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 افالطونیهای نوجایگاه عوالم در متون نثر عرفانی با تکیه بر اندیشه
 

 زایحیی آتش

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 فاطمه معنوی

 یجاندانشگاه شهید مدنی آذربا زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری

 چکیده

-ای که تمام اندیشههای ابن عربی، بزرگ عارف قرن هفتم، پس از انتشار مورد توجه عرفای مسلمان قرار گرفت، به گونهآرا و اندیشه

او ة شناسانهای هستیاز این رو عرفای زیادی به شرح و ترویج اندیشه. وجودی را تحت تأثیر خود قرار دادهای مربوط به تجلی 

الدین مولوی، فخرالدین عراقی، امام محمد غزالی و صدرالدین توان به شیح محمود شبستری، جاللاز جملة آنها می. ندهمت گماشت

در نوشتار حاضر بعد از اشاره به . اندقونوی اشاره کرد که گاه با تعابیر شاعرانه و گاه به صورت علمی، مباحث وجودی را مطرح کرده

 .های فلوطین، به گزارش مختصری از آن، در متون نثر عرفانی خواهیم پرداختپیشینة این مبحث در اندیشه

 .مکتب ابن عربی، مراتب هستی، سیر نزولی، سیر صعودی: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

در اواخر قرن هفتم میالدی جندی شاپور در ایران، مدارس اسکندریه در مصر و حران در سوریه از جمله مراکزی بودند که در آنها 

یونانی و ایرانی های  ههمین امر به تدریج موجبات اختالط و تالقی اندیش. شدترجمه و تحقیق آراء اندیشمندان یونانی پرداخته می به

اسالم با اساس فلسفه یعنی تعقل  و تفکر آشنایی داشت بیش از همه توانست در »بعد از اسالم نیز با توجه به اینکه . را فراهم آورد

در ( 631: 4963الفاخوری، ).فه و هجوم افکار فلسفی پایداری کند و قواعد عقلی را برتابد و در خود مستهلک کندفلسة مقابل سیطر

تأثیرگذارترین شخصیت فلسفی در جهان اسالم و مسیحیت دانسته اند و »نامدار فلوطین فیلسوف بزرگ اسکندرانی را ة میان فالسف

سلمانان جایگاه پیشین خود را از دست داد ولی مکتب نوافالطونی از میان نرفت و عقاید با وجود اینکه اسکندریه  نیز بعد از فتح م

 (432: 4961منافی اناری، .)جهان اسالم همچننان زنده ماند فلوطین و پیروانش با راه یافتن به

تأثیر عرفان فلسفی . أم شده استهای عرفانی توباشد که با اندیشههای افالطون و ارسطو میافالطونی ترکیبی از اندیشهنوة فلسف

از آن رو بود که مسلمانان چه »نوافالطونی در میان فیلسوفان مسلمان بسی بیشتر از سایر ادیان و امم بوده است و این از یک سو

لمانان آن را کتابی به نام اثولوجیا بود که مسة نگریستند و از سوی دیگر به وسیل می بسا افالطون و ارسطو را از دید نو افالطونی

نو افالطونی که با طبیعت شرقی خویشاوندی داشت نیز در ة عرفانی و اشراقی اندیشة پنداشتند، افزون بر این جنب می ارسطوة نوشت

نه تنها شامل منطق، جهان شناسی، روانشناسی، علم مابعد »فلوطین ة فلسف( 433: 4932نقیب زاده، ).این امر  بی تأثیر نبوده است

بدین لحاظ روش او بر نوعی سیر وسلوک عرفانی مبتنی . دین و عرفان را نیز در برمی گیردة و علم اخالق است بلکه نظری الطبیعیه

ج : 4911کاپلستون،)« .داند و خود نیز این کمال را داشته استفضیلت و کمال  فیلسوف میهی عرفانی را منتة است او آشکارا تجرب

تا در راه بازیافتن حقیقت خویش بکوشد بدین سبب فلسفه بیشتر از . دانددارکردن انسان میفلوطین مقصد فلسفه را بی( 4/391

او در واقع یک فیلسوف عارف ( 231: 4962زرین کوب،).آنکه درس باشد دیالتیک و سیر است سیر از جهان حس به جهان معنا

عرفانی را آشکارا منتهای فضیلت و کمال ة جربداند بدین سبب تعالی ترین نوع معرفت را شناخت عرفانی خدا می»است که 

 «عقل و نفس، احد»فلوطین بر این باور بود که مراتب موجودات الهی در اقانیم سه گانه ( 319/ 4ج:همان)«.داندفیلسوف حقیقی می

رای مراتب و خیر محض و دید که از جسم به نفس، از نفس به عقل و از عقل به آنچه که ماواو عالم را سلسله مراتبی می». باشد می

او ، وجود از منظر فلوطین احد استة باشندگان در عرصة مبدأ هم( 233: همان)«.خواندرسد و وی آن را احد میفعل تام است می

-ای فیاض میکمال مطلق است، پر است واز فرط پری همچون چشمه. واحد حقیقی است ورای وجود و بیرون از هرگونه توصیف

عقل که در نظر  (3: 4931,پورجوادی).شود که عقل کلی یا عقل الهی نام داردی ایجاد مینشئت این فیضان جوشد و از حرکت
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است در نظر عرفای اسالمی نیز اعیان ثابته در ( اعیان ثابته)محل استقرار مثل، معقوالت استة افلوطین معرفت باقی و ازلی به هم

. خواندکه افلوطین نیز عقل را  محل استقرار مثل  و آنها را ازلی و ابدی می واحدیت است و ازلی و ابدی است؛ همانطورة مرتب

خالصه عقل . برند، در حالی که خود عقل  نیز مرهون فیضان احد است می مُثل دائما از فیضان عقل بهره( 31: باتصرف، همان)

شود و بدین معنی خدایی است که پدر سایر خدایان کثرات افراد موجودات متمایز و جزئی است که دائما از او صادر میة آبستن هم

اما . بود نمی و با چنان نیروی عظیمی که او بود، بی نسل.کرد می باشد  چراکه کامل است و  به حکم این کمال بایستی ایجادمی

ة بعد از نوس یا همان مرتب در عرفان نو افالطونی (331-333/ 3ج:4912,جمعی از نویسندگان. )توانست از او بهتر باشدنسل او نمی

. افکند می و بالفاصله به مبدأ خود نظر»شود  می صادردر مورد عقل گفته شد که از اقنوم اول . عقل، صادر سوم یا نفس قرار دارد

کند و میشود و از پرتو این همانندی فعل او را که همان فیضان و آفریدن است تکرار  می چون عقل بدین منظر روی آورد همانند او

اما عقل روی دیگری نیز دارد و . وجه حقیقی عقل وجهی است که در احد دارد» (4931:91پورجوادی، )« .آوردنفس را به وجود می

به همین نحو نفس نیز در مقابل وجه حقیقی خود وجه دیگری دارد، .این همان ارتباطی است که با مادون خود یعنی نفس دارد

: همان. )سازد و حاصل این نظر طبیعت استافکند و صدف تهی خود را پر میاو نیز به منظر عقل نظر می .نفس مانند عقل نظر دارد

فعالیتی است از نفس در نباتات و زمین . عامله و حیات بیرونی آن استة قسمت زیرین نفس کلی است و قو( فوسیس)طبیعت ( 93

سرکشی و دعوی او برای استقالل و اثبات خویشتن است و مادون  طبیعت حاصل گستاخی نفس و. که از نظر افلوطین زنده است

فلوطین با عالم محسوس یا عالم مادی یکی نیست طبیعت متمایز از ماده ة در اینجا باید توجه داشت که طبیعت در فلسف.نفس است

کند و چون طبیعت در می نفس کلی معرفیة ماده مقوم ذات طبیعت نیست؛ افلوطین طبیعت را نفس زیرین و نتیج. و جسم است

از سویی دیگر نیز  ماده یا هیولی نیز به قول افلوطین به . کند در حقیقت نفس است که از وجهی تنزل کرده است می نباتات منزل

 اما بر خالف وجود عقل وجود ماده یا هیولی بالفعل نیست بلکه بالقوه است و محکوم به شدن و. شود می وساطت نفس از عقل تولید

پس ماده غیر جسمانی است زیرا جسم مسبوق به ماده است و مرکب است در حالی ماده خود در »( 13: همان. )سیرورت است

هم ( لوگوس)ماده نفس یا عقل یا حیات یا اصل معقول یا صورت عقلی  (عالوه بر این).آورد می ترکیب با چیز دیگر جسم را پدید

اینهاست و لذا عنوان وجود را ة تواند باشد، بلکه خارج از هم نمی نیرو هم.  نا متعین است حد و مرز هم نیست چه نامحدود و. نیست

گوییم حرکت  می در حقیقت سزاوار آن است که نام الوجود بدان اطالق شود البته نه بدان معنی که. توان بر آن اطالق کردنمی

پس ماده چیزی جز یک شبه خیالی از جرم یا تمایلی در جهت وجود بلکه حقیقتاً الوجود است . وجود ندارد یا سکون وجود ندارد

به خودی خود غیر مرئی است و هر کوششی برای دیدن آن . ساکن است اما نه بدان معنی که جایی داشته باشد. جوهری نیست

: همان)«.شودیم دیده نمیکنیم هست ولی همین که نگاه کنیم و بخواهیم او را ببیندر همان جایی که ما نگاه نمی. بیهوده است

به طور کلی اگر عالم وجود را از نظر افلوطین به هرمی تشبیه کنیم قسمت فوقانی این هرم عالم روحانی  و قسمت تحتانی آن ( 16

این ماده از نظر افلوطین . آن هرم ماده استة در باالی این هرم عالم معقول و در راس آن احد است و قاعد.عالم جسمانی است

 (16:همان.)سلبی داردة کند مانند توصیف او از احد جنبتوصیفی که او از ماده می. مادی و غیرقابل لمس استی غیرچیز

وجود ة توان ابن عربی را پرچمدار آن در جهان اسالم نامید توحید عرفانی و مسئلافالطونی که میمحور مباحث پیروان مکتب نو

ارف قرن هفتم، بعد از انتشار مورد توجه عرفای متعددی قرار گرفت و عرفان نظری و عملی عربی بزرگ عابنهای  هاست آرا و اندیش

ای که  های ابن عربی پرداختند به گونهدر داخل ایران نیز تعداد کثیری از عرفا به شرح و ترویج اندیشه. را تحت تأثیر خود قرار داد

 . اند یل و ترویج مباحث فلسفی و عرفانی وی پرداختهقالب تعابیر شاعرانه به تحلگاه به صورت علمی و گاه در 

ما شاهد هستیم که »تا پیش از ظهور ابن عربی . عربی بیشتر در قلمرو نظام هستی استهای عرفای ما با ابننمود اساسی اندیشه

شود این معارف  نمی موفقاما هیچ کس . سازندهای خویش را مطرح میمشایخ بزرگ عرفانی به طور پراکنده معارف برآمده از شهود

یزدان )« .عمیق را در یک دستگاه نظامند هستی شناختی بر محور وحدت وجود بگنجاند و یک ساختار معرفتی سازوار عرضه نماید

کنت کنزاً مخفیاً فأحببت  أن ».نمایدخداوندی تعبیر و تفسیر می« حب»ابن عربی اساس نظام هستی را بر اساس ( 91: 4911پناه، 

« .شوم شوم از این رو دست به آفرینش زدم تا شناختهگنجی پنهان بودم پس دوست داشتم شناخته: فخلقتُ الخلقَ لکی اعرف اعرف

ها پیوسته حبی اند علت آنکه حرکت»: گویدها، حرکت حبی است میوی با بیان اینکه حقیقت تمام حرکت( 433: 4119مجلسی، )

امر الهی حرکت : گویندالم است از عدمی که در آن بوده به سوی وجود، برای همین میاین است که مبدأ تمام حرکات، حرکت ع
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عرفای بعد از ابن عربی ( 122/ 2ج:4116قیصری، )«.پس حرکتی که منشأ پیدایش جهان است، حرکت حبی است. است از سکون

توان به صدرالدین قونوی، شیخ محمود می آنهاة اند از جملهای او کوشیدهحبی وی را پذیرفته و در جهت بسط اندیشهة نظری

حبی فلسفه و هدف آفرینش عشق خداوند به خویش است ة بر اساس اندیش. شبستری، ابن فناری، غزالی، عراقی و موالنا اشاره کرد

اجل »: گویدعشق خدا به خویشتن میة ابوعلی سینا دربار. که اساس تمام حرکات و تمام باشندگان هستی از خرد و کالن است

ذات حق آن ( 933/ 9ج: 4933ابن سینا، )«مبتهج بشیٍ هو االول بذاته ألنَّه اشدّ االشیاء کماالً الذی هو بریٌ عن االمکان و العدم

غیب که پیش از آفرینش جهان هم معشوق بود هم عاشق، خواست تا جمال خویش را آشکار سازد لذا آفرید تا آفرینش ة شاهد حجل

االهی معشوق مطلق هستی است ن سان راز پیدایش جهان عشق آفریدگار به جمال و مظاهر خود است، ذاتجمالش باشد بدیة آین

معرفت و مهرورزی آفریدگان به آن محبوب ة ظهور حق و زمینة آفرینش جهان و جهانیان وسیلة معشوق خویش و معشوق هم

آمد، پس حرکت حبی موجد این عالم عالم پدید نمیاگر حب نبود چیزی از ( 13: 4931یثربی، ).حقیقی ازلی و ابدی هستند

. اگرچه وجود حق تعالی مستغی از هرچیزی است ولی در تعین اسمی یافتن به اشیاء نیازدارد( 921-929: 4936رحیمیان، )«.است

: 4911بن فناری، ا).شرطی است نه علت و معلولی؛ یعنی شرط تعین اسمائی حقایق و ظهورات اشیاء استة البته این احتیاج به گون

پذیرد، در نتیجه  می آفرینش ناشی از تنزالت وتقیدات وجود است وجود مطلق قید. شودکه از آن به تنزالت وجودی تعبیر می( 226

 (292: 4931یثربی، ).گرددوجود کلی به صورت جزئیات متجلی می

اصلی همان موجود و یا ة یین تر با محفوظ بودن رتبتنزل عبارت است از تجلی یک موجود و یا یک حقیقت در مرتبه یا مراتب پا

شود؛ نیز میهستی با عنوان تنزل وجود یا تنزل فیض یادة از خلقت موجودات جهان در عرص( 99: 4936شجاعی، ). همان حقیقت

انی گویند و عبارت تنزیالت ربانی یعنی مراتب نزول و فیوضات نازله، فالسفه تنزالت وجود و عارفان تنزالت فیض یا تنزالت رب»

 (26: 4931شهیدی، )«.وجود استة وحدت در کثرت و ظهور واحد در کثرت که نهایت دایرة مرتب: است از

 تعین 

گردد، این چیز متمایز کننده گاهی با عین ذات است  و گاه تعین چیزی است که باعث امتیاز و تشخیص هرچیز از غیر خودش می

شود، یعنی بدون چنین تعیناتی و قبل از آنها چیزی جز ذات الهی که بب متحقق شدن ذات میامری است اضافه شده به ذات که س

جامی، ).جامی نیز تعین و تجلی و تنزل را به طور مترادف به کار برده است( 63: 4933قیصری، ). وجود محض است وجود نداشت

ابن ).ب و تجلیات اصطالح حضرت را به کار برده استابن عربی برای محل حضور و ظهور این اختالفات در مرات( 96-93: 4932

در اصطالح عارفان حضرت، مساوی با مظهر است، یعنی چیزی که محل ظهور و حضور حق و جمال و کمال او (  33: 2119عربی، 

ر شئونات و اشیاء، حضراتی هستند که محل حضوة دانند و از این رو همگاه حق میباشد، زیرا عارفان موجودات جهان را جلوه

امام خمینی در خصوص نامگذاری (943: 4931شهیدی،). باشدتجلیات خدای سبحان باشد و به همین دلیل حضرات غیرمتناهی می

: 4913مظاهری، )« .شود می به خاطر حضور آنها در مظاهر و حضور مظاهر در آنها به آنها حضرت گفته»: گویدحضرت چنین می

ذات، احدیت، واحدیت، ارواح مجرده، عالم مثال عالم ملک و : شماردتب را شش دانسته و چنین میعبد الرزاق کاشانی مرا( 411

حضرت صفات و اسما که حضرت الوهیت  -  2. حضرت ذات -4: در مورد حضرات خمس نیز چنین آورده است. انسان کاملة مرتب

شاه ( 216: 4919کاشانی، ). حضرت حس و مشاهده - 3حضرت مثال و خیال - 1. حضرت افعال که حضرت ربوبیت است -9. است

اول مرتبه ذات احدیت، دیگر مرتبه »: نعمت اهلل ولی مراتب را شش ذکر کرده  و تفاوت مرتبه و حضرت را نیز ذکر نموده است

ملک ة مرتب و. نفوس عامله که عالم مثال و عالم ملکوت استة ارواح مجرده و مرتبة حضرت الوهیت که حضرت واحدیت است و مرتب

و مجال پنج گفته اند و مراتب . کون جامع یعنی انسان کامل که مجال مجموع و صورت جمعیت استة و مرتب. که عالم شهادت است

شود و ذات احدیت مجالی شی نه، زیرا اعتبار تعداد اصال نیست، بلکه زیرا که مجال و مظهر است و به مظهر ظاهر می. شش است

اصلیه، سایر مراتب مرتب آید و غیر این مرتبه ة اعتبارات است تا عالمیت و معلومیت و به تنزل این مرتب اعتبار ذات احدیت سلب

قیصری حضرات خمس را از عالم واحدیت ( 62: 4933شاه نعمت اهلل،).اند یا ظاهره و مجالی ذات نیست االّ انسان کاملمجالی باطنه

د، در این تقسیم بندی پس از حضرت غیب مطلق و معانی، حضرت شهادت مطلق نامکند عالم واحدیت را غیب مطلق میشروع می

عالم چهارم مثال که نزدیک به عالم . سوم حضرت ارواح که  غیب مضاف است و نزدیک به شهادت مطلق. و حس  ذکر شده است

( 131-134: 4931ی، آشتیان.)انسان است که جامع جمیع آن حضرات و مراتب استة و پنجم  حضرت و مرتب شهادت است 
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به تجلی و  –نخست حضرت غیب که حضرت ذات است »: زیر منحصر نموده استة قونوی مراتب کلیه را در پنج مرتب الدین صدر

ارواح است و در ة سوم عالم مثال که در تنزل تابع مرتب. غیب است در تنزلة ارواح است که تابع مرتبة دوم مرتب -تعین اول و دوم

پنجم که جامع . چهارم عالم شهادت و حس است  و این از حضرت عرش رحمانی است ته به مرکز خاک. م حستصاعد فوق عال

در نفحات ( 31: 4934قونوی، ).ایشان است تفصیال حقیقت عالم و اجماال صورت عنصر انسانی که جامع چهار حضرات باالست

الهی است و ة مراتب اصلی منحصر در مراتب پنجگان»: گویدرده میاالهیه نیز به همین روال انحصار مراتب را در پنج مرتبه ذکر ک

باشد و در برابر آنها مراتب شهادت آنها را مراتبی غیبی اند که مشتمل بر اسماء و صفات و اعیان ممکنی و معانی مجرد و تجلیات می

و اختصاص به انسان و بین غیب دارد و  وسط است که فراگیر هر دو طرف بودهة و حس و ظهور و هویدایی است و بین آن دو مرتب

و بین عالم . باشد می این وسط مقام ارواح بلند و روح اعظم و آنچه که به فرمان الهی از آن روی که به نام قلم اعلی نامیده شده است

ربانی منشعب و و وسط عالم مثال مقید و محل استقرار کتابهای الهی و کتابهایی که از کتاب ( عالم حس و محسوسات)شهادت 

صاحب نقد (  21: 4933قونوی، )«.باشدچنانکه در اعجاز البیان روشن نموده ام می متفرع است و اختصاص به آسمان دنیا دارد

 جامعهة ارواح، عالم مثال و خیال منفصل، عالم اجسام و مرتبة غیب، مغیب، غیب ثانی، مرتب -النصوص مراتب را شش مرتبه

. حس و مشاهده 3. مثال و خیال 1.افعال9.اسماء 2.ذات 4: کند می و حضرات خمس را چنین بیان( 91-94 :4914جامی، ).داند می

اول غیب مطلقکه آن عالم اعیان ثابته است و بعد از آن : عوالم کلیه و حضرات اصلیه پنج است»:گوید می خواجه محمد پارسا (همان)

جمیع مراتب کونیه اجزای الهیجی نیز  (41: 4966پارسا، )« و عالم انسان کامل عالم جبروت و دیگر عالم ملکوت و دیگر عالم ملک

 -2.خوانند می عقل کل که روح  اعظم و تعین اول و ام الکتاب -4:بدین قرار. باشد می نامدکه دارای چهل مرتبهحقیقت محمدی می

طبیعت که مبدا آثار  -1. نامند می ستور و رق منشورهیولی که هیاکل و کتاب م-9.گویندنفس کل که لوح محفوظ و کتاب مبین می

 -41.فلک پنجم-3.فلک ششم-1. فلک هفتم -3.کرسی که فلک ثوابت است-6. فلک اطلس که عرش است -3اسماء افعال است 

مشتری که برجیس  -43..خوانند می فلک زحل که کیوان نیز-41. فلک اول-49.فلک دوم-42.فلک سیوم-44.فلک چهارم

قمر که نیّر اصغر  -21. تیر که عطارد است-43.ناهید که زهره است -41.آفتاب که نیّر اعظم است 43.مریخ که بهرام است-46.گویند

-92.دلو-94.جدی-91.قوس-23.عقرب -21.میزان-23.سنبله -26.اسد-23. سرطان-21. جوزاء-29.ثور-22. حمل-24. است

 (.111: 4934الهیجی،. )انسان 11.حیوان-93.نبات-91. جماد-93.خاککره -96.کره آب -93. کره هوا-91.کره نار-99.حوت

باالتر صدور و ظهور یافته است، ة با توجه مراتب حضرات خمس در این مجال اندک سعی بر این است که وجود هر مرتبه که از مرتب

اول که آن بخش از تعینات یا ة دست: دادیم کلی به شرح زیر قرارة ستد از این رو برای بیان این مراتب آنها را در دو. پرداخته شود

ة دست. زیرا هنوز خلقتی پدیدار نشده است. علم خدا قرار دارند  و به تعینات حقی موسوم اندة مراتب نفس رحمانی است که در دایر

 . شوند می لقت مربوطدوم یا تعینات خلقی مربوط به مراتب ظهور حقایق ممکنات در خارج از علم خداوند هستند و به ظهور عوالم خ

 .شوند می حضرت احدیت و حضرت واحدیت تقسیم، مقام ذات: تعینات حقی به سه دسته

 تعینات ذاتی

 :ذات

در . تعین اول، احدیت مطلقه و عنقای مغرب تعبیر کرده اند، حضرت ذات از آن به غیب مغیب، غیب الغیوب، غیب اول، غیب مطلق

: 4933و قیصری، 91: 4914جامی،). ه از اعیان و مظاهر، هیچ متعینی به این مرتبه راه ندارداین مقام نه از اسم خبری هست و ن

الجمع و حقیقة الحقایق و مقام او ادنی و غایة الغایات عالم ذات را الهوت و هویت غیبه و غیبت مجهول و غیب الغیوب و عین( 131

برد و در علت نامگذاری را به کار می« هو»ن عربی برای این مرتبه نام اب (4934:492الهیجی)گویند و نهایت النهایات و احدیت می

ابن عربی، )«.شود این بدان جهت است که هویت معلوم گردد نه اینکه آن ضمیر غایب استهو  جز با واو نوشته نمی»:گویدآن می

ة الوجود و قبلن کنز الوجود و مفاتیح خزائنمخز»:الدین عراقی در لمعات از مقام ذات با عناوینی چونفخر( 193، 419باب : 4911

کند وی ضمن بیان این عناوین  به این موضوع که این عناوین از جهت اشاره و تفهیم الواجد و الموجود و عنقای مغرب تعبیر می

عین منزه عشق در مقر عز خویش از ت»: ذات از تعین منزه است و متعین به تعین مصادیق نیست: گویداست اشاره کرده، می

  (134-133: 4916عراقی، )«.است

 :احدیتة مرتب
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یا به (214: 4916ابن عربی، .)در حالی که واحدیت عددی است از شئون صفاتی حق تعالی. احدیت وصف و نعت است برای ذات حق

به در نظر گرفته شاه نعمت اهلل ولی برای احدیت سه مرت( 93: 4933خوارزمی، ).یابدقولی ذات از هویت، به احدیت تنزل می

ذکر ( 233: 4933شاه نعمت اهلل ولی، )« .ربوبیت استة اول احدیت ذات، دوم احدیت اسماء و سوم احدیت افعال که نتیج»:است

احدیت تقدم و تأخر زمانی مطرح نیست بلکه چیزی شبیه به ة ذات و مرتبة این نکته الزم است که بدانیم در مورد تفاوت بین مرتب

به بیان دیگر به صورت طبیعی باید ذاتی باشد تا به خود علم یابد بنابراین از آن به نسبت علمیه نیز . تبتی وجود داردتقدم و تأخر ر

بر اساس نظر ابن عربی اولین ( 214: 4913امینی نژاد، ).ذات حق، به خود علم دارد؛ به سبب اینکه در این مقام. تعبیر شده است

: دارد کهبین نفس رحمانی و تعین اول چنین اظهار میة الدین قونوی در بیان رابطصدر ظهور و تجلی حق نفس رحمانی است؛

. باشد می تعین اول مذکر و نفس رحمانی مؤنت است یعنی تعین اول جهت مصدریت و اصل بودن دارد و نفس رحمانی ظل و قابل»

 عین اول است که تمامی کثرات و شئونات از او منتشیفعل و انفعال است نقش اصلی و فاعل تة تذکیر و تأنیث در این بحث نشان

 ( 93: 4914قونوی، )« .انفعال و پذیرا داردة شوند و نفس رحمانی محل قابلی است  که جنب می

 :واحدیت

گویند که هر یک از آن اسماء و صفات بدون واسطه وجه خاصى به حق تعالى  حضرت واحدیت آن را حضرت اسماء و صفات مى

ر ذات وجود را طورى اعتبار کنیم که اسماء و صفات در او مستهلک باشند این معنى را مقام احدیت گویند و اگر ذات را با اگ. دارند

حسن زاده ).نامند اسماء و صفات نیز مىة را مرتب مقام گویندمی اسماء و صفات به طور تفصیل اعتبار کنیم مقام واحدیت

اعیان . شود می معنا مصطلح عرفاست که در مکتب ابن عربی از آن تعبیر به اعیان ثابته احدیت و واحدیت به این( 46: 4931آملی،

 شوند ثبوت دارند و از جهتی که به خلق نسبت دادهبین خلق و حق هستند از وجهی که به حق نسبت داده میة ثابته واسط

شود، آخرین تعین از تعینات حقی ت نیز نامیده میواحدیت که الهو ( 443-421: 4962زرین کوب، ).شوند وجود و ظهور دارند می

-ابن عربی این مرتبه را اعمائیه خوانده. است است این امر بر اثر دومین نگاه حق به ذات خود است تا اعیان ثابته وجود علمی یابند

بودن این نفس پیدایش یافته اله ة اولین امری که نخستین تعین نفس رحمانی بوده و از جنب: او در تعریف عماء چنین گوید. است

ة عماء است صور عالم مانند اعراضی بر اعماء هستند بلکه نسبت آنها به اعماء نسبت صور به آینه است برای شخص بیننده و بینند

 شوداند که آنچه در این بین ظاهر مینماید که صور عالم میان اعماء و رویت حق واقع شدهجهان نیز حق تعالی است و چنان می

ظهور ( 111-119: 9ابن عربی، بی تا، ج).عالم است خداوند با ظهور اعماء به ما سوی وجود عینی بخشیده استة دلیلی بر بینند

از سوی حق تعالی است؛ « کن»ة موجودات در اعماء با کلمة اعماء به حکم حرکت حبیه و عشقیه با نفس رحمانی است ام ظهور هم

جمیع صفات اعم از سلبی و ایجابی به اعتبار مراتب وجود از تجلیات حقند و جامع جمیع این : دگویقیصری نیز در تعریف عماء می

چون لحاظ صفات به طور تفصیل و اعتبار مظاهر برای اسماء و صفات حق در . الوهیت است که مقام واحدیت باشدة مراتب، مرتب

اعماء مقام اولین کثرتی ة اعمائیه شده است و مرتبة به مرتبحضرت علم و مقام احدیت است که در لسان شرع از آن مرتبه تعبیر 

بین احدیت ذات که معرا از کثرت است و مظاهر خلقی که متصف به کثرات واقعی ة واسط... است که در وجود واقع شده است و

باطن مطلق و  همچنین از آن به حضرت الوهیت، غیب مضاف، مقام جمع، اسم( 211-214: 4931آشتیانی، )« .باشداست می

حضرت احدیت است نزد ما، زیرا که »:اهلل ولی عماء را چنین توضیح داده استشاه نعمت( 22: 4933خوارزمی، ).ربوبیت یادکرده اند

گویند در آن حضرت غیر را مجالی نیست و گفته اند که حضرت واحدیت است که منشأ اسماء و صفات است و عماء را غیم رقیق می

سمان و زمین است و حضرت واحدیت حایل است میان اسماء احدیت ذاتیه و ارض کثرت خلقیه و در این تأویل که حایل میان آ

 (ص)این ربنا قبل ان یخلق الخلق ؟ حضرت رسول»: کند کهکند ایشان را زیرا که سائل سؤال می می حدیث نبوی مساعدت

رت  واحدیت متعین است به تعین اول زیرا که محل کثرت  و ظهور و حض« کان فی عماء مافوقه هواء و ما تحته هواء: فرماید می

اول ما خلق اهلل العقل و سائل : حقایق و نسب اسمائیه است و هرچه آن متعین بود، مخلوق بود و آن عقل اول است قال علیه السالم

به خلق عالم جسمانی بود، عماء اگر مراد سائل ؛ قبل ان یخلقَ الخلقَ و حق در این حضرت متجلی است به صفات خلق: گوید

: 4933شاه نعمت اهلل ولی، )«.حضرت الهیه تواند بود یعنی برزخ جامع و اگر سوال از مکان رب بود حضرت الهیه منشأ ربوبیت است

 .واسطه برای انتقال از تعین ثانی به تعینات خلقی دانسته اندة اعیان ثابته را حلق(494
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فیض اقدس فیضی است که به موجب آن اسماء و : شودقسم فیض اقدس و مقدس تقسیم میالهی به دو در عرفان نظری فیض

-فیض مقدس فیضی است که حسب اقتضائات اعیان ثابته جاری می. کنند و هویت علمی دارنداعیان ثابته در تعین ثانی ظهور می

 (231: 4914و ترکه،  996-993و 64: 4933قیصری،).شودشود و موجب ایجاد اعیان خارجی و تعینات خلقی می

 :تعینات خلقی

وحدت وجود رابطه دارد بدین مفهوم که ة مراتب ظهور اعیان ثابته در خارج از عالم خداوند است که با نظریة این بخش بحث دربار

خلقی ای ه ابن عربی هر حقیقتی از حقایق مظاهر وجودی، اسمی از اسماء حق تعالی است؛ پس جزئیات اسماء با تعینة در اندیش

عالم عقل، عالم مثال، عالم : آنها عبارتند از. های خلقی را سه تعین کلی در نظر گرفته استقیصری تعین. نامتناهی هستند

 (919: 4931آشتیانی، ).ماده

 :عالم عقل

شاود و کثارت باه    هست که هستی و حیات آغااز مای   نشئت با این. یابد عقل کلی یا خرد نام دارداولین نشأنی که از حق انتشاء می

الهیجای صادر   ( 466:الهیجای ).مظهر احدیت و حامل احکام اجماالی اسات   عقل کلی( 21: 4931,نصراهلل پور جوادی.)آیدوجود می

. خوانناد روح اعظام و تعاین اول و ام الکتااب مای    هاای   خواند و آن را با نامعقل کلی میة اجزاء محمدی را مرتبة جمیع مراتب کونی

شود عبارت اسات   می حقیقت قلم اعلی که به نام عقل اول هم نامیده. آید می از عقل کلی عقل اول در وجود( 111: 4934الهیجی، )

بیرون آوردنشان را از میان ممکنات بی پایان کرده است و نقاش آنهاا در   ة از معنایی که جامع تعینات امکانی بوده که حق تعالی اراد

از منظار ابان   ( 49: 4933قوناوی، )« .باشدبی ارادی و به موجب حکم علمی و ذاتی میحرکت غیة نور وجودی به واسطة ظاهر صفح

عربی نیز نخستین مخلوق روحانی و اولین مفعول ابداعی که خداوند با اسم بدیع آن را در نفس رحمانی و اعماء ظاهر سااخت عقال   

ن هستی  است و بدین سبب مظهار دو اسام مادبر و    فیض و سببی برای امدادهای دیگر الهی در جهاة عقل اول خود واسط. اول بود

مفصل است این حقیقت که از آن به قلم اعلی، حق، روح، عدل و عرش تعبیر شده جوهر بسیطی است که نه ماده است ناه ماادی و   

 (32-34: 4996ابن عربی، ).و اضافات و  وجوه بسیاری داردها  در عین بساطت نسبت

نخستین موجود عقل است و آن قلم است یعنی نور الهی که نفس یا لوح محفوظ از آن پدیدار : دگویابن عربی در فتوحات مکیه می

حقایق اسماء الهی ة حقیقت محمدی که مظهر معقول و جامع هم»: گویدابوالعالی عفیفی می( 262: 4913ابن عربی، ).گرددمی

و او  نخستین تعین از تعینات حق به صورت عقلی  است همان خود حق است که حق برای خود در حالت احدیت تجلی کرده است

شاه نعمت اهلل )« ذات است با تعین اول»: شاه نعمت اهلل ولی گفته است( 911-914: 4911عفیفی، )«.است که همه چیز را بردارد

ش و استاد رسل برخی جبرئیل را مظهر علم حق  تعالی، صورت متمثل  عقل، موکل بر تحصیل علوم و تدبیر معا( 11: 4933ولی، 

-دکتر پورنامداریان در این باره چنین می. گاه جبرئیل و سیمرغ را در اساطیر یکی دانسته اند( 3/619ج:،4911کرمی، ).خوانده اند

رسد که  می مشائی که با ده درجه تنزل به عقل دهم یا عقل فعالة سهروردی در واقع همان عقل اول فلسفة سیمرغ در رسال»: گوید

دانند و ارواح انسانی ناشی از فیض یا پرتو افشانی اوست اما همین عقل عاشر شائی آن را با روح القدس و جبرئیل یکی میمة فالسف

فرشتگان است و از این چشم انداز عقل اول یا همان نور محمدی ة بهین.. .یا عقل فعال  که مثل سیمرغ عقل بالفعل است یا جبرئیل

شود  می حقیقت قلم اعال که به نام عقل اول نامیده»: گویدفناری عقل اول را قلم اعال خوانده  می( 33: 4912پورنامداریان، ). است

جدا کردن آن را از بین ممکنات غیر متناهی کرد و بر ظاهر ة عبارت از معنای جامع معانی تعینات امکانی است که حق متعال اراد

عزیز نسفی نیز  ( 63: 4931فناری، . )نقشش نمود  -موجب حکم علمی ذاتیحرکت غیبی ارادی و به ة به واسط -نور وجودیة صفح

تجلی کرد و از آن دو جوهر وجود گشتند یکی از نور و یکی از ظلمت و از : گویدبا بیان اینکه عالم جبروت ذات عالم است چنین می

( 433: 4933نسفی، .)عالم ملکوت گویند آن دو جوهر یکی عقل اول و یکی فلک اول است و از این جهت عقل اول را جوهر اول

اند و هیچ چیز را از وی داناتر اند و به بسیار نام وی را خواندهاند و مدح وی بسیار گفتهانبیاء این عقل اول را مراتب عالی نهاده

عقل است؛ خطاب با ة طاند و آدمی که عزیز است و اشرف موجودات است هم به واستر نگفتهاند و هیچ چیز را از وی مقربننهاده

عالی نهاده اند و مدح وی بسیار گفته ة عقل است و حکما نیز این عقل اول را مرتبة عقل است وصواب با عقل است و عقاب به واسط

گویند از ذات باری تعالی و تقدس یک جوهر بیش صادر نشد و آن جوهر عقل اول است باقی موجودات از معقوالت و حکما می. اند

انبیاء آن : اندعقل اول را با اضافات و اعتبارات با اسامی مختلفه ذکر کرده( 221: 4933نسفی، ).از عقل اول صادر شدند محسوسات
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برخی . اند و برخی نور و چون همین جوهر را دیدند که نقاش علوم بود بر دلها نامش قلم کردندرا روح خوانند، برخی عقل نام کرده

همین جوهر را بیت اهلل، بیت العتیق و بیت المعمور و مسجد االقصی و آدم و رسول خدای و ملک  نیز لوح محفوظ گویند و اگر

 ( 213: 4933نسفی، باتصرف، ).مقرب و عرش عظیم گویند هم راست باشد این جمله اسامی عقل اول است

 :نفس کلی یا لوح محفوظ 

کلی و لوح ابن عربی با اشاره به اینکه نفس. لوح محفوظ استدومین مرتبه از تعین حقیقت محمدی در مقام خلقیت نفس کلی یا 

باشد و آن نخستین موجود انبعاثی است نام لوح محفوظ نزد خردمندان نفس کلی می»: گویدمحفوظ یک حقیقت است چنین می

پس دوگانگی پیدا . یج کردحوا نسبت به آدم است که از او آفریده شد و با او تزوة که از عقل منفعل است و نسبت به عقل به منزل

دوم کونیه  ة الهیجی از مرتب( 943: 4931ابن عربی، )« .شد، همانگونه که وجود به حادث دوگانگی یافت و علم به قلم حادث دو شد

نیز مظهر واحدیت و  (111: 4934الهیجی،.)خواندلوح محفوظ و کتاب مبین میهای  کند و آن را با نامبه نفس کلی  اشاره می

انسانی است که جمیع نفوس متعلقه به اجزاء تمامت عالم جزویات ة و نیز نفس ناطق( 461:همان).ل احکام تفصیلی علم استحام

الحمداللّه »: گویدعراقی به مقام نفس بعد از آفرینش نورمحمدی و قلم با عنوان لوح مسطور اشاره کرده و می( 111:همان.)اویند

الجمال فتأل ألمنه  نوراً و ابصرَ فیه غایات الکمال  ففرح به سروراً فصدَّره علی یده و صافاه و آدمُ لم  الذی نَوَّرَ وجه حبیبه بتجلیات 

 (134: 4916عراقی،)«یکن شیئاً کوراً و ال قلم کتابا و ال للوحُ مسطوراً

 :هباء و هیوال

وی . اوند در آن صور تمام عالم را پدیدار ساختای است که خدطبیعت کلی یا هباء ماده. عربی آغاز خلق را هباء دانسته استابن

هباء در نظر وی محل ( 614: 4931ابن عربی، ). رسدکلی دانسته که امتداد طبیعت نیز به هیوالی کل مینفسة طبیعت را سای

ست که هباء اولین صورت قبل از صورت جسم ا:  گویدتجلی اول حق تعالی است که سبب ظهور عالم گشته است  ابن عربی می

یابد برای هبا نیز طول و عرض و عمقی است طولش از عالم عقل و عرضش از عالم نفس و عمقش خأل   می طبیعت در آن ظهور

توان جسم کلی نامید که آغاز عالم ترکیب این عالم را می. است از این روست که که در این عالم آن سه حقیقت جمع شده اند

شود همچنان  می لق است که در این بحر فعل ما به خداوند در قالب صفات تشبیهی منتسباست، هباء بحری فاصل بین حق و خ

: گویدو جایی دیگر می( 33: 4996ابن عربی، ). یابد می که فعل خداوند نیز در همین بحر در قالب معجزات و کرامات به ما نسبت

رغم  شنیده شدن  چراکه علی. گویندلیل به آن عنقا  نیز میاین حقیقت تنها از طریق کشف نه برهان قابل شناخت است  به این د

شاه نعمت اهلل ولی هبا و هیوال را یکی دانسته و  (2/192ج : ابن عربی، بی تا). نام آن جز با مثل هایی زده اند، شناخته شدنی نیست

شود و هر باطنی که صورتی در او ظاهر گردد نزد اهل اهلل هیوال اسم چیزی است که صور در او ظاهر می»: گویددر تعریف هیوال می

-برخی بدان هیوالی کل و عنقا نیز می»: جامی نیز در مورد هباء چنین آورده است( 23: 4933شاه نعمت اهلل ولی، ).هیوال خوانند

عت را یکی عفیفی نیز هیوال و طبی( 61: 4914جامی، )«گویند و مراد از آن ماده ای است که حق در وی صور اجسام را بگشاد

عبدالرزاق الهیجی در ( 213: 4911عفیفی، ).رسدموجودات سریان دارد و بدان وسیله هر جسمی به کمالش میة دانسته که در هم

باشد که هیاکل و سومین مرتبه هیولی می :گویدچهارم ذکر کرده و میة سوم و طبیعت را در مرتبة مراتب کونیه هیوال را در مرتب

: ، باتصرف4934الهیجی،).دهدچهارم قرار میة نامند و طبیعت که مبدا آثار اسماء افعال است، در مرتبنشور میکتاب مستور و رق م

جوهری است که محل صورت است و صورت جوهری است که محل حال است در : هیولی»:کندهیولی را چنین تعریف می( 111

ای آخرین تولید کننده: تولیدکننده از تولیدکنندگان اندیشنده استطبیعت آخرین  (432:همان)«.وی و این هر دو لفظ یونانی است

آخرین انعکاس نوس . نیست اما طبیعت آخرین انعکاس نوس. کنداست که تنها با خود و در خود با نوعی اندیشیدن ثبات تولید می

 .همین جهان محسوس است

 :مثال

، عالمی است مرتبط با عماء عالمی حقیقی که پس از تنزل به عالم ارواح شودعالم خیال که عالم مثال و عالم برزخ نیز نامیده می

شود عالم خیال دو مرتبه دارد یکی خیال مطلق یا خیال ای بین روحانیت و مادیت ظاهر میظهور دارد و صور اشیاء در آن به گونه

ح اجساد، تشخص و تجسم اعمال، ظهور معانی منفصل که حضرتی ذاتی است و به قوای ادراکی بشر وابسته نیست، تجسد ارواح، ترو

جامی، ).شود که همواره مطابق واقع استذوات مجرد در صور اشباح جسمانی در این مرتبه واقع میة به صور مناسب و مشاهد
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ل را خداوند این خیا. است «قوی»الهی عالم خیال، جمع میان ضدین است که از آثار اسمهای  از مهمترین ویژگی( 32-39: 2396

حقیقت این عالم یکی تجسد دهی به امور غیر . شودآن درک میة نوری قرار داده که تصویر هر چیزی حتی تجلیات حق به واسط

. گیردترین تحوالت در همین عالم انجام میای که سریعجسمانی و دیگری تبدل و دگرگونی در هر صورت و ظهوری است به گونه

در قوس نزول در وساطت فیض ( اول: عالم خیال دو نقش عمده بر عهده دارد: گویدابن عربی می(911-911/ 4ج: ابن عربی، بی تا)

در قوس صعود در معرفت بخشی به ( دوم. و تنزل و تشکل ارواح و عقول  و عالم معانی در اشکال و قوالب شبیه به عالم طبیعت

ابن عربی، )ات و زمینه سازی برای دریافت تجلیات بدون صورتو رویت حق و تجلی او در صور اعتقادها  جهت وقوع مکاشفات، خواب

: 4، ج4111ابن عربی،).خیال را نشناسد اصال دارای معرفتی نیستة به این دلیل ابن عربی معتقد است آنکه مرتب( 231: 2ج, همان

ند و حد اشیاء در آنها موجودهای  اگر عالم خیال را یکی از مراتب هستی بدانیم عالم مثال، عالمی است حقیقی که صورت( 449

فاصل عالم مجرد محض و مادی محض است، ماده ندارد، اما از مقدار و شکل برخوردار است، یعنی بین روحانیت و لطافت عالم 

الف : خیال در مکتب ابن عربی مطابق با سه امر است( 43و  21: 4916شیخ االسالمی، ).مجرد و کدورت و ظلمت عالم طبیعت است

کند که ابن عربی برزخ را  نیز امری معقول معرفی می. هستی، ب برزخ بین دو عالم از عوالم هستی،ج یک قوه از قوای ادراکیمظاهر 

در قوس .خواندشیخ اکبر هر وضعیت وسطی را برزخ می( 961: 4916ابن عربی، )نه موجود است و نه معدوم و نه معلوم و نه مجهول 

خواند از انسان کامل با مقام نامد، نفس رحمانی و اعیان ثابته را برزخ اولی مفصل میمجمل مینزول تعین ثانی را برزخ اولی 

او از نفس برزخی نیز ( 22و  91: 4913صانع پور، .)دهد می کند و برزخ بعد از مرگ را در قوس صعود قراربرزخیت جامع یاد می

ز صفات ناپسند پاک گردد و صاحب مقامات تقوی و ورع شود در تولد این نفس زمانی است که آدمی ا»آورد سخن به میان می

اشراف او، بر ة دهندپیوندد این نشانکند و به واقعیت میبینی میگاه عارفی پیش. گرددنتیجه، وی از امور غیبی برزخی آگاه می

ظهور در این عالم حسی از عالم  برزخ قوس نزولی است نه اشراف بر آن برزخی که پس از مرگ است به سبب اینکه انسان قبل از

مثال یا برزخ گذر کرده و دارای معرفت شده گاه قادر است از آن عوالم خبر دهد چون شناخت مسیری که طی شده  آسان تر از 

معرفت جهانی است که هنوز در آن به سیاحت نپرداخته است و غیب مثال نزولی را غیب امکانی گویند یعنی مجال دریافتنش برای 

شیخ ).زیرا بسیار نادرند کسانی که بتوانند از بهشت و جهنم خبر دهند. سان هست اما غیب مثال صعودی را غیب محالی نامیده اندان

 ( 93-12: 4916االسالمی، 

 :عالم ماده

در این .  ودشحس و عالم خلق تعبیر میة که از آن به شهادت مطلق، عالم اجسام و مرتب.  تعین خلقی عالم ماده استة آخرین مرحل

نماید ابتدای آن از عرش و کرسی است و انتهای آن اجسام عنصری و صور مرحله حقیقت وجودی در مظاهر صور مختلف تجلی می

جهان مادی نسبت به عالم ملکوت و روحانی . نامندمرکبات است این مرتبه از خلقت را عالم شهادت، عالم ملک و عالم خلق نیز می

ه مغز و چون صورت و کالبد است نسبت به روان و چون تاریکی است نسبت به نور و چون پستی است در چون پوست است نسبت ب

شود و در برابر آن جهان مادی و جسمانی  می برابر بلندی و بدین جهت عالم ملکوت عالم علوی و عالم روحانی و عالم نورانی نامیده

سایه نسبت به شخص و میوه نسبت به ة اثری از آثار آن عالم است که به منزل عالم شهادت( 94: 4969غزالی، ).و ظلمانی قرار دارد

اسباب و بدین جهت عالم شهادت مثالی از عالم نیاید مگر از ها  های شناخت مسببباشد و کلید می درخت و مسبب نسبت به سبب

-مثل افالطونی را در ذهن متداعی می عالم ملک و ملکوت عالمة بحث غزالی در خصوص رابط( 92: 4969غزالی، .)ملکوت است

موجودات این عالم از حیث ترکیب در نهایی ترین حد هستند بر خالف عالم مثال منفصل و ارواح که تنها خواص قادر به درک ».کند

عالم  کند که ظهور وجود درقونوی در فکوک بیان می( 94: جامی، نقد النصوص).آن هستند، ادراک این عالم بر همگان میسر است

در عالم ماده ( 213: 4934قونوی، ) «.رسد زیرا کمال و نهایت ظهور وجود و آثارش در این مرتبه استاجسام به تمامیت خویش می

 .رسد می شدت ظهور وجود به تمامیت خود

 :عالم انسان کامل

عالم ماده حضرت ، م مثال حضرت سوماول و ثانی حضرت اول، عالم عقل حضرت دوم، عالة باتوجه به مباحث پیشین، تعیین یا مرتب

اول ما »عرفا با استناد به حدیث نبوی . شودچهارم و انسان که جامع جمیع آن حضرات است، کون جامع و حضرت پنجم نامیده می

 باشد که پنج حضرت مراتب وجود از وجود او در وجود آمده استمعتقدند که نور محمدی تجلی نخستین الهی می« خلق اهلل نوری
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انسان کامل عبارت است از جمیع ة مرتب».نیز اشاره بر همین مطلب دارد« (ص)لوالکَ لما خلقتُ االفالک یا محمد»و حدیث قدسی 

ة مراتب الهی و وجودی از عقول و نفوس کلی و جزئی و مراتب طبیعت تا آخرین تنزالت وجود و به لحاظ مشابهت این مرتبه با مرتب

گویند و فرق آن دو مرتبه به ربوبیت و مربوبیت است و لهذا سزاوار خالفت حق و مظهَر و مُظهر نیز می عمائیهة الهیه، آن را مرتب

 ( 69: 4936جامی، )«.اسما و صفات اوست

باشد که با نزول این حقیقت در هر مرتبه کماالت میة همة احدیت دربردارندة حقیقت محمدیه یا حقیقت انسان کامل در مرتب

تعینات و تقیداتی که در هر مرتبه از نزول بر این حقیقت ة شود و به واسطمندمج در آن به نحو تفصیلی آشکار می بخشی از کماالت

رسد و در حقیقت ظهور تفصیلی این کماالت، عین ظهور و پیدایش تفصیل و ظهور میة شود بخشی از کماالت آن به مرحلوارد می

ة کماالت منطوی و مکنون در مرتبة کند که همد این سیر نزولی تا آنجا ادامه پیدا میباشمراتب متعدد عالم هستی در سیر نزول می

فیض خداوند در عالم هستی است ة انسان کامل واسط( 64-62: همان.)کندذات حقیقت انسان کامل، به نحو تفصیلی ظهور پیدا می

رسد، عزیز نسفی در وصف دل بر جهان و جهانیان می دل اوة کند و تجلیات حق از آینانسان کامل تجلی میة و خداوند در آین

اند، تا هر چیز که در آن روانه شود، ای گیتی نمای نهادهشنوی در دریای محیط آینهچندین گاه است که می»: گویدانسان کامل می

ن آینه دل انسان کامل است، گیتی نمای پیدا آید، آن دریا عالم غیب غیب و آة پیش از آنکه به ایشان برسد عکس آن چیز در آیین

آید و انسان کامل از آن شود تا به ساحل وجود برسد، عکس آن بر دل انسان کامل پیدا میهر چیز که از دریای غیب غیب روانه می

اع ثم مط»یلفظ مطاع را در آیه «اال له الخلق و االمر»ة محمد غزالی با استناد به آی امام( 291: 4933نسفی، ).شودحال خبر می

نسبت »کند الهی از طریق او عمل میة داند که نه خداست و نه عالم بلکه برزخی است بین آنها که ارادهمان انسان کامل می« امین

از نظر عزیز نسفی ( 494: 4319غزالی، )«او به حق همان نسبت خورشید به نور محض است یا نسبت شراره است به جوهر آتش ناب

است کنند اما مرآت کامل در این میان انسان کامل بودههای خداوند را در خود نمایان میی هستند که جلوهمردم همانند آیینه های

ابن عربی نیز در خصوص برتری (  461: 4914نسفی، ).تواند تمامی جمال صاحب جمال را در خود منعکس کند می و تنها اوست که

و عالم بدون انسان مانند جسمی است متناسب و متعادل، آماده و منتظر است انسان روح عالم است »: گویدانسان بر کل هستی می

حاصل ( 13: 4111ابن عربی، ).تا خداوند روح خویش را در آن بدمد ولی مادام که انسان ظاهر نشده است عالم فاقد حیات است

 .نظام هستی عنوان انسان دادة موعتوان به کل مجعربی میسخن اینکه با توجه به تمام مباحث هستی شناختی فلوطین وابن

-سیر صعودی انسان کامل شروع میة در مورد سیر نزولی انسان کامل بود بعد از تنزل هستی، مرحلآنچه تاکنون ذکر گردید 

نزول بدان ة در این مرحله از سیر انسان کامل برخالف سیر اول، جمیع تعینات و تقیدات و محدودیت هایی را که به واسط».شود

و این عروج و ترک تعینات و ( 633: آشتیانی).نماید می کند و پیوسته در مراتب صعودی عوالم هستی عروجف شده بود رها میمتص

ای که از جمیع تعینات خلقی و امکانی رهایی یابد، در واقع این عروج و صعود از کثرت به یابد که مرتبهمی ها تا آنجا ادامهمحدودیت

« ...کنت کنزاً مخفیا ً»( 31: مائده)«یحبهم و یحبونه»و پیروان مکتب او با استناد به احادیث و آیاتی چونابن عربی . وحدت است

رجوع و بازگشت در ، انددانند هرچند عرفا برای تنزل هستی حرکت حبی را مورد تأکید قرار دادهها را حرکت حبی میحرکتة هم

پشت سر گذاشتن هر مرتبه از . ، سیر نزولی گرائیدن از اطالق به تقیید استیابدسیر صعودی نیز بر اساس جنبش حبی تحقق می

افزاید و تا زمانی که تعلقات و تعینات از مراتب هستی باعث افزایش قیود و کثرات شده و بر حجاب میان معبود و عبد بیشتر می

امام . باشدی بر صعود و معرفت حقیقی حضرت حق میامیان برنخیزد، لقاء و صعودی در میان نخواهد بود در واقع قوس نزول مقدمه

پس موجودات : ثم سلک بهم الطریق ارادته و بعثهم فی سبیل معرفته»: فرمایندهستی میة سجاد علیه السالم در مورد حرکت محبان

ة نجایی که باالترین مرتباز آ( 11:صحیفه سجادیه)« .یختاش به حرکت واداشت و آفریدگان را در راه محبتش برانگرا در مسیر اراده

( 431-3: 4129صدر المتالهین، )«.هستی نیز خواهد بودة الوجود است، پس معشوق نهایی و راستین سلسلهستی، ذات واجب

 (12: نور) «والی اهلل مصیر»و ( 43: شوری)« و الیه المصیر»:فرمایدتی میخداوند در قرآن در خصوص صعود همگانی باشندگان هس

همان . دارندمسیر تمام تعبیرات و تحوالت به سوی حق تعالی است که به سوی مبدأ هستی و معشوقی ازلی گام برمی یعنی مقصد و

طور که در قوس نزول حقیقت محمدی مبدأ نزول بود در حرکت به سوی مقصد و فنا فی اهلل نیز این انسان است که مسیر سیر 

جودی انسان به عنوان کون جامع است اما این حرکت باید بر اساس حرکت وة علت این امر جامعیت و گستر»صعود و ترقی است

( 126-123: 4931یثربی، )«.در مراتب تجرد نیز ادامه یابدحرکت جوهری تا این سیر تکاملی و قوس صعودی ة حبی باشد نه بر پای
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دهد و ولی اهلل خود عالم صغیر و در یموجودات در قلمرو وجودی انسان کامل و از مجرای وجودی او رخ مة حرکات و سیر حبی هم

بنابراین جهان ماده و فراتر از ( 61-63: 4962امام خمینی، .)اند مسیر و معبر قوس صعود باشدتومراتب وجودی بوده، میة بردارند

از این رو (  61: 4931همو، )حبی، انسان کامل است  اند و غایت و حاصل حرکتها در مسیر رسیدن به انسان کاملپدیدهة آن، هم

-می «کثرت به وحدت»های گوناگون یکی پس از دیگری شکسته شده مرزها و شکل به سوی مبدأ هستی تعینات، حدود ودر سیر 

 (  121: 4931یثربی، .)نامندرا فنا و تولد ثانوی می هاگراید، اهل معرفت این دگرگونی

 :گیرینتیجه

باشد که در پی بحث وحدت وجود و توجیه کثرات عالم احث مهم عرفان نظری میمسائل مربوط به تجلی و تنزل وجودی یکی از مب

سطح اول . گیردترتیب نظام تجلیات در مکتب ابن عربی به طور کلی در دو سطح جای می. شود می و چگونگی ترتیب آنها مطرح

ای که در باشد؛ نکتهمی -بیعت و مادهعقل، نفس، ط -و سطح دوم تعینات خلقی -ذات، احدیت، واحدیت -مربوط به تعینات حقی

نظر قرار داده و به خصوص تبین چینش عالم مطرح هست این است که پیروان این مکتب سیر نزولی را بیشتر از سیر صعود مد

نزل اما برای تحقق وحدت در پی ت. استاند در حالی که به مباحث مربوط به سیر صعودی کمتر پرداخته شدهتفصیل به آن پرداخته

مام مراتب هستی از عقل تا باشد که خود جامع تشود که مبدأ این حرکت از انسان کامل میهستی، صعود و فنا در حق آغاز می

 .ماده است

اند برخالف  فالسفه مباحث  کند این است که عرفا سعی کردهمتون عرفانی به صورت بارز جلوه گری میة ای که از مطالعنکته

 .انداساس عشق و حب خداوندی به خود تعبیر و تفسیر کنند و حرکت حبی را در این سیر مدنظر قرار داده هستی شناسانه را بر

فلوطین کامالً مشهود است، که کدر جهان اسالم از های  هدیگر اینکه در تمام این مباحث ردپای عرفان نو افالطونی و اندیشة نکت

ابن عربی نیز ة دهندگان اندیشوی پرداخته شده است و در بین شاگردان و ادامههای  هطریق ابن عربی و پیروان او به بسط اندیش

 .  شودنمیتفاوتی در تبین اصول هستی شناسانه جز در موارد جزئی دیده

 :منابع و مآخذ

 قرآن کریم -4

 صحیفه سجادیه -2

 .علمیه قمة می حوز، قم، دفتر تبلیغات اسالقیصریة شرحی بر مقدم، (4963)و ( 4933)، الدین آشتیانی، جالل -9

 نشر مولی، ، تهرانمصباح االنس،(4931)ابن فناری، محمد بن حمزه،  -1

 دار صار، بیروت  الفتوحات مکیه،، (بی تا)، الدین ابن عربی، محی -3

 ، به کوشش ابوالعالء عفیفی، بیروت، دارالکتاب العربیفصوص الحکم( 4111)،------------ -6

 حق و ضبط برای عبد الرحمن ماردینی، دمشق، دار المحبه و بیروت دارآیه، لالجالل و الکما، (2119)،------------ -3

 ، قم، نشرالبالغهاالشارات و االتنبیهات،(4933)ابن سینا، ابوعلی حسین -1

، تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، خلیل حر، عبد المحمد آیتی، تهران، تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، (4963)الفاخوری، حنا -3

 .وزش انقالب اسالمیانتشارات آم

 ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیی عرفان اسالمیآشنایی با مجموع، (4913)امینی نژاد، علی -41

 یه کوشش جلیل مسگر نژاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی شرح فصوص الحکم،، (4966)پارسا، خواجه محمد، -44

 ن، مرکز نشر دانشگاهی، تهرافلوطینة درآمدی بر فلسف، (4962)پورجوادی، نصر اهلل -42

 تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دیدار با سیمرغ،، (4934)پورنامداریان، تقی -49

 الدین آشتیانی، قم، نشر بوستان کتاب ، تصحیح جاللتمهید القواعد( 4914)الدین ترکه، صائن -41

 ر ، قم، بیداشرح فصوص الحکم ابن عربی،(4931)اصفهانی، علی بن محمدة ترک -43

 ، تهران، انجمن اسالمی حکمت و فلسفهنقد النصوص فی شرح الفصوص، (2396و 4936)جامی، عبدالرحمن -46

 ، قم، بوستان کتاباشعه اللمعات، (4919)،------------ -43

 ، به کوشش صادق خورشا، تهران، دفتر میراث نشر مکتوبتأییه عبدالرحمن جامی، (4936)،------------ -41

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مللی ترویج زبان و ادب فارسیال های دهمین همایش بین مقاله مجموعة

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریور  6 تا 1

 

39 
 

 ، تهراندایره المعارف بزرگ اسالمی، (4912)جمعی از مؤلفان، -43

 ،تهران، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیممدالهمم در شرح فصوص الحکم، (4931)آملی، حسن ة حسن زاد -21

 تهران، نشر علمی و فرهنگی شرح دعاء سحر،، (4962)خمینی، سید روح اهلل -24

 ظیم و نشر اآلثار، قم، مؤسسه تنالتعلیقیه علی الفوائد الرضویه، (4931)،------------- -22

 ، قم، دفتر تبلیغات اسالمیتجلی و ظهور در عرفان نظری، (4936)رحیمیان، سعید،  -29

 کبیر، تهران، انتشارات امیر3، چاپ اث صوفیهارزش میر، (4962)الحسین، کوب، عبد زرین -21

 ، تهران، نشر امیرکبیربا کاروان اندیشه،(4963)زرین کوب، عبد الحسین،  -23

 بهرام پازوکی، تهران، نشر حقیقت، خدا و فلسفه، (4931)ژیلسون، اتین،  -26

، به کوشش جواد نور بخش، تهران، شاه نعمت اهلل ولی الدین های حضرت سید نوررساله، (4933)الدین شاه نعمت اهلل ولی، نور -23

 خانقاه نعمت الهی

 ، چاپ دوم، تهران، شرکت شهامی انتشارمعاد، (4936)شجاعی، محمد، -21

 تهران، طهوری، فرهنگ لغات و اصطالحات عرفانی، (4931)شهیدی، سید جعفر، -23

 ، تهران، فرهنگستان هنرخیال، مثال و جمال در عرفان اسالمی، (4936)شیخ االسالمی، علی، -91

 ، تهران، نشر علمابن عربی و نقش خیال قدسی در شهود حق الدین محی، (4913)صانع پور، مریم، -94

 ، قم، نشر بیداریر قرآن کریمتفس، (4966)صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم، -92

 قم، بوستان کتاب القرآن، ام ریتفس یف انیالب اعجاز، (4914)قونوی، صدرالدین،  -99

 ، تصحیح محمد خواجوی، تهران، نشر مولیفکوک، (4934)، ------------- -91

 چاپ شده در حاشیه مصباح االنس، تهران، ،مفتاح الغیب، (4962)،------------- -93

 تصحیح محمد خواجوی، تهران، نشر مولی ، ،نفحات الهیه،(4933)، ------------- -96

 ، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی موالناشرح فصوص الحکم، (4933)، قیصری، داود بن محمود -93

 مجتبوی، تهران، نشر علمی و فرهنگی و سروش الدین ، سید جاللتاریخ فلسفه، (4911)کاپلستون، فردریک، -91

 ، مصرشرح فصوص الحکم، (4113)کاشانی، عبدالرزاق،  -93

 ، تصحیح مجید هادی زاده، تهران، نشر حکمتاصطالحات صوفیه)( کاشانی، عبد الرزاق،  -11

 تصحیح مجید هادی زاده، تهران، نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شرح فصوص الحکم،(4919)، ------------- -14
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