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مقدمه
در بحث حجیت عقل و میزان اعتبار آن ،یک بار «منبع» بودن آن در کنار کتاب و سننت
بحث و بررسی می شود و بار دیگر این بحث مطرح منی شنود کنه آینا منیتنوان بنرای
استخراج ،استنباط و استدالل از کتاب و سنت از عقل بنه عننوان ابنزاری قابنل اعتمناد
استفاده کرد یا خیر .به تعبیر دیگر ،آیا عقل ابزار مطمئننی بنرای کشن مفناد و مندوول
صحیح و درست کتاب و سنت هست یا نه.
همهٔ متکلمان امامیه ،عالوه بر ارج و حرمتی که برای عقنل قائنل انند ،آن را ابنزار و
وسیله ای مطمئن برای کسب معرفت می دانند .اما دربارهٔ منبعبودن عقل جز گروه اندکی
از آنها که به نصگرایان و اخباریان شهرت دارند ،سایرین بر اسنا آمنوزه هنای دیننی
همواره عقل را در کنار نقل ،منبع معتبری در شناخت حقایق ماوراء طبیعی منی داننند .از
نظر این گروه ،عقل و نقل (وحی) از حقیقتنی واحند حکاینت منی کننند و در صنورت
قطعیبودن هیچ کدام با دیگری مخاوفتی ندارد.
در عصر غیبت ،شیخ مفید در گشودن راه عقل به عنوان منبع استدالل و برهان و ننه
فقط به عنوان ابزاری برای درک کتاب و سنت به تالش گستردهای دست زد .او حند و
حدود عقل را در مسائل اعتقادی مشخص کرد و پیامدهای زیانبار تفکر حدیثی صنر
1
را گوشزد کرد و حتی حجیت قرآن و سنت را مستند به حجیت عقل دانسنت (اومفیند،
.)39/2 :1731

پس از او ،سید مرتضی علماوهدی (متوفای  974ه.ق ).و شیخ طوسی (متوفای  945ه.ق ).نیز
همین طریقه را پی می گیرند .شیخ طوسی تنها راه اثبات وجود خداوند را استدالل عقلی
می داند و معتقد است تنها راه معرفت باریتعاوی تفکر و نظر است( 2اوطوسی .)52 :1954 ،این
روش به دست سدیداودین حمصی رازی (متوفای  285ه.ق ).در اومنقذ منن اوتقلیند ادامنه
مییابد .سپس نصیراودین طوسی (متوفای  435ه.ق ).و شاگردش عالمه حلی در اغلب آثار
کالمی خود ابتدا به شیوهٔ عقلی به اثبات واجباووجود و بسیاری از اوصا او میپردازند
و پس از آن اصول حاکم بر شریعت را مبتنی بر اعتبار عقل میدانند .از نظر نصنیراودین
طوسی ،فقط جزئیات از حیطهٔ عقل خارج میمانند (اوطوسی.)995 :1743 ،
فاضل مقداد سیوری (متوفای  854ه.ق ،).عالوه بر اینکه فقیه و اصووی برجستهٔ شنیعی
است ،در علم کالم نیز شروحی همچون ارشاد اوطاوبین و شرح باب حادی عشر 3و نینز
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آثار مستقلی مانند اولوامع االوهیه 4تأوی کرده اسنت .آرای کالمنی او یینل آرای کالمنی
نصیراودین طوسی و عالمهٔ حلی قرار میگیرد.
 .1ضرورت تعقل از نظر فاضل مقداد
همانطور که مالحظه شد ،متکلمان امامیه غاوباً بر ضرورت ابتنای مباحنث اعتقنادی بنر
اصول عقلی تأکید داشته اند و این ضرورت از نظر آنها بدان حند بنود کنه ایمنان بندون
شناخت را عامل فالح و رستگاری نمیدانستند .به همین دویل ،آنهنا معمنوالً در ابتندای
مباحث «االهیات باومعنی االخص» خود ،بابی تحت عنوان «وجوب اونظر» باز میکردنند
و ضرورت نظر و تعقل را یادآور میشدند .فاضل مقداد نیز المع اول از ووامنع االهینه را
تحت عنوان «مباحث نظر» (تعقل) نامیده و در آن ،هم معرفت باریتعاوی و هم تعقل را،
که الزمهٔ رسیدن به این معرفت است ،واجب شمرده است.
او همچنین ،در شرح این جملهٔ عالمهٔ حلی ،که در اول باب حادی عشنر ضنرورت
کسب معرفت بنه خداونند و صنفات و افعنال او ،نبنوت ،امامنت و معناد را مسنئلهای
اجماعی و جهل به آنها را موجب خروج از جرگهٔ ایمان و دخنول در عنذاب جاویندان
میداند ،مینویسد:
کسی مستحق پاداش است که ایمان داشته باشد ،در حاوی کنه بنا توجنه بنه آینهٔ

«قاوت االعراب امنا قل وم تؤمنوا و وکن قووو اسلمنا» کسانی کنه بندون شنناخت
خدا و رسووش ،آنها را تصدیق کردهاند مؤمن نیستند .از طر

شرایط تکلی

دیگر ،کسنی کنه

را داشته باشد و مستحق هیچگونه پاداشی نباشد بنه اجمناه همنهٔ

علما مستحق عذاب خواهد بود .چون فرد مکل

عذاب شود (سیوری.)2 :1737 ،

ینا بایند بنه پناداش برسند ینا

 .2معناشناسی صفات خبری
منظور از صفات خبری صفاتی است که فقط بنه اسنتناد آینات و رواینات بنه خداونند
نسبت داده می شود .این صفات را نمیتوان از راه عقل اثبات کرد بلکنه عقنل از اسنناد
آنها به خداوند سرباز می زند .از میان اهل سنت ،گروه موسوم به صفاتیه ،اهل حدیث و
سلفیه این صفات را به خداوند نسبت میدهند و بعضی از صفات خبنری ماننند نفنس،
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وجه ،دست ،سمع و بصر را صفت یات میدانند و بعضنی دیگنر ماننند جهنتداشنتن،
حرکت داشتن ،مکانمندی و قابلیت دیدهشدن را احوال یات میخوانند .اشاعره هنم ،کنه
خود را تابع اهل سنت و جماعت میدانند ،از نظر هستیشناختی در اسناد این صفات به
خداوند تردیدی ندارند .آنها فقط از نظر معناشناختی گاه مانند امام محمد غزاونی ،فخنر
رازی و تفتازانی به تأویل روی آوردهاند و گاه مانند ابواوحسن اشعری از تأویل آنها نینز
خودداری کردهاند.
اما متکلمان امامیه ،که با مبنا قراردادن حکم عقل از نظر هسنتیشناسنی نمنیتواننند
وجود این صفات را بپذیرند ،ناچار میشوند در معناشناسی آنها را تأویل کنند.
 .3ضرورت تأویل صفات خبری از نظر فاضل مقداد
فاضل مقداد ،هم در ارشاد اوطاوبین و هم در ووامع دالیل متعددی برای ضرورت تأوینل
آیات ناظر به صفات خبری بیان میکند که ییالً به دو دویل اشاره میکنیم:
او  .وزوم توجه به جایگاه عقل در فهم کتاب و سنت :دوینل اول او اینن اسنت کنه
قرآن بارها مخاطب خود را به تعقل و تفکر فرا خوانده اسنت و بنیعقنالن را سنرزنش
کرده و مرتبه وجودی آنان را پایینتر از مرتبه چارپایان قرار داده است .پس کتابی که با
منطق عقل سخن گفته است نمیتوانند سنخنی گفتنه باشند کنه بنا بندیهیات عقلنی در
تعارض باشد و عقل را در فهم معنا و مدوول کلمات و جمالتش راهی نباشد .بننابراین،
اگر مفسر و قرآنپژوه در فهم کتاب خدا با گزاره ای به ظاهر خال عقل مواجه شد بنر
او است که آن را با معیارهای عقلی تطبیق دهد تا مراد منتکلم را بنهدرسنتی درک کنند.
زیرا حکمکردن بر اسنا گنزارههنای بنهظناهر خنال عقنل و عمنل بنه آن مسنتلزم
تعطیل عقل است و با تعطیل عقل ،نقلی هم اثبات نمی شود .او در این خصوص چننین
نگاشته است:
ایا تعارض اوعقل واونّقل وجب تأویل اونقل و االّ وزم اطراح اوعقنل فیطنرح اونقنل
ایضاً الطّراح اصله»؛ وقتی بین گزارشی از کتاب و سنت با دوینل عقلنی تعنارض
پیش آمد ظاهر کتاب و سنت را باید تأویل کرد وگرنه کنارگنذاردن دوینل عقلنی

الزم میآید و الزمه این کار ،کنارگذاردن کتاب و سنت است .چون اصنل کتناب

و سنت به دویل عقل اثبات میشود (همو.)142 :1785 ،
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ب .حفظ انسجام و سازواری درونمتنی :مهمترین دویلی که فاضل مقنداد در اثبنات
ضرورت تأویل آیات قرآن یکر میکند ،این است کنه قنرآن بنه منزونهٔ سنخن واحند و
منسجمی است که هیچگونه اختال و تناقضی در آن وجنود نندارد .قنرآن کنریم اینن
فقدان اختال و تعارض بنین آینات را دوینل محکمنی بنر االهنیبنودن آن منیدانند و
می فرماید « :و وو کان من عند غیر اهلل ووجدوا فیه اختالفا کثیرا» (نساء .)85 :بننابراین ،اگنر
آیات متعدد قرآن صریحاً خداوند را با اوصا غنی ،صمد و احد توصی کنرده و هنر
گونه مشابهتی بین او و مخلوقات را منتفی دانسته باشند ،دیگنر نمنیتنوان او را جسنم
دانست و برایش جهت و حیز (مکان) قائل شد .زیرا جسم مرکنب اسنت و مرکنب بنه
اجزای خود نیازمند است و موجودی که مکانمند باشد و جهت داشته باشد ،چه در یک
مکان و جهت خاص باشد و چه در همهٔ مکانها و جهات گونناگون ،بناز هنم نیازمنند
خواهد شد .وذا آن دسته ا ز آیات متشابه که به نحوی بر جهتداشتن و جسمبودن یا بنر
امکان رؤیت خداوند دالوت دارند باید به گوننهای تأوینل شنوند کنه بنا آینات محکنم
همخوانی داشته باشند (همان.)143 :
 .4معنا شناسی تأویل و فرق آن با تفسیر
یکی از مسائل مهم در زبانشناسی قرآن کریم این است که تفسیر و تأویل چه تفاوتی با
هم دارند؛ و آیا تأویل و تفسیر قریباومعنا هستند یا اینکه تأویل غینر از تفسنیر اسنت.
مفسران در ابتدا غاوباً تفسیر و تأویل را متراد میگرفتهاند و بهتدریج آنهنا را در طنول
هنم و امننروزه آنهنا را در مقابننل هننم منیگیرننند (اوطباطبنایی53/7 :1747 ،؛ جننوادی آملننی،

.)729 :1789

راغب اصفهانی می گوید« :همانگونه که سفر به معنای آشکارکردن معنای محسو
است فسر هم به معنای آشکارکردن معنای معقول است و اگر مادهٔ فسر در بناب تفعینل
برده شده به دویل سهلاووصول نبودن این معنای معقول است» (اوراغنب االصنفهانی:1747 ،
 .)93بنابراین ،تفسیر در جایی الزم است که اوفاظ تا حندی ابهنام داشنته باشنند و وفنظ
بدون ابهام بینیاز از تفسیر است .اما تأویل از آلَ یؤوُلُ گرفته شده و به معنای بازگشنت
به مرجع و اصل است .در علم اصول ،در تعری تأویل چننین آوردهانند« :تبینین منراد
شاره با منصر کردن وفظ از معنای ظاهریاش به معنای محتمل دیگنر ،از روی دویلنی
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که این معنا را بر معنای ظاهریاش ترجیح دهد» (اورازی)947/1 :1734 ،؛ و گناه گفتنهانند:
« برگزیدن معنای محتمنل و مرجنوح بنر معننای ظناهر و راجنح از روی دوینل» (شناکر،
.)544 :1734
با توجه به تعاری فوق ،دو عنصر در تأویل نقش اصلی ایفا منیکننند .1 :وفنظ در
یک معنا ظهور داشته باشد ووی آن معنا مراد شناره نباشند؛  .5معننای مند نظنر گویننده
به کلی با ظاهر بیگانه نباشد و برای انصرا وفظ از معنای اول به معنای دوم دویلی عقلی
وجود داشته باشد (همان .)535 :نکتهٔ شایان یکر اینکنه در تأوینل ،دوینل ظننی اسنت .از
اینرو گفتهاند تأویل؛ ظن به مراد متکلم است؛ و فرق تأویل و تفسنیر را نینز در همنین
می دانستند که وقتی با دویل قطعی ابهام از وفظ برطر میشد به آن تفسیر منیگفتنند و
اگر فقط دویل ظنی برای رفع ابهام بیان میشد میگفتند آن را تأویل کردهایم.
فاضل مقداد نیز در همهٔ تأویالتی که در مبحث صفات خبری در ووامع یکر میکنند
به همین دو عنصر اصلی توجه دارد؛ یعنی اوالً آیاتی را تأویل میکند که ظاهراً با آینات
محکم قرآن در تعارض هستند؛ ثانیاً در تأویالت خود ،هیچگاه از معننای ظناهر غفلنت
نمیکند و همواره در جستوجوی پیداکردن نسبتی است که معنای ظاهر را با تأویل آن
پیوند دهد .او نه همهٔ آیات قرآن را نیازمند تأویل میداند و نه در تأویالت خود آنچننان
از معنای ظاهر دور میشود که بهکلی ربط و نسبت بین ظاهر و باطن گسیخته شنود ینا
حتی در پردهٔ ابهام باقی بماند.
 .5ضوابط ت أویل از نظر فاضل مقداد
درست است که عقل در معناشناسی کتاب و سنت نقش اساسی دارد ،ووی این سخن به
این معنا نیست که هر انسانی بتواند با عقل خویش به درک همنه مطاونب کتناب االهنی
نائل آید .زیرا گاهی خود عقل در مقام معرفت حقایق واالی االهی متوجه میشود که به
کنه یات و کنه صفات حق راه نمی یابد ،بلکه از تأویل بسیاری از آیات االهی و احکنام
شرعی نیز ناتوان است .با این حال ،اگر عقل به اصنول و ضنوابطی روشنن و پنذیرفتنی
ملتزم شود میتواند به فهم مراد گوینده و شاره مقد امیدوار گردد .فاضل مقنداد نینز
به منظور پرهیز از تفسیر به رأی و هر گونه تطبیق آرای شخصی بر کتاب و سنت بنیش
از هر چیز خود را ملتزم به رعایت دو ضابطهٔ کلی میداند:
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ضابطه اول :معناشناسی واژهها و مفردات اوفاظ با توجه به ساختار متن؛ قاعدهٔ کلنی
این است که وقتی در قرآن و روایات با مفاهیمی مانند حیات االهی ،علم ،قدرت ،کالم،
و مشیت خداوندی و هم چنین تعابیری مانند عنرش ،کرسنی ،ونوح ،قلنم و ماننند آنهنا
مواجه می شویم ،برای فهم معنای آنها ابتدا باید معنای وغوی و عرفی آن را جسنتوجنو
کنیم و سپس با توجه به جایگاه ترکیبی کلمات در ساختار متن معننای آنهنا را درینابیم.
مثالً مفه وم کتاب برای چیزی وضع شده که محل ثبت حقایق و حوادث باشد .بنابراین،
کتاب االهی را هم باید به همین معنا گرفت و در هر دو صنورت کتناب را بایند بنرای
ثبت وقایع و حوادث دانست .اما کتاب االهی ،که از سنخ موجودات فراطبیعی است ،از
جنس کاغذ و پارچه و مانند آن نیست .بنابراین ،اووین ضابطه در تأویل آیات قرآن اینن
است که رابطهٔ معنا با وضع ابتدایی قطع نشود .این در حناوی اسنت کنه در بسنیاری از
تأویالت باطنیه رابطهٔ بین وفظ و معنای حقیقی و ابتدایی به طور کلی قطع میگردد.
فاضل مقداد دربارهٔ معنای سه واژه «نور»« ،نزول» و «قرب» می گویند خداونند ننور
پخش شده بر سطح دیوار و ساطعشده از ماه و خورشید نیسنت .بننابراین ،ننور در آینهٔ
«اولّه نور اوسموات واالرض» (نور )72 :را به منور (روشناییبخش) یا هدایتکننده و مانند
آن معنا میکنیم تا عقل از پذیرش آن امتناه نکند .کمنا اینکنه هنیچ انسنان عناقلی فعنل
«انزل» را در دو آیهٔ «انزل وکم من االنعام ثمانیة ازواج» (زمر )4 :و «و انزونا اوحدید» (حدید:
 )52به معنای «فرو فرستاد» نمیگیرد و هیچ کس واژهٔ «قرب» در آیهٔ «نحن اقرب اویه من
حبل اوورید» (ق )14 :را به معنای نزدیکی مکانی نمی داند .وونی اگنر بگنوییم منظنور از
«قرب» احاطه علم و قدرت خداوند است ،دیگر کسی آن را انکار نمیکند 5.نتیجهای که
او میخواهد بگیرد این است که کلمات در یک زبان ،سیستم بسنته وینژهای را تشنکیل
می دهند و هر کلمه و مفهومی معنای واقعی خود را در این نظام و در ارتبناط بنا سنایر
مفاهیم و عبارات پیدا میکند.
ضابطه دوم :توجه به حقیقت و روح معنا :برخی از بزرگنان امامینه معتقدنند اوفناظ
برای روح و غایت معنا وضع شده اند نه برای مسمّای خاص .همانطور کنه بنه تجربنه
می بینیم اگرچه مسماهای اوفاظ به مرور زمان تغییر میکند اما تا زمانی کنه روح معننا و
غایت وفظ باقی است استعمال وفظ در آن معنا حقیقی و درست است ،مانند وفظ «چراغ»
که در گذشته برای چراغهای فتیلهای به کنار منیرفنت ،امنا امنروزه بنرای چنراغهنای
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اوکتریکی ،که هیچ مشابهت ظاهری با چراغهای گذشته ندارد ،به طور حقیقنی بنه کنار
میرود و کاربرد جدید وفظ نزد همه خردمندان صحیح و بیاشکال اسنت .زینرا روح و
غایت معنای چراغ ،یعنی روشنایی و نوردهی آن ،در چنراغهنای گذشنته و حنال ثابنت
است .به همین ترتیب ،کاربرد مفاهیمی مانند ووح ،قلم ،عرش ،کرسی ،کنه در عناوم منا
اموری مادی هستند ،به شرطی در باب عاوم غیب درست است که روح معنا در هنر دو
یکی باشد (فاضل مقداد.)144- 142 :1785 ،
فاضل مقداد دربنارهٔ آیناتی کنه بنه نحنوی دال بنر وصن منادیبنودن و اوصنا
مادیداشتن هستند ،مانند حیاداشتن ،غضب و آمدن ،می گوید در اینها قنانون کلنی اینن
است که به مصداق «خذ اوغایات واترک اومبادی» وقتنی اوصنا موجنودات منادی بنه
خداوند نسبت داده می شود ،مقصد نهنایی مند نظنر باشند ننه آن تغیینرات و تحنوالت
ابتدایی .مثالً حیا در انسان آغاز و پاینانی دارد .آغناز آن همنان تغیّنری اسنت کنه در او
صورت می گیرد و این تغیّر نشانهٔ خو و ضنع و انکسنار اسنت و بنه همنین دوینل
گفته اند «حیا» از «حیاة» گرفته شده و نقص حیات اسنت .امنا پاینان و هند نهنایی آن
ترک عمل خاصی است و وقتی حیا درباره خداوند به کار رود منظور آن تغییر ناشنی از
خو و ضع نیست بلکه منظور ترک عمل خاصی است .این مطلنب دربنارهٔ غضنب
هم صادق است .آغاز غضب به جوش آمدن خون و شعلهورشدن شهوت انتقام است و
پایان آن رساندن کیفر آن کسی است که مغضوب واقع شده است .در خصوص خداوند
آن حاوت ابتدایی و انفعال اوویه مد نظر نیست ،بلکه نتیجهٔ آن مد نظر است .او همچنین،
در بیان معنای وقای پروردگار و آیهٔ «انهم مالقنوا ربهنم» (بقنره94 :؛ هنود )54 :و ماننند آن
می گوید آیا نتیجهٔ نهایی دیدار شخصیتی بزرگ جز این است که انسان تحنت فرمنان و
نفوی نگاه او قرار می گیرد .حال که چنین معنایی برای همنهٔ انسنانهنا در روز بازپسنین
اتفاق میافتد چرا جایز نباشد که بگوییم آنها پروردگار خویش را مالقات میکنند.
صدر اودین شیرازی نیز در تفسیر قرآن کریم مینویسد« :طریقهٔ راسنخان در علنم و
یقین این است که واژگان را بر مفاهیم اصلی آنها باقی گذارند و تصرفی در معنا نکننند.
اما تمام توان را صر تحقیق در حقیقت این معانی کرده ،به تجرید معانی آنهنا از امنور
زاید بپردازند» (اوشیرازی 125/9 :1744 ،و  .)121او از بناب نموننه دربناره معننای «مینزان»
می نویسد این کلمه برای «ما یوزن به اوشیء» که امنری مطلنق و عقلنی ،و روح معننای
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میزان است ،وضع شده است؛ بدون اینکه مشروط به هیئنت و صنورت خاصنی باشند.
بنابراین ،هر چه با این معنا مطابقت داشته باشد ،اعم از اینکه حسی باشد یا عقلی ،میزان
شمرده میشود (همان).
مال محسن فیض نیز همین نظریه را پذیرفته و آن را بنا بینانی دیگنر و بنا توضنیح
معنای «قلم» در قرآن چنین تبیین میکند :اوفاظ در ازای حقایقی وضع شدهانند کنه گناه
مصداق محسو پیدا میکنند و گاه مصداق معقول .وي از باب نمونه درباره معنای قلم
و ووح مینویسد:

هر معنا از حقیقت و روحی برخوردار است و هر حقیقتی صورت و قناوبی دارد
که اوبته ممکن است یک حقیقت صورت ها و قاوبهنای متفناوتی داشنته باشند.

مهم این است که اوفاظ برای حقایق و ارواح وضع شدهاند .مثالً قلم ابزاری بنرای
نوشتن بر روی ووح است و فرقی نمیکند که از نی باشد ینا از آهنن ینا از چینز

دیگر ،همان طور که فرقی ندارد که ووح کاغذی باشد یا چوبی .مهم این است که
نقشی بر روی آن ایجاد شود؛ حتی وزومی ندارد که اینن نقنش محسنو

بلکه میتواند نقشی معقول باشد (اوفیض اوکاشانی.)43/1 :1733 ،

 .6تأویالت مقداد
در این بخش ،گونههنای مختلن
بیان میکنیم.

6

باشند

تأوینل را ،کنه فاضنل مقنداد بنه آن مبنادرت کنرده،

 .1 .6تأویل آیات صفات خبری ذات خداوند
فاضل مقداد در ووامع ،پس از بیان دالیل ضرورت تأویل به تبیین معنای آیناتی از قنرآن
کریم می پردازد که سه گروه مشبهه (مجسمه) ،کرامیه و اشاعره عقاید باطل خنود را بنه
آنها مستند میکنند .آیات دستهٔ اول آیاتی هستند که بر اسا آنها مجسمه برای خداونند
اعضایی مانند اعضای بدن انسان قائل میشوند.
الف .تأویل وجه ،عین ،ید ،یمین ،قبضه ،ساق :از جملهٔ این آیات میتوان بنه آیناتی
اشاره کرد که در آنها «وجه» یا به «ربک» اضافه شده یا به «اولّه» .بر اسا نظنر مشنبهه،
با توجه به اینکه نمی شود چیزی را به خودش اضافه کرد ،وجه نمنیتوانند همنان یات
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باشد ،بلکه جزئی از یات است .آنها با این استدالل نتیجه میگیرنند کنه خداونند دارای
وجه است .فاضل در پاسخ به این شبهه میگوید اگر وجه یک عضو باشد معنای آیه «و
یبقی وجه ربک» این خواهد بود که همهٔ اعضای دیگر از بین بروند و فقط وجنه بناقی
بماند؛ بهخصوص با توجه به اینکه در آیهٔ «اینما توونوا فنثم وجنه اهلل» (بقنره )112 :بنرای
تأکید و مباوغه می فرماید به هر جا رو کنید همنان جنا روی خداونند اسنت .اگنر وجنه
عضوی مادی باشد از این آیه الزم میآید که جسمی واحد در اماکن متعدد وجود داشته
باشد .اما دویل استفاده از «وجه» به جنای یات اینن اسنت کنه انسنان معمنوالً از چهنره
شناخته می شود .گویی وجود انسان با چهرهاش تحقق مییابد .ضمن اینکه آثنار عقنل و
فهم و زیبایی و نیکویی انسان در چهرهٔ او نمایان میشود .فاضل در اینجا اضافه میکند
که گاه مراد از «وجه» ،رضای االهی است .مثالً در آیهٔ «انما نطعمکم ووجه اهلل» (انسان)4 :
می فرماید آنها برای رسیدن به وجه االهی به نیازمندان اطعام میکنند و در آیهٔ «اال ابتغناء
وجه ربه االعلی» (ویل )55 :میفرماید آنها اعمال خیر برای کسب وجه پروردگار خنویش
انجام می دهند .حال اگر آنطور که مشبهه میگویند وجنه بنه معننای صنورت و چهنره
باشد ،چون از نظر آنها وجه االهی قدیم است باید نتیجه بگیریم که آن نیکوکاران اعمال
خیر و اطعام به نیازمندان را بدینمنظور انجام میدهنند کنه بنه چینزی از قبنل موجنود
برسند و این چیزی جز تحصیل حاصل نیست .اما دوینل اینکنه وجنه را کناینه از رضنا
می گیریم این است که وقتی انسان به چیزی تمایل قلبی پیدا میکند به آن روی میآورد
و وقتی از آن بدش میآید رویش را از آن برمیگرداند (همان.)135 :
او دربارهٔ معنای «عین» در آیاتی مانند «واصنع اوفلک باعیننا» (هود73 :؛ مؤمنون )53 :و
«وتصنع علی عینی» (طه )74 :و «فاصبر وحکم ربک فانک باعیننا» (طور )98 :نیز مینویسد:
این آیات قابل حمل بر ظاهر خود نیستند .زیرا اگر عین به معننای چشنم باشند،

الزمهٔ بعضی از این آیات این است کنه در چهنره خداونند چنند چشنم وجنود
داشته باشد ،که اوبته چنین چهرهای زیبا نخواهند بنود .وونی اگنر قرارگنرفتن در

برابر دیدگان را کنایه از توجه و مراقبت بدانیم معنای آیات این میشنود کنه منا
کامالً مراقب و متوجه تو و اعماوت هستیم و اگر کسی بپرسند چنه نسنبتی بنین

چشم و مراقبت وجود دارد در پاسخ میگوییم وقتی انسنان بخواهند بنه چینزی

توجه و از آن مراقبت کند ،به او زیاد نگاه میکند (فاضل مقداد.)135 :1785 ،
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در خصوص آیاتی که دالوت بر دستداشتن خداوند دارند ،چه آنها که وفظ «ید» را
به صورت مفرد به کار برده اند ،ماننند آینات «ینداهلل فنوق ایندیهم» (فنتح )15 :و «ینداهلل
مغلووة» (مائده )49 :و چه آنها که «ید» را به صورت مثنا و جمع به کار بردهاند ،مانند آینهٔ
«یداه مبسوطتان» (همان) و آیهٔ «و مما عملت ایدینا» (یس ،)31 :فاضل منیگویند «یند» در
این آیات مجازاً یا از قدرت حکایت میکند یا از نعمت .زیرا هم قدرت با دست اعمال
می شود و هم نعمت با دست اعطا میگردد .چون بین دست و اعمال قندرت و اعطنای
نعمت عالقهٔ سببیت وجود دارد میتوان به جای آنها از کلمهٔ دست استفاده کنرد و اگنر
در خصوص آیهٔ «یداه مبسوطتان» «ید» را به معنای نعمت می گیریم از آن رو اسنت کنه
این آیه در پاسخ به یهود است و یهود با گفتن «ید اهلل مغلووة» نمیخواستند قدرت خدا
را انکار کنند ،بلکه میخواستند بگویند خداوند از دادن نعمت به مخلوق خویش درین
میکند؛ و تثنیهآوردن آن ،دویل و نشانهٔ کثرت نعمتها و شمول آنها است و ممکن است
دویل بر نعمتهای ظاهری و باطنی یا دنیوی و اخروی باشد (همان.)139 :
دربارهٔ آیهٔ «وما خلقت بیدی» (ص )32 :دو قول وجود دارد :قول اول اینن اسنت کنه
«یدین» دو صفت قائم به یات هستند که به وسیلهٔ آنها خلقت همراه بنا اکنرام و تکنریم
صورت می گیرد ،همان طور که وقتی انسان برای چیزی ارزش خاص قائل باشد آن را با
دستهای خودش انجام می دهد .بر اسا این قول منظنور از دسنت در اینجنا قندرت
نیست .زیرا اوالً ،همهٔ مخلوقات با قدرت خلق می شنوند ،در حناوی کنه خلقنت بنا دو
دست در آیهٔ فوق امری اختصاصی برای انسنان تلقنی شنده کنه در خصنوص دیگنران
صورت ن گرفته است و همین امر اختصاصی باعث شده است به فرشتگان بگویند به آدم
سجده کنید .ثانیاً ،در این آیه از دو دست سخن به میان آمده ،و این در حاوی اسنت کنه
قدرت واحد است و آن را به صورت مثنا به کار نمیبرند.
فاضل سه ایراد بر این دیدگاه وارد می داند .او می گوید اوالً اگر خلنقکنردن بنا دو
دست ،دویل بر اکرام و تکریم بود خلقکردن با چند دست دویل بر تکریم بیشتر میشند
و وقتی درباره حیوانات و چهارپایان میفرماید «و مما عملت ایدینا انعاماً» (یس )31 :باید
از تکریم بیشتر آنها حکایت میکرد .ثانیاً« ،یدین» دالوت بر عدد ندارد کما اینکه در آینهٔ
«فقدموا بین یدی نجویکم صدقه» (مجادونه )15 :و مانند آن دالوت بر عدد ندارد؛ ثاوثناً ،در
آیه ،مفهوم حصر وجود ندارد و نگفته است که فقط انسان را با دو دست خویش خلنق
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کردم .چه بسا همان ویژگی در خصوص دیگر مخلوقات هم صحت داشته باشد .او پس
از یکر اشکاالت فوق بر قول مزبور ،نتیجه میگیرد که باید قول دوم را در اینجا تنرجیح
داد که بر اسا آن منظور از دست همان قدرت است و اگر آن را مثننا آورده بنه دوینل
شدت توجه و عنایت به حضرت آدم (ه) بوده است ،همان طور که وقتی میخواهیم در
اهمیت موضوه خاصی نهایت مباوغه را به کار ببریم میگوییم آن را با دو دسنت خنودم
انجام دادم و کامالً معلوم است کنه اینن عناینت و توجنه در خصنوص غینر حضنرت
آدم (ه) وجود نداشته است.
فاضل می گوید با توجه به معنای «ید» معنای «یمین» و «قبضه» هم روشن میشنود.
7
زیرا دست راست از دست چپ قویتر است و در اعمال قدرت کارآیی بیشتری دارد.
پس منظور از آیهٔ «اوسموات مطویات بیمینه» (زمر ،)43 :مطویات بقدرته است .کما اینکه
در آیهٔ «الخذنا منه باویمین» (اوحاقه )92 :اگر یمین را به فاعل برگردانیم منظور این اسنت
که او را با دست راست خود ،یعنی با قدرت خود میگیریم .در خصوص آیهٔ «واالرض
جمیعاً قبضته یوم اوقیامه» (زمر )43 :هم می گوید ظاهر آیه میفرماید زمین پنجهٔ خداونند
است ،در حاوی که قبضهٔ خاوق نمیتواند یکی از مخلوقات او باشد .ووی اگر «فی» را در
تقدیر بگیریم معنای آیه این خواهد شد که زمین در پنجهٔ خداوند ،یعنی تحت قدرت و
سیطره خداوند ،است ،مانند وقتی که میگوینند کشنور در قبضنهٔ سنلطان اسنت ،یعننی
تحت فرمان و قدرت او است.
ب .از جمله تفسیرهای ناروایی که در برخی کتب اهل سننت صنورت گرفتنه اینن
است که بر اسا حدیثی که ابوسعید خدری از پیامبر در توضیح آیهٔ «یکش عن ساق»
(قلم )95 :نقل کرده ،خداوند در روز قیامت ساق پایش را باال میزند و همهٔ مؤمنان برایش
سجده میکنند ،اما باید دانست که اوالً ،در این آیه فعل «یکش » به صورت مجهول بنه
کار رفته و فاعل آن یکر نشده؛ ثانیاً ،روشن نیست ساق پای چه کسی مکشو میشود.
زیرا ساق به صورت نکره به کار رفته و مضا اویه ندارد .ثاوثاً ،ساق بنه صنورت مفنرد
آمده و چون یک پا داشتن حتی برای حیوان هم نقنص اسنت ،چنه رسند بنه انسنان و
خداوند ،بنابراین ،همانطور که در عر عرب معمول بوده باید باالزدن شلوار را کنایه از
سختی های یک واقعه دانست کما اینکه «قامت اوحرب علی ساقها» کنایه از شدتگرفتن
جنگ بوده و در اینجا کنایه از سختیهای روز قیامت است (همان.)133 :
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ج .فاضل مقداد ،همچنین ،دربنارهٔ آیناتی کنه نشنانه روح و نفنس داشنتن خداونند
هستند میگوید:

اوالً ،اضافه روح به خداوند تشریفی است ،همانطور کنه اضنافهٔ بینت و جننت،
عبد و  ...به خداوند تشریفی است و این نوه اضافه ،شرافت و قداسنت را بنرای

مضا

اثبات میکند .ثانیاً ،روشن است کنه وقتنی منیفرمایند از روح خنودم در

انسان دمیدم ،منظور از دمیدن ،جداشدن چیزی از چیزی دیگر نیسنت .بننابراین،

نه از تعبیر روح من (روح خداوند) می تنوان نتیجنه گرفنت کنه خداونند دارای

روح است و نه دمیدن روح به معنای انتقال روح از خداونند بنه انسنان خواهند

بود .در خصوص نفس هم ،وقتی درباره خداوند به کار برده میشود ،بنه معننای

یات شیء و خود شیء است ،کما اینکنه وقتنی منی فرمایند «و منا یخندعون اال

انفسهم» (بقره ،)4 :یا وقتی می گوید «فاقتلوا انفسکم» (بقنره )29 :بنه همنین معننا

است .اما دربارهٔ آیهٔ «واصطنعتک ونفسی» (طنه )91 :بایند گفنت اینن آینه کثنرت

عالقه و محبت را میرساند ،همانطور که وقتنی منیگنوییم اینن خاننه را بنرای

خودم ساختهام کثرت عالقنه و محبنت خنود بنه آن را ابنراز کنردهاینم (فاضنل

مقداد.)187 :1785 ،

 .2 .6تأویل آیات ناظر به جهتداشتن ذات خداوند
بنا بر گزارش شهرستانی ،همه کتب ملل و نحل اتفاق دارنند کنه کرامینه بنرای خندای
تعاوی جهت فوق قائل بوده اند و او را فوق بر عرش میدانسنتند .از مینان آنهنا ،بعضنی
خداوند را مما ّ با عرش و بعضی دیگر محایی با آن و بعضی دیگر با فاصلهٔ بینهایت
و در عین حال باالی آن میدانستند و همهٔ آنها به آیه «اورحمن علی اوعرش استوی» (طه:
 )2تمسک میجستند (شهرستانی ،بیتا.)158/1 :
فاضل مقداد ،در پاسخ به کرامیه ،ابتدا آیاتی را که دالوت بر جهنتداشنتن خداونند
است ،به دَه دسته تقسیم میکنند و سنپس معننای هنر کندام را تبینین منیکنند .بننا بنر
دستهبندی فاضل:
دستهٔ اول آیاتی هستند که از استوای خداوند بر عرش سنخن بنه مینان منیآورنند.
فاضل دربارهٔ این آیات میگوید هیچ یک از این آیات مستلزم جهتداشتن و متحیزبودن
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نیست .زیرا الزمهٔ جهتداشتن و تحیز این است که (اوالً) خداوند قابلیت تقسیم داشنته
باشد و جزئی که در سمت راست عرش است در سمت چپ نباشد و بناوعکس (ثانیناً)
اگر مستوی بر عرش قادر به حرکت و سکون بود حادث میشد و اگر قادر به حرکنت
و سکون نبود باید متصل به عرش و محدود به آن میشد و با توجه بنه آینهٔ «و یحمنل
عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیة» (اوحاقه )13 :بایند حنامالن ،عنرش او را حمنل ،و از آن
حفاظت کنند .در حاوی که خاوق مخلوق را حفظ میکند ننه مخلنوق خناوق را؛ بنه هنر
حال ،چون نمیتوان معنای ظاهر آیات را پذیرفت باید آنها را تأویل کرد و گفت منظنور
از استیال ،قهر و غلبه و نافذشدن قدرت و به جریان درآمدن احکام االهی اسنت و اینن
معنا با شعر شاعر هم تطبیق میکند که گفته است« :قد استوی بشنر علنی اوعنراق  /منن
غیر سی و دم مهراق»؛ و اگر استواء را فقط بر عرش یکر کرده ممکنن اسنت از آنرو
باشد که عرش بزرگترین مخلوقات است .به همین دویل ،در جای دیگری هم فرمنوده:
«و هو رب اوعرش اوعظیم» (مؤمنون84 :؛ نمل)54 :؛ و ممکن است همانطور که غزاونی در
اوجام اوعوام گفته به سبب اینن باشند کنه خداونند بنا واسنطهٔ عنرش در اجنزای عناوم
تصر میکند.
دسته دوم و سوم آیاتی هستند که دالوت بر فوقیت و علو میکنند ،مانند آیهٔ «و هنو
اوقاهر فوق عباده» (انعام 18 :و  ،)41و آیهٔ «یخافون ربهنم منن فنوقهم» (نحنل .)25 :فاضنل
می گوید در این آیات باید فوقیت و علو را به برتری در قدرت و قهر معنا کرد .فوقینت
و علو فوقیت و برتری در قدرت و مکنت است ،نه فوقیت در جهت؛ و اگر به حضرت
موسی (ه) گفته شده «التخ انک انت االعلی» (طه )48 :برتری او در قندرت مند نظنر
بوده است ،کما اینکه در تعبیراتی مانند «دیوان اعلی»« ،مجلس اعلی» و  ...منظور جهنت
نیست و برعکس به نگهبانی که باالی سلطان قرار گرفته نمی گویند فوق سلطان اسنت.
ضمن اینکه باید به آیات دیگری که از معیت خدا با انسانها ینا از نزدینکبنودن او بنه
بندگان حکایت دارند هم توجه کرد.
دسته چهارم تا نهم آیاتی هستند که در آنها از وفظ «عروج»« ،صعود»« ،عند»« ،اونی»،
«انزال» و «تنزیل» استفاده شده که اوبته اینگونه آیات فراواناند .فاضل مقداد میگوید در
آیهٔ «تعرج اومالئکة واوروح اویه» (معارج )9 :منظور طی مسافت نیست ،بلکنه منظنور اینن
است که عاقبت امور مطابق خواست خداوند است و گاه منظور این است که پایان کنار
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پاداشگیرندگان رسیدن به مقام قنرب و کرامنت خواهند بنود .همنانطنور کنه در آینهٔ
«واوسابقون اوسابقون اووئک اومقربون» (واقعه 4 :و  )15سبقتگیرنندگان را در مقنام قنرب
دانسته است.
باألخره دستهٔ دهم آیاتی است که دالوت بر استقرار خداوند در آسمان دارنند .ماننند
آیهٔ «اَ اَمنتم من فی اوسماء» (ملک .)14 :در این آیه معلوم نیست که آن که در آسمان است
خداوند باشد .زیرا ممکن است «من» کنایه از مالئکه باشد .چنون مالئکنه هنم دشنمن
کافران و فاسقان هستند و اگر بگوییم منظور از «مَن» خداوند است میتنوان «ملکنه» ینا
«عذابه» و مانند آن را در تقدیر گرفت.
دربارهٔ آیهٔ «و هو اوذی فی اوسماء اوه و فی االرض اوه» (زخر  )89 :باید گفت ظناهر
عبارت مقتضی این است که خدا به یک صورت در هر دو محل وجود داشنته باشند و
چون در زمین استقرار ندارد در آسمان هم نباید استقرار داشته باشد (همان.)184 :
 .3 .6تأویل آیات ناظر به امکان رؤیت خداوند
او همچنین در ووامع ،پس از اینکه جهتداشتن را برای خداوند منتفی میداند ،بنه اینن
نتیجهٔ منطقی میرسد که امکان مشاهدهٔ خداوند با چشنم سنر وجنود نندارد .سنپس در
تأیید این مطلب به دو آیهٔ «ونن تراننی» (اعنرا  )197 :و «التدرکنه االبصنار» (انعنام)157 :
استشهاد میکند و دویل اشاعره را ،که به «دویل وجود» معرو است ،نقد میکند .اشاعره
در «دویل وجود» میگویند :اگر دقت کنیم متوجه میشویم که جسم و اعراض جسم هر
دو مشاهدهپذیرند و رؤیتپذیری آنها به دویل ویژگی مشترکی است که در هر دوی آنها
وجود دارد و چون آنها فقط دو ویژگی مشترک دارند ،یکی اینکه هنر دو حنادثانند و
دیگر اینکه هر دو موجودند و با توجه به اینکه حدوث ،کنه بنه معننای وجنود پنس از
عدم است ،امری عدمی است و نمیتواند علت مرئیبودن باشد ،بنابراین تنهنا راه چناره
این است که وجود را علت مرئیبودن بگیریم و بنه اینن قاعندهٔ کلنی برسنیم کنه هنر
موجودی قابل رؤیت است؛ و چون خداوند هم موجود است پنس خداونند هنم قابنل
رؤیت است.
اما فاضل مقداد ،که دویل فوق را از اسا مخدوش میداند ،میگویند ننه مقندمات
این استدالل درست است نه نتیجهٔ آن ،و نه حتی ووازم آن .زیرا اوالً ،نه همهٔ اجسام قابل
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رؤیت اند ،نه همهٔ اعراض جسم؛ و آنها که قابل رؤیتاند بنه شنرط وجنود ننور مرئنی
می شوند .ثانیاً ،ممکن است دویل مرئی بودن اجسام و اعراض حادثبودن یا موجودبودن
آنها نباشد ،بلکه ویژگی مشترک دیگری باشد که خداوند آن ویژگنی را نندارد و اصنالً
وزومی ندارد که این ویژگی مشترک اجسام و اعراض ،یعنی رؤیتپذیری آنها بنه دوینل
عامل مشترکی باشد که در آنها وجود دارد .از همه مهمتر اینکه وجود اجسام و اعراض
را نمیتوان قابل مقایسه با وجود خداوند دانست ،کما اینکه حتی موجودات مادی بسیار
ریز هم قابل مشاهده نیستند .حال که با دالیل محکم عقلی ناممکنبودن رؤیت خداونند
به اثبات رسید باید ببینیم آیاتی که قائالن به رؤیت (اشاعره) به آنها استشنهاد منیکننند،
چگونه معنا میشوند.
اشاعره می گویند آیهٔ «رب ارننی انظنر اوینک» (اعنرا  ،)197 :کنه از قنول حضنرت
موسی (ه) است ،نشان دهندهٔ این است که رؤیت خداوند امکانپنذیر اسنت .زینرا اگنر
رؤیت خداوند غیرممکن بود حضرت موسی (ه) چنین درخواستی از خداوند نمیکرد.
فاضل در پاسخ به آنها میگوید اوالً ،ممکن اسنت درخواسنت منذکور درخواسنت
حضرت موسی (ه) نباشد ،بلکه درخواست قومش باشد .زینرا در آینهٔ «ونن ننؤمن ونک
حتی نری اهلل جهرة» (بقره )22 :قوم حضرت موسی (ه) ایمانآوردن را مشروط به رؤیت
آشکار خداوند میکنند؛ و اگر ظاهراً درخواست از زبان حضنرت موسنی (ه) صنورت
گرفته ،به این دویل است که امکان اجابت آن بیشتر باشد و در صورتی که در خصنوص
حضننرت موسننی (ه) اجابننت نشننود در خصننوص دیگننران هننم بننه طریننق اووننی
اجابت نمیشود.
دویل دیگر اشاعره ،آیهٔ «وجوه یومئذ ناضرة اوی ربها ناظرة» (قیامنت )57 :اسنت .آنهنا
میگویند وقتی «نظر» با حر «اوی» همراه شود معنای رؤیت را میرساند که در کتناب
و وغت و عر هم شایع است.
فاضل در پاسخ به اشاعره میگوید اوالً «نظر» بنا «اونی» همیشنه بنه معننای رؤینت
نیست .زیرا گاهی گفته میشود به ماه نگاه کردم ووی آن را ندیدم .ثانیناً ،منیتنوان آن را
به معنای انتظارکشیدن دانست ،کما اینکه در آیه «فناظرة بم یرجع اومرسنلون» (نمنل)72 :
به معنای «منتظربودن» است .ثاوثاً ،میتوان مضا را ،که «ثواب ربها» باشند ،در تقندیر و
محذو گرفت.
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دویل نقلی دیگری که اشاعره به آن متوسل میشوند آیهٔ «و وکن انظر اوی اوجبل فنان
استقر مکانه فسو ترانی» (اعرا  )197 :است که رؤیت را مشروط به استقرار جبل کرده
است .آنها میگویند چون استقرار جبل ممکن است ،رؤیت خداوند هم ممکن است.
پاسخ فاضل این است که درست است که استقرار کوه یاتاً ممکن است ووی اینجنا
رؤیت مشروط به استقرار کوه در حال تجلی رب است که امنری غینرممکن اسنت ،ننه
استقرار به طور مطلق که امری ممکن باشد.
و باألخره دویل بعدی آنها این است که آیهٔ «کالً انهم عن ربهنم یومئنذ ومحجوبنون»
(مطففین )12 :دال بر این است که کفار در پردهٔ حجاب با پروردگار خود قنرار دارنند ،در
حاوی که مؤمنان هیچ حجابی برایشان نیست.
فاضل پاسخ میدهد که الزمهٔ نبود حجاب برای مؤمنان ،رؤینت پروردگنار نیسنت.
زیرا چیزی که ممتنع است برای همه ممتنع است و با برداشنتن حجناب بنرای مؤمننان
ممکن نخواهد شد و فقط در صورتی میتوان الزمهٔ نبود حجناب را رؤینت پروردگنار
دانست که رؤ یت ممکن باشد نه ممتنع .شاید تعبیر «حجاب» هم برای مثنال یکنر شنده
است تا تحقیر را برساند .زیرا وقتی گفته میشود افراد یویل نسبت به پادشاهان خود در
حجاب اند ،منظور این است که محل توجه آنها قرار نمیگیرنند و بنه آنهنا اهمیتنی داده
نمیشود .احتمال دیگری که فاضل در اینجا یکر میکند این است که واژهٔ «رحمنت» در
تقدیر باشد .در این صورت ،معنای آینه اینن اسنت کنه کفنار در آن روز (روز قیامنت)
مشمول رحمت و مغفرت پروردگار واقع نخواهند شد (همان.)142- 149 :
نتیجه
با توجه به آیات محکم قرآن ،که هر گوننه تجسنیم و تشنبیه را از سناحت ربنوبی دور
می دانند ،و همچنین به حکم صریح عقل ،که خود بنا بر مدوول آیات و سنت معصنومان
از محکمات معار دینی به حساب میآید ،تأویل بسیاری از آیات قرآن کنریم ،کنه بنه
نحوی مشعر بر عضوداشتن ،جهت داشتن ،مکانداشتن و امکان رؤینت خداونند اسنت،
ضرورت می یابد .فاضل مقداد ،در مقنام منتکلم عقنلگنرای شنیعی ،در اولوامنع االوهینه
شماری از آیات ناظر به االهیات باومعنی االخص را ،که مشبهه ،کرامیه و اشناعره بنه آن
استناد کرده اند ،به شیوه ای عقلی تأویل کرده و ساحت قد ربوبی را از هر گونه تشبیه
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و تجسیم منزه دانسته است .او فقط به تأویل آن دسته از آیات متشابهی منیپنردازد کنه
ظاهراً با آیات محکم قرآن در تعارض هستند .ضمن اینکه در تأویالت خود ،هیچگاه از
معنای ظاهر غفلت نمیکند و همواره در جستوجوی پیداکردن نسبتی است که معننای
ظاهر را با تأویل آن پیوند دهد.
پینوشتها

 .1او مینویسد« :واوطرق اوی علم اومشروه فی هذه االصول ثالثة ،احده ا اوعقل و هو اوسبیل اوی معرفة
حجیة اوقرآن و دالوة االخبار».
 .2او پس از معرفی چهار طریقهٔ شناخت اشیا مینویسد« :ال طریق إوی معرفة هذه األصول اوتی یکرناها
إال باونظر».
 .3او شرح باب حادی عشر ،ارشاد اوطاوبین و االعتماد را در شرح آرای عالمه حلی و انوار اوجالویه را
در شرح فصول نصیریه خواجه نصیر نگاشته است.
 .4او در اولوامع االوهیه از اینکه صرفاً شارح باشد فراتر رفته و آرای اختصاصی خنود در موضنوعات
اعتقادی را به سبکی بدیع و در دوازده المع بیان کرده است .نویسندهٔ روضات اوجنات درباره اولوامع
االوهیه فاضل مقداد می گوید« :این کتاب از بهترین کتابهایی است که در فنّ کالم ،از جهت نظنم
ظاهری و استحکام باطنی ،نوشته شده است» (خوانساری.)131/3 :1745 ،
 .5اوبته اگر گفته شود احاطهٔ علم و قدرت خداوند همیشگی است در پاسخ میتوان گفت قنرب هنم
همیشگی است و این انسانها هستند که گاهی آن را احسا میکنند و گاه نه.
 .6عین عبارات او در تفسیر صافی چنین است« :إن وکل معنی من اومعانی حقیقة و روحا و وه صورة و
قاوب و قد یتعدد اوصور واوقواونب وحقیقنة واحندة و إنمنا وضنعت األوفناظ ولحقنائق واألرواح و
ووجودهما فی او قواوب تستعمل األوفاظ فیهما علی اوحقیقة التحاد ما بینهما ،مثالً وفظ اوقلم إنما وضع
آلوة نقش اوصور فی األوواح من دون أن یعتبر ف یها کونها من قصب أو حدید أو غیر یوک بل وال أن
یکون جسماً وال کون اونقش محسوسا أو معقوال وال کون اولوح من قرطا أو خشب بل مجرد کونه
منقوشا» (اوفیض اوکاشانی.)43 :1733 ،
 .7با این توضیح رابطهٔ یمین با سوگند هم معلوم میشود .زیرا سوگندخوردن عزم انسان را در اعمنال
قدرت تقویت میکند.
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