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Abstract
Qadhi Sa`id Qomi is one of the mystics and sages of the second half of the
11th century AH who has tried to reach the depths of the intentions of the
infallible narrator by reflecting on the narrations of the Ahl al-Bayt. Since the
previous principles and prerequisites of each person play a serious role in
understanding the sacred texts, in this article, one of the judicial
presuppositions of Qadhi Sa`id Qomi, i.e. his belief in the personal unity of
existence, is examined and its effect on his understanding will be displayed.
For this purpose, the effect of this mystical view on his understanding of
narrations in three areas of language, epistemology and existence is
examined. In this research, it has been shown that Qadhi Sa`id Qomi`s belief
in the personal unity of existence in all three areas has led to a special
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understanding, and he is influenced by this basis even in lexical issues. It also
shows how he explains issues of monotheism, including the infinity of truth,
how God is the first and last, the negation of the theory of Incarnation and
unity, the God`s actual actor, and even man's free will be explained on the
personal unity of existence.
KeyWords: Personal Unity of Existence, Qadhi Sa'id Qomi, Understanding
of Holy Text.
Problem statement
Sacred texts have always had a special place among thinkers and the masses,
but there are sometimes disagreements in their approach to and understanding
of these texts. The main reason for this is the different pre-suppositions of the
commentators, which leads to different understandings of the single text.
Every thinker interprets sacred texts according to his own system of thought,
which is the result of several factor such as different geographical, historical
and cultural conditions, principles and presuppositions, and even their
different tools in dealing with the texts, and their interests and expectations.
Qadhi Sa'id Qomi as a sage, mystic and jurist of the 11th century AH, is no
exception to this rule. Therefore, his philosophical and mystical principles
have played an undeniable role in his interpretation of the sacred texts. One
of these pre-existing principles accepted by Qadhi Sa'id Qomi is the belief in
the personal unity of existence, which is stated in various places in his works.
Therefore, the question arises as to what extent the mystical basis of the
personal unity of existence has played a role in Qadhi Sa'id Qomi's
interpretations of Koran's monotheistic verses and Tradition?
Method
For this purpose, first referring to the philosophical and mystical works of
Qadhi Sa'id Qomi, his opinion on the mystical rule of personal unity of
existence was extracted and its effect on his other theosophical bases was
examined; then by referring to his interpretive works, the direct or indirect
effect of Mystical views on his understanding about sacred texts have been
examined in three areas: linguistic, epistemological, and existential.
Therefore, the method of this article is descriptive and analytical.
Findings and results
Qadhi Sa'id Qomi infers the personal unity of the existence from his other
foundations, such as equivocal of existence in the Creator and the creature,
the opposition of the Creator and the creature, and the perspective of his
negative theology. According to the Creator's oneness, he considers true
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existence to be exclusive to the God and leaves no share for creatures other
than appearance. In other words, the existence of creatures is not considered
to exist in front of the Divine existence; rather, the manifestation of this
unique existence. Accordingly, in the intellectual system of Qadhi Sa'id
Qomi, causality also refers to appearance. He also justifies the unity of
existence, intimacy, sincerity, resilience, primitiveness and finality,
providence and Divine knowledge, as well as the relationship between man's
voluntary actions and the unity of Divine acts and the inadequacy of the
Divine essence. He describes this view as a denial of the view of immanence
(holul) and identification (Ittehad).
With this intellectual structure, he has gone to the verses and hadiths, and
therefore the effect of this belief can be clearly seen in some of his
explanations and interpretations in three areas: linguistic, epistemological and
existential.
1) Qadhi Se'id Qomi has been influenced by this view in explaining words
such as Satan, Olow, Samad, Qahr, Noor and Ho, etc.
2) Influenced by his negative theological view, which is also considered to
be the product of the rule of personal unity, the Qom judge has explained
some Hadiths. He also considered the understanding of this rule to require
the annihilation of a person in this world or the hereafter, and has explained
various verses and hadiths accordingly. He has drawn true monotheism in
believing in this rule; on this basis, he describes the Hadiths that considered
Tahlil and Tahmid to be the best worship.
3) Qadhi Sa'id, who based this rule on the conclusion of the sepation the
Creator and things, explained the Hadiths that specify the identity of the
Divine Essence as well as the Hadiths that refer to His creatures and the
negation of His locality.
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چکیده
قاضی سعید قمی یکی از عرفا و حکمای نیمه دوم قرن یازدهم هجری است که با تأمل در روایات اهل بیت علیهم
السالم کوشیده است که به ژرفای مقصود گوینده معصوم آن دست یابد .از آنجا که در فهم متون مقدس ،اصول و
پیش دانسته های پیشین هر فرد ایفاگر نقشی جدی است ،در این نوشتار یکی از پیش فرضهای حکمی قاضی
سعید قمی ،یعنی اعتقاد وی به وحدت شخصی وجود بررسی میگردد و تأثیر آن در فهم او از متون مقدس نشان
داده خواهد شد .برای این منظور تأثیر این دیدگاه عرفانی بر فهم او از روایات در سه ساحت زبانی ،معرفت شناختی
و وجودی بررسی میگردد .در این تحقیق نشان داده شده است که اعتقاد به قاضی سعید به وحدت شخصی وجود
در هر سه ساحت فهمی ویژه را در پی داشته است و او حتی در مباحث لغوی نیز متأثر از این مبنا است .همچنین
نشان داده شده است که او چگونه مسائل مربوط به توحید از جمله نامتناهی بودن حق ،چگونگی اول و آخر بودن
خداوند ،نفی حلول و اتحاد ،فاعل حقیقی بودن خدا و حتی اختیار انسان را مبتنی بر وحدت شخصی وجود تبیین
میکند.
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مقدمه

همواره متون مقدس نزد اندیشمندان و توده مردم از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است؛
اما در مقام مواجهه و فهم ایشان از این متون بعضاً اختالف نظر مشاهده میگردد .به عنوان
نمونه ،منکر یک مبدأ حکیم ،به پیام وحیانی او نیز معتقد نیست و این متون را اسطوره،
ساخته بشر و یا چون افراد حلقه وین و ویتگنشتاین متقدم ،گزارههای بیمعنا تلقی میکند.
در دیگر سو ،یک فرد معتقد با پیشدانستههایی مانند مصونیت متون از جهل و تناقض،
خودبسندگی معنایی ،فراعصری و فراسرزمینی بودن با این متون مواجه میشود و در میان
همین معتقدان به وحیانی بودن متن مقدس پیشفهمها موجب فهمهای متفاوت از متن
واحد شده است .بنابراین هر متفکری آیات و روایات را مطابق نظام فکری خویش تفسیر
میکند؛ نظام فکری که معلول عواملی چون شرایط متفاوت جغرافیایی ،تاریخی و فرهنگی،
مبانی و پیشفرضها و حتی ابزار متفاوت ایشان در رویارویی با روایت ،عالیق و انتظارات
عالمان دینی است (واعظی ،8573 ،ص 882؛ جوادی آملی ،8578 ،ص  855و همو،
 ،8573ص  .)820به دلیل این که ممکن نیست ذهن را از همه دانشها و معارف قبلی
خالی کرد .اصول پیشینی مقبول هر فرد ،هرچند به صورت ناآگاهانه ،به عنوان مبادی
تصوری و تصدیقی وی در فهم و تفسیر او از روایات تأثیر گذار است( 7جوادی آملی،8572 ،
ص  721و همو ،8577 ،ص .)882-880
قاضی سعید قمی به عنوان حکیم ،عارف و فقیه قرن یازدهم هجری ،در شرح روایات اهل
بیت علیهم السالم کوشیده است .وی که معتقد بود علم و حکمت جز از اهل بیت علیهم السالم ظاهر
نمیگردد 8،در طول عمر خود بیشترین همت خود را مصروف شرح احادیث کرد و در جمع
بین فلسفه ،عرفان و شریعت تالش بسیارکرد (ابراهیمی دینانی ،8555 ،ج  ،3ص 322؛
حبیبی ،7220 ،ج  ، 7ص 0؛ روضاتی ،8551 ،ص .3)72
یکی از این اصول پیشینی مورد قبول قاضی سعید قمی اعتقاد به وحدت شخصی وجود
است که در جای جای آثار خود به این مطلب تصریح کرده است 2.اکنون این پرسش
مطرح میگردد که مبنای عرفانی وحدت شخصی وجود تا چه اندازهای در برداشتهای
قاضی سعید قمی از آیات و روایات توحیدی نقش ایفا کرده است؟

38

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

در این نوشتار در ابتدا به بررسی نگاه قاضی سعید قمی به وحدت شخصی وجود پرداخته
میشود .مبحثی که در بین پژوهشهای پیرامون قاضی سعید قمی 0حداقل به صورت
مستقل یافت نشد و سپس به تأثیرات این نگاه در دیدگاهها و شرح آیات و روایات توجه
میشود .این در حالی است که برخی در فضای شیعی از روایات مورد استفاده قاضی سعید،
1
فهمی کامالً متفاوت در جهت نفی وحدت وجود دارند.
وحدت شخصی وجود

قاضی سعید قمی نیز همنوا با عرفای پیشین 1،قائل به وحدت شخصی است و توحید ذاتی
را چنین ترسیم میکند که ذاتی جز او نیست و غیر او باطل هستند؛ او با جمالتی نظیر
«فال وجود للغیر أصال» و «و لیس فی الوجود الّا اللّه المتوحّد بصفاته» و «ال شیء فی
الوجود سواه و ال حقیقۀ لما سواه» به این مطلب تصریح میکند .در نگاه وی ،در توحید
خالص و حقیقی ،جز به ظهور الهی ،هیچ شیئیت و ظهور و اثری برای مخلوقات در نظر
گرفته نمی شود؛ او کسی را مومن واقعی به شمار میآورد که عقیده داشته باشد ماسوی
اهلل ازالً و ابداً باطل هستند و به طور کلی رائحه ثبوت و وجود را استشمام نکردهاند.
شاید در نگاه ابتدایی ،به نظر برسد که قاضی سعید قمی متأثر از ابن سینا 2،میکوشد که
استحقاق عدم ممکنات را با امکان ذاتی موجودات توجیه کند 2.در این منظر ،هر چیز به
اعتبار خودش و جدا از افاضۀ الهی شایسته بطالن و عدم است .اشیا تنها با لحاظ فاعلشان
موجود میگردند .زیرا بنا بر محال بودن انقالب ،هیچگاه نیستی محض ،هستی نمیشود،
بلکه مخلوقات به واسطۀ جلوهگری فاعل حقیقی در آئینه ممکنات کرد پیدا میکنند.
اما در نگاه دقیقتر ،قاضی سعید قمی با رد تقسیم مشایی که برای اشیا دو وجه حقی و
نفسی در نظر میگیرد ،بیان میکند که وجه نفسی در حقیقت عدم الوجه و الشئ است.
او این دیدگاه را بدین صورت تصحیح میکند که هر شئ دو وجه رو به سوی حق دارد:
یکی بی واسطۀ اسباب؛ در این حالت ،فیض الهی به طور مستقیم به او میرسد و حق
تعالی بر او تجلی میکند .زیرا همه ماسوی و از جمله نفس خود را مستهلک کرده است.
دیگری ،وجهی که حق تعالی را با واسطه اسباب و با تجلی آن بر عقل میبیند؛ در این
حالت نیز هرچند مظهر ،مستهلک نزد ظاهر است اما هنوز شائبهای از غیریت وجود دارد.
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اصوالً در دیدگاه قاضی سعید قمی که قائل به محاذات عوالم است ،موجودات مرتبه مادون
ظل و رقیقه موجودات عالم برتر هستند ،مراتب پایینی نزد مرتبه فوقانی خود هالک
هستند؛ از این رو ،این قاعده درباره باری تعالی که فوق تمام عوالم است ،به طریق اولی
صادق است (قمی ،7212 ،صص  703و  782و همو ،7220 ،ج  7صص  211و 321و
 823و 872و ج  8صص  080و 272و 383و 80و ج  3صص 872و  33و همو،8558 ،
ص .)21
البته بر پایۀ مبنای دیگر قاضی سعید قمی مبنی بر اشتراک لفظی و تباین وجودی بین
خالق و مخلوقات 75،توجیه وحدت شخصی وجود در سیستم فکری وی ،امر مشکلی به
نظر نمیرسد .زیرا وجود خداوند با وجود مخلوقات دو امر مباین هستند و با توجه به اثبات
یکتائی خالق ،وجود او نیز منحصر به فرد خواهد بود.
وی با توجه به این اصل عرفانی وحدت شخصی وجود ،فروعاتی را نیز نتیجه میگیرد:
الف) قاعده «ال موثر فی الوجود اال اهلل»
طبیعی است که وقتی وجود منحصر در خدا باشد ،اثری نیز جز از او یافت نگردد .قاضی
سعید قمی بیان میکند که اثر و فعل از خدای تعالی است و عقول و نفوس تنها وسائط
فیض الهیاند .خالق و فاعل حقیقی خداست و صنع هیچ چیزی ،خواه کلی ،خواه جزیی،
جز از خدا نیست (قمی ،7212 ،ص  782و همو ،7220 ،ج  7صص  321و.)22
ب) تبدیل علیت به تشأُن و ظهور
قاضی سعید قمی بر خالف مالصدرا که از تغییر مفهوم علیت ،وحدت شخصی را اثبات
میکند ،از وحدت شخصی وجود این نتیجه را استخراج میکند که معلول ظهور علت است.
قاضی سعید قمی بر پایه دیدگاهش که معلول نزد علتش نیستی مطلق و عدم محض است
و متأثر از عرفای پیشین (قیصری ،8558 ،ص 00؛ فناری ، 8575 ،ص  )728و با توجه به
اصل عدم انفکاک علت از معلول ،معتقد است که معلول ظهور آن چیزی است که در باطن
علت است و ایجاد ،اظهار آن چیزی است که در ضمیر علت قرار دارد .از دید او ظاهر و
باطن شئ واحدی هستند که به اعتبار متغایرند؛ از سویی ،ظاهر چیزی جز باطنی که
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ملکوت آن شئ است نمیباشد و از دیگر سو ،هر باطنی ظهور و تجلی دارد که ظاهر عنوان
آن باطن است .لذا علت و معلول در عقلیات شئ واحدی هستند که اعتباراً مختلف هستند
(قمی ،7212 ،صص  858و  721و  722و همو ،7220 ،ج  7ص  837و ج 8ص .)2
وی سنخیت علت و معلولی را که فیلسوفان سلف بیان میکند ،نمیپذیرد ،بلکه با قاعدۀ
«ظهور علت در معلول» بیان میکند که خصوصیت مشترک بین علت و معلول به اعتبار
امر ذاتی یا عرضی مشترک بین این دو نیست؛ او چنین مینویسد« :المعلول هو سر العلۀ
و صورته اعنی بذلک انه باطن العلۀ و سرها الذی ظهر النه یرشح علیه ما یطفح منها»
(قمی ،8558 ،ص .)722
بنابراین ،معلول در علت مندمج است و لذا هر چیزی از هر چیز صادر نمی گردد .البته وی
از بیم نقض نشدن قاعده «علیۀ کل شئ لنفسه محال» 77،عدم مناسبت و سنخیت را بین
صانع و مصنوع حفظ میکند تا گرفتار ترکیب در خالق نگردد و سنخیت علی و معلولی را
تنها در ماسوی اهلل و برای صاحبان ماهیت محفوظ میدارد (قمی ،8558 ،ص 820؛ همو،
 ،7220ج 7ص  .)702قاضی سعید قمی که معتقد به تباین ذاتی ،صفاتی و افعالی خدا با
مخلوقات است با انضمام دیدگاه اصالت ماهیتیش با تباین علت و معلول ،قاعدۀ «فاعل شئ
ال یوصف به»را پیریزی میکند و بر این اساس ،معتقد است که خداوند به هیچ یک از
اوصاف ذوات اشیا مانند ماهیت داشتن متصف نمیشود 78.بنابراین در نگاه قاضی سعید
قمی کل عالم مظاهر انوار الهی و آئینه کماالت او میباشد ،لذا علم به هر نمودی ،علم
توحید میداند؛ زیرا به غیر از اهلل و صفات و افعالش چیزی نیست که متعلق علم قرار گیرد
(قمی ،7220 ،ج  7صص 072و  718و ج  8ص .)101
)1توضیح برخی مسائل حکمی بر پایه وحدت شخصی
قاضی سعید قمی از وحدت شخصی وجود دیگر مبانی خود همانند اشتراک لفظی وجود
در خالق و مخلوق ،تباین خالق و مخلوق و دیدگاه الهیات سلبی خویش را نتیجه میگیرد.
او متکی بر این مبنا برخی از معضالت حکمی را توضیح میدهد از آن جمله:
 -7قاضی سعید قمی با توجه به وحدت شخصی وجود ،صمدیت و الحدی الهی توجیه
میکند .او با تأکید بر واحد عددی نبودن حق تعالی و وحدت شخصی او ،وحدت حقه
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حقیقی را محیط به تمام مراتب وحدت دانسته است .از نظر او ،احاطه الهی با وجود شئ
قابل جمع نیست؛ لذا خدا را نامحدودی میداند که غیرتش جایی برای غیر نمیگذارد .او
نتایجی چند را از این مطلب استخراج میکند:
الف) غیر او هیچ هستند و از آن رو که جمیع وحدتها و کثرتها نزد او هالک هستند.
بنابراین ،جایی برای حلول و اتحاد نمیماند.
ب) در مرتبۀ ذات همه اشیا هالکند؛ لذا معیت بین خالق و مخلوق را ذاتی نمیداند و آن
را به مرتبه اسما و صفات و فعل ارجاع میدهد.
ج) از آنجا که همه اشیا در برابر او مستهلک هستند ،او در عین اول بودن ،آخر نیز هست
(همان ،ج  7صص  322و  313و 302و  11و ج  8صص  225و 231و 821و .)2
 -8وی راز دست نیافتن عقل به ذات الهی را آن میداند که در آن مرتبه کل اشیا هالک
هستند؛ بنابرآنکه در نگاه وی ،ادراک شئ وقتی ممکن است که مدرک مستقل باشد؛ لذا
مدرکاتی که به نسبت حق تعالی هالک و باطل هستند ،به درک او راهی ندارند .او برای
اثبات دیدگاه خاص خود در الهیات سلبی و رد عینیت صفات با ذات الهی از این قاعده نیز
بهره میگیرد (همان ،ج  8ص  220و 21و ج  7ص  231و ج  3ص .)271
 -3وی با رد دیدگاه جبرگرایان و مفوضه ،انتساب فعل عبد با واسطه و بی واسطه ،انفرادی
و شراکتی ،حقیقی یا مجازی به خداوند را صحیح نمیداند .او با بهره بردن از مبنای وحدت
شخصی ،معضل انتساب افعال بندگان به خدا را حل میکند و امر بین االمرین را توضیح
میدهد .از نظر او ،جبر و تفویض نقیض یکدیگر نیستند؛ پس امر سومی نیز ممکن است؛
ثانیاً امر بین االمرین ،امر بین دو فاعل یا امر مرکب از جبر و تفویض یا امری که به جهتی
جبر و به لحاظی تفویض باشد ،نیست که همه این فروضات نوعی شرک است ،بلکه فرد
موجود باهلل ،مرید باهلل و قادر باهلل 73است .بنابراین ،ثنویتی در اراده و دوگانگی در ذات
مستقل مطرح نیست تا در انتساب امر به یکی از دو فاعل مردد باشیم .در نگاه وی ،با قطع
نظر از خداوند ،نه ذاتی در کار است و نه صفت و فعلی؛ نفس و قدرت و فعل و جمیع شئون
بندگان از ناحیه فیض الهی است و انتساب فعل به بندگان همانند انتساب وجود و ذاتشان
به خود است .بنابراین فعل عبد به این اعتبار ،به حسن و قبح متصف میگردد اما به اعتباری
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که شأنی از شئون الهی است به حسن و قبح وصف نمیگردد (همان ،ج  8صص 222
و.)720-727
 -2او بر اساس اعتقاد به وحدت شخصی و الهیات سلبی ،معتقد است که علم الهی در
مرتبه بساطت احدی ،علم حضوری نیست .زیرا علم حضوری متوقف و نیازمند به حضور
غیر ،خواه عقلی ،خواه خارجی است .لذا در مرتبه احدیت که معقوالت از یکدیگر متمایز
نیستند ،علم حضوری به اشیاء نیز جایگاهی ندارد (همان ،ج  8ص .)221-221
توجیه کثرت مشهود با اعتقاد به وحدت شخصی وجود

قاضی سعید قمی در توجیه کثرت مشهود تصریح میکند که ما عالم وجود را در حین
وجودش رفع نمیکنیم؛ او برای اشیا اعتباراتی را در نظر میگیرد:
الف) به اعتبار اشیا با یکدیگر.
ب) به اعتبار وجودش برای علتش که به آن احاطه و تسلط دارد.
ج) به اعتبار علت و جاعلش که در این مرتبه کثرت و تعدد ،قرب و بعدی در کار نیست.
او در توجیه کثرات بیان میکند که کثرتها نسبت استعدادهای ممکنات با وجود حق تعالی
است و از آنجا که نسبت ،امری عدمی است و عینیت و شیئیت ندارد؛ لذا حقیقتی جز او
وجود ندارد( 72همان ،ج  8صص  213و .)270
البته قاضی سعید قمی فهم وحدت شخصی وجود را در دنیا مقدور همگان نمیداند؛ فهم
این فقر و مسکنت ذاتی اشیا در دنیا تنها برای انبیاء و اولیاء و با رسیدن ایشان به مقام فنا
و عبودیت تام 70محقق میگردد .لکن سایرین که برای دیگر اشیا ،هویت مستقلی قائل
هستند ،وحدت شخصی وجود را درک نمیکنند و همان وجود متوهم شئ ،حجابی برای
درک ظهور الهی در آن شئ میگردد .در نگاه قاضی سعید قمی باور وجود مستقل برای
خود و غیر خدا ،اصل و ریشه هر گناه در اعمال و اقوال و اعتقادات میباشد؛ «وجودک ذنب
ال یقاس به ذنب» (همان ،ج  7صص  212و 301و  851و  757-753و ج  8صص 825و
 752و  22و همو ،8555 ،ص  12و همو ،7215 ،صص 821و 775-773و.)23
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اما در نهایت این مسأله نیز برای دیگران در آخرت آشکار خواهد شد که قاضی سعید قمی
بازگشت را به همین ظهور فنا و هالک ذاتی اشیا تعبیر میکند (قمی ،7220 ،ج  7ص
 28و ج  8صص  331و  352و ج  3ص .)38
 )2تأثیر اعتقاد به وحدت شخصی در شرح آیات و روایات در ساحت زبانی
این نگاه وحدت وجودی قاضی سعید موجب گردیده که حتی در شرح الفاظ نیز از آن متأثر
باشد.
 -7او در توجیهی برای معنای لفظ شیطان ،آن را برگرفته از بطل میداند و مهر بطالن بر
جبین جمیع ماسوی اهلل میزند ( 71قمی ،8558 ،ص .)13
-8او استعمال «کان» در روایات را بیانگر ازلیت حقیقی او میداند که تمام اشیاء در نزدش
هالکند .ازلیتی که در تمام زمانها جاری است نه مختص گذشته حقیقی یا وهمی باشد.
وجودی برای غیر او اصالً نیست .بر این اساس ،وی حتی برای «إذ» در روایت «الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِی کَانَ إِذْ لَمْ یَکُنْ شَیْءٌ غَیْرُه» (صدوق ،7212 ،ص  ،)10به جز احتمال ظرفیت ،وجه
سببیت را در نظر میگیرد ،یعنی سپاس خدایی را که هست چون دیگران نیستند (قمی،
 ،7220ج  7ص  .)211آنچه این نظر را تقویت میکند عبارت «و ال شیء غیره» است
(صدوق ،7212 ،صص  230و 233و  720و  727و  )11که در روایات مکرر تکرار شده
است و نشانه آن است که اشیاء ابداً و ازالً در نزد خداوند مستهلکند (قمی ،7220 ،ج  8ص
.)218
 -3او علو در عبارات «فوق کلّ شیء عال و من کلّ شیء دنا» (صدوق ،7212 ،ص  )20و
«ألنّه عال على کلّ شیء» (همان ،ص  )728و کبیر در روایت «ال إله الّا هو الکبیر المتعال»
(همان ،ص  )25را چنین معنا میکند :همه در برابر او هالکند 71پس علو او فوق همه
اشیاست و علت اشیاست و از همه به معلول نزدیکتر است .او کبیر است نه به این معنا که
نسبت به دیگر اشیا بزرگتر است ،بلکه شیئی در برابر او نیست تا با او مقایسه گردد (قمی،
 ،7220ج  7صص  052و  378و 885و ج  3صص 152و .)711
 -4او صمد را به فوق تمام معنا میکند که همه اشیا در برابر او نیست محض هستند
(همان ،ج  3ص .)183
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 -0او بر اساس بنا بر این مبنا اعتقاد به وحدت شخصی وجود ،تعبیر نور را در ذیل آیه «اهلل
نور السموات و االرض» برای غیر حق تعالی مجاز میداند .زیرا که وی ظهور دیگر اشیاء را
از جانب نفس خودشان نمیبیند ،بلکه آن را به جاعلشان اسناد میدهد؛ لذا تعبیر نور که
تعریفش «ظاهر لنفسه مظهر لغیره» است ،حقیقتاً تنها از نعوت الهی است 72و غیر او 72از
ظلمات ثالث 85امکان ،فقر و نقص خالی نیستند (همان ،ج  8صص  170و .)271
 -1او قهر الهی در فقره «الظّاهر على کلّ شیء بالقهر له» (صدوق ،7212 ،ص  )33را به
هالک ذاتی و سرمدی و عدم حقیقی اشیا تعبیر میکند و تأکید میکند تمام اشیا خدا را
مینمایانند (قمی ،7220 ،ج  7ص  .)21از این رو ،راز تواضع اشیا در برابر عظمت الهی در
عبارت «و تواضعت األشیاء لعظمته» (صدوق ،7212 ،ص  )33و سرّ خضوع اشیاء در برابر
خداوند در عبارات «و خضعت له الرّقاب و عنت له الوجوه من مخافته» (همان ،ص  )08و
«تصعق األشیاء کلّها من خیفته» (همان ،ص  )712و «مطیع لک خاشع من خوفک ال
یرى فیه نور الّا نورک و ال یسمع فیه صوت الّا صوتک» (طوسی ،7227 ،ج  8ص ،)227
را چنین بیان میکند که همه اشیا در مقایسه با خدای تعالی هالکند؛ لذا شأنی برای معلول
جز این نمیماند که در برابر قهر علت خویش خاضع باشد (قمی ،7220 ،ج  7صص 812
و  22و ج  3ص .)82
 -1همچنین ،او بنا به برخی روایات از جمله تعلیم خضر به امیر المومنین علیهما السالم در شب
جنگ بدر (صدوق ،7212 ،ص « ،)22هو» را اسم اعظم میداند .زیرا این اسم بر ابطال
هویات ماسوی اهلل داللت دارد (قمی ،7220 ،ج  7ص  732و ج  8ص .)21- 07
 )3تأثیر اعتقاد به وحدت شخصی در شرح آیات و روایات در ساحت معرفت
شناختی
 -7قاضی سعید قمی در توجیه وجه اهلل بودن انبیا و اوصیا 87بیان میکند که با نائل شدن
ایشان به مرتبه فنای جهت نفسی و خلقیشان زائل شده است و تنها با جهت حقی ،به طور
کامل متوجه حق تعالی میشوند؛ لذا قول و فعل و ارادهای جز قول و فعل و اراده الهی
ندارند؛ «و ماینطق عن الهوی.»88
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 -2از این منظر وی در توجیه آیه «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا »83و روایت ذیل آن
که «ساخ الجبل فی البحر فهو یهوی حتّى الساعۀ» (صدوق ،7212 ،ص  ،)785احتمال
می دهد که منظور از جبل ،انانیت موسی علیه السالم باشد که بایستی با فنای از نفس و دیگر
ماسوا در دریای بقای باهلل محو گردد (قمی ،7220 ،ج  8ص .)318
 -3او با معنا کردن ناظره به منتظر و زائده خواندن الی در آیه «الی ربها ناظره »82و بنا به
روایتی از کتاب التوحید (صدوق ،7212 ،ص  ،)771آیه را چنین معنا میکند :رستگاران
در قیامت شاهد هالکت ذاتی و فقر مطلق خود هستند .لذا مشتاق ثواب الهی که همان
وجه الربی فرد است ،میباشند (قمی ،7220 ،ج  8صص  383و .)387
او آیه «کل شئ هالک اال وجهه »80را نیز ناظر به هالک ذاتی جمیع ماسوی اهلل میداند .او
با کمک گرفتن از عباراتی که قبل و بعد این آیه در روایت التوحید( 81صدوق ،7212 ،ص
 )728مطرح شده است ،بیان میکند که رجوع به خدا ،رجوع مکانی نیست ،بلکه بازگشت
با فناء محقق میگردد و از آنجا که عالم ملک و ملکوت از پیش خود هیچ ندارند ،پس ملک
حضرت حق هستند (قمی ،7220 ،ج  8ص  302و ج  3ص .)38
81
 -2او در شرح روایات باب اول التوحید و در تعلیل چرایی برتری تهلیل بر دیگر گفتارها
و بر کل ممکنات 82،دالیلی ذکر میکند؛ از جمله بیان میکند که عبارت شریفه «ال اله اال
اهلل» بر هالکت ماسوی و بطالن ما عداه و نفی اغیار و تفرد خدای تعالی در وجود حقیقی
داللت دارد؛ وی حقیقت تهلیل را اظهار فقر حقیقی و فنای کلی موجودات میداند 82.لذا
غیر او بذاته استحقاقی برای وجود و کماالت وجودی ندارند؛ از این رو ،تهلیل برترین گفتار
است .وی سرّ برتری ثواب اقرار به توحید بر کل ممکنات را نیز ناشی از این حقیقت میداند
که آسمانها و زمین نیستی صرف و الشئ محض و تنها نمود ذات واحد الهی هستند .لذا از
آنجا که اصل (بود) بر فرع (نمود) ترجیح دارد ،پاداش تهلیل از کل ممکنات بیشتر است و
هیچ عملی معادل تهلیل نیست؛ هم چنین وی ،میزان را کلمه شریفه ال اله اال اهلل و قائالن
حقیقی آن معرفی میکند.
بنا به روایات 35،پاداش این گفتار بهشت است .زیرا که در نگاه او جهنم عبارت از ماسوی
اهلل است و برترین بهشت جوار الهی و نظر به خدای تعالی است 37و از این فرصت بهره
میگیرد تا به یک قاعده در نیل به قرب الهی اشاره کند؛ او از تقدم نفی اغیار بر اثبات حق
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تعالی در تهلیل ،این قاعده را نتیجه میگیرد که تا سالک در قلب خود دیگران را نفی نکند
و حکم به نیستی خود و غیر ندهد ،به قرب و جوار الهی نخواهد رسید و این راز گناه زدایی
تهلیل است38؛ «وجودک ذنب الیقاس به ذنب».
33
او عبارت «تحرّک الحوت» را در روایت غامضی که خدا قائل به تهلیل را خواهد بخشید،
چنین تأویل میکند که فنا نوعی حرکت است و موحد با این کلمه شریفه خود و دیگران
32
را نفی میکند و فانی فی اهلل میشود .از این رو ،به واسطه آمرزش الهی و بنا به روایات،
اعتقاد به توحید موجب رهایی فرد از عذاب الهی میگردد .زیرا موحد راستین باور دارد که
غیر ذات او موجودی حقیقی نیست و ماسوای او و از جمله نفس وی مظاهر اویند و به او
برپا هستند و حافظ کل عالم اوست؛ این باور و التزام به آن ،فرد را از عذاب میرهاند .البته
او برای فرد موحد دو فرض در نظر میگیرد:
اول مشمول آیه «ان اهلل الیغفر ان یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن یشاء »30واقع شوند
31
و بدون مجازات وارد بهشت شوند.
دوم ،پس از تحمل عذاب ،داخل فردوس شوند (قمی ،7220 ،ج 7صص 18- 13و -22
 32و 35و  87-83و ج  8ص  331و همو ،8555 ،ص .)08
همچنین قاضی سعید تحمید مقبول را حمدی میداند که عبد همه نعمات و کماالت را
از خدا ببیند و آنچه حسن در مخلوقات است ،از جانب علتش بداند؛ از دید او ،مخلوق
اصوالً شایسته حمد نیست .زیرا از خود چیزی ندارد .حامد بایست منعم را در نعمت ببیند
و کل کمال و جمال را کمال و جمال او بداند و چنان غرق در مشاهده منعم گردد که
نعمت را بالکل فراموش کند (قمی ،7220 ،ج  7صص  220و  377و.)821
وی در شرح روایتی که در توضیح آیه «هل جزاء االحسان اال االحسان »31به توحید و
پاداش آن اشاره دارد 32،موحد حقیقی را کسی میداند که به مرتبه احسان 32در عرفان
نائل شده است و برای ممکنات ،وجود و شیئیت و قوهای در نظر نمیگیرد و هر چیزی را
جز جلوه حق تعالی نمیبیند (همان ،ج  7ص .)00
 -0وی در توضیح «و انّما عرف اللّه من عرفه باللّه» (صدوق ،7212 ،ص  ،)728بیان میکند
که معرفت خداوند به خودش یعنی که به بطالن ماسوای او اعتقاد داشته باشید (قمی،
 ،7220ج  8ص .)220
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 )4تأثیر اعتقاد به وحدت شخصی در شرح آیات و روایات در ساحت وجودی
قاضی سعید قمی برخی متون مقدس را ناظر به وحدت شخصی وجود میداند و برخی از
آیات و روایات را با این پیشفرض تفسیر میکند که از آن جمله میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 -7او آیه آخر سوره توحید را دلیل بر وجود حقیقی حق تعالی میگیرد که بقیه از او
وجود میگیرند .وی همچنین در ذیل روایتی از التوحید 25،از واقعیترین حقیقت پرده
برداری میکند :موجود حقیقی تنها خدایی است که در عین وحدتش ،همه چیز از او و
قائم به او و برای او و به سوی اوست و هیچ چیزی در هیچ چیز از او بی نیاز نیست .زیرا
اگر در موردی بی نیاز باشد ،دو محذور حادث میشود؛ اول ،انقالب حقیقت از امکان به
وجوب پیش میآید و دوم محدودیت حق تعالی الزم میآید .بنابراین او ممکنات محتاج
فقیر را باطل محض معرفی میکند .او در شرح آخرین روایت باب اول نیز از کلمه طیبه ال
اله اال اهلل ،نفی شریک در وجود را برای حقتعالی استنباط میکند و از «ال شریک له»
معنای عدم مدخلیت نفس را در هیچ یک از کماالتش استخراج میکند (همان  ،ج  7صص
 10-11و  00-01و ج  8ص .)750
 -8او بنابر دیدگاه وحدت شخصی وجود ،عبارت «هُوَ شَیْءٌ بِخِلَافِ الْأَشْیَاءِ ارْجِعْ بِقَوْلِی شَیْءٌ
إِلَى إِثْبَاتِ مَعْنًى و انه شئ بحقیقه الشئ » (صدوق ،7212 ،ص  )822را توضیح میدهد؛
بدین بیان که شئ اصلی اوست و سایرین که ذات و وجود و حکمی جز از او ندارند ،مجازاً
شئ هستند (قمی ،7220 ،ج  8ص .)822
همچنین وی عبارات «و مباینته ایّاهم مفارقته إنّیتّهم» و «و ذاته حقیقۀ» (صدوق،7212 ،
ص  )31را شاهدی بر ادعای وحدت شخصی وجود و نیز دیدگاه تباین همه جانبه خالق و
مخلوق (از جمله اشتراک لفظی وجود خالق و مخلوق) میگیرد و در توضیح مباینت بیان
میکند که وجود تنها برازنده اوست (قمی ،7220 ،ج  7صص  731و .)735-737
 -8قاضی سعید در ذیل «و ال یشتغل به مکان و الیحلّ فی المکان »27و در نفی مکانمندی
حضرت حق تعالی بیان میکند که از آنجا که همه چیز نزد او مستهلک است ،چیزی
همانند مکان نمی تواند با او باشد و او را در بر بگیرد (همان ،ج  3ص  .)18لذا او در تعلیل
عباراتی نظیر «انّما منظره فی القرب و البعد سواء لم یبعد منه قریب و لم یقرب منه بعید»
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و «فهو قریب غیر ملتزق و بعید غیر متقص» (صدوق ،7212 ،صص  723و  ،)21به اصل
وحدت شخصی وجود اتکا میکند و بیان میکند که قرب و بعد اشیاء به نسبت خداوند
فرع بر وجود اشیاء در برابر حق تعالی است ،در حالی که تمام مخلوقات نزد او هالکند.
نزدیک است .زیرا بر تمامی موجودات احاطه دارد و از خودشان به آنها نزدیکتر است و از
این حیث ،نسبت او با تمام اشیاء یکسان میباشد .البته قرب بدون آمیختگی با اشیاء ؛«و
ال ممازج مع ما» و «قریب ال بمداناۀ» (همان ،صص  352و  12و  .)31زیرا الزمۀ ممازجت
مادی تقدر و الزمه آمیختگی معنوی محدودیت و مرزبندی با دیگری است .او بیان میکند
از آنجا که کل اشیا با مالحظه با او هالک و وابسته به اویند ,جایی برای محدودیت و
ممازجت نمیماند .بنابراین ،اشیا نمیتوانند مقارن او واقع شوند؛ «ان ال قرین له» (همان،
ص  .)31او راز آوردن لفظ «مداناه» در باب مفاعله و نفی آن را مشعر به این مطلب دانسته
است که مخلوق ذات مستقلی ندارد تا در برابر خالق دوگانگی تصور گردد.
قاضی سعید دوری خداوند را نیز به تباین خالق و مخلوق تفسیر میکند .او در توضیح
عبارت «المتعالی عن الخلق بال تباعد منهم» (همان ،ص  ،)33بیان می کند که این تعالی
ذاتی است و تعالی اضافی نیست .بنابراین حداکثر چیزی که میتوان در این باره گفت این
است که اشیا باهلل هستند نه مع اهلل (قمی ،7220 ،ج  7صص  222و  827و  715و -721
 721و  21-22و ج  3ص .)22
-2او در توجیه الهیات سلبی خود به عبارت «و ال یقدر العباد على صفته و ال یبلغون کنه
عظمته و ال مبلغ عظمته و لیس شیء غیره » (صدوق ،7212 ،ص  ،) 782استشهاد میکند
و دلیل راه نیافتن بندگان را به اوصاف الهی با توجه به انتهای عبارت ،نیستی اشیا و بطالن
ذوات در مرتبۀ احدیت دانسته است و به انتفای ازلی و ابدی صفات ثبوتی با نظر به احدیت
ذات حکم میکند؛ حکمی که بنا به اعتبار ادامه روایت «کذلک لم یزل و ال یزال أبد
اآلبدین» صادر شده است و در قبل و بعد آفرینش آنها جاری است .زیرا بعد از خلقتشان
نیز بذاته عدم صرفند .همچنین او در تفسیر قسمت دیگری از این روایت« ،حق لیس فیه
باطل» ،بیان میکند که اگر خداوند حق مطلق نباشد ،ورای او حقیقتی وجود دارد که با
نامحدود بودن خداوند سازگاری ندارد .وی با توجه به آخر روایت ،غایت آفرینش مخلوقات
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را نیز فهم توحید ذاتی و صفاتی و افعالی دانسته است( 28قمی ،7220 ،ج  8صص -272
 272و.)272
قاضی سعید قمی که صفات الهی را به سلب نقائص و نقائض آن صفات بر میگرداند؛ به
عنوان نمونه از علم و قدرت الهی به عدم جهل و عجز تعبیر میکند ،در شرح «لَا خُرُوجٌ
مِنْ إِحَاطَتِهِ بِهَا و ال احتجاب عن إحصائه لها» (صدوق ،7212 ،ص  ،)17بیان میکند که
وجود نامتناهی خداوند و صمدیت او موجب آن است که خداوند محیط به همه اشیا باشد
و نیستی ذاتی اشیا و باقی بودنشان به بقای ذات او سبب آن است که چیزی از حیطۀ او
خارج نباشد (قمی ،7220 ،ج  7صص .)322-327
هم چنین او در توجیه «و ال یؤده حفظ شیء» (صدوق ،7212 ،ص  )25بیان میکند از
آن جهت که تمام اشیا در برابر او هیچ هستند ،چیزی او را ناتوان نمیسازد و حفظ آسمانها
و زمین برای او دشوار نیست (قمی ،7220 ،ج  8ص .)01
قاضی سعید قمی با توجه به مبنای وحدت شخصی وجود ،ازلی بودن صفات الهی را نیز
تبیین میکند .او عبارت «عالم إذ ال معلوم و خالق إذ ال مخلوق و ربّ إذ ال مربوب و إله إذ
ال مألوه( »23صدوق ،7212 ،ص  )01را چنین توضیح میدهد که عالم و معلوم مقتضی
دوگانگی است در حالی که او ثانی ندارد و همه چیز نزد او هالکند (قمی ،7220 ،ج  7ص
.)355
قاضی سعید قمی با توجه به اسمیه بودن عبارت «له معنى الرّبوبیّۀ اذ ال مربوب و حقیقۀ
اإللهیّۀ اذ ال مألوه و معنى العالم و ال معلوم و معنى الخالق و ال مخلوق و تأویل السّمع و ال
مسموع لیس منذ خلق استحقّ معنى الخالق و ال بإحداثه البرایا استفاد معنى البرائیۀ»
(صدوق ،7212 ،ص  ،)32آن را دالّ بر استمرار صفات الهی میگیرد و با عنایت به واو
حالیه قبل جمالت منفی ،معتقد به ربوبیت و الوهیت ازلی و ابدی خداوندی است؛ نه این
که تنها بعد از صدور اشیا ،بدان نامیده شده باشد؛ بنابرآنکه او برای الوهیت و ربوبیت دو
جهت حقیقی و ظاهری در نظر میگیرد:
الف) به جهت حقیقت ،که خداوند اله و مستحق جمیع کماالت و اسمای حسناست و در
برابر او ،دیگران سهمی از کماالت و اسما ندارند و همچنان که او در ذات و افعالش یگانه
است ،در اسما از جمله اسم جامع اهلل نیز شریکی ندارد و علمش مبدأ کل کمال و جمال
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است و ربی است که قاهر و محیط به جمیع اشیا و خالقی است که قادر بر هر چیز است
و دیگران در برابر او چیزی نیستند که به او اضافه شوند.
ب) به جهت ظاهر ،هر ربی مربوبی و هر الهی مألوهی میطلبد.
البته باید توجه داشت که این مألوه و مربوب فی نفسه الشئ محض و عدم صرف است و
در وجود و کماالت هویت مستقلی ندارد لذا بر این مبنا عبارت «العبودیۀ جوهرۀ کنهها
الرّبوبیّۀ» معنای خود را باز مییابد (قمی ،7220 ،ج  7ص .)711-712
از این منظر عبارت «و ال قوی بعد ما کوّن شیئا و ال کان ضعیفا قبل أن یکوّن شیئا»
(صدوق ،7212 ،ص  )713چنین معنا میگردد که نیستی ذاتی اشیاء در برابر آفریننده
آنها ،قبل و بعد ایجاد آنها تفاوت نمیکند و خالقشان با خلق اشیا ،سلطنتش قوت نمیگیرد
و استکمال نمییابد و با ایجاد اشیا و نسبتهایشان با او ،وجودش متجزی نمیگردد؛ او با
این روایت ،بر دیدگاه کسانی که میپندارند با ایجاد صادر اول ،دوگانگی شکل گرفت و عقل
اول مصدر دیگر اشیا گردید یا نظر کسانی که عقل اول را منشأ علم تفصیلی خداوند
میدانند ،مهر ابطال میزند (قمی ، 7220 ،ج  3ص .)82-80
 -0از نظر او ،منظور پرسشگری که از امام ،معنای واحد را میپرسد (صدوق ،7212 ،ص
 ،)28-23مصداق واحد بذاته و واحد مطلق (ال بشرط مقسمی) و واحد صرف (و نه مفهوم
واحد و یا واحد مقید) است؛ واحدی که بنا به عبارت «و اهلل واحد ال واحد غیره» (همان،
ص  )18واحد حقیقی است و تمام وحدتها و کثرتها نزد او هالک هستند و واحدی قبل
و بعد و با او نیست .از نظر او با پیدایش خلقت ،وحدانیت الهی مخدوش نشده است؛ زیرا
خالئق در عرض او و ثانی او نیستند (قمی ،7220 ،ج  7ص 873و ج  8ص.)3-2

نتیجهگیری

دیدگاه عارفانه قاضی سعید قمی مبتنی بر وحدت شخصی وجود ،در بسیاری از موارد به
عنوان یک پیش فرض در مواجهه وی با آیات و روایات مد نظر وی بوده است تا جائی که
عالوه بر شرح مفاهیم قرآنی و روایی ،حتی در شرح الفاظ نیز آن را دخالت داده است .این
قاعده عرفانی محور و پایه دیگر اندیشههای فلسفی و عرفانی قاضی سعید قمی نیز قرار
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گرفته است .از آن جمله او تباین ،اشتراک لفظی وجود صانع و مصنوع و تباین همهجانبه
خالق و مخلوق و تبدیل علیت به ظهور را مبتنی بر این عنصر محوری عرفان کرده است.
او کوشیده است بر اساس این مبنای عرفانی ،دیدگاههای توحیدی خویش را نیز توضیح
دهد .از نامتناهی بودن خداوند تا الهیات سلبی ،از توجیه اولیت و آخریت حضرت حق
تعالی تا نفی حلول و اتحاد ،از فاعلیت مطلق الهی تا قاعده امر بین االمرین در اختیار انسان.
از آنجا که جز او چیزی وجود ندارد:
امکان معرفت مرتبه احدیت برای غیر وجود ندارد ،زیرا در آن مرتبه غیری نیست.معیت الهی معیتی یک طرفه است؛ بدین معنا که همه چیز نمودهای ذات واحد اوست ولذا از احاطه علم و قدرت الهی (به معنای سلب نقیض آن) خارج نیست.
جایی برای حلول و اتحاد نمیماند.و چیزی قبل از او و بعد از او وجود ندارد؛ پس در عین اول بودن آخر است.آفرینش او بر شکوه و جالل او نمیافزاید.همچنین ،قاضی سعید قمی فهم وحدت شخصی وجود را منوط به فنا (خواه در این دنیا یا
آخرت) دانسته است.
البته آنچه قاضی سعید قمی را از بسیاری از عرفای ماقبلش متمایز میکند ،جمع بین
نظریه وحدت شخصی وجود با دیدگاههای اصالت ماهیت و قائل نبودن به هیچگونه
سنخیتی بین خالق و مخلوق است .سازگاری این دیدگاهها با یکدیگر نیازمند تأملی دیگر
است.
تعارض منافع

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
یادداشتها
 - 7شاید با تسامح بتوان گفت که این نظر نوعی هرمنوتیک است و معاصران هموطن معموالً همین ابتنای فهم متون بر پیش
فهم ها را هرمنوتیک میخوانند (برای این نظر و نقد آن ر.ک :نصری ،8558 ،ص  800به بعد)؛ اما هرمنوتیک و انواع آن و
«پیش فهم» در نظریه پردازان آن خود بحث دراز دامنی است (برای نمونه ر.ک :پالمر ،8578 ،ص  )17که این مقال را مجال
آن نیست.

21

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

 - 8وی عبارات بسیاری در این باره دارد از جمله:
الف) «ان الحکمه کل الحکمه ما ورد فی الکتاب و السنه» (قمی ،8558 ،ص .)15
ب) «فال علم حقیقیّ الّا و قد خرج منهم و غیر ذلک زخارف من األقوال و ترّهات مشبّهۀ بالکمال و لیس على صاحبه إلّا وبال»
(قمی ،7220 ،ج  7ص .)272-272
 - 3نتیجه زحمات وی در این زمینه ،کتابهای ارزشمندی چون شرح توحید صدوق ،شرح اربعین ،شرح حدیث بساط ،فوائد
الرضویه و  ...است.
 - 2این اصل یکی از اساسی ترین و به تعبیر آیت اهلل جوادی آملی عنصر محوری (جوادی آملی ،8575 ،ج  2ص )010
دیدگاههای اغلب عارفان است .مالصدرا نیز با دو برهان عقلی خود کوشیده است که این مطلب را مبرهن سازد و از این طریق
آن را در فلسفه وحکمت متعالیه خود وارد نمود (مالصدرا ،7227 ،ج  8ص  312و همو ،8552 ،ج  2ص .)82
 -0در موضوع قاضی سعید قمی  72پایان نامه و  35مقاله یافت شد که غالب آنها به دیدگاه الهیات سلبی و مبحث اسما و
صفات الهی قاضی سعید قمی پرداختهاند.
 - 1به عنوان مثال می توان از مرحوم حائری مازندرانی نام برد که سعی بلیغی در اثبات تباین خالق و مخلوق و نفی وحدت
وجود بر پایه نظرات ابن سینا به شکل مفصل در کتاب حکمت بوعلی سینا دارد (حائری مازندرانی ،7218 ،ج  2ص د).
 - 1از جمله میتوا ن به کلمات ابن عربی و پیروان او همانند عبد الرزاق کاشانی و سید حیدر آملی و  ...که به «ان الوجود هو
اهلل» و «لیس فی الوجود إال هو» اعتقاد دارند (ابن عربی ،بی تا ،ج  8ص 001و ج  3ص 25؛ کاشانی ،7227 ،ص 25؛ آملی،
 ،7222صص  378و  )827و نیز کالم دیگر شارح کتابش ،قیصری اشاره کرد که می نویسد« :أن ال ذات و ال کمال و ال وجود
إال للَّه» (قیصری ،7221 ،ص .)087
 - 2برخی پژوهشگران دیدگاههای فلسفی استرآبادی استاد قاضی سعید قمی را سینوی البته با نظر به شروح خواجه نصیرالدین
طوسی دانستهاند (.)Gleave,2007, p110
 - 2و کل موجود عن غیره یستحق العدم لو انفرد ،أو ال یکون له وجود لو انفرد (ابن سینا ،7221 ،ص .)751
 - 75قاضی سعید قمی ،لفظ وجود را حداقل ،برای خالق و مخلوق ،مشترک لفظی خوانده است .زیرا که به نظر وی ،الزم است
که وجود خداوند غیر وجود مخلوق مجعول باشد تا خداوند مثلی ند اشته باشد .او تباین خالق و مخلوق را چیزی فراتر از تباین
وجودی که برخی از مشایخ مشاء بدان ملتزم هستند ،معرفی می کند و بر تعبیر «أنّ حقیقۀ الحق مجهوله» صحه می گذارد؛
از این منظر اطالق موجود بر خداوند بدین معناست که او معدوم نیست .وی اطالق مفهوم وجود عام و وجود بحت را در باب
خدای تعالی جز در مرتبه الوهیت و ربوبیت صادق نمی داند (قمی ،8558 ،صص  827و 831؛ همو ،7220 ،ج  7صص 231
و  823و ج  3ص.) 10
 - 77او در این باره چنین می نویسد « :فإذا کان ذلک الجنس المعلول حاصال فی العلّۀ ،یلزم علیّۀ الشیء لنفسه» (قمی،7220 ،
ج  7ص .)702
 - 78او صمدیت را به نداشتن ماهیت تفسیر می کند
 - 73او حتی تعبیر مستقالً باهلل را مطرح می کند که به نظر می رسد معنای محصلی ندارد.
 - 72فإن قلت :فما هذه الکثرۀ المشهودۀ؟ قلنا :هی نسب أحکام استعدادات الممکنات بالنظر الى الوجود الحق ،و النسب
لیست أعیانا و ال شیئا ،و انّما هی أمور عدمیۀ .و إذا لم یکن فی الوجود شیء سواه فلیس مثله شیء ألنّه لیس ثمّ شیء (قمی،
 ،7220ج  8ص .)270
 -70قاضی سعید قمی که عبودیت تامه را افتقار کلی معنا می کند که فهم آن به رسول خاتم صلی اهلل علیه و آله اختصاص
دارد .فهم این مطلب که عبد از خود چیزی ندارد و هر چه دارد از موالی اوست؛ لذا غایت اطاعت و تسلیم بودن بندگان را
فهم و رؤیت هالک ذاتی خود قلمداد کرده است و عبادت را چیزی جز کمال خضوع و نهایت طلب نمی داند .بنابراین از این
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منظر ،سجده بیانگر مقام فنای عبد است که در آن حال همه چیز حتی خود فرد نزد او هالک است (قمی ،7220 ،ج  7ص
.)757
 - 71او در این باره چنین می نویسد« :الشیطان» إمّا من «شاط» إذا بطل أو من «شطن» إذا بعد .و على الجملۀ ،الشیطان
هنا هو ما سوى اللّه تعالى :أمّا على المعنى األول فألنّ جمیع ما سوى اللّه باطل هالک؛ و أمّا على المعنى الثانی فألنّ ما عداه
باعتبار کونه سواه بعید عنه -جلّ و عال ،-و من ذلک سمّی کل عات متمرّد من الجنّ و اإلنس و الدوابّ شیطاناً (قمی،8558 ،
ص .)13
 -71قاضی سعید علو را به مرتبه ذات و عظمت را به مرتبه صفات مستند میداند و هم چنین رکوع را نشانه تجلی توحید
صفاتی و سجده را نشانه فنای ذاتی عبد می داند از این رو شاید تنزیه خدا به عظمت در رکوع و تنزیه او به علو در سجده از
این جهت باشد.
 - 72او میگوید بر خالف نگاه اکثر مردم ،نزد اهل معرفت تنها ظاهری که غیبتی ندارد خداوند است.
 -72در روایت  2باب نهم التوحید آمده است« :و هو نور لیس فیه ظلمۀ».
 - 85اشاره به آیه  1سوره زمر.
 -87روایات و ادعیه بسیاری بدین مطلب اشاره دارد از جمله قسمتی از روایت  73باب هشتم التوحید که می فرماید« :و لکن
وجه اللّه أنبیاؤه و رسله و حججه -صلوات اللّه علیهم -هم الذین بهم یتوجّه إلى اللّه و إلى دینه و معرفته» (صدوق،7212 ،
ص 771-772؛ همو ،7221 ،ص .)215
 - 22آیه  3سوره مبارکه نجم
 -83آیه  723سوره مبارکه اعراف
 - 82آیه  83سوره مبارکه قیامه
 - 80آیه  22سوره مبارکه قصص.
 - 81در روایت دوم باب  82التوحید قبل این آیه عبارت «و یکون آخرا بال این» و بعد آن عبارت قرآنی «لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ
تَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمین» استعمال شده است.
 - 81روایت اول التوحید.
 - 82روایت  33باب اول التوحید.
 - 82وی در این باره می نویسد«:مفاد التّهلیل انّه هو ال غیره» (قمی ،7220 ،ج  8ص )21
 - 35روایت  73باب اول التوحید.
 - 37در نگاه قاضی سعید قمی معرفت توحیدی ،جنت عقلی و جهل بدان ،نار عقلی است.
 - 38روایت  72باب اول التوحید.
 - 33روایت  85باب اول التوحید .در این روایت به عمودی از یاقوت اشاره شده است که یک سر آن عرش و طرف دیگر آن بر
پشت ماهی در زمین است که با تهلیل فرد ،عرش حرکت می کند و به تبع آن عمود و ماهی به حرکت در میآیند و تا زمانی
که خداوند آن فرد را نیامرزد از حرکت باز نمی ایستد .او در یک احتمال خود ،تاویل عمود را الوهیت الهی میداند که آسمانها
و زمین بدو برپاست و به دلیل تضایف اله و مألوه دو سر دارد و ماهی را به صورتهای جسمانی تأویل می برد که نیازمند آب
ماده است (قمی ،7220 ،ج  7ص  20 -21و همو ،8555 ،ص .)07
 - 32سلسلۀ الذهب (صدوق ،7212 ،ص  )80و «من مات و ال یشرک باللّه شیئا أحسن أو أساء دخل الجنّۀ» (همان ،ص
)35
 - 30آیه  22سوره نساء
 - 31این وجه را روایت ششم این باب نیز تأئید میکند.
 - 31آیه  15سوره مبارکه الرحمن.
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. باب اول التوحید82  روایت- 32
 یکی از منازل سالک را مرتبه،» عرفا به تاسی از روایتی که احسان را چنین توصیف می کند «ان تعبد اهلل کانک تراه- 32
.)811  ص8  ج،7221 ،احسان معرفی میکنند (ابن عربی
. باب اول التوحید82  روایت- 25
 التوحید82  باب78  قسمتی از روایت- 27
ٍ «ال ذات إلّا هو و انّ الکلّ باطل دون وجهه الکریم هُوَ کُلُّ شَیْء: او از این توحیدات سهگانه با این عبارات تعبیر میکند- 28
هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ و انّه المستجمع لصفات الکمال و ال کمال إلّا کماله و ال بهاء إلّا بهاؤه و انّه ال یتحرّک متحرّک الّا بمشیته و ال
»تشاءون إلّا أن یشاء اللّه و ال حول و ال قوۀ إلّا باللّه
 باب دوم التوحید70  عبارتی از حدیث- 23
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 - 7شاید با تسامح بتوان گفت که این نظر نوعی هرمنوتیک است و معاصر ان هموطن معموالً همین ابتنای فهم مت ون بر پیش فهم ها را هرمنو تیک م یخوانند (بر ای این نظر و نقد آن ر.ک :نصری ، 8558 ،ص  800به بعد)؛ اما هرمنوتیک و ان واع آن و « پیش فه م» در نظر یه پرداز ان آن خود بحث دراز دامنی است (بر ای نمونه ر.ک :پالمر ، 8578 ،ص  )17که این مقال را مج ال آن نیس ت.
 - 8وی عبارات بسیاری در این باره دارد از جمله:
الف) «ان الحکمه کل الحکمه ما ورد فی الکتاب و ال سنه» (قمی ، 8558 ،ص . )15
ب) «فال علم حقیقیّ الّا و قد خرج منهم و غیر ذلک زخارف من األق وال و ترّه ات مشبّهۀ بالکمال و لیس على صا حبه إلّا وب ال» (قمی ، 7220 ،ج  7ص .)272 -272
 - 3نتیجه زحمات وی در این زمینه ،کت ابهای ارزشمندی چون ش رح توحید صدوق  ،شرح ارب عین ،شرح حدیث بساط ،فوائد ال رضویه و  ...است.
 - 2این اصل یکی از اس اسی ترین و به ت عبیر آیت اهلل جوا دی آملی عنصر محور ی (جو ادی آملی ، 8575 ،ج  2ص  )010دیدگا ههای اغلب عارفان اس ت .مالصدرا نیز با دو برهان عقلی خود کو شیده ا ست که این مطلب را مب رهن سازد و از این طریق آن را در فلسفه وحکمت متعالیه خود وارد نمود (مالصدرا ، 7227 ،ج  8ص  312و همو ، 8552 ،ج  2ص .) 82
 - 0در موضوع قاضی سعید قمی  72پایان نامه و  35مقاله یافت شد که غالب آنها به دیدگاه الهی ات س لبی و مبحث اسما و صف ات ال هی قاضی سعید قمی پ ردا ختهاند.
 - 1به عنوان مثال می تو ان از مرحوم ح ائری مازندرانی نام ب رد که سعی ب لیغی در اثب ات تباین خ الق و مخلوق و نفی وحدت وجود بر پایه نظر ات ابن سینا به شکل مفصل در کتاب حکمت بوعلی سینا دارد (حائ ری مازندرانی ، 7218 ،ج  2ص د) .
 - 1از جمله می توان به کلمات ابن عربی و پیروان او همانند عبد الرزاق کاش انی و سید حیدر آملی و  ...که به «ان الوجود هو اهلل» و «لیس فی ال وجود إال ه و» اعتقاد دارند ( ابن عربی ،بی تا ،ج  8ص 00 1و ج  3ص  25؛ کاش انی ، 7227 ،ص  25؛ آملی ، 7222 ،صص  378و  ) 827و نیز کالم دیگر شارح کتابش ،قی صری اشاره کرد که می نویسد « :أن ال ذ ات و ال کمال و ال وجود إال ل لَّه» (قیص ری ، 7221 ،ص .) 087
 - 2برخی پژوهشگران دیدگاههای فلسفی استر آبادی است اد قاض ی سعید قمی را سینوی البته با نظر به شروح خو اجه ن صیر ال دین طوسی دانستهاند ( .)Gleave,2007, p110
 - 2و کل موجود عن غیره یستحق العدم لو انفرد ،أو ال یکون له وجود لو انفرد (ابن سینا ، 7221 ،ص . ) 751
 - 75قاضی س عید قمی ،لفظ وجود را حداقل ،ب رای خ الق و مخلوق ،مشترک ل فظی خو انده است .زیرا که به نظر وی ،الزم است که وجود خداوند غیر وجود مخلوق مجعول ب اشد تا خداوند مثلی ندا شته ب اشد .او تباین خ الق و مخلوق را چی زی فراتر از تباین وجودی که بر خی از مشایخ مشاء بد ان ملتزم هستند ،معرفی می کند و بر ت عبیر « أنّ ح قیقۀ الحق مجهوله» صحه می گذارد؛ از این منظر اطالق موجود بر خداوند بدین معناست که او معدوم نیست .وی اطالق مفهوم وجود ع ام و وجود بحت را در باب خدای تعالی جز در مر تبه الو هیت و ربوبیت صادق نمی د اند (قمی ، 8558 ،صص  827و  831؛ همو ، 7220 ،ج  7صص  231و  823و ج  3ص .) 10
 - 77او در این باره چنین می نویسد « :فإذا ک ان ذلک الجنس المعل ول حاصال فی العلّۀ ،یلزم ع لیّۀ الشی ء لنفسه » (قمی ، 7220 ،ج  7ص .)702
 - 78او صمدیت را به ندا شتن ماهیت تفسیر می کن د
 - 73او حتی تعبیر مستق الً باهلل را مطرح می کند که به نظر می رسد معن ای محصلی ن دارد.
 - 72فإن قل ت :فما هذه الکثرۀ المشهودۀ؟ ق لنا :هی نسب أحک ام ا ستعداد ات الممکن ات بالنظر الى الوجود الحق ،و النسب لیست أعی انا و ال شیئا ،و انّما هی أمور عدمیۀ .و إذا لم یکن فی ال وجود شی ء سواه ف لیس مثله شیء ألنّه لیس ثمّ شی ء (قمی ، 7220 ،ج  8ص .)270
 - 70قاضی س عید قمی که عبودیت تامه را ا فتقار کلی معنا می کند که ف هم آن به رس ول خاتم صلی اهلل علیه و آله اختص اص دارد .فهم این مطلب که عبد از خود چیزی ندارد و هر چه دارد از موالی اوست؛ ل ذا غایت اطاعت و تسلیم بو دن بندگان را فهم و رؤیت هالک ذاتی خ ود قلمداد کرده ا ست و عبا دت را چی زی جز کمال خضوع و ن هایت طلب نمی داند .بن ابراین از این منظر ،سجده بیانگر مقام فنای عبد است که در آن حال ه مه چیز حتی خود ف رد نزد او هالک ا ست (قمی ، 7220 ،ج  7ص .) 757
 - 71او در این باره چنین می نویسد « :الشیطان» إ مّا من «شاط» إ ذا بطل أو من « شط ن» إذا بعد .و على الجملۀ ،الشیط ان هنا هو ما س وى ال لّه تعالى :أ مّا على المعنى األول ف ألنّ جمیع ما سوى اللّه باطل هالک؛ و أ مّا على المعنى الثانی فألنّ ما عداه باعتبا ر کونه سواه بعید عنه  -جلّ و عال ، -و من ذلک س مّی کل عات متمرّد من الجنّ و اإلنس و الدو ابّ شیطاناً (قمی ، 8558 ،ص .)13
 - 71قاضی س عید علو را به مرتبه ذات و عظمت را به مرتبه صف ات مستند م ی داند و هم چنین رکوع را نشانه تجلی توحید صفاتی و سجده را نشانه فن ای ذاتی عبد می داند از این رو شاید تنز یه خدا به عظمت در رکوع و تنزیه او به علو در سجده از این جهت باش د.
 - 72او میگوید بر خالف نگاه ا کثر مردم ،ن زد اهل معرفت تنها ظاه ری که غیبتی ن دارد خداوند اس ت.
 - 72در روایت  2باب نهم التوحید آمده اس ت « :و هو نور لیس فیه ظلمۀ » .
 - 85اشاره به آیه  1سوره زمر.
 - 87روایات و ادعیه بسیاری بدین مط لب اشاره دارد از جمله قسمتی از روایت  73باب هشتم التوحید که می فرماید « :و لکن و جه ال لّه أنبیاؤه و رسله و حججه -صلوات اللّه ع لیهم -هم الذین بهم یتو جّه إلى ال لّه و إلى دینه و معرفته» (صدوق ، 7212 ،ص  771 -772؛ همو ، 7221 ،ص .)215
 - 22آیه  3سوره مبارکه نج م
 - 83آیه  723سوره مبارکه اعر اف
 - 82آیه  83سوره مبارکه قیامه
 - 80آیه  22سوره مبارکه قصص.
 - 81در روایت دوم باب  82التو حید قبل این آیه عبارت « و یکون آ خرا بال ای ن» و بعد آن عبارت قر آنی «لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَ مْرُ تَبا رَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَ مین» استعمال شده است.
 - 81روایت اول الت وحی د.
 - 82روایت  33باب اول التو حید .
 - 82وی در این باره می نویسد «:مفاد التّهلیل انّه هو ال غیره» (قمی ، 7220 ،ج  8ص ) 2 1
 - 35روایت  73باب اول التو حید .
 - 37در نگاه قاضی سعید قمی معرفت تو حیدی ،جنت عقلی و جهل ب دان ،نار عقلی اس ت.
 - 38روایت  72باب اول التو حید.
 - 33روایت  85باب اول التو حید .در این روایت به عمودی از یاقوت اشاره شده است که یک سر آن عرش و طرف دیگر آن بر پشت ماهی در زمین است که با تهلیل فرد ،عرش حر کت می کند و به تبع آن عمود و ماهی به حرکت در میآ یند و تا زمانی که خداوند آن فرد را نیامرزد از حرکت باز نمی ایستد .او در یک ا حتمال خ و د ،تاویل عمود را الوهیت الهی م یداند که آسمانها و زمین بدو برپاست و به دلیل تضای ف اله و مألوه دو سر دارد و ماهی را به صورتهای جسمانی تأ ویل می برد که نیازمند آب ماده است (قمی ، 7220 ،ج  7ص  20 -21و همو ، 8555 ،ص .)07
 - 32سلسلۀ الذ هب (صدوق ، 7212 ،ص  )80و « من مات و ال یشرک بال لّه شیئا أحسن أو أساء دخل الجنّۀ» (همان ،ص ) 35
 - 30آیه  22سوره نساء
 - 31این وجه را روایت ششم این ب اب نیز تأ ئید م یکند.
 - 31آیه  15سوره مبارکه الرحمن.

 - 32روایت  82باب اول التو حید.
 - 32عرفا به تاسی از روایتی که احس ان را چنین ت وصیف می کند «ان ت عبد اهلل کانک تراه»  ،یکی از منازل سالک را مرتبه احسان معرفی م یکنند (ابن ع ربی ، 7221 ،ج  8ص .) 811
 - 25روایت  82باب اول التو حید .
 - 27قسمتی از روایت  78باب  82التو حی د
 - 28او از این توحید ات سهگانه با این عبار ات تعبیر م یکند« :ال ذات إلّا هو و ا نّ الکلّ باطل د ون وجهه الکری م هُوَ کُلُّ شَیْءٍ ه الِکٌ إِلَّا وَجْ هَهُ و انّه المستجمع لصفات الکمال و ال کمال إلّا کماله و ال بهاء إلّا بهاؤه و انّه ال یتح رّک متحرّک الّا بم شیته و ال تشاءون إلّا أن یشاء اللّه و ال ح ول و ال قوۀ إلّا بال لّه »
 - 23عبارتی از حدیث  70باب دوم التوحی د

