
 

  
  
  
  

  و فلسفهمنظر عرفان از کثرت پيدايي 
1)ینیحس(سید محسن میري  

  يدهچک
 ي همچون وحدت شخص،ش عالميدايدر پي  عرفانينظر يمبان ي برخياجمالن ييتببه حاضر، نخست  ٴمقاله

 ييداي پٴ سپس نحوه.پردازد يش کثرت و پس از آن ميداينات وجود قبل از پ   ي، تع  بودن کثرت  يوجود و اعتبار  
 ي اجمالي به نحويدگاه فلسفيدگاه را با دين دياتفاوت رسد و در هر دو بحث،  يبرممنظر عرفان از را عالم 

کـه  ينز اين متکثر آن و يها ينات و نسبت و تعيو صفات الهاسما  ظهور يگچگونن مقاله يدر ا  .کند يان م يب
 ،ن بحـث يـ  الواحد در اٴ نقش قاعده، قرار گرفتهيمورد بررس ،شوند ي مياو ناش خاص از   يبين امور با ترت   يا
ن ي در اي ابن عربيها ي گفتهل و نقد برخيز تحلي و ني و فلسفيدگاه عرفاني صادر اول و تفاوت ديها يژگيو

  .گردد يان ميخصوص ب
ارفان اختالف نظرهايي وجود دارد و انعکاس اين اختالفات موجب هاي ع از آنجا که در برخي از ديدگاه

 عمدتا ، آنچه در اين مقاله به عرفان و عارفان نسبت داده شده است،گرديد ور شدن مقاله از هدف اصلي ميد
باشد و موارد معدودي هم   جوادي آملي از عرفان نظري مي     بر اساس تبيين و تشريح حضرت استاد آيت اهللا        

کـه در   ضمن اين. مواردي است که با اين تبيين همخواني دارد،دگاه عرفاني بزرگان ديگر اشاره شده    که به دي  
  .کيد شده استأ ابن سينا ت، صرفا بر آرايارائه نظريات حکمت مشاء
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  مقدمه
، ضمن تأکيد بر اصل واقعيـت و وجـود، و   حکمت متعاليهئين و خواه پيروان مشاحکيمان خواه   
و بـر ايـن   معتقـد هـستند   در عالم خـارج  موجودات از مصاديق متعددي تحقق  به  نفي سفسطه،   

ـ  ) گروه اول به نحو تباين و گروه دوم به نحو تـشکيکي (اساس بر کثرت موجودات   . دتأکيـد دارن
ذات حـق تعـالي   . بر پايهٴ ديدگاه آنان، واجب الوجـود واحـد خـالق سلـسله ممکنـات اسـت                

مستجمع جميع صفات کمالي در مقام ذات به نحو وجوبي است و از بساطت و وحدت محـض       
  .کنند عارفان از اين وجود به مقام احديت و نيز واحديت ياد مي. برخوردار است
 از خداونـد  »الواحـد « ٴ آنان معتقدند بر اساس قاعـده زيش کثرت در عالم ن  يدايدر مورد پ  

دگاه يـ ن بـا د يدگاه مـشائ ينجا ديالبته در ا .شود ي صادر مي فعل واحد ،ط و واحد مطلق   يبس
 دانـد کـه خـود منـشأ     يگروه اول صادر اول را عقل اول م    .شود يه متفاوت م  يمان متعال يحک

صـادر   گـروه دوم  .رديگ يالم شکل مابد و کثرت در ع    ي يب ادامه م  ين ترت يو ا است  عقل دوم   
ديدگاه غزالي درباره قاعده ( .گيرد دربر مي موجودات عالم را ٴداند که همه يض منبسط ميفاول را 

  )٤١ ـ ٦٤ ، ص١٣٨٨، اسراءالواحد و نقد آنها، 

  ي از منظر عرفانهستظهور کثرت در 
رش و باور بـه اصـل     ي پذ ،ن بحث يدر ا ن  رفاا ع ي از مبان  يکي به گفتن ندارد که      يازيچندان ن 

 .اند يگر همداستان ديارين اصل با حکما، متکلمان و بسيدر او البته است  ت و وجود    يواقع
  : عبارت است از،ن بحثي در اعرفانگر يددو اصل 
ک مـصداق دارد و آن  يـ  وجـود تنهـا   ،ن اصليابر پايهٴ   . وجود يوحدت شخص  .الف

 ـ  گـر ي دي فرض وجود،عدم تناهي خداوندض اطالق ذاتي و را با فري ز؛ استيواجب تعال
عـدم اطـالق خداونـد     و يواال تنـاه  .امکـان نـدارد   ـ  هرچند محدود و عين ربط به واجب

اند و مصداق   ي اعتبار ي ول ،ستندي اگرچه موهوم و کاذب ن      نيز ير امور سا. ديآ يسبحان الزم م  
ـ  ترتنيبـد  .توان آنها را به وصف وجود متصف کرد    يو نم نيستند   وجود   ينيع ب بـرخالف  ي

 بـه  ياولـ  (کننـد  ير ميوجود تصو يبرارا  يق متعدديه که مصاديمتعالحتي  مشاء و  حکمت
 وجـود بـاور دارد و آن را   يعرفان بـه وحـدت شخـص   ) کي به نحو تشکين و دوم  ينحو تبا 

  .داند ي ميحق تعالمنحصر در 
مـصداق   اگرچه   ي،دگاه عرفان يدبر اساس    .عالم به عنوان نمود وجود     کثرت در . ب
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 ي ولـ  ،ر موجودند ي و غ  ي اعتبار ي همگ ، ممکنات يعني ،ر امور يست و سا  يش ن ي ب يکيوجود  
ن ي آن است که ايبلکه به معنا؛ يست نيواقع ري موهوم بودن و غ ي بودن به معنا   ين اعتبار يا

 و نمـود  يانگرين نماأاند و البته ش يگانهانگر آن وجود يها، نمودها و شئون و نما    ور جلوه ام
  ١.ت استين موجودأز شر ايغ

  . باشد ي وجود مي بر کثرت واقعي است که مبتنيدگاه فلسفير با ديز مغايدگاه نين ديا
 فرد دوبين نيـست     يذهن ريا شبيه تصو  ي هرگز همانند سراب كاذب و       ،ن اعتباري بودن  يا
ورت آيينـه   بلكـه نظيـر صـ   ؛ کاذب شودير ذهني تصوأاثر نقص ديد ظهور كند و منشبر كه  

 يرا موجـود    گرچه ديگران آن   ،شود يده م ي که در آيينه د    يصورت. ه نماي صادق دارد   است ك 
ي جـز  تين و مـوقع أ، ش اما از نگاه عارف،پندارند ميجدا از صاحب صورت و متفاوت از او   

ي اهللا و جهـان     ب اعتبـاري بـودن ماسـو      ين ترت ي بد .صاحب صورت ندارد   نشان دادن جمال  
 زيرا تمام احكام و لوازمي كه فلـسفه و          ؛كاهد گاه آن نمي  يجا ، چيزي از  امکان و مراتب آن   

 ، آن احكـام ٴ ليكن همه  ،نهد يز بدان گردن م   يكند، عرفان ن   يا علوم جزئي براي آنها اثبات مي      
ن يـ ن اساس ايبر ا )٣٤ ص ،١ج ،القواعـد  تمهيد تحرير( .ست ا خدا و متعلق به او ٴت و نشانه  يآ

 يهـا  يش گـرا يانه و برخـ ي تندرو صـوف يها يش گرايخربدگاه  ينوع نگاه کامال متفاوت از د     
  .دانند ي ميالي و خي وهمي را امري است که هرگونه کثرتييعرفان هندو

ـ   ي ناف ،ب وحدت شخصي وجود   ين ترت يبد ـ  ن ي هرگونه کثرت ست، بلكـه صـرفا كثـرت      ي
ـ ، و اال كثـرت در مظـاهر و تجل  کنـد  ي خواه تبايني و خواه تشكيكي را انکار مـ    ،وجود ات ي
 شئون  ٴسراسر جهان امكان با حفظ همه     بنابراين  . داردد  يکأتبر آن   رد و بلکه    يپذ ي را م  وجود

 و البتـه منظـور از   ، او خواهنـد بـود  يهـا ها و نمود ي جلوهآن از قوس صعود و نزول همگ 
 ينگـ ي ذاتـش آ يعني ؛ نداردوند جز صورت مرآتي خدا  يتي است که هو   يزي چ ،جلوه و نمود  

 تحريـر ( . بر آن عارض شـده باشـد       ينگي داشته باشد و آ    ينگياز آ ر  ي غ يتيکه هو  نه آن  ؛است
  )٦٤ ص ،١ج ،القواعد تمهيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و يا اعتباري همچون معقول ثاني ) در قبال امور تکويني(منظور از امر اعتباري در اينجا مواردي همچون قراردادهاي اجتماعي      .  ١

نيست بلکه منظور از ) همچون اعتباريت ماهيت در قبال وجود(اصيل  ؛ و يا اعتباري در برابر)در برابر ماهيت(منطقي و فلسفي 
 )٣٤  ص،١ ج ـ ١٣٨٧جوادي آملي، ( .اعتباري در اينجا اصطالح خاص اهل معرفت است
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   از منظر عرفانو تعينات آنهستي 
ـ ا . نـدارد  ي از هـست   يا يچ بهـره  ر او ه  يحقيقت هستي منحصر به حضرت حق است و غ         ن ي

 ي عنقا،يت، باطن مطلقب هوي است که از آن به غيا يگانه آن وجود ،قت در نزد عارف يحق
آن،  يذات او با قطع نظـر از ماعـدا  يعني  ؛شود ياد ميز ي ن»يوجود البشرط مقسم«مغرب و  

 بـا  يا چ نـسبت و اضـافه  ي هرو اين ازست و  ا مبراينيو از هر تعا. هي و صفات ذات   اسما يحت
 از او در آن عوالم يب و شهادت مادون خود ندارد و اسم و رسم و اثر          يک از عوالم غ   ي چيه
ل به او ين دليناشناخته و پنهان است و به هم       زيا ن يا و اول  ي انب اي بر ييقت حت ن حق يا .ستين

  )٣٢٧ ص ،٢ج ،القواعد تمهيد تحرير(. مجهول مطلق هم گفته اند
  كانجا هميشه باد به دست است دام را    رـود دام بازگيـس نشـار كـا شكـعنق
ك حـق معرفتـك، و مـا        مـا عرفنـا   «: که فرمود  Ｂي اسالم گرامامبر  يپش  يد فرما يشا

 .دشته باشن عالم داياشاره به ا )١٤٦ ص ،٨ ج ،العقول مرآة( »عبدناك حق عبادتك

اسـماء  پـس همـهٴ   . توان موصوف کـرد  ي نم»اهللا« اسم يي حت و اسميچ صفتياو را به ه   
 ، مظـاهر اسـمائيه   ٴ به همراه كليه   ، و ديگر اسما   »واحد« » احد«،  »باطن«،  »ظاهر« مانند   ،ياله

از عينيت اسما و صـفات نـسبت بـه    توان  يمنجا نه يدر ا .اند  در غيب ذات او مستهلك   خود
نه ؛ »امكان«ف کرد و نه يتوص» وجوب«توان او را به    ينه م  ,نه از غيريت   سخن گفت و     ذات

بـا   ياو از هرگونه ارتبـاط . ف استي چراکه او فوق توص؛هيه کرد و نه تشب   يتنزاو را   توان   يم
 چرا که نفـس  ؛ست امبراق و صوادر يجاد خال يز با اظهار و ا    يظهورات و ن   نات،ي، تع ثراتک

ب يد غي به ق ياو حت  )٢٤ ص ،الحكم فصوص شرح پيشگفتار،(. د است ييارتباط، خود موجب تق   
  )٦ ص ،النصوص رسالة(.ديآ يت او الزم مي واال محدود,ستيد نيز مقي نيو اطالق وجود

   زو نام دارد نه نشان ينه كس    انـپذيرد نه عي ينه اشارت م
ـ     يبراعرفان   برخالف   ، است که فلسفه   ين در حال  يا  را  يا ين مرتبـه   واجب الوجـود چن

داند که  يم) يتا واحديت و يمقام احد( را عبارت از وجود بشرط ال يباور ندارد و حق تعال
  .ه استيبيت غينات هوي از تعيکي يعرفاناز منظر 

  :ينات مورد نظر عرفان عبارتند ازتع

  مقام احديتتعين اول يا . الف
ت است که منـزه از هرگونـه کثـرت      ي مقام احد  ،هيبيت غ ين آن هو  ين ظهور، جلوه و تع    ياول
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 مـادون  يلي تفـص ي ذاتـ ياسـما حتـي   ،ير امکاني و غي مراتب امکانياست و نسبت به تمام 
 يتجنان به نحو اس،بر داردي را درتعال  حقي ذاتيين مقام اگرچه اسماا. است بشرط ال ،خود

  .يلينه تفصاست،  يو اجمال
دارنـد   ت ظهورينأه مستور است و شيبيت غيکه در هورا  ياتيق و هوين، آن حقاين تع يا

ابد ي ين به وصف وحدت ظهور مين تعينجا که اآو از  .رساند مي به ظهور يرا به نحو اجمال  
بـدان  ، ک اسـت مندک و مـستهل  او  ها در    ي کثرت ه مرتبط است و تمام    يبيت غ يو تنها با هو   

ـ ينجـا نـه کثـرت ع     يدر ا  )٢٤ ص ،الحكم فصوص شرح پيشگفتار(گويند» احديت«مقام    و نـه  ين
 است که تمام وحدات و كثرات متقابلـه را  يا ين مقام به گونهوحدت ا . وجود ندارد يمفهوم

 ،تياند که مقام احد ين اساس گفتهزير پوشش گرفته و در مقابل آن جز عدم نيست و بر هم         
ت مطلقـه و ذات  يت همان هويمقام احد به سخن ديگر    . داني با هويت مطلقه ندارد    فرق چن 
اهل عرفان از ايـن تعـين    .هيقيه حقي است به اعتبار اتصافش به وصف وحدت ذاتيحق تعال 

انـد کـه البتـه     ياد کرده» حقيقت محمديه« و »مرتبه احمديه«و » اَو اَدني«، مقام »تعين اول «به  
ن که ين تعيا. قت استين حقي اٴه و نشانهيکه آنيست  اکرم ي نب»شخص«نجا ي امراد از آن در  

تعين علميه اسـت كـه   ها که از جمله آنخود دارد خر از أ متي لوازم،ن وحدت ذاتي است يع
 ،٢ج ،القواعـد  تمهيـد  تحرير( .باشد يممشتمل بر علم ذات به ذات و به صفات و لوازم صفات  

  )٢٦٧ ص و ٢٤٣ ـ ٢٤٦ ص

  مقام واحديت. ب
 منـزه از هرگونـه کثـرت    ،تيت است که همچون احديمقام واحد، يهبيت غي هو ِنين تع يدوم

ـ  و نيان اسماء و صفات حق تعـال ي ميک مفهوميز و تفکي تماي ول ، است يوجود ان يـ ز اعي
 و از مفهـوم قـدرت  ن مقـام  يدر ا يمفهوم علم اله   به عنوان مثال     .وجود دارد مترتب بر آنها    

آخـر،   اسم ظاهر، بـاطن، اول،     همچون   يز اسما و صفات   يو ن ز است   يقابل تم  ،ساير مفاهيم 
 و صفات به    ين اسما همه ا  اگرچه   ؛اند يکز قابل تفک  يم ن ي عل  و محيي، مميت، قابض، باسط   

 تحريـر (. رممکن اسـت  يـ ک غ يتفکت  يدر متن واقع  ک وجود موجودند و     ي به   يلحاظ وجود 
  )٣١٢ص ،٢ج ،القواعد تمهيد

جه در اينجا اين است که تفاوت اين دو مقام از يکديگر، يک تفـاوت واقعـي و نفـس    نکته قابل تو  
اولين ظهور هويت مطلقه و يا اولين اعتبار نسبت به آن عبـارت از وحـدت ذاتيـه                  زيرا  . االمري نيست 
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حيثيت بطـون آن كـه    : اين وحدت از دو جهت و حيثيت بطون و ظهور برخوردار است           .حقيقيه است   
 و حيثيت ظهـور آن کـه متعلـق آن         ،نام دارد » احديت«بارت از هويت مطلقه است و مقام        متعلق آن ع  

ـين مـشتمل بـر اسـما و صـفات       .شود عبارت از کثرات است و مقام واحديت ناميده مي      اين مقام و تع
تفـاوت احـديت و      توان گفت اساسا   مي بنابراين   .ذاتي و نيز مبدأ پيدايش كثرت در مراتب امکاني است         

 ،عارف اگر در سلوک خود موفق بـه شـهود   به بيان ديگر  . جز به اعتبار عارف سالک نيست      ،تواحدي
 ، الهي به وجـودي واحـد نايـل آيـد     يوحدت مطلقه شود مقام احديت را ديده و اگر به مشاهده اسما           

شود و نـه در نـسبت بـا        اين دومقام در نسبت با سالک تعيين مي        ،بنابراين. مقام واحديت را ديده است    
 بلکـه  ؛توان گفت واحديت تعين دوم حق تعـالي نيـست      ميپايه  اين   بر .مراتب و تعينات نفس االمري    

 ص و ٢٤٠ ــ  ٢٣٧ ص ٢ ج ،القواعـد  تمهيـد  تحريـر (. واحديت و احديت هردو تعين اول حقند با دو چهره         
هويـت مطلقـه   دانند و نه  گونه که پيشتر گفتيم حکما اين مقام را مقام ذات واجب تعالي مي        همان )٢٤٢

  )٢٨٤ص ،٦ج ،االربعة االسفار في المتعالية الحكمة(. يا وجود البشرط مقسمي را

  يگاه آن در نظام هستيض اقدس و جايف
کنند و  يب مطلق رابطه برقرار م    ينات با غ  ين تع يشود که چگونه ا    يحال اين پرسش مطرح م    

ه کـه  يبيت غين است که هوي ايعرفاندگاه يد؟ پاسخ دهد يوند م يدو را به هم پ     ني ا يزيچه چ 
بـر   .واصل گردد  يابد و برکاتش به ماسو    ي ظهور   يد به نحو  ي با ، پنهان است  يهمچون گنج 

قـت را در  ي او، نور آن حق ٴواسطهه  تا ب در کار باشد     ي اله اي  فهيخلد واسطه و    ين اساس با  يا
ض يرت از فـ   فه عبـا  ين خل يا .ان ثابته منعکس کند   ي اع يعني ، و صفات و لوازم آن      اسما ٴنهيآ

 الـي  الهدايـة  مـصباح (. رديـ گ يعهده مـ  اقدس است که در ظهور و افاضه حق استخالف را بر          
  )٣١ـ٢١ ص ،الوالية و الخالفة

ز اعيان ثابت ممكنـات کـه   ير مستاثر و نياعم از مستاثر و غ      الهي ياسما ن که يتوضيح ا 
 تحقـق  ي حق تعال در مقام ذاتي و استجناني به نحو اجماليهمگ هستند، اي اشيوجه علم 

ـ   ين اسماکند که ا  ين مرحله خداوند اراده م    يدر ا . دارند  ،نـد ي اوي و صفات کـه کمـاالت ذات
  .استض اقدس يواسطه فه ن بي ذات خود او آشکار شود و ايبرا

ن اول يا تعيت ين را احدين تعي ا، باشدي به نحو اجمالين ظهور و شهود ذاتيحال اگر ا
شـود کـه تعينـات و     يض اقدس سـبب مـ  يت و وحدت ف ي نوران ٴه غلب ،نين تع يدر ا . نامند يم

ـ  اما اگـر ا ؛ابند و در آن مندمج و مستهلك بمانند ي ظهور ن  ي برا ي مجال ،کثرات ن ظهـور و  ي
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ن دوم نـام   يا تعـ  يـ ت  ي واحـد  ، باشد يلي به نحو تفص   ي و صفات ذات    اسما ٴ جامع همه  ،شهود
ر ذات و کمـاالت آن      يـ  غ ي بـرا  يي جـا  ،نين دو تعـ   يک از ا  ي چيدر ه  در عين حال،     .رديگ يم
ي ابـد و نـسبت  ي يه که هرگز ظهور نم  يبيت غ ي با هو  ي نسبت :دو نسبت دارد  ن واسطه   يا .ستين

پيـشگفتار شـرح فـصوص      ( .ابـد ي ي مـ  ظهورن نسبت   يبه واسطه ا  که  .. . و صفات و   هم با اسما  
  )٢٤، ص ١٣٧٥، الحكم

 ،فـيض اقـدس  در فيض فـيض از مفـيض و مـست   ز ييک و تم يکه تفک يننکته قابل توجه ا   
ميـان آنهـا    و نها همه وجـودا متحدنـد  يا و اال  ؛استو اعتبار    تحليل عميق    بر اساس  صرفا

  .جدايي نيست
  ظهور ذات براي ذات و سپس، نخستض اقدسي فٴب در قوس نزول به واسطهين ترتيبد

يان ماهيات و اع( باالخره ظهور لوازم اسما و صفاتظهور اسما و صفات ذات براي ذات و    
ان ثابتـه کـه   ياع تقررب ين ترتيو بد، رسد يبراي ذات به انجام م) ثابته و احكام و لوازم آنها     

ن يدر همـ اسـت،  هاي شخـصي    مفاهيم و هويت و و مشتمل بر ماهيات هستند مظاهر اسما 
  )٣٢٨  ص،٢ج، تحرير تمهيد القواعد( .رديگ يت شکل ميمقام واحد

  فيض مقدس و جايگاه آن در نظام هستي
 تقـرر دارنـد و ظهـور و    ي علمٴت و تنها در مرتبهيکه به تبع مقام واحديل آندله ان ثابته ب  ياع
آنچه موجب ظهـور و   .شوند ينم  کثرت در عالمييدايموجب پ  طبعا، ندارند يت خارج ينيع

 بـه  گـر از آنجـا کـه   يبه عبارت د .ض مقدس استي ف،ن است ي در مقام ع   يبروز کثرت خلق  
در مراتـب    کـه ي در حـال ،رديـ گ ين بـشرط ال شـکل مـ   ينها ظهور تع ت، فيض اقدس ٴواسطه

ـ ٴ واجب تعالي به واسـطه ،ز وجود دارد  ي ن ي ظهور در مراتب خلق    ٴنهيتر زم  يينپا ض واحـد  ي ف
له يوسـ  نيدهد و بـد  ياز پاسخ مين نيبه ا واحد   يا نفس رحمان  ي فيض مقدس    يعني ،يگريد

، رحيق مختوم( .گردند ي ظاهر و آشکار م،اند هيان ثابت اعينيتعينات خلقي و عيني که مظاهر ع 
  )٣١٤  ص،٢ج، تحرير تمهيد القواعد. ٥٣٨ص ، ٣ ـ ١ج در شرح حكمت متعاليه، 

حق مخلوق  « است که از آن بهي وجود عام و منبسط،ض و فعل صادر از خداوند   ين ف يا
حا ن و مخلـوق را کـه اصـطال   ي موجـودات متعـ  ٴن وحدت، همهير عو دشود  ياد م ي هم   »به
چنـان سـعه و   ر پوشـش خـود دارد و وحـدتش    يـ ز ،شـوند  يده مـ  ينام »ءيوجود بشرط ش  «

را همـه ممکنـات در   يـ ز؛   را تصور کـرد    يک و دوم  يتوان شر  ي آن نم  يکه برا اي دارد     گستره
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 همچون صـادر اول و دوم  ،ر خودي غ ي برا يين فيض منبسط جا   ي ا ١. وجود او مستقرند   ٴهيسا
حتي  ،هي االيه است به ذي نسبت آيکه نسبتش با حق تعالين آناو در ع . گذارد ير آن نم  يو غ 

 ، همچون ذات حـق اش  و گستردهيوحدت اطالق ل  يدله  ب ن همه ي با ا  . هم ندارد  يوجود فقر 
 ي ظهور عيني اسما و صفات الهي است و تمامٴض مايهين فيا. ستي او ني برايکي و شريثان

جـه  يرد و در نتيـ گ يبر مـ  از ازل تا ابد در اقوس صعود و نزول ر     يمراتب تعينات عيني امکان   
 .در خود دارد ن سه عالم دارنديک از اي که هريعوالم عقل، مثال و طبيعت را با همه مقاطع

 يو الحق سبحانه و تعال«: ديگو ي ميقونو )٣٦٨ ص٣ ج و ٣١٨ ص ٢ج ، تحرير تمهيد القواعـد   (
ـ  مـن ح جادهيار الواحد و االة اظهح عنه اال واحد الستصدري وحدة وجوده لم   ثيمن ح   ثي

 يکونه واحدا ما هو اکثر من واحد لکن ذلک الواحد عندنا هو الوجود العام المفـاض علـ              
پيـشگفتار شـرح    ( ». مماسبق العلـم بوجـوده     وجدي المکونات و ما وجد منهما و ما لم          انياع

  )٧٣ ـ ٧٤ص  ،فصوص الحكم
ض واحـد منبـسط صـادر    يفـ ت امور از خداوند متعـال بـه واسـطه    ي نهايب بين ترت يبد

 و ي از وحـدت اطالقـ    ،ض بيكراننـد  ي مراتب و درجات آن ف     يهمگ کهيل آن دله  شوند و ب   يم
 بالـذات واجـب   ين اطالق بالعرض و به تبع وحدت اطالق  ي اگرچه ا  .رعددي برخوردارند يغ

ـ  ، شکل گرفت   اگر با فيض اقدس ظهور علمي اشيا       نيبنابرا.  است يتعال  فـيض   ٴواسـطه ه   ب
، يجـاد در نـزد اهـل معرفـت       البته منظور از ا   . گردند يجاد م ين ا يامور در عالم ع   ن  يمقدس ا 

تحريـر  ( .اسـت ) ض مقـدس يف(قوابل و استعدادات با وجه ظهور وجود        ينيظهور و بروز ع   
  ٢)٣٢٩ و ٢٦٠ ص ،٢ج، تمهيد القواعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ک.ر. (فاني روشنگر اسـت مخلوق اول بر اساس مباني عرو اصطالح صادر اول در اينجا تفکيک ميان     .  ١

  )٤٣٨، ص ١٣٧٨ آملي، زاده حسن
 هويت مطلقـه كـه   ايذات واجب تعالي :  شد اني وجود ب ي چهار گونه اعتبار برا    نجاي تا بد  بي ترت نيبد . ٢

  دانند؛ ي اساس وجود او را البشرط مقسمي منياطالق براي او عنوان مشير است نه وصف و قيد و بر هم
 و کثـرت را  يان امکـ ني هرگونـه تعـ  ي که عبارت است از وجود بشرط ال که نف    تي و واحد  تيمقام احد 

 واحد منبسط که عبارت است از وجود البشرط ضي است؛ ف مطلقه محدودتر تيکند اما نسبت به هو     يم
 ريـ  کـه در ز ديـ  مقيهـا  ي هـست اي آن است و باالخره موجودات ممکن ديقسمي که اطالق و انبساط ، ق   

  .شود ي مادي ءيتند که از آنها به وجود بشرط ش منبسط هسضيگستره ف
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  گانه سه) عوالم (ينات خلقي تعض مقدس ويف
 :شود  لحاظ تعينات تفصيلي به سه عالم تقسيم مياين فيض در عين وحدت، به از منظر عرفان

 اسـت كـه در عـالم     ي شامل سلسله عقول و نفوس است و اولين عالم         .عالم ارواح . ١
 آن اسـت کـه ظهـور و    ،ن عالمي ايژگيو .تر است ي کاملجاد شده و از دو عالم بعد      يعين ا 

ـ افته و از تقيجودش صرفا به صورت معنا تحقق        ـ ي ن شـکل و مـاده    همچـو يدات و تکثرات
... عقل اول و دوم و   همچون   يگاه موجودات عقالن  يجا ،دگاهين د يبر اساس ا  . مصون است 

  .خواهند بود در عالم ارواح
ب و يـ جـه از ترک   يكننـد و در نت      معاني در آن به صورت اشكال ظهور مـي         .عالم مثال . ٢

   . نسبت به عالم ارواح برخوردار استيشتريت بيمحدود
، از د و تركيب معنا و اشـكال و مقـادير  افزون بر تركيب ماهيت و وجو    .عالم اجسام . ٣

ـ  ن ي و و ديگر لوازم ماده و تركيبات ماد        ي و زمانمند  ي مکانمند يژگيو  .ز برخـوردار اسـت    ي
تحريـر تمهيـد   ( .ف اسـت يار ضـع يبت و احتجاب آن بسيل غيدله ن عالم بيظهور وجود در ا   

  )٣٣٤ و ص ٢٣٤-٢٣٣ ص ٢ج، القواعد
ـ ا بـا جميـع   يانيت سري مع،است ي کماالت مظاهر امکانٴجامع همه بسط که   منفيض   ن ي

ـ بـه تعب  . دارد ياز عقل گرفته تا موجودات ماد     مظاهر امكانيه و و جودات مقيده        فـيض   يري
بـر فـيض    يطـار ن موجودات هم ياض حق متعال است و ي نفس تعين و ظهور و ف   ،منبسط
 )١٣٠ ، صپيشگفتار شرح فصوص الحكم( .ستندياو ن اما همه با ،ن او با همه هستيا .اند مقدس

 فـيض مقـدس را نفـس       ،يده امکـان  يض مقدس با وجودات مق    يرابطه ف  از   يدرک بهتر  يبرا
ن بـساطت بـا   ي اسـت کـه در عـ   ينظير بازدم نفس انسان  ي اله ضيرا ف ي ز ؛اند يده نام يرحمان

ن يعـالم عـ  ن در يز و كلمـات متعـ  يبرخورد به مخارج دهان موجـب ظهـور حـروف متمـا     
 )٣١٤ ص ٢ج ، تحرير تمهيد القواعد(. گردد يم

ـ نواحد  ٴن فيض گستردهي چيزي جز مراتب ا ،گانه موجودات عوالم سه   يبه هر رو    .ستي
بـه  تابد و آنان را از پرتو خـود       مي اند،  يض همچون نوري، بر ممکنات که ذاتا ظلمان       ين ف يا

  .رساند ظهور مي

   دگاه عارفانيان دي در بيانينکته پا
د قـرار گرفتـه     يکأ از عارفان برجسته مورد ت     يتعداد قابل توجه  از سوي    ،دگاه فوق ياگرچه د 
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ـ   ،ن رشـته ي از بزرگان ايبرخ، است  مناقـشه  يهـا  يـدگاه  د)٦٨٣  ـ ٥٦٠( ي ماننـد ابـن عرب
 ي نظريها اني جري تمامي اساسيا که به گونه يو .اند ين باب ابراز داشته را هم در ايزيبرانگ

 يهـا   از کتـاب ي در مواضـع متعـدد  ، قرار دادهريثأ تحت ت، پس از خود   ي اسالم در عرفان را  
 ٴعده منبسط و قاضي، ف ظهور کثرت در عالم ٴ درباره ،هيفتوحات مک طور خاص در    ه  خود و ب  

  .دينما يمقبول منااست که بعضا گفته الواحد سخن 
 از تيم واحـد  مقا دريمعتقد است که حق تعال   ، عارفان  از ياريبس برخالف حکما و     او

 متعـدد  يهـا   صفات و جهات متكثره و نـسبت ي بلکه دارا؛ستي برخوردار ن يقيوحدت حق 
 خاص و ي معلولييداي موجب پ، جهاتني از اکيتواند به لحاظ هر ياست و لذا خداوند م   

  . گرددري امور کثشيدايمنشأ پ جهيدر نت
 دگاهي به د،ستيوجوه ن العيواحد من جم،  مقامني ادرکه نشان دهد خداوند    آن ي برا يو

کند و با صفت  ي مجاديکند که معتقدند خداوند با صفت قدرت، جهان را ا       ياشاعره استناد م  
شود و با  يگردد و با صفت اراده موجب اختصاص جهان م       ي و احکام م   ميعلم موجب تحک  

ـ  بـودن او غ دي روشن است که مر،اند  قائل به صفات زائد بر ذات   هکه اشاعر نيتوجه به ا    از ري
  ١.عالم بودن و قادر بودن است

 همچنان در ، که با اشاعره داردينيادي بنيها  تفاوتٴ با همهيدهد که ابن عرب  ي نشان م  نيا
را از حيكمـان  مـراد  باشد و به همين دليل گويـا نتوانـسته اسـت     مي ري آنها اس  يچنبره فکر 

 بـا  ي حـق تعـال  يات ذات و صف اسماتيني عٴ رابطهزي و ند خداوني، وحدت ذات  اعده الواحد ق
 با کثرت يا  مالزمهي کثرت مفهومميدان ي که مي حالدر .ابدي در،ذات به عنوان واجب الوجود 

 بـر   ي متکثر مي مفاه ،يني ع يقي وحدت حق  ني هستند که در ع    ي امور ي بلکه گاه  ، ندارد ينيع
 و   برخوردار است  يني ع يقي از وحدت حق   تيدر مقام واحد  هم  خداوند   و   کند يآنها صدق م  

اگرچـه  به سخن ديگـر  . ني نه عالم ع ، است ح منطبق بر او مطر    مي مفاه ٴکثرت تنها در حوزه   
 عـين يكـديگر و عـين     آنها مصداقا  ٴ مفهوماً غير يكديگرند، همه    ي،صفات ذاتي واجب تعال   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال يصدر عن الواحد من كل وجه إال واحد و هل ثم من هو على هذا الوصـف أم ال فـي ذلـك نظـر                    «.  ١

للمنصف أ ال ترى األشاعرة ما جعلوا اإليجاد للحق إال من كونه قادرا و االختصاص من كونه مريـدا و    
ء مريدا ما هو عين كونه قادرا فليس قولهم بعد هذا إنه واحـد مـن    األحكام من كونه عالما و كون الشي  

كل وجه صحيحا في التعلق العام و كيف و هم مثبتو الصفات زائدة على الذات قائمة به تعالى و هكذا        
 )٤٢ص ، ١ج تا، ابن عربي، بي(» .القائلون بالنسب و اإلضافات
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  .ندي ذات اوني همه عنهايو ااست  او عين قدرت و علم او ٴاراده اساس اين براند و  ذات واجب
کنـد و   يمـ مخالفـت   الواحد در مورد خداوند  ٴ قاعده انيشدت با جر    به گري د يي در جا  او
در مقام اشکال بر     هيله اال راتيالتدبدر کتاب   و   ١خواند ي مردم م  نيتر  به آن را جاهل    نامعتقد

 اشکال هـم توسـط    نيکه از قضا ا   مي داند    الواحد   ٴقاعدهبا   يتنافرا در    ي قدرت اله  حکما،
 غزالي درباره قاعده الواحد و يها ديدگاه( .اند ده و حکما به آن پاسخ داده وارد ش اشاعره بر حکما    

 ر اگـ ، الواحدندٴ که معتقد به قاعدهي بر خالف باور مردمانديگو ي ميو )٤١ ـ  ٦٤  ص،نقد آنها
ـ  از اري و اگر غ،نديافري بي موجودات متعدد  کبارهيتوانست   ي م ،خواست يخداوند م   ، بـود ني

 ياياشـ وجـود يكبـارهٴ      ييچون از سو   .ديگرد ينقص قدرت خداوند م   موجب قصور اراده و     
 قـدرت خداونـد هـم بـه امـر      گري دي و از سو، ندارد و ذاتا ممکن است     يمتعدد امتناع عقل  

.  فاعل وجود داردريثأ در تي قابل و نه مانعي از سوينه مشکل ني بنابرا .رديگ ي تعلق م  مکنم
کـه  ني ا تي نها .نديافري را ب  ي امور متعدد  ،مر واحد  ا يتوانست به جا   ي اساس خداوند م   نيبر ا 
شاء سبحانه الخترع موجـودات متعـدده دفعـه واحـده            ولو:  است فتادهي اتفاق ن  ي امر نيچن

التـدبيرات اإللهيـة فـي    ( . عن الواحـد اال واحـد  صدري بعض الناس من انه ال    هيدعيخالفا لما   
  )١٢١، ص إصالح المملكة

 حکما در بحـث  دگاهيکند که به اعتقاد او ناقض د يشاره م اي به مواردي و،ني بر ا  افزون
 رهي داي مرکزٴ از نقطهميتوان ي است که ما م  اني ب ني موارد به ا   ني از ا  يک ي .قاعده الواحد است  

ـ  و ا،مي کنمي دائره ترسطي را بر مح   يفراوان و متعدد    خطوط ، واحد است  يکه امر   نـشان  ني
 امور متکثر شـده اسـت و   ييداي منشأ پ،تکثرش وحدت و عدم     ني واحد در ع   ردهد که ام   يم
 و سپس با اسـتفاده از    » عن الواحد اال واحد    صدريفبطل قول من قال انه ال       « که   رديگ  جهينت
ـ    ي مي متوجه واجب تعال  ، نقض نيا ـ از خداونـد را توج  واسـطه  يشود و صـدور کثـرت ب  هي
و خواجـه  ي گفته است و از شي پي سخن را امام راز ني ا ابهقابل توجه است که مش    . کند يم

  )٤١ـ٦٤ ،هاي غزالي درباره قاعده الواحد و نقد آنها ديدگاه(. اند داده بدان پاسخ گراني و د６يطوس
ـ   نيتـر  ، مهـم )٦٠٧ ـ  ٦٧٣(  صدرالدين قونـوي ،در مقابل  و ي، جـام ي شـاگرد ابـن عرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عيان الحق واحد من جم« قولي و » الواحد اال واحد عنصدريال « العالم اجهل ممن قال  ي ف يفال ادر « . ١

 ني مذهب األخر من بعض الوجوه فاي ان النسب من بعض الوجوه و ان الصفات ف  علميو هو   « »الوجوه
 »)٧١٥ص ، ١تا، ج ابن عربي، بي( .» الوجوهعيالواحد من جم
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ا  الواحـد ر ٴ بـاور دارنـد و هـم قاعـده     تي مقـام واحـد    يقي هم به وحدت حق    ،گري د ياريبس
   .دانند که همان فيض منبسط است ياند و هم امر صادر از خداوند را امر واحد م رفتهيپذ

  هاي عرفان با فلسفه در پيدايي کثرت تفاوتخالصه 
ي متحقـق    کثرات امکـان   ٴکه همه  ه معتقدند يروان حکمت متعال  ي پ ، حتي مانيعموم حک . الف

د يـ گو ين مـ  يگونـه کـه صـدرالمتاله      آنکـه   ين ولو ا  ؛ از وجود دارند   يا در عالم خارج، بهره   
 . نباشد يگريز د ي به حق متعال چ    ياز باشد و ذاتشان جز فقر وجود      ين فقر و ن   يوجودشان ع 

ـ  قائـل ن ي وجودي حق تعالي جز برايچ روي به هي،دگاه عرفان يداما   را   اويست و ماسـوا ي
  .داند ي ميتنها نمود و ظهور و

 .ت و صدور استيدر باب اصل عل، سفهان عرفان و فلي مي اساسيها ي از تفاوتکي. ب
 در مظـاهر و   و كثرت را صرفا استبه وحدت شخصي وجود معتقدعارف كه با توجه به آن   

و نه وجود  است او به معناي تجلي و ظهورت در نزد يت و فاعليعل ،داند شئونات وجود مي
 هيچ  است ونمود آن حقيقت مطلق  عبارت از اولين ظهور و   ،و در نتيجه صادر اول    .واقعي  

عليت فعلـي وجـودي اسـت کـه موجـب       ،  در حالي که در حکمت    . اي از وجود ندارد    بهره
  )٧٤  ص،١ج، تحرير تمهيد القواعد( .شود  موجود يا موجودات واقعي ديگر ميپيدايش
 کـه حکمـا در      ي در حال  ،دانند يض منبسط م  ي را ف  ي اله ٴعارفان فعل واحد بالواسطه   . ج

ن صـادر را عقـل   ي اولـ ،گري ديارينا و بسيمان مشاء، ابن سيز حک ا .ن باب اختالف دارند   يا
يز از عقـل دوم   متمـا ي است و طبعا وجـود   ي عقل بعد  ييداي پ أدانند که او خود منش     ياول م 

ض منبسط ي صادر اول را في از مکتب عرفانيروي به پ،نيلهأ که صدرالمتي در حال؛دارد... و
ـ  بـه ا   .دا کند يپرا   ي وحدت ٴ نقطه ،دو گروه  نير ا ان نظ ي کرده است م   يکه سع ين گو ا  .داند يم ن ي

ـ ،نـد ا ل با هـم متفـاوت  ي تنها به اعتبار اجمال و تفص،ض منبسطينحو که عقل اول و ف   ي ول
الـشواهد   و ٣٣٢ ـ  ٣٢٨، ص ٢، جالحكمة المتعالية في االسفار األربعة( .ستندير هم ني غيزيواقعا چ

  )٧١ ، صالربوبية في المناهج السلوكية
 ممکنات را ٴ است که همهي و اطالقي سعي وحدت، وحدت صادر اول،ر اساس عرفانب .د

جـز اطـالق و انبـساط را    ه  بـ يديـ چ قي اسـت کـه هـ   يا  وحدت او به گونه.دهد ميپوشش  
ـ    که  ين آن  در ع  .)يالبشرط قسم ( تابد يبرنم  ٴ در همـه ي دارد و سـار    ي سـازگار  يبا هـر کثرت

صـادر   اسـت کـه   يا اش، به گونه و گستره   ندارد وجود در او    يبي ترک ، است يوجودات امکان 
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 آخر و در عين ل،او همچون خداوند در عين او     . نديتحت پوشش او   يگهم... دوم و سوم و   
مقيد بـه اطـالق و   او که ن تفاوت يبا ا .ندارد... ظاهر، باطن است و مانند او ثاني و ثالث و       

 ، مـشاء  ي که از نظر حکمـا     يلدر حا  ؛ست ا  مبرا دي ق ني واجب تعالي از ا    يلو ،عموم است 
ات  مباين با ديگـر موجـود     ،واجب تعالي  وجود   يعني ؛گرنديکديبا   متباين   يوجودها حقايق 

) عقـل اول (اول است و طبعا صـادر  صادر اول مباين با صوادر بعدي  است و وجود   مكانيا
گر االبته  .ر موجودات مادون استيز از عقل دوم و سايمحدود و متما ء،ي بشرط شيموجود

 مراتب تشكيكي يك حقيقت گـسترده  ي وجودها همگنديگو ي مهي متعاليآن گونه که حکما   
آنها باشد، امکـان صـدور يـك واحـد گـسترده         ٴ   مرتبه نيباشند و واجب تعالي واجد باالتر     
وجـود  اسـت،  ) وجـود بـشرط ال  ( و حقيقت هستي     يعالتشكيكي كه عين ربط به واجب ت      

ـ با ااما بود؛  خواهد نيمشّائ سخن زاتر  يقعمخواهد داشت و طبعا بحث     هنـوز  ن وصـف  ي
اسـاس    زيرا بـر ؛توان داشت ي از وحدت مطلق، بساطت مطلق و مانند آن نم  ي مناسب ريتفس

 به طـرد کثـرت      دي مق يعني ؛ست ا  بساطت بشرط ال   ي، بساطت واجب تعال   ،هيحکمت متعال 
ـ  او خواهد بود و در اي موجب عدم اطالق ذات    دي ق نياست و خود ا    ورت آنچـه از او   صـ ني

اطـالق فـيض    تـر از      نـازل  يا در مرتبه مطمئنا  که   خواهد بود    دي مق ي فعل زين ،گردد  مي رصاد
  )٧٧ ـ ٧٦ ص،١ج، تحرير تمهيد القواعد(. دخواهد بو يمنبسط عرفان

  يريجه گينت
، يتهمچون اصل واقع  وجود دارد؛    ياصول مشترک  ،تم عرفان و حک   شناسي  يدر نظام هست  

که کثرت در عالم بر اساس قاعده الواحد و با      ين و ا  يکثرت در نظام هست   ،  يوجود حق تعال  
خورد كـه   نيز به چشم مي ييها ين حال تفاوت در ع  ؛شود ي از خداوند صادر م    يا يژهب و يترت

  .جدي است
 بودن ياعتبار  وجود ويوحدت شخص همچون يموارد بر يدگاه عرفانيبه عنوان نمونه د

 يت بـه معنـا    يـ علبه عنوان واجب الوجود،     ) يبشرط مقسم وجود ال ( ت مطلقه يکثرت، هو 
ـ ان ثابته در پيض اقدس و اع ينقش ف ،  آنجاد  يامعلول و نه    به   يظهوربخش يش کثـرت در  داي

ـ کأتبه عنوان فعل خداونـد       ض منبسط يفسرانجام  و  ،  عالم کـرد  ي کـه رو   ي در حـال   ؛د دارد ي
ـ    حکما مع  .گر است ي د يا گونه ، عمدتا به  ن موارد ي در ا  يفلسف  يجـز حـق تعـال    هتقدند کـه ب

وجـود واجـب   و  اسـت،  ي و واقعـ يقـ يحق ز وجود دارند و لذا کثـرت  ي ن يگريموجودات د 
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ـ و نه هو  ) تيا احد يت  يمقام واحد ( است    بشرط ال  ي وجود ي،تعال ت بـه  يـ ت مطلقـه، عل ي
ض ي نه فـ ،ن صادر از خداوند عقل اول استيکه اولينباالخره او  جاد معلول است، ي ا يمعنا

ـ يـ ن و پ  يلهأصدرالمتري؛  آ. منبسط  ي ولـ ؛داننـد  يض منبـسط مـ  ين صـادر را فـ  يروانش اول
  .دانند ي مي موجود و نه اعتباري آن را امر،برخالف عرفا
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