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 همخوانی توحید با وحدت وجود عرفانی 
 زواره عبدالرضا سالمی                                          

     شمیسیدمحمد اسماعیل سیدها

 
 از عقلي لحاظ از( توحيد مسئله ويژه به) شريعت آن عقايد و اصول تفسير توحيدي، اديان در

 خود هاي يشهاند  تطبيق و تحميل به گروهي ميان، ناي در. است اديان پيروان اصلي هاي دغدغه
 بين دار ريشه اختالفي  امر ناي  و( اند متهم نيز گروهي و) کرده اماقد ديني باورهاي به

 مباحث ديني، هاي گزاره در انگيز بحث مسائل از يکي. است آورده پديد ديني دانشمندان
 توحيدي تبيين و...( و متکلمان و فقها مانند) دانشمندان برخي سوي از شده تبيين توحيدي

. است( وجود شخصي وحدت يا) وجود وحدت نام با( مياسال و) نظري عرفان در شده ارائه
 به   ميعل کتبي و مقاالت وجود وحدت ةمسئل مورد در گرچه- شده انجام يهاي بررسي با

 اتاي و روايات با وجود وحدت نسبت) مسئله ناي  خصوص در - اما آمده در تحرير ةرشت
 لـشک و البـق در اـما ،دهـش رحـمط ريختهـگ و تهـجس ورتـص به البيـمط (يانيـوح

 ناي در نويسنده  اصلي هدف رو ناي از است نگرفته صورت کاري چنين کادميکآ پژوهشي
 متناسب) روايات و اتيآ بيان و نقلي منابع در ملأت  و عقلي تحليل ةشيو با که است آن همقال

 نيز و) ياتروا و اتيآ ناي  تطبيق و بررسي به( مختلف عوالم و مقامات در عرفاني عناوين با
 مسائل ميان( مخالفان برخي سوي از ادعايي) تهافت عدم بر و پرداخته عرفاني مسائل با( ادعيه

 .نمايد تأکيد شريعت و عرفاني

 وحدت وجود، وحدت شهود، وحدت شخصي وجود، تشکيک،  شريعت. :اــه هدواژـكلی
 مقدمه 
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 ، چه نسبتي با توحيد مقبول از سوي ادياننرفااارائه شده از وحدت وجود از سوي فالسفه و ع

شود   ميد. اين دغدغه و اختالف )همانند ديگر اديان( در ميان عالمان مسلمان نيز مشاهده دار 

ر ديگر اديان(، توحيد در اسالم، بسيار مختلف ثنويت و تثليث د هاي چراکه )بر خالف نظريه

زالل و با ادله عقلي قابل اثبات است. مباحث توحيدي، عالوه بر آنکه درآيات و روايات مورد 

مباحث،  ترين استناد است، در علم کالم و فلسفه نيز با رويکردي برون ديني به عنوان يکي از مهم

)و عقلي « نقلي»اثبات آن در کالم بيشتر  ةمورد بررسي قرار گرفته است هرچند رويکرد و شيو

و  «توحيد»ن مباحث را تحت عنوان اي  است و متکلمان،« عقلي»پسيني( و در فلسفه به صورت 

، الهيات بالمعني االخص و واجب الوجود و مشخصاً« وجود»فالسفه آن را در مباحث مربوط به 

ن مبحث پرداخته و اي  ن عرفان نظري نيز بهن ميان، عالمااي . دراند مورد بحث و کندوکاو قرار داده

ارائه شده و توحيد مطرح شده در شريعت نيز  ها تبيين توحيدي از سوي آن ترين معتقدند دقيق

 ن تبيين است. اي  مساوق با

ن است که مباحث ارائه شده در عرفان نظري در خصوص وحدت اي ن مقاله سعي براي  در    

ات و روايات مقايسه و قرابت يا يآ ا مباحث توحيدي درشخصي وجود، به صورت تطبيقي ب

ات و روايات به صورت پراکنده )يا شاهد مثال و يآ  اثبات شود. هرچند ارجاع به ها يگانگي آن

ن مباحث اي  )با توجه منابع مختلف عرفاني( ، اماشود  ميعرفان نظري مشاهده  هاي  بامؤيد( در کت

به يکديگر صورت  ها و روايات در کنار هم و ارجاع آنات يآ  ةبه صورت تخصصي با مقايس

ادعايي عرفا( را از متون  نگرفته است که الزم ديدم با نگاهي تفصيلي و همه جانبه، توحيد ناب )

ات و يآ ن زمينه را )که به دليل ارجاع به برخياي  و شبهات مطروحه در نيممقدس استنباط ک

 روايات صورت گرفته است( پاسخ دهيم. 

و    ميمختلفي که در مکاتب مختلف فلسفي، کال هاي نخست به تعريف و تبيين ةدر مرحل    

پردازيم، سپس به   يـمده است ـان شـود بيـک در وجـدت و تشکيـوص وحـرفاني در خصـع

گذرا  اي در اسالم اشاره  ميمختلف توحيدي در اديان )توحيدي( و نيز مذاهب کال هاي برداشت

پس از آن به تبيين توحيد ارائه شده در عرفان نظري با فربهي بيشتر به تحليل خواهيم داشت و 

کريم و روايات اهل بيت عليهم  قرآنات يآ  پردازيم. و سرانجام از رهگذر مراجعه به  مي لهـمسئ

را با مباني توحيدي عرفان نظري  ها وناگون )توحيدي(، مطابقت آنـوضوعات گـالم در مـالس

 م.کني يمبررسي 
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 تصوير وحدت وجود

مختلف از وحدت  هاي ن بخش، به ديدگاـاي  ود درـدت وجـر وحـدر تفسي ها اوتـوجه به تفـا تـب

 کنيم:  مين عرفا را تبيين اوجود، اشاره و ديدگاه مورد نظر محقق

 
 وحدت وجود .الف

 در کتب فلسفي است زيرا فيلسوفان، وحدت را از« وجود»اين اصطالح مربوط به مباحث 

که ناي  ان وجود و موجود وـز تفاوت ميـين آن و نيـرچه در تبيـگ، اند ود شناختهـوج هاي ژگيـوي

 د:دار ن دو يا صفت شهود است، اختالفاتي وجوداي  وحدت، صفت

 (. 38ص تباين(: )ديدگاه مشاء و متکلمان( )محموديان، ةکثرت وجود و موجود )نظري .1

 فى  ةـالمتعالي ةـالحکمله صوفيه( )رک. صدرالمتألهين، وحدت وجود و موجود: )ديدگاه جه .2

 (.39-40ص ؛ محموديان،345ص ،2،جةـاالربع ةـاالسفار العقلي    

  .(40ص ،محموديانخدايي(: )ديدگاه برخي از هندوها، اسپينوزا و صوفيان و...() سم)همهاي پانته .3

 شرح  مه دواني )رک. سبزواري،ديدگاه عال«( ذوق التأله»وحدت وجود و کثرت موجود) يا . 4
 (.39ص؛ محموديان، 362ص ، 1ج ،المنظومه    

 وحدت وجود در عين کثرت تشکيکي )يا وحدت سنخي(: )ديدگاه مبنايي صدرالمتألهين در . 5

  ،ةـاالربع ةـفى االسفار العقلي ةـالمتعالي ةـالحکم ،صدرالمتألهين()38ص،محموديانابتداي اسفار()    

 .(235ص ، 2وج 433-434،  379-254،380-255، 63-74، 35-37 ص ،1ج    

ن ديدگاه همان ديدگاه اي  وحدت وجود و موجود )وحدت شخصي وجود( و کثرت مظاهر: .6

است که در آن، وجود، واحد )و مختص به حق تعالي( و ماسواي  نرفاان از عامعروف محقق

د دار سريان ها حق تعالي در آن او، ظهورات همان يک وجودند)نه سراب و باطل( بلکه ذات

(. 40-41ص؛ محموديان، 156ص، الحکم فصوص ممدالهمم في شرح)رک. حسن زاده آملي، 

 ن ديدگاه، در ادامه بيشتر توضيح خواهيم داد.اي  در خصوص

 
 تشکیک .ب

در منطق گفته شده است که اگر صدق مفهوم کلي بر افراد خود به نحو يکسان باشد آن را 

ند )مثل صدق مفهوم انسان بر افراد آن يعني حسن و حسين و ...( و اگر صدق آن بر متواطي نام

اشد و اقدم و ... نسبت به  نکه صدق آن کلي بر يکي به نحواي  افرد خود متفاوت باشد )مثل
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خواجه طوسي، مصداق يا مصاديق ديگر باشد( آن را مشکَک گويند )مثل مفهوم وجود( )

 (.9-10ص، يشرح عالمه حل ،نصيرالدين

 
 نرفاایک بر اساس ديدگاه فالسفه و عانواع تشک

 تشکيک خاصي )بازگشت مابه االشتراک به  .2؛ و مفهومي: )ديدگاه مشاء(   ميتشکيک عا .1

 رک. بهارنژاد، و 190 -191ص )آشتياني، )ديدگاه فهلويون و محققان از حکما( مابه االمتياز(:

 ؛ .(7-8ص

تشکيک اخص  .4 ؛يت از يک حقيقت و بلکه يک فرد(تشکيک خاص الخاصي: )حکا .3

تشکيک صفاء )اخص الخواصي(: حقيقت وجود مبراي از کثرت و نيز وحدتي  .5؛ الخواصي

نکه در مظاهر و تجليات اي  ن تشکيک در عيناي  نيست که مقابل کثرت باشد يا با آن جمع شود و

يقت نيز موجود بوده و در عين است، بنابه سريان حکم احدالمتحدين در ديگري در اصل حق

 .ن همان ديدگاه محققان عرفاستاي(. جاهماننيست) ها اثبات، تفاوتي ميان آن

 
 در باب توحید ها ديدگاه

د و آن عبارت دار  در شرايع و حتي در مذاهب دروني يک دين، توحيد، تعريفي يکسان و مشابه

موجب اختالف ميان اديان يا مذاهب شده از يگانه دانستن موجودي برتر به نام خداست. اما آنچه 

 استارتباط ميان ذات و صفات او با مخلوقات  ةن ذات و نيز صفات و نحواي  است، توصيف

اء و نيز مخلوقات او اختالفي ـات و اسمـود ذات و صفـني وجـات يعـود کليـد در وجـرچنـ)ه

 نيست(. 

ن اي  و با زالل بيشتري مطرح شده است زيرا دربا توجه به ابعاد مختلف آن  مسئلهن اي  در اسالم    

شود که در ذات و صفات خود   ميبه عنوان خدا معرفي « اهلل»نگرش يک موجود واحد به نام 

ن همان توحيد در اسالم  است که شامل توحيد نظري )ذاتي، صفاتي و افعالي( و اي  يگانه است و

شود و عدم اعتقاد )حتي به يکي از(   مي.( توحيد افعالي )ربوبيت، تشريعي، عبادي، اطاعت، ..

ن وحدت نظر، اختالفات زيادي در تبيين اي  شود. عليرغم  ميموجب شرک به خداي متعال  ها آن

)اشاعره، معتزله، اماميه(، فالسفه و عارفان   ميمهم کال هاي ن توحيد در ميان فرقهاي  و توصيف

 ترين  دات خود را، بهترين تفسير از توحيد و دقيقمعتق ها د و هر کدام از آندار  وجود   مياسال

 دانند.   ميات و روايات يآ برداشت از
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الهيه هستند که همانند ذات، قديم  ةکالمي، معتقد به صفات ثبوتي اي به عنوان فرقه اشاعره: . الف

اني (. نامند )يعني هشت موجود قديم ذاتي در مقابل قديم زم  ميرا قدماي ثمانيه  ها هستند و آن

)تقرير محاضرات امام خميني  األمر بين األمرين -لب األثر في الجبر و القدر)رک. سبحاني ، 

 (.12صره(، 

را در  ها )در مقابل اشاعره(، نه تنها صفات زائد بر ذات را منکر شدند بلکه وجود آنمعتزله:  .ب

عمل صفات را انجام « ابتاًني»(، ذات، ها ذات نيز انکار کرده يا )بر اساس ديدگاه گروهي از آن

اما اشکال  (.45ص ،جياي  .رک ؛246-247، ص3 ج ،بحوث في الملل و النحل، انهم)دهد  مي

اي آن صفات نيست، چگونه دار  ن ديدگاه است آن است که اگر ذاتاي  اساسي که متوجه

 د نيازي به نيابت نيست.دار تواند نيابت از آن را بر عهده بگيرد و اگر  مي

عينيت در خود »خود، معتقد به   مياماميه و شيعه )وگروهي از معتزله( در مباحث کال امیه:ام. ج

هستند يعني ذاتي که صفات « صفات از يک سو و عينيت صفات با ذات از سويي ديگر

 ( .246ص ،بحوث في الملل و النحل)سبحاني، شود   ميمختلف از آن انتزاع 

به همان قول اماميه در توحيد معتقدند هرچند در مباحث  فالسفه: فالسفه در مباحث الهيات، .د

ن اصطالحي فلسفي است نه ديني و اي  پردازند و  ميمربوط به وجود، به اثبات واجب الوجود 

 کنند.  مين مسير تنها از ادله عقلي استفاده اي  در

دهد   ميرا تشکيل  ها از کل مباحث آن   ميمباحث توحيدي در عرفان نظري، ني عارفان اسالمی: . ه

ن مباحث اي  د( و برايدار ديگر به مباحث مربوط به موحد يا انسان کامل اختصاص  مي)و ني

گيرند )و در حقيقت، عرفان نظري   ميعقلي، از شهود عرفاني نيز بهره  هاي عالوه بر استدالل

و « وحدت وجود»ن بخش به توضيح بيشتري در خصوص اي  در محصول شهودات عرفاست(.

ن موجود واحد با آن چه غير او يا مخلوق )يا اي  و رابطه -«وحدت شخصي وجود»به ويژه 

 پردازيم.   مي -شود  ميتجلي( او  ناميده 

در مباحث فلسفي، قبل از مبحث وحدت وجود به بحث اصالت وجود يا ماهيت پرداخته شده     

. اما بايد قبول اند ا پذيرفتهاست که برخي مکاتب، اصالت ماهيت و برخي ديگر، اصالت وجود ر

 ، بحث اصالت وجود در عرفان نظري مطرح و پذيرفته شده است. ها کنيم که قبل از آن

وشتار تنها به بررسي تطبيقي توحيد با وحدت شخصي وجود ـن نـاي  که دربا تـوجه به اينـ    

 کنيم.  مي ديگر در خصوص وحدت وجود صرف نظر هاي لذا از بيان ديدگاه ،پردازيم  مي
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د وجود است نه ماهيت، در مباحث دار  بر اساس مباني اصالت وجود، آنچه در عين، تحقق    

د تنها وجود است و مابقي، نمودها و تجليات او دار  شود که آنچه تحقق  ميعرفاني نيز گفته 

قصود، نيست بلکه م ها هستند. البته منظور از اصيل نبودن ماهيت يا تجليات، معدوم بودن آن

و نيز واقعيت داشتن ظهورات و تجليات است  ها بالذات نبودن ماهيت و بالتبع يا بالعرض بودن آن

 (.167-169صپناه،  )يزدان

 :است به شرح ذيل  مي)از نوع عرفاني آن( مستلزم پذيرش لواز« وحدت وجود»پذيرش     

ا اموري ذهني هستند اما در ، تنه«البشرط مقسمي»و « البشرط قسمي»در مباحث اعتبارات ماهيت، 

ن دو، وصفي عيني هستند نه ذهني. البشرط قسمي، اي  بحث اصالت وجود و مباحث عرفان نظري،

به معناي موجود  -در عرفان نظري -بودن وجود   ميقيد وجود است در حالي که البشرط مقس

ن حد و تجلي ن لحاظ، عين آاي  د و ازدار نامحدودي است که در هر حدي )يا مظهري( حضور

 (.208 -216ص پناه، ؛ يزدان39و23، 22صاست )رک. آشتياني، 

است. يعني از يک سو، ذات او مطلق و « ظهور و تجلي»از ديگر لوازم وحدت وجود، بحث     

ن ذات، تمام اي  اي تعين است. ودار بدون تعين و از سويي ديگر )و درساير مقامات يا عوالم(

د اما در دار گونه که حقيقت نفس، در قواي خود، سريان دارد همانکماالت آن تعينات را دربر

 ةـالمتعالي ةـالحکم، صدرالمتألهينذات خود هم، فاقد آن قوا نيست)النفس في وحدته کل القوي()

ن همان اي  از اسماء حق است و   مي( و هر تعيني، اس221ص، 8ج ،ةـاالربع ةـفى االسفار العقلي

، «نسبت ذاتي»جليات به واسطه تنزل از مقام اطالقي ذات است )در مقابل ذات با ت« نسبت اشراقي»

 ن نسبت اشراقي يا اضافي اي  ماج است(.اند  که قبل از تمايز و در مقام ذات و به صورت

و موجب تشأن است )عرفاني( ناميده شده « اسم»شود   ميکه ذات حق در قالب آن متجلي 

 (.216-229ص پناه، )يزدان؛(246و245ص ، 2، جفصوص الحکمشود)ابن عربي،   مي

است يعني ذات حق در دل هر ذره وجود « تمايز احاطي»ديگر بحث وحدت وجود،  ةالزم    

د و تمام دار  شود و يکي از طرفين بر ديگري احاطه  ميد و مطلق، مقيد دار  داشته و با آن عينيت

يز به نفس همان احاطه محقق د و تمادار  يکي در ديگري به نحو حضوري وجود ها ويژگي

اي هويتي خاص است(. )رک. ابن ترکه، دار  شود )هرچند که موجود محيط، وراي محاط،  مي

 (.229-235ص پناه ، ؛ يزدان312-314ص ، 1،جشرح فصوص الحکم
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البته جامع اضداد بودن ذات حق تعالي با توجه به آنچه گفته شد آن است که چون ذات حق     

ن کثرات با اي  د و چون در مقام افراز،دار  ماج در خوداند  کثرات را به نحو ةقام، همتعالي در آن م

 .(235-237ص ،پناه يزدانند)دار از تضاد اي ماج نيز نحوهاند  ند، در مقامدار هم ضديت

زيرا از طرفي ذات حق در  ،نيز با توجه به مباحث قبل قابل توضيح است« تشبيه و تنزيه»مبحث     

تعينات، تجليات اويند )تشبيه( و از سويي ديگر هويت غيبيه، وراي  ةد و همدار  ذره حضوردل هر 

بسيط الحقيقه کل االشياء و »که صدرالمتألهينهر چيزي و هر محاطي است )تنزيه( و تعبير فلسفي 

ن بيان عرفاني باشد اي  تواند ناظر به  مي (103ص، اسرارالحکم)سبزواري،  «ليس بشيئ منها

، ةـاالربع ةـفى االسفار العقلي ةـالمتعالي ةـالحکم، صدرالمتألهينرک. ؛ 237-241پناه، ص ان)يزد

نيست بلکه به صورت اتحاد « متحصل با متحصل»ن اتحاد از نوع اتحاد اي  (. و110-114ص ،6ج

؛ 474و471و333ص، الحسني االسماء شرحباشد)رک. سبزواري،   مي« ال متحصل با متحصل»

 .(376صآشتياني، 

است در حالي که حلول يا اتحاد، جايي « نفي حلول و اتحاد»از ديگر ثمرات مباحث فوق،     

افتد که ما دو چيز متحصل داشته باشيم تا يکي در ديگري حلول کرده يا با هم اتحاد   مياتفاق 

 (.241-244صپناه،  پيدا کنند و شيء ديگري را به وجود آورند )يزدان

از سوي « مختلف نفس االمري هاي لحاظ»ث وحدت وجود، پذيرش از فروع ديگر بح    

ن معنا که در عرفان، هم وحدت حقيقي، هم کثرت حقيقي و هم وحدت نسبي، با اي  عرفاست به

د که دار است. يعني وحدتي حقيقي وجودفته شده نگرش نفس االمري )نه معرفت شناختي( پذير

 رک.آشتياني،؛ 244-249ص پناه، است)يزدان را در خود مستهلک و هضم نموده ها کثرت ةهم

 (.151-153ص

اکنون الزم است که نگاهي گذرا به انواع تجليات ذات حق در مراتب مختلف داشته باشيم.     

ن اي  يکي از مباحث عرفان نظري، بيان چينش نظام هستي بر اساس وحدت وجود است. در

جبروت  .2 ؛الهوت .1عوالم از  اند بارتعشود که   ميچينش، نظام هستي به پنج عالم تقسيم 

 کون جامع )انسان کامل(. .5 ؛ملک .4 ؛ملکوت )مثال( .3 ؛)عقل(

مقام ذات يا هويت غيبيه و مقام  ها اي مراتب مختلف است که اولين آندار عالم اول، خود    

است که    ميان مقام، مقاي  آن است که مبينالتعين يا الاسم و الرسم است که تعبيرات ياد شده، 

 توان در آن سخن راند.   مين
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و نسبت علميه قابل مشاهده   مين عالم، تعين اول است که در آن، تنها تعين علاي  دومين مقام در    

 د.دار ماج وجوداند  است و مابقي اسماء در آن به نحو

ان ثابته )تجليات ام واحديت و تکثر اسمايي و نيز اعيـت که مقـاني اسـن ثـدي، تعيـام بعـمق    

 مادون( است.

گيرد که شامل سه عالم عقل، مثال و ماده است که با   مين عالم، عوالم خلقي قرار اي  بعد از    

سريان نفس رحماني و بر اساس اطالق قسمي، از تعين ثاني و مقام واحديت و با فيض مقدس، 

حقايق و مراتب ياد شده را در  ةهم د کهدار در پايان هم عالم انسان کامل قرار يابند.  ميتحقق 

 رک.آشتياني،؛ 297-651ص پناه، خود جمع نموده است لذا آن را کون جامع نامند)يزدان

 (.447-453ص

 
 ات و روايات توحیدی  يآ  بررسی

اي سه مرتبه است که )بر اساس سير سالک در قوس صعود( دار  در يک تقسيم بندي کلي، توحيد

توحيد  .ب ؛يد افعالي)که برابر با فناي ظاهر يا فناي افعالي است(توح .عبارت است از: الف

توحيد ذاتي )مطابق با دومين  .ج ؛صفاتي )برابر با اولين مرتبه فناي باطني يعني فناي در صفات(

، «الحول و القوه اال باهلل»ن سه مرتبه به ترتيب برابر است با،اي  فناي باطني يعني فناي ذاتي(. ةمرتب

فناي ذاتي هرچند در «(. محق»و « طمس»و « محو»)برابر با سه فناي، « الهو االهو»، «الاهللالاله ا»

عالي  ةشود )مانند سير انبياء پيشين عليهم السالم( ولي مرحل  مي)مراحل عاليه( تعين ثاني نيز درک 

فتح شده و شان عليهم السالم اي  ن تجلي تنها براي نبي اکرم و وارثاناي  آن در تعين اول است و

شرح فصوص تعين ثاني رخ داده است(. )رک. قيصري،  ةبراي ديگر انبياء عليهم السالم تا مرحل
 (.411-413صپناه،  ؛ يزدان71-75ص شرح گلشن راز،؛ سبزواري،  739ص، الحکم

ياهو يا من الهو »مقام الاسم و الرسم و غيب هويت است و عباراتي مانند گفتيم که مقام ذات،     

د و آنچه در برخي از روايات از تفکر در مورد آن نهي شده و معرفت دار  ن مقام اشارهاي  به« وااله

يا مَنْ ال يَعْلَمُ کَيْفَ هُوَ إِلّا هُوَ، يا مَنْ »به آن، احاله به محال شده است مربوط به همين مقام است: 

 «امْتَنَعَ وُجُودُهُ جَوَائِلَ الْأَوْهَامِ» ( و80، ص2 ج ،)ابن طاووس «ال يَعْلَمُ ما يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ

مقامات و تجليات  ةبنابراين )هرچند که هم (232، ةـنهج البالغو رک.  57، التوحيد)ابن بابويه، 

د( بايد بحث توحيد را از اولين تجلي ذات يعني تجلي احدي دار  در ذات به نحو کمون وجود
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ن احديت تعين اول يا مقام او ادني است. توحيد صفاتي ن معنا که توحيد ذاتي همااي  آغاز کرد به

ن اي  در نيز در تعين ثاني قابل دسترسي و توحيد افعالي مربوط به تجليات و مظاهر خلقي است.

دهد با نگاهي تقريبي به اقسام سه گانه توحيد و برخي   ميبخش که رسالت اصلي مقاله را تشکيل 

 :پردازيم   مين خصوص اي از شبهات در

 
 توحید ذاتی )وحدت در تعین اول( .الف

ن اي  اسما و صفات است با ةکاک هماند  ماج و کمون واند  ن مقام )مانند مقام ذات(اي  از ويژگي

است يعني تنها علم ذات به خود افراز شده است و « علم ذات به ذات»ن مقام، مقام اي  تفاوت که

اي   مين مقام به اسااي  ن مقام مندمج است.اي  در« بشرط ال»البته کثرت اسما و صفات نيز به صورت 

هويت »، «نسبت علمي»، «اقرب التعينات»، «تجلي احدي ذاتي»،  «اول ةتعين يا تجلي يا مرتب»مانند:

، «مقام او ادني»، «برزخ اکبر»، «حقيقه الحقائق»، «احديت يا مقام جمع»، «وحدت ذات»، «مطلقه

 ؛187ص، تمهيد القواعدترکه،  ابن وانده شده است)رک.و...خ«غيب اول»، «حقيقت محمدي»

 (.392-407صپناه،  يزدان

است يعني سريان اطالقي حق « نفس رحماني»گونه که گفتيم يکي از مباحث عرفاني  همان    

تعالي که از تعين اول آغاز و با فيض اقدس در تعين ثاني و با فيض مقدس در مظاهر خلقي ادامه 

ه يآ شود که اشاره است به  مين مقام با نام رق منشور نيز ياد اي  از ) (277ياني، ص)آشتکند  ميپيدا 

جا  ناي  گيرد که در  ميتوحيدهاي سه گانه را در بر ةو به تعبير ديگر هم( 3/طور«)مَّنشُورٍ   فىِ رَقٍ»

 کنيم.   مياياتي مطابق با آن اشاره وات و ريآ  )به مناسبت مقام احديت( به

 اساس بر که هستند اتييآ حديد ةسور اوليه اتيآ  و توحيد ةسور( 1/توحيد) «هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ»    

 است آن از نشان ناي  و شود  مي فهم آيند  مي الزمان آخر در که متعمق افراد توسط تنها روايات،

 ددار  وجود آيد  مي دست به اتيآ ناي  ظاهري معناي از چه آن از فراتر و عميق توحيدي فهم که

د لذا اقرار به آن دار  به توحيد احدي اشاره« احد» ةه، واژيآ اين ( در 91ص، 1)رک. کليني، ج 

 اقرار به توحيد بوده و احد )يا واحد نه به معناي عددي آن( به معناي موجودي متباين است که 

 مين وحدت است شود و توحيد نيز اقرار به ه  مينه از چيزي منبعث شده و نه با چيزي متحد 

 (.90ص، التوحيد، ابن بابويه)

است که در سير عرفاني   ميبين باالترين مقامه يآ ناي  (9/نجم ) «قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى  فَکانَ قابَ»    

ايشان عليهم    مين مختص رسول اهلل و وارثان مقااي  درک شده است )يعني درک توحيد ذاتي( و
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با توجه  .(442-443ص ،1 ج کليني،)نبي مرسلي بدان راه ندارد السالم است و هيچ ملک مقرب و

مظاهر    ميبه آنچه گفتيم حق تعالي در عين حضور در مقام احدي خود، به نحو سرياني، در تما

  متعددي در ةات و روايات و ادعييآ  ن معنا از وحدت ناب عرفاني است کهاي  خود حاضر است و

مقامات )حقي و خلقي( به نحوي که  ةسرياني و اطالقي او با هم د يعني معيتدار ن زمينه وجوداي

 .( 519-520ص، 18 ، جترجمه تفسير الميزان نيست )رک. طباطبايي، ها جداي از آن

(، 16/ق« )إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ  أَقْرَبُ وَ نَحْنُ»(، 4/حديد« )نَ ما کُنْتُمْاي  هُوَ مَعَکُمْ»آياتي همچون:    

ن اي  . نيز ناظر به(29/رحمن) «شَأْنٍ  کُلَّ يَوْمٍ هُوَ في»(، 24/انفال « )بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ  اللَّهَ يَحُولُ أَنَّ»

 مرتبه از توحيد است.

 بِمُقَارَنَةٍ لَا ءٍ شَيْ کُلِّ مَعَ:»کنيم  مي اشاره است آمده زمينه ناي  در که رواياتي و ادعيه به ادامه، در    

، ج تفسير الميزان؛ براي توضيح بيشتر رک. طباطبائي، 40/ةـالبالغ نهج« )بِمُزَايَلَةٍ لَا ءٍ شَيْ کُلِّ غَيْرُ وَ

 ، 2 ج  طاووس، ابن« )وَحْدَهُ ءٍ شَيْ بِکُلِّ ءٌ شَيْ يَکُونَ ال  حَتّى ءٍ شَيْ کُلِّ مَعَ لِلَّهِ الْحَمْدُ»(، 382ص ،17

 مصباحالحسن،  محمدبن طوسي،« )عَالٍ دُنُوِّهِ فِي هُوَ مَنْ سُبْحَانَ دَانٍ هِعُلُوِّ فِي هُوَ مَنْ»(، 185ص
 .(571-572ص، 2 کليني، ج.رک ؛467ص ،2 ج ،المتعبد سالح و المتهجد

دهد که همان   ميدر عبارتي دقيق از دعاي عرفه، حتي ظهور را نيز به خود حق تعالي نسبت     

ه عنوان مظهر است و لذا غيبتي براي او نبود تا بخواهد عينيت ظاهر و مظهر و سريان ظاهر ب

 بيند:  ميآشکار شود بنابراين به هر جا نگريسته شود فقط او را 
 تَزَالُ لَا عَيْنٌ عَمِيَتْ...لَکَ الْمُظْهِرَ هُوَ يَکُونَ حَتَّى لَکَ لَيْسَ مَا الظُّهُورِ مِنَ لِغَيْرِکَ يَکُونُ أَ»

 عَظَمَتُهُ فَتَحَقَّقَتْ بَهَائِهِ بِکَمَالِ تَجَلَّى مَنْ يَا» ،(142ص ،64ج مجلسي،« )قِيباًرَ عَلَيْهَا[  تَرَاکَ]

 ،95ج ،همان«)الْحَاضِرُ الرَّقِيبُ أَنْتَ وَ تَغِيبُ کَيْفَ أَمْ الظَّاهِرُ أَنْتَ وَ تَخْفَى کَيْفَ الِاسْتِوَاءَ

 .(227ص

مقام ذات و تعين اول و ثاني( و مخلوقات را نه از  حق تعالي بود و هيچ چيزي با او نبود )در    

بود. بنابراين او هم داخل اشيا « المن شيء»چيزي و نه از عدم )الشيء( خلق کرد بلکه خلق او 

است که در عرض   ئن حالت مربوط به دو شياي )که ها است اما نه به شکل امتزاج با آن

 :ونت دو شيء )و در عرض هم(يکديگرند( و هم خارج از اشياست نه به صورت بين
 لَا الْأَشْيَاءِ فِي دَاخِلٌ»(، 66-67ص ،التوحيد ،ابن بابويه .رک..« )قَبْلَهُ کَانَ ءٍ شَيْ مِنْ لَا ءَ الشَّيْ خَلَقَ»

 ؛85-86ص،1 کليني،ج«)ءٍ شَيْ مِنْ خَارِجٍ ءٍ کَشَيْ لَا الْأَشْيَاءِ مِنَ خَارِجٌ وَ ءٍ شَيْ فِي دَاخِلٍ ءٍ کَشَيْ

 (.63-64ص ،3 ج ،الکافي أصول شرح صدرالمتألهين،
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 شباهتي که شود  مي معرفي شيئي او متعدد، روايات به توجه با تعالي حق از توحيدي معرفت در    

 و جسم هيچ که شيئيت حقيقت به است يئشي او ديگر تعبير به ندارد خود ماسواي شيئيت با

 تبعي که مخلوقات شيئيت خالف به است دور به اوهام درک از و نداشته...  و حس و صورت

 الکافي، أصول شرح صدرالمتألهين،. رک)است اشياء باطن او يعني اوست از شيئيتشان و است
 ،ابن بابويه. رک ؛ 83ص ،1 ج کليني،« )بِحَقِيقَةِالشَّيْئِيَّةِ ءٌ شَيْ أَنَّهُ» ،(409و  54و  51-52ص ،3 ج

 (.107ص ،التوحيد

که تجلي بودن مخلوقات و سرياني بودن حضور او در دل هر ذره را اثبات عبارت ديگري     

داند   ميکند تعبير حضرت امير عليه السالم است که تجلي کردن خلق را به)واسطه( همان خلق   مي

 الْحَمْدُ»عين همان تجلي هستند: يعني حق تعالي در جايي تجلي نکرده است بلکه خود مخلوقات،

ن سريان است که چيزي او را مشغول اي  و با (155/ةـالبالغ نهج«)بِخَلْقِهِ لِخَلْقِهِ لِّيالْمُتَجَ لِلَّهِ

 (.129ص ،2 ج طاووس، ابن ؛256ص ،همان .رک)کند  مين

ات و روايات و ادعيه مذکور )معيت حق تعالي با مظاهر يآ آن گونه که مشاهده شد در تمام    

نسبت به خودشان و يا ثبوت الوهيت او در  ها د آنخود و اقرب بودن او به آن تجليات از خو

مظاهر و عوالم مختلف بيان شده   ميمظاهر سمائي و ارضي( وحدت سرياني حق تعالي در تما

 . (265ص، حواشي جلوه، شرح فصوص الحکم است. )قيصري،

ه است که همان هويت نفس رحماني است )ک« عماء»اين مقام )تعين اول(،    مييکي از اسا    

است قبل از خلق مخلوقات )رک. ابن عربي،   مين مقااي  احديت و واحديت را در بردارد( و

 ابن« )هَوَاء تَحْتَهُ مَا وَ هَوَاءٌ فَوْقَهُ عَمَاءٍمَا فِي کَانَ(: »207-208ص  آشتياني،؛ 148ص، 1ج ،فتوحات

 (.172ص ،2 ج طاووس، ابن. رک ؛ 54-55ص ،1 ج جمهور، ابي

 که است شده اشاره متضاد( اسماء و) صفات به تعالي حق اتصاف به روايات و اتيآ  برخي در    

 احاطي تمايز نيز و تعالي حق بودن اضداد جامع و) اطالقي سريان و مظاهر با او عينيت قبول با تنها

 حديد سوره سوم هيآ زمينه ناي  در استناد قابل اتيآ  از .است توجيه قابل او(  علمي احاطه و

در مورد باطن بودن ( 3/حديد« )ءٍ عَليمٌ وَالْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَيْ هُوَالْأَوَّلُ» :است

توان گفت که يا به معناي آن است که او از اوهام مخفي بوده و چيزي بر آن احاطه   ميحق تعالي 

، التوحيدهر چيزي است )ابن بابويه،  نکه او باطناي  شود ( و يا  ميات خود ظاهر يآ ندارد )و با
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 طاووس، ابن« )مُحِيطٌ باطِنٌ»صحيح باشد) تواند   ميتواند هر دو معنا   مينجا اي  ( که در 201ص

 ((.158ص ،3 ج

 اول يا شيء يک زيرا متضادند هم با( ظاهر در) ظاهر، و باطن يا آخر و اول مانند يهاي اسم    

 در که کرد درک را شيء يک ظاهر توان  مي زماني يعني اطنب يا است ظاهر يا و آخر يا است

 ناي  به توان  مي تفسير ناي  تأييد در و است باطن و ظاهر آخر، اول، او اما بالعکس و نباشد باطن

الحسن،  محمدبن طوسي،«)مَکْنُونِهِ وَ بُطُونِهِ فِي ظَاهِراً وَ ظُهُورِهِ فِي بَاطِناً يَا:»کرد اشاره مأثوره

 ،3 ،جالکافي أصول شرح صدرالمتألهين،. رک ؛804ص ،2 ،جالمتعبد سالح و المتهجد حمصبا

 :کند  مي معرفي تعالي حق ظهور و بطون عينيت را توحيد روايات، از برخي در و( 411ص
 أَوَّلِيَّةٍ بِلَا اأَوَّلً يَا» ،(364ص ،2 ج طاووس، ابن«)فِيها تُظْهِرُهُ ما مِثْلَ األَشْياءِ فِي تُبْطِنُ انْتَ باطِنُ يا»

 ،2 ج ،المتعبد سالح و المتهجد مصباحالحسن،  محمدبن طوسي،) « ٍةـآخِرِيَّ بِلَا آخِراً يَا وَ

 (. 96ص ،ةـالبالغ نهج رک.؛ 517ص

تفسير شود که  اي نبايد به گونه ها نکه هيچ کدام از آناي  ن چهار اسماي  نکته آخر در مورد    

تعبير ديگر، اول بودن به معناي ازلي است و به همين دليل قبل از او و منجر به محدوديت شود به 

ن اسم خواند بنابراين اوليت هر شيئي که بعد از اوست بايد از او اي  توان چيزي را با  ميدر کنار او ن

نيز به همين معناست. « آخر»آغاز شود و بلکه او ابتدا و اول آن شيء باشد و سخن در مورد اسم 

به حسب آن مقام متفاوت است )مانند غيب و   ميباطن بودن حق تعالي نيز در هر مقاظاهر و 

ن که در مظاهر خلقي به حسب اي  شهود( مثال او براي خود ظاهر و براي مخلوقات باطن است يا

آن مظهر، ظاهر، اما ذات او در باطن آن مظهر است پس او در هر شيئي )با سريان اطالقي( هم 

 باطن، يعني همه موطن آن را پر کرده است. ظاهر است و هم

 مِنَ يَقْرُبْ لَمْ)»شوند جدا او از که دور نه و شوند متصل او به که اشياست به نزديک نه او    

  .((177ص ،1 ج  طاووس، ابن. رک ؛232 ،ةـالبالغ نهج« )بِافْتِرَاقٍ عَنْهَا يَبْعُدْ لَمْ وَ بِالْتِصَاقٍ الْأَشْيَاءِ

ن اي  نکه در نقمت شديد است اما رحمتش بر اوليائش فراگير است و در عين وجوداي  ندر عي    

نکه از جالل الهي در رهبت )و پرهيز( اي  رحمت، نقمت او بر دشمنانش، شديد است و در عين

 نقمته ةشد فى الوليائه رحمته  اتسعت  من  سبحاناست اما در رغبت نسبت به او نيز هست )

 (. 177ص ،1 ج الکافي، أصول شرح صدرالمتألهين،)
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 ابن)گنجد   ميآنقدر باالست که افکار به او راه ندارد و آن قدر پايين است که در فکر     

ن نکته دقيق باشد که بخش اول مربوط اي  تواند اشاره به  مين اي  و( 212-213ص ،3 ج  طاووس،

است. البته از سويي ديگر هر به مقام ذات و بخش دوم مربوط به حضور او در مظاهر تجليات 

پذيرد   ميشود چون او در مقام ذاتش هيچ چيزي را ن  ميگونه ضد يا قرين و مشابه براي او نفي 

 : ()ضد و مخالف باشد يا مثل و قرين و مشابه
 « لَهُ قَرِينَ لَا أَنْ عُرِفَ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ بِمُقَارَنَتِهِ وَ لَهُ ضِدَّ لَا أَنْ عُرِفَ الْأُمُورِ بَيْنَ بِمُضَادَّتِهِ»

  (.273ص ،ةـالبالغ نهج)

شود همان تمايز احاطي است نه تمايز تقابلي زيرا   مياين نوع عينيت که در عين تمايز مطرح     

ن بينونت در روايات نفي اي  در نوع دوم ميان ظاهر و مظهر جدايي و بينونت است در حالي که

ن نوع احاطه، تنها در اي  )همان گونه که وجود مظهر در مقام ذات نفي شده است( وه استشد

 سريان اطالقي حق تعالي قابل مشاهده است: 
 مُحِيطاً يَا» .(126/نساء« )ءٍ مُحيطاً شَيْ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِ»، (20/بروج« )وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحيطٌ»

 ،1 ج ،المتعبد سالح و المتهجد مصباح الحسن، محمدبن طوسي،) «الْأَرْض وَ السَّمَاوَاتِ بِمَلَکُوتِ

 (.171ص

  مينکه تعين اول، مرتبه و مقااي  است که با توجه به   ميعل ةنوع ديگري از احاطه، احاط    

ات و روايات يآ ن احاطه در آن مطرح است که دراي  است« نسبت علمي»اي دار  که فقط باشد مي

 و...( به آن اشاره شده است: «بصير»و « خبير»و « عالم»تعابير مختلف  بسياري )با
  بِکُلِ»(، 255/بقره )«ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِالَّ بِما شاءَ بِشَيْ  وَ ال يُحيطُونَ»، (110/طه« )بِهِ عِلْماً  وَ ال يُحيطُونَ»

عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ   زُبُعالِمِ الْغَيْبِ اليَعْ»(، 176/نساء -282و231/ بقره« ) ءٍ عَليم شَيْ

 طوسي، ()رک.3 /سبأ« )کِتابٍ مُبينٍ  ال فِي الْأَرْضِ وَ ال أَصْغَرُ مِنْ ذلِکَ وَ ال أَکْبَرُ إِالَّ في

 .(318، ةـنهج البالغ؛ 184ص ،1 ج ،المتعبد سالح و المتهجد مصباح الحسن، محمدبن
فيض اقدس در ظل ذات الهي و فيض مقدس در ظل فيض اقدس ، در متون عرفاني آمده است    

هستند )يعني باطن آن فيض اقدس و ظاهرش « نفس رحماني» ةن دو فيض تشکيل دهنداي  است و

؛ 282و  275صحواشي جلوه،  شرح فصوص الحکم،فيض مقدس است( )رک. قيصري، 

  .(519-524ص، پناه ؛ يزدان126ص، تمهيد القواعد؛ ابن ترکه، 211-212صآشتياني، 

أَ لَمْ »ه يآ  توان در  مين تعبير را اي  شود.  مياين دو فيض همه مراتب سه گانه توحيدي را شامل     

ن ظل همان فيضي است که از صقع اي  مشاهده کرد که (45/فرقان «) رَبِّکَ کَيْفَ مَدَّالظِّلَ  تَرَ إِلى
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يابد لذا ممکن را ستر   ميگسترش )مدّ( وجوبي و غيب تا مظاهر خلقي و عيني  ةربوبي و مرتب

باطن الخلق ظاهر الحق، و ظاهر الخلق »دانند يعني   ميواجب و واجب را سر ممکن )و بالعکس( 

  يم و نه معلوليت و مجعوليت ودار  «وجود»ن صورت نه عليتي و جاعليتي در اي  و در«باطن الحق

 )رک. ( باشد156/بقره) «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»و « المبدأ هو المعاد» تواند معناي عبارت  مين اي

 .(189-190ص، اي قمشه

 
 توحید صفاتی )وحدت در تعین ثانی( . ب

قابل « الله االاهلل»پيش از ورود به مباحث توحيد صفاتي )که مظهر اسم اهلل بوده و حقيقت آن با 

براي ورود به دين ضروري است( الزم است  -يبه عنوان توحيد حداقل–اشاره و اعتقاد به آن 

موارد، در  ةدر هم و تقريباً ن لفظ غالباًاي داده شود.« اهلل»توضيح مختصري در مورد لفظ جالله 

که رمز اسالم « تهليل»الهي بوده و در  يرود که مستجمع جميع اسما  ميمورد اسم جامعي به کار 

اما در موارد نادري در متون « الاله االاهلل»يعني  ،گردد  مياثبات  ها و تسليم است پس از نفي الهه

ي که در آن هاي توان از لوازم و ويژگي  مين معنا را اي  د ودار  ن لفظ به ذات الهي اشارهاي  مقدس،

 ن دو معنا، براي معناي اول اي د فهميد لذا در عرفان نظري به منظور تفکيک مياندار  متن وجود

شود لذا اهلل وصفي،   مياستفاده « اهلل ذاتي»و براي معناي دو از واژه  «اهلل وصفي»از واژه 

عرفاني است برخالف اهلل ذاتي که اسم عرفاني نبوده و تنها عَلَم است )زيرا مقام ذات مقام   مياس

 الاسم و الرسم است(.

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  قُلْ»ه اي ن واژه در آن به معناي ذاتي به کار رفته استاي  از جمله عباراتي که    

است( به کار رفته و پس از آن « هو»ه، ابتدا لفظ جالله اهلل)که همراه يآ ناي  . دراست («1 /توحيد)

اينجا  در« اهلل»توان گفت که   ميد( آمده است در نتيجه دار )که اشاره به مقام احديت« احد»لفظ 

الهي در  ياسما ةعين ثاني بوده و مستجمع هممربوط به ت« اهلل وصفي»د. اما دار  اشاره به مقام ذات

« اهلل جزئي»توان يک   ميالهي را  ياز اسما   ميخود )به نحو استجنان( است و به تعبير ديگر هر اس

 (.456-458 ص پناه، )در مقابل اسم جامع اهلل که کلي است( دانست )رک. يزدان

ن اي  فيض اقدس است آن گونه که مظاهر ن تجليات مربوط به تعين ثاني و برگرفته ازاي  تمام    

گيرد يعني   ميتعين )خلقي( حاصل فيض مقدس است و از مجموع آن دو، نفس رحماني شکل 

 پردازيم.  مينجا نيز مباحث مربوط به مظاهر ديگري از نفس رحماني اي  در
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د، الزم دار  در خودن اسم تمام اسما را اي  اهلل بيان شد و گفتيم که ةبنابر آنچه در مورد کلم     

ات و روايات مربوط به آن را بيان کرده و سپس به مظاهر تفصيلي او يعني يآ است که ابتدا

 به مظاهر آن اسما در اعيان ثابته بپردازيم: الهي اشاره کرده و نهايتاً ياسما

 است اما در متون مقدس، اهلل وصفي« اهلل» ةگفتيم که قريب به اتفاق کاربرد کلم  اسم جامع اهلل:

ي ين کلمه گاهي به صورت تنها و زماني به صورت اضافي يا وصفي )همراه با کلمات يا اسمااي 

 ن موارد اشاره خواهيم کرد.اي  نجا بهاي  ديگر( به کار رفته است که در

 .(25/انبياء -14/طه -2/نحل« )ال إِلهَ إِالَّأَنَا(»5/ابراهيم ) «ال إِلهَ إِالَّأَنْت(»35/صافات«)ال إِلهَ إِالَّاللَّه»    

از  اند عبارتد که دار ات و روايات وجوديآ در«( الاله»در بيان مراتب توحيد، چهار عبارت )بعد 

ن عبارت مربوط به مقام ذات اي  در عبارت اول گفتيم که«. االانا»و « االانت»، «االاهلل»، «االهو»

باالتر از « االانا»ا در دو عبارت ديگر مقام است، عبارت دوم هم مربوط به مقام تعين ثاني است. ام

کسي هست تا او را مخاطب قرار دهد اما در عبارت اول او خود را   مياست )زيرا در دو« االانت»

 (. 401-402ص، 6و ج 467ص، 5خوانده است( )رک. حقي بروسوي،ج
 سالح و المتهجد مصباحالحسن،  محمدبن ي،طوس. رک« )وَ الدُّهُورِ..  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَاللَّيَالِي»

 ،(53ص ،1 ج ،همان) «تَزَالَ لَنْ وَ تَزَلْ لَمْ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ أَنْتَ» ،(200-201ص ،1 ج ،المتعبد

 (.324ص ،24 ج مجلسي،«)الْأَعْلَى الْعَلِيُّ إِلَّاأَنَا لَاإِلَهَ اللَّهُ أَنَا إِنِّي مُحَمَّدُ يَا»

 ،ماجي در خود داشته و ذکر آناند  الهي را به صورت ياسما ةهم« اهلل»هر چند اسم جالله     

ن اسما از يکديگر افراز شده و هر کدام اي د اما در مظهري ديگر،دار اسما را ةخواص تکويني هم

   در ات و رواياتيآ ن مظهريت در همان تعين ثاني است.اي  د کهدار  اثر خاص خود را

 ،  ميهزارگانه در دعاي جوشن کبير.رک.کفع ي)مانند اسمابسيار فراوان است  ن زمينهاي

  مانند: (349-363 ص
 فَلَا الْأَوَّلُ أَنْتَ» ،(31/بقره) «الْأَسْماءَ کُلَّها آدَمَ وَ عَلَّمَ» ،(180،اعراف ) «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى»

 سالح و المتهجد مصباحالحسن،  محمدبن طوسي،«)بَعْدَکَ ءَ يْشَ فَلَا الْآخِرُ أَنْتَ وَ قَبْلَکَ ءَ شَيْ

   (.211-212 ، صةـالبالغ نهج ؛108-109ص ،1 ج کليني،. رک؛ 122ص ، 1 ج ،المتعبد

  تر از خود باطن و براي باالتر از خود ظاهر است مثل براي مقامات پايين   ميهر مقا اعیان ثابته:

اطن و براي مقام ذات، ظاهر است آن گونه که تعين ثاني نيز باطن نکه تعين اول براي تعين ثاني باي

 ةن اسم هماي شود  ميآغاز « اهلل»ن تعين نيز که با اسم جالله اي  . در خوداستعوالم مادون خود 

شوند و ظاهر او   مياست و اسما از او منتشأ    مياسما را در خود جمع کرده است لذا او باطن هر اس
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باشند. اما باطن و نفس   مي ها کنند لذا باطن آن  ميز خود را در اعيان ثابته متجلي هستند. اسما ني

ن اي  ست و لذاها يا ماهيت آن  ميخلقي و عيني، همان اعيان ثابته يا صورت عل ياالمر همه اشيا

در  ها ناي ة نامند )که هم  مي« فوق سرّ القدر»يا « سرّ سرّ القدر»را  ها و باطن آن« سرّ القدر»اعيان را 

ن تعين و در اعيان ثابته جستجو اي  مخلوقات را در ةتعين ثاني است(. بنابراين بايد نفس االمر هم

  .(495-517صپناه،  ؛ يزدان195-196صرک.کاشاني، نمود. )

داند و گاهي   مي ها آن  ميعمل و علم و .... انسان را در صور عل ةبرخي از روايات، اصل و ريش    

 صدرالمتألهين، ؛665و  442-443صشود )رک. آشتياني،   ميالهي تعبير « خزائن»به  ها از آن

 (. 270ص ،4 ج ،الکافي أصول شرح
 ما أنّ  أولواأللباب قدعلم» ،(188ص ، 3 ج طاووس، ابن)  «خَزائِنُه تَنْفَدُ ال الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ» 

 .(177ص ،8 ج کليني،«) بماههنا إلّا  اليعلم هنالک

ن اي  استفاده شده است که البته« کنز»و يا « خزائن»ات و روايات ديگري نيز از کلمه يآ نيز در    

تواند به اعيان ثابته يا ديگر مقامات فراتر از آن اشاره داشته باشد يعني صقع   ميخزينه بودن 

 خزائن عوالم خلقي هستند:  ةربوبي، به منزل

 حق لذا، (7 /منافقون« )السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  وَ لِلَّهِ خَزائِنُ»، (31 /هود؛ 50 /انعام« )اللَّهِ  خَزائِنُ»    

 مد)»گسترش همان شناخت ناي  و شود شناخته ددار  دوست که داند  مي گنجي را خود تعالي

تمهيد  ترکه، ابن )رک.است مقدس و اقدس فيض با تجلي نحو به کمون از او ((45 /فرقان) «الظل
 شرح صدرالمتألهين،. رک«)أعرف أن فأحببت أعرف لم کنزامخفيّا کنت»،(138ص ،القواعد
 «بُطُونِهِ فِي ظاهِراً يا وَ ظُهُورِهِ، فِي باطِناً يا(. »199ص ،84 ج ، مجلسي ؛119ص ،3 ج ،الکافي أصول

 (. 382ص طاووس، ابن)

شوند  ناميده مي« مستأثره» ياسما ند ودار  امتناع در ظهور ها الهي برخي از آن يدر ميان اسما    

-254ص، شرح فصوص الحکمکه تقاضاي ظهور در مظاهر خلقي و عيني ندارند)رک. قيصري، 

 (. 517-519صپناه،  ؛ يزدان258و256و  253
 ابن« )عِنْدَکَ الْغَيْبِ عِلْمِ فِي بِهِ اسْتَأْثَرْتَ أَوِ نَفْسَکَ، بِهِ سَمَّيْتَ الَّذِي بِاسْمِکَ أَسْأَلُکَ»

 .(561ص ،2 ج کليني،. رک ؛367ص ،1 ج ووس،طا

گفتيم که تجليات حق تعالي شامل تعين اول تا تعينات  تجلیات خلقی(: -تجلیات )تجلی اسما و صفات

ن تجليات گاهي در صقع ربوبي )مانند تعين اول و اي  شود. به تعبير ديگر  ميخلقي و ساير مقامات 

 م عقل و مثال و ماده( است. ثاني( و گاهي در مظاهر خلقي )مانند عوال
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در تعين ثاني تجلي اسما و صفات حق تعالي است که در اسم اهلل به صورت جامع و اجمال و     

 در اعيان ثابته به نحو تفصيل است. 

از تجليات همان اسما موجود در تعين ثاني که با وجود استبعاد  اند عبارتمظاهر خلقي نيز     

در عبارات مختلف قرآني و روايي به کار «( تجلي)»ن تعبير اي  ود،برخي از منتقدان وحدت وج

زيرا  ،شود  مياستفاده « خلق» ةدر ماسوي اهلل، به جاي تجلي از کلم رفته است )هرچند که غالباً

[  تَجْلِيَةً ]جلي - جَلَّى:»چنداني ندارد ءنجا با معناي لغوي آن فاصلهاي  معناي تجلي )و اشراق( در

به معناي: شرق، خاور که از آن « الشَّرْق» .(420ص ،4 کثير، ج آن امر را آشکار کرد)ابن «:األَمْرَ

 د. نيزيآ درون خانه هى که از شکاف درب بيخورشيد برآيد، خورشيد، شقه و شکاف، روشنا

 (. 137ص ، 7 ج ،همانروشنائى که از شکاف درب به درون خانه درآيد)«  الشِّرْق»
 بَلْ الْأَوْهَامُ بِهِ تُحِطْ لَمْ» ،(201ص طبرسي،« )لِلْعُقُولِ صَانِعُهَا تَجَلَّى»، (2/ليل)  «جَلَّىوَ النَّهارِ إِذا تَ

 الْمُتَجَلِّي لِلَّهِ الْحَمْدُ » ،(273و204ص ،ةـالبالغ نهج« )کِتَابِهِ فِي  سُبْحَانَهُ لَهُمْ فَتَجَلَّى بِهَا لَهَا تَجَلَّى

 (. 155ص ،نهما«)بِخَلْقِهِ لِخَلْقِهِ

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ »ن زمينه باشد: اي تواند مؤيدي در  مين متون نيز اي  لذا معناي تحت اللفظي    

ه حضرت موسي عليه السالم تقاضاي يآ ناي  در (143/اعراف « )صَعِقاً  جَعَلَهُ دَکًّا وَ خَرَّ مُوسى

مايد. بديهي است که منظور وي از رؤيت باري تعالي، ن  ميکند و او هم بر کوه تجلي   مييت ؤر

يت، مورد نظر او باشد )که با علم ؤاو با حواس مادي نيست و بايد مقصود ديگري از ر ةمشاهد

ن تقاضاي اي  حضوري سازگار باشد( يعني نوعي شعور براي درک حقيقت و ذات يک چيز و

ن تجلي را نداشت اي  ه البته او تحملموسي عليه السالم با تجلي حق تعالي پاسخ داده شد ک

رَبِّها   وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى»يابد   مين تجلي در روز قيامت براي صالحين تحقق اي  )هرچند که

« عدم رؤيت»( و مؤيد  304-309ص، 8 ، جتفسير الميزان ةترجم طباطبايي،()23 /قيامت « )ناظِرَةٌ

 رَأَوْهُ، أَنْ غَيْرِ مِنْ  لِعِبَادِهِ تَجَلَّى»ن زمينه است:اي ان عليه السالم دردر هنگام تجلي، عبارات امير مؤمن

 (.131ص ،راغب اصفهاني«) لَهُمْ تَجَلَّى أَنْ غَيْرِ مِنْ نَفْسَهُ أَرَاهُمْ وَ

 

 (   خلقی عوالم در وحدت) افعالی توحید .ج

توحيد افعالي  باشد. ميفعلي  يادر آن فن يتوحيد مربوط به فعل الهي است و فنا ةسومين مرتب

سير سرياني حقيقت حق در مظاهر خلقي با نفس رحماني و با فيض مقدس است. پس  ةادام

توان گفت که توحيد مانند وجود حق تعالي يکي بيشتر نيست که با تجلي او در مظاهر و   مي
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گانه رسيده و در  شود و سالک نيز براي ادراک آن بايد به فناء سه  ميتعينات مختلف، متعدد 

 نهايت به بقاء او بقاء يابد. 

ن قسم از توحيد، که مربوط به فعل الهي با سريان اطالقي و حضور ذات در اي مهم در ةنکت    

الهي و تزاحم )يا تضاد  ةعملکرد اراد ةگيرد، شيو  ميمظاهر خلقي بر اساس اراده و مشيت صورت 

 الهي است.  ةوان مظهري از مظاهر ارادانسان به عن ةظاهري آن با اراد و تعارض(

افعال از جمله  هانسان و از سويي منشأ هم هالهي از يک سو منشأ تجلي اراد ةبه تعبير ديگر، اراد    

د که به دو اراده منتسب است دار  ، يعني او ظهور در مظهري )فعل انسان(است افعال ارادي انسان

احد باشد آن گاه براي حل مشکل )که يا پذيرش جبري که اگر هر دو اراده، فعال بوده و فعل، و

الهي يا نفي توحيد افعالي است( يا بايد طولي بودن  ةبودن انسان در افعال خود است يا نفي اراد

حل )بر اساس  دو اراده و عليت يکي بر ديگري )بر اساس ديدگاه فلسفي( را بپذيريم و يا براي راه

تواند   مين راه حل اي مظهر بودن ديگري تمسک کنيم وعرفان نظري( به ظاهر بودن يکي و 

بهترين تقرير از توحيد افعالي باشد که درصدد است وحدت سرياني )در توحيد ذاتي و صفاتي( 

 را در مظاهر خلقي حفظ کند. 

د که داللت بر جبر، تفويض و امر بين امرين دار  ات و روايات وجوديآ  ن زمينه سه دسته ازاي  در   

ن نوع اي  کند که صحت و سقم  مياشاعر، معتزله و اماميه(    ميکال هاي اساس ديدگاه)بر 

 : شودو تفاسير بايد بررسي  ها برداشت

ات، يآ کند. در برخي  ميات و رواياتي که داللت بر جبر )و نيز امور تکويني و خلقي( يآ .الف

عالي در او قرار داده يا در کتاب دانسته شده که حق ت اي عمل انسان در واقع نتيجه همان شاکله

 او و مخلوق اوست: ةامور از ناحي ةالهي )از ازل( ثبت شده است و هم
ما أَصابَ مِنْ مُصيبَةٍ »(، 78/نساء « )مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  کُلٌ  قُلْ» (،84/اسراء )  «شاکِلَتِهِ  کُلٌّ يَعْمَلُ عَلى»

وَ رَبُّکَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ »(، 22/حديد« )نَبْرَأَها أَنْ قَبْلِ کِتابٍ مِنْ  في أَنْفُسِکُمْ إِالَّ  فِي الْأَرْضِ وَ ال في

 .(96/صافات« )وَ ما تَعْمَلُونَ  وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ»(، 68/قصص «)الْخِيَرَةُ  لَهُمُ وَ يَخْتارُ ماکانَ

 شود:   ميقاهره حق تعالي در افعال خود اشاره  ةدر رواياتي مشابه به اراد    

 الَّذِي» (،511،ةـ)نهج البالغ  «وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَم  عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ»

 وَ الْغِنَى مَقَادِيرُ بِيَدِکَ» ،(277ص ،1 ج طاووس، ابن «)بِمَشِيَّتِهِ شَيْئاً أَکُ لَمْ وَ خَلَقَنِي

 لِمَا الْفَاعِلُ أَنْتَ»،(99ص ،1 ج ،المتعبد سالح و المتهجد مصباحالحسن،  محمدبن طوسي،«)الْفَقْرِ
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 ،1 ج کليني،« )قَاتِلَهُ عَرَفَ قَدْ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ إِنَّ» ،(586ص ،2 ،جهمان«)تَشَاءُ مَنْ تُعَذِّبُ تَشَاءُ

 (. 259ص

 ةافعال انسان را به اراد ،ات  در ظاهريآ ن دسته ازاي  کند:  ميآياتي که داللت بر اراده و اختيار .ب

او منتسب کرده است )که مورد استناد معتزله و به دليل فرار از جبرگرايي و صحت استناد ثواب و 

 (: استعقاب به افعال انسان و پرهيز از استناد افعال قبيح به حق تعالي 
 «شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَکْفُرْ مَنْفَ»(، 10/بقره« )وَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ بِماکانُوا يَکْذِبُونَ»

 (.29/کهف)

ن ديدگاه تفويض افعال به اراده انسان با توحيد افعالي )يعني انتساب همه امور به اراده حق اي  در    

 د.دار تعالي( منافات

را همراه با ات و روايات اراده انسان يآ  ن دسته ازاي  آيات و روايات مشترک )امر بين امرين(:.ج

 ةات و روايات دو دستيآ ن ديدگاهاي  کند و معتقدان به  ميالهي )در يک فعل مشخص( ذکر  ةاراد

اول و دوم، در واقع  ةن معنا که دو دستاي  کنند به  مين دسته تفسير اي  ات و رواياتيآ  قبل را توسط

 کند.   ميبه يک بخش از اراده )انسان يا حق تعالي( اشاره 

ست هرچند که نگاه عرفا ن ارفاايات و روايات، مورد استناد اماميه، فالسفه و عآ دسته از اين    

امر بين »نجا درصدد بيان ديدگاه اي  بين امرين( متفاوت است و ما در امر ن ديدگاه )اي  در تفسير

« مجازات» و تيراندازي و نيز« رمي»ه ذيل به ترتيت يآ  در دو در قالب توحيد افعالي هستيم.« امرين

 شود:  ميدشمن هم به انسان و هم به خداي تعالي نسبت داده 

، نيز (14/توبه« )يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْديکُمْ  قاتِلُوهُمْ»(، 17/انفال « )إِذْ رَمَيْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى  وَمارَمَيْتَ»

عزم و اراده در امور، به انسان  نکهاي  در فرازي از دعاي عرفه امام حسين عليه السالم، عالوه بر

 نسبت داده شده است اما همين اراده مقهور اراده حق تعالي دانسته شده است: 
 .(225ص ،95ج مجلسي،« )الْآمِرُ أَنْتَ وَ أَعْزِمُ لَا کَيْفَ وَ الْقَاهِرُ أَنْتَ وَ أَعْزِمُ کَيْفَ لَهِياِ»

ن )با دليل نقلي( و فالسفه )به اقبول اماميه و متکلمگفتيم که ديدگاه سوم )امر بين امرين( مورد     

)عالوه بر دالئل مذکور به علت مظهر بودن انسان،  نرفاادليل عقلي نبودن جبر و تفويض( و ع

ن ديدگاه هم مثبِت توحيد افعالي )و اراده الهي( است و هم اي  اراده، اراده کردن و فعل او( است.

 انسان.  ةمثبت اراد

را با مثالي مطرح « امر بين امرين»ي، امام صادق عليه السالم ضمن نفي جبر و تفويض، در روايت    

کند و تو او را ترک   ميکني و او توجه ن  ميمانند کسي که تو او را از گناه نهي »فرمايد:   مي
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ن ترک کردن اي توان گفت که  مين صورت ناي دهد که در  ميکني و او هم آن گناه را انجام   مي

 ص ،1 ج کليني،( ) «أَمْرَيْنِ أَمْرٌبَيْنَ لَکِنْ وَ تَفْوِيضَ لَا وَ جَبْرَ لَا« )»به معناي امر تو به گناه باشد تو

وجود »فرمايد:   مي( و در معناي آن )ضمن مشرک خواندن مفوضه و ظالم دانستن مجبره( 160

 (. 298ص حلي،) «ستراهي براي اتيان آن چه بدان امر شده و ترک آن چه از آن نهي شده ا

الهي  ةگيرد، اراد  ميدر مواردي که طاعت الهي صورت »فرمايد:   ميامام رضا عليه السالم نيز     

همان امر به آن فعل و رضايت او و نيز کمک در انجام آن است اما در انجام معصيت، اراده و 

ن اي  الهي در يمشيت او يعني نهي و سخط از آن فعل و خذالن فاعل آن است. معناي قضا

موارد)يعني امور خير و شر(  نيز به معناي حکم به ثواب و عقاب )در دنيا و آخرت( بر اساس 

 .(124ص ،1 ج ،السالم عليه الرضا أخبار عيون بابويه، ابن)« افعال بندگان است

« امر»د )نه در مور« ال»در هيچ روايتي با حرف تعريف « امر بين امرين»نکه عبارت اي  مهم ةنکت    

چيزي است غير از آنچه معتقدان « امر بين امرين»دهد   مين نشان اي  نيامده است که«( امرين»و نه 

 ،4 ج ،الکافي أصول شرح صدرالمتألهين،)اند آن دو ديدگاه )جبري و تفويضي( مطرح کرده

که متشکل  اي نکه هر فعلي از افعال اختياري انسان )به عنوان نتيجه علت تامهاي  ( توضيح322ص

تواند از آنچه در اختيار او نبوده و جبري   ميانسان، جزء اخير آن است(  ةاز علل ناقصه بوده و اراد

تواند جمعي ميان   ميتشکيل شده باشد که «( اراده کردن»است و امري که در اختيار اوست )يعني 

 الهي)در توحيد افعالي( باشد.  ةاراده انسان و اراد

( 159ص کليني،«)لُطْفٌ مِنْ رَبِّکَ بَيْنَ ذَلِکَ»ن جمع، با توجه به روايت اي  عرفانياما در توجيه     

که ضمن نفي جبر و تفويض و نسبت فحشا به حق تعالي و ...، به امر ديگري )يعني لطف( اشاره 

نافذ در بواطن اشيا و »گردد و به معناي   مين روايت به اسم لطيف بر اي در« لطف»فرمايد و   مي

ن لطف در امري اي  (. و355ص ،19 ، جالميزان )طباطبايي،است« مطلع بر جزئيات وجود و آثار آن

 (. 281-293ص پناه، د)يزداندار ميان جبر و تفويض سريان

د حضور سرياني حق تعالي )با تمام ذات و دار  ن زمينه وجوداي  تبيين عرفاني ديگري که در    

بر اساس قابليت آن محضر است و انسان، تمام اسما و  ها اشيا و ظهور آن ةصفات خود( در هم

ن بهترين دليل بر وجود اراده در اوست و اي  کند که  ميرا در خود متجلي « اراده»صفات از جمله 

ن سريان، همان توحيد افعالي در مظاهر خلقي است، پس با يک ظهور، جمع اي  از سويي ديگر

 «.امر بين امرين»است يعني انسان شده  ةميان اراده الهي و اراد
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إِذا »ات و روايات را توجيه نمود:يآ و تشويق به آن در« دعا» ةتوان فلسف  مياز آنچه گفته شد     

 . (186/بقره « )فَإِنِّي قَريبٌ أُجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ  عَنِّي سَأَلَکَ عِبادي

انسان  ةالهي، آن را منوط به اراد يخصوص قضا الي درؤاميرمؤمنان عليه السالم در پاسخ به س    

ن اي  د اماارد  ن افعال در علم الهي سابقهاي  معنا بود هرچند وگرنه ثواب و عقاب و ... بي اند دانسته

 (.209و 208ص طبرسي،) شود  ميموجب جبر ن

 السَّعِيدُ وَ أُمِّهِ بَطْنِ فِي شَقِيَ مَنْ الشَّقِيُّ»و اما در مورد روايت مشهور نبوي صلي اهلل عليه و آله )    

، 4 ج ،الکافي أصول شرح صدرالمتألهين،رک.  ؛157ص ،5 ج مجلسي،« )أُمِّهِ بَطْنِ فِي سَعِدَ مَنْ

دهد که   مين روايت در ادامه توضيح اي  انسان است اما ةهرچند در ظاهر نافي اراد .((251ص

خداي  انسان است يعني: ةبر مبناي اراد هرچند شقاوت و سعادت در علم الهي بود اما آن علم

دهد لذا محققان عرفا معتقدند   ميخود انجام « بر اساس اراده»داند که انسان چه فعلي را   ميتعالي 

 (.66ص، ةـو الوالي ةـإلى الخالف ةـمصباح الهداي)موسوي الخميني،  است.« علم تابع معلوم»که 

 
 نتیجه 

 هاي يابيم که از ميان ديدگاه  مين حقيقت معرفتي دست اي  هانجام شده ب ها با توجه به بررسي

 مطرح شده در خصوص وحدت و جود عرفاني، وحدت شخصي وجود، ديدگاهي است که با

شود تنها   ميآنچه در عالم مشاهده  ات وحياني و احاديث اهل بيت عليهم السالم سازگار بوده ويآ

 ميان تجليات و وجود حق تعالي  ةبطتجليات و ظهورات همان يک وجود هستند لذا را

مراتب تجليات آن و در دل هر ذره ظهور و    مياستقاللي نيست بلکه آن وجود، در تما ةرابط

 د. دار  حضور

ن رو  اي  توان برخي حقايق وحياني و ماثور را دريافت، از  ميبا توجه به بحث وحدت وجود     

ات يآ ، در تبييناند باحث وحدت وجود پرداختهکه کمتر به م  مييشمندان اسالاند  برخي از

دارند   ميبر  ها توحيدي و نيز روايات معصومين عليهم السالم به تکلف افتاده و دست از ظاهر آن

را مسکوت گذارده يا از جهت سندي  ها و به توجيهاتي جهت رفع مشکل متوسل شده و يا آن

توحيدي خود،  هاي جهت مخالفت با برداشت و در برخي موارد نيز به اند مورد خدشه قرار داده

توان بر اساس ديدگاه ياد   ميدر حالي که  اند و شريعت دانسته و طرد کرده قرآنرا مخالف  ها آن

ن که دست از اي  ات و روايات و ادعيه را بدونيآ ات و روايات مذکور و بسياري ديگر ازيآ  شده،
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د. توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي را در حقيقت بايد برداشته شود به راحتي تفسير نمو ها ظاهر آن

مظهري از مظاهر ذات غيب الغيوبي حق تعالي دانست که در صقع ربوبي و تجليات خلقي 

 است. عرفاني د توحيددار  در همه مظاهر آن وجودسرياني که وحدت اين د و دار سرياني
 

 منابع

 قرآن

 .ق 1414نا،  بي قم، ،صالح ،الصبحي ، ةالبالغـ نهج

  مياسال تبليغات دفتر قم،، 4چ ،الحکم فصوص بر قيصري ةمقدم شرح الدين، سيدجالل آشتياني،

 .1375 قم، ةعلمي ةحوز      

 مرکز انتشارات علمى و فرهنگى وابسته به  تهران، ،االنوار منبع و االسرار جامع سيدحيدر، آملي

 .1368 وزارت فرهنگ و آموزش عالي،    

  ،4 و1ج ،ةـالديني األحاديث في ةـالعزيزي اللئالي عوالي ، الدين زين بن محمد جمهور، أبي ابن

 .ق 1405 للنشر، الشهداء سيد دار عراقى،  مجتبى: مصححقم،     
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