، و از زبان از توصیف او، و اوھام از درک چگونگی او. خدای تعالی، می
(درک نکنند او را دیدگان، ولی او درک کند دیدگان را، و او ھمان  )األنعام 6:103(" ھَُو یُْدِرُك اْألَْبصاَر َو ھَُو اللَّطیُف اْلَخبیرُ 
ِ اْلُمْخلَصینَ "فرماید،  لطیف خبیر است)؛ و ھم چنین می ا یَِصفُوَن إِالَّ ِعباَد هللاَّ ِ َعمَّ 160( "  ُسْبحاَن هللاَّ  )الّصافات 37:  159-
ھا از  پس، اینکھ آن حضرت، علیھا الّسالم، فرمود زبان کنند، مگر بندگان مخلَص خدا). (منّزه است خدا از آنچھ توصیف می

ھای غیر مخلَصین بوده باشد.  اند، شاید مراد زبان توصیف او دور داشتھ شده  
6. آید آن است کھ او را ماھیتی نیست، و او بسیط  سبب آنکھ چگونگی خدای سبحان در وھم نمی: و اشاراتی عرفانی توضیح 

 شود کند کھ چنین آغاز می نقل میفرعون موسی، علیھ الّسالم، را جوابی بین کریم سؤال  مطلق است. خدای تعالی در قرآن
، ادامھ این سؤال و )فرعون گفت پروردگار عالمھاى آفریدگان چیست؟الشعراء) ( 26:23" (قاَل فِْرَعْوُن َو ما َربُّ اْلعالَمینَ "

َماَواِت َواألَْرِض وَ جواب چنین است:"  وقِنِیَن قَاَل َربُّ السَّ قَاَل لَِمْن َحْولَھُ أَال تَْستَِمُعوَن قَاَل َربُُّكْم َوَربُّ آبَائُِكُم  َما بَْینَھَُما إِن ُكنتُم مُّ
لِیَن قَاَل إِنَّ َرُسولَُكُم الَِّذي أُْرِسَل إِلَْیُكْم لََمْجنُوٌن قَاَل َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما بَیْ  إِلَھًا  نَھَُما إِن ُكنتُْم تَْعقِلُوَن قَاَل لَئِِن اتََّخْذتَ األَوَّ

بِیٍن قَاَل فَأِْت بِِھ إِن ُكنَت ِمَن الصَّ  بِیٌن َغْیِري َألَْجَعلَنََّك ِمَن اْلَمْسُجونِیَن قَاَل أََولَْو ِجْئتَُك بَِشْيٍء مُّ اِدقِیَن فَأَْلقَى َعَصاهُ فَإَِذا ِھَي ثُْعبَاٌن مُّ
گفت: پروردگار آسمانھا و زمین و آنچھ میان آن ("  ْلَمَإلِ َحْولَھُ إِنَّ ھََذا لََساِحٌر َعلِیٌم لِلنَّاِظِریَن قَاَل لِ   بَْیضاءُ  َونََزَع یََدهُ فَإَِذا ِھَي 

دو است ] گفت: پروردگار  [موسى دوباره !شنوید؟ آیا نمى] بھ كسانى كھ پیرامونش بودند گفت:  [فرعون اگر اھل یقین باشید. -
ً این پیامبرى كھ بھ سوى شما فرستاده شده، سخت دیوانھ است.] گفت:  شما و پروردگار پدران پیشین شما. [فرعون  واقعا

پروردگار خاور و باختر و آنچھ میان آن دو است«] گفت:  [موسى اگر خدایى غیر از من «] گفت:  [فرعون اگر تعقّل كنید. -
ً تو را از گفت: اگر راست  بیاورم؟ گفت: گر چھ براى تو چیزى آشكار ] زندانیان خواھم ساخت. [جملھ اختیار كنى قطعا

دستش را بیرون كشید و بناگاه آن براى و پس عصاى خود بیفكند و بناگاه آن اژدرى نمایان شد.  گویى آن را بیاور. مى
)واقعاً این ساحرى بسیار داناست.] بھ سرانى كھ پیرامونش بودند گفت:  نمود. [فرعون تماشاگران سپید مى  

فتگو را در فصوص الحکم شرح داده است، کھ ما ترجمھ و شرح آن را از ممدالھمم استاد شیخ ابن عربی این اشارات این گ
کنیم: عارف آیة هللا حسن زاده آملی نقل می  

؟ این سؤال ناشى از جھل فرعون نبود.َو ما َربُّ اْلعالَِمینَ حكمت سؤال فرعون از ماھیت الھیھ كھ گفت   
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شود باید بھ جنس و فصل جواب داده شود و  ء یعنى از چیستى آن پرسش مى كھ از ماھیت شي "ما ھو"چون سؤال بھ لفظ 
ء مركب باشد و اگر مركب نباشد بھ تفصیلى است كھ عن قریب گفتھ خواھد شد. جنس و فصل در آن جایى است كھ شي  

و ھمانا سؤال ناشى از قصد و اختبار بود تا جواب موسى را با دعواى وى، ز جانب پروردگارشرسالت ا - ببیند و فرعون،  -
دانست تا بھ جواب وى بر صدق دعوایش بھ رسالتش استدالل نماید و سؤال  مرتبھ مرسلین را مطابق واقع در علم بھ حق مى

كرد سؤال ایھام از جھت حاضران كھ اصحاب موسى و اصحاب فرعون بودند تا اینكھ در سؤال خود بھ آنان بشناساند من 
. آن چھ را كھ خود بدان در نفس خود شاعر است.ْشُعُرونَ َحْیُث ال یَ   

عالمھ قیصرى گوید:حاضران ارباب نظر و عقل بودند و معتاد بودند كھ أشیاء را بھ حدود آنھا بدانند و حد مشتمل بر جنس و 
ان بر دانست كھ حقیقت حق ممكن نیست كھ مركب از جنس و فصل باشد لكن شیط فصل است و فرعون، عارف بود مى

فرعون تسلط یافت كھ اظھار انانیت كرد.  
پس چون موسى علیھ السالم او را جواب داد آن چنان كھ علماى بھ امر (یعنى آگاھان بما في نفس االمر) باید جواب بدھند 
فرعون بھ علت ابقاى منصب خود اظھار نمود كھ موسى مطابق سؤالش جواب نداده است و بھ حاضران از جھت قصور فھم 

نان چنین وا نمود كرد كھ فرعون، اعلم از موسى است و لذا چون موسى جوابى را كھ سزاوار بود داد و در ظاھر جواب آ
إِنَّ َرُسولَُكُم الَِّذي دھد و بھ اصحاب خود گفت:  دانست كھ او جز بدین وجھ جواب نمى سؤال فرعون نبود داد و فرعون ھم مى

پندارید علم آن چھ از او پرسیدم بر او پوشیده  ). یعنى این كسى كھ بھ زعم خودتان رسول مى27عرا: (ش أُْرِسَل إِلَْیُكْم لََمْجنُونٌ 
  است.

پس سؤال صحیح است زیرا سؤال از ماھیت، سؤال از حقیقت مطلوب است و ناچار مطلوب در نفس خود بر حقیقتى است. 
باشد و آن كھ  حد در آن چھ كھ اشتراك در آن راه دارد مىاند این  اما كسانى كھ حدود را مركب از جنس و فصل قرار داده

براى او جنس نیست الزم نیست في نفسھ بر حقیقتى نباشد كھ آن حقیقت براى غیر آن نبوده باشد.  
باشد.  پس سؤال صحیح است بر مذھب اھل حق و علم صحیح و عقل سلیم و جواب از آن جز آن چھ موسى بدان داد نمى

باشد). ط جز بھ لوازم بیّنھ آن نمى(زیرا تعریف بسای  
خالصھ، غرض شیخ اینكھ حد بھ معنى جنس و فصل در حق سبحانھ بلكھ در ھمھ بسایط صادق نیست و آنى كھ یعنى حق 

سبحانھ و بسیطى كھ براى او جنس نیست این گونھ نیست كھ بر حقیقتى كھ غیر او با او در آن حقیقت شریك نباشد - نبوده  -
شود ھم جنس نداشتھ باشد و ھم بر حقیقتى بوده باشد كھ غیر او با او در آن حقیقت شریك نباشد. پس سؤال  بلكھ مى باشد.

باشد. فرعون از ماھیت الھیھ صحیح است و چون بسیط است جوابش جز بھ ھمان نھج كھ موسى داده است نمى  
راه شناخت بسایط  

بحثى است كھ عارف در تحكیم مبناى خود و رّد مبناى اھل نظر بدان در ادراك بسایط یعنى علم بدانھا فالسفھ و عارفان را 
اعتماد و اتكا دارد. زیرا اھل نظر گویند كھ باید حقایق أشیاء و حدود آنھا را از جنس و فصل بھ طریق استدالل بھ یكى از 

حصر بھ نظر فلسفى اشكال اربعھ بھ دست آورد. ولى سخن عارف این است كھ چنین نیست كھ طریق تحصیل معارف، من
یعنى اقامھ صغرى و كبرى و تشكیل شكل و دیگر قواعد منطقیھ بوده باشد. بلكھ طریقى دیگر نیز وراى طور عقل یعنى عقل 

باشد وگر نھ بھ تحصیل معرفت بسایط، مطلقا اعم از بسایط عالم عنصرى چون  نظرى كھ سیره فیلسوف است در اختیار مى
یابیم عارف در اینجا سخنى  ات نوریھ كھ عقول و مفارقاتند چھ نحوه و بھ چھ طریق راه مىاعراض و بسایط بھ معنى مجرد

از فوق طور عقل دارد كھ در فصوص سالفھ گفتھ آمد، شیخ الرئیس در منطق برھان شفا در تحصیل بسایط حرفش این است 
اكنون در عبارت فوق نقل كردیم. پس فیلسوف شود بدانھا راه یافت. ھمین حرف است كھ  كھ جز از راه لوازم بینھ آنھا نمى

ھم در بسایط ناچار است بھ وراى طریق عقل نظرى یعنى اقامھ دلیل منطقى تمسك بجوید مع ذلك سخن عمده در ادراك 
یابد. انسان مر حقایق أشیاء خواه مركب و خواه بسیط است كھ چگونھ علم بدانھا راه مى  

لم قدسي دانست و بیان آن موكول بھ بحث بسیار عمیق و مھمى است كھ ھر یك از حكیم این معنى را باید از فناى نفس در عا
و عارف را در آن بیانى خاص است. چنانكھ عالمھ قیصرى در مقدمات فصوص بیانى دارد و صدر المتألھین در چند جاى 

َك أَْمراً.اسفار و حاجى سبزوارى در چند جاى حكمت منظومھ، لََعلَّ هللا یُْحِدُث بَْعَد ذلِ   
و ھنا سّر كبیر، فإنّھ أجاب بالفعل لمن سألھ عن الحّد الذاتي، فجعل الحّد الذاتي عین إضافتھ الى ما ظھر بھ من صور العالم، أو 

ما ظھر فیھ من صور العالم.  
ذاتى را بھ و در اینجا، سّر بزرگى است (كھ از نظر عقل مستور است) و آن اینكھ حضرت موسى علیھ السالم سؤال از حّد 

اند و یا صور عالم كھ در او ظاھر  صور عالم كھ بھ سبب حق ظاھر شده  فعل جواب داد یعنى حد ذاتى را عین اضافھ حق بھ
اند گردانید. شده  

پس كأن موسى علیھ السالم در جواب قول فرعون كھ گفت َو ما َربُّ اْلعالَِمیَن فرمود: آن كسى است كھ صور عالمین در او 
).24(شعرا:  إِْن ُكْنتُْم ُموقِنِینَ شود. چھ عالمین از علو باشند كھ سما است و چھ عالمین از سفل كھ ارض است.  ظاھر مى  

شود. او یظھر ھو بھا یا اینكھ در جواب فرمود: آن كسى است كھ بھ صور عالمین ظاھر مى  
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صور عوالم، مظاھر حقند كھ حق در آنھا بنا بر وجھ اول صور عوالم در حق و بھ واسطھ حق ظاھرند و در صورت دوم 
ظاھر شده و خود را نشان داده است. چون بھ وحدت شخصیھ وجود یك حقیقت ذات مظاھر است.  

پس چون فرعون بھ اصحاب خود گفت كھ او مجنون است یعنى علم جواب سؤالى كھ از او شد بر وى پوشیده است موسى 
ن مرتبھ او را در علم الھى بداند. زیرا موسى عالم بود كھ فرعون، این معنى را علیھ السالم بیان را مزید گردانید تا فرعو

) مشرق ظاھر 28(شعرا:  َربُّ اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو ما بَْینَھُما إِْن ُكْنتُْم تَْعقِلُونَ داند پس در جواب فرمود:  یعنى علم الھى را مى
یعنى اگر شما اصحاب تقییدید زیرا كھ عقل تقیید است. إِْن ُكْنتُْم تَْعقِلُونَ  باطن یعنى رّب ظاھر و مستور است.است و مغرب   

تقیید یا در ظاھر است كھ أجسام و لواحق أجسام یعنى عوارض و احوال آنھاست. یا در باطن است كھ مجردات و توابع 
قان معرفت شھودى.آنھاست و تقیید از عقل است كھ عقال و پاى بند است كھ ھمان معرفت فكرى است و ای  

نظر شیخ این است كھ حضرت موسى ھم بھ مشرب عرفان كھ غایت آن معرفت شھودى است جواب فرمود، كھ جواب اول 
است. چنانكھ در آخر آیھ إِْن ُكْنتُْم ُموقِنِیَن گفت و جواب دوم بھ مشرب فلسفھ و حكمت یعنى عقل نظرى است كھ غایت آن 

است و ظاھر، معلول باطن و قائم بھ اوست كھ اگر از راه معرفت شھودى جواب  معرفت فكرى است كھ ظاھر و باطن
خواھى این. خواھى آن و اگر از راه معرفت فكرى جواب مى مى  

پس جواب اول جواب موقنین است كھ اھل كشف و وجودند (وجود یافتن، وجدان) لذا بھ آنان فرمود: إِْن ُكْنتُْم ُموقِنِیَن. یعنى 
وجود ھستید من بدانچھ كھ شما در شھود و وجود خودتان یقین دارید اعالم كردم (كھ این جواب عارفان بھ  اگر اھل كشف و

امر است كھ اصحاب یقین و عیانند) و اگر از این صنف نیستید در جواب ثانى شما را جواب دادم اگر اھل عقل و تقیید و 
دانید. پس موسى علیھ السالم بھ ھر دو وجھ جواب  كند مى ىحصر ھستید و حق را محصور در آن چھ ادلھ عقول شما عطا م

داد تا فرعون فضل و صدق او را در ادعاى رسالت بداند.  
و علم موسى أن فرعون علم ذلك أو یعلم ذلك لكونھ سأل عن الماھیة، فعلم أن سؤالھ لیس على اصطالح القدماء في السؤال بما 

ال حّد لھ بجنس و فصل، فلّما علم موسى ذلك أجاب. ھو لكونھم ال یجیزون السؤال عن ماھیة ما  
باشد. دانست كھ فرعون بھ فضل و صدق او در آن چھ جواب داده عالم مى و موسى مى  

دانست كھ سؤال وى بر اصطالح قدما در  شود، زیرا فرعون از ماھیت رب سؤال نمود و موسى مى یا بعد بھ آن عالم مى
سؤال بما ھو نیست.  

ماى پیشین و در نزد حكیم فلسفى سؤال بھ ما ھو در آن جایى است كھ مسئول عنھ داراى حد یعنى جنس و فصل قدما یعنى حك
شود چنانكھ  بوده باشد و تا كنون در كتب فلسفى بر ھمین معنى رایج است جز اینكھ گاھى حد بھ معنى اعم نیز اطالق مى

و                           ر این معنى بر حق سبحانھ كھ صمد حق استكھ ب» ء ھو ھو ما بھ الشي«ماھیت نیز بھ معنى اعم یعنى 
شود. زیرا قدما سؤال از ماھیت چیزى را كھ حد جنسى و  مفارقات مرسلھ و مطلق بسایط اعم از مادى و معنوى اطالق مى

كرده است. یعنى از حد دانست كھ فرعون بھ اصطالح قدما سؤال ن پس چون موسى مى دھند. فصلى براى او نیست اجازه نمى
اش در ذھن جنس و فصلند و در خارج ماده و صورت سؤال نكرده است، او را بھ دو وجھ یاد شده  و ماھیتى كھ اجزاى ذاتیھ

دانست كھ فرعون بر مبناى اصطالح مذكور سؤال كرده  (معرفت شھودى و معرفت فلسفى) جواب داد و اگر موسى مى
كند). گونھ از چیزى كھ اجزاى ذاتیھ ندارد سؤال حدى مىكرد (كھ چ است، او را تخطئھ مى  

پس چون موسى مسئول عنھ را كھ رب عالمیان است عین عالم قرار داد، فرعون بھ این لسان با موسى خطاب نمود و قوم 
دھم. شعور بدان نداشتند و بھ موسى گفت: اگر جز من الھى اتخاذ كنى تو را از مسجونین قرار مى  

پوشانم (یعنى  السجن من حروف الزوائد: أي السترنّك: سین سجن از حروف زواید است. یعنى ھر آینھ تو را مىو السین في 
پوشانم بھ این معنى بر تو حاكم و غالبم). تو را تحت ظھور خودم و غلبھ بر تو مى  

م.زیرا تو مرا جواب دادى بھ چیزى كھ بدان مرا تأیید نمودى كھ مثل این قول را بھ تو بگوی  


