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  »هاي محی الدین ابن عربیفقیهان با اندیشهنقدي بر مخالفت «
  1بهروز افشار

 
                                                        :چکیده

هـاي انتقـادي برخـی از فقیهـان چـون      این مقاله با عنوان فوق در صدد بررسی دیـدگاه     
دربـاره ي    ... سید حیدر آملی، مقدس اردبیلی، مال محسن فیض کاشا نی و عالمه مجلسی و             

  .برخی از مهمترین ا ندیشه هاي ابن عربی با استفاده از منا بع اصیل فقهی و عرفا نی است
اندیشه هاي ابن عربی که از سوي ایـن فقهـاء مـورد انتقـاد واقـع شـده انـد عبارتنـد از                        

  ... وحدت وجود، حلول و اتحاد، والیت و شناخت امام زمان و 
یاري از اندیشه هاي ابن عربی درباره وحدت وجـود و           این تحقیق نشان می دهد که بس      

شناخت امام زمان و غیره قابل دفاع بوده، افکاري نیز وجـود دارد کـه انتقـاد فقهـاء بـر آنهـا                   
  .وارد تشخیص داده شده و قابل تأمل است و تفصیل آن در متن آمده است 

  
  : واژگان کلیدي

   وحدت وجود، والیت، ابن عربی،فقهاء

                                                 

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل.  1
  

                             The Research Quarterly Of        پژوهشی –  فصلنامه علمی       
                                          Islamic Science                             علوم اسالمی                       

 The 5th Year /No: 19/ Autumn 2010                                         1389 پاییز – 19 شماره – سال پنجم 
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  :طرح مسأله
-165/ ق 638-560(ابوعبداهللا محی الدین بـن علـی بـن محمـد بـن العربـی الحـاتمی                  

وي در . معروف به شـیخ اکبـر، اندیـشمند، عـارف و صـوفی بـزرگ جهـان اسـالم           ) م1240
 قاضـی، محـدث   ،)م1148/ق543د (مشرق، ابن عربی خوانده می شود تا از ابوبکر ابن العربی     

  )206ص4ی، فتوحات ج ابن عرب(.و فقیه اندلسی متمایز گردد
 م در شــهر مرســیه در جنــوب شــرقی 1165 اوت 7/ق560 رمــضان 27ابــن عربــی در 

در این زمان فرمانرواي مرسیه ابوعبـداهللا محمـد بـن سـعد بـن               . اندلس به جهان چشم گشود    
 م بـر مرسـیه، بلنـسیه و شـاطبه         1172/  ق   567 م تا    1147/  ق   542مردنیش بوده است که از      

 ابن عربی نیز خود به تولد خویش در زمان        )66-65ابن صاحب الصاله    (ت  حکومت داشته اس  
  ).1/87، محاضره االبرار، 4/207الفتوحات، (محمد بن مردنیش اشاره می کند 

ابن عربی از دودمان عربی کهن بوده و سلسله نسب وي به حاتم طایی می رسد اسـت،     
پـدرش  ). 4/553الفتوحات  . (می آورد را به دنبال نام خویش      » الطائی الحاتمی «چنانکه خود   

از مردان برجسته و سرشـناس مرسـیه بـه شـمار مـی آمـده و احتمـاال یکـی از نزدیکـان ابـن               
از دوستان نزدیـک پـدر ابـن        ) م595/1198د(فیلسوف مشهور ابن رشد     . مردنیش بوده است  

 بـا ابـن    عربی بوده است و بنابر گزارش خود ابن عربی، ابن رشد از پدر او درخواست دیدار               
  ).154-1/153الفتوحات، (عربی را کرده بوده است 

پیش از بحث درباره انتقادات فقهاء و داوري در میان آراء ایشان دربـاره اندیـشه هـاي                
ابن عربی، ذکر این نکته الزم می نماید که  این انتقادات و اعتراضات جنبه علمـی و فلـسفی         

ظر ابن عربی را از دید علمی و فلسفی نادرست    ندارد، یعنی این منتقدان و معترضان، فکر و ن        
نخواندند و بر وي خرده نگرفتند که اصول عرفانش مثالً سـست و نـا اسـتوار و مایـه اش در                      
علم اندك و ناچیز است، و حتی برخـی از آنـان وسـعت معلومـات و کثـرت اطالعـاتش را                

رگ تـصوف و از أعـالم   ستودند و از مقام علم و عرفا نش ستایشها کردند و از پیـشوایان بـز   
علم و حکمت به شمارش آوردند، بلکه این همه انتقادات و اعتراضات بـر وي، تنهـا از نظـر      
دینی و مذهبی بود، که چون اصل عرفانش را با اصـول و احیانـا بـا فـروع ادیـان و شـرایع و                     
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و احیاناً مذهب جعفـري  ) ص(مذاهب آسمانی باالخص دین مبین اسالم و شریعت محمدي          
گار نیافتند، لذا به انتقادش پرداختند و زبان به طعن و لعنش گـشادند و کـافر و ملحـد و                     ساز

انتقادات و اعتراضـات و طعـن منتقـدان و    . بی دینش خواندند، اما نه جاهل و نادان و بی علم   
معترضان ابن عربی متوجه اموري از جملـه وحـدت وجـود، حلـول، والیـت، عـدم رعایـت                    

این مقاله بـه ترتیـب بـه    . شیعه واستغنا از شناخت امام زمان است  شریعت، خصومت نسبت به     
  .معرفی فقها و بیان نظرات انتقادیشان سپس به بررسی آنها می پردازد

  

  :نظریات مخالفین 
الدین ابن عربی به لحاظ نمو در مباحث عرفـانی کـه از ملزومـات سـلوك هـاي             محی  

 اصطالح مالصدرا السفر الی الخلق بـوده        عارفانه است و نیز برگشت از مشاهده ربوبی که به         
است کلماتی بر زبان رانده که به مذاق فقهاء خوش نیامد و اندیشه هایی را اظهار داشته کـه                   
با مخالفت بسیاري از فقهاء مواجه شده است کـه البتـه بیـان خـواهیم داشـت کـه بـسیاري از          

از جمله این فقهاء سید حیدر . اندیشه هایش قابل دفاع و پذیرش و برخی نیز قابل تأمل است           
   .آملی است

  

  خرده ها ي سید حیدرآملی  -1
کـه خـود از صـوفیان و        ) 787-719 یـا    720(عارف فاضل ایـران اسـالمی سـید حیـدر         

عارفان وحدت وجودي و در این اصل از پیروان ابن عربی است کـه بـه شـرح تـصوف وي                     
 الحکـم او نوشـته اسـت،        در شـرح کتـاب فـصوص      » نص النـصوص  «پرداخته و کتابی به نام      

گذشته از این در آثارش از وي تجلیل و تکریم کرده و با القـاب و عنـاوینی از قبیـل الـشیخ         
 )سید حیدر، جامع االسـرار، مقدمـه  ( و الشیخ االعظم  )270-52مصرع التصوف ، صص     ( المکمل  

 آرا و   و در اغلـب مـوارد      )77همـان ،ص    (از وي نام بـرده و از مـشایخ معتبـر صـوفیه دانـسته                
همـان ص   (عقایدش را پذیرفته و احیانا اشـاراتش را بهتـرین اشـارات ممکـن خوانـده اسـت                   

 ولی با وجود این عقیده وي را در خصوص والیت که والیت کلیه مطلقه را به عیـسی      ).177
 را در – علیـه الـسالم    –علیه السالم نسبت داده و او را خاتم والیت مطلقـه دانـسته و مهـدي                 

ـده خوانـده،                      اظهار شریعت  جدش به وي نیازمنـد پنداشـته و خـود را هـم خـاتم والیـت مقی 
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  و در مقابل تاکید کرده است که عقل و نقل            )238همان ص   (نادرست و ناروا تشخیص داده      
و کشف هر سه متفقند که مقام خاتمیت والیت مطلقـه از آن حـضرت علـی علیـه الـسالم و            

ود علیه السالم است که از فرزندان آن حضرت         مقام خاتمت والیت مقیده از آن مهدي موع       
محـی  است و مرتبه اقلِّ اقلِّ وزیري از وزراي مهدي علیه السالم به مراتـب کثیـري از مرتبـه          

الدین و امثالش باالتر است و اصال اینان را این شایستگی نباشـد کـه بـا مهـدي علیـه الـسالم          
علیه السالم از نسبت قطره به دریا و   مقایسه گردند، که نسبت کمال ایشان به کماالت مهدي          

   )163همان، ص . ( ذره به خورشید هم کمتر است
باز سید حیدر در همین مساله والیت از ابن عربی خـرده گرفتـه، پرخـاش کـرده و در                    
رعایت ظاهر مذهب تسنن، متعصبش خوانـده اسـت کـه چـرا در معـرض استـشهاد بـه مقـام            

آورده، ایـشان را از اولیـاء اهللا شـمرده و از علـی علیـه                را  ) ابوبکر و عمـر   (والیت نام شیخین    
السالم و اوالدش نامی نبرده است، با این که بخوبی می دانسته است که ایـن مقـام و منزلـت         

ل است) ع(از آن علی م   . است و او قطب االقطاب و کُ
 باالخره سید حیدر اظهار این گونه سخنان را از شخصی چون ابن عربی بعید می دانـد،        

 در –صـلی اهللا علیـه و آلـه    –بویژه که او ادعا کرده است کتاب فـصوص الحکـم را پیغمبـر      
رویا به وي داده و امر به اظهارش نموده است و او هم آن را بدون کم و کاست نقـل کـرده              

( . است، چرا که پیغمبر هرگز به اظهار این گونه سخنان نادرسـت و نـاروا فرمـان نمـی دهـد          
   )420همان ، ص 
الصه به نظر سید حیدر ابن عربی در مساله والیت به راه خطا رفته و شاید هم دچـار         خ

تعصب خارج از حد گشته، شرط انصاف و بی نظـري را رعایـت نکـرده و حـق را ندیـده و                 
نشناخته و با همه عظمت قدر و جاللت شأن و کمال مرتبـه اش در خـصوص مـساله والیـت           

   )445 همان، ص( نسبت به دیگران ناقص است 
  

  :بررسی
 چنانکه دیدیم برخی از علما و عرفاي شیعه از جمله سید حیدر آملی در مساله والیت                

دلیل اول ادعـاي والیـت، دلیـل دوم    : به دالیل زیر  بر وي خرده گرفتند و سرزنشش کردند         
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ت والیــت مطلقــه از بــراي حــضرت ادعــاي خاتمیــت والیــت بــراي خــود، دلیــل ســوم اثبــا
) ع(عتقاد به احتیاج حضرت مهدي موعـود      دلیل چهارم ا  ) ع(حضرت علی نه براي   ) ع(عیسی

، دلیـل پـنجم ایـن کـه در معـرض استـشهاد بـه مقـام         )ع(در اظهار شریعت جدش بـه عیـسی       
  .نامی نبرده است) ع(و اوالدش ) ع(والیت، نام شیخین را آورده و از علی 

عنـایی خـاص اسـت و    راجع به وجه اول باید توجه داشت که والیت را معنایی عام و م          
اطالق عنوان ولی به کسانی که متصف به آن معانی باشند جایز است ولی بـه ادعـاي برخـی            
از عالمان و عارفان شیعه از قبیل سعدالدین حموي و سید حیدر آملی، که اطالق کلمه ولـی             

ن ، به نظر می رسد این سـخ )524همان ، ص  ( بر غیر از دوازده امام شیعه اثناعشري نارواست         
عاري از دلیل است که به ظاهر نه از سوي شارع مقدس و نه از جانـب خـود آن بزرگـواران       
در این خصوص حجري و منعی صادر نشده، و ولی در غیـر مـورد ایـشان نیـز بـه کـار رفتـه           

 بنـابراین اگـر مقـصود از والیـت درجـه خاصـی از علـم و عرفـان و            )468، ص   همـان (. است
 سالکان طریقت در نهایت سـیر و سلوکـشان بـه آن نایـل مـی        روحانیت و  معنویت باشد که     

شوند، در این صورت ادعاي آن از یاران طریقت و جویندگان حقیقت که ابن عربی مـسلماً                 
از سرشناسان و پیشوایان ایشان است بعید نمی نماید، و در اطالق عنوان ولی بر آنان منعی به            

ره االولیاء، جمهره االولیاء و امثال آن برخالف        نظر نمی رسد و نوشتن کتابهایی از قبیل تذک        
  .نظر اولیاي دین و ناسازگار با فرهنگ اسالمی نمی باشد

اما راجع به دلیل دوم، سـوم و چهـارم کـه برگـشت همـه بـه خاتمیـت والیـت اسـت،                        
سخنان ابن عربی در مساله ختم والیـت مـضطرب و پریـشان اسـت و گـویی در ایـن مـساله                       

  )472جمهره االولیاء ، ص (.  قاطعی نداشته استعقیده راسخ و سخن
اما دلیل پنجم که سید حیدر آملی انتقاد کرد که ابن عربی در مقـام استـشهاد بـه مقـام                     

نبرده به نظر مـی آیـد انتقـاد وارد نباشـد، زیـرا ابـن         ) ع(و اوالدش   ) ع(والیت، نامی از علی     
آن بزرگـواران نـام بـرده، بلکـه بـه           عربی در مبحث والیت و همچنین موارد دیگر نه تنها از            

تجلیل و تعظیمشان نیز پرداخته است، منتها نام دیگران  هم در ردیـف نـام ایـشان قـرار داده                     
در عین حال این مطلب هم گذشتنی نیست که ابن عربی آن تجلیل و تکریمی کـه در         . است
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ن بزرگـوار  کرده و آن عبارات باشکوهی که در مـدح و سـتایش آ  ) ع(رساله القدس از علی  
 کـرم  -هذا علی بن ابیطالب«: آورده درباره دیگران نیاورده است که پس از ذکر این عبارت 

و بعـد از نقـل روایـاتی کـه     »  باب مدینه العلم النبوي و صـاحب االسـرار و امامهـا      -اهللا وجهه 
حکایت از مقام واالي زهد و قدس و پارسایی آن حضرت مـی کنـد و عبـاراتی از وي کـه                      

ار شایسته عرفان و معنویت آن امام همـام را مـی رسـانند دربـاره حـضرت والیـت         درجه بسی 
و من علی و هذا مقامـه و مـن یعادلـه و هـذا     «: مآبی چنین داوري می کند و چنین می نویسد      

کالمه، لو لم ینبه لغفلتنا عن شرف منزلته اال بسکوت الحصی فی کفه، لکان فی ذلک تنبیهـا                  
 کنت فیه، جزاك اهللا عنی زدنی زادك اهللا حکمه و ایمانا و حفظـا               لکل قلب نبیه، فیا سوء ما     

  )30، ص  شرح رساله القدس( » .و بیانا
  

  تکفیري از سوي مقدس اردبیلی -2
از جمله فقیهانی که از معترضـان و منتقـدان تفکـرات ابـن عربـی محـسوب مـی شـود                      

ر بـه مقـدس اردبیلـی،    ، مـشهو )993متوفا ( احمد بن محمدنام اصلی او   . مقدس اردبیلی است  
متکلم و فقیه بزرگ شیعه در قرن دهم هجري که از بزرگان عصر خود به شـمار مـی آمـده                     

 این متکلم محقق و فقیه مقـدس نیـز از معترضـان بـه        )85 صص   1روضات الجنات ، ج     .( است
ـدت و               تصوف و از منتقدان متصوفه از جمله ابن عربـی بـوده و در اعتراضـش و انتقـادش ح

  .شان داده و تا توانسته در مذمت و نکوهش این جماعت سخن گفته و نوشته استشدت ن
چنان که در کتاب معروفش حدیقه الشیعه آنان را دزدان فالسفه پنداشته و بی دریـغ و             

ببایـد دانـست کـه      «: بی پروا به سرزنش و تقبیح و تکفیرشان پرداختـه و چنـین آورده اسـت               
می و حسین بن منصور حـالج کـه شـهرت کـرده انـد؛ بـر                 متقدمین صوفیه مانند بایزید بسطا    

به سبب اعتقاد فاسدي که این گروه داشـته         . بوده اند ) حلول و اتحاد  (یکی از این دو مذهب      
اند اکثر علماي شیعه مانند شیخ مفید و ابن قولویه و ابن بابویه ایـن دو طایفـه ضـاله را خـواه                 

لولّیه و خواه اتحادیه از غُالت شمرده اند        و یقین است که ایشان اثر طایفه غُالت اند که از            ح 
الـدین عربـی و شـیخ عزیـز الـدین نـسفی و        محی  نواصبند، و بعضی از متاخران اتحادیه مثل        

عبدالرزاق کاشی کفر و زندقه را از ایشان گذرانیده به وحدت وجود قائل شده انـد و گفتـه                  
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ـا یقـول الملحـ          اً کبیـراً  اند که هر موجودي خداسـت، تعـالی اهللا عمهمچنـین بایـد   . دون علـو
دانست که سبب تمادي و طغیان ایشان در کفر آن بود که به مطالعـه کتـب فالسـفه مـشغول              
شدند و چون بر قول افالطون و اتباع او اطالع یافتند از غایت ضاللت، گفتار غَوایـت شـعار                   

 اعتقـادات قبیحـه     او اختیار کردند و از جهت آنکه کسی پی نبرد که ایشان دزدان مقاالت و              
فالسفه اند، این معنی را در لباس دیگر پوشانیده، وحدت وجودش نام کردند و چون معناي                
آن را از ایشان پرسیدند از روي تلبیس که این معنی به بیـان در نمـی آیـد و بـدون ریاضـت           
بسیار و خدمت پیر کامل به آن نمی توان رسید و احمقان را سرگردان ساخته انـد و جمعـی                    

ز سفیهان در آن باب اوقات بسیار ضایع کردنـد و فکرهـا در آن بـاب دوانیدنـد و آن کفـر              ا
  )79همان ص ، ( » .عظیم را تأویلها کردند

  . الدین، عدم رعایت شریعت استمحی همچنین انتقاد دیگر ابن عربی از 
  

  :بررسی
م ابن عربـی    یکی از مهمترین انتقادات و اعتراضات فقهاء از جمله مقدس اردبیلی، اتها           

به این معنی که ابن عربـی بـه نحـوي    . به وحدت وجود و نیز عدم رعایت شریعت بوده است  
از انحاء میان حق و خلق، مطلق و مقید و ظـاهر و مظـاهر، فرقـی نمـی گـذارد و تعـالی حـقِّ         
متعال را انکارمی نماید و چنین می پنـدارد کـه حـق بـه مرتبـه خلـق تنـزل کـرده و از تمـام                            

 خلق گشته است، در این صورت این اصل، مغـایر بـا توحیـد انبیـا و مخـالف بـا                      جهات عین 
تعلیم اولیا و منافی با اصول ادیان و شرایع آسمانی خواهد بود و در نتیجه مومنان و معتقـدان                   
به این اصول حق خواهند داشت که معتقد و قائل به آن را مستحق هـر نـوع تکفیـر و تلعـین                       

بن عربی از این اصل ، وحدت مطلق را اراده نکرده است بلکه میـان    ولی در حقیقت ا   . بدانند
ظاهر و مظاهر، مطلق و مقید و حـق و خلـق فـرق نهـاده و تعـالی و تنـزه ذات حـق را انکـار                         
: نکرده به تنزل آن ذات متعال به مرتبه خلق قائل نشده است، چنانکه خود تصریح مـی کنـد    

  )81فصوص الحکم ص (» . واالشیاء اشیاءما هو عین االشیاء فی ذواتها بل هو هو«
خالصه براي روشن شدن مقصودش از وحدت حـق و خلـق بایـد گفـت کـه حـق در                     

حق فی ذاته که چنان که عبارت فـوق صـراحت           : اصطالح وي به دو معنی به کار رفته است        
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ن دارد غیر اشیا و متعالی از اشیاست و حق متجلی و مخلوقٌ به که منعوت به نعوت اشیا و عی                    
مـرداش حـق   ) همـان  ( » سبحان من اظهر االشیاء و هو عینها «آنهاست و در عبارت معروفش      

  .بنابراین می بینیم که انتقادات قابل دفع و اعتراضات قابل جواب است. به معناي اخیر است
همچنین یکی دیگر از اتهامات مقدس اردبیلی بر ابن عربی این بوده اسـت کـه ایـشان                  

ـذب جمیـع                  پاي بند شریعت نبود    ه حالل و حرام دین مبین را رعایت نمی کـرده و حتـی مکّ
 در صورتی که او خود محـدث نـامی و فقیـه بـزرگ زمـانش         کتب و رسل الهی بوده است،     

بوده و به بحث و اجتهاد در احکام دین اشـتغال داشـته و در کتـب و رسـاالتش، در مواضـع              
مردمـان را از مخالفـت و سـرپیچی         کثیري، اهمیت شریعت و رعایت آن را گوشزد کرده و           

احکام شریعت بر حذر داشته و هشدارشان داده است کـه شـریعت محمـدي هرگـز برکنـار                   
والشریعه ابداً التکـون بمعـزل فانهـا تعـم قـول         : چنانکه در فتوحات می گوید    (گذاشته نشود   

 و شــریعت جدیــدي هـم نیایــد، چنــان کــه در  )94،ص 4ج(کـل قائــل و اعتقــاد کـل معتقــد   
 علـیهم   – جمیع الرسل    – صلی اهللا علیه و سلم       –و ختم بمحمد    «: حات مکیه آورده است   فتو

 و ختم بشرعه جمیع الشرایع فال رسول بعده یشرع وال شریعه بعد شـریعه تنـزل مـن                   –السالم  
  )75همان، ص ( » عند اهللا

همچنین تاکید کرده است که ولی تابع شریعت رسـول اسـت و خـود شـارع نیـست و                    
ع در این عالم به دست علماي رسوم و ارباب فتاوي است و اگـر ولیـی از اولیـا بـا                      میزان شر 

داشتن عقل تکلیف، از میزان شرع موضوع خارج شود و از جاده شریعت بیـرون رود و ایـن         
امر در نزد حاکم شرع به ثبوت رسد، باید حدود بر وي اقامه گردند، و حاکم و قاضی براي                

چنان کـه در    . آن ولی نیز، مانند حالج فی نفسه گناهکار نباشد        این کارش مأجور باشد، ولو      
فالـذي یقـیم علیـه الحـد مـأجور و هـو فـی نفـسه غیـر مـاثوم                    «: فتوحات مکیـه آورده اسـت     
 چنانکـه مالحظـه شـد او اجـراي      )128، ص   1کبریت االحمر، ج  (»کالحالج و من جري مجراه    

 اعتبار و احترامی قائل شد و حتـی و حدود شریعت را الزم دانست و براي مجریان آن   احکام

  .را نه تنها تبرئه کرد، بلکه مأجور نیز شناختويامثالوحالجچونعارفیقتلبهدهندگانفتوي
گذشته از اینها چنان که گذشت او در نامـه اي کـه بـه فخـر رازي نوشـت و وي را بـه         
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 خلـوات  ریاضت، مجاهدت و خلوت هدایت کرد، هـشدار داد کـه ریاضـات، مجاهـدات و         
  )510االنبـاء علـی طریـق اهللا، ص    ( باید مشروع باشـند و پیـامبر خـدا آنهـا را روا دانـسته باشـد                

  .بنابراین معلوم است که او منکر شرایع و مکذب انبیا و رسل نبوده است
  

   مذمت هاي مالمحسن فیض کاشانی-3
ماجد  مشهور به مالمحسن فیض کاشانی شاگرد سید         ،)1091-1007(،محمد بن مرتضی  

ر                 ث و مفـسحـدبحرانی در حدیث و شاگرد صدراي شیرازي در حکمت، فقیـه اخبـاري و م
 او در بعضی از کتب و رسایلش بـویژه اشـعارش           )103، ص   6همان ، ج  ( معروف شیعی است    

  . بر مذاق صوفیان وحدت وجودي مطالبی نوشته است)100دیوان فیض، ص (
است که متّصف بـه احـوال ایـن جماعـت           با این که در آغاز کتاب مذکور توجه داده          

نبوده و بلکه صرفا ناقل اقوال آنان است، ولی با وجود این همانطور که برخی از فضال توجه                 
  و در پـاره اي از        )81، ص   6روضـات الجنـات، ج    ( داده اند، او عارف وحدت وجودي بـوده         

د احسائی وي را  مسائل با ابن عربی موافقت داشته است و به همین جهت است که شیخ احم              
سیء کاشانی خوانده است همان .( نکوهش کرده و م(   

اما با این همه او در کتاب بشاره الـشیعه خـود پـس از اینکـه ابـن عربـی را شـیخ اکبـر                      
صوفیه و از ائمه این جماعت و از روساي اهل معرفت خوانده و وفور علم و دقت نظـرش را       

 به اختالل عقل متصفش داشـته و گـاهی نیـز از    از او بشدت انتقاد کرده است، گاهی   ستوده،
ولی انتقاد او از ابن عربی، برخالف سایر    . زمره گمگشتگان و گمراهان به شمار آورده است       

 - چنانکه دیده شده اکثـر نـاظر بـه اصـل وحـدت وجـود و متفرعـات آن بـود                  -منتقدان وي 
مـن از  «: ده اسـت ازجمله متوجه این گفته ابن عربی است که در کتـاب فتوحـات مکیـه آمـ           

کـه وي را  ، »خداوند نخواستم تا امام زمان را به من بشناساند و اگر می خواستم می شناسـاند    
به این جهت مالمت کرده است زیرا چنین فهمیده است که ابـن عربـی بـا گفـتن ایـن کـالم        

مـن ال  «خود را از شناختن امام زمان بی نیاز پنداشته است، در صورتی که از حدیث مـشهور        
ف امام زمانه مات میته جاهلیه عرِ آگاه بوده است» ی.  

خالصه لحن انتقاد و مذمت فیض از ابن عربی با دیگران متفاوت می نماید، کـه ماننـد               
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رسواي خدا و سرگردان شیاطین و حیران در        «آنان به صراحت به کفرش فتوا نمی دهد ولی          
م و متناقض با عقل ومخالف با شرع        زمینه علوم قلمدادش می کند، سخنانش را متناقض با ه         

و احیاناً سست تر از خانه عنکبوت دانسته و باالخره سخنانی که درباره توحید داشـته عقیـده                  
داردکه اودر گفته هایش با خداوند متعال، شرط ادب را رعایت نکـرده و سـخنانی بـه زبـان            

  )150 الشعیه ص –بشاره  ( ». دو به زبان نمی آورپسندد نمیراآنهامسلمانیهیچکهآورده است
  

  :بررسی
کـه او در جـایی خـود را از     . دیدیم فیض کاشانی او را به این جهت سـرزنش کـرد           * 

ولی درحالیکه ابن عربی جایی آثـارش خـالف آن          . معرفت امام زمانش بی نیاز دانسته است      
اسد، خوشبخت کسی است که امـام وقـتش را بـشن         : را اظهار داشته و تصریح کرده است که       

فالسعید من عرف امام وقته فبایعه و حکمه فی نفـسه           «: چنانکه در فتوحات مکیه آورده است     
گذشته از این می دانیم او سنی صوفی اسـت          ). 158، ص   3فتوحات مکیه، ج  ( » و اهله و ماله   

به امامت قائل است ولی، امام را بر دو نـوع  . و نظرش در مساله امامت با نظر امامیه فرق دارد         
و امـام   . امام باطن که قطب صاحب الوقت است که مورد نظر الهی و معصوم است             :  داند می

بنابراین به جرئـت مـی      ) همان  .( ظاهر که معصوم نیست و ممکن است جائر و ستمکار باشد          
توان گفت، مقصود وي از امام زمانی که او خود را از شـناختنش مـستغنی دانـسته، آن امـام                     

ل و اعتقاد فیض کاشانی و سـایر شـیعیان اسـت، زیـرا بـا توجـه بـه            زمانی نیست که مورد قبو    
مراتب مذکور این احتمال قوي می نماید که مراد وي از او امام ظـاهر باشـد کـه گفتـه شـد               

  .ممکن است ظالم و جائر باشد
  

   )1111 یا 1110-1037(عالمه مجلسی محمدباقربن محمدتقی  -4
دث نامـدار و مـروج و تفکـر شـیعه اثنـا             معروف به عالمه و مجلـسی دوم، فقیـه و محـ           

عشري و نماینـده توانـاي شـریعت و دشـمن سرسـخت طریقـت صـوفیه در قـرن یـازدهم و                       
عالمـه مجلـسی بـه شـدت بـه          . دوازدهم در ایران اسالمی، مولف کتـاب عظـیم بحـاراالنوار          

مخالفت طایفه صوفیه، بـویژه صـوفیه وحـدت وجـودي و بـاالخص ابـن عربـی، برخاسـته و            
ان را بسختی مورد انتقاد و اعتـراض قـرار داده و در سـرزنش و نکـوهش و تلعـین و                   عقایدش
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چنانکه در کتاب معروف خود عین الحیوه پـس از  . کیفرشان مبالغه را از حد گذرانیده است    
و جمعی دیگر از صوفیه اهل سنت که از حلول گریختـه انـد بـه                «: انتقاد از حلولیه می گوید    

قائل شده اند که عبارت از اتحاد است و می گویند خدا بـا همـه چیـز                 امر قبیح تر و شنیع تر       
متحد است، بلکه همه چیز اوست و غیر او وجودي ندارد و همین اوست کـه بـه صـورتهاي                   
مختلف بر آمده گاه به صورت زید ظهور می کند و گاه به صورت عمرو و گاه به صـورت               

زند و صـورتهاي بـسیار از آن ظـاهر       سگ و گاه به صورت قاذورات، چنانچه دریا موج می           
  .می شود به غیر دریا دیگر چیزي نیست
  .موج و دریا یکی ست غیر کجاست                      که جهان موجهاي این دریاست

و ماهیات ممکنه امور اعتباریه اند، که عارض ذات واجـب الوجـود اسـت و در جمیـع        
جمعـی از کفـار و   . زخرفـات نمـوده انـد   کتب و اشعار خود تصریح به امثال ایـن کفرهـا و م    

مالحده هند بعینه همین اعتقاد را دارند و کتاب جوك که براهمۀ ایشان نوشته اند در عقایـد          
   )50عین الحیاه، ص (. »فاسد خود مشتمل بر همین مزخرفات است

جمعی از شیعیان بیچـاره را گمـان ایـن اسـت کـه ایـشان از اهـل                   «: همچنین می افزاید  
ترین عالمیانند، بنادانی سخن ایشان را می خوانند و کافر می شوند و گمان ایـشان                حقند و به  

این که هر که صوفی است البته مذهب او حق است و آنچه گفته است از جانب خـدا گفتـه                   
است، نمی دانند که چون کفر و باطل عالم را فراگرفته بـود و اهـل حـق همیـشه منکـوب و                    

ق اهل سنت بودند، پاره           مخذول بودند و اهل هر صنفی اک       رَ اي ثر ایشان تابع باطل بوده و از ف
  )همان.( »از ایشان در لباس تصوف بودند و پاره اي در لباس علما

همچنین صوفیه اکثر ایشان سـنی و اشـعري مـذهب بـوده و همـان                «: نیز ادامه می دهد     
  شـعار خـود ذکـر    اعتقادات جبر و حلول و تجسم و امثال آن از عقایـد فاسـد را در کتـب و ا    
ابـو حنیفـه و   ) ع(کرده اند چنان که کلینی به سند معتبر روایت کرده است که حضرت بـاقر     

الـدین کـه از روسـاي ایـشان اسـت در      محـی  سفیان ثَوري را، راه زنان دین خوانده اسـت و       
که وصف حق به هـیچ وصـف نکـردیم، اال مـا عـین آن وصـف       : فصوص الحکم می گوید   

صف نفس خود از براي ما می فرمـود، پـس هرگـاه کـه او را مـشاهده                   بودیم و حق تعالی و    
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کنیم خود را مشاهده کرده باشیم و هرگاه که او مشاهده ما مـی کنـد مـشاهده خـود کـرده                      
خـاتم  «و در جاي دیگر ترجیح می دهـد مرتبـه والیـت را بـر مرتبـه نبـوت و خـود را               . باشد
غمبران دعوي می نماید و در فتوحات مکیـه         می گوید و از اینجا ترجیح خود را برپی        » الوالیه

، یعنی منزه خداوندي که چیزها را ظـاهر     »سبحان من اظهر االشیاء و هو عینها      «: می گوید که  
  . کرد و او عین همه چیزهاست

  

  : بررسی
چنانکه گذشت بعضی از جمله عالمه مجلسی وي را قائل به حلول و اتحاد پنداشتند و                

 و تکفیرش پرداختند، در صورتی که او خود نه تنها حلول و             به این جهت به شدت  سرزنش      
اتحاد را نفی کرده بلکه اتحـاد را محـال دانـسته و معتقـد بـه آن را ملحـد و قـائالنش را نیـز                    

« :فضول و نادان قلمداد کرده و حتی از زمره موحدان بشمارشان نیاورده است و مـی گویـد         
 )83 ، ص    2فتوحات مکیـه، ج     ( »  امرین حال و محل    القائلون الحلول غیر موحدین النهم اثبتوا     

با این همه عبارت و صراحت وي در نفی حلول و اتحاد، بسیار تعجب آور است کـه بعـضی    
گاهی به نظر می آید که اینـان در کتـب        . از منتقدان وي را متهم به حلول و  اتحاد کرده اند           

 زحمـت مراجعـه بـه نوشـته هـاي           ابن عربی به تحقیق کامل نپرداخته و شاید هم بعضی اصال          
وي را به خود نداده و به گفته و اظهار عقیده دیگران که آنها هم افـرادي مطلـع نبـوده انـد،                       
اکتفا کرده و استناد جسته اند و در نتیجه از عبارات وي که در نفی حلول و اتحاد صـراحت                    

جـود دقـت    دارد آگاه نشده اند، و یا در خصوص عقیده حلـول و اتحـاد و اصـل وحـدت و                   
کافی مبذول نداشته و آنها را به هم آمیخته و در میان آنها فرقی ندیده انـد  وي را حلـولی و      
اتحادي پنداشته اند و باالخره حاصل این سهل انگاري و بی دقتـی ایـن شـده کـه بـه عنـوان           
حمایت از دین و شریعت به بنده خدایی تهمت کفر زدند،  در صورتی که تهمت بـه حکـم                   

 و شریعتی که خود حامی آن هستند از معاصی کبیره است اما بـا وجـود ایـن مـی                   همان دین 
توان معذورشان داشت که در این عمل حسن نیت داشته اند، که می خواسته اند با این گونه                  
اعمال حوزه دین و شریعت را که بحـق در خاطرشـان بـسیار عزیـز و ارجمنـد بـوده، از هـر                        

  .دارندخطري هر چند خطري احتمالی پاس ب
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  )1320-1254(حاج میرزا حسین نوري  -5
خاتم محدثان، شیخ مشایخ متاخران و داناي بزرگ ایرانیان در معرفت احوال روات و              

، کــه در کتــاب )71علمــاي معاصــر، ص ( طبقــات رجــال و اســناد و تــراجم علمــاي اســالم
این جهت کـه بـه      مستدرك الوسائل خود از ابن عربی انتقاد کرده و حتی مالصدرا را نیز به               

زیرا به نظر این محـدث ، ابـن عربـی در میـان              . ستایش ابن عربی پرداخته مذمت کرده است      
چرا که در کتاب فتوحاتش در جایی که        . علما  بیشتر از همه با شیعه خصومت ورزیده است         

، معاویـه بـن یزیـد،    ) ع(از احوال اقطاب سخن گفتـه ابـوبکر، عمـر، عثمـان، علـی و حـسن               
العزیز و حتی متوکل را در یـک ردیـف قـرار داده و آنـان را از اقطـابی شـمرده                      عمربن عبد 

است که هم صاحب خالفت ظـاهري بودنـد و هـم حـائز خالفـت بـاطنی، در صـورتی کـه                       
را ویـران سـازند و مـردم  را از           ) ع(متوکل همان کسی است که دسـتور داد تـا قبـر حـسین               

نتقادات او بر ابن عربی این است که وي  اصل     باز از جمله ا   . زیارت آن قبر شریف باز دارند     
رجبیون جمـاعتی  «: ضالالت را از شیعه پنداشته و در کتاب مسامره االبرارش نوشته است که 

( » .هستند که از آثـار ریاضتـشان ایـن اسـت کـه روافـض را بـه صـورت خنـازیر مـی بیننـد                         
  )422، ص 3مستدرك الوسائل، ج

  

  :بررسی 
 جمله میرزا حسین  نور، وي را به این جهت نکـوهش کردنـد               برخی از علماي شیعه از    

که نسبت به شیعه عداوت شدیدي داشته و بیش از دیگر سنییان با شیعیان خصومت ورزیـده              
است، زیرا اوال در کتب و رسایلش از هر جایی اثري و از هر کسی خبري آورده است جـر                    

له متوکل عباسی را از جمله اقطـابی        اهل بیت عصمت و طهارت، ثانیا عده اي از خلفا از جم           
به شمار آورده که هم داراي حکومت ظاهر بودند و هم حائز حکومـت بـاطن، در صـورتی                   
که این متوکل از دشمنان سخت شیعیان و امامان شیعه بوده و حتی به هـدم قبـر امـام حـسین           

ــاً . اقــدام کــرده و شــیعیان را از زیــارت آن قبــر شــریف بازداشــته اســت  ) ع( در کتــاب ثالث
ـون درکـشف، روافـض را بـه صـورت خنـازیر مـی بیننـد                      بِیجفتوحاتش نوشته است کـه ر. )

اما در این که گفته شد او از اهل بیت عصمت و طهـارت چیـزي   )8 ، ص   2فتوحات مکیه ، ج     
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نقل نکرده است، درست نیست، زیرا او در فتوحات مکیه و دیگر آثـارش در مـوارد متعـدد                 
  :ی نقل کرده است که براي نمونه موارد زیر یادداشت می شوداز ائمه شیعه روایات

انَّ الوحی قد انقطع بعد رسول اهللا  «:  یقول – رضی اهللا عنه     –وکان علی بن ابیطالب     « -1
 فتوحـات ( » . و مابقی بایدینا اال ان یرزق عبدا فهما فی هـذا القـرآن             – صلی اهللا علیه و سلم       –

  )187 ، ص 1مکیه ، ج 
 حین یضرب بیده    – رضی اهللا عنه     –علی بن ابیطالب    )االفرادعلمفی( فیه   کان یقول « -2

  )199، ص 1مکیه، جفتوحات( .»الی صدره و ینتهد انّ ههنا لعلوما جمه لو وجدت لها حمله
کان یشیر علی بن الحسین بن علی بـن ابیطالـب زیـن          ) علم االفراد (والی هذا العلم    « -3
  : بقوله–علیه السالم -العابدین

  یا رب جوهـر علـم لـوابـوح بـه                لقیل لی انت ممن یعبد الوثنا
  ل رجال مسلمون دمی                یـرون اقبـح مـا یاتونـه حسنـاــوالستح

  )199، ص 1فتوحات مکیه، ج ( 
 صـلی  – انه قـال ا وصـانی رسـول اهللا    – رضی اهللا عنه   –روینا عن علی بن ابیطالب      « -4

 فقال یا علی اوصیک بوصیه فاحفظها فانک التزال بخیر ما حفظت وصـیتی              -لیه و سلم    اهللا ع 
  )196 ، ص 1همان ، ج( » . . . . الصلوه و الصیام و الزکوه : ان للمؤمن ثالث عالمات: یا علی
رسول اهللا عن اشراط الساعه، فقال اذا رأیت         سئل – علیه السالم  –ابیطالببنعلیقال« -5

یعو الحق  اماتوا الصلوه و اکثروا القذف و اسـتحلوا الکـذب و اخـذ و الرشـوه و                    الناس قد ض  
  )546، ص 4فتوحات مکیه، ج(. »شیدوا البنیان و اعظموا ارباب االموال فعندها قیام الساعه

 رضی اهللا عنه    – قال یوما البنه الحسن      – رضی اهللا عنه     –من کالم علی بن ابیطالب      « -6
 کل  الموده و ال تطمئن الیه کل الطمانینه و اعطه کـل المواسـاه و ال    یا بنی ابذل لصدیقک  –

  )6، ص 2محاضره االبرار، ج( . »تفش له کل االسرار
او عالوه بر این که در آثارش به نقل روایت از ائمه شیعه اهتمام ورزیـده، در مـواردي            

ائل شده است، چنانکـه در  هم به والیتشان اعتراف کرده و برایشان مقامی برابر با مقام انبیاء ق 
فتوحات مکیه، آنجا که در خصوص معرفت منزل قطب و امامین           کتابهفتادموباب دویست 
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اعلم ایدك اهللا بروح منه ان ممن تحقق بهـذا          «: از مناجات محمدیه سخن گفته، آورده است      
و ) ع(حاق محمد و ابـراهیم و اسـمعیل و اسـ      :  اربعه – صلوات اهللا علیهم     –المنزل من االنبیاء    

  . »... صلی اهللا علیه و سلم–من االولیاء إثنان و هما الحسن و الحسین سبطا رسول اهللا 
 کـه صـحابه بـوده انـد و     – امـت اسـالم   –باز در همان کتاب از جمله علماي این امت     

، سـلمان  )ع(و اسرار علومش را براي این امت حفظ کرده اند، علـی             ) ص(احوال رسول اهللا    
عباس را بر شمرده است و از خلفاي دیگر نـام نبـرده اسـت، منتهـا ابـوهریره و                    فارسی و ابن    

حذیفــه و از تــابعین حــسن بــصري و مالــک بــن دینــار و امثــال آنــان را نیــز در ردیــف آن   
  )571،ص 1همان، ج( . بزرگواران قرار داده است

  

  : گیرينتیجه
ه اسـت بلکـه   ابن عربی ولی از اصل وحدت وجـود، وحـدت مطلـق را اراده نکـرد          -1

میان ظاهر و مظاهر، مطلق و مقید و حق و خلق فرق نهاده و تعالی و تنزه ذات حـق را انکـار                 
: نکرده به تنزل آن ذات متعال به مرتبه خلق قائل نشده است، چنانکه خود تصریح مـی کنـد    

  )81فصوص الحکم ص (» .ما هو عین االشیاء فی ذواتها بل هو هو واالشیاء اشیاء«
ر ابن عربی ولی تابع شریعت رسول است و خود شـارع نیـست و میـزان شـرع        از نظ  -2

در این عالم به دست علماي رسوم و ارباب فتاوي است و اگر ولیی از اولیـا بـا داشـتن عقـل           
تکلیف، از میزان شرع موضوع خارج شود و از جاده شریعت بیرون رود و ایـن امـر در نـزد                     

ر وي اقامـه گردنـد، و حـاکم و قاضـی بـراي ایـن                حاکم شرع به ثبوت رسد، باید حـدود بـ         
چنـان کـه در     . کارش مأجور باشد، ولو آن ولی نیز، مانند حالج فـی نفـسه گناهکـار نباشـد                

فالـذي یقـیم علیـه الحـد مـأجور و هـو فـی نفـسه غیـر مـاثوم                    «: فتوحات مکیـه آورده اسـت     
  )128، ص 1االحمر، ج کبریت(»کالحالج و من جري مجراه

کــرده و آن ) ع( تجلیــل و تکریمــی کــه در رســاله القــدس از علــی  ابـن عربــی آن -3
عبارات باشکوهی که در مدح و ستایش آن بزرگوار آورده دربـاره دیگـران نیـاورده اسـت                 

 باب مدینه العلـم النبـوي     - کرم اهللا وجهه   -هذا علی بن ابیطالب   «: که پس از ذکر این عبارت     
اتی که حکایت از مقام واالي زهـد و قـدس و           و بعد از نقل روای    » و صاحب االسرار و امامها    
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پارسایی آن حضرت می کند و عباراتی از وي که درجه بسیار شایسته عرفان و معنویـت آن               
امام همام را می رسانند درباره حضرت والیـت مـآبی چنـین داوري مـی کنـد و چنـین مـی                       

لغفلتنا عن شـرف منزلتـه   و من علی و هذا مقامه و من یعادله و هذا کالمه، لو لم ینبه         «: نویسد
اال بسکوت الحصی فی کفه، لکان فی ذلک تنبیها لکـل قلـب نبیـه، فیـا سـوء مـا کنـت فیـه،            

  )30، ص شرح رساله القدس( » .جزاك اهللا عنی زدنی زادك اهللا حکمه و ایمانا و حفظا و بیانا
 اما در این که گفته شد او از اهل بیت عصمت و طهارت چیزي نقل نکـرده اسـت،             -4

درست نیست، زیـرا او در فتوحـات مکیـه و دیگـر آثـارش در مـوارد متعـدد از ائمـه شـیعه                         
انَّ «:  یقـول – رضـی اهللا عنـه   –وکـان علـی بـن ابیطالـب     «روایاتی نقل کرده اسـت از جملـه     

 و مـابقی بایـدینا اال ان یـرزق عبـدا     – صلی اهللا علیه و سـلم  –الوحی قد انقطع بعد رسول اهللا  
  )187 ، ص 1فتوحات مکیه ، ج ( » .آنفهما فی هذا القر

دانـسته و تـصریح     ) ص( باالتر از اینها او محبت اهل بیت را برابر بـا محبـت پیـامبر                 -5
کرده است که دشمنی و خیانت به ایشان در واقع دشـمنی و خیانـت بـه آن حـضرت اسـت،          

من مـی  را دشـ ) ص(کسانی که اهل بیت رسول اهللا     «: چنان که در فتوحات مکیه نوشته است      
دارند و به آنان خیانت می ورزند ، همانا با خود رسـول اهللا دشـمنی کـرده و بـه وي خیانـت              

فرض است همان طور که رسول اهللا را دوست داریم، اهل بیتش را نیـز دوسـت                . ورزیده اند 
  .»بداریم و از عداوت و کراهت نسبت به ایشان احتراز و اجتناب کنیم

انی که او خود را از شناختنش مستغنی دانسته، آن امـام             مقصود ابن عربی از امام زم      -6
زمانی نیست که مورد قبول و اعتقاد فیض کاشانی و سـایر شـیعیان اسـت، زیـرا بـا توجـه بـه                
مراتب مذکور این احتمال قوي می نماید که مراد وي از او امام ظـاهر باشـد کـه گفتـه شـد               

  .ممکن است ظالم و جائر باشد
ار نظرهـا  بـا مقـام علـم و عرفـان و آزادگـی و آزاد اندیـشی                     خالصه این نوع اظهـ     -7

سازگار نمی نماید، مگر اینکه این حرفها را از وي ندانیم و همانطور که شعرانی گفته اسـت                  
الیواقیت (. بگوییم به کتابهایش دست برده اند و سخنان نادرست و ناروایی را به وي بسته اند               

  )8، ص 1ج و الجواهر ،
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