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  چكيده
. سازد قداست آن است  ميمتمايزها  ساير پديده از را دين ي پديده چه آن

انديشمند دو  ي كرد پديدارشناسانه موضوع اصلي اين نوشتار بررسي روي
 آملي و رودلف اتّوسيد حيدر يعني ، مسلمان و مسيحي خداباورِشناسِ دين

 ن به نقاط اشتراك و امتيازسيدبراي ر. است» امر قدسي« به )1869-1937(
اقسام نگرش پديدارشناسانه،  ابتدا به تبيين فرآيند پديدارشناسي و ،ها آن
و ها  ديدگاه. ايم رداختهپ ، قدسيي ويژه نگرش عاطفي و عقالني به پديده هب

هاي رهيافت  ها و شباهت تفاوت در انتها،نظران بررسي شده و  انتقادهاي صاحب
در اين تطابق، .  گرديده استارائه» امرقدسي «ي دو درباره  آني شناسانه پديدار
 »خودآشكار« و امر قدسي را اند گرايي مخالف  هردو با تحويلشود كه  ميروشن

نگرش  هر دو سيد حيدر اتّو، ي گرايانه  صرفاً عاطفهخالف نگرشِ ، ولي بردانند مي
 ارائه ،تر و بدون تعصب ديني كاملاي  را به گونه» امر قدسي« عقالني و عاطفي به

  .داده است
          امرقدسي،-4تجلي، -3، سيدحيدر آملي-2پديدارشناسي، -1:كليدي  يها واژه

  .رودلف اتو-5
  

  مسألهطرح . 1
 توان به ي را ميني ديدارهايا پدين پرسش مطرح است كه آي ا،پژوهي دين ي در حوزه

ها از  ز آنيدارها جدا ساخت؟ اگر پاسخ مثبت است، وجه تماير پدي از ساي معناداري گونه
 امري ديني و يا قدسي تلقي شود؟ آيا يك ست؟ چه چيزي سبب شده كهيگر چيد كي

س باشد و از ديد ديگري نامقدس؟ آيا  مقد،تواند از ديد يك شخص  مي واحدي پديده
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 آملي سيدحيدر در درون انسان؟ اي يگردد يا به ويژگ  خارجي بازمييويژگي تقدس به اشيا

براي ورود به بحث اصلي مقاله و  دهند؟  ميپاسخها  كردي به اين پرسش  با چه روي1و اتّو
، بايد نگاهي اجمالي  ايشاني كردهاي پديدارشناسانه هاي موجه و تشخيص روي يافتن پاسخ
  . ديني و اهداف آن داشته باشيم2شناسي پديداري به تاريخچه

  
  اصطالح پديدارشناسي لغت و. 2

 ين واژه به معناي ا،ي و به لحاظ لغو3 مطالعه يا شناخت پديدارهاستپديدارشناسي
 يوناني يا بلكه به معن، آني كانتي نه به معنا،جا نيدار در ايمنظور از پد. دارها استيعلم پد

در  .)175: ، ص24 و 580: ، ص20( »دهد ينشان م چه كه خود را آن«  يعني است،آن
چيزي » نمود«و » ظهور «ي  به مطالعه،از علماي  كسي به هر نحوي در حوزه  هر،واقع

  ويليام وهول،براي نمونه.  زده استپديدارشناسي دست به ،بپردازد و آن را توصيف كند
  داير كند و يا تيالرد دو شاردن با فيزيكپديدارشناسيجغرافياي خواست  مي ).م1847(

  .)3:  ص،12( را كشف كندها  خواست فقط پديدار  مي، خودافراطيِ
 ي ويژه در فلسفه ه ب،اصطالح عام پديدارشناسي هم در علوم و هم در تاريخ فلسفه 

 ديدهي كمتر اتفاق نظر  خصوص، ولي در اين،ن، كاربردهاي گوناگوني داشته استدي
معناي اول : دو معناي متفاوت براي فنومنولوژي ذكر شده است .)670: ، ص21( شود مي

 موضوعي معلوم را در ي  هر نوع تحقيق توصيفي درباره) بيشتري داردي كه گستره(
 رهيافتي  مربوط به قرن بيستم است و آن)كردي خاص با روي( معناي دوم ؛گيرد برمي

 مانند ، از دانشمندانيافت تعداديره. دهد  مي را ارائهسانهشنادار پدييفلسفي است و روش
و و ي مانند رودلف اتّو، فان در،نيري است و ساي فلسفيدارشناسي پد،كوريماكس شلر و پل ر

. اند بوده ي فلسفيدارشناسير پدي تحت تأثيتا حد ،اند  كه از اين روش استفاده كرده،ادهيال
از  5ي ويليام ادوارد فارلمانند ، از متألهان معاصريو تعداد خيليو پل ت رماخريش شاليفردر
 اند دهكرات استفاده يه االيريگ  در شكلي مقدماتي مرحلهي  به منزله ني ديدارشناسيپد
 پديدارشناسيقسم ديگري از  دين  هرمنوتيكيِپديدارشناسيِ). 273 - 272: ، صص19(

: همان، ص ( استمطرح شده 16و ريكور15، گادامر14اشخاصي مانند هايدگراست كه از سوي 
تفاوت » پديدارشناسي ديني«با »  دينپديدارشناسي« بايد يادآور شويم كه اصطالح. )274

 ، استپديدارشناسياز دانش اي  پديدارشناسي دين زيرشاخه. معنا نيستند دارد و اين دو هم
 ديني و يها فرض شيا قبول پي  ديني يعني پديدارشناسي از نظر دين وپديدارشناسيولي 

  . كه از متون ديني برآمده استاي   پديدارشناسانههاي نگرش
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   تحقيقي پيشينه. 3
  : تلفيقي از دو جريان فكري در قرن نوزدهم بوده است،حقيقت  دين درپديدارشناسي

 ي  روش پديدارشناسانه.2 ،)پژوهي دين(  ديني پژوهش علمي در باب پديده. 1
دو  پايي از  رد، علمي قرن بيستمهاي پژوهش  در،قبل از آن ولي .)9:  ص،11(هوسرلي 

 گرا و  كه خود به دو بخش طبيعت،رهيافت كلي آشكار شد؛ يكي رهيافت تحويلي
 و 20 - 19 قرن ي  مدرنيتهي گرايي دوره  اولي طرفدار عقل.نشعب شدگرا م غيرطبيعت

و  ...)شناسي و ذهن و زبان دين و انسان(  ساختارگراييي دومي بيشتر در حوزه
 غيرتحويلي بود كه دين را نه از رهيافت ديگرْ. پرداخت  مي ديني  به مطالعه،شناختي روان
توان به دو   مياز اين رهيافت. كرد  مي دين تبيين بلكه بر حسب خود، معرفتيي جنبه
 40: ص همان، ( هرمنوتيك دين پديدارشناسي.2 ،گرايي  ايمان.1 : مهم اشاره نمودي نظريه

- 46(.   
آن ديده شده، ارغنون   با معناي فلسفي درپديدارشناسيكه اصطالح   اولين متني

منظور او از . است» ولف« شاگرد  »يوهان هنريش المبرت« اثر) 1764 (6»نوافزار« جديد يا
، 25 و 273: ، ص19 (آن بوده است  مختلفهاي  با گونه7پندار و وهم پديدارشناسي، نظريه

تواند   نمي انسان فقط با فنومن سروكار دارد و هرگزي معتقد بود كه فاهمه كانت). 135: ص
 پيش از نهضت قرن .)4: ص ،12(  نائل آيد8» نفسهي فياياش« يا به شناخت نومن

اين ) 1807 (9» روحپديدارشناسي«  به نامهگل پديدارشناسي با كتاب مشهور ،بيستمي
نايي را فراهم آورد و اين نظر را مطرح هگل مب .)135: ، ص25 (اصطالح وارد فلسفه شد

  . شود  فهميده مي12 و تجليات11 تحقيق در نمودهاي  به واسطه10ساخت كه ذات
ث يح «ي هي و نظربرنتانو شناختي  هوسرل تحت تأثير تحقيقات روان،پس از هگل

 ،12 (شود  مي نيز تعبير14»دربارگي«  بهيث التفاوتي حي واژه  از؛او قرار گرفت 13»يالتفات
 شناختي به دين معرفت ديني و كرد برون  با رويپديدارشناسياين قسم از ). 21 - 20: صص

كار ه نگر ديني ب  ذاتپديدارشناسي هوسرل را در توصيف و هاي  انديشهماكس شلر. نگرد مي
آن را   شرحي از تعليق پديدارشناسي،ي  با ارائه فاندرليوپس از شلر،). 84: صهمان،(بست 

آيد و فقط  مي يعني ذات دين به تعليق در؛ دين معرفي نمودپديدارشناسيلي محور اص
 و تحويل همراه است و بدين تأويلبا ها  توصيف اين پديدار. شوند  ميپديدارها توصيف

 شاليرماخر  واتو ، واچچون پديدارشناسان ديگري هم. شود  مي منجر به كشف ذات،طريق
ن، يزم ان دانشمندان مغربيدر م. اند  اظهارنظر كردهزمينه در همين ،نيز با اندكي تفاوت

ع يدارشناسانه از تشيل پدي به تحل، هوسرلهاي شهي كرد با الهام از اندي كربن سعيهانر
 يِ و اصطالح قرآنيات عرفاني در ادب»كشف المحجوب«، اصطالح ياز نظر و. بپردازد
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افت يز با رهيل ني شميرن ماآ .)22 - 21 :صص، 16( است يدارشناسي همان پد»تأويل«
 امر قدسي  بررسي تطبيقي پديدارشناسي15ِ. پرداخته استيشناس  به اسالميدارشناختيپد

  .و بديع استصورت نگرفته كنون   و اتّو تاسيد حيدراز نگاه 
  

  پديدارشناسي ديني  آملي وسيد حيدر. 4
نيز پوشاني  ر هميگد كبا ي يكه گاه ( زيركرد  از چهار روييكيشناسان به يداراغلب پد

  : تعلق دارند)دارند
  .كند مي تأكيد 17ف ذوات كليي بر مشاهده و توص16:انهيگرا  واقعيدارشناسيپد. 1
  .ا استي از نفس اشيآگاه  مقصود18:ي ساختاريدارشناسيپد. 2
تأكيد  هستي ي ابعاد وجودي انسان در عرصه  بر19: وجودييدارشناسيپد.3

  .كند مي
 هاي  جنبهي در همه  و تفسيرتأويلنقش   بر20:كينوت هرميدارشناسيپد. 4
  . كند تكيه ميزندگي 

 سيدتوان   ميگير كند اين است كه آياسؤالي كه ممكن است ذهن خواننده را در
اين پرسش  ،اي مقدمه  فيلسوف يا پديدارشناس دين ناميد؟ به همراه ذكررا حيدر و امثال او

  :دهيم  ميرا پاسخ
   ديني-يدارشناسي فلسفي پدهاي ويژگي. 1. 4

 هدف و روش ،و به تعبير ديگراند   متفق،سه ويژگي ذيل  پديدارشناسان دري همه
  : ايشان نيز هست دينيِپديدارشناسي

 گونه كه خود را  آن، اشيا مستقيمِ به شهودپديدارشناس 21:ماهيت توصيفي. 1
 ذهني و حكم، از ي ههرگونه پيشين» در پرانتز نهادنِ«با  پردازد و  مينمايانند مي

  ).274: ، ص19 (كند  ميگرايي پرهيز تحويل
متغير از يك پديده است كه به نا  ضروريِ ذات همان صورت:شهود مستقيم ذات. 2

  ذوات،در حقيقت.  نوع معين بشناسيمي منزلهرا به اي   پديدهتادهد   ميما اين امكان را
به طور  چيستي اشيا ، ديني-يفلسف پديدارشناسيدر . كنند  ميچيستي اشيا را بيان

  .)همان (ندشو ميشهود مستقيم 
دارشناسان فلسفي به همراه برخورد صادقانه و يپد: گرايي  تحويلت بامخالف .3

  ايشان از خود45 كاملِيث التفاتيده در حيچه پد  به دنبال آگاهي از آناي، دهيپرده با پد بي
همان،  (خود تحويل برند  پيشينهاي را به دانستهكه آن آگاهي   بدون اين هستند،نماياند مي
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» تعليق« آن دو ان نهاد وپديدارشناسروي   را پيشمسألههوسرل فقط دو ها   بعد.)275: ص
  .بود» شهود مستقيم ذات« و

 بايد همواره بدين امر واقف باشيم كه خود ،واردنبرگ ي مانندپژوه ديناز ديدگاه 
] دين= [ هاي بزرگي يكي از حوزه« :گويد  مي ديني بارهدر او. ي از ماستيجز» دين«مفهوم 

  بلكه،وكاو فلسفي شد كندتنها موضوعِ دانستند، نه مي 22»خردگريز« آن را ،كه به نحو سنتي
   ).3: ، ص23 (»موضوع تحقيق عقلي نيز قرار گرفت

ط  پيترسون، دين فق23ويژه در تعريف جامع ه ب،اكثر تعاريفي كه از دين ارائه شده در
نيز   شخصي و جمعي وهاي از باورها، رفتارها، انگيزهاي   بلكه مجموعه،يك امر بسيط نيست

 متكلم متعهد. كند  مي زباني متفاوت است كه با مخاطبان گوناگوني ارتباط برقرارهاي اليه
 گوناگون براي توضيح، هاي از شيوه وظيفه دارد محتواي دين را نظم و ترتيب منطقي دهد و

 براي 24)نه صرف نقل( گاه كه از اصول عقلي و كشفي ولي آن. دفاع استفاده نمايداثبات و 
 تعهد خويش را به تعليق درآورده ، در حقيقت،نمايد  ميديني استفاده  درونهاي اثبات گزاره

هنگام  شناس آن دين. گويد  ميبا مخاطبان سخن) متناسب و مشترك(ديني  و با ابزاري برون
 ناگزير بنابراين ؛بيند  نميجدا از محتوااي   هرگز دين را مقوله،نگرد  مينكه از بيرون به دي

از وظايف اصلي .  كندتأويل خطر تناقض، تحويل و بايد محتوا را توصيف و يا در صورت
در  با ، عقيدتي خويش را ناديده گرفتهي  پيشينه، اين است كه در حد امكانپديدارشناس
حتواي آن بپردازد و اين كار از فيلسوف  دين و مي به مطالعه ، باورهاي خويشپرانتز گذاردن

حيدر آملي منطبق با سيد  ،به نظر نگارنده 25.عارف و متكلم نيز ساخته استيا  و
 در ، هرمنوتيك دينيپديدارشناسيويژه  ه ب26،ها  رهيافتي همه  نامبرده، ازهاي ويژگي

عابير روش او خاص خود اوست و با تچه  اگر،كرده است  بهترين استفاده را،جايگاه الزم
مني كه عالم ؤم من معمولي وؤكه بايد ميان م  ديگر ايني نكته .امروزي از آن ياد نشده است

كه  شناس هم هست و منع عقلي ندارد  دين، خود، زيرا عالم دين، فرق نهادديني نيز هست
لماني است كه به عمق گروه عا  ازسيد حيدر. ديني درون باشد و هم ديني بروننگاه او هم 

ممكن است متدين معمولي با نگاهي . اند و مدعي معرفت اصيل و خالصاند  دين انديشيده
 ،تر داشته باشدتواند نگاهي باز  مي اما عالم،متعصبانه به توصيف دين خود بپردازد قاصر و

  .گرا داشته باشد  وحدتي كه انديشه ميويژه عال هب
  آملي حيدر سيدطرفي  بي. 2. 4

 در ،دور از هرگونه تعصب و جمود فكريه  ب،ش حيدر آملي طبق ادعاي خودسيد
 وي به مخاطب خويش. هاست از محتواي دين و جمع آنها   فهم انسانهاي صدد تقريب اليه

 تعصب و جدال ،اد ما از اين بحث با تو و غير توو شايسته است كه بداني مر« :گويد مي



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  54
  او.)254 :ص ،2( »ين و رساندن هريك به حق اوست بلكه مقصود اصالح ذات الب،نيست

ارى از يدر بس« :فرمايد  ميكه خدا آورد  مياز قرآن را شاهد بر سخن خويشاي  آيه
ا يده يا كار پسنديبه صدقه ] لهين وسيبد[ مگر كسى كه ،ستيرى نيشان خيهاى ا ييرازگو

 به زودى او ، كندنيان مردم فرمان دهد و هركس براى طلب خشنودى خدا چنيسازشى م
 از ، عنايت خدايشي واسطه  ه خود را ب، و در ادامه)114/نساء(»م داديرا پاداش بزرگى خواه

پژوهي دوران معاصر اين روش با اهداف دين.  خالص دانسته است، عصبيت و منازعهظلمات، 
 ي كه سعي دارد به تقريب آرا،استمنطبق  ،ويژه پديدارشناسي هرمنوتيك ديني هب

 توانسته است با توصيف اعتقادات خويش براي سيد حيدربنابراين . داران همت گمارد دين
حقانيت آن   بر،ديني برونچنين به نحوي   آن سخن بگويد و هممخاطبان، از دين و حقيقت

نگر بهره جسته   ديني خويش، هم از روش ذاتي مطالعه در  حيدرسيد 27.استدالل نمايد
 بطون و ي  دين با همه او به خود كه اوالًسبببدين  ؛راو هم از روش ساختارگاست 
 با استناد  استدست آوردهه چه را خود از راه كشف و شهود ب  آنش نظر دارد و ثانياًهاي اليه

  . دكن  ميدهي  سامان، خطاناپذير دين و نيز براهين عقليهاي به گزاره
  يپديدارشناس دينوظايف   و حيدر آمليسيد. 3. 4

 بررسي ويژگي  دينيپديدارشناس يك ي د، اولين وظيفهشدر مقدمه بيان كه  چنان
كه آن را از امور اي   زيرا تنها مشخصه،است» قداست«  يعني، ديني ذاتي و بنيادين پديده

 - 1858( دوركيمحتي  .فرد آن استه ب  همين ويژگي منحصر،سازد  ميغير ديني متمايز
 28،دين  خويش ازي شناسانه  پس از تعريف جامعه،صور ابتدايي دينينيز در كتاب  )1917
 وي. داند  مي ديني و ويژگي اساسي باورهاي دينيي را محور انديشه »امور مقدس«مفهوم 

 داراي ممنوعيت براي تماس معمول و ، قدرتمند، مقدس هميشه برترياشيا« :گويد مي
 ، برخالف امور مقدس،يي غيرمقدس و دنياياشيا. شوند مي احترام فراوان دانسته ي شايسته

 ي  دستهياشيادين به طور عمده به . شوند  روزمره مربوط ميبه زندگيِ معمولي و عمليِ
:  مقدس همواره با پيوندهاي وسيعي سروكار داردياشيا... توجه دارد) امور مقدس(اول 

  غيرمقدس وي اشيا،از سوي ديگر.  گروه و نه تنها يك يا چند نفري منافع و رفاه همه
هاي  ها و تالش كنند؛ يعني فعاليت  هر فرد را منعكس ميي كار روزانه اند و اهميت دنيايي كم

 اجتماع پديد ي ويژه در رابطه امر مقدس به ...كوچك و خصوصي زندگي شخصي و خانوادگي
 به .»شود خصوصي مربوط مي ولي غيرمقدس به طور طبيعي به امور شخصي و ،آيد مي

 ماهيت دين است كه در ي هكنند همان عنصر اساسي مشخص» مقدس امر «،اعتقاد دوركيم
رو تعريف خويش از  اين  از.توان آن را يافت  مي، از جوامع ابتدايي تاكنون،تمامي صور ديني

 امور مقدس و  تمايزگذاري ميان،به نظر او. دين را با استفاده از همين مفهوم ارائه داده است
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 تمايزگذاري ميان در مقابل فراگيري ي ه شاخص،هاي ديني آموزه  جوهري منزله به ،عرفي

، 7(  خداباور تعلق دارداديانهاي   به نسبتفقط كه ،امور طبيعي و ماوراي طبيعي است
  .)160 - 157: صص
  نقد نظر دوركيم. 3. 4

اگرچه او عنصر اصلي دين را قداست .  دوركيم وارد شده استي زيادي بر آراهاي نقد
 ي شناسانه كرد جامعه روي.  مقدس را محدود به امور طبيعي نموده استامر، داند  ميآن

  زيرا از شمول كافي برخوردار،سويه به امور مقدس را ارائه دهد تواند نگاه همه  نميدوركيم
تواند به   مقدس ميء  به اين معنا كه يك شي،تقدس مسري است «:گويد  مي الياده.تنيس

 در دين الًمث .)13 :  ص،6( »ديگر، آن را نيز مقدس كندء  ا شيسبب مجاورت و نزديكي ب
 و حتي طبيعي  بلكه امور،توانند مقدس باشند  ميتنها امور متافيزيكي و ناديدني  نه،اسالم

 از ، عبادت محسوب شده،»قصد قربت«منان نيز به شرط ؤ مي رفتارهاي عادي و روزمره
كسب روزي حالل و پيروي از سنت دار، تالش براي  خواب روزه. قداست برخوردار است

هر   ريايي و نمازِ، رضاي معبودند و در مقابلجهتزيرا در  ،اند مقدس ...و )ص(پيامبر اسالم
 :گويد  ميباره الياده نيز در اين. عبادتي كه منشأ نفساني داشته باشد فاقد قداست است

راي ارزش  طبيعت هرگز فقط طبيعي نيست، طبيعت هميشه دا، مذهبيبراي انسانِ«
هاي   آفرينش خدا است، از دست چون كيهانْ؛ ساده استدرك اين مطلب. مذهبي است

اي آشكار شده كه  شده از تقدس است، جهان به گونه جهان اشباع. آيد خدايان بيرون مي
 همان،( »يابد آن مي تقدس را در كيفيات بسياري  از نديشد،اانسان مذهبي چون به آن بي

  .)89: ص
 طبيعي و هاي  پديدهي  همهآملي، حيدرسيددر نگاه عرفاني و عميق چنين  هم

 او تنها چيزي است كه .است» اهللا«نها موجود حقيقي يعني  زيباي تهاي طبيعي جلوهغير
. نماياند  مي خود را به مخلوقات خويش،تر از هر امر مقدس ديگري رنگتر و پر برجسته

 از سوي او و براي هدايت به سوي او بر انگيخته ،ا از ابتدا تا انته،همان كه تمامي پيامبران
  . دانند  ميبختي تيره را كمال و رستگاري و دوري از او را گمراهي و و قرب به اواند  شده

 يعني ، دين و هسته اصلي آني  پديدهي باره  حيدر درسيدكه به نظرات  قبل از آن
را بيان اي  مقدمهضروري است  ،حقيقت مقدس خداوند و مظاهر اسما و صفات او بپردازيم

  :كنيم
  عناصر اصلي روند پديدار شدن . 4. 4

، »جلوه« ،»مظهر«، »ظاهر«، »ظهور« هاي  واژه،حيدر آمليسيد  در ادبيات دينيِ
   شدنِ  پديداري  در پروسه،به نظر نگارنده .است» پديدار «ي مترادف با واژه» طور« و» شأن«
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  :ود داردچيزي براي شخص، چهار عنصر اصلي وج

1.شود  مي ظاهر،وجه  يا وجوه شيء كه براي شخص( پديدار  خود =phenomen(  
  )noumen= ذات و يا باطن شيء  (شود  مي چيزي پديدار،چه از آن  آن.2
  )witness = شاهد (شود  مي مذكور براي او پديداري  شخصي كه پديده.3
  )image( دبند  ميشخص نقش) درون(چه از آن پديدار در ذهن   آن.4

 حصولي اين  وجه معرفت،چهارمعنصر را يادآور شويم كه منظور از  بايد اين نكته 
 هنوز ،بندد  مي اولين صورت از آن پديدار نقش، زيرا زماني كه در ذهن،جريان نيست

ارتباط با پديدار، اگر شخص آنواسطه است و بالفاصله پس از انقطاعِ  حضوري و بيمعرفت  
ه را بازبيني نمايد، اگرچه معرفت به آن شد ش بازجويد و صورت حاصلرا در ذهن خوي

آن پديدار خاص خارجي،  در برابر ت،واسطه اس  حضوري و بي،صورت همواره در ذهن
  فقط يك نقش است و، چهارم در اين جريانعنصربنابراين . واسطه خواهد بودحصولي و با

ولي در ،شده به يك وجود موجودند يانب  عناصر،در حقيقت. دهد  ميآن رخ  پس ازتوصيف 
 جداي از ، بدين معنا كه وجود شخص در اين پروسه،شوند  مي از هم تفكيك،تحليل ذهني

 ،ديگر اتحاد دارند  با يك،به تعبير فلسفي.  نيستءپديدار و پديدار جداي از ذات شي
قل و معقول، ذكر و  مشهور علم و عالم و معلوم، عقل و عاهاي گونه كه در اتحاد تثليث همان

ها   اين، براهيني ارائه شده است و طبق آن براهين،عشق و عاشق و معشوق و ذاكر و مذكور
 ،1( گردند  ميلحاظ جدا ديگر يك از يك وجودند و فقط در اعتبار ذهني هاي جلوه و مراتب

 متعددي داشته باشد هاي  واحد ممكن است براي اشخاص متعدد، نمودء يك شي.)14: ص
 ، فهمي  علمي و درجهي ممكن است افراد گوناگون از جهت سعه، به تعبير ديگر و

سي اين مشاهدات ممكن است فقط ح.  واحد مشاهده نمايندءپديدارهاي متفاوتي را از شي
 ،به هر حال. از نوع مشاهدات عقلي و قلبي و غير آن باشند، باشند و يا از حس عبور نموده

  .  نيستءيك شي  ازبيش ،داردچه در خارج و عين وجود  آن
  آملي حيدرسيدقدسي از نظر   امرپديدارشناسي. 5. 4

كالسيك  پديدارشناسي از نوع سيد حيدر پديدارشناسي ،شود  ميكه مشاهده چنان
شناختي را مد  جهت معرفت ،نمودهتكيه  ابژه -  بر تفكيك و قبول سوژه كه صرفاً،نيست
 به ،ديدارشناسي هرمنوتيك ديني است و از اين طريق از نوع پوي بلكه روش  قرار دهد،نظر

 به آن نيز حتي ذهن و معرفت قائم. شود  مي واقعي هستي نزديكي عرصه متن حقيقت و
 زيرا ؛شود  مي صدق و كذب به حق و باطل تحويلي  از مقوله،خارجي محسوب شده

 هستي اقّتفكيك معني از ح شكند  ميپديدارشناسي هرمنوتيك اولين مانعي كه درهم
 بنا بر ، در اولين مرحله از پديدارشناسي هرمنوتيك ديني.)107 - 106: صص ،11( است
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  و مارا جلب كند توجه ما ،شود كه به وجهي خاص  ميقول اسميت، چيزي مقدس خوانده

 توصيف آن امر قدسي است كه در بستر روايات و ، بعدي در مرحله را به خود جذب كند و
 اگر  مدعي است، برخالف اسميت نگارنده.)127: ص ،11( شوند  مي»بندي طرح«ها  نقل

 كه اين است گر نمايان ،كند  ايجادناظرفروتنانه در   حالتي خاشعانه وي چيزي مشاهده
 توان درك آن را  ناظرشود كه  مي معلوم، و اگر ايجاد نشدشده استامري قدسي تجربه 

 ناظر  شايد به حالت درونيِ،يك شيءشدن قداست در نبنابراين پديدار . استنداشته 
  .بازگردد

 نه  ولي،نفسه مقدس است  في حقيقت،آيد مي برآملي حيدرسيد هاي كه از گفته چنان
و امثال او نيز  سيد حيدراگر حتي  بلكه ؛داند  ميبيند و  مي آن را مقدساو كه جهتبدين 

كننده   مشاهده به قداستكشف . مقدس و متعالي بود حقيقت،كردند نظر نمي در عالم وجود
پرده عيان  سازد و بي  مي خود را بر خود متجليحقيقت  حيدر،سيد از نظر .گردد ميباز

 يعني خدا، خود را نور ناميده ،ترين حقيقت مقدس. او نيستي محض است  زيرا غير،است
 :، ص2( يابند  ميديگر اشيا بدو ظهور  ظاهر است وخود ذاتاً است و ويژگي نور اين است كه

  ظلمانيِپنداريِه آدمي از توجه به خويش و از بودهرچ ،آملي حيدر سيد بنابر مشرب .)259
 خداوند بكاهد و در آن فاني شود، تقدس و نورانيِ اصيل و خويش در برابر حقيقت ناب و

 ، خود،)دوگانگي(  ناظر از منظورانگاريِ  زيرا جدا؛)75 : ص،1( يابد  ميتعالي بيشتري ظهور
 اگرچه در توصيف  است كهيادشايان  . آن حقيقت واحد استن از تقدس و تعاليِكاست

» بندي طرح« اين به معناي تحويل حقيقت به يك ،شود  ميحقيقت از متون نقلي استفاده
  .شود ا زبان عاري از خطا، يعني زبان معصوم، امر مقدس توصيف مي بلكه ب،نيست

توصيف شهودكه ابتدا بر قلب و سپس بر زبان ،يقت است آن حق متعالي تنزلِ حقيقت 
آمدن  يعني از باال به پايين  به معناي عرفي،صرفاً ،جا تنزل در اين  منظور از.شود  ميجاري

بلكه ،پاييني و نه باال  نه عرض و طولي وجود دارد و، حقيقينيست؛ زيرا در عالم توحيد 
»الَّذ وهيواي فمالس و ء إِلَه الْأَيف ضِ إِلَهاو هم در باال خداست و هم در .)84/زخرف(»ر 

 و )40/معارج(»فَلَا أُقْسم بِرَب الْمشَارِقِ والْمغَارِبِ إِنَّا لَقَادرونَ «: اوست پس باال و پايينْ؛پايين
بنابراين تنزل .  جهات را احاطه كرده استي پس همه هاست، و مغربها  او پروردگار مشرق

از غيب به ظهور   واز اجمال به تفصيل. ي تفصيلي استهور امر مجمل به صورتبه معناي ظ
جويد تا   مي قرآن مدد از روايات و نص، خويشهاي  در نوشتهحيدرسيد . درآمدن است

،  خطايي مشاهده شود اگر. ديني ارائه دهدهاي توصيف دقيق و دور از خطايي از پديدار
كه خود او   چنان،ناپذير ديني باشد از نصوص خطاسيد حيدرو تلقي  در تفسيرممكن است 

 نظري نقادانه خواهد تا به اثر او  مياز اهل معرفت، پذير دانسته خويش را نقدآرايمتواضعانه 
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 ديني را با استفاده از هاي كه سعي دارد پديداراي   برخالف عقيده.)17: ، ص2( داشته باشند
 نگارنده سعي دارد بگويد  و فروكاهد، كردهتوصيف ،بندي صرف  يك طرحبه ،روايات و نقل

به دليل ويژگي  بلكه ،شود  نميها از ارزش امر قدسي كاسته استناد و استفاده از آن تنها با نه
كه ارزش يك  چنان  هم.مدد جستها  آن تر، بايد از براي توصيف دقيق ،خطاناپذير بودنشان

با بازگشت   حقيقي امر قدسي نيز علمي به منابع اصيل و دست اول است، توصيفي مقاله
  .كند پيدا مي ارزش بيشتري ،)نصوص( به منابع اصيل و خطاناپذير خود دين

سيد  از نظر ،چه در آن است  تقدس عالم هستي و آن. عالم هستي مقدس استي همه
. ترين موجود در عالم هستي است گاه خداست و او مقدس  است كه جلوهسبب بدين ،حيدر

 مفسر كالم خدا، .اند  او هستند مقدسي آن جهت كه مرتبط با خدا و برگزيدهپيامبران از 
تي صورت ظاهري و مادي كتاب  نواهي خدا، حومنان، كتاب خدا، اوامر ؤعالمان ديني، م

روايات . اند  مقدسبه او دارنداي  يا اضافه ند وا  كه بدو مشغولعلتهمه بدين ... خدا و
اي   بشري نيز بهرههاي  عالمان ديني و تفسيرهاي تي گفتهو حـ عليهم السالم ـ معصومين 
شناسي توحيدي   خويش را از هستيي اصول موضوعه و با اين شرط كه  دارنداز قداست

 زيرا به امر ،مجاز شمرده شده استها  استناد به آن ، باشندنصوص ديني  منطبق بر وگرفته
  .)355: ص ،8(  انتساب دارداالهيقدسي 

 وارد فضاي موضوع پژوهش خويش ، خود،كه تا شخص پژوهشگر  آن ديگري نكته
 بپردازد؟ توصيف بيروني يك تواند به توصيف آن  مي چگونه،نگردد و آن را لمس نكند

ي از ي جزبايست خود  مي، بهتر توصيفنماييِ  توصيف حقيقي آن نيست و براي واقعپديده
 -  يك پديده فرهنگيي  منزلهبه گويا كساني كه دين را صرفاً .آن پديده شده باشد
ند، مغز دين را انگار  ميرا ناديده  بودن آناالهي  تقدس وي جنبه اجتماعي مد نظر دارند و

گويا اين اصل را ناديده  .ندا مغز مشغول بياي   به توصيف پوسته صرفاً،به كنار انداخته
  .)236: ص ،4( »دبشناسن ديگر را توانند يك  مي همانندتنها دو امرِ« كهاند  گرفته
ن سيدانه راهي است براي نمايان ساختن معاني دروني و حقيقي و رپديدارشناسروش 

 امر ي آشكاركننده« پديدارشناسي يعني ،ديگر به تعبير. به ذات يا وجه باطني يك پديدار
اگر يك .  ناسازگار است، صرفدينيِ برونو اين اصل با پژوهش ) 232: ص همان،( »پنهان
 ، ايماني بااليي نيز برخوردار باشدي  متدين بوده و از درجه، خود،پديدارشناس و يا پژوه دين

 كه صاحب هر دو سبب بدين ، حيدرسيدمدعا اين است كه . تر خواهد بود توصيفش دقيق
 دين  واحد حقيقت متفاوت به مراتبِ ويعني معرفت شهودي و عقالني بوده ، معرفتي گونه

 را تكه حقيق  چنان،محتواي دين ارائه نمايد ه است توصيف دقيقي ازآشنايي داشته، توانست
  . نموده است  و سره را از ناسره باز55از باطل
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تواند بدون وارد شدن در علم فيزيك و تحمل حقايق   نميكه يك فيلسوف چنان هم

ن  ديني نيز اول بايد باطپديدارشناسِ يك فيلسوف يا ، به تفسير و توصيف آن بپردازد،آن
ها  گاه به توصيف آن  آن،»نمود« است و كدام» بود« كدام دين را بشناسد تا تشخيص دهد

 هاي  اليه،شود و براي برخي ديگر  ميمتون ديني پديدار براي برخي فقط ظاهرِ. بپردازد
 به دليل ذومراتب بودن حقيقت واحد، پديدارها نيز تابع ،به تعبير ديگر. ها آن تر عميق

معرفت شهودي داشته ها   اليهي كسي توانايي توصيف حقيقي دارد كه به همه. ندا مراتب آن
  .باشد

  حقيقت دين و نمودهاي آن . 6. 4
مراتب دين،  كه اختالف در  سعي دارد اثبات نمايد،الشريعه اسرار در كتاب سيدحيدر

واحدي است كه در ارتباط با  بسيط و  امر بلكه حقيقت دين،اختالفي حقيقي نيست
  .)5: ص ،1( آيد  مي مراتب دركشان، متفاوت به نظره سبب ب،نآدميا

 كند  مي نوعي نگرش خاص و قواعدي كلي براي حقانيت يك دين عرضهسيد حيدر 
 پذيرش آن قواعد.  ارزيابي شود، محك خورده،بايد بر اساس آن» بما هو دين« كه هر ديني

 .)353: ص ،2( گمراهي است ي يعني در مسير حق قرار گرفتن و رد آن گم شدن در جاده
حقيقتخود را متناسب با شاهدان يا ،دارد كه در هر مرتبهاي  گانه  مراتب سه دين واحد 

 فهم او ي  مرتبه توانايي درك اموري را دارد كه متناسبِهر گروه. سازد  ميمخاطبان نمايان
 با سيد حيدر. ير استپذ  باالتر امكاني مرتبه به سوي مرتبه از يك از دين است و البته عبور

 ظهورات هستي عالوه بر تصريح خواهد ثابت كند كه تثليثي بودنِ  مي متعددهاي مثال
 مانند تثليث علم و عالم و معلوم و يا عقل و عاقل و ؛ عقالني استآن، كامالً نصوص ديني بر

  و29ردم سه چيز از دنياي م بر دوست داشتنِ)ص(تصريح پيامبر اسالم. ها معقول و اتحاد آن
يد اين ؤم... ا حس و مثال و عقل ويخرت و  دنيا و برزخ و آ، عالم هستيي گانه مراتب سه

 فهم مردم مراتبي دارد كه به طور كلي به از سوي ديگر، ).352 : صهمان،( عقالنيت است
 ند و خواص در طي مسيرا عوام در ابتداي راه. شوند  ميمبتدي و متوسط و اهل انتها تقسيم

  . اند الخواص از وصال محبوب متنعمو خاص 
هدف اصلي آن هدايت هر انساني به كمال .  بيانگر مراتب كمال است،دين در واقع

چه از حقيقت دين  آن.  حقيقت محض يعني خداست به وصالنهايت كمالْ اليق اوست و
ز  سير اترتيبِ را بهها   آنسيد حيدراست كه اي  گانه  مراتب حقيقي سه،شود  ميپديدار

ه يشرع مقدس را به بادامي تشب. نقص به كمال، شريعت و طريقت و حقيقت خوانده است
كنايه  كمال، طور تمام و  خود بادام به.  پوسته، مغز و روغن استي كه داراي سه اليه  كرده
بنابراين  .)9 :ص ،1( قت استيكنايه از حق قت و روغن آنيكنايه ازطر عت و مغز آنياز شر
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كه   بلكه شريعت سه جلوه دارد،نيست... براي عوام و طريقت براي خواص و شريعت صرفاً

و ) مغز= طريقت ( ، شريعت خواص)پوسته= ظاهر شريعت ( شريعت عوام : ازاند عبارت
هركدام از اصول و فروع دين در نزد . نام دارد) عصاره( شريعت خاص الخواص كه حقيقت

 كه يكي از اصول ، توحيد، به عنوان مثال؛شود مي  متناسب با فهم آنان پديدار،اين سه گروه
  : سه نمود دارد،رود  ميشمار  هاساسي دين ب

اين . هه و اثبات خداي واحد استتوحيد اهل شريعت از عوام مردم، نفي تعدد اال. 1
 يحيدشان هم تقليدي است و دوم علما كه تو،اول اهل تقليد: ندا  دو گروه، خودجماعت،

. اند ه و نفي شرك نمودهسيد كه با عقل به اثبات وحدانيت خداوند ر،لعوام يا اهل استدال
داند و ايشان را   نمي اما كامل، اين نوع از توحيد را براي نجات كافي دانستهسيد حيدر
 )7/روم(»ا وهم عنِ الĤْخرَةِ هم غَافلُونَياةِ الدنْيعلَمونَ ظَاهرًا منَ الْحي« : مباركي مصداق آيه

  .دانند  ميايشان حق را باطن و خلق را ظاهر. خواند مي
 وحدانيت خدا با چشم باطني است كه در مقاماتي ي توحيد اهل طريقت مشاهده .2

 كه حق را ،خواند  مي30اين نوع توحيد را توحيد عيني. تسليم و رضا قرار دارند مانند توكل و
  .بينند  ميظاهر و خلق را باطن

. اند اين گروه داراي عقل و عين. قت جمع ميان ظاهر و باطن استتوحيد اهل حقي. 3
الخلق في الحق، اليحتجب  يري الحق في الخلق و« :گويد  مي اين گروهي باره درسيد حيدر

: ص ،1( »... من وجه من وجه، خلقاًباحدهما دون االخر، بل يري الوجود الواحد بعينه حقاً
 قتي عبادت خدا و مقصد اهل طر)عوام(عت يشر مقصد اهل ، به تعبير ديگر.)80 - 73

  .  مشاهده كردن خداستقتيحاضر دانستن خدا و مقصد اهل حق
  شناسي شناسي مبتني بر هستي معرفت. 7. 4

 بلكه برگرفته از ،سي نيستشنا هستي در عرض ، حيدرسيد در نزد شناسي معرفت
رفع « ،ديني  تعبير معلوم حقيقي و به وجه كشفمعرفت. ي حقيقي استسشنا هستي
در . هاست ظهور و مساوق با آن حضور و  علم از جنس وجود،،دليلبه همين . است» حجاب
 .)145: ، ص13( نماياند  مي خود را در آناست كه حقيقتاي  آيينه  فاعل شناسا،حقيقت

از حقيقت اي  بهرهها   بلكه هر انكشافي در اين آيينه، كذب محض وجود ندارد،بدين ترتيب
 علي ما ـهركس اشيا را «: گويد  مياو.  نمودي از حقيقت متعالي است،ارد و به تعبير ديگرد

ي ما  علـرا » اهللا« شناخته است و هركس ـ علي ما هو عليه ـرا » اهللا« بشناسد، ـهي عليه 
 شناخته است؛ زيرا جدايي اين دو از ـ علي ما هي عليه ـ شناخته است، اشيا را  ـهو عليه

  .)198: ، ص13 (» استهم محال
  : قت بر سه قسم استيحق
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ن ذات يز عي است، وجود او نيز ذاتير او ني اثر و تأث،قت مطلق بالذات كه فعليحق. 1

ت و ي همان ذات و هوقتين حقيا.  بالذات استي واجب و ضرورسبب،ن ياوست و بد
  . متعال استيقت خدايحق

قت واجب ي آن است و از حقيِ ذاتلْر و قبوي تأث،د بالذات كه انفعاليقت مقي حق.2
ضان و ين في همدليلرد و به يگ ي او قرار ميضان و تجلّيرد و در معرض فيپذ ي وجود ميتعال
  .  عالم استقتيت و حقي ذات و هوقتين حقيا. ابدي ي وجود م،يتجل

ر و تأثر از يد، فعل و انفعال، تأثيي وجود كه اطالق و تق جمعِتيقت احدي حق.3
 فاعل ي به لحاظ؛دي مقي مطلق است و از جهتيقت از جهتين حقيا.  آن استيها يژگيو

 يها يژگي كه جامع وجهتن ي بد، داردي مقام جمعقتين حقيا.  منفعلياست و به لحاظ
 ي هت را دارد و هم مرتبي اولي هقت هم مرتبين حقيا. قت استي حقي هادشديدو قسم 

  ). 152 :ص، 3( ت رايآخر
برخالف افالطون كه اما  ،كند  مير كثرت را با همين پديدارها توصيف ظهوسيد حيدر

 دكارت و كانت كه عين آليسمِ داند و برخالف ايده  ميغيراصيل عالم ظاهر را امري خيالي و
 آن ي  در ورطه،ليسمآ هرغم ادعايشان مبني بر رد ايد  بهزند و  ميرا با ذهن محك

 هستي ي  زيرا در مشرب او همه،داند  مي و اصيل مظاهر را حقيقيسيد حيدر 31،ندگرفتار
او با استناد به .  نيستنداالهي خارج از ذات هرگز اين رشحات رشحات وجود خداوند است و

 همان ذات وجهكه گويد   مي»نَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللّهيفَأَ« : بقرهي  سوره115 ي بخشي از آيه
بر   زيرا او، متوجه ذات حق هستيد،ه هر مكان روي آوريد بنابراين به هر سو و ب؛خداست

 انكشاف ، نگاه تشكيكي به معرفت ديني و به تبع آن.)79: ص ،1( چيز محيط است همه
 آورد  مي پديدا طبق گفتار قرآني با معيار يقينراي  گانه تشكيكي مبتني بر يقين، مراتب سه

سيد  از نظر .)202: ص ،13( ن و حق اليقين اليقين، عين اليقي علم:ند ازا كه آن سه عبارت
  بر شخص تحميل،بار خود را با نمودي پرجذبه  حقيقت خارجي است كه اول اين،حيدر
 ، او را در خود وگيرد مي  اين جذبه تمامي وجود سالك را در بر نورِ،كند و پس از آن مي
  .كند  مي اين همان جذبه است كه با عمل جن و انس برابري.سازد  ميفاني

  چگونگي پديدار شدن امر قدسي. 8. 4
ظهور ذات براي ( ظهور است ي  علم حق به ذات خويش اولين مرتبه،به طور خالصه

از اين روند، .  اين ظهور استي  واسطه ذات حق هم عالم است و هم معلوم و علم.)ذات
لم  سه عا،بدين واسطه.  حضرت احديت، واحديت و حضرت ربوبيت رخ نمودي گانه سه

گونه بود كه سه حضرت  اين. هويدا شد) اجسام( ملك و) نفوس( ، ملكوت)عقوق( جبروت
 فأحببت أن  مخفياًكنت كنزاً« به حكم حديث قدسي. برده در اين سه عالم منعكس شد نام
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حب به ذات و مقتضاي   ظهور، سرّ ظهور حق در مجالي،»ت الخلق لكي أعرفقأعرف، فخل

 مخفي دوست داشت كه شناخته شود و اين مستلزم خلقت نجِآن گ .ي استيكماالت اسما
 عاشقي از اول تو ي كاين قرعه ؛)665 :ص ،2(  پس خلق را آفريد تا شناخته شود،است
  !زدي

  ات سلبياالهي حيدر و سيد. 9. 4
 بنابراين ، است32»كلي ديگره ب«داران بر اين باورند كه ذات حق چيزي  برخي از دين

توان گفت   نميكه حتياي  گونهه  ب،رس است از دست  و دوراپذيرن چنين ذاتي شناخت
 عقول انساني از درك ذات حق ،سيد حيدر كه در نظر  ولي با اين.)31:ص، 10( موجود است

ات االهي علمي بر ذات حق تعالي داشته باشد، ي تواند احاطه  نمي موجوديچند و هيا ناتوان
 بلكه او با ظرافتي خاص و با بينشي ،م قاضي نيستاو از نوع سلبي همانند افلوطين و مرحو

 باطن و برعكس، بين از ظاهر به باطن و از باطن به باطنِاي   با چرخه،دقيق و موشكافانه
سرانجام جمع ميان ظاهر و باطن، لب  تنزيه ذات از هرگونه وصفي و تشبيه به خلق و

كه در را ب و اضافات و صفات  نسي  وقتي همه.)52 : ص،1 (كند  ميتوحيد حقيقي را بيان
 ي سلب، در حقيقت،كنيم  ميآيند از ذات حق سلب  ميگانه پديد مقام ظهور مراتب سه

توان   ميذات او نه كه از  حال آن، زيرا سلب حقيقي سلب امري وجودي است،حقيقي نيست
حالل جا سلب به معناي اندماج و اضم  بلكه در اين33.توان افزود  ميچيزي سلب نمود و نه

 باطن است و از همان ،پس او از همان جهت كه ظاهر است. در ذات احديت استها  آن
  ظاهرْ،زيرا اگر با تفاوت جهت ،)200 - 105  :صص ،3(ر است  ظاه،جهت كه باطن است
  تعدد جهتثانياً نيست، مزيت و حسني براي ذات اوالً باشد، عين ظاهر عين باطن و باطنْ

  . استبساطت ذات  و خالف براهين توحيديشد و اين اهدخوب ذات مستلزم تركّ
شريعت   اهل ظاهررچه ب شود متفاوت است با آن  ميچه بر انبيا و اوليا پديدار آن
. كنند  ميتر مشاهده  حقيقت را عريان، بيشتر باشدهرچه تجرد اشخاص. شود  ميپديدار

 ، نه محجوب است و نه34 كه فوق نامتناهي است، معتقد است حقيقت ذات حقسيد حيدر
  بايد اوالً،چه توانايي پوشاندن امر بسيط و نامتناهي را داشته باشد  زيرا آن،تواند باشد مي
 به دو خالف فرض است و دقيقاً تر از آن حقيقت و در ثاني محيط بر آن باشد و هر قوي

  فعل زيرا، علمي و عقلي و حتي شهودي به ذات او محال استي  احاطهروي،همين 
ها، اعم از جسماني و نوراني،  بنابراين حجاب. گر دوگانگي و تحديد ذات است مشاهده نمايان

 اين ، آشكار است ذات حقْ،به تعبير ديگر. بر ابزار ادراكي آدميان است نه حقيقت خارجي
گونه دركي   چنين نيست كه انسان هيچ،حال اينبا. لق است كه محجوب و محتجب استخ

پذير است و   امكان، ذاتي وسيله هب در ذات و درك ذات با ذات و.  باشداز ذات حق نداشته
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آن هنگامي است كه بساط دوگانگي اعتباري ميان شاهد و مشهود از ميان رخت بربسته 

 اول نهج البالغه، ي در خطبه )ع( اين مقام را به استناد كالم علي حيدر آمليسيد. باشد
  .)139: ، ص1( 35خواند  ميمقام اخالص

چه را به شهود نشسته  آنكه  به هستي اقتضاي آن دارد حيدر سيد ي نگرش عارفانه
 ، زيرا هرگونه واسطه در شهود؛ بيننده نه صورت ذهني آن در ذهن، حقيقت باشد خود،است

 ذهن و  واز تجليات گوناگون خود اوستاي   بلكه آن نيز جلوه،امر ثاني در برابر حق نيست
 ،شود  ميتنها دوآليسم ذهن و عين به وحدت بدل نه. شوند  ميد و يكيتنن ميعين به هم در

» ذهن     پديدارها        ذات حق« ي گانه  سه.شوند  ميبلكه ذهن و خارج و ذات حق يكي
 ،13( دهد  ميت يك حقيقت واحد را نمايشنيز تثليث ديگري است كه مراتب و ظهورا

خود را به تماشا نشسته است و حتي  ،اوندامر قدسي يعني خد ، در واقع.)39 - 37 :صص
گيري   حيدر با مثالي روند شكلسيد .)294: ص، 2 (براي عارف محال است» غير« فرض

 جمع ميان كثرت پديدارها و نگرش يا حصول فهم توحيدي، پديدار شدن حقيقت توحيد و
 مانند  آن مانند مداد و ظهوراتحق وجودكه گويد   مياو. دهد  ميحقيقت يكتا را توضيح

كه كثرت حروف و  چنان هم. شود  ميچرخش مداد نمايان حروف و كلماتي هستند كه از
كنند  نمي وحدت و بساطت مداد را نفيكلمات،كثرت پديدارها نيز در حقيقت وجود  واحد 
 همان  آن همانند درياي مواجي است كه موجهاي حقيقت و نمود. كند  نميايجاداي  خدشه

همان، (  موج دريا نيست و دريا موج نيست،حال عين در،ا همان موج استدرياست و دري
   .)108 :ص

  )14(و بر زند موجي نو                 موجش خوانند و در حقيقت درياستـدرياست چ
 به ذات ،پديدارها عبور نموده  سعي دارد از،نگر  مانند يك پديدارشناس ذاتسيد حيدر

داند   مي وجودي اعتباري كثرتي كه دارندي دات را با همهاو وجود موجو. حقيقت دست يابد
 ي الخارج، النّ الموجود فيالنّ وجود الموجودات أمر اعتبارى، ال وجود له ف« :گويد  ميو

 به كه عارف چنان  پس هم.)294:، ص2(»  الوجود المسمى بالحقّس االّي لهقيالخارج حق
 اطوار و  بلكه حروف و كلمات جز،داد استبه مها  داند كه قيام آن  ميحروف و كلمات

 آن  وجود نيز موجودات را جز ظهورات به حقيقت چيز ديگري نيستند، عارف، مدادوناتؤش
 ، يعني ذات حقيقت،»بود واحد« نمودها به ي  همه،بيند و بدين ترتيب  نميحقيقت بسيط

  .)109: ص ،2(انجامد   ميگردند و كثرت به وحدت ميباز
  »نبي« وجود قدسي ي  دربارهسيد حيدر ي انهپديدارشناس ظرن. 10. 4

يعني قابليت نفس قدسي براي دريافت حقايق از سوي » نبوت«، به طور مطلق
 اول كه جبرئيل و يا روح القدس نام دارد و رسالت نيز  جوهري به نام عقلِ توسط،خداوند
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انساني است كه » نبي« ، شريعتدر نظر اهل ظاهرِ .تبليغ آن حقايق براي مردم است

. مردم را به طاعت خدا و دوري از معصيت دعوت نمايد گزيند تا ميخداوند از روي لطف بر
  . به كماالتشان برساند،نشان صدق او معجزه است تا بدين وسيله خلق را تحريص نموده

 پس از توضيح وجوه ظاهر و باطن ، براي بيان نبوت از نظر اهل طريقتسيد حيدر
 .شوند  مي ظهورند و هريك با ويژگي خود ظاهر طالبِاالهي ياسماكه گويد  ي م،خداوند

 تنازع و ،ناچار ه، باالهي ي ناشي از ظهور اسما پديدار شدن اين تكثرِه دليلبنابراين ب
 و عادل الزم است تا حكَم پس مظهري .آيد  ميپديد در عالم ظاهرها  تزاحمي ميان آن

 عادل همان نبي حكَم.  را به كمال اليقشان برساند اسمادبير امور نموده و هريك  ازت
 نبوت يعني رسوخ در ،نزد اهل حقيقت. شود  ميناميده» حقيقت محمديه«حقيقي است كه 

 حقيقي ي و انبااالهي خالفت مطلق ي  وصول به مرتبه،تر  قبلي و به تعبير دقيقي دو مرتبه
مي و ازلي و ابدي است و خاتميت به يا داين نوع از نبوت.  حقياز ذات و صفات و اسما

آخرين هم هست  36،يعني همان كه از ازل نبي بود. معناي اوليت است نه معناي ظاهري آن
 الْباطنُ و الظَّاهرُ و الĤْخرُ و هو الْأَولُ و«ي   شريفهي مظهر آيهكه و اوست  )93 - 90:ص ،1(

  جمعِ يعني احديت،قسم سوم از مراتب حقيقت .باشد  مي)3/حديد(»ميء عليهو بِكُلِّ شَ
 حيدر به همين سيد.  به همين مرتبه اختصاص دارد،ين گفته شد ا كه پيش از،وجود

 كهاي   به گونه،استقائل گانه   به مراتب سه، اصول و فروع اعتقادي ديني ترتيب براي همه
گانگيدو ، فناي واسطه  ه ب،مرتبه زيرا در اين ، فهم استي  باالترين درجهفهم اهل حقيقت 
  .شود  مي توحيد حقيقي آشكار،از ميان برخاسته

  

  »امر قدسي«  رودلف اتّو بهي انهپديدارشناسنگاه . 5
 بر خالف دوركيم، ،نگرش او به دين. داند  قدسي ميي وي بنياد دين را تجربه

. يست ن همريزر، عقالني بر خالف تايلر و ف،چنين نگاه او به دين هم. شناسانه نيست جامعه
 اي داند، بلكه معتقد است دين تجربه ها نمي ها و انديشه  باور دين را اساساًي اتو پايه
 بنابراين او نگرشي عاطفي به دين ؛ يا مقدس استاالهيانگيز در حضور يك نيروي  اعجاب
 مبني بر ، پيش از او،مارتچون  هم ييگرا چه را كه انديشمند عاطفه  اتو آن،در حقيقت. دارد

ه سيدانگيز و رمزآميز نزد اقوام ابتدايي به آن ر احساس حضور يك قدرت يا نيروي شگفت
 رفتار مذهبي را احساس ي مارت سرچشمه. معرفي نمود»   قدسيي تجربه «عنوانبود، به 

احساس اقوام . گذاشت مي» مانا«دانست و نام آن را  انگيز مي حضور يك قدرت شگفت
 :، ص6(اي از هراس، اعجاب و جاذبه است  دارند، آميزه» مانا«ي در برابر چيزهايي كه ابتداي

11(.  



65  ي سيد حيدر آملي و رودلف اتو به امر قدسي كرد پديدارشناسانه روي
 به بهترين وجه 37مفهوم امر قدسي ،رودلف اتو ديدگاه خويش را در كتاب مشهور خود

كه  ش از آنيپ«: سدينو مي در باب ارزش آن » لندنهاي يبررسي  فصلنامه«. پرورانده است
ا ي شود، خودش همان عاطفه و احساس »خته با عاطفهي درآمقِاخال«ل به ين تبديد

 مترجم آمده ي طور كه در خالصه  آن،ن عواطفيا.  از عواطف بود و هنوز هم هستيا دسته
 ي، عجز و ناتوانيا حرمت، احساس وابستگي 38بتي، هراس از ه»يآلودگاحساس راز«است، 

 را برآيندها   ايني د كه اتو همه هستنيني و عروج د39ا احساس جذبهيا احساس عدم ي
 خدمت شايان توجه اتو به روش پديدارشناسي را دو. داند  مي40»قدسي احساس امر«

  :توان ناديده گرفت نمي
 و ي ساختار اصلي دارشناسانهيف پديشامل توص اين رهيافت :ي ويافت تجربيره .1 

  ؛ استيني دي عام تجربه
 رِينظ ير و بيناپذ لي تحويِنويت ميفي ك، وسيلهبدين :ييگرا لي با تحويمخالفت و. 2

 بخشي استادانه از ي ه مثابه بيني ديآگاه ف اوتو ازيتوص. نهد مي را ارج ينيتمام تجارب د
  .)325 - 319 :ص ،18 (را برانگيختن ادموند هوسرل ي تحس،يدارشناختيل پديتحل

صود او از عامل مق عقالني وين هم عنصر عقالني دارد و هم غير د، در نظر اتو
 و ي و عرفاني شهودي  عنصر فراعقالني است كه همان جنبه،نيا ديت و ي در الوهيرعقالنيغ

زانه يست ا خالف عقل و عقلي يعقالن  ضدي عنصرين حاويكه د ني نه ا،ن استي ديقلب
 تأكيد »مفهوم« در برابر» احساس« ن بري دي باره اتو در، كوتاهي ن مقدمهيدر هم. باشد
 طرح ي راه را برا،سان نيداند و بد ميك يقت نزدي به حقيش از دومي را بيد و اولكن مي

 ممكن از ترين تعابيرِ  يكي از پرشمول.)12 - 10 :ص ،4 (ديگشا مي يني دي  تجربهي مسأله
دين « : كه با ديدگاه اتو همراه است دين را گوستاو منشينگ به دست داده استماهيت
دروني انسان با واقعيت قدسي و واكنش انساني كه در اين ي  ست از مواجهه اعبارت
 ).16: ، ص22 (»گردد  مي از جانب قدسي متعين، به نحوي از حيث وجودي،مواجهه

ن و يماخر د ريشال. ر ماخر استي متفكر بزرگ آلمان، شاليرو سنت فكري اتو پچنين هم
 ، اتوي شهي در اندي محوري نكته. دانست مي انسان ينشدني ساخت روان جداوت را جزيمعنو
 لذا از جمله ،دهد ي امر مقدس ارائه مي  و تجربهيني است كه از تجارب ديميم و تقسيتنظ
» نومن« مفهوم و» يني دي تجربه« مفهوم ،يمفهوم امر قدس اتو در كتاب يديم كليمفاه
 ).277: ، ص16 ( با معناي اخالقي آن متفاوت است،معناي امر قدسي در ديدگاه اتو. است

 امر ، اما در معناي ديني،است»  خوبكامالً«  موجودي مقدسدر معناي اخالقي، موجود
» سازي شاكله«كند، آغاز يك سير تكاملي و نوعي   ميبار بر فردي ظهور مقدس وقتي اولين

تر از مفاهيم   ولي ناشناخته و متعالي،است كه خير اخالقي را نيز در بر دارد» شدن« و
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ترجمه شده » خير«به  42»آيوس« يوناني ي معادل واژه 41»وسقد «ي ژهوا. اخالقي است

سازي براي   اتو با واژهبنابراين .ند كه اين ترجمه رسا نيستا آن  منتقدين بري  اما همه،است
 گر اين واژه بيان.  را براي رساندن معناي امر مقدس ارائه داده است43»نومينوس«اين كلمه، 

. ناپذير به هر امر ديگري است فرد بوده و تقليل  منحصربهه كامالًحالت رواني خاصي است ك
48 - 47: صص ،4(  امر مينوي استي  همان تجربهويژه آن حالت.(  

  چگونگي ظهور احساس قدسي . 1. 5
 مثالً ؛ي از امر قدسي دارندهاي  تجربه، متفاوت و متمايزهاي داران به گونه  ديني همه

  يك مسيحي هنگام نيايش در كليسا با آن قداست مواجهيك مسلمان در نماز خويش و
 روح بشر ي برا44ينيشي پيا چون مقوله  را همي امر قدس،ي كانتيري با تعباتو. شود مي
ش ي و گرايدار نين مدعاست كه دي طرح اخصوص،ن ي در احاصل سخن اتو. كند مي يمعرف

ق متعلَّ.  فطرت بشر دارده در سرشت وشي است كه ري و ذاتي ساختاري امريبه امر قدس
 77اتو از خوانندگان كتابش. مرموز است و» كلي ديگر  هب« وجودي ،تجارب ديني از نظر اتو

 كتاب ادامه ي  به مطالعه،شناسند  نميرا آن  ديني نداشته وي خواهد كه اگر هرگز تجربه مي
او حتي . ني نيستكار آسا ، بحث موضوعِي دربارهچنين اشخاصي   زيرا ارتباط با اين،ندهند

 از خود 78و كساني كه از طريق جذبهاند  هسيدميان اشخاصي كه از طريق مراقبه به تعالي ر
اهميت جذبه ) داري يعني دين(ها   مشترك آن دور از حد،تفاوت قائل شدهاند  شده» ربوده«

برابر » احساس وابستگي مطلق« كه احساس ديني را ،ماخر او با نقد شالير. شود  ميرا يادآور
داند،  مي يمحيطشرايط بودن در آگاهي از محكوم  با احساس درماندگي و عجز شخصي و

  معرفي46»احساس مخلوقانه« يا و» آگاهي مخلوقانه«  احساس ديني رااساسيِ عنصر
 به ، مطلق مستولي استن احساس در برابر موجودي با قدرتاتو معتقد است اي. كند مي

توان   نميموجودي كه هويت او را.  به اين قدرت نامتناهي استچيز متكي كه همهاي  گونه
برده   بلكه بايد به طور غيرمستقيم در قالب همان احساس نام،به طور مستقيم درك نمود

 در درون خود تجربه كرد تا اين احساس مخلوقانه را بايد مستقيماًكه گويد   مياو. درك كرد
 را به 48 امر مينوي47 بايد حضور، اين احساس براي ايجاد.)54: ص ،3(  گرددپذير فهم

 همان دم توسط ذهن ،كه اين احساس رخ داد مي امري مقدس تجربه كرد و هنگاي منزله
وي امري عيني  زيرا آن موجود مين،واسطه است  حضوري و بيشود و اين دريافت  ميدريافت

  ).همان( و خارجي و مقدس است
سي لرزش و ترسي شگرف از موجود مينوي من پس از احساؤاحساس مخلوقيت در م

 به ،تدريج از ترس طبيعي رها شده  ولي به،ابتدا هراسي ناآگاهانه بوده كه در شود  ميايجاد
كند و  مي ظهورصورت خودآگاهي در شخص خود را در مقابل امري عظيم كه بر او شخص 
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رفته به  لرزش رفتهآن . شود  مي آشكاراحساس مخلوقيت بيند و  مي مستغرق،تجلي كرده
 ظهور همين ،خشم خدا در حقيقت. يابد  مي با رجوع به امر قدسي تسكين،گاهيآدليل خود

 زيرا خشم ،)69 - 68همان، (  تمايزي ماهوي دارد،هيبت رازآميز اوست و با خشم اخالقي
 اين خشم منْؤ  فرد م بنابراين؛ ديني پس مقدس است و كامالً،خداوند خشمي مينوي است

  ). 131 – 121: صص، 22 (داند ميي خويش   تجربهناپذير از لوازم جداييرا 
  ذل نفس در برابر امر مينوي . 2. 5

خوبي درك  ه ب،نگرش عرفاني  گاليه دارد كه برخي ذل نفس را درمسألهاتو از اين 
مواجه با  خاطره ذل نفس ب. اند  آن را با پست انگاشتن نفس در اخالق يكي دانسته،نكرده
اين رخداد موجب استغراق در عدم  نيروي قاهر خداوند است و و» عظمت هيبتناك«ي تجل
كه بي  كند از اين  ميابتدا احساس ذلت  آلوده و ضعيفمخلوقِ. گردد  ميظهور بندگي و

اي   چاره،اين گناه و يا ذل نفس» پوشش«تواند به خداوند نزديك شود و براي   نميواسطه
.  زيرا از سوي خداوند است، مقدس است، خود،اين پوشش. اردجز پناه بردن به خداوند ند

وسيله به او   بدين، مقدس شده، آني واسطهه برد نيز ب  ميكسي كه پناه به اين پوشش
نوعي پوشش است و هيچ ديني از نظر » كفاره «،گويد در مسيحيت  مياتو. جويد  ميتقرب

  . چنان كامل ارائه كند را آن راز نياز به آمرزش ،مانند مسيحيتاست او نتوانسته 
  نقد ادعاي اتّو . 3. 5

 حكم ي  از حد متعارف خارج شده و به ارائه،پديدارشناس يك ي منزله به ، اتّو اوالً
 شخصي خويش را در توصيف ي  نبايد عقيدهپديدارشناسكه يك  اينپرداخته است و با

هم  ثانياً. م كرده است خويش دخالت دهد، به حقانيت دين مسيحيت حكي انهپديدارشناس
حتي بهتر از مسيحيت،  و  واضحكامالًبه صورت  قرآن و هم در روايات، در نص خداوند

 ـ را بهعليهم السالم  ـ داران اهل بيت او دوست آمرزش بندگان و پيروان پيامبر خاتم و
 ده گناهان را توبه قرار داي  شرط آمرزش همه، زمري در سوره. بشارت داده استها  آن

  گناهانش آمرزيده، پس هركس توبه كند و روي به خداي خويش آورد، بدون كفاره49است؛
ي   آيه)ع( امام محمد باقري فرمودهآن، با استناد به  تر از ولي باالتر و اميدواركننده. گردد مي

زودى  هو ب« :فرمايد مي )ص(خداوند به پيامبر اسالمدر آن،  ضحي است كه ي سورهپنجم 
  اين آيه اعطاي مقام شفاعت 50.» تا راضي گردىكرد  عطا خواهد]قدر آن [رت تو راپروردگا

  . كند  ميبيانبه پيامبر خاتم را 
بر اي   كه به صليب كشيده شدن مسيح را فديه،در مقايسه با نظر علماي مسيحيت

براي ـ عليهم السالم ـ اش   محبت پيامبر اسالم و خانواده،دانند، در اسالم  ميگناهان امتش
 در . حقيقي دست نيافته باشدشخص به اسالمِ  حتي اگر، كافي است،نجات و مغفرت
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 را اش بنده، 51تواند بدون توبه  ميآمده است كه خدا مختار است و مباحث كالمي شيعه نيز

  .بيامرزد
  ات سلبي و اتّو االهي. 4. 5

 موجودي فراشناخترا » نومينوس«  او، زيراات سلبي استاالهيات اتّو از نوع االهي
 او را ،مقدساي  تواند او را درك كند كه با تجربه  ميمن فقط هنگاميؤفرد م. داند مي

  اما،گنجد  نميخداوند در عقل. اين درك احساسي با درك عقلي فرق دارد. احساس كند
 اتو معتقد ، نيست و به همين خاطريافتني اين درك ويژه انتقال. توان او را احساس كرد مي
 شايد بدين خاطر كه ،ندارد از خواندن كتابش دست بكشداي  ت كسي كه چنين تجربهاس

 اعم از متون، ، دينچيزِ  همه،به نظر او. گويد  مينخواهد فهميد كه اتو از چه چيزي سخن
 يعني ، جز عنصر اصلي دينشود به ديگري انتقال داد،  را مي اخالقيهاي آموزه و باورها

 الجرم بايد ؛ بلكه يافتني است، موجود قدسي آموختني نيست قداستي جوهره. قداست
گاه داللت مثبتي بر موجودي كه  استفاده از مفاهيم سلبي هيچ« :گويد  مياو. تجربه شود

 ،فقط در بيان و اشاره به يك موجود مقدسها  آن. كند  نميق آگاهي ديني استمتعلَّ
 ممكن .)132: ص ،4 (»است» متعالي«و » فراطبيعي«، »سرمدي«، »ناديدني«رساند كه  مي

 اما اين ناتواني از ،است حتي كسي از بيان احساس خويش نسبت به امر قدسي ناتوان باشد
 مستعد و داراي حضور، يك جرقه براي قلب و روح انسانِ. كاهد  نميتوان احساس قدسي او

اتو . ني برساند شور ديي ترين درجه ترين و قطعي كافي است تا او را تا سطح قوي] جذبه[
ند و بايد وجود خود را مديون ا كه تعابير عقالني سخت وامدار وزش نسيم روح عقيده دارد
 سازي ذهن آغاز  زيرا با اين احساس است كه شاكله،بدانند» غير عقالني« احساس امر

گرايان مسيحي   كه بسيار مورد توجه عقل، در انجيل يوحنا.)133: ص همان،( شود مي
بيش از ساير اديان به اين دو عنصر را  جذب نور و حيات است و ي يت مايهاست، مسيح
. اند  از چوب ساخته نشده اين نور و حيات چيستند؟ قطعاًپرسد  مياتو. كند  ميخود جذب

گفت   مييوحنا. اند عقالني دينناعناصر جزو  ،توان تعبير نمود و از اين جهت  نميراها  آن
ها  كه از تمامي فهم اي گونه  به،ساخت  ميجهاني متمايز جودات اين روح است و او را از موخدا

 داني كي  نمي اما،شنوي  ميرا  روحي كه طنين او؛رود  ميفراتر» عادي«  بشرهاي و عقل
» در روح و حقيقت« كساني است كه خودشان پرستش او تنها از آنِ. رود  ميچرا آيد و مي

 عقل ي تواند به طور كامل به احاطه  نمير مطلق ام.)180 - 179: صص ،4( كنند  ميزندگي
گريزد و   مي فرّار است و از چنگ عقل و فهم ما،گيرد  ميرس قرار اگرچه در دستاو  .درآيد

، زيرا  بلكه به خاطر وجه صوري آن است، كيفي آن نيستي  جنبهسبباين خصوصيتش به 
 همواره از افتادن در ،نيعقالبب همين عناصر غيردين به س. است» مطلقا ديگر« امري او



69  ي سيد حيدر آملي و رودلف اتو به امر قدسي كرد پديدارشناسانه روي
البته منظور اتو اين نيست كه دين هيچ وجه عقالني . ماند  ميگرايي مصون  عقلي ورطه
: صص همان، (دادني نيست اين گونه است پذير و تعليم  كه انتقال، بلكه امر قدسي؛ندارد
259 - 260(.  

  اولين تجليات امر قدسي. 5. 5
 ترين مسايل كالمي است كه به نظر از مبهم يكي 52و عوامل پيدايش دين خاستگاه

در اين  گاهي نيز و شايداند  صاحب تراشيده آن سرِ بي پردازانِ نظران و تئوري رسد صاحب مي
قداست آن   دين ودرباب آن ايجاد ابهام و ترديد ي هترين نتيج كم اما .اند  تعمد داشته،كار

 به اوالً اند يدايش دين معرفي كردهو عوامل معيني براي پها  كساني كه ريشه.بوده است
را مورد مطالعه و ها   متون آنو ثانياًاند   مكتوب اديان بزرگ آسماني توجه نكردهتاريخِ

، به اديان ابتدايي و باور به تكامل دينصرف پرداختن با  .)213 :ص ،9( اند تحقيق قرار نداده
  .)همان(  دين دست يافتتوان به تبيين درستي از  نمي53، اجتماعياي  پديدهچونان

 دين و نگرش مشترك. 6. 5

 يكي از اين جهت كه دين،:  مشترك باشديساز پيدايش نگرش تواند زمينه  ميدين
هم   خود نوعي بينش است، آن، نوعي شناسايي انسان و جهان است و در واقع،خود

 دور طايي به فهميده شود، از هرگونه خ كه اگر به درستي،ترين بينش ترين و يقيني مطمئن
 به نگرش مشترك بستگي ش و آسايش و نيز كسب كماالت ويژه نياز به آرام،در واقع .است
بهترين ، آيد و يا دين براي اين منظور  مي دين به دستاز راه يا تنها ،اين نگرش  به.دارد

  .)43: ، ص15 و همان( گزينه است
 :گويد  ميكشد و  مييش اين موضوع، بحث تاريخي پيدايش اديان را پي اتو درباره

 گوناگون هاي شود، پديده  ميآغاز بار بايد پذيرفت كه وقتي تكامل ديني نخستين«
 بر سير گيرند كه مقدم بر ظهور كامل آن بوده و عميقاً  ميانگيزي در برابر ما قرار شگفت

 را اولين تجلي امر قدسي معرفي» هراس«  او.)223: ص ،4( گذارند  ميبعدي آن تاثير
 بلكه نوعي ترس از هيبت ، ترس عادي و طبيعي نيست، در واقع،ترس از مردگان. كند مي

 آن را غيرعادي دانسته و نخستينْ  اما مردمِ،جان ترس ندارد  بيء شي،به تعبير ديگر. است
افتاد   مي هراسي از اين هيبت در دلشان، در نتيجه،دادند  مي طبيعت نسبتيبه امري ماورا

  او  مفاهيمي مانند.)226: ص همان،( امر قدسي در زندگي بشر است و اين اولين تجلي
نجس، پاك، عقيده به پرستش مردگان و يا پرستش نفوس و ارواح، جادو، داستان پريان، 

داراي  را ... خواه زيانمند و خواه سودمند، توتم پرستي و ، طبيعييتكريم اشيا ها، اسطوره
 ،البته ممكن است همگي به يك نسبت. داند مي ، يعني همان امر مينوي،عنصري مشترك
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 اما همگي ، متكامل شده باشند، يعني ممكن است از پندار به حقيقت، آن نباشندامرتبط ب

  . ندا در ديني بودن مشترك
 فوق طبيعي را أ منش، اعصاري در همه اتو با تشريح سير تكاملي دين، در صدد است تا

 وارد زندگي بشر» هيبت «ترِ تر و پخته صر متكاملهنگامي كه عنا. براي دين اثبات كند
 ي او با تطبيق روند تكامل رواني انسان با روند پديده. شود  ميتر  دين او نيز متعالي،شوند مي

 اما عامل ،شمرد مي ديني و مينوي برهاي دين در زندگي، شرايط را نيز دخيل در تجربه
همان،( درت درك امر قدسي را داراست ذهن است كه قيا همان استعداد غني روح اساسي 

 در فرآيند ،كه ما داراي فهمي پيشيني از امر قدسي هستيم اين  با، از نظر اتو.)233 :ص
  : سه عامل دخيل است،ظهور دين

 از قوه به ، كنش متقابل استعداد و انگيزه همواره ذهن بشر را در سير تاريخي-1
  .كند  ميرساند و به تعين و تكوين آن كمك  ميفعليت
  شناخت مبهمي از امر قدسي در طول تاريخ حيات بشر براي او حاصل شده است -2

  .پيوسته رو به تكامل بوده و هست و
  احساس و ميل و اراده تحققبا  معرفت به امر قدسي، بر اساس دو عامل باال-3

  .پذيرد مي
  .يابد  ميرنگ م ك،او منكر دين طبيعي است و دين فطري را نيز در برابر دين تاريخي

  نقد سخن اتو. 7. 5
گويد مخلوطي از نظريات   ميچه او  ولي آن،اتو پديدارشناس خداگراست: اول 
 ي چون خود پديده  هم،عامل پيدايش دين. شناختي الحادي است شناختي و روان جامعه
 توان  ميچگونه.  بايد امري قدسي باشد نه صرف ترس و عقيده به امور وهمي و خيالي،دين

كه اساس پيدايش حقيقت را   ارتباط ايجاد كرد؟ تا برسد به اين،حقيقت دين ميان اوهام و
  پندار دانست؟ 

ل به ي و تماينيش دي نشان دهد كه گرا، از اصطالحات كانتيريگ اتو با وام: دوم
 ي استوار دارد و امريا شهيها ر  در سرشت و ساختمان وجود انسانيمواجهه با امر قدس

 ي و ژرفايشه در درون جان آدميست، بلكه ري نيروني و بيلي، تحمي، سطحير، صويعارض
 أاش بر منش شناختي كرد روان اش با روي كه اين گفته درحالي، )225: ، ص4(ر او دارد يضم

 عامل پيدايش دين ترس باشد، ،اگر دين فطري باشد و از سوي ديگر. دين تعارض دارد
 بيشتر ، بايد ترس از هيبت،و هم جهلشان بيشتر استترند  هم به فطرت نزديككه كودكان 

 زيرا كودكان در ابتدا از ،عكس است بر كامالً؛گونه نيست كه اين آن  حال،كند در آنان ظهور
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س ترس فطري و پ.  مگر با اولين تجربه، ترسناك را از غير آن تميز دهند،ترسند  نميچيزي

  ).303-296: ، صص9( ذاتي آنان نيست
را  آن  ولي در سير تكاملي دين،،داند هم امر قدسي را امري پيشيني ميف اتو: سوم

تر گفتيم كه اتو  پيش. ديگر سازگار نيستند اين دو نظر با يك .كند  مي قلمداديپسين
 بلكه رتبي ،اين تقدم زماني نيست. داند  مياحساس امر قدسي را مقدم بر صورت ذهني آن

 حضوري و  تجلي فهمي لههدهد و اولين و ي م پس هر معرفتي پس از احساس رخ؛است
پس از نظر . گيرد  مياستدالل پس از اين مرحله و در ذهن صورت تصديق و. واسطه است بي
  . ندا  دين اموري پيشينيدو وجه عقالني و غيرعقالنيِ  هر،اتو

شناختي  كرد معرفت سانه به رويشنا هستيكرد  رسد اتو از روي  ميبه نظر: چهارم
امر قدسي، ي  مثابه بهدين  داند و  مي زيرا او امر قدسي را عيني و خارجي، استجست زده

يابد   ميچه تكامل  بلكه آن،شود  نميدين متكامل. متقوم به موجودي حقيقي به نام خداست
 متناسب با شرايط، ،آدميان در سير تطور تاريخي خويش. هاست  وابسته به انسانفهم دينيِ

ها  اگرچه تجربه. آورند  ميدسته تري از دين ب  ايجادشده، فهم عميقهاي و زمينهها  تجربه
 تواند در  مي حتي براي يك شخص واحد، فهم آدمي، تكرار شوندتوانند عيناً  نميهرگز

اند؛ بنابراين هر روز  را پشت سر گذاشتهها  آزمون و خطا، راهي را طي كند كه پيشينيان آن
فهم «كه    ديگر ايني نكته. شود  مي پيشين افزودههاي شود و بر دانسته  ميفهمي نو يافت

گرايانه  تعبيري تقليل» دين تاريخي«يابد و تعبير   مي گسترش،است كه در طي تاريخ» دين
  . است

  

  اتو و پديده وحي. 6
به نام وحي، ميان ذهني بودن مفهوم امر قدسي و بيداري اي  اتو براي تبيين پديده

  آن در امور جهان فرقي وجود آن و مداخله كردن فعاالنهآگاهانه نسبت به كارآمدي 
ييد امر قدسي از طريق نداي دروني و آگاهي ديني أدين تنها با ت« :گويد  مياو. نهد مي

و ها  داد  مستقيم با رويي اثر مواجهه چنين ممكن است در بلكه هم.... شود  نميمحقق
 ،4( »خاص و اعمال تحقق يابدحوادث خاص و خودآشكارسازي امر قدسي و تجلي در اش

  : دو گونه وحي وجود دارد،ترتيب از نظر اتو  بدين.)265: ص
  ؛»روح القدس« وحي دروني يا همان -1
 و توسط آن، امر قدسي شود  مي ناميده54»آيه «، كه در زبان ديني، وحي بيروني-2
  .نماياند  ميخود را
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و اي  ين، ترس و موجودات افسانه وسعت داده و در سير تكاملي د، اتو به اين مفهوم

 احساس يرا به شرايطي كه موجب ارتقاها   ولي معناي آن،را نيز آيه ناميده استاي  اسطوره
 ، پديدار شده حقيقي نبودندنخستين كه بر بشر نخستين آيات. دهد  ميشود تقليل  ميديني

سي ازشناسي امر قداو براي ب .بودن اشتراكي داشتند و بس بلكه فقط در همان عنصر ديني
به . كند كه همان درك و فهم است را معرفي مي» شهود الوهي«از مشابه آن، نيرويي به نام 

نيست » طبيعي« كهاي  واقعيتي كه انسان با حادثه  شعور الوهي عبارت است از،تعبير ديگر
كه  جا آن از  بايد علتي داشته باشد و حتماً،جاكه اين حادثه رخ داده آن شود، از  ميمواجه
 اين شعور پخته .)همان(  پس بايد علتي فراطبيعي داشته باشد،گونه علت طبيعي ندارد هيچ

زند و اين آزادي و شناخت نامحدود و اقرار باطني از ژرفاي   مي عقل انسان را پسو اصيلْ
 هود اين ش،از نظر اتو. زند  ميهرگونه الزام و كاربرد منطقي عقلي را كنار آيد و  ميروح پديد

 گرايان از شهود و شهود واقعي فرق گذاشته و او ميان برداشت جزم. تواند معجزه باشد مي
 تحت نام زيبايي شهادت ،قوه يا قابليت شهود الوهي در زبان جزميات ديني« :گويد مي

 امر«باطني روح القدسي پنهان گشته است و محدود به جزميات و درك كتاب مقدس از 
 »اتي جديدي نيستاالهيهيچ كشف » شهود الوهي«به اين معنا پس ... شده است» قدسي

 هرگونه تالش براي تشريح عقلي يا توجيه جدلي اين شهودات .)269 - 268:  صصهمان،(
  . گاه ديگر شهود نخواهد بود  آن،از بين برودها   اختصاصي آنشود ماهيت كامالً  ميباعث

شناختي است كه   راه زيباييه مشاهداتگون سعي دارد بگويد كه تنها راه تبيين اين اتو
اين وحي بيروني در .  در نظرات خود ارائه داده است55كانت آن را به نام احكام زيباشناختي

 به شكل ، بيشتر از ديگر موجودات و در انسان، تجلي دارد و در جانوران،تمامي موجودات
  . شود  مينماياناي  متمايز و برجسته

  

  اتو و نبوت مسيح. 7
از ساير موجودات  بيشترها  انسان  اتو معتقد است وحي بيروني در،ان كه ديديمچن

» روح القدس« كه خود از طريق ، بزرگهاي ها، انسان  انساني كند و از ميان همه  ميظهور
در . بيشترين توانايي را براي نمود وحي بيروني دارنداند  هسيدبه مشاهده ر» شهود الوهي«و 

 ملكوت او، ي مشاهده اش در مورد خداوند و مسيح از طريق آگاهيباور مسيحيت، عيسي 
از طريق اوست كه بايد به ملكوت خدا راه . رساند  ميبه قدرت و نعمت پذيرد و ميديگران را 

 امر«ارزشمندتر از آن اين است كه ،  او بسيار ارزشمند استاگرچه اين ويژگيِ. يافت
و » شهود«است كه ما از طريق اي   به گونه يعني؛در وجود او تجلي يافته است» قدسي

 . يابيم  ميالوهيت را كننده و حضور  زندگي او، قدرت تجليي وجود و نحوه »احساس«
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 توانيم امر قدسي را به طور مستقل در شخص او تجربه كنيم و آن را به صورت وحيِ مي

» پيامبر«ي  بارهاتو درنظر . نامد  مي مستقيم را وحيي اتو مشاهده. آوريمواقعي براي خود در
 ، در واقع،كنيم  مي آن صحبتي  كه ما درباره،مياشهود الوهي مستقيم و اله« :جالب است

 چنين سخناني هرچند هم كه كامل . خودش نيستي  سخنان يك پيامبر دربارهي نتيجه
  ولي،توانند موجب ايمان به صدق و حجيت دعوي آن پيامبر شوند  ميتنها، باشند
 آميخته با اين بصيرت است كه امر قدسي زمانْ انگيزي را كه هم ي شگفت د تجربهتوانن نمي
اين شهود اصيل را  خود درك حواريون مسيح . جا تجلي يافته است پديد آورند اين در

 » مسيح است خود، در واقع،دانيم كه اين  ميايم و ما خودمان صداي او را شنيده« :اند نموده
 نبايد به شنيدن ،ن به امر قدسيسيدما براي رگويد   مياتو). 43ي  يه، آ4انجيل يوحنا، باب(

 ، بلكه بايد در وجودشان آن امر مقدس را شهود و تجربه كنيم،قناعت كنيمها  سخنان آن
 ، فهم و بصيرتي كه از طريق شهود الوهي در وجود مسيح...كه حواريون فهم كردند چنان

چه از طريق معرفي ايشان   بسيار متفاوت است با آنآيد  ميدسته  ب،يك پيامبري  منزله به
  .)285 - 284:  صص،4(شود  حاصل ميدر كتاب مقدس يا از زبان خودشان 

  نقد و بررسي . 1. 7
هاي پيامبران، وجود و طرز زندگي آنان با شهود در امر قدسي در  حواريون ميان گفته

 ،زيرا به عنوان نمونهرسد،  مر به نظر ميث شوند و البته اين كار بي وجود آنان، تفاوت قايل مي
 ي او مجموعه .نيست.... حضرت عيسي چيزي جز وجود، منش، روش زندگي، گفتار و 

 ي بارهدم كه سخنانش را در همان. است» مسيح«ها   با همين ويژگي اصالً؛هاست  ايني همه
ميان قدسي هستيم و تفكيك   امر در حال شهود،شنويم  ميخودش از قول خداوند

پيامبران . توان يافت  نميرسد و وجهي براي آن  ميمعنا به نظر ش با وجودش بيهاي گفته
 ،سبب به همين .كه وجودشان فاني در وجود خداوند است شوند  مي برگزيدهجهتبدين 
شايد ما . دهند  ميشان خبر  آنان خودشان از پاكي. و حقاني استاالهيو رفتارشان  گفتار

كه آنان كه او را بر صليب كشيدند از   چنان، را در ايشان شهود كنيمنتوانيم امر قدسي
 وجودشان  ما به حاقّ.كاهد  نمي ولي عدم شهود ما چيزي از قداست او،شهود ناتوان بودند

 الوهي ايشان در شود ظهور وجه  مي ولي همين اموري كه از ايشان پديدار،رس نداريم دست
 اگرچه با تعليمات ،آوريم  مي ايمان،ين امور ظاهري همما با شهود. جهان طبيعت است

نشيني با   يك پيامبر و همالبته اگر منظور اتو درك زمان. دياب  ميايمان عمق بيشتريها  آن
 فقدان وجود مادي ايشان، بايد با تبعيت از او باشد، البته سخن ديگري است وگرنه در زمانِ

 ساير خصوص شايد در .شان دست يافت جوديگفتار و كردارشان به قدر وسع، به حقيقت و
ها   ديني، قداست را در آني  اين سخن درست به نظر آيد كه بيننده طي يك تجربه،اشيا
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 وجود،  انبيا، چه ما امر قدسي را در ايشان شهود كنيم و چه نكنيم،ي  ولي درباره56،يابد مي

 وجودي با خداوند، سراسر به دليل عصمت و ارتباطها   آنيِيسخنان، رفتارهاي كلي و جز
  .مقدس است

  

   حيدر و اتّوسيد ي آراي همراه با مقايسه نتايج اين نوشتار. 8
، تقريب آراء و اضع در برخي مو، متفاوت استشناس كه زمان زندگي اين دو دين اين با

ي نيز وجود دارد هاي البته تفاوت. شود  ميحيدر و اتو ديدهسيدگوني تجارب ديني ميان  هم
  :  پردازيم  ميبدانها   در كنار بيان شباهتكه

 نظرياتش ي  اتو در ارائهي شناسانه شناسانه و معرفت كرد هستي تردد ميان روي. 1
 خويش را ي شناسانه كرد معرفت  روي، حيدر با مبناي شهودي خودسيد ولي ،مشهود است

اصل از آن، كند و با وحدت ح  مي خويش دنبالفلسفيِ - عرفاني شناسيِ در دل هستي
  .دهد  ميمعرفت ناب ديني را ارائه

در مواجهه با ها  هر دو بر اين نظرند كه در كثرت طولي و عرضي فهم ديني، انسان. 2
 با اين تفاوت كه اتو ،اند  از خود نشان داده ظهورات گوناگوني از درك و فهم، ديني پديده

 سيد حيدر ولي ،كند  مييخي تبيين و نيز تار)عاطفي( شناختي كردي روان اين امر را با روي
 همواره وجود ، يعني شريعت و طريقت و حقيقت، فهم از ديني معتقد است فرمول سه اليه

اين سه . اد نخواهد كرد در اين فرمول ايجي تغيير فهمدارد و گذشت زمان و تكامل تاريخيِ
    .گردد  ميبازها   انساني فهم و شاكله  درك و قدرتهاي  اليهاليه به
اتو از اين وظيفه  ، دوري از تعصب استپديدارشناس ي كه وظيفه با توجه به اين. 3

 كه با هدف تقريب ،دارد  مي احكامي قطعي بر درستي عقايد ديني خويش ابراز،تخلف نموده
يفه تخطي نكرده  سعي دارد از اين وظسيد حيدر ولي ، در تنافي استپديدارشناسيآرا در 

  .  ارائه دهد تا شمول بيشتري داشته باشد»آن جهت كه دين است از«را و لب و مغز دين 
 مستقيم امر قدسي باالتر و ي  و اتو، فهم شهودي و تجربهسيد حيدربه نظر . 4
 واسطه از نصوص ديني و يا عالمان ديني دريافتاتر از فهمي است كه ب  بلكه حقيقي،تر دقيق
 ولي نزد ،شود  ميا عشق خدا به ذاتش آغاز بسيد حيدر اولين تجلي امر قدسي نزد .شود مي

  . توجه استشايان بسيار اين تفاوت. و يا ترس» امر هيبتناك«اتّو با 
اين  هر دو در . عقل بشري استدور از دسترسِ  وناپذير حقيقت امر قدسي شناخت. 5

» قدسي امر«ود و يا به تعبير اتو  وج ولي حقيقت، عقالني نيز داردهاي كه دين جنبه
توان با   مي بر اين باور است كهسيد حيدرولي  ،اند انديشه  همگريز است ناشناختني و عقل

توان فهم آن را مخاطب قرار گرفته و   اين حقيقت را تا جايي كه عقل بشر، و نقلعقل
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تبيين عقلي يعني تبديل ماهيت شهود به كه گويد   مياما اتو. داشته باشد تبيين نمود

  . چيزي غير آن
كلي ه موجودي ب «االهي اين شباهت وجود دارد كه ذات ، هر دوهاي انديشه رد. 6
. سازد  مي متجليبرخوردارنداي   ويژه57 ولي خود را براي كساني كه از موهبت،است» ديگر

  .واسطه از وي داشت دركي حضوري و بي را شهود كرد و توان او  مي،با اين موهبت خاص
» نبي« نزديكي دارند و معتقدند هاي  ديدگاه،»پيامبر «ي بارهاين دو انديشمند در. 7

تنها قادر است   نه، انسان برتري  منزلهشده است و به يادي كسي است كه داراي موهبت ويژه
منان بايد امر ؤم. امر عظيم است تجلي تام آن كند، بلكه خود واسطه شهود امر قدسي را بي

  . اند شان مقدس  وجه الوهيي واسطه هشان ب زيرا اي،قدسي را در وجود پيامبر شهود كنند
 ، ولي اتو در نظرياتش،شوند  ميان موحد و خداگرا محسوبپديدارشناسدو از  هر. 8

 از خداگرايي خويش ، الحادي گراييده و به نحوي ملموس و محسوسهاي گاه به ديدگاه گه
حيدي را حفظ  انسجام ديدگاه تو،شهاي  در تمامي گفتهسيد حيدر اما ،دول كرده استع

  . نموده است
يابند و ها آن را در  چه انسان،نفسه مقدس و متعالي است  حقيقت في،در نظر هر دو. 9

خود را بر » خود آشكاري«ارجي، عيني و واقعي فقط از راه  خاين حقيقت. چه در نيابند
  دن آنقهارانه هويداست و پوشان و اين حقيقت قدسي به نحوي قدرتمند. نماياند  ميشاهدان

اتو و .  امري محال است فوق نامتناهي استسيد حيدركه حقيقتي نامتناهي بلكه در نظر 
  .عقيده هستند  همديگر يك اخير با ي  در اين نتيجهسيد حيدر

 دين اسالم و نگاه يِگراي  ويژگي شموله سبب بسيد حيدرنگر است، ولي   اتّو ذات.10
نگر و ساختاري بهره جسته   ذاتپديدارشناسيِه ويژ هبها   روشي  از همه، به دين ويجامع
  . رسد  ميگرا به نظر  او نيز ذات، اگرچه در بدو امر.است

  

  ها يادداشت
1. Rudof. Otto                2. Phenomenology                       3. Phenomens 

 است بت كردهثا ،پديدارشناختي جنبش بر تاريخي درآمدي كتاب در اشپيگلبرگ هربرت. 4
  .28 :دارد؛ نك غيرفلسفي ي ريشه هم و فلسفي ي ريشه اصطالح فنومنولوژي هم

5. William Edward Farley 
  :ي ايمان و زيبايي پرداخته است او كتابي دارد كه با روش پديدارشناسانه به مقوله  

Faith and Beauty, A Theological Aesthetic (Ashgate, England, 2001)          
6. Neuse Organon                           7. Theory of illusion                                          
8. Things - in – themselves             9. The Phenomenology of Spirit 
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10. Nature                   11. Appearances             12. Emanation  

 را به كار Intentionality ي واژه.)  م1832 - 1748( ابتدا جرمي بنتام ، جديدي در فلسفه. 13
 اما معنايي كه امروز ،تقسيم كرد» بدون نيت«و » نيت با « اعمال را به دو قسمِ،برد و بدين وسيله

) 1917 - 1838( ابتدا توسط فرانس برنتانو، ،شود از اين واژه مستفاد مي  پديدارشناسيي در فلسفه
در پديدارشناسي به كار ) 1938 - 1859(شناسي و سپس توسط شاگرد او ادموند هوسرل،  در روان

 .رفت

14. Aboutness                        
 عبدالرحيم ي ، نگاهي پديدارشناسانه به اسالم با ترجمهتبيين آيات خداونداو در كتابي با نام . 15

  .گواهي ارائه داده است
16. Realistic                  17. Universal essences           18. Structural 
19. Existential               20. Hermeneutics 
21. Descriptive nature   22. Irrational           23. Comprehensive definition  

تواند  ستيز نباشند، مي گاه كه عقل  آن ديني نيزهاي نقلي و نصوص خطاناپذيرِ استفاده از گزاره. 24
   .يد اين ادعاستؤكه تاريخ فلسفه و كالم م  چنان،برهاني داشته باشد ديني و كردي برون روي
گزين آن  را جاي» متكلم آزاد انديش« متكلم را كمي تغيير دهيم و البته اگر مفهوم سنتيِ. 25

امروزه متكلمان نيز . ديني نيست  دروني ه كالم جديد فقط حوزويژه به كالم ي زيرا حوزهكنيم، 
ويژه آن  هب. با خصم روبرو شوند) اصطالحه ب(ديني  ناچارند براي دفاع از دين خود، با ابزاري برون

البته بايد اعتراف كرد كه سيد نه كسي را . شوند هنگام كه با منازعي قوي از بيرون دين مواجه مي
  . كند  اي را خصمانه تلقي مي خصم و نه عقيده

ها را  ها و رهيافت ي نگرش زيرا از نظرسيد حيدر، دينِ او جهان شمول است، پس قادر است همه. 26
  .بر تابد

  .حتي اگر فقط به يك دين خاص پرداخته باشد. 27
 به مربوط اعمال و اعتقادات از يگانه است نظامي دين «:كند تعريف مي گونه دوركيم دين را اين. 28
 نام به اخالقي مجتمعي يك در دارند باور ها آن به كه را اعمالْ كساني و اعتقادات اين. مقدس امور

  .»كنند مي متحد) ديني سازمان (»كليسا«
: ص معدن الجواهر،« حبب إِلَي منْ دنْياكُم ثَلَاثٌ الطِّيب و النِّساء و قُرَّةُ عيني في الصلَاة:  و قَالَ ع.29
31«  
   اليقين عين. 30
 امـا در عرفـان شـيعي        ،ها تمايز ماهوي دارنـد     ها از نومن   فكران او معتقدند كه فنومن     كانت و هم  . 31

  .ندا  شيء پديدار شدههاي وجودي خود پديدارها اشعه
32. Wholly other 
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  .از خواص نامتناهي اين است كه نه مي توان چيزي از آن كاست و نه بر آن افزود. 33
  . تناهي است  نشانِ، خود،نامتناهي زيرا وصف .34
فالتوحيد في هذا المقام حينئذ يكون بقطع النظر عن جميع األسـماء و الـصفات لـه و لغيـره،                    «. 35

بحيث ال يبقى في نظر الناظر اال ذات واحدة و وجود واحد منزّه عن جميـع اإلضـافات و االعتبـارات،                     
 عليـه   - الحقيقى المشار اليه فـي قولـه االمـام         حتّى يصل بذلك الى مقام اإلخالص الذي هو التوحيد        

  .»و كمال اإلخالص له نفى الصفات عنه «-السالم
  .» و آدم بين الماء و الطينكنت نبياً« اشاره به حديث شريف نبوي. 36
 »قـدوس «، »قدسي«كه به معناي )Das Heilige( با نام اصلي آلماني مفهوم امر قدسيكتاب . 37
 در لندن انتـشار يافـت و پـس از آن            ،1923ات دانشگاه آكسفورد در سال       توسط انتشار  »مقدس«يا  

  . انگليسي بارها و بارها تجديد چاپ شدي هم اصل متن آلماني و هم ترجمه
38. Tremendous                    39. Fascination           40. Sense of sacred 
41. Qadosh                            42. Ayios                     43. Numinous 

آن است كه )  آن تجربه استي كه سرچشمه( مراد از احكام پيشيني كه در برابر معرفت پسيني. 44
  .51 :، صانديشه سياسي كانت محمودي، علي، :كن. عاري از هرگونه تجربه هستند

45. Fascines              46. Creature feeling     47. Presence )حساس بندگيا(  

ه يعني موجودي كه از دسترس عقل ب» نومن« بر گرفته از »نومينوس «امري مجرد و روحاني. 48
  . دور است

خدا نوميـد    از رحمت،ايد روى روا داشته بگو اى بندگان من كه بر خويشتن زياده     « :و مي فرمايد  . 49
 مهربـان اسـت و پـيش از         ي  ندهآمرزد كه او خود آمرز     مي گناهان را    ي  خدا همه ،   در حقيقت  ،مشويد

بازگرديـد و تـسليم او       نـشويد بـه سـوى پروردگارتـان       ي  كه شما را عـذاب در رسـد و ديگـر يـار             آن
  ).53/زمر(»شويد

أَيةُ ءايةٍ في كتَـابِ اللَـه   «: گويد كه به امام باقر عليه السالم عرض كردم       بِشْر بن شُرَيح بصري مي    . 50
مـن  ! گويند؟ قوم تو چه مي: حضرت فرمود» !تر است؟ دام آيه اميدواركننده؛ در قرآن كريم ك!أَرجي ؟ 

عبادي الذينَ أَسرَفُوا علَي أَنفُسهِم الَ تَقْنَطُوا من رحمةِ اللَه؛ اي بندگان من             «: عرض كردم اين آيه را     يـ
 جميـع گناهـان را      كـه خداونـد   (ايد، از رحمت خدا نوميد نباشـيد         كه در عمرهاي خود اسراف كرده     

لَكنا أَهلَ الْبيت الَ نَقُولُ ذَلك؛ ليكن مـا اهـل بيـت ايـن را        «: حضرت فرمودند . »)53/زمر!) (آمرزد مي
و لَـسوف   : نَقُولُ«: حضرت فرمودند ! گوئيد؟ باره چه مي   پس شما در اين   : من عرض كردم  . »!گوئيم نمي

  ).57:  ص،8:  ج،بحار! (للَه الشفَاعةُ، واللَه الشفَاعةُالشَفاعةُ، وا. يعطيك ربك فَتَرْضَي
يا گناهـان   (آمرزد و غير آن      را كه براى او شريك قرار داده شود نمى        ) گناه(ترديد خداوند اين     بى. 51

  .)48/نساء( آمرزد مى) بدون توبه(را براى هر كس كه بخواهد ) فروتر از آن
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  )85 - 71 : صص،5(: نكبراي اطالعات در اين باره . 52
ديـن رونـد تكـاملي       ظهـور  .دانـد   دين را نقص عقل در جوامع ابتدايي مـي         ءتايلور و فريزر منشا   . 53

  .)72:  ص،پيشين( داشته و اكنون ديگر نيازي به آن نيست
 معنـاي   ، آيه   ؛ در قرآن    است» نشانه« به     آن  ي  بسيار پرمعناتر از ترجمه   » پديدار« به    ي آيه     ترجمه .54

گويي اتـو نيـز همـين        . و حجت   ، پديدارهاي طبيعي، دليل     ، معجزه   ، عبرت   نشانه: پرشمولي دارد مثل  
  . معاني را مد نظر داشته است

» حكـم منطقـي   «را مقابـل    » حكـم زيباشـناختي   « به تحليل آن پرداختـه و        ،كانت در نقد سوم   . 55
  . كند قلمداد مي

 ايـن   ها قداستي ندارنـد و صـرفاً       توان گفت آن    نمي ء،ياگويي اش  البته طبق اصالت وجود و تسبيح     . 56
  . قداست قائم به بيننده است

57 .استعداد عام و جهاناين موهبت  اشخاصي . فاوت استت داراي درجات مشمولي است كه در افراد
  .د انتقال فهم پيشيني به ديگران باشني توانند واسطه كه داراي اين موهبت هستند مي
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