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  2*اسماعيل گلرخ ماسوله

  چكيده 
اما . شود ها بررسي مي ان و معرفت و رابطه ميان آندر اين مقاله آراء هجويري درباره ايم

انسان و جوانب وجودي او و آنچه نزد هجويري اسباب كسب معرفـت محسـوب    پيش از آن،
رسد بين ايمان و معرفت تفاوت  نظر مي ضمناً از آنجا كه به. گيرد است، مورد بررسي قرار مي

، پـيش از  لذااسباب و وسائطي است،  وجود دارد و انسان نوعاً براي تحصيل اين دو مجهز به
ها، شناخت اين ابزارها در چگونگي كسب  بررسي دو موضوع معرفت و ايمان و رابطه بين آن

همچنين در اين مقاله معلوم مي گردد كه هجويري به رغم اعتقاد  .نمايد معرفت ضروري مي
ليكن، بـه نظـر او   . داندمعرفت را برهاني مي  برخي از انديشمندان و عرفا از قبيل ابن عربي،

بنابراين، الهام كه به نظر او مبنايي قطعـي  .برهان و استدالل  سبب معرفت است نه علت آن
با اين همه، وحدت وجـود  . براي تشخيص خطا و صواب نيست نمي تواند راه به معرفت ببرد

و  را، كه نزد اغلب متكلمان و انديشمندان محل مناقشه بـوده اسـت، راهبـردي بـه معرفـت     
اينكه آراء نحله هاي گوناگون را درباره ايمان بيان مي كند،  او عالوه بر. نمايد ايمان تلقي مي

  .كوشد نظري معتدل در اين باره اظهار نمايد مي
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  بيان مسأله . 1.1

عرفت و ايمان انطباق يك بـه يـك و ارتبـاط متـوازي و     چنين به نظر مي رسد كه بين م
توان  يا دست كم مي. توان ميان آنها مرزي ترسيم كرد متقارني برقرار نيست و تا حدودي مي

شـايد بتـوان گفـت، معرفـت     . رابطه آن ها را از نوع رابطه طولي و در امتداد يكديگر دانست
و التزام عملي نسبت به آن امر نيست، داشتن به چيزي لزومأ مقتضي تأييد و انتساب صدق 

با اين وجود، انديشمندان و مكاتب گوناگون در ايـن  . ليكن، ايمان اين همه را اقتضا مي كند
  .باره آراء متفاوتي اظهار كرده اند و هريك تمام يا بخشي از آن عقايد را قابل قبول مي دانند

يفيت نيل به معرفـت و حصـول   به هر صورت، آالت و اسبابي در انسان فراهم است كه ك
ديدگاه هر يك از مكاتب در بـاب ايـن اسـباب و وسـايط بـه      . ايمان را براي وي رقم مي زند

گروهي از آنجا كه طبيعت را اساس همه امور و اشيا و معارف مي داننـد  . اي ديگر است گونه
ش و پـيش از  و مبناي همه تحوالت عالم را در دايره ماده مي سنجند، آنچه براي آن ها  بـي 

تا آنجا كه اپيكوريان كه حتي حكم عقل را . همه منشأ معرفت محسوب مي شود حس است
يات حكـم و    « : شمردند، معتقد بودند وابسته به حس مي عقل، كه به وسيله آن دربـاره حسـ

و اگر حواس نادرست اند، پس تمـام  . داوري مي كنيم، خود به تمامي مبتني بر حواس است
گروهي ديگر حس را در تحصيل ) 1392:1/462كاپلستون، (» .و بر خطاستعقل نيز كاذب 

نـزد  . معرفت يكسره بي اثر دانسته و تنها عقل و لوازم آن را در اين امـر دخيـل مـي داننـد    
 و. برخي ديگر صرفاً شريعت و امور وحياني شارع وصول به علم بوده، تخطي از آن روا نيست

كوشد كه روشي تلفيقي اختيار كـرده، بـه عبـارت     سد، مير روتر به نظر مي گروهي كه ميانه
چه، به زعم اين دسـته  . ديگر، از تركيب روش ها و وسايط گوناگون طريقي معتدل بر گزيند

بنابراين، پيش از هـر  . از مكاتب غفلت از اعتدال واصل به مقصود نيست و راه به ده نمي برد
  .ناخته شودچيز شايسته است انسان و ابزارهاي معرفتي او ش

در اين مقاله سعي نگارنده بر آن اسـت كـه آراء معرفـت شـناختي هجـويري در كشـف       
  .المحجوب در باب معرفت و ايمان بررسي و شناخته شود

مؤلف آن . كتاب كشف المحجوب از نخستين تأليفات معتبر عرفاني به زبان فارسي است
يد ابـي الخيـر و پيـرو طريقـت     علي بن عثمان هجويري است كه او را از اقران شـيخ ابوسـع  

ابوالفضل سرخسي و همچنين داراي تصانيف و ديوان شعر دانسته اند و به نظر مي رسد كـه  
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/ 2: 1376بهار، : رك. (يكي از مĤخذ مهم شيخ عطار در تذكرة االوليا همين كتاب بوده است
7- 676 (  

تاد بهار در كتاب در اهميت و جايگاه اين كتاب در ادب عرفاني فارسي همين بس كه اس
  :سبك شناسي خود درباره آن نوشته است

اين كتاب از حيث سبك باالتر و اصيل تر و به دوره اول نزديك تر است تا ساير كتـب  « 
صوفيه و مي توان آن را از كتب طراز اول شمرد كه هرچنـد در قـرن پـنجم تـأليف شـده و      

قديم را از دست نداده و داراي  بيش از كتب قديم دستخوش تازي است، اما باز نمونه سبك
اصطالحات خاصي نيز از خـود دارد كـه غالـب آنهـا بعـد از آن در كتـب       . سبك كهنه است

  )677: همان(» .ف مصطلح گرديده استتصو
  پيشينه پژوهش. 2.1

درباره معرفت خداوند مقاالت متعددي به رشته تحرير درآمده است از جمله آثـاري كـه   
معرفـه  «درآمدي بر مباني كالمـي : مقاله :توان به آن اشاره كرد ميدر زمينه پيشينه تحقيق 

در كشف المحجوب هجـويري، انديشـه قـديريان، مصـطفي جليلـي تقويـان و فـردين        » اهللا
، سـال هشـتم،   )گـوهر گويـا  (پژوهشي پژوهش هاي ادب عرفـاني   -علمي نشريه. (زاده نجف

اما، به نظر مـي رسـد   . است) 111-128، صص 1393، بهار و تابستان 26اول، پياپي  شماره
رابطه اي كه ميان معرفت و ايمان برقرار اسـت از ايـن گونـه كـه در ايـن مقالـه از ديـدگاه        

  .    هجويري مورد بررسي قرار گرفته كمتر مورد توجه بوده است
  ضرورت پژوهش. 3.1

دليل انتخاب و اهميت ايـن موضـوع ايـن اسـت كـه تحقيـق در آثـار عرفـاني از منظـر          
وعات كالمي و همچنين تحليل معرفت شـناختي آنهـا مـي توانـد در تشـخيص جهـت       موض

گيري فكري صاحبان آن آثار بسيار راه گشا باشد؛ ازجمله مسايلي مانند ايمان و معرفـت در  
از اين رو تحليل اين موضوع در كشف . حوزه عرفان از موضوعات محوري محسوب مي شوند

بـه ويـژه كـه    . بسي ضروري و به جا به نظر مـي رسـد   المحجوب نيز به عنوان اثري عرفاني
ليكن او نيز بـراي  . مؤلف آن عارفي است كه بر ايمان و معرفت ايماني بسيار تأكيد مي ورزد

  .تحصيل معرفت و تحقق ايمان در انسان قائل به اسبابي است
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 لذا، در اين مقاله به ضرورت موضوع، نخست مسأله انسان و اسـباب كسـب معرفـت او از   
 گيرد، سپس دو مسأله معرفت و ايمان منظر معرفت شناختي هجويري مورد بررسي قرار مي

  .گردد گيري از ابزارهاي مزبور است، در انديشه او واكاوي مي ها موقوف به بهره كه حصول آن
اگرچه مسايل متعددي كه ذيل موضوع اين مقاله مورد بحث و بررسي قـرار گرفتـه انـد،    

قاله اي مجزا را دارند، ليكن از آنجـا كـه بـا موضـوع مـرتبط هسـتند،       بعضاً خود گنجايش م
  .آوردن آن ها در تبيين مباحث روشني بخش و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد

  )انسانيت(انسان. 2
ها و امكانات به لحـاظ كيفيـت وجـودي و نيـز      انسان با همه افعال، صفات و همه توانايي

  .هاي متفاوتي دارد مكاتب مختلف فكري تعاريف و ويژگي موقعيتي كه در اين عالم دارد نزد
در كشف المحجوب عقايد مختلفي كه در آن دوره درباره انسان مطرح بود، چنين بيـان  

  : شده است
و جسـم  ) 297: 1384هجـويري،  (» .انسـان جـز روح نيسـت   «گروهي براين باورند كـه  

در امـان  ) طبايع چهارگانـه (يع تا از آسيب طبا 1جوشن و پناهگاه و محافظ آن است) جسد(
 )297-8:همان. (باشد و حس و عقل صفت روح هستند

داند؛ با اين استدالل كه چون روح از تركيب و قالب  هجويري عقيده ياد شده را باطل مي
نامند و نام انسانيت از آن شخص مـرده برداشـته    آن قالب را انسان مي هنوز شود انسان جدا

ا جسم او پيوسته بود او انساني زنده محسوب مي شد و وقتـي مـرد،   تا وقتي روح ب. شود نمي
ديگر آن كه، جان در ستوران و حيوانات نيز هست اما آن هـا را  . شود انسان مرده خوانده مي

بايست هرجا جان وجود داشته باشد،  اگر جان و روح علّت انسانيت بود، مي. دانند انسان نمي
  )298:همان. (انسانيت هم حاصل باشد

شـود و وقتـي يكـي از     گروهي ديگر معتقدند اين اسم بر روح و جسم توامـاً اطـالق مـي   
چنان كه اگر در اسبي دو رنگ سفيد و سياه . ديگري جدا شد اسم انسانيت ساقط مي گردد

آميخته باشد آن را ابلق خوانند و چون آن دو رنگ جدا شوند يكـي سـفيد و ديگـري سـياه     
هل اتي علي االنسان حين من الدهر لم يكـن  : م بااستناد به آيههجويري اين رأي را ه. است

مـر خـاك آدم   «: تفسير وي از اين آيه اين است كه. باطل مي شمرد) 1/انسان(شيئاً مذكوراً 
  ) 298: 1384هجويري، (» .را بي جان، انسان خواند و هنوز جان به قالب نپيوسته بود
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است و جايگاه آن دل اسـت كـه ايـن دل    گروهي ديگر معتقدند، انسان جزيي اليتجزي 
به اين . به نظر هجويري اين رأي محال و باطل است. قاعده و اساس همه اوصاف آدمي است

ضمن . شود دليل كه اگر دل كسي را پس از مرگ از وي بيرون آرند اسم انسانيت ساقط نمي
  )همانجا. (نبوداين كه پيش از پيوستن روح به تن، به اتفاق همگان، دل در قالب انسان 

انسان به همين موجـودي كـه آكـل و    : كند وي نظر گروهي از متصوفه را چنين بيان مي
شود، بلكه سرّ الهي است و اين جسم لباس اوست و آن  شارب و محل تغير است اطالق نمي

سرّ الهي در اين موجودي كه حاصل امتزاج طبايع و اتحاد روح و جسم است به وديعه نهاده 
زيرا به اتفاق جملـه  . آورد او اين نظر را نيز نادرست به شمار مي) 298-9: همان. (شده است

آيند با اين همه در ايشـان   عقال همه مجانين، فساق، جهال و كفار تحت اسم انسانيت در مي
  )همانجا.(نشاني از اسرار الهي نيست و همچنين همه آن ها متغير و آكل و شاربند

  :انسان با تكيه بر ديدگاه اهل سنتنظر هجويري درباره . 1.2
هجويري از منظر اهل سنت و با استناد به قرآن نظر خود را درباره انسان و شرايطي كـه  

  :او را سزاوار اين نام مي سازد، چنين بيان مي كند
هـا   ها را كه اندر ما مركب گردانيده، انسان خوانده است؛ بدون معني خداوند جمله مايه«

. و لقد خلقنا االنسان من سـاللة مـن طـينٍ   : لقوله تعالي. دميان نيستكه آن در بعضي آ
ثم جعلناه نطفة في قرارٍ مكين ثم خلقنا النطفة علقـة فخلقنـا العلقـة مضـغة فخلقنـا      

فتبـارك اهللا أَحسـنُ   . المضعة عظامـاً، فكسـونا العظـام لحمـاً ثـم اَنشـأناه خلقـاً آخَـر        
  )299: 1384هجويري، (» )14و12،13/ مؤمنون(الخالقين

پس به گفتـه قـرآن ايـن صـورت محسـوس بـا همـه تعبيـه و          :دهد چنين ادامه ميسپس 
ي اسـت كـه صـورتش      : انـد  چنانكه گروهي از اهل سنت گفته. تغيراتش انسان است يـانسـان ح

بنابراين انسـاني  . كند همين هيأت و تركيب معهود است و مرگ اسم انسانيت را از او ساقط نمي
  )همانجا.(جسم، روح و نفس: ست تركيب او داراي سه جنبه است كه عبارتند ازتر ا كه كامل

آن ها از جمله مسايلي است كه ذهن انسان   اين سه جنبه وجود انسان و ماهيت و رابطه
هجويري به عنوان يك عارف انديشمند آرايي دربـاره  . را همواره به خود مشغول داشته است

نظر او بـه  . عوامل مهم  براي كسب معرفت محسوب مي نمايداين عناصر دارد و آن ها را از 
  :اختصار در زير توضيح داده مي شود
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  :جسم. 1.1.2
حـواس در جسـم، آدمـي را در    . داند كـه صـفت آن حـس اسـت     او جسم را جوهري مي

شناسايي امور، شناخت مسايل و تحصيل اقسام و شاخه هاي علـوم يـاري داده، عقـل را بـه     
بنابراين، حس خود از لوازم كسب معرفت است كـه در سـطور   . مي نمايد معرفت حقايق راه

  )همانجا: رك. (آتي به آن پرداخته مي شود
  :روح. 2.1.2

حديث نبـوي بـر   . به نظر وي روح عنصري حادث است كه در وجود مقدم بر جسم است
رغـم   بنـابراين، علـي  . خلق االرواح قبل االجساد -تعالي -إِنَّ اهللاَ: اثبات اين عقيده ناطق است

در گـردش و انتقـال از   (» مـدير «تناسـخيه روح را  . نظر اهل تناسخ قدم روح مـردود اسـت  
اين عقيده  باطل مستلزم قدم روح اسـت كـه خـود    . تصور مي كنند) جسمي به جسم ديگر

وي براي اثبات وجود ) 411و 385: 1384هجويري، : رك. (موجب اثبات قديمين خواهد بود
ي     روح و حدوث  اسـتناد  ) 85/اسـراء ( آن به آيه؛ يسألونك عن الرّوح قل الـروح مـن امـر ربـ

نخسـت عـين آن   « : و خود در توضيح آن مـي گويـد  ) 383: 1384هجويري، : رك(كند  مي
  )همانجا(» .اثبات كرد، آنگاه قدم را از وي نفي كرد

  :نفس. 3.1.2
نخسـت ايـن كـه،    :ذكر كرده انـد اند و براي اين عقيده داليلي  نفس را غير از بدن دانسته

كه از خود غافل نيست بـه اعضـاي بـدن خـود توجـه       خود غافل نيست و زمانيهيچ كس از 
دوم اين كه، نفس بدن نيست، چون بدن جسـمي اسـت ماننـد    . است ندارد و از آن ها غافل

ركـت  ح: زند كه از اجسام ديگر بر نمي آيد؛ مانند با اين حال كاري از آن سرمي. ساير اجسام
بنـابراين از  . آيـد  زيرا اين امـور از جسـم تنهـا بـر نمـي     . و ادراك كه از خواص جسم نيستند
زند كه اگر آن موجود از جسم جدا شود، آن امور از جسم  موجود ديگري غير از جسم سرمي

لـيكن نفـس از آغـاز تـا     . سوم اين كه، بدن همواره در تغيير و تبدل اسـت . ظاهر نمي گردد
از اين رو خواجه نصير نفس را جـوهري  ) 241-2: 1388عالمه حلي ،. (قي استپايان عمر با
  .اهل سنت هم بر همين اعتقاد هستند) 242: همان(» .و هي نفس مجرد«. داند مجرد مي

است كه در قالـب جسـم   ) جوهر(برخي متكلمان معتقدند نفس عين : گويد هجويري مي
داننـد، همانگونـه كـه حيـات      براي جسم مي گروهي آن را صفتي. به وديعه نهاده شده است
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نظـر خـود هجـويري آن اسـت كـه نفـس       )296: 1384هجويري، . (صفتي براي جسم است
كنـد، بـا    اين كه او نفس را جوهر معرفي مي) 310:همان. (است قايم به خود) عين(جوهري 

شـعري  كـه خـود ا  (نظر اشاعره، اماميه و نيز اشخاصي چون شيخ مفيد، بني نوبخت و غزالي 
  )242: 1388عالمه حلي، : رك. (و خواجه نصير طوسي مطابق است) مذهب است

  :كيفيت تأثيرگذاري نفس بر زندگي و رفتار انسان. 4.1.2
. لذا، روش آن خطاست. هجويري معتقد است، نفس خواهان دوزخ و متكي به هوي است

تـدبير عقـل   . عقل است رهاند و آن اما از نظر وي عاملي هست كه انسان را از غلبه نفس مي
پس بر جويندگان راه الزم است كه همواره با نفس مخالفت كنند تا از . درست و صواب است

  )300: 1384هجويري،.(اين طريق عقل و روح را در معرفت مدد كرده باشند
وي درباره غلبه شيطان بر دل و باطن، و علّت اين غلبه عقيده دارد كه ارتكاب معصـيت  

عبـارات وي  . شـود  طان نيست بلكه معصيت از نفس و هواي آدمي شروع مـي تنها تلقين شي
  :چنين است

و در جمله شيطان را در دل و باطن بنده مجال نباشد تا وي را هواي معصيتي پديـدار  «
آرايـد و بـر دل او    نيايد و چون مايه اي از هوا پديدار آمد آن گاه شيطان آن را برگيـرد، مـي  

... پس ابتدا از هـواي وي بـود و البـاديء اظلـم    . را وسواس خوانند كند و اين معني جلوه مي
  )313:همان(» .پس شيطانِ بر حقيقت، نفس و هواي بنده باشد

او بر عداوت و مخالفت با نفس تأكيد نموده، براي اثبات رأي خود به اين حديث اسـتناد  
او ) 297: همـان (» .عـداوتها  بعـداوتها فَـإِنَّ ودي فـي   يا داود عاد نفسك و ودنـي  «: مي كند

وي از . داند شمارد كه موافقت با آن را منتهي به كفر مي عداوت با نفس را از اين رو مهم مي
و درباره ايـن قـول   )301:همان(» .اساس الكفر قيامك علي مراد نفسك«: كند جنيد نقل مي

از ايـن رو،  . دچنين اظهار نظر مي كند كه نفس بـا لطيفـه اي چـون اسـالم مقـارنتي نـدار      
از اين ) همانجا.(كوشد و منكر اسالم با اسالم بيگانه است پيوسته به اعراض و انكار اسالم مي

ن يرغـب عـن ملـ    «روست كه درجايي ديگر با استشهاد به آيه  ابـراهيم الّـا مـن سـفه      هو مـ
جاهل بودن نسبت به نفس را بي رغبتـي بـه توحيـد و گريـز از كـيش      »  )130/ بقره(نفسه

مخالفت با نفس برترين مجاهدت و عبادت است، زيرا بنده تنها از  .الم محسوب مي نمايداس
كند كه درآن مخالفت با نفـس جهـاد    او از پيامبر حديثي نقل مي.رسد اين طريق به خدا مي
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 هأال و هـي مجاهـد  ... رجعنا من الجهاد األصغر إلي الجهـاد األكبـر   «:اكبر خوانده شده  است
  )302: همان(».النفس

وي به اين دليل بر مجاهده و مخالفت با  نفس تأكيد مـي ورزد كـه آن را يگانـه  يـاري     
بنابراين، معرفت  نفس ) 300: همان: رك.(رسان عقل و  روح  در طريق معرفت اهللا مي داند

من عرف نفسه « :از اين رو، به اين حديث  نبوي  استناد مي كند. همانا معرفت خداوند است
  )297: همان: رك. (»فقد عرف ربه

  :معرفت. 3
طريق حصول معرفت نزد هر يك از نحله ها و فرق به گونـه اي ديگـر اسـت و هركـدام      

  . براساس فضاي فكري حاكم بر مكتب خود در اين باره آرايي ارائه كرده اند
شدند معتقد بودنـد كـه    معتزله كه در ميان فرقه هاي مسلمان اصالت عقلي محسوب مي

. رسد، حاكم باشد بع معرفت است و حتي بايد بر آنچه از طريق وحي به بشر ميعقل تنها من
ليكن . عقل، كتاب، سنت و اجماع: آن ها منابع معرفتي اسالم را به ترتيب زير تنظيم كردند

مخالفان آنها كه خود را اهل سنت معرفي مي كردند، براي مقابله با ايشان عقـل را، بـه ايـن    
جعفـري  .(كتـاب، سـنت، اجمـاع و عقـل يـا قيـاس      :اهميت قرار دادندترتيب، در مرتبه آخر 

  )109: 1368لنگرودي، 
شهرستاني، .(گردد شود اما به شرع واجب مي به اعتقاد اشاعره، معرفت به عقل حاصل مي

به عبارت ديگر، معرفت اگر چه عقلي اسـت، لـيكن در سـايه شـرع و هـدايت      ) 129: 1383
  .خداوندي قابل حصول است

محصـول اسـباب    -علمي كه به واسطه استدالل و نظر به دست مـي آيـد   -لم را شيعه ع
  )334: 1388عالمه حلي، . (نمايند دانند، زيرا آن را حادث محسوب مي مي

» اهللا هجريـان عـاد  «اما اشاعره اساساً قايل به هيچ گونه سببي نيستند، بلكـه معتقـد بـه   
  )همانجا. (هستند

ايشان براي تحصيل معرفـت بـه سـه    . اسباب معتقدند ماتريديه نيز در حصول معرفت به
آن ها عقل را در كسب معرفت بسيار مهم و يـاريگر  . عقل وحس، خبر : سبب قايل هستند 

شـريف،  : رك. (داننـد  را هم بدون هدايت وحي كارآمد نمي آناما،  2.حس و خبر مي شمرند
1362  :2-370(  
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  :هجويريمعرفت از نظر   ها درباره اختالف فرقه. 1.3
  :كند ي معرفت خداوند چنين بيان مي وي كيفيت اختالف بين احزاب و فرق را درباره

به خـدا معرفـت پيـدا    ) اهل تعقل(معتزله معتقدند، معرفت حق عقلي است و جز عاقل  
داند، با اين استدالل كه، ديوانگاني كه در دار اسـالم   هجويري اين رأي را باطل مي .كند نمي

اگـر  . اند، حكمشان معرفـت و ايمـان اسـت    ن كه هنوز به بلوغ عقلي نرسيدههستند و كودكا
و برعكس، حكم كفـر بـر كـافران    . معرفت صرفاً موقوف به عقل بود حكم ايشان معرفت نبود

اگر عقل علّت معرفت بود الزامأ هر كس كه عاقل بود عارف بود و همـه  . كرد عاقل صدق نمي
  )392: 1384ويري، هج. (عقالن جاهل محسوب مي شدند بي

 معرفت حق است و جز اهل استدالل به معرفت دست» علّت«به نظر گروهي ديگر استدالل 
هاي بسيار از حق ديد و بهشـت   چه، ابليس آيات و نشانه. اطل استاين رأي هم ب. يابند نمي

  )همانجا. (با اين حال، اين همه علّت معرفت وي نشد. و دوزخ و عرش و كرسي را رؤيت كرد
صـحت عقـل و رؤيـت آيـات     : گويـد  سپس دربيان ديـدگاه اهـل سـنت و جماعـت مـي     

معرفت » سبب«نزد اهل سنت و جماعت  -كه دو گروه قبل به آن معتقد بودند -)استدالل(
عنايـات حـق    عقـل بـي  . علّت معرفت تنها عنايت و مشيت خداونـد اسـت  . است نه علّت آن

عقـال در شـناخت حقيقـت عقـل نـاتوان      چه، عقل نسبت به خود جاهل اسـت و  . نابيناست
توانـد ديگـري را بشناسـد؟ اسـتدالل و      چون عقل خود را نمي شناسد، چگونـه مـي  . هستند

پرستان همه  چرا كه ملحدان و هوي. فكرت درباره آيات حق، بي عنايت حق هبا و هدر است
نند، همه ليكن اهل عنايت،چه استدالل كنند چه نك. اهل استدالل هستند اما عارف نيستند

كنـد كـه    با اين وجود به نظر هجويري صـحت معرفـت اقتضـا مـي    .. حركتشان معرفت است
زيرا طلب و كسب اصلي است كه ترك آن ممكن نيست و تسليم . تسليم از طلب برتر نباشد

با ايـن همـه ايـن دو روش درحقيقـت     . اصلي است كه اضطراب و تشويش در آن روا نيست
شـود و عقـل و    است كه آدمي را به سوي معرفت رهنمـون مـي  معرفت نيست، بلكه خداوند 

  )393: همان. (داليل به تنهايي امكان هدايت بنده را فراهم نمي آورند
  :اسباب تحصيل معرفت. 2.3

و عبارتنـد   3رسـد  اسباب كسب معرفت نزد هجويري نزديك به شيوه ماتريديه به نظر مي
  :از
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1- است كه ) حواس پنجگانه(حواس خمس او معتقد است كه سبب تحصيل علم : حس
و خداوند اين پنج واسـطه را بـراي آدمـي آفريـده     . سمع، بصر، ذوق، شم و لمس: عبارتند از

ايـن حـواس    )571: همـان . (است تا هر جنسي از علوم را با يكي از اين حواس حاصل كنـد 
انـد كـه عـالم    د زيرا عقل به واسطه حواس مي. توانند عقل را به معرفت حق هدايت كنند مي

وي در قالـب رؤيـايي كـه     )571-2:همـان .(متغير و محدث است، اما خداوندش قديم اسـت 
من كه علي بـن عثمـان   «: گويد او مي. كند گويد خود ديده است بر اين موضوع تأكيد مي مي

ني   : به خواب ديـدم، گفـتم  ) ص(الجالبي ام پيغمبر را  أحـبِس  «: گفـت . يـا رسـول اهللا أَوصـ
  )471:همان(» .حواس خويش را اندر حبس كردن تمامي مجاهدت باشد. »حواسك

پـنج حـس    -كند كه، همه علـوم از ايـن پـنج در    سپس در اين مورد چنين استدالل مي
هيچ چيز از علوم نيست كه حصول آن از طريق حواس پنجگانه . شود تحصيل مي -جسماني

  )همانجا...(نباشد، جز بديهيات و
ديث در كشف المحجوب به عنوان يكي از اسـباب حصـول معرفـت    اخبار و احا: خَبر -2

هجويري خود آن جا كه كتاب، سنت و اجماع را اركان شريعت به شـمار  . معرفي شده است
زيـرا سـنت همـان گفتـار و كـردار      )21: همـان : رك. (كند آورد، به اين موضوع اشاره مي مي

ه راويان به مـا رسـيده،به آن خبـر    گاه آن قرآن است و به واسطه سلسل پيامبر است كه تكيه
ديگر اين كه، او در بيـان عقايـد خـود از احاديـث و سـخنان بزرگـان بسـيار        . گويند هم مي

استفاده كرده است و اين خود نشاني است بر اين كـه وي خبـر را يكـي از اسـباب معرفـت      
ي را عقل به موجب سمع و خبـر موضـوعات و اصـول ايمـان    : گويد هجويري خود مي. داند مي
  )572: همان. (داند مي

همان گونه كه پيش از اين گفته شد، وي به رغم ديدگاه برخي مشايخ ): تعقل(عقل  -3
داند كـه، صـحت عقـل     نظير سهل تستري اهل سنت و جماعت را بر اين عقيده مجتمع مي

  .آن است» سبب«علّت معرفت نيست بلكه 
ي نافذ اسـت، بعـد از آن كـارش بـه     وي معتقد است كه عقل به قدر امكان در امور زندگ

سـپس  . بنابراين، قدرت اهل معرفت در اين نقطه پايـان مـي يابـد   . رسد انانيت و غيرحق مي
زيـرا  . قدرت حق در آن ها راه يافته و ايشان با اتكا به قدرت خداوند باقي راه را مي پيماينـد 

 -به تعبير هجويري -از اين طريق است كه . بي قدرت و عنايت الهي عقل دچار حيرت است
يعني، عقل را سبب معرفـت  )396: همان. (»پوشد مي) عقل(خداوند لباس خدمت اندر وي «
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و ) نشان دادن آيات و نشـانه هـاي خداونـدي   (و عقل نيز بدون تعريف خداوند . دهد قرار مي
تحصيل معرفت برايش ميسر نخواهد ) افاضه معرفت به دل سالك از طريق اشراق(تعرف وي 

  .لذا، علّت معرفت جز عنايات و لطف خداوندي و مشيت او نيست)395-6: همان( .بود
  :رابطه عقل و روح. 3.3

از اين منظر روح عين يا جوهر محسوب مي شـود نـه   .بين روح و عقل رابطه برقرار است
: همـان . (صـفت روح عقـل اسـت   . عرض و مانند جواهر ديگرصفتي مخصوص بـه خـود دارد  

روح بـراي  ) 383: همـان : رك. (از شناخت چگونگي آن عـاجز اسـت   با اين حال،عقل) 299
زيرا تدبير عقل صواب و درسـت اسـت و چـون در    . رسيدن به بهشت نياز به تدبير عقل دارد

اين طريق بايد با نفس مقابله كرد، عقل چـاره انـديش روح انسـان را در ايـن مقابلـه يـاري       
  )300: همان. (كند مي

  :ماندن از بدعتتأثيرعقل در محفوظ . 4.3
نخست اين كه خدا عقل را در انسان بـه  : دو راه براي محفوظ ماندن از بدعت وجود دارد

و . وديعه نهاده است تا از آن طريق نظر و استدالل كنـد و درسـت را از نادرسـت بازشناسـد    
لـذا، اسـاس   ) 387: همـان .(ديگر، ايمان داده است تا خدا را بـا هـدايت خداونـدي بشناسـد    

  .حق دور ماندن از بدعت است كه خود با عقل و ايمان و هدايت الهي ميسر مي شودمعرفت 
  آيا معرفت ضروري است؟.5.3

اكنون شايسته است به اين موضوع اشاره شود كه آيا معرفت حق ضروري اسـت يـا نـه؟    
نظر هجويري در اين مورد چيست؟وي از ابوسهل صعلوكي و ابوعلي دقّاق ايـن رأي را نقـل   

دليـل  ) 398: همان(» .ابتداي معرفت استدالل است و انتهاي آن ضرورت شود«: كهكند  مي
ايشان اين است كه علم نسبت به طاعات و عبادات در ابتدا مكتسب است و در انتها ضرورت 

آورنـد كـه ضـروري اسـت؛ يـا معرفـت        آن ها علم مؤمنان در بهشت را مثـال مـي  . مي شود
شـناختند؛ يـا    يدند و خدا را بي واسطه و به ضـرورت مـي  شن پيامبران را كه كالم خدا را مي

  )همانجا. (شناخت فرشته وحي نسبت به خدا كه آن هم ضروري است
  :كند هجويري ديدگاه آن ها را اين گونه نقد مي

 شناسند و پيامبران چون بهشت دار تكليف نيست، بهشتيان خدا را در بهشت به ضرورت مي
بنـابراين از   .يابنـد  بر اساس ضـرورت بـه خـدا معرفـت مـي      نيز چون مأمون العاقبه هستند،
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معرفت نسبت به خدا ايمن هستند و اساساً كسي كه خدا را به ضـرورت  ) انفصال(= قطيعت 
فضل معرفت و ايمان به آن است كه غيبي اسـت  . استشناسد از انفصال و قطيعت ايمن  مي

، بـراي همگـان ضـروري و    نابراينب. شود و اگر عيني گردد ايمان مبتني بر خبر و حديث مي
 .شود از اين رو، اصول شرع مضطرب و مشوش مي. خيزد گردد و اختيار از آن برمي بديهي مي

شود و موجـودي چـون ابلـيس     و تكفيرمرتدان باطل و بي معني مي) ارتداد(پس حكم ردت 
 .شـود  ديگـر مرتـد محسـوب نمـي     -اگر معرفت ضروري باشـد  -كه نسبت به خدا عارف بود

  ) همانجا(
ابن عربي كه او را باني عرفان نظري دانسته اند، نه تنها ديدگاهي خـالف رأي هجـويري   
دارد، بلكه، حتي عليرغم نظر صعلوكي و دقّاق ابتدا و انتهاي معرفت را بـه كلـي موقـوف بـه     

ايمـاني كـه   . از منظر او ايمان معرفتي ضروري و غيـر قابـل انكـار اسـت    . ضرورت مي نمايد
چه، به همـان نسـبت، شـبهات عقلـي     . از تأمالت عقلي باشد درخور اعتماد نيست برخاسته

چيتيـك،  : رك. (ديگران در آن تأثير مي نمايد و موجب كمرنگ شدن و زوال آن مي گـردد 
  )370و  365:  1390

اين مسأله نزد بعضي . قابل طرح است» الهام« ذيل موضوع معرفت مسأله ديگري به نام 
  .وان منشأ معرفت شناخته شده استاز متكلمان به عن

  :الهام. 6.3
دانند و به نظر آن ها از آن جـا كـه    برخي از فرقه ها نظير ماتريديه معرفت را برهاني مي

  .توان آن را مبناي برهان قرار داد الهام دچار لغزش است نمي
. دانـد  دانسته اند، باطـل و نادرسـت مـي   » الهامي«هجويري رأي گروهي را كه معرفت را 

در حالي كه، الهام كه خطـا  . چه، از نظر او نيز براي تحصيل معرفت نياز به اقامه برهان است
انـدر  «زيرا . و صواب آن قطعي نيست، برهاني راست و درست براي اهل معرفت نخواهد آورد

دو دعـوي  «تعبيـرِ  ) 396: 1384هجـويري،  . (»دو دعوي متضاد، حق به نزديك يكي باشـد 
قطعيت در خطا و صواب است كه موجد تعارضات فكري مـي باشـد و از    همان عدم» متضاد

به عبارت ديگر، از آنجا كه الهام مبناي عقلي و برهاني . نظر ماتريديه راه به حقيقت نمي برد
ال محالـه  «: گويـد  صحيحي ندارد، ايجاد تضاد و تعارض مي نمايد، از ايـن رو، هجـويري مـي   

  )همانجا(» .و كذب اين دو مدعي مميزي ببايد تا فرق كند ميان صدق
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كند با ايـن مضـمون    صاحب كشف المحجوب درباره ابوسعيد ابي الخير حكايتي نقل مي
: گويد درويشي مي. در گردنه اي پايش يخ زده بود. رفت وي از نيشابور به قصد طوس مي: كه

اما راضي نشدم  با خود انديشيدم دستار خود را دو نيم كنم و به پايش ببندم،. من با او بودم
آيـا  : وقتي به طوس رسـيديم در مجلـس از او سـؤال كـردم كـه     . زيرا دستاري نو و زيبا بود

وسواس شيطاني از الهام حق قابل تشخيص است؟ بو سعيد در جـوابي تعـريض گونـه بـه او     
وسواس . پاره كن تا پاي بوسعيد سرد نيابد) دستار(فوطه : الهام آن بود كه گفتند«: گويد مي
  )251: همان(» .كه ترا منع كردآن 

. در اين حكايت مسأله الهام مطرح شده، در برابـر وسـواس شـيطاني قـرار گرفتـه اسـت      
تواند منشأ معرفت واقـع   پرسد ناظر براين موضوع است كه آيا الهام مي سؤالي كه درويش مي

  .شود؟ اين پرسش دست كم متضمن تشكيك نسبت به الهام است
هد، اگر چه تعريض گونه است، ليكن حاوي ايـن معناسـت كـه    د پاسخي كه بوسعيد مي

زيرا او الهـام را راهبـر   . داند بين وسواس و الهام فرق قايل است و آن ها را قابل تشخيص مي
  .انسان به خير و نيكي دانسته و وسواس را مانع خير معرفي كرده است

ر زمينه الهام رسيد، زيرا توان به نتيجه قاطعي درباره ديدگاه هجويري د در نظر اول نمي
كند، اما اين كه آن درويـش   از زبان ابوسعيد قابل تشخيص بودن الهام و وسواس را بيان مي

توان او را معتقد به الهـام بـه عنـوان     بيند، نمي را در تشخيص ميان الهام و وسواس مردد مي
آيد كـه هـر   مضافاً اين كه از مجموع حكايت برمي  .دانست معرفت براي كسبمنبع متقني 

كنند، اما برخي ديگر در صحت و سقم آن مردد هسـتند   چند برخي افراد به الهام اعتماد مي
توانـد   پـس الهـام نمـي   . ايجاد تضاد مـي كنـد   -چنانكه درسطور قبل اشاره شد -و اين خود

رأي او با ديدگاه ماتريديه درباره الهام مطابقت . محمل درست و اليتخلفي براي معرفت باشد
دانند، بلكه آن چه از نظر  چه، ايشان هم الهام را منبع قابل اعتمادي براي شناخت نمي. دارد

آورد اعيان يا اعضاي حسي انسان، اخبار و روايـات، وقـايع    آن ها اسباب معرفت را فراهم مي
به ويژه عقـل  كـه   ) 7-9: 1986ماتريدي، : رك.(تاريخي و همچنين عقل يا نظر آدمي است

 -بـا ايـن همـه   . شـود  خبر است و مهم ترين منبع معرفت محسـوب مـي   ياري رسان حس و
عقل هم همه چيز را درك نمي كند و دچـار خطـا و    -همان گونه كه پيش از اين گفته شد

كنند كـه يـاري    پس ماتريديه عامل مهمي را براي كسب معرفت معرفي مي. شود اشتباه مي
پس به نظر ايشـان الهـام   . ي استرسان عقل محسوب مي شود و آن منبع خدشه ناپذير وح
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 -72: 1362شـريف،  : رك. (در محل خطاست و آنچه خطا در آن راه ندارد وحي الهي اسـت 
370(  

به نظر هجويري كساني كه در الهام غلو و اصرار دارند به راه خطـا مـي رونـد و قولشـان     
وع به طريق زيرا ده مدعي درباره يك موض. است -چه عقالي كافر چه مسلمان -مخالف عقال

و قولشان همـه   -كند چنانكه الهام اقتضاي تناقض مي–الهام ده قول متناقض ارائه مي دهند
حال اگر كسي مدعي شود كه الهام خالف شرع نيست بلكه آنچـه خـالف شـرع    . باطل است

تو در اصل اعتقاد خود بر : است در شريعت اسالم ذكر شده است، در پاسخ او مي توان گفت
سنجي و ثبات الهام را بـه شـريعت    يرا شريعت را به قياس و براساس الهام ميخطا هستي؛ ز

معرفت پيش از هر چيز شرعي، نبوي و موقـوف بـه هـدايت    ) حتي اگر چنين باشد(داني  مي
حق است نه مبتني بر الهام؛ چرا كه تا شريعت اثبات نشد الهام را نپـذيرفتي پـس الهـام در    

  )397: 1384ويري، هج. (احراز معرفت بي تأثير است
كند؛ يعني سـنت نبـوي كـه همـان      در اينجا هجويري اشاره به اسباب كسب معرفت مي

  .خبر و حديث است و شرع و هدايت كالم وحي
  ايمان. 4

در اين اصل هيچ يك از فرق اسـالمي ترديـد و   . ايمان به وجود خداوند اساس دين است
ر عملي كه در اثر آن وجود و حضور خدا در اما درباره شرايط و حدود آن و ه.اختالفي ندارند

  .هاي گوناگون اعتقادي اختالف هست نحلهعالم ناديده انگاشته شود، در ميان 
بنابراين از نظر آنها اطالق لفظ مـؤمن  . دانند خوارج گناهكار را كافر و مخلّد در دوزخ مي

  .بر چنين كسي روا نيست و عذابش مانند عذاب كافران است
انديشند، با اين تفاوت كه گناهكار مسلمان را سزاوار عـذابي ماننـد    چنين ميمعتزله نيز 

  )65: 1362اشعري، . (دانند عذاب كافران نمي
: 1388عالمـه حلـي،   : رك. (به اعتقاد شيعه ايمان تصديق به دل و اقرار بـه زبـان اسـت   

ل از نظـر  داننـد و قـول و عمـ    و اهل سنت از جمله اشاعره ايمان را تصديق به دل مـي )594
  )128 -9: 1383شهرستاني، . (ايشان فرع محسوب مي شود

اينكه در . تمايز قايل شد چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد، مي توان بين معرفت و ايمان
نحله هاي گوناگون گروهي ايمان را فقط تصديق مي دانند، و برخي، اقرار زباني يـا عمـل را   
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گر آن را با معرفت يكسان فرضمي كنند، داللت بر اين نيز به آن اضافه مي كنند، و برخي دي
دارد كه در تعيين مرزي مشخص بين  اين دو  موضوع  در ميان مكاتب مختلف اتفـاق رأي  

  . وجود ندارد
: 1384هجـويري،  (معني مـي كنـد،  » تصديق«هجويري خود واژه ايمان را از نظر لغوي 

  .ارد كه ذكر آن در پي خواهد آمدليكن، به لحاظ اعتقادي و معرفتي ديدگاهي د) 419
نمايد و به برخي از ايشان  گروه هاي گوناگون را در اين باره مختلف القول معرفي ميوي 

در اظهارات وي معتزله همه طاعات، اعم از علمي و عملي، را ايمان بـه شـمار   .كند اشاره مي
  .دانند پس، بنده گناهكار را خارج از ايمان مي. آورند مي

. ز همين اعتقاد را دارند و گناهكـار را در زمـره كـافران محسـوب مـي نماينـد      خوارج ني
  4.دانند را ايمان مي) اقرار تنها(گروهي ديگر قول فرد 

نمايند؛ يعني،شناخت نسبت به خدا بدون ايـن   گروهي معرفت تنها را ايمان محسوب مي
 .دانند ايمان ميبرخي از متكلمان اهل سنت تصديق تنها را كه به ايمان عمل شود و 

فضيل عيـاض، بشـرحافي، خيـر النّسـاج، سـمنون      : در اين ميان گروهي از صوفيه مانند
 .دانند از قول، تصديق و عمل المحب، ابوحمزه بغدادي و محمد جريري، ايمان را عبارت مي

گروهي ديگر از مشايخ چون ابراهيم ادهم، ذوالنـون مصـري، بايزيـد، حـاتم، ابوسـليمان      
رث محاسبي، جنيد، سهل تستري، شقيق و محمدبن فضـل بلخـي معتقدنـد كـه     داراني، حا

 )419 -20: همان. (ايمان قول و تصديق است

جمـاعتي چـون مالـك، شـافعي،     :شـوند  فقها نيز در مورد ايمان به دو دسته تقسـيم مـي  
جماعتي ديگر چون ابوحنيفـه و  .احمدبن حنبل و جز ايشان به قول، فعل و تصديق معتقدند

  )420: همان. (به قول و تصديق باور دارند... بن فضل البلخي وحسين 
است، زيرا او در تصـوف جنيـدي و   ) قول و تصديق(گويا هجويري نيز معتقد به نظر دوم 

  .در مذهب فقهي، حنفي است
اند كه ايمان اصل و فرع دارد؛ اصل آن  وي معتقد است، اهل سنت و جماعت متفق القول

  .آن مراعات امر الهي تصديق به دل است و فرع
معرفـت، اقـرار و پـذيرفتن    : از نظر او امت متفق الرأي هستتند كه، ايمان عبارت است از

مؤمن نبايد تارك االمر باشـد وگرنـه از   . كند بنابراين ايمان اقتضاي طاعت مي). طاعت(عمل 
يعني كسي كه ترك طاعت و عمـل  كـرده اسـت از    ) 421 -2: همان.(معرفت بي خبر است
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غلبه معرفت نشـانه هـاي   : او مي گويد. عرفت حق تهي است، لذا، مؤمن محسوب نمي شودم

إذا طلـع  . جهل و انكار را نابود مي كند و با وجود ايمان اسباب و وسايط انكار منتفـي اسـت  
اين نظر در دايره همان ديدگاهي قرار مـي گيـرد كـه در    )423:همان.(الصباح بطل المصباح
گويا هجويري معتقد است كه ترك طاعت و خلو وجود . ه آن اشاره شدابتداي مقدمه مقاله ب

  . آدمي از ايمان، معلول فقدان معرفت است
دارد كـه   وي در نقد نظر كساني كه در ايمان كاهش و افزايش روا مي دارند، اظهـار مـي  

شـود كـاهش و    پذيرد، اما در طاعت كه عمل و فرع محسوب مـي  ايمان زيادت و نقصان نمي
او با ايجاد ارتباط بين ايمان و معرفت، براي اثبـات مسـأله مزبـور چنـين      5.يش روا استافزا

  :كند استدالل مي
) خدا: شناخته شده؛ در اينجا(= اگر معرفت زيادت و نقصان شدي، بايستي كه معروف « 

چون بر معروف زيادت و نقصان روا نبود، بر معرفت نيـز روا نبود؛كـه   . زيادت و نقصان شدي
  )همانجا(».فت ناقص معرفت نباشدمعر

به نظـر هجـويري عقيـده    . دانند و گروهي ديگر از بنده گروهي ايمان را يكسره ازحق مي
زيرا اين حالت مسـتلزم آن اسـت كـه    . داند جبر محض است اي كه ايمان را تنها از حق مي

اختيـار محـض   داند،  بنده در ايمان مضطر باشد؛ و عقيده اي كه ايمان را به كلي از خلق مي
  )422:همان.(است

ايمان فعل بنده باشـد بـا هـدايت حـق     «: كند و معتقد است او روشي ميانه پيشنهاد مي
شود، ليكن تا هدايت و مشيت خدا  يعني ايمان به جهد و فعل حاصل مي) همانجا(» .مقرون

ح فمـن يـرد اهللا أنْ يهديـه يشـر    : سپس به قرآن احتجاج مي نمايد. گردد نباشد محقق نمي
پس، بر ايـن اصـل   «) 125/انعام( أن يضله يجعل صدره ضَيقاً حرجاً صدره لالسالم و من يرد

تـا  ... فعـل بنـده  ) در وجـه الزم (هدايت حق بود و گرويدن ) در وجه متعدي(بايد تا گروش 
مؤمن به حكم فرمانبرداري از حق فعل را از : گويد نيز مي) همان(».دعوي با معني موافق بود

  )387:همان. (شمارد و كافر عدم فعل را بر فعل برتر مي. داند برتر ميعدم فعل 
: كنـد  هجويري از علي بن ابراهيم الحصري نقل مي. يحيي بن معاذ به رجا گرايش داشت

اند كه يحيي بن معاذ هرگز دچار جاهليت و ارتكاب گناه كبيره نبـود و در   برايم روايت كرده
كند كه مقـام   يري اين موضوع را از اين رو مطرح ميهجو) 187:همان.(طاعت جديت داشت

ايشان اهل ايمـان  . كنند يحيي رجا بود و مرجئه نيز اهل رجا هستند، ليكن در آن افراط مي
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اگر خدا بخواهد . دانند را اگر چه مرتكب كبيره شده باشد، سزاوار عذاب جاويد در دوزخ نمي
  )77 -8: 1362اشعري،  :رك. (درمي گذردايشان را عذاب مي كند و گر نه از گناه آن ها 

  :كند كه از يحيي بن معاذ پرسيدند ليكن هجويري روايت مي
يحيـي  ) 187: 1384هجـويري،  . (ايها الشيخ مقامت رجاست و معاملت، معاملت خايفان

محال است . ترك عبوديت گمراهي است و خوف و رجا هر دو پايه هاي ايمان هستند: گفت
. ام دادن ركني از ايمان از ركني ديگر غافل شـود و بـه ضـاللت افتـد    كه كسي به خاطر انج

كند و راجي به اميـد وصـلت و رسـيدن بـه      خايف به دليل ترس از انقطاع از حق عبادت مي
كـه   از اين رو، چنانچه عبادت نباشد خوف و رجا هيچ يك درست نخواهد بـود و زمـاني  . حق

بنابراين آن جا كـه عبـادت الزم   . بيش نيستعبادت حاصل شد، خوف و رجا واژه و عبارتي 
  )همانجا. (است عبارت سود نمي بخشد

هجويري معاني و روش هاي ديگري را نيز مطرح مي نمايد كه آن ها رادر دايـره همـان   
مـي   -كه قبالً به عنوان روشي ميانه و معتدل بـه آن اشـاره شـد    -روش تأليفي و تركيبي او

  :توان قرار داد
  :يتايمان و وال.1.4

به اين معني كه ايشان معتقدند . عام بودن واليت را به معتزله نسبت مي دهد وي عقيده
به عبارت ديگر؛ همه مسلمانان اگر مطيع اوامر . واليت در ميان همه مسلمانان عموميت دارد

نشانه هايي كه آن ها براي واليت قايل اند همان عاليم عام . الهي باشند، اولياي خدا هستند
قيام به احكام ايمان، انكار صفات خدا و رؤيـت  : ن است كه خود به آن معتقدند، از قبيلايما

وي، اعتقاد به خلود مسلمان گناهكار در دوزخ و اقرار به مكلف بودن انسان بـه مجـرد عقـل    
زيرا، . از اين رو، به باور ايشان واليت ايجاب كرامت نمي كند. بدون ورود رسول و نزول وحي

همه مؤمنان در اصل ايمان مشتركند، دركرامت كه از فروع محسـوب مـي شـود،     از آنجا كه
: هجويري در رد اين عقيده به زبـان تعـريض مـي گويـد    )322:همان.(نيز مشترك مي بودند

  )همانجا(».چنين كسي ولي بود، اما، ولي شيطان«
جام تكليف سليم او، به رغم ديدگاه معتزله، ظهور كرامت را از ولي، به شرط اين كه در ان

به نظر وي كرامت هم به لحاظ عقلي مقبول است هم اهل سـنت  . داند الحال باشد، جايز مي
زيرا ظهور كرامت مقدور خداوند است و منـافي اصـول   . و جماعت بر صحت آن اجماع دارند
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پـذيرد و انجـام دادن    شود،  آن را مـي   ، كه از حواس باطني محسوب مي»وهم«شرع نيست، 
ست كه اگر چـه   دليل هجويري بر صحت كرامت اين ا. داند از جنس آن را صحيح ميافعالي 

كرامت فعلي ناقض عادت است، ليكن، در صورتي كه تكليف بر ولي جاري باشد، نشانه صدق 
همچنين، كسي كه صدق و كذب از جانب خدا و از طريق اسـتدالل بـر وي   . وي خواهد بود

  )327: همان.(شناسانده شود، ولي است
را كه نزد عرفا كرامت محسوب مي شود، مردود مـي  ) طي االرض( معتزله قطع مسافت 

مستند آن ها براي . شمارند و معتقدند كه اگر اين امر ممكن بود، براي پيامبر ميسر مي شد
مـي  ) 7/نحـل (و تَحملُ أثقالكم إلي بلد لم تكونوا بالغيه إال بشقّ األنفس: نفي اين موضوع آيه

  )323:مانه. (باشد
هجويري در پاسخ احتجاج ايشان چنين استدالل مي كند كه اگر همه ياران پيـامبر بـه   
نيروي كرامت هجرت مي كردند، كرامت عام مي شد و ايمان كه در حقيقـت غيبـي اسـت،    

بنـابراين، ايمـان    6.صورت ضرورت و جبر مي يافت و همه احكام شريعت منتفي مـي گشـت  
. نسبت به آن مطيع يا عاصي هستند، اما، واليت خاص اسـت  است كه عموميت دارد و مردم

خداوند براي همراهي و همگامي با مؤمنان، تحمل بار را بـراي هجـرت بـه مكـه بـه پيـامبر       
اما، پيمودن مسافت بين مكه تا بيت المقدس و از آنجا به معراج آسمان را، كـه  . تكليف كرد

: چنانكـه در قـرآن آمـده اسـت    . ار داددر مدت كمتر از يك شب واقع شد، خاص پيامبر قـر 
) 1/إسـراء ...(سبحان الذي أسري بعبـده لـيالً مـن المسـجد الحـرام إلـي المسـجد األقصـي         

  )همانجا(
  :نفي حلول و اتحاد. 2.4

زيـرا كـه،   . با اين همه، هر عقيده اي را واليت و هر فعلي را كرامت محسوب نمي نمايـد 
به نظر وي اعتقاد به حلول يـا انجـام دادن   . مي آيد چه بسا برخي از اين امور حلول به شمار

فعلي كه به نحوي متضمن تشبه  به فعل و اعتقاد حلوليان باشد،بي ايماني و كفـر محسـوب   
به عنوان مثال، حكايت ابو حمزه بغداديقابل ذكر است كـه بـا شـنيدن بانـگ شـاه      .مي شود

كار او را كفـر و انكـار توحيـد و     مرغي كه از آنِ حارث محاسبي بود، نعره اي زد وحارث اين
در آن جا حارث ابو حمزه  7.فعل حلوليان تلقي كرد و كارد برگرفت و قصد كشتن وي را كرد

وقتي شاگردان حارث علّت ترديد وي را درباره احـوال ابـوحمزه   . نمايد را منسوب به كفر مي
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لـيكن  . شناسـد  د مـي داند و وي را موح پرسند، وي در پاسخ احوال ابوحمزه را درست مي مي
زيرا تحول احوال از شنيدن صداي يك مرغ را راسـت  . كند فعل او را منسوب به حلوليان مي

پـس ارتبـاط بـا خـدا از     ) 277: همان.(ندانسته، چرا كه مرغ عقل ندارد كه از حق ندا بشنود
  .نظر حارث نيازمند ذي شعور بودن است

. تداللي كالمي است بر نفـي حلـول  كند كه اس سپس هجويري عباراتي از حارث نقل مي
  :اين استدالل به قرار زير است

ها كه محدث و متجـزي هسـتند    او قديم است و به اشيا و پديده. خداوند متجزي نيست
بنابراين اتحاد و امتـزاج حـق بـا مخلـوق روا نيسـت و تنهـا راه       . كند نزول و حلول پيدا نمي

  . پس حلول مردود است)  همانجا.(و ديگر هيچارتباط انسان با خداوند كالم وحي الهي است 
به عنوان مثال، مسيحيان معتقـد  . حلول، يعني ورود خداوند در كالبد موجودات و انسان

و اتحاد، به اين معني است كـه  . بودند، روح خداوند در جسم عيسي بن مريم وارد شده است
  .خداوند با مو جودات ديگر يكي و متحد گردد

خواجه نصيرالدين طوسي كه خود از علماي . ين عقيده را باور ندارندشيعه و اهل سنت ا
وجوب الوجود يدلُّ علي نفي الحلول «:شيعه محسوب است، درباره حلول و اتحاد گفته است 

  )408و407و 403: 1388عالمه حلي، (» .و االتحاد
تـه اسـت   عبد القاهر بغدادي، از علماي اشعري مذهب و از اهل سنت، درباره حلوليـه گف 

برخي از گروه هاي مشبهه، حلوليـه، حلمانيـه، سـباييه و سـالميه جـزو حلوليـه محسـوب        :
وي حالجيـه را  . اند اند كه در ممالك اسالم پديد آمده ايشان روي هم رفته ده فرقه. شوند مي

. دانـد  هم كه از نظر او پيروان ابو المغيث حسين بن منصور حالج هستند، جزو حلوليـه مـي  
در آغاز كار صوفي و سخنان او از . دهد، حالج از اهالي شهر بيضاء فارس بود مي سپس ادامه

گروهي از ميان صوفيان سخنان او را پذيرفتند؛ از جمله ابوالعباس بن عطا . جنس شطح بود
  )189 -90: 1344بغدادي، .(و ابو عبداهللا بن خفيف و ابوالقاسم نصر آبادي

او نيز همـان صـوفيان را كـه    . با نظر بغدادي استنظر هجويري نيز در اين مورد مطابق 
و باز ابن عطا و محمدبن خفيـف و  «:گويد  داند و مي بغدادي بر مي شمارد بر كيش حلّاج مي

يعنـي  ) (299: 1384هجـويري،  (» .ابوالقاسم نصر آبادي و جمله متـاخران قبـول كردنـدش   
  )حالج را



  » يات در ادب فارسيعرفان« پژوهشي  ميعل ةفصل نام 130
 

دان خـود نظيـر شـيخ ابوالقاسـم     هجويري خود به رغم اعتقاد ايشان و حتي برخي اسـتا 
  :گويد  شيوه حالج را نمي پسندد و در خور اقتدا نمي داند و مي 8كرّكان
از آن چه، مغلوب بوده است اندر حال خود نه .در جمله بدان كه كالم وي اقتدا را نشايد«

 –بحمداهللا  –پس عزيز است بر دل من . متمكن و كالم متمكني بايد تا بدان اقتدا توان كرد
اما بر هيچ اصل طريقش مستقيم نيست و بر هيچ محل حالش مقرّر نه و اندر احوالش فتنـه  

  )232: همان(».بسيار است
  :كند وي فرقه هايي را كه به شيوه حلول منتسب هستند نام برده و چنين اظهار نظر مي

روه بـه  يكي از اين گـ . كنند از فرق صوفيه دو گروه مطرودند چرا كه توالً به حلوليان مي
دانند و برخـي   برخي از متصوفه اين پير را از ارباب دل مي. كند اقتدا مي 9حلمان دمشقي ابي

گروهي ديگـر منتسـب   . نمايند ديگر او را به حلول و امتزاج و نسخ ارواح منسوب و متهم مي
. كند كه مذهب حلول از آنِ حسين بن منصور حـالج اسـت   وي ادعا مي. هستند 10به فارِس
من ابو جعفر صيدالني را ديدم كه با چهار هـزار نفـر   : گويد در ادامه سخن خود مي هجويري

ايشان پيرو حالج بودند و فارس را به دليل تهمت حلول كه به حالج . در عراق پراكنده بودند
ها همان گروه هايي هسـتند كـه از    برخي از اين فرقه) 382:همان.(كردند زده بود، لعنت مي
  . ن ها آمدقول بغدادي ذكر آ

خالصه اين كه، ما زنـده بـه خـداييم و زنـده     : گويد مؤلف كشف المحجوب در نهايت مي
او زنده هسـتيم نـه بـه ذات و    ) خلقت(يعني ما به خلق . نگهداشتن ما در واقع فعل خداست

  )289:همان... (صفات او
  آنچه در اين عبارت هجويري مهم به نظر مـي رسـد اظهـارات اوسـت مبنـي بـر اينكـه؛       

وي با اين سخن قصد دارد . زندگي ما به ذات و صفات خدا نيست بلكه به خلق و فعل اوست
شايد به اين طريق كه زنده ماندن به ذات و صفات خدا مسـتلزم  . ديدگاه حلوليه را نفي كند

  .اتصال انسان به ذات و صفات اوست و اين خود حلول و امتزاج است
بداند؛ يا اوصـاف  ) اتحاد(ا قديم را محل محدث ي) حلول(اگر كسي محدث را محل قديم 

آن دو را به يكديگر نسبت دهد، مذهب دهريه را تصديق نموده، دليل حدوث عالم را باطـل  
زيرا در اين صورت يا خالق و  مخلوق  قديم خواهـد بـود، يـا هـر دو محـدث      . گردانده است

  )363:همان.(است) و اتحاد(لذا، چنين كسي قايل به حلول . محسوب خواهد شد
  :او كه خود صوفي معروفي است، در اين باره اظهار مي دارد
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هركه قايل باشد به مقالتي به خالف توحيد : گويم من كه علي بن عثمان الجالبي ام مي«
مسـتحكم نبـود،    -كه اصل است -و چون دين .و تحقيق، وي را اندر دين هيچ نصيب نباشد

با خلل باشد؛ از آن كه اظهار كرامات و كشف آيـات  تصوف كه نتيجه و فرع است اولي تر كه 
  )382:همان(» .جز بر اهل دين و توحيد صورت نگيرد

  :وحدت وجود.3.4
انـد و   يكي از ويژگي هايي كه محققان براي عرفان در همه فرهنگ هاي جهان قايل شده

يس، ست.(دانند، بينش وحدت وجودي است آن را در ميان آن اقوام و فرهنگ ها مشترك مي
چنان كه ايشان دو وجه متناقض نما براي وحدت وجود قايل شده، بـرآن انـد    )218: 1379

. كه در اين بينش جهان با خـدا يكسـان و يكـي اسـت و در عـين حـال از او متمـايز اسـت        
  )همانجا(

در عرفان و تصوف اسالمي نيز بينش وحدت وجودي خود يكي از طرق تحصيل معرفـت  
و علي رغم آنچه به نظر مي رسد، با مسأله حلول و اتحـاد  . مي گرددو اتصاف به ايمان تلقي 

  :چنان كه برخي صاحبنظران بر اين باورند كه. متفاوت است
الن به وحدت وجود يا به حلولي بودن متهم گشته اند يا بـه اتحـادي بـودن؛    ئمعموالً قا«

. اتحـادي دانسـته انـد    چنان كه مثالً در مقايسه حالج و ابن عربي اولي را حلولي و دومي را
در اولـي  . غالباً حلول را مربوط به تجلي و قوس نزول مي دانند و اتحاد را فنا و قوس صـعود 

ولي در .خدا حالّ در موجودات است و در دومي انسان با فناي خويش با خدا متحد مي شود
. سـت دو ذات وجود ندارد، لذا حلول و اتحاد بـي معنا . وحدت وجود سخن از دو شيء نيست
هرگاه يكي باطن بود ديگري ظاهر مي شود و بالعكس، . سخن از وحدت ظاهر و مظهر است

لـيكن ادراك وحـدت وجـود در عـين حفـظ تعـالي       . ظهور يكي موجب بطون ديگري است
ترين عرفا نيز امكان لغـزش   خداوند، آن قدر ظريف است كه به اعتقاد ابن عربي، براي بزرگ

چـرا كـه مقـام، مقـام حيـرت اسـت و عقـل را يـاراي         . د داردبه دامان حلول يا اتحاد وجـو 
  )603: 1393كاكايي، (» .پاسخگويي به شبهات آن نيست

و اين شـيوه  . خورد تفكر وحدت وجودي بيش و كم در كشف المحجوب نيز به چشم مي
 و نگرش معرفتي بي ترديد متفكر و عارف بينادلي چون هجـويري را بـه ورطـه بـي ايمـاني      
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هر كه قايل باشد به مقالتي به خالف توحيـد و تحقيـق، وي   «: ه برآن است كهنمي كشاند ك
  )382: 1384هجويري، (» .را اندر دين هيچ نصيب نباشد

به رغمنظر اغلب متكلمان كه وحدت وجود را خالف توحيـد مـي داننـد و     -بنابراين وي
ي كه عقلشان بنده به درجاتي رسد از غلبه دوست«  :معتقد است -محسوب مي نمايند شرك

» .اندر نظر فعل مغلوب گردد و به شوق فاعل كلّ عالم را همه آن دانند و آن بيننـد ) عقلش(
  )354: همان(

مؤلـف  . به گونه ايمتضمن مفهوم وحدت اسـت » جمع«گويا در عرفان و تصوف اصطالح 
از  -در مقابـل تفرقـه كـه آن را از مكاسـب مـي دانـد       -را» جمع«كشف المحجوب اصطالح 

عزت بنده در آن است كـه فعـل   : ب محسوب مي نمايد و در توضيح آن اظهار مي داردمواه
خود را در فضل و عنايت حق مسـتغرق ببينـد و مجاهـدت خـود را در مقايسـه بـا هـدايت        

 -قيام كلّ وي به حق باشد و حق« :ازاين رو مي گويد)375: همان. (خداوند در شمار نياورد
  ) جاهمان(» .محول اوصاف او -تعالي

اليزال عبدي : سپس به حديثي قدسي از پيامبر موسوم به قرب النوافل استناد مي نمايد
يتقرب إلي بالنوافل حتي أحبه، فإذا أحببتُه كنت له سمعاً و بصراً و يداً و مؤيداً و لسـاناً بـي   

وي در توضيح اين حـديث اظهـار مـي دارد كـه     . يسمع و بي يبصرُ و بي ينطقُ و بي يبطش
ي انسان در او فاني مي شود و افعال وي به وي منتسبنمي گردد، بلكه به خدا منتسـب  هست

: خواهد بود، تا آنجا كه ذكر او ذكر خدا مي شود و در حال غلبه و فنا مانند بايزيد مي گويـد 
اين سخن را به ظاهر بايزيد بر زبان رانده، لـيكن گوينـده   ). همانجا(سبحاني، ما أعظم شأني 

  .اصلي خداست
بـه   -عملـي كـه   ) 17/انفال(يا در جايي ديگر در آيه و ما رميت إذ رميت و لكنّ اهللاِ رمي

حاصل مغلوبيت و استغراق  پيامبر بود به او منتسب نمي گردد بلكه به خـدا   -نظر هجويري
  )376: همان. (نسبت داده مي شود

ي كـه از جـنس   لـذا، كارهـاي  . اين افعال در شمار كارهاي معتاد و رايـج آدميـان نيسـت   
ازاين رو خداوند فعل خـود را بـه انبيـا و اوليـاي     . كارهاي انسان نيست فاعل آن ها خداست

پس آنجا كه فعل دوستان خدا فعل او باشد، . خود منسوب مي كند و اعمال آن ها را به خود
 يعونـك إنمـا يبـايعون اهللا   إنّ الـذين يبا «. بيعت و اطاعت آن ها هـم منسـوب بـه خداسـت    

  )همانجا(» )80/نساء(ومن يطعِ الرّسول فقد أطاع اهللا» « )10/فتح(
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در اين كتاب تمثيل هايي نيز نقل مي شود كه مي توان آن ها را دليل بر بينش وحـدت  
  :از آن ها مي توان به  دو مورد اشاره كرد وجودي دانست و

نظـر   نخست، جمع همت مجنون در ليلي؛ به اين معنا كه همه عالم و كل موجـودات در 
  )380:همان، ص.(ديد مجنون صورت ليلي بود و مجنون در همه عالم ليلي را مي

أ بويزيـد فـي البيـت؟    : ابويزيد روزي در صومعه بود، يكي بيامـد و گفـت  « : دوم، اين كه
  )همانجا(» هل في البيت الّا اهللا؟: فقال ابويزيد

اسـت، در اثـر   به اعتقاد صاحب كشف المحجوب اين حاالت كه سراسر متضمن وحـدت  
در نتيجه، فعـل و نطـق انسـان    . قهريت، غلبه و سلطه خدا بر هستي انسان حاصل مي شود

فعل و نطق خدا مي گردد، بدون آن كه او با مخلوقات خود امتزاج و اتحاد پيداكنـد و يـا در   
بنابراين در عرفان، از جمله در ديدگاه هجويري، وحدت ) 375 -6: همان. (اشيا حلول نمايد

  .د خود روشي براي كسب معرفت و وصول به ايمان محسوب مي گرددوجو
  :عقل در برابر هوي. 4.4

امـا  . در عرفان اسالمي غالباً پاي عقل در پيمودن طريق معرفت لنگ و ناتوان بوده اسـت 
در روش معرفت شناختي هجويري از آنجا كه عقـل از اسـباب تحصـيل معرفـت بـه شـمار       

مـر زنـده را دعـوتي    « گيـرد؛  د و در برابر هواهاي نفساني قرار مـي بر رود، راه به ايمان مي مي
باشد از عقل ويكي از هوي، آن كه متابع دعوت عقل باشد به ايمان رسد و  آن كه متـابع   مي

  )311:همان(» .دعوت هوي باشد به نيران رسد
  :ايمان و توكل.5.4

ـ  ه كسـب نـوعي آاليـش    نزد برخي متصوفه نظير كراميه توكل نشانه زهد بود و اشتغال ب
ليكن، هجويري به رغم اعتقاد ايشان آن را مستلزم )1/47: 1369زرين كوب، .(تلقي مي شد

. دانـد  چه، وي اساساً معرفت را در كسب و مداومت در اوامر الهـي مـي  . نفي كسب نمي بيند
فـي   هاَعرَف الناسِ بـاهللا اَشـد هـم مجاهـد    «: كند چنانكه از محمد بن الفضل البلخي نقل مي

او با استناد به اين قول معرفت حـق را  ) 215: 1384هجويري،(» .نبيِه هاوامره و أتبعهم لسنَّ
به عبارت ديگر هر كس كسـب و مجاهـده بيشـتري    . موقوف به مجاهده و كسب مي شمارد

بنابراين در مـذهب او جمـع بـين توكـل و     . داشته باشد معرفتش نسبت به حق بيشتر است
و علي اهللا فتوكلـوا ان كنـتم   « لذا، خود ضمن آنكه كالم را به آيه. بعادي نداردمجاهدت است
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. حقيقت ايمان توكل بـه خداونـد اسـت   : اظهار مي دارد ختم مي كند،) 23/مائده( »مؤمنين
  )423:همان(

  :نتيجه گيري.  5
آن چه مي توان از جست و جو در مكاتب گوناگون فكري و كالمي و مقايسـه آن بـا آراء   

عرفت شناختي و كالمي هجويـري حاصل كرد، در درجه نخست اين است كه هـر مكتبـي   م
ديني و اعتقادي، چنانچه تنها يكي از دو روش عقل و نقل را برگزيند و آن ديگري را مغفول 

كه ايـن دو روش را بـه هـم آميزنـد، در      ليكن، مكاتبي .گذارد، از طريق صواب دور مي ماند
  .ر كرده اندحقيقت راهي ميانه اختيا

هجويري، هرچند يكسره به راه ميانه روي و اعتدال نرفته باشد، ليكن به نظر مـي رسـد   
  .  كه كوشيده است تا آنجا كه مقدور است طريق عدالت برگزيند

و  13و  12و با استناد به سوره مؤمنون آيات  جماعت اهل سنت و وي با تكيه بر ديدگاه
خواند نه صـرفاً روح   ا در آدمي مركب گردانيده، انسان ميها را كه خد همه عوامل و مايه 14

در اين ميان، به عقيده او جسم، روح و نفس جـواهري هسـتند كـه از    . را... يا جسم يا دل و
. هـايي قايـل اسـت    وي براي هر يك صفت و ويژگي. شوند اسباب كسب معرفت محسوب مي

يگر عقـل در تحصـيل   صفت جسم حس و صفت روح عقل است و مجاهده عليـه نفـس يـار   
  .معرفت مي باشد

دانـد و  بـه پيـروي از     معرفت را برهاني مي او به رغم اعتقاد برخي از انديشمندان و عرفا
در ايـن  . حس، خبر و عقـل  :كند كه عبارتند از كسب آن اسبابي را تعريف مي ماتريدي براي

از ايـن  . آيـد  مـي  ي آنبرد، هدايت وحي به يار مقصود نمي ميان، چون عقل به تنهايي راه به
زيرا، دچار لغزش و . منظر، الهام كه مبتني بر برهان نيست، طريق روشن معرفت نخواهد بود

  .تناقض است
ايمان اقتضاي . به نظر وي نشانه ايمان همانا معرفت، اقرار و پذيرفتن عمل و طاعت است

ابق با رأي ماتريـدي،  به طور كلّي هجويري، مط.االمر باشد كند و مؤمن نبايد تارك طاعت مي
او عناصري چون واليت و توكل را . داند كه با هدايت حق مقرون باشد ايمان را فعل بنده مي

با اين وجود، هر عقيده و فعلـي را كـه داللـت بـر     . در كسب معرفت و ايمان مؤثر مي شمرد
كه علي  ليكن، از فحواي آراء او چنين برمي آيد. حلول كند، منافي ايمان محسوب مي نمايد
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چـه، آن  . رغم نفي حلول و اتحاد بينش وحدت وجودي را  منافي معرفت توحيدي نمي داند
  .را بري از حلول، اتحاد و امتزاج مي بيند

چنانكه مشاهده مي شود، وي در اغلب مالحظات معرفت شناختي خود دربـاره ايمـان و   
اصـول معرفـت شـناختي     چراكه مانند آن هادر طـرح . معرفت متأثر از عقايد ماتريديه است

. خود تلفيقي مي انديشد و جنبه هاي گوناگون حسي، نقلي، عقلي و وحيـاني را مـي آميـزد   
معرفـت و   -طبق آنجه در متن مقاله آمـده اسـت  -لذا در چنين روشي، بي راه نمي نمايدكه

ايمان را هم اكتسابي و هم موهبتي تلقي كند و آن را ضروري ندانسـته، موقـوف بـه برهـان     
هركه عقل را چراغ راه قرار ندهد به آتـش جهـل گرفتـار     چه، به گفته خودش،. ي نمايدعقل
همچنين او در ميان معرفت و ايمان رابطه اي از اينگونه مي بيند كه فقدان معرفـت  . آيد مي

  . منتهي به بي ايماني است
   

  ها نوشت پي
: ايــن مــورد رك در. گويــا هجــويري بــه ديــدگاه معتزلــه دربــاره انســان اشــاره دارد . 1

    )79: 1361شهرستاني،(
  )7 -9: 1986ماتريدي، : (رك. 2
: براي كسب اطـالع بيشـتر از نظريـه ماتريـدي دربـاره اسـباب كسـب معرفـت رك        . . 3

  ) 7 -9: 1986ماتريدي، (
: ؛ همچنين رك) 7: 1344بغدادي، : ( گويا اين گروه كراميه هستد، در اين مورد رك. 4

  )69 -73: 1362اشعري، (
  ) 71 -2: 1328شبلي نعماني، : (درباره اظهار نظر ماتريديه در اين باره، رك. 5
وي در جايي ديگر اظهار مي دارد كه در نتيجه عموميـت كرامـت و ايمـان جبـري و     . 6

  )474: 1384هجويري، : (رك. ضروري، معرفت براي اهل آن ثوابي در پي نخواهد داشت
  )276 -7: همان: (در اين مورد، رك. 7
، مقدمـه  1384هجويري، . (درگذشت.) ق469(پيران و استادان هجويري كه در سال . 8

  )19: مصصح
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او ايراني بود اما چـون در دمشـق   . حلمانيه منسوب به وي هستند: ابو حلمان دمشقي. 9
نخست، : او را به دو دليل كافر دانسته اند. عقيده خود را اظهاركرد به دمشقي معروف گرديد

  )، تعليقات745: همان: رك. (ل خدا در جسم خوبرويان؛ دوم، اعتقاد به اباحهقول به حلو
با ابومنصور ماتريدي متكلم . وي در اصل از مردم دينور بود: ابوالقاسم فارِس بغدادي. 10

  .)،  تعليقات746: همان: رك. (فارسيان منتسب به او هستند. معروف حنفي صحبت داشت
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