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  چکیده:
مقدمه آن چهار بخش دارد که در رسالۀ حاضر از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده است. 

در  آمده است.هاي وي اي از دیدگاهبخش دوم خالصه و درنامۀ کوتاهی از سید بخش نخست زندگی
  اي از آراي وي مطرح شده است.خش چهارم خالصهنامه مختصر افلوطین و در ببخش سوم زندگی

فصل اول و دوم هر یک چهار بخش تحت عنوان مقدمات، انسان پیش از طبیعت، انسان در 
  انسان پس از طبیعت دارد.  و طبیعت

  هاي آن هاي آراي سید و افلوطین و تفاوتفصل سوم دو بخش دارد. به ترتیب: شباهت
ها شناسی از دیدگاه آنپردازد که در انسانترین مسایلی میبخش اول از دو فصل اول به مهم

طور مستقیم از مسایل مربوط به انسان نیست. مانند توحید، مراتب هستی، ولی به ،اهمیت دارد
ها. بخش دوم عبارت است از مسایل مربوط به انسان پیش از ورود به عالم پیدایش کثرت و مانند این

د نفس، نیاز به مراتب او، تفاوت ذاتی، علت هبوط، تجرّدر عالم عقل، طبیعت همچون جایگاه انسان 
ها. بخش سوم به مسایل مربوط به طبیعت مانند جامعیت، اختیار، شرور، نیاز به نبوت، بدن و مانند این

  پردازد.ن میآسعادت و غیر از 
معاد و عوالم ها، نآبخش چهارم به مسایل مربوط به نفوس در مسیر بازگشت به وحدت، بقاي 

  پردازد.پس از طبیعت می
به نقاط مشترك در یک بخش در فصل سوم که به مقایسه آراي آن دو اختصاص یافته است، 
ت، وحدت نفس در عین کثرت میان آن دو مانند وحدت شخصی وجود، ظهور در عین بطون، ازلیّ

نی، ها همچون صبغۀ دیي آنهابه مهمترین تفاوتدر بخش دیگر ها و ن، مقصد نهایی و مانند اینآ
  پردازد.، نبوت، والیت، معاد و تناسخ می، جایگاه انسانتوحید



  
  

  تقدیر
  

اي را که عوالم هستی و تنزّالت پیاپی خلق را بـا منّـت سـابق شمار خداي یگانهاندازه و بیسپاس بی
ت و غنا و اسـتغناء خویش، نه استحقاق الحق خلق آفرید؛ سپاس ذات پاك خدایی را که در کمال عزّ

سپاس پروردگـار  و با خلق ـ که در حضیض فقر و ذلّت و مسکنت است ـ قرب و معیّت دارد. است
و مشـیّت و ارادة او گونه که قضـا و قـدر نهایت هستی، آنعالمیان را که همه کثرات را در مراتب بی

اي بخشید و هر کدام را به قدر قابلیت و استعداد ذاتی عین ثـابتش نعمـت کرد، جایگاه ویژهطلب می
   عطا فرمود.
مـا را در زمـرة پایـانش لطف و منت بـیبه کران شایستۀ آن محبوب ازلی و ابدي است که سپاس بی
  داران حضرت ختمی مرتبت و خاندان پاك او قرار داد.دوست

دانـش منّـت ه که مرا در مسیر تعلّم و تعلیم هدایت نمود و از خـان نعمـت بـخداوند را سپاسگذارم 
خواهم که سایۀ لطـف و رحمتشـان را مند ساخت و از او میفراوان عالمان ربّانی به قدر استعداد بهره

  پیوسته بدارد.
خواهم که همه کسانی که حقیر را در راه تعلیم و تربیت راهنمایی کردنـد و یـاري رسـاندند از او می

از لطف ویژة آسـمانی کران خود مهمان نماید و به فضل خویش پیوسته در سفرة نعمت و رحمت بی
را در دنیا و آخرت نصیبشان سازد و در مسـیر بازگشـت  هاخود برخوردارشان سازد و بهترین نعمت

ویـژه کران بر او و خاندانش باد ـ متّصل گرداند. بـهبه وحدت، به خاندان پاك حبیب خود ـ درود بی
حضرات اساتید راهنما و مشاور در این رساله، جناب آقاي دکتر احمدي، جناب آقاي دکتر اعـوانی و 

چ لطفـی در حـدّ اسـتعداد و قابلیّـت حقیـر کوتـاهی نکردنـد. از او استاد عابدي شاهرودي که از هی
  پایانش مستغرق گرداند.خواهم که آنان را در دریاي لطف بیمی
  

 آمین یا ربّ العالمین





  
  
  
  
  

این مقدمه داراي چهار بخش است. دو بخش نخست آن مربوط به سید و دو بخش بعدي آن 
در بخش یکم، نخست شرح حال کوتاهی از سید ارائه و در بخش دوم  مربوط به افلوطین است.

شناسی مربوط است، مطرح هاي وي که به انسانمهمترین عناوین و مباحث مربوط به آراء و اندیشه
بخش سوم، شرح حال کوتاهی از افلوطین و در بخش چهارم مهمترین آراء وي در زمینۀ  شود.می

  )1(شناسی بطور مختصر ارائه خواهد شد.انسان

                                                           
گاه شمارة رساله و در آخر شمارة گانه، آنگونه است که نخست شمارة کتاب یا نهها بدینگانهنقل متعارف از نه  ـ1

  گانه چهارم، رساله هشتم و فصل یکم اشاره دارد. به کتاب یا نه 1،8،4شود. به عنوان نمونه میفصل ذکر 
شود: آثاري که بندهاي آن شماره دارد مانند جامع االسرار، پس از نام کتاب رت انجام مینقل از آثار سید به دو صو

شود، شماره است و آثاري که بندهاي آن شماره ندارد مانند نقد النقود، عددي که پس از نام کتاب عددي که نوشته می
آن کتاب است و مقصود از نقد  326شمارة ، 326آید، شمارة صفحه است. به عنوان نمونه، مقصود از جامع االسرار، می

  است. 326، صفحۀ 326النقود،
هایی که داراي چند مجلّد است، پس از نام کتاب، شماره مجلد و پس از آن شماره صفحه همچنین نقل از کتاب

  است. 325، مجلد ششم، صفحۀ 326، 6آید. به عنوان نمونه مقصود از: االسفار االربعه، می
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  بخش یکم: شرح حال سید
  

که هم در مقدمه اغلب آثار سید شرح حال وي ثبت و درج گردیده است و هم در با توجه به این
  شود:ن خودداري و تنها به نکاتی از زندگی وي اشاره میمتن آثار وي، از نقل و تفصیل آ

  ـ دوران کودکی و نوجوانی1ـ 1

دوران کودکی و نوجوانی را به تحصیل عقاید و برخی علوم خاندان پیامبر (ص) پرداخت و این 
امر تا سی سالگی ادامه یافت. به خاطر کمال و فضل خود در دوران جوانی از نزدیکان فخر الدوله و 

از او از نزدیکان برادرش جالل الدوله بود و چنان جاه و مال فراوانی به دست آورد که براي او  پیش
  و شاید دیگران قابل تصوّر نبود.

  ـ ترك دنیا2ـ 1

چه دارد بشوید و به ترك دنیا و رها پس از چندي تحوّالت درونی سبب شد که دست از هر آن
اي انجام دقیق واجبات الهی و تکالیف معنوي از دیار شدن از آالیش آن رو آورد. در این زمان بر

خویش هجرت کرد و به شیخِ کاملِ محقق، نورالدین طهرانی پیوست و حدود یک ماه همراه وي شد 
  که مفتخر به دریافت ذکر خاص گردید.تا این

  ـ توقّف در اصفهان3ـ 1

انی، عزم سفر به مشاهد پس از توقّف کوتاهی در اصفهان و صحبت و مجالست با نورالدین طهر
گاه به قدسی ائمه معصومین (ع) نمود و حدود یک سال در عتبات مقدس ساکن و مجاور گردید. آن

قصد حج و زیارت حضرت رسول (ص) و امامان بقیع (ع) به سوي مکه و مدینه روانه شد. این 
زیارت به نجف اشرف گرفت. پس از انجام حج و سفرها بدون داشتن کمترین امکانات مالی انجام می

  بازگشت و به ریاضت و خلوت و عبادت و طلب علوم لدنّی ارثی نه کسبی و تعلیمی مشغول گردید.
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  یابی به شیخ ـ دست4ـ 1

در این دوران، به مصاحبت عارف کامل گمنام عبدالرحمن بن احمد قدسی که در علم و فضیلت 
با شرح آن و سپس کتاب فصوص الحکم را با نظیر بود، موفق گردید و کتاب منازل السایرین را کم

شرح آن و نیز برخی از دیگر کتب این فن را نزد وي خواند و به گفته سید در زمان همراهی با این 
شخص قدسی به برکت آن مکان مقدس و توجه به حضرت قدّوس و حضرات ائمه معصومین (ع) 

  ا حاشیه و تعلیقه زده است.ههاي تصوّف بر وي روشن گردید و بر آنبیشتر حقایق کتاب

  ـ مرگ ارادي5ـ 1

ها مرگ وي در همان آغاز سلوك معنوي خویش به کماالت بسیاري دست یافت که یکی از آن
هایی ارادي است که در دورة توقّف در اصفهان و آغاز سلوك وي، برایش حاصل شده است و نمونه

  النصوص آورده است.ویژه در مقدمات نصّ هاي خود بهها را در نوشتهاز آن

  ـ مرتبۀ علمی وي نزد اساتید6ـ 1

نامه دریافت وي در علوم رسمی و غیر رسمی به مراتب عالی دست یافت و از اساتید خود اجازه
نامه وي در علوم رسمی از فخر المحققین فرزند عالمه حلّی است. ابن مطهر حلّی، وي را نمود. اجازه

حسن صورت و لطافت طریقت وي را نزدیک به عصمت  خواند و درزین العابدین ثانی می
دانست و اجازه در علوم غیر رسمی را از عارف کامل عبدالرحمن بن احمد قدسی دریافت کرده می

  است.

  نامه از فخر المحققینـ اجازه7ـ 1

  اي که فخر المحققین به سید داده است، چنین آمده است:در متن اجازه
االعظم، االمام المعظّم، افضل العلماء فی العالم، اعلم فضالء بنی آدم، مرشد  فقد قرأ علیّ المولی السید

السالکین، غیاث نفوس العارفین، محیی مراسم اجداده الطاهرین، الجامع بین المعقول و المنقول و الفروع و 
المعتمرین،  االصول، ذوالنفس القدسیّه و االخالق النبویّۀ، شرف آل رسول ربّ العالمین، افضل الحاجّ و
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و در پایان این  …المخصوص بعنایۀ ربّ العالمین، رکن الملّۀ و الحق و الدین حیدر بن السید السعید 
کتب محمد بن الحسین بن یوسف المطهّر فی رمضان سنۀ احدي و ستین و چنین آمده است: اجازه 

  ).28ـ 29، 1. (تفسیر المحیط، سبعمأة بالحلّۀ

  قدسیـ اجازه از عبدالرحمن 8ـ 1

  اي هم که عبدالرحمن بن احمد قدسی براي سید نوشته است، چنین آمده است:در متن اجازه
فقد قرأ علیّ السید االمام الهمام العالم الکامل، قطب الموحدین، زبدة المتبحرین، کهف الحاج و 

مرضیۀ  قرائۀً  …المعتمرین، المخصوص بعنایۀ ربّ العالمین، السیّد رکن الحق و الملۀ و الدین حیدر بن 
تشهد بفضله و فطنته و کان استفادتی منه اکثر من افادتی له و کان ذلک بالمشهد الغروي سالم اهللا علی 

  )29ـ 30(همان،  …مشرّفه، سلخ رجب المرجب من سنۀ ثالث و خمسین و سبعمأة 
سمی داراي که در علوم غیر ردهد که سید با آناز ترتیب تاریخی این دو اجازة یاد شده نشان می

که از تاریخ این دو گردان نبود. چناناي بس بلند بود، از علوم رسمی معقول و منقول، رويمرتبه
توان فهمید، وي هشت سال پس از دریافت اجازه از شیخ عارف خود، هنوز از اجازه می

مطهّر  کرد و شاید به همین خاطر باشد که ابنفخرالمحققین و علوم عقلی و نقلی وي استفاده می
  ستاید که در متن اجازه مالحظه گردید.حلّی او را چنان می

  ـ کتب تراجم9ـ 1

اي که در آثار وي مانند تفسیر المحیط االعظم، مقدمات نصّ النصوص و نامهعالوه بر زندگی
جامع االسرار آمده است، در کتب تراجم نیز به اختصار معرفی شده است. به عنوان نمونه در ریاض 

 کان و محدث فقیه، مفسر، عالم، فاضل، …ء و حیاض الفضالء چنین آمده است: السید حیدر العلما
کان من افاضل علماء الصوفیۀ و قد کان امامیّ المذهب. وي به نقل از قاضی . االمامیّۀ علماء عظماء من

ه السیّد العارف إنّه من اصحابنا اإلمامیۀ المتألّهین و إنّگوید: نور اهللا تستري در مصائب النواصب می
اهللا در مجالس المؤمنین چنین گفته است: نور قاضی نیز و …المحقّق األوحدي و إنّه من علماء الشیعۀ 

جمهور فی شرح بعض  ابی بن محمد الفقیه الشیخ وصف قد و …کان من أکابر سادات آمل  …حیدر  نّإ
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(ریاض العلماء و حیاض  …قی الرسائل الکالمیۀ هذا السید: بالسید العالمۀ صاحب الکشف الحقی
  )225و  218، 2الفضالء، 

  ـ تألیفات10ـ1

برد که از آثار اینک از او در دسترس است، عناوین دیگري را نام میوي در ضمن آثاري که هم
النصوص اوست، ولی متأسفانه تاکنون به دست نیامده است. به عنوان نمونه وي در مقدمات نصّ

ام، بر دلم آوردهشرح فصوص  وتأویل قرآن چه در حضرت غیبی غیر از آن که ازنویسد: پس از آنمی
» رسالۀ الوجود فی معرفۀ المعبود«و پس از آن به » جامع االسرار و منبع االنوار«تابید، به نوشتن 

گاه به امر خداي متعال پرداختم و پس از آن حدود چهل رساله و کتاب به عربی و فارسی نوشتم. آن
المحیط االعظم «قرآن حکیم پرداختم و آن را در هفت مجلد بزرگ به پایان رسانده، نامش را به تأویل 

  )534نهادم. (مقدمات نص النصوص، » و الطّود االشم فی تأویل کتاب اهللا العزیز المحکم
به تصریح خود و نیز اشاراتی که به المحیط االعظم  که وي پیش از تفسیربا توجه به این

گاه به هایش آمده است، بیش از چهل رساله و کتاب نوشته است و آنختلف در نوشتههاي ممناسبت
که شرح فصوص الحکم را نوشته است، تعداد پرداخته و نیز پس از آنالمحیط االعظم تفسیر بزرگ 

چه که هانري کربن توان تعداد آثار وي را حتی بیش از آنآثار وي، شصت و سه رساله بوده است، می
دمه جامع االسرار آورده است دانست، ولی متأسفانه بیشتر آن آثار هنوز در دسترس قرار ندارد و در مق

هاي کشورهاي عراق و ترکیه و مصر فراهم ویژه کتابخانههاي مهم، بهاگر امکان بازدید از کتابخانه
  شود و در دسترس قرار خواهد گرفت.باشد، آثار دیگري از وي شناخته می

  علمی و عملی وي در آثار او ـ مقام11ـ 1

توان یافت، مقام علمی وي را از آثار باقیماندة وي ها و تراجم مینامهچه که در اجازهعالوه بر آن
توان شناخت. مباحثی چون ختم والیت، احاطه وحی محمدي بر همه مراتب کشف نیز به آسانی می

ه گاهی در وصف و شرح حال خود و یقین و مانند آن گواهی بر این مطلب است. از این گذشت
  کند. اي را گفته است که جایگاه علمی و عملی وي را فراتر از حدّ متعارف معرفی مینکته

توان وي را جایگاه علمی سید چنان روشن و آشکار است که با مراجعه به آثار وي به آسانی می
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ن و شریعت را مطرح کرده پرچمدار حکمت متعالیه دانست. وي در آثار خود چنان برهان و عرفا
ویژه جامع االسرار است که اگر کسی بدون توجه به تقدّم زمانی سید بر صدر المتألهین، به آثار وي به

نظران حکمت و نقد النقود مراجعه کند، شک نخواهد داشت که صاحب آن از بزرگترین صاحب
  متعالیه است.

هایی از ع حکمت متعالیه دانست. پس اگر نمونهتوان آثار سید را یکی ار مهمترین منابدر واقع می
ایم، بدین خاطر است که حکمت متعالیه همان چیزي است تأثیر وي بر حکمت متعالیه به میان نیاورده

وسیله که سید بدان پرداخته و در ضمن آثار خود به تأسیس آن همت گمارده است. اگرچه بعدها به
  متألّهین به شکلّی که هم اکنون شناخته شده است، درآمد. حکیمی بزرگ و عارفی نستوه یعنی صدر ال

  تواضع وي و ـ عقالنیّت 12ـ 1

، هرگز از حدود عقل و کشف فراتر  سید با همه عظمتی که به لحاظ علمی و عملی دارد، اوالً
گاه به جدال و عصبیّت نگراییده است و خود نیز بدان تصریح کرده است. (ر.ك. نرفته است و هیچ

، با این506االسرار، جامع  هاي وي بدون پیچیدگی است و در واقع نیاز به شرح و که نوشته). ثانیاً
هاي من ابهام، پیچیدگی یا لغزشی مشاهده گوید: اگر در نوشتهتوضیح ندارد، ولی با فروتنی تمام می

ی را به صاحب آن توانید، نسبت دادن جهل و نادانتوانید آن را اصالح کنید و اگر نمیگردید، اگر می
  ).1288روا مدارید. (ر.ك. جامع االسرار، 

خواهد که به آثار وي به نظر اصالح بنگرند و وي سرانجام از بزرگان اهل کشف و ذوق می
فالمسؤول من عظماء اهل الذوق و گوید: کند، بنگرند. میگونه که استاد در شاگرد خویش نظر میهمان

باب الکشف و سالطینهم أن ینظروا فی هذا الکتاب نظر اصالح و تنقیح اساطینهم و الملتمس من ملوك ار
(ر.ك. ال نظر مسامحۀ و اغماض و ان یتصرفوا فیه تصرف الشیخ فی تلمیذه ال تصرف المحبّ فی محبوبه. 

  مقدمه جامع االسرار).

  ـ جایگاه وي در عرفان13ـ 1

را یکی از بزرگترین عارفان مسلمان  جا مانده از سید بس است تا ويتوجه به همین اندك آثار به
قابل هاي غیرویژه مکاشفات و مشاهدات بر دیگران برتريبدانیم که در بسیاري از عناوین عرفانی به
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هاي شهودي خود را در قالب برهان بیان داشته پوشی دارد و در عین حال، حاصل دریافتچشم
  است.
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  هاي سیدبخش دوم: اندیشه

  
دهنده گستره و هاي وي در این نوشتار ـ  که نشانگاهی گذرا به مهمترین بحثدر این بخش با ن

  پردازیم:هاي برهانی و عرفانی سید است ـ  میژرفاي اندیشه

  ـ مراتب متعدّد معارف الهی و سرّي بودن برخی از آن1ـ 2

ده منتقل تواند داراي مراتب مختلف باشد و معانی متعدّدي را به شنونشکّی نیست که زبان می
جا تر خواهد بود. از آنکند. هرچه متکلّم از ژرفاي بیشتري برخوردار باشد، این تعدّد معانی، گسترده

که حق تعالی داراي همه کماالت وجود است، افعال و کلمات او نیز به تناسب مرتبۀ خود 
او که با استعداد ذاتی و علم اند؛ بنابراین کالم خدا و نیز کالم پیامبران (ع) و بندگان وارستۀ گونههمین

تواند داراي وجود و مراتب مختلف باشد که هر یک از موهوبی به قرب او دست یافته باشند، می
  گردند.ها به حق و صدق و عدل متّصف میآن

پذیر نیست؛ از نظر سید این امکان تعدّد مراتب، از فعلیّت نیز برخوردار است، بلکه جز آن امکان
اتب و سطوح مخاطبان مقتضی آن است. از این گذشته مراتب متعدّد هستی نیز همین امر زیرا تعدّد مر

را در پی دارد و باالخره سخن انبیاء و اولیاء (ع) بهترین گواه بر آن است که وي موارد متعدّدي را به 
عنوان شاهد بر مدعاي خود در ضمن مباحث مختلف مطرح کرده است که در این نوشتار یادآوري 

  ده است.ش
داند که هر کدام داراي مراتب متعدّدي است. این وي ارکان این معارف متعدّد را سه مرتبه می

مراتب اساسی به تعابیر مختلف بیان شده است. مانند، شریعت، طریقت و حقیقت؛ نبوت، رسالت و 
  والیت؛ وحی، الهام و کشف، اسالم، ایمان و ایقان.

  ـ توحید2ـ 2

کند و توحید الوهی را توحید انبیاء و ه توحید الوهی و وجودي تقسیم میوي نخست توحید را ب
شود. این داند. نظریۀ عرفانی سید در توحید وجودي مطرح میتوحید وجودي را توحید اولیاء می
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الشریعۀ اقوالی و توحید از دو منظر قابل فهم و مشاهده است. از منظر اهل طریقت که به مقتضاي 
)، کارهایشان چون کارهاي انبیاء است، و از  8، (ر.ك. اسرار الشریعه، و الحقیقۀ احوالیالطریقۀ افعالی 

  منظر اهل حقیقت که حاالتشان چون انبیاء است.
توحید اهل طریقت، مشاهدة فاعل واحد و قطع تعلّق از هر علّت و سببی و توکّل بر حق تعالی 

وحید اهل حقیقت نه تنها اسباب و علل، است و در واقع جمع میان توحید فعلی و وصفی است. ت
بلکه نفی غیر بطور کلّی است و حقیقت وجود را به حق تعالی منحصر دانستن و همه ذوات یا 
نمودهاي ذاتی را فانی و هالک دانستن و خود را نیز از میان برداشتن است. در توحید اهل حقیقت 

  کند.است که وي نظریۀ وحدت شخصی وجود را به تفصیل مطرح می
که در جاي خود گفته خواهد شد، سید برهان و عرفان و قرآن را وجوه مختلف یک چنان

داند و به همین خاطر است که در مباحث عمیق و دقیق، ضمن ارائۀ برهان و در صورت حقیقت می
جوید. در بحث توحید نیز براي هر یک از لزوم گوشزد کردن کشف و عیان، پیوسته به قرآن استناد می

سازد. به عنوان پذیر میجوید و در نتیجه مدّعاي خود را فهممراتب یاد شده، به قرآن تمسّک می
اندیش است، در کریمۀ تقوي، نمونه، او با دقت و غور، که ویژگی یک مفسّر آگاه و ژرف

را؛  کند و هم تقوا و پارسایی مربوط به هر مرتبهگانه توحید را تبیین می)، هم مراتب سه137(نساء،
  یابد.که با توجه به استعاذة حضرت ختمی مرتبت (ص) نیز به همین مقصود دست میچنان

، 88(قصص،کل شئ هالک إالّ وجهه مغز نظر سید در توحید برگرفته از کریمه  ). است. وي اوالً
 داند،داند و بنابراین آن را امري زمانی نمیفنا و هالکت را مربوط به ذات و حقیقت موجودات می

بلکه فناي هر موجودي را به همان اندازه که در ازل صادق بود، در ابد و میانۀ ازل و ابد نیز صادق 
داند. وجود موجودات همچون امواج دریا، قطرات باران و سایۀ اشیاء است که پیوسته در فناء و می

ست، بلکه غیر از چه که ثابت و باقی است، تنها حق تعالی و وجه اواضمحالل ذاتی است. ثانیاً، آن
  واجب تعالی و وجه او (ذات و صفت و فعل) چیزي حقیقتاً وجود ندارد تا فنا عارض بر آن شود.

کند، هر فعلی را به نظریه عرفانی در عین حال که جز ذات و صفت و فعل حق تعالی را رد می
). فرق 23اعراف،(ربّنا ظلمنا أنفسنا ). و 39(حجر،ربّ بما أغویتنی دهد و میان خدا نسبت نمی

داند که حتی شایستۀ سجده کردن بر آدم هم نبود و گر ذات و وصف ابلیس میگذارد. اولی را بیانمی
که مسجود دومی مناسب حال و فعل آدم است که شایستگی مسجود بودن را دارد. تفاوت میان آن
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، همان تفاوت میان استناد که نه تنها مسجود نیست، بلکه شایستگی ساجد بودن را نیز ندارداست و آن
است و استناد فعل به محل و واسطۀ أغویتنی اي، به حق تعالی که مصداق فعل بدون هرگونه واسطه

  است.ظلمنا ربنّا آن و در عین حال نفی وجود حقیقی از غیر حق است که مصداق 
است، چگونه  که نفی وجود از غیر و در عین حال اسناد فعل به محل ویژة خود که همان غیراین

که فعل او غیر او اي است که با توجه به افعال حق تعالی و اینممکن است، مسألۀ دقیق و پیچیده
نیست، اگرچه او نیز نیست، قابل تبیین است. به تعبیر دیگر، وحدت وجود مورد نظر سید به معنی 

بدترین نوع شکّاکیت  نفی هر چیزي غیر از ذات حق تعالی نیست تا با انکار واقع محسوس و معقول،
  و سفسطه را در پی داشته باشد، زیرا چنین چیزي خالف بداهت است.

اگر چیزي و کسی غیر از حق تعالی وجود نداشته باشد، اسناد فعل به محل ویژة آن ممکن 
که مقتضاي دریافت آدم (ع)، ظلمنا که غایت فهم ابلیس است و أغویتنی نخواهد بود و در نتیجه میان 

نکته که  که یکی مظهر توحید دقیق و دیگري کفر مسلّم است. دقت در ایننبود و حال آن تفاوتی
چه که وجود دارد و باقی و ابدي است، ذات و وجه حق تعالی است، کمی از پیچیدگی این مسأله آن
  چه که هست یا ذات اوست یا وصف و فعل او و یا مظاهر اسماي او. کاهد. به تعبیر دیگر، آنمی

جا که مظهر، خلق و چه که هست مظهر اوست و از آنکند که آنید بدین نکته تصریح میس
اند، وجودشان مجازي است و پیوسته در فناء و هالکت بوده و هستند. این سخن عالم، اموري اعتباري

که از  ها، بلکه به این معنی استنه به معنی عینیّت اشیاء با حق تعالی است، نه حلول حق تعالی در آن
گیرد و اگر با او مقایسه جا که او حقیقت هستی است، هیچ چیزي طرف مقایسه با او قرار نمیآن

شوند، جز هالکت و نیستی، چیزي نیستند؛ چون غیر حق تعالی عدم محض است و شاید مقصود 
  د. گوید: ربوبیّت را رازي است که اگر آشکار شود، ربوبیّت نخواهد بود، همین باشعارف که می

که وحدت شخصی وجود که مورد توجه عارف است، نه به معنی حلول است، نه حاصل آن
اتحاد و نه انتساب فعل، بدون واسطه به حق تعالی و نه انکار موجودات، بلکه انکار سهیم بودن 

  هاست.موجودات در حقیقت هستی و اختصاص نمود یا ظهور هستی به آن

  گانه هستیـ ارکان سه3ـ 2

اي که نادیده گرفتن گونهچرخد، بهاراي سه رکن است که وحدت و کثرت به گرد آن میهستی د
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ناپذیري کثرت را به دنبال خواهد داشت. آن سه رکن عبارت است از اهللا، ها، تبیینهر یک از آن
رحمن و رحیم. مظهر اهللا، روح اعظم و انسان کبیر است. مظهر رحمن عرش است که حقیقت آن 

جا که مراتب هستی، انسان کبیر و صغیر و ت و مظهر رحیم، انسان صغیر است. از آنعقل اول اس
  میانۀ آن دو است، نادیده گرفتن هر یک از ارکان یاد شده، به معنی نادیده گرفتن کثرت است.

دهندة ذات حق تعالی؛ رحمن، نشان از اولین تعیّن او از احدیّت به واحدیّت یا از مرتبۀ اهللا، نشان
به مرتبۀ اسماء و یا اولین تعیّن ذات است که با همین تعیّن خلیفۀ اکبر و مظهر اعالي او ظاهر  ذات
  ). رحیم، وصف رحمن یا خلیفه اکبر است. 1127شود. (ر.ك. جامع االسرار، می

  ـ تقدّم یا تأخّر شناخت انسان و اشیاء از شناخت خدا4ـ 2

که کامالً مبتنی بر دیدگاه او دربارة توحید و شناسی سید یکی از نکات دقیق مربوط به معرفت
وحدت وجود است، مسأله تقدّم یا تأخّر شناخت انسان و بطور کلّی شناخت اشیاء از شناخت 
خداست. مقتضاي وحدت وجود این است که همه کثرات خلقی بلکه علمی، ظهور و نمود ذات 

ۀ موجودات، تعیّنات اسماء و صفات اویند؛ واحد باشند و در نتیجه فرع و تابش آن. به تعبیر دیگر، هم
، ذاتاً و قطع نظر از متعلّق خود چیزي نیستند تا شناخته شوند و ثانیاً، به حکم وجود از این رو اوالً

گونه که هر کمال و صفتی که داشته باشند، در واقع کمال و صفات اصل ها، همانغیري و ربطی آن
گیرد، در واقع شناختی است که به ها تعلّق میاختی هم که به آنمستقلی است که بدان تعلّق دارند، شن

ها تعلّق گرفته است. سید عالوه بر دالیل عقلی بر اثبات این مطلب، به شواهد روایی نیز اشاره مبدأ آن
  کند.می

که ذات حق تعالی متعلّق نکتۀ مهمی که ممکن است مطرح شود این است که با توجه به این
شود و اگر شناخت آن ممکن باشد، دیگر غیب مطلق و غیب الغیوب نخواهد بود و میمعرفت واقع ن

چون شناخت موجودات فرع شناخت خداست، پس با ناممکن بودن شناخت حق تعالی، باید شناخت 
دیگر موجودات نیز ناممکن باشد و در نتیجه هرگونه علم و آگاهی، قابل انکار باشد و به سفسطه 

  بازگردد.
گونه که وجود یا ظهور موجودات، فرع وجود حق تعالی است، خواهیم دید، همان کهچنان
ها نیز فرع شناخت اوست و چون شناخت ذات او ممکن نیست، شناخت موجودات هم شناخت آن
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که این امر خالف برهان، بلکه خالف بداهت است. نفی سفسطه، امکان ممکن نخواهد بود و حال آن
  توان گفت که شناخت موجودات بر شناخت خدا توقّف ندارد؟ ، پس آیا میکندشناخت را اثبات می

تواند چنین چیزي نیز بر خالف برهان و در عین حال مخالف نصوص دینی است و عرفان نمی
خالف نصوص دینی نظر دهد؛ زیرا هدف عرفان، تبیین معارف کشفی و وحیانی دین در قالب برهان 

خت موجودات از شناخت حق تعالی را پذیرفت، چون ذات حق توان تأخّر شنااست. پس نه می
توان نپذیرفت، چون برهانی و موافق نصوص دینی است. ممکن ناپذیر است و نه میتعالی شناخت

پذیر است گفته شود اگرچه ذات حق تعالی قابل شناخت نیست، ولی اسماء و صفات او شناخت
م بر شناخت سایر موجودات است و شناخت سایر است؛ بنابراین، شناخت اسماء و صفات خدا مقد

  موجودات، فرع بر شناخت خدا.
این بیان راه حل مناسبی نیست زیرا خودِ اسماء و صفات نیز از مواردي است که مورد بحث 

گوید شناخت اشیاء فرع شناخت خداست، شناخت اسماء و که میاست، یعنی جزءِ اشیاء است. آن
  داند.دا میصفات را نیز، فرع شناخت خ
رو چند احتمال را بطور هاي سید دیده شده است و نه پاسخ آن؛ از ایننه اصل اشکال در نوشته

  کنیم:مختصر براي این منظور مطرح می
أـ هریک از موجودات، نوعی علم حضوري به مبدأ خود دارند که این علم زمینه و سبب 

لی«نی براي شود. همین علم است که تبییشناخت سایر موجودات می ألست « گفتن در پاسخ به» بُ
بیند از است. این پرسش قابل توجهی است که کسی که براي اولین بار کسی یا چیزي را می »بربکم

گوید: ألست بربکم؟ از اي که میفهمد که او یا آن چیست؟ اولین صدا یا تصویر یا خاطرهکجا می
واسطه به کننده است، علم حضوري و بیاي تبیینکجا معلوم است که از کیست؟ پاسخی که تا اندازه

  تواند باشد.هاي دیگر نیز میاوست. همین علم، مبدأ پیدایش شناخت
ها باشد. حال یا این شناخت ـ ممکن است شناخت اجمالی حق تعالی، مبدأ دیگر شناختب

ر ذاتی یا اجمالی امري بدیهی است یا حضوري. در هر صورت ذات ناشناخته خدا به خاطر ظهو
تواند متعلّق علم اجمالی باشد و این علم اجمالی اصل و ریشه همه علوم و بداهت او، می

  هاي دیگر باشد.شناخت
گونه که وجود اشیاء فرع وجود حق تعالی است، علم اشیاء نیز فرع ظهور ذات و اسماء ـ همانج
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بل تصوّر نیست، اگر علم حق گونه که اگر وجود حق تعالی، نباشد، هیچ وجودي قااوست و همان
تعالی به خودش و دیگر موجودات نباشد، علمی براي سایر موجودات نیز قابل تصوّر نیست. در واقع 

  ها نیز ظهور علم اوست.گونه که وجود اشیاء، ظهور حق تعالی است، علم آنهمان
جودي به مبدأ ظهور دـ مقصود از علم به خدا همان علم به اسماء اوست. با این تعبیر که، هر مو

هاست و خلیفه اعظم بدین هاي آنخود که خلیفۀ اعظم است، علم دارد و این علم، مبدأ سایر شناخت
خاطر که تعیّن ذات حق تعالی است، به ذاتِ حق، عالم است و به تعبیر دیگر، علم حق تعالی به ذات 

  مقام، اعتباري است. خود، علم خلیفه اعظم هم هست بدین خاطر که کثرت و تعدّد در این

  ـ انسان و جایگاه او پیش از طبیعت5ـ 2

شناسی و انسان و جایگاه او پیش از طبیعت، یکی از مسایل مهمی است که بخش عمده انسان
  دهد.شناسی عرفانی را تشکیل میفصلی از جهان

اي از مرتبه توانانسان در این دیدگاه، پیشینۀ طوالنی دارد و عمرش به بلنداي هستی است و نمی
هستی را یافت که انسان در آن مرتبه به صورت اجمال، رقیقه و وجود جمعی، حضور نداشته باشد. 

ها ندارد. تفاوت انسان اند و از این جهت انسان تفاوتی با آنگونهدر واقع همه موجودات متعیّن همین
موجودات، مظاهر و تعیّنات شناسی سید، در این است که سایر با سایر موجودات از دیدگاه انسان

اي که انسان ظهور دارد، دیگر موجودات، منطوي در وجود او هستند اویند و به تعبیر دیگر، در مرتبه
  یابند.واسطه ظهور او در مراتب بعدي ظهور میو به

به همین جهت است که انسان را عقل اول، تعیّن اول، حضرت واحدیت، روح القدس، امام 
، هیولی، حضرت الوهیّت، انسان کبیر، جبرئیل، حقیقۀ الحقایقی، روح اعظم، نور، مبین، مسجد اقص

، معلّم اول، برزخ جامع، مفیض، آیینۀ حق، قلم اعلی، مرکز دایره، نقطه خلیفۀ اهللاجوهر، هباء، عرش، 
  اند.و... نامیده

اي که گونهبهدهندة جایگاه منحصر به فرد انسان در مراتب هستی است، تعابیر یاد شده نشان
تواند چنین کند. بدین خاطر که کند و نه میهمتا شده است. نه کسی با او رقابت میانسان نیز بی

تر از خود مقام علیّت یا تجلّی دارد و از اینرو، همه مراتب انسان در این مرتبه، نسبت به مراتب پایین
نیاز است. میل و کشش انسان در ها بیآن فروتر از او از جهات متعدّدي به او نیازمندند و او از همۀ
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  ها، همچون میل علّت به معلول خود است و در واقع این کشش، عنایت است.این مرتبه به آن
چه که گفته شد، انسان نیز مانند سایر مظاهر عالم هستی، عین فقر و نیازمندي است و با همۀ آن

حق تعالی است، اگرچه خودِ افعال و  کمترین چیزي از خود ندارد. هرچه که هست وجه و فعل
  وجوه نیز داراي ترتیب ویژه و تقدّم و تأخّر نسبت به یکدیگر هستند.

شود و با تنزّل انسان از جایگاه ویژة خود، سبب ظهور عوالم جبروت و ملکوت و ملک می
م علّیت رو، انسان هم مقاکند، از اینصعود وجود نازل در طبیعت است که انسان طبیعی ظهور می

دارد و هم فقر معلولیّت. انسانی که تعیّن اول است، نسبت به خدا معلول است و نسبت به موجودات 
فروتر از خود در حکم علّت، ولی همین انسان از جهت ظهور در طبیعت، نسبت به مراتب فراتر از 

  خود، در حکم معلول است.
هول الکنه انسان است. این عوالم که عبارت گانه هستی ثمرة تنزّل یا ظهورات متعدّد مجعوالم پنج

است از عالم اعیان ثابته در حضرت علمی، عالم ارواح جبروتی و ملکوتی یعنی عالم عقول و نفوس 
مجرد، عالم مثال و عالم طبیعت، همه وجوه مراتب انسان است که از جهت حقیقت، خود عالم دیگر 

  است که محیط بر همه عوالم یاد شده است.

  آدم و حوا ـ6ـ 2

از نظر سید، تنزّل حق تعالی به حضرت اسماء و صفات و مراتب فروتر که سبب ظهور خود و 
یابد. شود، نخست به صورت حقیقتی کلّی که انسان کبیر است، تعیّن میدر نتیجه پیدایش کثرت می

قیقی است نه همین نخستین مرتبه تعیّن حق تعالی که انسان کبیر نام دارد، آدم است. البته آدم ح
یابد، تعیّن به نفس کلّی است که صوري و دومین تنزّل حق تعالی و تعیّن او که از طریق آدم تحقق می

جا که نفس کلّی نسبت به آدم جلوه و ظهور و معلول است، جهت انفعال دارد؛ از حوّا نام دارد. از آن
او جنبۀ فاعلیّت دارد، قلم نام دارد. از رو، لوح و کتاب نیز نامیده شده است، ولی آدم که نسبت به این

این دیدگاه مسائلی همچون فرعیّت حوّا نسبت به آدم، ارتباط او با سمت چپ آدم و مانند آن 
  پذیر است.تبیین



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 مقدمه ـ بخش دوم

 16

  ـ عقل در فلسفه و عرفان7ـ 2

که خواهیم دید، انسان از دیدگاه عرفان، عقل اول هم هست و به تعبیر دیگر، اصطالح عقل چنان
هم در فلسفه مطرح است و هم در عرفان، ولی به یک معنا نیست. عقل اول از نظر عرفان، وجود اول 

شود و بنابراین، فیض او به همه مراتب عام و بسیطی است که شامل همه موجودات فروتر از خود می
  س کلی.رسد یا به نفرسد، ولی از نظر فلسفه، فیض عقل اول یا به عقل دوم میعالم و جزئیات آن می

  ـ اسماء8ـ 2

اي دارد، شناسی ارتباط ویژهشناسی عرفانی که از جهتی با انسانیکی از مهمترین مسایل جهان
بحث اسماء است. اسماء از سویی تعیّنات و ظهوراتی است که هم سبب ارتباط کثرت موجودات با 

ها به آن واحد ثرتها و هم زمینه معرفت کگردد و هم سبب پیدایش آنوحدت ذاتی حق تعالی می
کند. از این گذشته ها را تبیین میاي چگونگی پیدایش کثرتحقیقی و از دیگر سو، علّت و تا اندازه

  کند.جایگاه و نقش ویژه انسان در مراتب جهان را نیز تفسیر می
اسماء الهی به جالل و جمال یا قهر و لطف تقسیم شده است. همه موجودات عالم هستی ثمرة 

هاي موجودات با حقیقت اسمی که در آن ظاهر شده است، که بدان اسم ین اسمائند. ویژگیظهور ا
دهنده یک اسم از اسماي الهی هستند یا شود، کامالً تناسب دارد. موجودات یا نشانحاکم گفته می

، نشان ، این اسماء در چند اسم. تنها موجودي که اوالً وجود دهنده همه اسماء حق تعالی است و ثانیاً
  اند و در نتیجه ظهور هر اسمی در او با ظهور اسم دیگر تزاحمی ندارد، انسان است.او به تعادل رسیده

به خاطر همین اعتدال ظهور اسماء در وجود انسان است که همه اسماء تنها به آدم تعلیم داده 
اسم سبّوح و قدّوس که مظهر ها. آنشده است. نه مالئکه چنین استعدادي را دارند و نه غیر از آن

که کسی نیز که مظهر اسم است، استعداد فراگیري یا اظهار تفصیلی دیگر اسماء را نیز ندارد، چنان
وسیله دو دست خدا گونه است و نیز به همین خاطر است که انسان بهجبّار و متکبّر است، همین

ته و ظهور دست راست ها و موجودات مربوط به آن، ساخآفریده شده است، در حالی که آسمان
چه در آن است، ظهور دست چپ اوست و انسان طبیعی به اندازة انتسابش به خدایند و زمین و آن

  زمین، به شرّ و فساد گرایش دارد.
تواند مظهر اسم سبّوح و قدّوس باشد و هم انسان به خاطر انتساب به دو دست خدا، هم می
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گونه که مان باشد، نه به صورت توالی و تعاقب، بدینمظهر جبّار و متکبّر و این ظهور بطور همز
ها با گاهی جبّار در او ظهور کند و گاهی قدّوس یا رحیم و مانند آن. این امر به معنی تساوي انسان

یکدیگر نیست؛ زیرا اگرچه تفاوت انسان با دیگر موجودات در این است که به خاطر آفریده شدن 
ها از نظر فعلیّت ظهور اد ظهور اسماء در خود را دارد، ولی انسانانسان با دو دست خدا، وي استعد

  اسماء با یکدیگر تفاوت دارند.
ها در استعداد براي ظهور ها در عین یکسانی آنشدت و ضعف ظهور بالفعل اسماء در انسان

خواهد اسماء، سبب تغییر و تفاوت آنهاست. البته این نکته بر فرض تساوي در استعداد، نشان تفاوت 
ها در استعداد نیز متفاوتند، مسأله عدم تساوي به آسانی حل بود، ولی اگر کسی قائل باشد که انسان

  شده است.
ها متفاوت است و این اگرچه مسأله تساوي ها براي ظهور اسماء در آناز نظر سید استعداد انسان

چه اندکی پیش از این گفته ه با آنتوان مطرح نمود ککند، ولی مسألۀ دیگري را میها را حل میانسان
ناسازگار است. گفته شد که تفاوت انسان با سایر موجودات در این است که انسان استعداد ظهور 

رو چگونه ممکن است استعداد گونه نیستند؛ از اینهمه اسماء در خود را دارد و دیگر موجودات این
  ها متفاوت باشد؟ انسان

رسد اي دیده نشده است تا در جستجوي پاسخ آن باشیم. به نظر میدر سخنان سید چنین مسأله
ها با همه تفاوتی که در استعداد با یکدیگر دارند، ولی در عین که پاسخ آن از این قرار است که انسان

حال همه قابلیّت ظهور جمعی را دارند. به تعبیر دیگر، عدالت، استواء و استقامت که نشان از ظهور 
ها در اتّصاف به عدالت و الهی دارد، خود امري داراي مراتب است و اگرچه همه انسانجمعی اسماء 

مانند آن مساوي هستند، ولی در اتّصاف به مراتب آن با یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان مثال ممکن 
است اجسام در اصل منعکس کردن نورهاي مختلف با یکدیگر همانند باشند، ولی در میزان انعکاس 

  گونه است.هاي متعدّد و مختلف تفاوت داشته باشند. انسان نیز همیننور

  ـ علّت آفرینش9ـ 2

اي که پیدایش گونهشناسی عرفانی نقشی ویژه و اساسی دارند، بهشناسی و انساناسماء در جهان
میّت رو، در بحث علّت آفرینش نیز از اهگردد؛ از اینها باز میهرگونه کثرت عینی بلکه علمی به آن
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ها و به اي برخورداند. تعلّق ارادة حبّی حق تعالی به مشاهدة عین اسماء و هستی خارجی آنویژه
  تعبیر دیگر، مشاهده خود در مظاهر اسماء، علّت آفرینش کثرات است.

حق تعالی که واحدِ بسیطِ حق است و در نتیجه داراي هر کمال وجودي است، اگرچه هیچ 
که او داراي همه کماالت، آن هم بطور واحد زاید بر آن نیست، به حکم این کمالی براي او غیر ذات و

و بسیط است، او بزرگترین طالب و مطلوب؛ تمامترین عاشق و معشوق؛ کاملترین محبّ و محبوب 
رو، در مقام ذات، محبِّ مشاهدة خود در هر مرتبه ممکن است، که یکی از آن مراتب، است؛ از این

ی و دیگري کثرت علمی و دیگري کثرت عینی است. ظهور این حبّ ذاتی، تحقق مرتبه کثرت اسمائ
  کثرات را به دنبال دارد.

به عبارت دیگر، حق تعالی خواست عالم بلکه عوالمی بیافریند که جامع همه مظاهر باشد تا 
سته به اسرار خود را در آن به ودیعت نهد و خود را در آن مشاهده کند، اگرچه پیش از این نیز پیو

مشاهده پرداخته و در آن غرق بود ولی مشاهدة خود در مراتب کثرت اسمائی، علمی و عینی غیر از 
وسیله ذات است و چون ظهور و تحقق محبوب حق تعالی، ضروري است و مشاهده ذات، در ذات به

قق آن مقیّد به هیچ قید و شرطی نیست و اگر هم باشد همان شرط نیز محبوب اوست، بنابراین، تح
اي است که نشان از در مراتب کثرت، ضروري است. پیدایش این کثرت داراي نظم و ترتیب ویژه

رو، برخی از مراتب بر برخی دیگر تقدّم دارند، تعلّق حبّ ذاتی حق تعالی به آن هم هست؛ از این
دانند و می ولی بر خالف دیدگاه فالسفه که ضرورت این ترتیب را علّت پیدایش طولی و ترتیبی عالم

گاه عقول ترتیبی تا نوبت به مثال و طبیعت برسد و در آید، آنبنابراین، نخست عقل اول پدید می
  گیرد.نتیجه نوعی تدریج مورد پذیرش قرار می

صورت باره نه بهکند، آفرینش همه مراتب هستی یککه سید نیز بر آن تأکید میاز نظر عرفان
ها به تعیّن یا مخلوق اول است. عقل اوت این دو دیدگاه در نگرش آنشود. علّت تفتدریجی انجام می

کند، ولی از اول که از نظر فیلسوفان صادر نخست است، یا به عقل دوم یا نفس کلّی افاضه وجود می
که پیش از این نام برده شد، حقیقت بسیط و وجود عامی است نظر عرفان، عقل اول یا تعابیر دیگر آن

  شود.حدیّت و ذات حق تعالی بدون تدریج بر همه موجودات علمی و عینی افاضه میکه از حضرت ا
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  ـ ازلیّت آفرینش 10ـ 2

چه که درباره علّت آفرینش گفته شد، ازلیّت آفرینش امري ضروري خواهد بود. با توجه به آن
، آفرینش، ظهور کماالت بسیط ذات است و ثانیاً، علّت ظهور آن ن یز ذات یا حبّ بدین خاطر که اوالً

ذاتی است؛ بنابراین، زمانمند نبودن آن امري حتمی و ضروري است. ظهور کماالت ذات متوقّف بر 
هیچ امري نیست. بدین خاطر که در مرتبه ظهور ذات، غیري وجود ندارد تا ظهور ذات متوقّف بر آن 

  باشد. 
کثرات آن خفیّ است نه  عالوه بر این، خفاي ذات، خفاي حقیقی نیست، بلکه نسبت به مظاهر و

گونه که ظهور او فی ذاته؛ بنابراین، او ذاتاً ظاهر است و به حکم ظهور ذاتی، مظهر هم هست. همان
پذیرد، اظهار او نیز چنین است و اگر در برخی از مراتب، اظهار باید ترتیبی باشد، حدّ و زمان نمی

و هرگز تحقق نخواهد یافت، به خاطر بلکه ظهور برخی از کثرات بدون ترتیب ممکن نخواهد بود 
هاي سید در موضوعات مختلف، دالیل متعدّدي تزاحم کثرات در این مرتبه با یکدیگر است. از نوشته

  توان به دست آورد که در جاي خود بدان پرداخته شده است.را می

  ـ جعل ماهیت11ـ 2

از مسایل پیچیده و دقیق دیگر. گر بسیاري این مسأله، هم نتیجه دو مسأله پیش است و هم تبیین
از این جهت نتیجه دو مسأله پیش است که با توجه به حبّ ذاتی به کثرت و عینیّت آن با ذات و یا 

ویژه با توجه به عدم غیریّت آن با ذات، مجعول بودن برخی از مراتب کثرت، قابل تصوّر نیست به
آن، کثرت حقیقی وجود ندارد تا جعل  اتحاد عقل، عاقل و معقول؛ حبّ، محبّ و محبوب و مانند

اي که قابل جعل نیست به نظر عارفان، مرتبه ماهیّت یا عین ثابت یا وجود بدان تعلّق گیرد. مرتبه
  گونه باشد.رسد که همه مراتب کثرت همینعلمی اشیاء است و به نظر می

(بلکه همه مراتب  ساز مجعول نبودن برخی از مراتب کثرتهمچنین، فرض ازلیّت کثرات، زمینه
آن) و تأییدي بر آن است؛ بدین خاطر که در جعل نوعی جدایی میان جاعل و مجعول به ذهن 

رو، فرض علیّت حبّ ذاتی براي مندي را به دنبال دارد؛ از اینرسد و جدایی آن دو به نوعی زمانمی
آن دو به عنوان زمینۀ  انجامد. در عین حال،آفرینش و نیز ازلیّت آن، به نفی جعل از ماهیات می

  مجعول نبودن ماهیات لحاظ شده است نه دلیل بر آن.
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مهمترین دالیل آن، پیامدهاي نادرستی است که فرضیه جعل به دنبال دارد، مانند سلب علم ذاتی 
هم پذیرفتنی ترین پیامد خردناپذیر آن است و نیز معطی بودنِ فاقد که آناز حق تعالی که بدیهی

هم مقدمه الزم براي تبیین هاي وجودي و آنکه مسأله جعل تبیینی براي کثرته به ایننیست. با توج
ناپذیر بودن فعل او و احسن بودن نظام آفرینش است، دالیل متعدّدي مسایلی چون عدل الهی، پرسش

ن ها در ایها نقدپذیر است ولی در عین حال به همه آنهاي سید وجود دارد که برخی از آندر نوشته
  نوشتار اشاره شده است.

نه دانستن امري ارادي است و نه چگونه دانستن، در این صورت، تسلسل در مقدمات فعل 
آید. حتی اگر فعلی اختیاري باشد، مقدمات آن اختیاري نیست و چون یکی از اختیاري پدید می

ین خاطر است که کسی تواند ارادي باشد، به هممقدمات آن علم یا تصوّر است بنابراین، دانستن نمی
توان سرزنش کرد، اگر هم به این خاطر کسی را سرزنش کنند، به را به خاطر دانستن چیزي نمی

تواند مورد امر که حبّ کسی به چیزي نمیخاطر مقدمات ارادي علم و تصوّر است نه خود آن. چنان
  ن حبّ انجامیده است.یا نهی و سرزنش باشد و اگر هست به خاطر کارهاي اختیاري است که به ای

ها و نیز انتساب چه گفته شد و نظر به مجعول نبودن ماهیات، علّت تفاوت آنبا توجه به آن
پذیر نخواهد بود و به همین خاطر با عدل الهی نیز ناسازگار نیست. به تعبیر ها سؤالشرور به آن

، علم ذاتی حق تعالی به اسماء، گوینددیگر، صور علمی یا اعیان ثابته، که عارفان به آن ماهیّت می
پذیر است و نه قابل تغییر و کم و زیاد شدن؛ هاست. علم ذاتی نه از ذات انفکاكصفات و مظاهر آن
توان پرسید، ولی نباید بدان اقدام نمود. سخن از نهی که میتوان پرسش نمود. نه آنبنابراین از آن نمی

  پرسش است. و بازداشت پرسش نیست بلکه از ناممکن بودن
گونه ظاهر رساند که حق تعالی در مظهر خود آنارجاع خلق به ظهور ما را به این نکته می

گردد که آن مظهر استعداد و قابلیّت دارد، نه کمتر و نه بیشتر و چون قابلیّت اشیاء به عین ثابت و می
ها آن را طلب عین ثابت آنشود که گونه ظاهر میگردد، در نتیجه حق تعالی آنها باز میماهیّت آن

کند و چون عین ثابت، علم حق تعالی و تغییرناپذیر است؛ بنابراین، پرسش از فعل حق تعالی، می
اي دیگر ناشدنی گونهپرسش از امري است که تغییرپذیري آن ممتنع است و ظهور و تحقق آن به

  است. 
هاي آنند و مبدأ پیدایش کثرات و گونه یند،به بیانی دیگر، اسماء الهی که تعیّنات ذات حق تعالی
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گونه که علم غیر از قدرت است، مظهر اسم علیم نیز غیر از مظهر اسم قدیر است. اسماء الهی همان
هاي متعدّد و متفاوت اویند و چون هر یک در عین حال که غیر از ذات حق تعالی نیستند، ولی تعیّن

ر کماالت را در باطن خود دارد یا هر یک از اسماء از اسماء داراي کمالی ظاهر است، اگرچه سای
کمالی بالفعل دارد، اگرچه سایر کماالت را نیز بالقوه داراست، مظاهر و کثرات که ظهور کمال ظاهر یا 

ها به معنی سلب ظهور از بالفعل اسم حاکم بر خود هستند، با یکدیگر تفاوت دارند. سلب این تفاوت
  ذاتی است و بنابراین سلب آن محال است. ها اسمائی است که ظهور آن

حد و اندازة حق تعالی است، که ثمرة ظهور اسماء بیهاي آنپس عالم هستی و مراتب و کثرت
هاست و به میزان کثرت کماالت و نیز تعدّد اسماء، کثرت و گونه باشند که اسم حاکم بر آنباید همان

رسش از امور گریزناپذیر بیهوده است و به مبدأ آن تعدّد و تفاوت مظاهر گریزناپذیر است و چون پ
هاي موجودات متعیّن علمی و عینی در جهان هستی به گردد، در واقع پرسش از تفاوتامور باز می

گردد و چون کماالت حق گردد و پرسش از اسماء به کماالت حق تعالی برمیهاي اسماء برمیتفاوت
هاي ذاتی موجودات بیهوده خواهد بود. یجه پرسش از تفاوتتعالی ذاتی اوست، پرسش از آن و در نت

هاي میان موجودات متکّثر، پرسش نمود و بر فرض که توان از علّت اختالفات و تفاوتپس نمی
و الیزالون مختلفین چنین پرسشی مطرح شود، پاسخ آن از پیش شناخته شده است و آن این است که 

  ).119ود، . (هو لذلک خلقهم). و نیز 118(هود،
جوید. در این موضوع نیز، با توجه به ها به روایات نیز استناد میسید در بسیاري از بحث

داند که فهم آن فراتر از عقل متعارف ها و علّت آن را مربوط به سر قَدَر مینصوص دینی، تفاوت
پیامبر (ص) به پرهیز که خاندان رو باید از ورود در آن بدون سپر پرهیز کرد، چنانآدمی است؛ از این
  اند.از آن سفارش کرده

  ـ شرور12ـ 2

شناسی کالمی ـ فلسفی، مسأله شرور است که هر نظام فکري، به یکی از مسایل مهم در جهان
چه در بحث ماهیات نوعی با آن برخورد کرده و بدان پاسخ داده است. از دیدگاه سید با توجه به آن

پوشی هاي فلسفی نیز کامالً چشمدیگر دارد، اگرچه از طرح پاسخ گفته شده است، مسأله شرور تبیینی
شود، تفاوت موجودات است و چه که شرّ تلقی میکند. پاسخ وي به این مسأله این است که آننمی
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هاست و تغییرپذیري عین ثابت که صورت علمی حق تعالی است، این تفاوت مقتضاي عین ثابت آن
ظهور کماالت اسمایی حق تعالی است که ذاتی اسماء  هااین تفاوتمحال است و به تعبیر دیگر، 
  ها محال است.است؛ بنابراین، منع از ظهور آن

این پاسخ از دو بخش تشکیل شده است که بخشی از آن فلسفی است و بخشی دیگر، عرفانی. 
دات با شود، به خاطر سنجش موجومیچه که نقص و شرّ پنداشته بخش فلسفی آن این است که آن

شود که شرّ باشد و نسبت به او ناقص باشد، ولی مییکدیگر چنین است. سنجش ابلیس با آدم سبب 
اگر ابلیس را فی نفسه و قطع نظر از مقایسه با دیگر موجودات لحاظ کنیم، نقصی ندارد و بنابراین شرّ 

  هم نیست. 
، اسماء حق تعالی هیچ ی ندارند؛ بنابراین، مظاهر گونه نقصبخش عرفانی آن این است که اوالً

آمد میها با یکدیگر نبود، کثرتی هم پدید ني آنهاها نیز نقصی ندارند. اگر اسماء به همراه تفاوتآن
که حبّ ذاتی حق تعالی به کثرت تعلّق گرفته است و بدین خاطر، پیدایش کثرت، ضرورت و حال آن

هاست و عین ثابت، علم ذاتی به عین ثابت آن ي موجودات، مربوطهایافته است. عالوه بر این تفاوت
  حق تعالی است که تغییرناپذیر است.

ي دیگر نیز پرداخته است، مانند عدمی بودن شرّ و کاستی، بیهوده بودن اظهار هاسید به پاسخ
کمال در صورت عدم تفاوت، ناممکن بودن آن در این صورت، ناممکن بودن شرّ در مظاهر کمال 

  ي خود یادآور شده است.مطلق، که در جا

  ـ عدل13ـ 2

خاطر نگرش توحیدي سید که به سراسر عالم هستی قابل گسترش است و به تعبیر از سویی به
خاطر وجود کارهایی که مایه نفرت عقل از آن است، دیگر، با توجه به توحید فاعلی و از دیگر سو به

حق تعالی از سویی شبهه نفی عدالت از او گونه کارها به ي اخالقی، نسبت دادن اینهاهمانند زشتی
دهندة نقص فاعل است، اي نشانگونهرا در پی دارد و از دیگرسو، بدین خاطر که نقصِ فعل به

آورد، پس یا باید توحید فاعلی را انتساب چنین کارهایی به حق تعالی، گمان نقص وي را پدید می
  را پذیرفت، در حالی که هر دو محال است. نادیده گرفت و یا اتّصاف حق تعالی به ظلم و نقص

پاسخ سید از این قرار است که عدالت از دیدگاه عرفان به معنی تساوي موجودات نیست که 
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اي بر آن وارد سازد. عدالت عبارت است از اعطاي وجود و کمال وجود به هر فرض تفاوت، خدشه
کاستن از مقتضاي استعداد عین ثابت ممکن  ماهیّت و عین ثابتی به اندازة استعداد و قابلیّت آن. نه

است و نه افزودن بر آن. به همان اندازه که کاستن از آن ستم است، افزودن بر آن نیز ستم است و 
  گیرد.میها تعلّق نچون هر دو امتناع ذاتی دارند، قدرت حق تعالی و نیز ارادة او به آن

ي در غیر جاي خود و در واقع مانع شدن از به تعبیر دیگر، ستم عبارت است از قرار دادن چیز
شود میگونه که کاستن از وجود و کمال هر عین ثابتی سبب قرار گرفتن چیزي در جاي خود. همان

گونه است. چنین چیزي امتناع ذاتی دارد، عالوه که در جاي خود قرار نگیرد، افزودن بر آن نیز همین
هاي گونه عناوین از ویژگیشود و چون اینمیجهل که سبب اتّصاف حق تعالی به فقر و بر این

  موجود ممکن است، اتّصاف حق تعالی به آن محال است.
کند و آن این است که چرا میسید پرسشی را به عنوان اشکال بر دیدگاه مربوط به عدل مطرح 

اره جعل گفته چه درباي دیگر؟ پاسخ وي از آنگونهگونه قرار داده شده است و نه بهاستعدادها این
شود و آن این است که استعداد و قابلیّت هر چیزي، همان عین ثابت آن است که جعل میشد، معلوم 
اي از آن در فصل گیرد. وي دالیل آن را نیز به تفصیل مطرح کرده است که خالصهمیبه آن تعلّق ن

  مربوط به آن آمده است. 
کند و با توجه به آن به شرح میه عدل اشاره گاه به دیدگاه اهل طریقت و حقیقت درباروي آن

  پردازد.میمسألۀ مورد نظر و حلّ پیامدهاي آن و نفی شرّ و ستم از فعل حق تعالی 

  ـ اختیار14ـ 2

یکی از پیامدهاي مسأله عین ثابت و استعدادهاي ذاتی آن و تغییرناپذیري علم ذاتی حق تعالی، 
اگر هرگونه تفاوت میان موجودات مقتضاي عین ثابت سست شدن پایۀ اختیار است. بدین خاطر که 

شود میناپذیر باشد، اختیار انسان یا سلب ها باشد و عین ثابت نیز علم ذاتی حق و در نتیجه تغییرآن
که اساس شرایع و راهنمایی و تکالیف الهی بر اختیار بنا و یا امري غیر مؤثر خواهد بود و حال آن

ي عقلی مانند حق عبادت خدا، نبوت، معاد و مانند آن نفی خواهد هاتشده است و بسیاري از ضرور
چه که انجامد و لوازم باطلی دارد و آنمیچه که پیش از این گفته شد به امور محال شد. پس آن

چه که براي حل مسایل یاد شده گفته شد، خود گونه باشد، خود امري محال است، پس آناین
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راه حل مسایل دیگر. به تعبیر دیگر، هر رویدادي که در عالم پدید  اي حل نشده است، نهمسأله
آید، از ازل مقیّد به مشیّت الهی بوده و با همین وصف معلوم حق تعالی بوده است، پس جایی می

  ماند.میبراي اختیار انسان باقی ن
اختیار بس هاي متعدّدي را ارائه کرده است که هر کدام به تنهایی براي حل مسأله سید پاسخ

گوید اختیار انسان متعلّق مشیّت حق تعالی است و کارهاي انسان به میاست. به عنوان نمونه، وي 
  وصف اختیار، متعلّق مشیّت اوست. نه به تنهایی یا به وصف غیر اختیاري بودن.

او از این گذشته جبر و مانند آن براي حق تعالی محال است، بنابراین نه متعلّق اراده و مشیّت 
گیرد و نه متعلّق قدرت او. عالوه بر این، جبر پیامدهاي نادرست بلکه محالی دارد، مانند میقرار 

دانند، در واقع چنین میناتوانی حق تعالی. بر خالف فهم عرفی که جبر را نشان قدرت حق تعالی 
  ها.چه نشان قدرت اوست اختیار موجودات است نه مجبور بودن آننیست. آن

ذشته، عامل پیدایش مسأله جبر و ارتباط آن با مشیّت حق تعالی، فرق نهادن میان مشیّت از این گ
گونه که علم ازلی، علّت جبر نیست، که چنین تفاوتی نادرست است؛ پس همانو علم است و حال آن

  مشیّت نیز علّت آن نیست.
گر نظر دقیق است و بیان بیشتر کالمی و فلسفی هاگونه پاسخایم که ایندر جاي خود یادآور شده

ایم، بدین خاطر که وي رو اشاره وي به سخنان ابن عربی را نظر نهایی سید دانستهسید نیست؛ از این
ایم چه را که وي گفته است مطابق با همان است که ما گفتهگوید آنمیهاي ابن عربی، ضمن نقل گفته
چه را که وي در بحث جعل ندارد، پس آني یاد شده با نظریه ابن عربی مطابقت هاو چون پاسخ

مطرح کرده است، پاسخ وي به مسأله جبر است و آن چیزي جز مجعول نبودن عین ثابت اشیاء 
  نیست.

چه که از لوازم ذات و ذات حق تعالی در غایت کمال است، صفات او نیز عین ذات اوست. آن
ستعداد و ظرفیّت خود کامل است. صفات حق تعالی است، ضروري است و در عین حال به اندازة ا

پس از سویی نظام عالم هستی، نظام احسن است، چون از لوازم ذات و صفات حق تعالی است و در 
عین حال هر یک از اجزاي آن به اندازه استعداد خود از کمال وجودي برخوردارند، نه چیزي کمتر و 

  تبیین کردند. گونهکه دیدیم همیننه بیشتر. وي مسأله عدل را نیز چنان
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  ـ جایگاه انسان15ـ 2

شود، تبیین جایگاه انسان پیش از آفرینش در جهان میآخرین موضوعاتی که در این بخش مطرح 
چه تاکنون گفته شد، انسان در ترتیب عالم هستی در مرتبه نخست قرار طبیعت است. با توجه به آن

داراي مراتب متعدّدي است که در هر  دارد. انسان در عین حال که اولین تعیّن هستی است، خود
اي سایر مراتب هستی را دارد. به عنوان مثال، انسان در مرتبه روح خود، جامع همه گونهمرتبه به

مراتب هستی به صورت اجمالی است و در مرتبه قلب خود همان مراتب را بطور تفصیلی داراست و 
  است و از این طریق مظهر همه اسماء است. به همین خاطر او مظهر اسمی است که جامع همه اسماء 

جا که انسان مظهر اسم جامع است و اسم جامع گیرد که از آنجا سید چنین نتیجه میاز همین
رو، نه محیط بر سایر اسماء است، مظهر آن نیز بر همه اسماء فروتر از اسم جامع، احاطه دارد؛ از این

  پذیر نیست. بلکه چنین چیزي امکان تنها نیاز به تعلیم کتبی یا شفاهی ندارد،
ترین اي که ظهور اسماء در او به تامگونهمقصود از تعلیم او، تسویه و تعدیل حقیقی اوست، به

صورت ممکن که هیچ مظهر دیگري از آن برخوردار نبود، انجام پذیرفت. همین تسویه و تعدیل است 
و دیگر موجودات را به اطاعت و انقیاد از که انسان را شایستۀ خالفت صوري و معنوي ساخته است 

اند و اگر عصیانی باشد، مربوط به عصیان از انسان او وادار کرده است و همه نیز با رغبت پذیرفته
  اند.صوري است نه حقیقی، اگرچه از انسان صوري نیز نافرمانی نکرده

است؟ و مگر نه این پذیر ممکن است پرسیده شود که این اطاعت دربارة ابلیس چگونه توجیه
، توصیف میاست که ابلیس نافرمانی کرد و از انجام دستور الهی سر باز زد؟ در پاسخ  توان گفت اوالً

علّم آدم االَسماء کلّها که مصداق ابلیس به عصیان همانند توصیف آدم به جهل است. آدم با این
). گفته شده است. ثانیاً، 72(احزاب، جهوالً  إنّه کان ظلوماًحال درباره او ). قرار گرفت، با این31(بقره،

ابلیس همانند همه موجودات دیگر، خلق و مِلک حق تعالی است و مالکیّت حق تعالی بر او و سایر 
موجودات، حقیقی است و در نتیجه همه نسبت به او عین فقر و تعلّقند. بنابراین، عصیان و سر باز 

  ممکن نیست.زدن از ارده حق تعالی براي هیچ موجودي 
جا که ابلیس مظهر جالل حق تعالی است، چون به ظاهر خود نگریست، از از این گذشته از آن

که اطاعت ها در عین اختیاري بودن ظهور عین ثابت اوست، چنانسجدة بر آدم طفره رفت و همه این
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ید در تطبیق آیه گونه است. از جمله مباحث پایانی این بخش، بازگو کردن تعابیر سدیگران نیز همین
گاه توضیحی بر شجره و مقصود از نور بر مراتب انسان و برخی از آیات و روایات مربوط به آن و آن

  آن است.
در گفتگوي  »شجرة الخلد«وي مقصود از درختی که در کریمۀ نور آمده است و نیز درختی که 

تی که با حضرت موسی سخن ابلیس و آدم از آن نام برده شده است، شجرة طوبی، شجرة طیبه، درخ
ي متعیّن هاگفت، درختی که آدم از آن خورد، همه و همه، درخت هستی مطلق است که همۀ هستی

  زنند و همه میوه آنند.از آن سر می
نیز یکی از وجوه همان درخت است. این درخت در عالم آفاق، طبیعت کلّی است » شجرة زقّوم«

جا که انسان داراي مراتبی است که از صدر وانی است. و از آنو در عالم نفس، نفس امّاره طبیعی حی
چیز احاطه دارد و نسبت به همه مراتب فروتر از توان گفت که بر همهمیتا ساقۀ هستی را در بردارد، 

خود که همه تعیّنات هستی است، مقام ربوبیّت دارد و انسان نسبت به همه عوالم، آسمان است و همه 
هستند و چون سمت ربوبیّت و علیّت بر همه دارد، داراي همه کماالتی است که نسبت به او زمین 
ق دارند، البته به صورتی تامدیگر موجودات به گونه که علت، نسبت به تر و کاملتر؛ همانصورت متفرّ
گونه است. این بود نگاهی کوتاه به انسان از دیدگاه سید که مناسب است به نتیجه معلول خود همین

  توان از آن به دست آورد اشاره کنیم:میاهی که کوت
با توجه به جامعیّت انسان و برابري مراتب او با مراتب هستی، اگر کسی به مشاهده اسماء و 

یابی به صفات حق تعالی در خود انسان دست یابد، به کاملترین مشاهده دست یافته است و نیز دست
که متّصل شدن به نفس امّاره ها برابر است، چنانتیابی به همه نعمحقیقت وجود انسان با دست

  یکی است. هاحیوانی، با اتصال به شجره زقّوم و انواع سختی

  ـ انسان کامل16ـ 2

چه که تاکنون دربارة انسان گفته شد، در اصل و حقیقت به انسان کامل اختصاص دارد و به آن
ها به فعلیّت اندازه استعداد و شایستگی آن شود و بهصورت فرعی و تبعی شامل دیگر افراد انسان می

  ماند.میرسد، بلکه در کمون و قوه باقی میگاه به فعلیّت نرسد، حتی براي برخی هیچمی
چه را که انسان کامل در عوالم فراتر از طبیعت دارد در حد گنجایش طبیعت، در همه عوالم آن
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گونه است که پیش از که او در طبیعت نیز همان فروتر، از جمله طبیعت نیز دارد. به همین خاطر است
گونه که پیش از طبیعت و در وجود جمعی، فارغ از هرگونه تعلّق بود، در طبیعت طبیعت بود. همان

که عالم کثرت و جایگاه تعلّق است نیز از هرگونه تعلّق و آلودگی به غیر منزّه است و بر خالف سایر 
شوند و اقرار پیشین و ربّ خویش را فراموش میم کثرت، آلوده به آن ها که با قدم نهادن در عالانسان
شوند، آنان در تمام مراحل می). واقع 111(طه،نجد له عزماً لمکنند و مصداق و مخاطب کریمه می

  اند.سفر و مراتب هستی به یک حال و یک گونه
نزول تا پایان صعود، به چه گفته شد، همه عالم هستی در همه مراتب، از آغاز با توجه به آن

گونه که پیدایش و ظهور آن کامالً وابسته به او بود، بقاء و دوام آن نیز انسان کامل قیام دارد و همان
به او تعلّق دارد و باالخره عمران و آبادي ملک و ملکوت و بازگشت همه کثرات به اوست. او 

چرخند و در این چرخش نه میگرد آن محوري است که همه مراتب و افراد عالم بدون استثناء بر 
عصیانی قابل تصوّر است و نه اکراهی. همه با طوع و رغبت رو به سوي او دارند و به سوي او در 

  حرکت توأم با اشتیاق و عشق و در تالش آگاهانه هستند.
این انسان است که نسخۀ تام و تمام عالم هستی است. روح در بدن او چون عقل در عالم کبیر 

که بدن او در حکم عالم کبیر است و قلب او چون نفس کلّی است. هیچ کمالی در عالم ت، چناناس
  که انسان کامل در طبیعت، تجسّم آن است.هستی وجود ندارد مگر آن

یی هاگونه که انسان در عوالم پیش از طبیعت عناوین و ویژگیبه همین خاطر است که همان
طبیعت نیز داراي عناوینی است که هر کدام به وجهی از وجوه او  داشت که بدان اشاره شد، در عالم

اشاره دارد. او عالَم است بدین خاطر که همه جزئیات عالم را در مراتب وجود خود داراست و 
گونه که عالَم، نشان و عالمت حق تعالی است، انسان به خاطر تمامیّت ظهور اسماء و صفات همان

مانند اوست. امعیّت کماالت بالفعل او، عالم حقیقی و آیت بزرگ بیحق تعالی در او و به خاطر ج
در همه مراتب هستی از فرق تا جمع، از کثرت تا وحدت و از ملک آیۀ اهللا العظمی حقیقتاً او و تنها او 

تا باالتر از ملکوت و جبروت است. به همین خاطر فعل و قول و بیداري و خواب بلکه خطورات 
  و عدل محض است؛ نه خطایی در گفتار دارد نه لغزشی در رفتار.وي نیز صدق و حق 

همچنین انسان کامل، کتاب حق تعالی است. اگرچه همه عوالم و مراتب هستی کتاب است؛ 
عوالم کلّی کتاب کلّی، و اصلی و عوالم جزئی، کتاب فرعی و جزئی است، ولی انسان کامل، کتابی 
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ی، حرفی از حروف او و وجهی از وجوه اوست. کلمه بودن ي کلّی و جزئهااست که هر یک از کتاب
مانند گونه است و اگرچه همه موجودات، کلمۀ حق تعالی هستند، ولی او کلمۀ تامِّ بیاو نیز به همین

  جوید که در متن این رساله آمده است.میاست. سید در این مورد نیز به آیات و روایات تمسّک 
ویژه موجوداتی که امل است که همه موجودات ملک و ملکوت، بهخاطر همین جایگاه انسان کبه

از کمال بیشتري برخوردارند، تحت فرمان وي و در خدمت اویند. کتاب صغیر و کبیر نوشته او یا به 
که اشاره شد، تمام کماالت یاد شده از اراده اوست. او امّ الکتاب و کتاب مبین و عین اهللا است. چنان

حد و اندازه ست و دیگران با توجه به استعداد و شایستگی خود از وجود و فیض بیآنِ انسان کامل ا
  شوند.میچه گفته شد متّصف گردند و به آنمیاو برخوردار 

چه گفته شد، از کماالت بالفعل انسان کامل است که اصالتاً از آنِ اوست و براي به تعبیر دیگر، آن
وسیله اند و یا در حدّ امکان بالفعل است، ولی بهگونهت خلق اینکه اکثریّدیگران یا بالقوه است، چنان

ها فعلیّت یافته است. آنان اگرچه نورند ولی نور مشکات انسان کامل و عنایت انسان کامل براي آن
  هستند.

  ـ پیدایش کثرت افرادي در انسان17ـ 2

داند. وي با اشاره میمده از آن دو سید آدم را اصل و حوّا را برآمده از آدم و فرزندان او را پدید آ
کند که به اشاره در متن این نوشتار آمده میبه آفرینش حوّا از ضلع چپ آدم، نکات لطیفی را بیان 

داند و بعضی از آیات قرآن را میاست. وي آفرینش حوّا از آدم را چون آفرینش عیسی از مریم 
  داند.میتأییدي بر آن 

  و معرفت در سرتاسر هستیـ سریان حیات و نطق 18ـ 2

جا که مراتب متعدّد عالم هستی، فیض و عطاي انسان کامل و او عطیّۀ الهی است، هر یک از آن
و  هاها به حکم شباهت و سنخیّت میان اصل و فرع، به اصل خویش شباهت دارند و از ویژگیاز آن

ل از کماالت حق تعالی برخوردار گونه که انسان کامها برخوردارند. به همین خاطر، همانکماالت آن
است و چنان به او شباهت دارد که فرق نهادن میان آن دو به دسواري نیز ممکن نیست، موجودات 
دیگر نیز از کماالت انسان کامل به اندازه استعداد و گنجایش خود برخوردارند و از این طریق به او 
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ها به انسان کامل نیز متفاوت ات، شباهت آنخاطر تفاوت استعداد و گنجایش موجودشباهت دارند. به
  است.

کند و با استناد میسید بطور خاص، سریان حیات و نطق و معرفت در سرتاسر جهان را اثبات 
پردازد. وي همچنین، سیر و سلوك و طلب کمال را نیز عام و میبه شواهد عقلی و نقلی به تبیین آن 

  دي از آن محروم نیست.اي که هیچ موجوگونهداند، بهمیفراگیر 

  ـ مقام علمی انسان19ـ 2

چه را که سبب کند و آنمیسید با اشاره به آیات نخست سوره رحمن به اهمیّت تعلیم اشاره 
کند و مفاد آیات یاد شده را که نشان از تقدّم میشگفتی و سرگردانی علماء و مفسران شده است، بیان 

گوید انسان یا آدم حقیقی، همان مرتبه وجود علمی اوست و میدهد و میتعلیم بر خلقت دارد، شرح 
توان گفت تعلیم مقدم بر خلقت است. اما در میجا که آن مرتبه بر خلقت تقدّم دارد، بنابراین، از آن

جا که انسان بدون تعلیم معارف الهی که کاملترین مرتبه آن در وجود قرآنی مورد آدم صوري، از آن
جز مشتی خاك و حیوانی بیش نیست، در مورد او نیز تعلیم بر خلقت تقدّم ظاهر شده است، چیزي 

  دارد. 
شود که اهمیّت انسان به خاطر مقام علمی اوست، چنان که چه گفته شد معلوم میبا توجه به آن

به خاطر تعلیم اسماء به حضرت آدم (ع) وي مسجود مالئک قرار گرفت و با تعلیم و تأدیب حضرت 
  شد.» أو أدنی«شایستۀ قرب خاتم (ص) وي 

  ـ مقام جمعی انسان20ـ 2

انسان پیش از طبیعت گفته شد، انسان داراي مقام تسویه و تعدیلی  هکه پیش از این دربارچنان
است که بر همه موجودات دیگر تقدّم یافته است و تقرّب دیگر موجودات به انسان نیز بر اساس 

نسان به خاطر همین تسویه و تعدیل به مقام جمع رسیده سهم آنان از این تسویه و تعدیل است. ا
است که پس از آغاز سیر صعودي خود و به پایان رساندن سفر سوم، دوباره به آن دست خواهد 

کند تا کثرت را در وحدت مشاهده کند و وحدت را در کثرت ببیند. مییافت. این مقام به او کمک 
بیند و حق تعالی را در عین وحدت، در آیینۀ میواحد  خلق را در عین کثرت، در آیینۀ حق تعالی
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  بیند.میعبد، کثیر 
رسد رسد که این ویژگی از میان همه موجودات به انسان اختصاص دارد و به نظر میمیبه نظر 

که تسبیح و تقدیس مالئکه، نشان از شهود وحدت بدون کثرت است و انانیّت ابلیس، نشان از 
است. در هر صورت خواه دیگران در وصول به مقام جمع با انسان  مشاهده کثرت بدون وحدت

شریک باشند، خواه نباشند، در ثبوت این مقام براي انسان شکی نیست. بسیاري از آیات و روایات 
اي از آن تواند باشد که سید بدان پرداخته است و خالصهمیمربوط به توحید فاعلی، شاهدي بر آن 

  ت.در همین نوشتار آمده اس
گونه که یابی انسان به مقام نفی تشبیه و تنزیه، نشانی از همین امتیاز انسان دارند. هماندست

هاست که خود قید و آنتشبیه، تقیّد حق تعالی به مظاهر محدود و ممکن است، تنزیه نیز تقیّد به عدم 
ا در بر دارد و نه تنزیه به حدّ است؛ بنابراین، نه تشبیه به تنهایی کمال انسان است، چون تقیّد عرفی ر

  تنهایی کمال انسان است، چون تقیّد عقلی است.
یابی به مقام جمعِ میان جمع و تفرقه، از کماالت انسان است که از طریق در هر صورت دست

شود. شاید یکی از میپایان حق تعالی در طبیعت براي او حاصل سلوك خالصانه و به لطف بی
رساند همین است. کسی که به چنین جایگاه رفیعی رسیده مین را به کمال مهمترین عواملی که انسا

ها که مظاهر اویند، همانند است و بشري چون دیگران است، ولی کماالت است، اگرچه با دیگر انسان
کم تفاوت رتبی. دیگران آمیخته دیگران نسبت به کماالت او یا تفاوت ذاتی و حقیقی دارد و یا دست

بینند و اگر به وحدت دست یابند، شهود میه غرق در کثرتند و در کثرت، تنها کثرت با کثرت بلک
اند، شاهد وحدت در که به کماالت رسیدهوحدت براي آنان حال است و به سرعت گذرا، ولی آنان

کنند و نه در مشاهدة وحدت، از اعتدال خارج میعین کثرتند، نه در مشاهدة کثرت، از وحدت غفلت 
  د.گردنمی

  ـ والیت21ـ 2

شود که وي در مقام والیت جا داشته میصورت متعادل در انسان سبب ظهور اسماء حق تعالی به
اي که ظاهرتر از آن ممکن نباشد، نتیجۀ آن گونهباشد. اگر این ظهور بطور کامل و بالفعل باشد، به

ترین به کاملترین و فعلیوالیت تامّ و کامل است که اختصاص به ولیّ مطلق دارد و اگر ظهور آن 
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صورت آن نباشد، والیت مقیّد است که به ولیّ مقیّد یا تابع اختصاص دارد و اگر قوة ظهور متعادل یا 
  ها از آن برخوردارند.درجات پایین آن باشد، نتیجۀ آن استعداد والیت است که همه انسان

گونه است. حقیقی، ولیّ نیز همین گونه که والیت یا کسبیِ ارثیِ عارضی است یا ذاتیِ ازلیِهمان
که والیتش از نوع اول باشد، ولیّ ولیّی که والیتش نوع دوم باشد، ولیّ مطلق و قطب اعظم است و آن

مقیّد و امام و خلیفه است. تعابیر متنوع دیگري در این زمینه در آثار عارفان وجود دارد که از این قرار 
ق و بقاي به او و تصرف در خلق؛ باطن نبوت؛ فناي عبد از است: والیت عبارت است از فناي در ح

  خود و قیام به حق و تحت سرپرستی حق تعالی به مقام قرب و تمکین رسیدن.
شود، کسی است میدر هر صورت ولّی مطلق و امام اعظم که از او به قطب و امام االئمه تعبیر 

مراتب نبوّت و رسالت و والیت به او  که مدار هستی و قیام شریعت و طریقت و حقیقت به اوست و
خاطر گردد و او کسی جز حضرت ختمی مرتبت (ص) و خاندان پاك او (ع) نیست که بهمیباز 

تمامیّت ظهور اسماء حق تعالی در او، تجلّیات حق تعالی بر سایر مراتب هستی از طریق او نازل 
جزئیات آن در هستی و دوام و بقاي آن شود و در نتیجه همه عوالم کلّی و جزیی و همه افراد و می

  مدیون و متعلّق و نیازمند اویند و او جز به حق تعالی به هیچ کس یا چیزي تعلّق و نیاز ندارد.
تر نظر سید در این موضوع و نیز موضوع ختم والیت، از نظریات بسیاري از عارفان بزرگ، دقیق

نیز کشف صحیح و مورد تأیید عقل و نقل، مقامِ تر است. وي با استناد به آیات و روایات و و عمیق
داند و میوالیتِ ذاتیِ حقیقی و نیز ختم آن را ویژة حضرت ختمی مرتبت (ص) و خاندان معصوم او 

ها برخوردار ها به این خاندان و پیروي آنان از آندیگر انبیاء و اولیاء را به میزان استعداد و شباهت آن
این مقام اصالتاً از آنِ حضرت ختمی مرتبت (ص) وخاندان پاك اوست و  داند. در واقعمیاز والیت 

گونه که وجود دیگران، فرع وجود آنان است، هاست. همانسهم دیگران، از مشکات والیت آن
  والیتشان نیز فرع و تابش والیت آنان است.

  ـ امانت22ـ 2

صورت بالقوه نهاده شده به صورت بالفعل و در وجود دیگراناسرار الهی که در دل اولیاء به
خاطر استعداد ویژه و جایگاه خاصی که در عالم هستی دارد، تنها است، امانت است. انسان به

موجودي است که شایستگی حمل امانت را دارد؛ بدین خاطر که امانت باطن و حقیقت همه اسماء 
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د و او کسی جز انسان است و تنها کسی توان دریافت آن را دارد که مظهر عدل همه اسماء باش
نیست. به نظر سید مهمترین عامل استعداد انسان براي دریافت امانت، عالوه بر جامعیّت صوري و 
معنوي او، ظلومیّت و جهولیّت اوست و او نیز اگر چون دیگر موجودات، ظلوم و جهول نبود، 

  شایستۀ دریافت امانت نبود.
ود و نه عرضۀ آن عرضۀ حسی و عقلی بود؛ زیرا به نظر وي، نه امانت امري محسوس یا معقول ب

عظمت الهی و نیز حکمت او باالتر از آن است که امانت را به ناشایستگان عرضه کند یا واگذارد. او 
خود از واگذاري امانت حسی و عقلی کوچک که به یکی از مراتب عالم مربوط است، به افراد نااهل 

ها واگذارد. در هر صورت عرضه و پذیرش امانت به آنمنع کرده است، چگونه ممکن است خود به 
معنی عرفی و عقلی آن نیست و ظلوم جهول نیز به معنی متعارف آن نیست، زیرا میان ظلم و فسق و 

که کفر نوعی تالزم وجود دارد و اگر کسی حقیقتاً ظالم باشد، فسق و کفر نیز دارد، چه رسد به آن
است خلیفۀ اهللا ها ظالم و فاسق و کافر باشند و نیز آدم که انسان ظلوم باشد؛ در این صورت باید همه

  که چنین امري نادرست است.چنین باشد و حال آن
علّم گونه است. آدمی که به جهول توصیف شده است، همان کسی است که به جهول نیز همین

  ). توصیف شده است و مسجود مالئکه گردیده است.31(بقره،آدم االَسماء کلّها 

  ـ علم23ـ 2

شکّی نیست که همه علوم و حقایق مربوط به عالم هستی، به وجود جمعی اجمالی، در عقل اول 
که پیش از این گفته شد و در جاي خود نیز به که امّ الکتاب و قلم اعلی است، وجود دارد و چنان

ه علوم در وجود تفصیل گفته خواهد شد، عقل اول و مانند آن از عناوین انسان است؛ بنابراین، هم
انسان نهفته است، اجمال آن در صورت اجمالی انسان و تفصیل آن نیز در صورت تفصیلی او وجود 

چه که در عالم کبیر که مجموعه دارد. عالوه بر این، انسان عالم صغیر و نسخۀ عالم کبیر است و آن
  ارد.مراتب هستی است، وجود دارد، متناسب با وجود انسان، در او نیز وجود د

گونه است و علوم حقیقی در وجود او منطوي است، خواه انسان در جهان طبیعت نیز همین
ها، آن علوم اجمالی و صورت فعلیّت و ظهور. جمعی از انسانصورت استعداد و قوه و خواه بهبه

هاي هتفصیلی را در طبیعت نیز بطور بالفعل دارند و برخی استعداد و شایستگی آن را دارند که از را
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  کنند، استعداد خود را به فعلیّت برسانند.میویژة آن، که گروه اول معرفی 
واسطه حق تعالی که سلوك محبوبی نیز نام دارد، که این علوم را بالفعل دارند مورد تجلّی بیآنان

ی است، که استعداد آن را دارند از طریق سلوك محبّی که تجلّی با واسطه حق تعالاند و آنانقرار گرفته
ترین گام در سلوك محبّی تقواست که سبب ترین و ضروريتوانند به آن دست یابند. اساسیمی
بر  هاهاي مربوط به آن و استعدادها و رسیدن به فعلیتي خروج از طبیعت و محدودیتهاشود راهمی

خواصّ. به نظر او گشوده گردد. تقوا داراي مراتب متعدّدي است، مانند تقواي عوام، خواص، خاصّ ال
سید تقواي عوام که همان تقواي اهل بدایت است، پایبندي به لوازم توحید فعلی است و تقواي 
خواص یا متوسّطان، پایبندي به لوازم  وصفی است و تقواي خاصّ الخواصّ یا اهل نهایت، پایبندي 

  ن این نوشتار آمده است.کند که در متمیگاه مراتب توحید را بیان به لوازم توحید ذاتی است. وي آن
چه که داند و با توجه به آنمیوي حق تعالی را معلّم رحمن و رحمن را معلّم سایر موجودات 

در بحث مربوط به انسان پیش از طبیعت دربارة برزخ جامع و تعیّن اول گفته شد، معلّم حقیقی براي 
ست. وي در ادامه تعبیر لطیفی از همه موجودات، انسان کامل است و معلّم انسان کامل، حق تعالی ا

کند و به مراتب ظهور علم، وحی لغوي و اصطالحی، الهام و علوم می). ارائه 1(قلم،» ن والقلم«
پردازد. نکته قابل توجه در این بحث، معیار تشخیص صدق اقسام الهام است که به نظر میواسطه بی

  وي، کامل محقق و امام معصوم و نبی مرسل است.
اند. کشف دیگر موضوعات قابل توجه است که همه عارفان کم و بیش به آن پرداخته کشف از
گانه حصول علم است که پس از وحی و الهام قرار دارد و به صوري و معنوي ي سههایکی از راه

گردد. کشف صوري عبارت است از حصول حقایق مثالی بوسیله حواس یا از طریق دیدن، میتقسیم 
آن. این قسم اگر مربوط به امور دنیوي باشد، رهبانیّت نام دارد که مورد توجه اهل شنیدن و مانند 

چه که مربوط به امور فراتر از دنیاست، کمال متوسّطان راه سلوك و مورد معرفت قرار ندارد ولی آن
توجه آنان است، ولی براي عارف کامل اهمیّت ندارد. بطور کلّی همۀ انواع کشف صوري نتایج 

  ات اسمایی حق تعالی است.تجلّی
کشف معنوي عبارت است از ظهور معانی عینی و حقایق غیبی مجرد از صورت که داراي مراتبی 

گونه که وجود انسان داراي هفت مرتبه است، کشف معنوي به تعداد مراتب وجود انسان است. همان
  نیز چنین است.
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  ـ ابزار شناخت24ـ 2

صورت اجمال لی بر عقل اول، انسان حقیقی و رحمن بهاگرچه همه علوم و معارف از حق تعا
وسیله او بر نفس کلّی و رحیم به صورت تفصیل و از این طریق به مراتب نازل و شود و بهمینازل 

شود، ولی نزول و ظهور علم بر هر یک از مراتب، متوقّف بر استعداد و مینفوس جزئی آشکار 
مورد نفوس جزیی و انسان صوري تحت عنوان ابزارهاي  قابلیّت آن مرتبه است. این قابلیّت در

  شناخت مورد بحث قرار گرفته است.
ها به صوري و حقیقی تقسیم ابزارهاي ادراکی انسان حواس و قلب است که هر کدام از آن

گونه که سالمت ابزارهاي صوري و ظاهري شرط ادراك ظاهري و کمال آن شرط دقت شود. همانمی
المت ابزارهاي حقیقی و باطنی نیز شرط ادراك حقیقی و کمال آن، شرط دقت در آن ادراك است، س

آن ادراك است. سالمت ابزارهاي باطنی به صفاي آن و رفع حجاب از آن و توجه کلّی به حق تعالی 
است. سید با استناد به آیات قرآن به تفصیل به آن پرداخته است که بطور مختصر در این نوشتار از آن 

  ه است.یاد شد

  ـ نیاز انسان به انبیاء25ـ 2

ها نیازمند است. یکی بدین خاطر که سعادت به دالیل متعدّدي انسان به پیامبران و تعالیم آن
نهایی در قلمرو ادراکات حسی و ظاهري او قرار ندارد؛ زیرا در این صورت، کمال نهایی وي با 

از طریق حواس ممکن نیست، نیازمند یابی به ادراکات باطنی حیوانات مشترك بود و چون دست
که، تعالیمی بیرون از خود است تا به کمک و هدایت آن به ادراکات باطنی دست یابد. دیگر این

ي مادي هاخاطر محدودیتادراکات ظاهري و باطنی انسان هر اندازه دقیق و مورد اعتماد باشد، به
ن فعلیّت نیافته است، نیازمند تعالیمی است انسان و نیز بدین جهت که همین ادراکات نیز براي انسا

  ي خود و نیز به فعلیّت رساندن استعدادهایش یاري رساند.هاکه او را در کاستن از محدودیت
گوي مشکالت وي باشد؛ تواند جوابمیممکن است گفته شود که انسان داراي عقلی است که 

، عقل آدمی تحت تأثیر محیط، بنابراین، دیگر نیازي به انبیاء نخواهد بود. پاسخ این  است که اوالً
ي بشري قرار دارد و بدین خاطر انسان، فاقدِ عقلِ پالودة از هرگونه تأثیرپذیري از هاعادات و تربیت

ها شدت و ضعف دارد. ها نیز با یکدیگر تفاوت دارد و ادراکات آندیگران است. ثانیاً، عقل انسان
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به عقلی است که بهترین و کاملترین درك را داشته باشد. عقل پاك انسان در بسیاري از موارد نیازمند 
و پالودة از تأثیر بیرونی و نیز عقل کاملی که قویترین درك را داشته باشد، عقل همگان نیست، بلکه 
، در حوزه زندگی و سعادت نهایی انسانی چیزهایی وجود دارد  اختصاص به انبیاء و اولیاء دارد و ثالثاً

و فراتر از عقل است؛ بنابراین به چیزي بیشتر از عقل نیازمند است که همان پیام و  که خردگریز
  راهنمایی آسمانی پیامبران است.

ي طبیعت وجود داشته باشد، که دارد، و آن هم عقل هابا این حال اگر عقلی پیراسته از آلودگی
چه را دیگري تأثیر نپذیرفته است، آنخاطر تأدیب و تعلیم الهی، از هیچ امر انبیاء و اولیاء است که به

چه شریعت بدان حکم کند برابر این عقل است. چنین عقلی درك کند، مطابق با شریعت است و آن
که خود، در هر صورت انسان با هر ویژگی و کمالی که داشته باشد، نیازمند به پیامبران است مگر آن

شناخته براي انسان متعارف را از حق تعالی دریافت واسطه علوم و معارف غیبی یا ناپیامبر باشد و بی
  کند.

چه محدودیّت انسان، هم به جنبۀ علمی او ارتباط دارد و هم به جنبه عملی او. هم در شناختن آن
چه که هست. به تعبیر که هست نیازمند به هدایت خطاناپذیر است و هم در پیمودن و رسیدن به آن

رو پیام انبیاء نیز از د محدود است و هم در قوة عملی خود؛ از ایندیگر، انسان هم در قوة علمی خو
هاي انسان شود. بخش علمی و عملی که هر یک هدایت و تکمیل یکی از جنبهمیدو بخش نشکیل 

  را بر عهده دارد.
هاي آشکار نیاز انسان به انبیاء، عبادت است. از سویی انسان بدون عبادت با یکی از نمونه

یابی به کمّیت و کیفیّت عبادت جز از طریق تعلیم الهی، اوتی ندارد و از دیگر سو دستحیوانات تف
ممکن نیست؛ زیرا عبادت عالوه بر تأمین نیازهاي انسان و تکمیل او و فراهم ساختن مقدمات 
سلوك، خود موضوعیّت دارد، یعنی تسلیم بودن و عبد بودن و در برابر امر و نهی خداي متعال لبیک 

  یابی به چنین ارزشی ممکن نیست.، خود ارزش ذاتی دارد و اگر عبادت تشریعی نباشد، دستگفتن
ي انسان که در مسیر نزول به جهان طبیعت عارض او شده هااز این گذشته رفع موانع و حجاب

ي ناقص بلکه بطور مستقیم از هاچه که در طبیعت از طریق محیط، عادات و تربیتاست و نیز آن
شود از مواردي است که انسان بدون پیروي از انبیاء به انجام آن موفق میعت بر او عارض طریق طبی

  نخواهد بود.
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  ـ حجاب انسان26ـ 2

یابی به کمال ویژه خود که قرب به خداست، باز دارد، حجاب هرگونه مانعی که انسان را از دست
ـ حجاب 2دات آفاقی ـ حجاب صوري که عبارت است از موجو1است. حجاب بر سه قسم است: 

ـ حجاب مطلق که عبارت است از مظاهر حق 3معنوي که عبارت است از اخالق و صفات انسان 
  تعالی.

نیاز به تعالیم انبیاء دارد و بدون آن موفق به رفع آن ها که گفته شد انسان در رفع حجابچنان
ارند. مهمترین تفاوت یی نیز دهاشود. در این حکم همه مشترکند ولی در عین حال تفاوتمین

ها در رفع حجاب، تفاوت محبّ و محبوب است. تابش انوار قدسی حق تعالی بر وجود بنده، انسان
گردد و چون محبوب از ازل در معرض این تابش قرار داشته است، حجاب میسبب رفع حجاب 

باید استعدادِ قرار ها از ازل از میانشان برخاسته است، اما محبان که با قدم ریاضت و مجاهدت آن
تر باشد، گرفتن در معرض انوار الهی را کسب کنند، هر چه همت و تالش و علم و عملشان افزون

  شود، بیشتر است.میها و حق تعالی برداشته یی را که از میان آنهاحجاب
تعالی و اي دیگر هستند که نه محبوبند و نه محبّ؛ آنان محجوبند. اینان نه از انوار ازلی حق دسته

تجلّیات پیوستۀ او برخوردارند و نه از انوار حاصل از تقوي و ریاضت. اینان کوران و کرانی هستند 
که هرگونه تحوّل فراگیر هم که در عالم رخ دهد و عالم طبیعت نیز که به آخرت منتقل شود و زمین 

  و آسمان متحوّل شود، آنان بر کوري و کري خود باقی خواهند ماند.

  مراتب انسان و دینـ 27ـ 2

چه که در مورد تأثیر عوامل محیطی، چه که در بحث ظهور اسماء گفته شد و نیز آنبا توجه به آن
ي بسیاري با یکدیگر دارند و هاتربیتی و مانند آن گفته شده است، شکّی نیست که افراد انسان تفاوت

راي مراتب متعدّد باشد و در واقع شود، آن هم باید دامیها نازل چون دین براي هدایت همه انسان
  مراتب دین برابر با مراتب انسان باشد تا هر یک از مراتب آن، یکی از مراتب انسان را هدایت کند.

گوید، دین نیز این سه مرتبه میسید با طرح مراتب کلّی انسان که بدایت، وسط و نهایت است، 
وط به عوام است که اهل بدایتند؛ طریقت را دارد و آن شریعت، طریقت و حقیقت است. شریعت مرب

مربوط به خواص است که اهل وسطند و حقیقت مربوط به خاصّ الخواصّ است که اهل نهایتند. وي 
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تعبیرهاي دیگر مانند: اسالم، ایمان و ایقان؛ نبوت، رسالت و والیت؛ علم الیقین، عین الیقین و حق 
وال و باالخره نور حس، نور عقل و نور قدسی را الیقین؛ وحی، الهام و کشف؛ اقوال، افعال و اح

رسد در برخی از موارد از دقت الزم برخوردار نیست، میداند که به نظر میمنطبق بر همین مراتب 
زیرا به عنوان نمونه، اختصاص وحی به مرتبه بدایت و عوام و شریعت و اختصاص الهام به اهل 

نیز کشف که براي مرتبه نهایت، خاصّ الخواصّ و وسط و خواص و طریقت، دلیل روشنی ندارد و 
حقیقت نام برده شده است، با کشف مصطلح میان عرفا، اشتراك لفظی دارد. آن کشفی که اختصاص 

  شود.میبه انبیاء و اولیاء دارد، غیر از کشفی است که براي عرفا حاصل 
د، ولی کشف عرفا، از هر کشف انبیاء باالتر از وحی است و به همین جهت به حقیقت تعلّق دار

تر از وحی قرار دارد، به همین جهت است که وحی معیار صدق جهتی مانند صدق، رتبه و تأثیر، پایین
داند که هر میکشف عرفاست و نه بر عکس. از این گذشته وي اسالم و ایمان را داراي سه مرتبه 

دهنده اختصاص رد و این نشاناي از آن به یکی از اهل بدایت، وسط و نهایت اختصاص دامرتبه
  اسالم به اهل بدایت و اختصاص ایمان به اهل وسط نیست.

گانه یاد شده مربوط به نکته لطیفی که از نظر دقیق سید پنهان نمانده است این است که مراتب سه
صد یابی به توحید اهل شریعت، مقپیروان انبیاء است نه خود انبیاء. به تعبیر دیگر، مقصد عوام دست

خواص رسیدن به توحید اهل طریقت و مقصد خاصّ الخواصّ، رسیدن به توحید اهل حقیقت است 
توان فهمید، میي سید نیز هاتر که از گفتهو این سه گروه، همه پیروان انبیاء هستند. به تعبیر دقیق

قت و مقصد نهایی پیروان انبیاء جایی است که نقطه شروع سیر انبیاء است. اهل شریعت و طری
یابی به نهایت است در حالی که مبدأ سیر انبیاء، ها دستحقیقت، همه اهل بدایتند و مقصد نهایی آن

شود و سیر مینهایت است. این ویژگی سیر محبوب است. سیر محبوب از پایان سیر محبّ آغاز 
  محبّ ممکن است به ابتداي سیر محبوب برسد.
). که به ستاره، ماه و 76ـ 9حضرت ابراهیم (ع) (انعام،سید با استناد به آیات مربوط به هدایت 

داند که سبب هدایت عوام میخورشید اشاره دارد، اوالً، نور ستاره را بدایت، شریعت و نور حسی 
داند که سبب هدایت خواص است، نور خورشید را، میاست، نور ماه را وسط، طریقت و نور عقل 

سبب هدایت خاصّ الخواصّ است. ثانیاً، سیر حضرت  داند کهمینهایت، حقیقت و نور قدسی 
ها داند، به همین خاطر است که وي از همه اینمیگانه یاد شده ابراهیم (ع) را فراتر از نورهاي سه
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گذر کرد و در مرتبه نهایت نیز متوقّف نشد. این نیز شاهدي است بر تفاوت سیر و مقصد انبیاء (ع) با 
ه با محبّت از انبیاء، ممکن است سبب همراهی با انبیاء و رسیدن به مقصد دیگران. البته پیروي همرا

بع آنها شود ولی بهآن   ها باشد.واسطه و تَ
گانه یقین، گوید مراتب سهمیپردازد و در پایان میگانه اسالم و ایمان گاه به مراتب سهوي آن

ته باشد، کمترین بهره از یقین را دارد ویژة اهل نهایت است. تنها مؤمنی که به نهایت ایمان دست یاف
نه دیگران. اگرچه این نکتۀ دقیقی است که سید بیان کرده است، ولی با برخی از تعابیر وي در همین 
موضوع و نیز جاهاي دیگر که علم الیقین مخصوص اهل بدایت و عین الیقین را ویژه اهل وسط 

داند. پیداست که ین را یقین حاصل از برهان میداند ناسازگار است. از این گذشته وي علم الیقمی
  یقین حاصل از برهان اختصاص به اهل نهایت ندارد.

  ـ معاد28ـ 2

حقانیّت معاد چیزي نیست که هیچ فیلسوف یا عارفی آن را انکار کند و بنابراین، در اصل معاد 
فیّت معاد است که که رجوع صوري و معنوي عالم به اصل خود است، بحثی نیست، بلکه بحث در کی

ها (اهل شریعت، طریقت و حقیقت) گانه انساناختالف آراء و نظریات را در پی دارد. طبقات سه
ي متفاوتی در این زمینه دارند. از نظر اهل شریعت، معاد عبارت است از اجتماع اجزاء هادیدگاه

ز انتقال مظاهر برخی از پراکنده بدن و ترکیب دوبارة آن. از نظر اهل طریقت، معاد عبارت است ا
اسماء به برخی دیگر و به نظر اهل حقیقت، معاد عبارت است از بازگشت کثرت به وحدت و آشکار 

  گشتن فناي ذاتی خلق و غلبه قهر و وحدت حق تعالی بر همه چیز.
سید قیامت را به صوري و معنوي و نیز آفاقی و انفسی و نیز از دیدگاه اهل طریقت و حقیقت و 

شود که پس از کسر میکند که مجموعاً بیست و چهار قسم میه صغري و وسطی و کبري تقسیم نیز ب
ها به برخی دیگر، در مجموع دوازده قسم باقیماندة آن را شرح اقسام متداخل و نیز ارجاع برخی از آن

اي به جایگاه نهایی طبقات دهد که بطور مختصر در این نوشتار آمده است. در پایان هم اشارهمی
  ها در سیر صعودي یعنی بهشت و جهنم، شده است.مختلف انسان
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  : شرح حال افلوطینبخش سوم

  

  افلوطیننامۀ مختصر زندگیـ  1ـ 3

میالدي در مصر متولد شد،  204و به روایتی دیگر در  205افلوطین که به روایتی در سال 
جذب . )cf. Companion to Plotinus, p.15 ( طونی است،گذار و نخستین مفسّر مکتب نوافالبنیان

ي فیلسوفان مختلف به دقت توجه کرد و تا زمانی که هاحوزه فکري اسکندریه شد و به خطابه
م با آمونیوس همراه بود. در این زمان او به 242آمونیوس را نیافته بود، آرام نگرفته بود. وي تا سال 

کرد، پیوست. به گمان برخی مقصود او به سرزمین ایران لشکرکشی  که) Gordian(امپراطور گردیان 
 cf(نظیر ایرانی و کسب حکمت از آنان بود. از پیوستن به امپراطور، مالقات فیلسوفان نامور و کم

.Edward moor, New plutonism, home sted.com(  هر چند این گمانی بیش نیست. در هر صورت
) Mesopotmaia(د خود نرسید، بدین خاطر که امپراطور در مسوپوتامیا این لشکرکشی هرگز به مقصو

به روم سفر  244به قتل رسید و بدین طریق افلوطین براي بنیان گذاردن یک مکتب فلسفی در سال 
  جا ماند. او در این زمان به چهل سالگی رسیده بود.کرد و در همان

کند به مدت بیست سال تدریس کرده که فرفوریوس در مجلس درس او شرکت وي پیش از آن
، افلوطین به گردآوري هابود. با پیوستن او به حلقه درس استاد و با اصرار وي بر گردآوري نوشته

مرکب از مطالبی بود که  هاي جدید پرداخت. این رسالههاصورت منظم و افزودن رسالهیش بههارساله
جا که شاگردان و مالزمان شد و از آنمیري آوو گفتگوهاي وي با شاگردانش جمع هااز خطابه
ي وي هاهاي فلسفی، با هم بسیار تفاوت داشتند، رسالهانداز و آموزهي افلوطین از نظر چشمهاخطابه

ي مشّائیان، رواقیان، اپیکوریان، گنوسیان، و اختربینان هاو اصالحات دیدگاه هانیز مشحون از ردیه
  )cf.the Internet Encycleopedia of philosophy(است. 

ي عرفانی و شاعرانه افالطون، فیثاغوریان و فیلون بنا هاي خود را بر اساس نوشتههاوي اندیشه
نهاد ولی در عین حال بنایی را تأسیس و مستحکم ساخت که با مقصود خود از پردازش به 

افراد براي تجربه خلسه ي فلسفی سازگار بود. به نظر وي، نقش عمدة فلسفه، آماده ساختن هااندیشه



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 مقدمه ـ بخش سوم

 40

  )cf.Helenistic and roman philosophy, p.28(و شهود و وجدي است که در آن با خدا یگانه گردند. 
گرایانه را ارائه کرد که در آن، واقعیّت نهایی جهان، واحدي گرایی آرماناو نوعی وحدت

. و به گسترش نوعی cf.History of Western philosophy,p.78نامتناهی، مجهول الکنه و کامل است. (
شناسی غیر مادي دست زد که داراي سه پایه است: واحد، عقل و نفس. وحدت مولّد همین سه جهان

  پایه است که سبب پدید آمدن همه موجودات شده است.
جست، میاگرچه افلوطین در هر مسأله فلسفی به افالطون به عنوان منبعی قابل اعتماد تمسّک 

گانه چهارم، رساله هشتم، فصل یکم و ال از انتقاد افالطون نیز کوتاهی نکرده است. نهولی در عین ح
مانند آن شاهدي بر این نکته است؛ بنابراین نباید مرتکب این اشتباه شویم که افلوطین چیزي بیش از 
مفسّر افالطون نیست. او اگرچه مفسّر بزرگی براي افالطون است، در عین حال متفکّري ژرف و 
اصیل است که هرچه را سودمند یافته بود خواه از متفکّران پیشین موافق خود و خواه از مخالفان 

ي خود ارائه کرد، به وام گرفته و هاخود، به منظور بنیان نهادن نظام دیالکتیکی بزرگی که در رساله
نی را که داراي رسد اغلب کسامیاي را بنا نهاد که به نظر بازسازي کرده بود و بدین صورت فلسفه

عقاید دینی مختلفی هستند و بحث و استدالل عرفانی ـ فلسفی را در مورد مراتب متافیزیک و مفاهیم 
 .cf.Lioyd, p. Gerson(طلبند، به خود جذب کرده است. میمربوط به موجودي که تعالی ذاتی دارد 

P.37(  
ي اوست هاستار دقیق کتابم) یکی از شاگردان پارساي افلوطین و ویرا234ـ 305( فرفوریوس

 هاگانهي استاد خود را که به نههااي دارد. وي رسالهکه در گسترش فلسفه نوافالطونی جایگاه ویژه
شهرت یافته است و افلوطین آن را به یونانی دشوار نوشته است و نارسایی بینایی وي اغلب خواندن 

اینک در دسترس است، شکلّی که هم خط او را با اشکال روبرو ساخته است، ویرایش کرد و در
خاطر صبر و بردباري اند، بهسامان داد. ما و همه کسانی که به نوعی به آثار افلوطین توجه کرده

  ، سخت به وي مدیون هستیم.هاو دقت وي در حفظ این نوشته فرفوریوستحسین برانگیز 
ساله دارد تقسیم کرد و گاهی ي استاد خود را به شش کتاب که هر کدام نه رهارساله فرفوریوس

گانه شود. بندي وي همه نهکرد تا تقسیممیبه دلخواه خود یک اثر استاد را به چند بخش تقسیم 
)cf.Neoplatonism, p27( 

اي متناقض شده است. به عنوان هي گوناگون و تا اندازهادربارة مکتب فکري افلوطین داوري
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 cf.Helenistic and roman(اند. فلسفه یونانی ملحدانه دانسته نمونه، برخی این فلسفه را شکل نهایی

philosophy,p.131( اند که یکی و برخی دیگر آن را یکی از مکاتب فلسفی و دینی بسیار مؤثر دانسته
که او در هر صورت با توجه به این) ibid.82(رود. میشمار ي مسیحیّت در قرون نخست بههااز رقیب

مطرح ساخته است، که به نظر برخی تفاوت مهم میان وي و افالطون همین است،  واحد یا اَحد را
ملحد دانستن وي دور از انصاف است. به اعتقاد وي باید چیزي فراتر از عقل وجود داشته باشد که 
وحدت محض و مطلق باشد و با الوهیّت، کامالً متعالی، علّت اولی، منبع هر تفکّر، مبدأ هر وجود، 

 .)cf.The internet Encycleopedia of philosophy(خیر و زیبایی و هر فعالیتی، یگانه باشد. منشأ هر 
داند که متفکّران پیش از او بدان عقیده داشتند؛ زیرا به نظر وي، تعالی میتر از آن وي خدا را متعالی

و اتّصاف به صفات  وار انگاري است، در حالی که همسانی با انسانخدا از نظر پیشینیان نوعی انسان
که پس از این خواهیم گفت، باید عقیده وي بنابراین چنان )Ibid(او با وحدت محض ناسازگار است. 

  اي الهی نزدیک به تنزیه بدانیم.را عقیده
از این گذشته به نظر برخی، فلسفه براي افلوطین، دین بود؛ فلسفه براي او کوشش براي واقعیّت 

که دین نیز براي او فلسفه بود. زگشت به واحد یا اَحد در افراد بود، چنانبخشیدن انگیزه بزرگِ با
ة فلسفه افالطونی ساخته است، ترکیب تزکیه اخالقی و روشنگري عقالنی، که به نظر او تنها از عهد

 cf.History of( سازي انسان براي پیوستن دوبارة همراه با جذبه و وجد به واحد است.تنها راه آماده

western philosophy,p.49( ي کامالً متباین شده است، تا جایی هااین عبارت و مانند آن سبب داوري
اند. اگر وي را موحّد بدانیم، نه بیراه بلکه حتمی و که برخی فلسفه او را ملحدانه و برخی دینی دانسته

ن مسیح ندانیم، کم او را پیرو دییقینی خواهد بود و اگر دربارة دین وي سکوت کنیم و یا دست
  ي سطحی دربارة اندیشمندان بزرگ روا نیست. هادرست خواهد بود. بطور کلّی قضاوت

گذار بانفوذترین روش فلسفی در اواخر روزگار باستان است که در پی شرح آثار افلوطین بنیان
، ادبیات، هنر و افالطون، نیرومندترین نظام فلسفی را بنا نهاد که تأثیر ژرفی بر سنت اروپایی در فلسفه

دین نهاد. وي تفسیري دقیق دربارة اصل غایی جهان و رابطه انسان با آن و نیز حقیقت نفس ارائه کرد 
 cf. introduction to(نظیر و کاري بدیع انجام داد. کم در این زمینه کوششی کمو دست

Neoplatonism: Plotinus, p.42(  
شخص است که تشخیص دهد که زندگی او به امري  گاه حقیقتاً یکاز نظر افلوطین انسان آن
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غیر مادي که وراي هرگونه تعیّنی است، تعالی یافته است. البته به نظر وي، همین امر متعالی است که 
 The Redemption(وار جدا که در برابر ما قرار داشته باشد. دانیم نه یک موجود انسانمیما او را خدا 

of thinking,p.39( 
که وي رسد که بحث موحّد یا غیر موحّد بودن، تنها دربارة افلوطین مطرح نیست. آنانمیبه نظر 

دانند و تصویر خود از میي فلسفی را در این زمینه غیرتوحیدي هادانند، بطور کلّی اندیشهمیرا ملحد 
ندانیم، وي  یابند. خواه وي را موحّد بدانیم، خواهمیگوید ناسازگار میچه فیلسوف خدا را با آن

درمان رنج دینی را تنها از طریق بازگشت همه اشیاء به اصلی اولی که داراي مراتب است، ممکن 
داند و در واقع، تمایل دینی نفس، نیاز آن به بازگشت به اصل غایی خود و آمیخته شدن به او، می

ي متفاوت هایه داوريکه ما )cf.Ancient Greek culture,p.219(معماي پیچیده فلسفه افلوطین است 
  در این زمینه شده است.

  نکاتی دربارة زندگی افلوطینـ  2ـ 3

  پرهیز از شهرتـ 1ـ 2ـ 3

توجه به شهرت و مقام و ظواهر زندگی بود، افلوطین به لحاظ شخصیتی و اخالقی، فردي بی
رسیم نقش یا بلکه از آن پرهیز داشت، تا آن اندازه که از نشستن در مقابل نقاش و پیکرسازي که ت

کرد و اجازه نداد تا تصویري از او باقی بماند. وي در میساختن تندیس وي را در نظر داشت، پرهیز 
برابر پافشاري برخی از دوستان و شاگردانش در این موضوع چنین گفته است: تصویري که طبیعت، 

  تر سازیم؟صویري با دوامما را در آن زندانی کرده است، بس است. دیگر چه نیاز که از این تصویر، ت
لق ریشه در دیدگاه وي در هستی شناسی عرفانی دارد که بد نیست که یادآوري شود که این خُ

داند؛ این تصاویر از طریق شکسته شدن باید به میمراتب هستی را تصاویر و نمودهاي آن (احد) 
ساخته شد. (ر.ك.  زندگی که خود آگاه باشد، تصویري از او اصل خود بازگردد. باالخره بدون آن

خواست روز تولدش قربانی کنند می). هرگز از روز و ماه تولدش سخنی نگفته بود، چون ن1افلوطین،
  )2گرفت. (ر.ك. همان،مییا جشن بگیرند، اگرچه در روز تولد سقراط و افالطون، خود جشن 
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  ـ امساك در خوراك 2ـ 2ـ 3

بلکه داروهایی که از گوشت حیوانات وحشی در خوردن اهل امساك بود. از خوردن غذاها 
کرد و خوردن غذاهایی را هم که بطور کلّی از گوشت حیوانات میساخته شده بود، به شدت پرهیز 

  اهلی نیز فراهم شده بود، خوش نداشت. (ر.ك. همان).

  ـ مطلوب دانستن مرگ3ـ 2ـ 3

وي، بازپس دادن امانت دانست. مرگ از نظر میمرگ را رخدادي مهم و در عین حال مطلوب 
اش مطرح ساخته بود، پایبند شناسی فلسفیچه که در هستیالهی به صاحب آن بود. او در عمل، به آن

اي از سیر استکمالی انسان است؛ بنابراین مطلوب است، پس نباید از آن هراسی بود. مرگ مرحله
  آور نیست. (ر.ك. همان)دادن امانت، هراسگونه که پسداشت همان

  ـ اعتماد مردم به او4ـ 2ـ 3

اي که مردان و زنان متمکّن چون مرگ گونهاو سخت مورد اعتماد مردمان دیار خویش بود، به
سپردند و یقین داشتند که او سرپرست میدیدند، دارایی و فرزندان خود را به او میخود را نزدیک 

سر و دختر بود و وي به دقت به آنان اش پر از پرو در خانهنیکی براي آنان خواهد بود؛ از این
  )9کرد. (ر.ك. همان،میرسیدگی 

  ـ کمک به مردم5ـ 2ـ 3

اي ویژه داشت، بار ویژه به تفکّر پیوسته، انس و عالقهوي در عین حال که به درس و بحث و به
  کس مهربان بود. (ر.ك. همان)داشت و با همهمینامالیمات زندگی را از دوش کسان بسیاري بر

  ـ واگذاري تنظیم آثار به فرفوریوس6ـ 2ـ 3

توانست دو بار آن را بخواند، حتی به علّت ضعف چشم، یکبار خواندن مینوشت، نمیچه را آن
). وي 8هم برایش دشوار بود. خطش خوش نبود و به امالي کلمات توجهی نداشت. (ر.ك. همان،

وف و هم مفسّر اسرار مقدس، (ر.ك. فرفوریوس را که در نگاه افلوطین هم شاعر بود و هم فیلس
ها را گانههایش مأمور ساخت و او نیز با تنظیم آثار استاد خود، نه). به تنقیح و تنظیم نوشته15همان،

  ). 24پدید آورد. (ر.ك. همان،
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  ـ سکوت دربارة تبار خویش 7ـ 2ـ 3

ر صد سال پس از او دربارة اصل و تبار و زمان تولد خود هرگز سخنی نگفته است. نخستین با
مرگش گفته شد که وي در لیکو، شهري در مصر، پا به جهان نهاده است. نام وي رومی است و به 

  )9گفت. (ر.ك. همان، میزبان یونانی سخن 

  ـ برخورداري از مکاشفات8ـ 2ـ 3

ت، و رفتارهاي خارق العاده دارد، بسیار دربارة او گفته شده اس هایی که نشان از ویژگیهاداستان
). اگر چه با کشف و 11ي او با چیزهایی چون سحر و جادو سازگار نبود، (ر.ك. همان،هاولی نوشته

). 1،8،4شهود و خلع بدن و آثار ناشی از آن کامالً سازگار است و خود بدان اشاره کرده است (ر.ك. 
  )23نامه،و برخی از شاگردانش به تکرار آن گواهی دادند. (ر.ك. زندگی
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  هاي افلوطین: اندیشهرمبخش چها

  

  ـ  تأثیر بر مکاتب فلسفی و عرفانی1ـ 4

که ي یاد شده، به مدت سه قرن به عنوان فلسفه غالب باقی ماند تا آنهافلسفه افلوطین با ویژگی
 )cf.Helenistick and Roman philosophy, 31(در نیمه دوم قرن ششم میالدي از قوت آن کاسته شد. 

ي فکري و فلسفی پس از خود تأثیر هان ادعا کرد که این فلسفه بر همه نحلهشاید به جرأت بتوا
گذاشته است که فلسفه مدرسی، یهودي، مسیحیّت در مغرب زمین و نیز حکمت اشراق و حکمت 

  متعالیه در ایران، از آن جمله است.

  ـ  همگرایی فلسفه یهودي با افلوطین2ـ 4

هاي دور نبود و موجی که آموزهي افلوطینی چندان بههاهفلسفه یهودي نیز از اثرپذیري از اندیش
افلوطینی پدید آورد، به ساحل کم و بیش ساکن فلسفه یهودي نیز رسید. اگرچه تأثیرات مشابه 

ها پیشی جسته است. به عنوان نمونه فیلون که یک فیلسوف یهودي ـ ي افلوطینی بر آنهااندیشه
ویژه ایگاه بلندي برخوردار است، مفاهیم فلسفه یونانی و بههلنی است و در قرن یکم میالدي از ج

فلسفه فیثاغورس و افالطون را با دین یهود در یک نظام فراگیر در هم آمیخت و از این جهت نسبت 
  به عرفان مکتب نوافالطونی، عرفان یهودي، مسیحی و اسالمی، پیشی گرفت.

اي بر سر فلوطین تقدّم دارد، ولی هر دو تا اندازهي فیلون از نظر زمانی بر فلسفه اهااگرچه اندیشه
اند. فیلون نیز همچون افلوطین بر ذات متعالی خدا به عنوان امري فراتر سفره شهودي افالطون نشسته

اي از مراتب ناپذیري او، تأکید داشت و نیز حقیقت جهان را مرتبهاز فهم انسان و بنابراین بر توصیف
 cf.history(ست که در سیر نزولی به ماده که منبع شرور است، انجامیده است. دانمینازل شده از خدا 

of western philosophy. P.73(  
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  ـ تأثیر بر فلسفه یونان3ـ 4

فلسفه افلوطین به غروب آفتاب پاییزي فلسفه یونان تشبیه شده است. این مکتب نوافالطونی با 
ها به سرچشمه اصلی خود یعنی رداندن آنجهت دادن به همه جویبارهاي فکري یونانی و بازگ

بست نجات داد. وي همه علوم رایج یونان عصر خود را افالطون و ارسطو، فلسفه یونان را از بن
فهمید و آن را در راه همواري نهاد و نیز همه قواعد مربوط به فلسفه یونان باستان را با توجه به 

 cf.Ancient Greek(ان خود متحوّل ساخت. ي متافیزیکی زمهانیازهاي عصر خویش و خواسته

philosophy, p.186(  به همین خاطر است که فلسفه افلوطین پاسخ به نیازهاي آشکار زمان نامیده
  ) Ibid, 183(شده است. 

  ـ  تأثیر بر مسیحیت4ـ 4

فلسفه افلوطین به تعبیر برخی، پایان روح یونانی و غروب آن است. این فلسفه در حالی که 
پیمود، بزرگترین نظام فکري دوره خود است که سبب میو علم را با عقل خویش به سرعت قلمر

ها، شده است میان انسان و خدا پیوندي عمیق فراهم سازد. با پیدایش این فلسفه، اینک پس از قرن
چه را که جهان فکري رود تا به خدا تکیه دهد و به آسودگی دست یابد و آنمیي فلسفی هاآموزه

نانی با تکیه بر مفاهیم کم و بیش متکی به خدا پدید آورده بود، بطور مستقیم بر حوزه فکري یو
 (,cf.Ancient Greek philosophy)هاي مسیحی را صورتی نوین بخشد. مسیحی عرضه کند و آموزه

p.78  و نیزAncient Greek culture, 1993, p182 187ـ(  
اي که تا گونهود که به شدت مایه رنجش کلیسا شده بود. بهاي بگونهي نوافالطونیان بههادیدگاه

 )cf.the philosophy of plotinus. 66(ها آثار فرفوریوس و استادش افلوطین را تحریم کرده بودند. سال
ي وي گفته خواهد شد، دیدگاه وي دربارة توحید و نگاه تنزیهی وي هاکه در ضمن بیان دیدگاهچنان

ه تثلیث و تجسّد که مورد پذیرش مسیحیان بود، سخت ناسازگار است و شاید این به اَحد، با دیدگا
امر یکی از علل رنجش کلیسا از وي و پیروانش بود. به میزانی کمتر، بحث خلقت زمانی جهان و فنا 

ي آملیوس شاگرد افلوطین، که وي را هاو نابودي آن، در این رنجش مؤثر بود. (ر.ك. همان). نوشته
پذیرفت نیز تأثیرگذار بود. (ر.ك. میخواند، در ردّ مسیحیت که با تشویق افلوطین انجام میآمریوس 

  )545تاریخ فلسفه یونان و روم،
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اي براي فرفوریوس قائل بود و در میان عالمان و فیلسوفان مسیحی، قدیس آگوستین، احترام ویژه
دانست که موضوعات مورد اختالف میکرد. شاید بدین خاطر که آگوستین میوي را به بزرگی یاد 

گونه که حضرت عیسی (ع) مطرح کرده است، میان افلوطین و مسیحیت، با اساس دین مسیحی آن
م به عنوان تفسیر رسمی 325تعارضی ندارد. نظر افلوطین با دیدگاه رایج دربارة تثلیث که در سال 

گر از بزرگان مسیحی مانند ژان اسکات گونه که نظر برخی دیکلیسا پذیرفته شد، ناسازگار است. همان
گونه تعالیم کلیسا ناسازگار بود. به هر جهت به اریژن و آریوس که مطرود کلیسا واقع شدند نیز با این

 cf.the(اعتناست. گفته آگوستین، وي براي مسیح احترام خاصی قایل است، اگرچه به پیروان او بی

philosophy a plotinus, 66(  
ي هاي افلوطین اثر خود را بر مسیحیّت نهاد. قابلیّت برخی از اندیشههابعد دیدگاه هايدر دوره

افلوطین براي ارائه تفسیر عقالنی از مبانی مسیحیّت سبب شد، از تعارض میان آراء افلوطین و تفاسیر 
بلیّت گانه و مانند آن قاي سههایی مانند لوگوس، مثل، اقنومهامسیحیّت کاسته شود، چون اندیشه
دانست و اریژن، میو محل مثل کلمۀ اهللا که آگوستین، مسیح را تفسیر دینی مسیحی را نیز دارد، چنان

انگاشت و او را واسطه در فیض و اول ما خلق اهللا میخلق موجودات را همان ظهور مسیح 
خاطر است  توانست تفسیر دینی بپذیرد و به مسیح تبدیل شود؛ به همینمیشناخت. عقل افلوطین می

ي خود دربارة عقل محض فعال را از حکمت افلوطینی هاکه گفته شده است که آگوستین که دیدگاه
 cf.Steiner Rudolf, The(اقتباس کرده بود، در پرتو افکار افلوطین، به تفسیر مسیحیّت پرداخت. 

Redemption of thinking, p.22( و در نظر وي از  بنابراین، آن رنجش نخستین رو به کاستی گذارد
یی از هااي برخوردار شد. این خود نشانی است از تأثیر افلوطین بر آگوستین که نشانهحرمت شایسته

  )270و  82ـ 90اند. (ر.ك. فلسفه در قرون وسطی، آن را در تاریخ فلسفه آورده
سوي اي از پذیرش نظریه فیض و تفسیر علیت به تجلّی از سوي اریژن، اکهارت و تا اندازه

)، عامل مهمی در تأثیر 130؛ خریف الفکر الیونانی،46ـ 7، 2الفلسفه، موسوعۀ آکویناس، (ر.ك. 
ي افلوطین و نیز ترجمه متن عربی هاگانهي نههاکه ترجمهرود. چنانمیافلوطین بر مسیحیّت به شمار 

اند، عامل دیگري ین بودهاي تحت تأثیر افلوطاثولوجیا و سایر آثار فیلسوفان مسلمان که خود تا اندازه
  )202ـ 222آید. (ر.ك. فلسفه در قرون وسطی، میدر این تأثیرگذاري به حساب 
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  ـ  اصول فلسفه نوافالطونی5ـ 4

  شود:میتعابیر متعددي در مورد این اصول مطرح شده است که بدان اشاره 
 ماده افالطون دارد. انگاري ایده وـ تقابل قطعی میان امور مادي و مجرد که ریشه در دوگانه1
ي میانی، عقل و نفس کلی، که قدرت و فاعلیّت الهی از یکی به هاـ فرضیۀ متافیزیکی فاعل2

 کنند.میدیگري منتقل 
 ـ بیزاري از عالم محسوس3
ـ  ضرورت رها شدن از زندگی مادي از طریق تأدیب، همراه با ریاضتهاي 4
 )cf.Hellenistic and Roman philosophy,p.72(شدید.

  گونه مطرح نمود:توان اینمیتر این اصول را بطور دقیق
کند که به نوبه خود منشأ ظهور نفس کلّی میـ از واحد یا اَحد، عقل (عقل محض) ظهور 1 

 آورد.میگرانه آن نیز، نفوس جزیی را پدید است که فعالیّت آفرینش
 مثال واحد است. که عقل تصویر وـ  نفس کلی، تصویر و مثال عقل است چنان2 
 ست.هاـ  خدا یا واحد، فراتر از ادراك عقلی قرار دارد و مبدأ همه واقعیت3 
صورت مراتب آید و بهمیـ  جهان از طریق فرایندي اسرارآمیز از قدرت الهی، از واحد پدید 4 

 شود.میمتوالی آشکار 
ی را که در سیر نزول به ـ  عالیترین مراتب تعیّن، کلمه است که صور افالطونی و نفس کل5ّ 

 شود، در بر دارد.میي طبیعی منتهی هانفوس جزیی انسان و فاعل
 ـ  نفس کلی، واسطه میان عقل و جهان مادي است.6 
 آیند.میاز واحد پدید  هاـ  اشیاء دیگر به واسطۀ میانجی7
نزدیکترند.  تر و محدودتر باشند به حدود مادة محضتر، آلودهـ  موجودات هر اندازه ناقص8

)cf.History of western philosophy,p.61( 
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  ـ  تأثیر افلوطین بر حکمت متعالیه و جایگاه او در این حکمت6ـ 4

  ـ  تعابیر صدرالمتألّهین در این موضوع1ـ 6ـ 4

کند و آراء وي را میها مورد به سخن افلوطین (اثولوجیا). استناد که صدر المتألّهین دهنخست این
کلمات «، »عبارات نورانی«که، تعابیري چون آورد. دوم اینمین گواه و مؤید آراء خود به عنوا
که، گاهی از او به برد. سوم اینمیرا دربارة سخنان افلوطین به کار » کلمات شریف نوري«، »شریف

آخرین که، در برخی از موارد سخن وي را کند. چهارم اینمیتعبیر » شیخ یونانی«یا » معلّم یونانی«
که، در برخی از موارد از برد. پنجم اینمیرا دربارة آن به کار » ما ال مزید علیه«داند و تعبیر میسخن 
که، وي را در بسیاري از مباحث کند. ششم اینمییاد » الفیلسوف االعظم«و » الفیلسوف االکرم«او به 

قرب الهی افلوطین، دچار  بر شیخ الرئیس ترجیح داده و از قوت کشف و اشتیاق به ریاضات و
که افلوطین ( صاحب اثولوجیا) در نظر صدر المتألهین، عارفی بزرگ شگفتی شده است. حاصل آن

است که به مقامات معنوي واالیی دست یافته است و از کشف و شهود و علم حضوري برخوردار 
  یستند.یک از فالسفه همپایه او ناي که در بسیاري از مسایل، هیچگونهاست، به

دانست. تعابیر وي صدر المتألّهین نیز همانند دیگر فیلسوفان مسلمان، اثولوجیا را اثر ارسطو می
دهد. به عنوان نمونه گاهی تنها در چند مورد تردید وي را نسبت به انتساب آن به ارسطو نشان می

). 128، 1االسفار االربعه، کند. (ر.ك. یاد می» المنسوب الی المعلّم االول«وي از اثولوجیا با عبارت 
ـ 417کند. (ر.ك. مفاتیح الغیب، همچنین گاهی به ناسازگاري اثولوجیا با آراء ارسطو تصریح می

416.(  
فما أشّد نور عقله و قوة عرفانه، و أشمخ مقامه فی الحکمۀ گوید: میباري، وي در وصف افلوطین 

ه وقف أفکار من لحقه من المتفکّرین دون بلوغ شأنه االلهیّۀ و عال مرتبته حیث حقّق هذه المسألۀ علی وج
، 9. (اسفار اربعه، و جمهور الحکماء االسالمیّین کالشّیخ ابی علی و من فی طبقته لفی ذهول عمّا ذکره

71.(  
واعلم أنّ هذه الدّقیقۀ و أمثالها من احکام گوید: میدر جاي دیگر پس از نقل سخن افلوطین 

إلیها إالّ بمکاشفات باطنیّۀ و مشاهدات سریّۀ و معاینات وجودیّۀ و ال یکفی  الموجودات الیمکن الوصول
فیها حفظ القواعد البحثیّۀ و أحکام المفهومات الذّاتیّۀ و العرضیّۀ و هذه المکاشفات و المشاهدات التحصل 
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ش الشّدیدة عن صحبۀ الخلق و االنقطاع عن  أعراض الدّنیا إالّ بریاضات و مجاهدات فی الخلوات مع التّوحّ
و شهواتها الباطلۀ و ترفعاتها الوهمیّۀ و أمانیّها الکاذبۀ و أکثر کلمات هذا الفیلسوف االَعظم مما یدلّ علی 
قوّة کشفه و نور باطنه و قرب منزلته عنداهللا و إنّه من االولیاء الکاملین و لعلّ اشتغاله بأمور الدّنیا و تدبیر 

). عبارت 108ـ 109(همان،لبالد کان عقیب تلک الرّیاضات و المجاهدات. الخلق و إصالح العباد و تعمیر ا
  دانست.دهد که وي اثولوجیا را از ارسطو میو لعلّ اشتغاله... نشان می

یکن إشتغاله بأمور الدنیا علی هذا أمّا الشیخ صاحب الشفاء فلمگوید: میگاه دربارة ابن سینا وي آن
ها هفده مسأله را نام که وي در بسیاري از مسایل، (از میان آن (همان). جالب این استالمنهاج. 

کند میداند و از این امر اظهار شگفتی میبرد) ابن سینا را در مقایسه با افلوطین ناتوان و کند ذهن می
خاطر جایگاه رفیع افلوطین که از سینا، بلکه بهخاطر جایگاه ابنو حقاً که جاي شگفتی دارد، نه به

و العجب انّه گوید: میه به عنوان رئیس عقال معرفی شده است، واالتر و باالتر است. وي کسی ک
(الشیخ) کلّما انتهی بحثه إلی تحقیق الهویّات الوجودیّۀ دون االُمور العامّۀ و االَحکام الشّاملۀ، تبلّد ذهنه و 

چه به اشتباه وي را شاگرد . (همان). وي در مورد فرفوریوس، شاگرد افلوطین نیز (اگرظهر منه العجز
خواند) تعابیر بلندي دارد که هم نشان عظمت شاگرد است و هم معلّم او. وي بزرگی او را میارسطو 
  )242،5ي علوم آن معلّم دست یافته است. (ر.ك. همان،هاداند که به سرچشمهمیدر این 

گوید: گویی میدهند، میر در جاي دیگر دربارة کسانی که سقراط و افالطون را مورد انتقاد قرا
). اثولوجیا داراي چنان جایگاه قابل توجهی است که نه 240اند. (ر.ك. عرشیه،آنان اثولوجیا را ندیده

تنها گواهی بر مقام علمی و عملی صاحب آن، یعنی افلوطین است، بلکه از چنان دقت و اهمیتی 
ون سقراط و افالطون در پنج قرن پیش از تواند در مقابل انتقادهایی که پیراممیبرخوردار است که 

تدوین آن مطرح شده است نیز بایستد. اثولوجیا نه تنها نشانگر عظمت افلوطین است، بلکه گواهی بر 
  نگري حکمت اشراقی است.اهمیّت و ژرف

اي که در حوزه فکري مسلمانان گسترش و تکمیل یافته، حکمت مشّایی ارسطویی اگرچه فلسفه
ت در تقابل با حکمت اشراقی افالطونی است و بنابراین نقطه مقابل حکمت اشراقی است و این حکم

افلوطینی قرار دارد و به ظاهر نباید هیچ تأثیري از حکمت افلوطینی برده باشد، ولی با نگاهی کوتاه به 
با  توان نتیجه گرفت که حکمت مشّایی مسلمانان نیزمیچه در تاریخ فلسفه اسالمی رخ داده است، آن
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ي موجود با آن، از دامنه تأثیرات شگرف آن بر کنار نبوده است (ر.ك. سیر هاو تعارض هاهمه تقابل
گرایی اسالمی، در ). و کندي به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان دوره عقل37فلسفه در جهان اسالم،

شارح اثولوجیاست و عین حال که با برخی از نظریات افلوطین مانند قدم عالم مخالف است، اولین 
  )460به گفته ابن ندیم، اولین شرح اثولوجیا منسوب به اوست. (ر.ك. ترجمه فارسی الفهرست،

فارابی در داوري میان مناقشات دو فیلسوف بزرگ و ایجاد سازگاري میان آراء آن دو، بر اثولوجیا 
صر ما به ارسطو نسبت داده ي بعدي تا عهابه عنوان یکی از آثار ارسطو (که در آن زمان و نیز دوره

نوشته است که تنها بخش » العلم االلهی«شود) تکیه دارد. گویا وي شرحی بر اثولوجیا به نام می
کوچکی از آن در دسترس است و محقق بزرگ عبدالرحمن بدوي آن را در ادامه اثولوجیا منتشر کرده 

ز اندیشه افلوطینی در کتاب عظیم یی اها). وجود رگه167ـ 183است. (ر.ك. افلوطین عند العرب، 
توان از نظر دور داشت و در هر صورت، فلسفه مشّایی متأخّر میرا ن» فصوص الحکم فارابی«القدر 

نیز از اثرپذیري از اندیشۀ افلوطین به کلّی برکنار نبوده است، ولی شرح و بسط این اندیشه و در عین 
ه است که اینک به شرح کوتاهی دربارة آن حال مدلّل شدن آن در حکمت متعالیه انجام گرفت

  پردازیم.می

  هایی از تأثیر افلوطین در حکمت متعالیهـ  نمونه2ـ 6ـ 4

  ـ قاعده بسیط الحقیقه1ـ 2ـ 6ـ 4

  :نکاتی پیرامون این قاعده
سوي خدا یابی به این قاعده را یکی از مقامات سالکان و سایران بهیکم: صدرالمتألّهین دست

  یک مسأله ذهنی که بدون سیر و سلوك عملی و ریاضت براي کسی حاصل شود. داند، نهمی
داند. تا کسی به مرتبه بندگی و اولین مییابی به آن را ثمرة عبودیّت و رسوخ در آن دوم: دست

، 7یابی به این قاعده و مشاهده عیانی آن را ندارد. (ر.ك. اسفار اربعه،مراتب آن نرسد، توانایی دست
  )32ـ 33

کند که صاحب اثولوجیا مکرر و مفصل به این قاعده پرداخته و تصریح میسوم: وي تصریح 
  کرده است. (ر.ك. همان)

اي به آن پرداخته است که جاي گونهکند که صاحب اثولوجیا بهمیچهارم: همچنین تصریح 
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  ). 257،6توان به آن افزود. (ر.ك. همان،میگونه ابهامی براي آن نمانده است و چیزي نهیچ
ها اشاره کرده است. پنجم: این قاعده نتایج و فروعاتی دارد که صاحب اثولوجیا بارها به آن

  )278ـ 279(ر.ك. همان، 
توان به اهمیّت و بزرگی مقام علمی میچه گفته شد، از ترکیب نکات یاد شده، ششم: عالوه بر آن

  برد.و عملی و شهودي افلوطین پی

  ان اشرفـ قاعده امک2ـ 2ـ 6ـ 4
و هذا أصل شریف برهانی عظیم جدواه، کریم مؤداه، کثیر فوائده، گوید: میوي دربارة این قاعده 

. متوفّر منافعه، جلیل خیراته و برکاته و قد نفعنا اهللا سبحانه به نفعاً کثیراً بحمد اهللا و حسن توفیقه
  )244،7(همان،

دانستند، صدرالمتألّهین پیشینه این قاعده را به یمجا که در گذشته اثولوجیا را از آثار ارسطو از آن
یاد کرده است و » السماء و العالم«گوید معلّم اول از این قاعده در کتاب میدهد و میارسطو نسبت 

  در اثولوجیا بارها آن را مطرح کرده است. (ر.ك. همان)

  ـ قاعدة امکان اخسّ 3ـ 2ـ 6ـ 4
کند و میصاحب اثولوجیا، قاعده امکان اخسّ را ارائه  ي مکررهاصدرالمتألّهین بر اساس اشاره

  )257کند. (ر.ك. همان،میهایی از کاربرد این قاعده را یاد نمونه
قال الفیلسوف االَکرم فی کتاب گوید: میدهد و میصدرالمتألّهین این قاعده را به افلوطین نسبت 

 فهو نفس کمالها و غایتهاها ما هو نفس حقیقت اثولوجیا: إنّ ما هو و لم هو فی المفارقات شئ واحد یعنی
گوید: میکه را قرار داده است. چنان» بسیاري از اشیاء«). و در جاي دیگر به جاي مفارقات، 6(همان،

و ما ذکره المعلّم االول فی اثولوجیا: إنّ الجواب عمّا هو و لم هو فی کثیر من االَشیاء واحد یجد إشارة 
). و مقصود از ما قلناه، اشتراك حدّ و برهان در 88،1. (همان،إلی ما قلناهلطیفۀ غامضۀ بل واضحۀ 
  )87حدود است. (ر.ك. همان،

  ـ اتحاد عقل و عاقل و معقول5ـ 2ـ 6ـ 4
پندارد، ولی میداند و آن را گمانی باطل میاگرچه ابن سینا پیشینۀ این نظریه را از فرفوریوس 
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، آن را مدلّل میاثولوجیا صدرالمتألّهین این نظریه را از صاحب  خوبی از آن سازد و بهمیداند و ثانیاً
  )427؛ 317، 3کند. (ر.ك. اسفار اربعه،میدفاع 

  ـ وحدت نفس در عین کثرت6ـ 2ـ 6ـ 4
چه را گوید: آنمیوي در بحث وحدت نفس پس از نقل بیش از سه صفحه از مطالب افلوطین، 

آید میو سودمند است که در بسیاري از موارد به کار  که وي گفته است، پژوهشی بسیار ارزشمند
مانند معاد جسمانی، حشر همه اجسام، چگونگی ارتباط معلول به علت، چگونگی بقاي انسان با 

یابی به چنین نکته دقیق جز از راه گوید دستمیگاه تبدیل لحظه به لحظه ذات او و مانند آن. آن
الخره در پایان ژرفاي مشاهدات وي را با ابن سینا مقایسه آید و بامیمکاشفات باطنی به دست ن

  ). 105ـ 120، 9کند. (ر.ك. اسفار اربعه،میچه را که پیش از این گفته شد مطرح کند و آنمی

  ـ حرکت جوهري7ـ 2ـ 6ـ 4
دهد. هم سیالن ذاتی و پیوسته جسم را از میوي این مسأله را نیز به صاحب اثولوجیا نسبت 

  )111ـ 112، 3داند و هم اثبات نفس براي اجسام را. (ر.ك. همان،میوطین نظریات افل

  ـ مثل نوري مفارق8ـ 2ـ 6ـ 4
ویژه استناد این نظریه به افالطون و پیروانش چندان آشکار است که نیازي به شرح ندارد. به

ر مادي تصریح که افلوطین به وجود آسمان و زمین و دریا و حیوان و نبات و انسان آسمانی و غیاین
چه که براي صدرالمتألّهین اهمیّت دارد، نسبت دادن چنین ). آن87ـ 88کند. (ر.ك. اثولوجیا، می

اي به ارسطوست. از سویی ارسطو مثل نوري را انکار کرده است و از دیگر سو اثولوجیا که به نظریه
راي حل این تعارض، کند. وي بمینظر رایج پیش از عصر ما از آثار ارسطوست، آن را اثبات 

  )64ـ 69، 2توجیهاتی نه چندان قابل پذیرش را مطرح کرده است. (ر.ك. اسفار اربعه،

  ـ مراتب تجرّد9ـ 2ـ 6ـ 4
ها را به صدرا بر اساس تجرّد نفس و مراتب تجرّد، نکات بدیعی مطرح کرده است که همه آن

هاي افلوطین را د صفحه از نوشتهدهد و به عنوان گواه بر این نسبت چنمیصاحب اثولوجیا نسبت 
  )100ـ 103، 9کند. (ر.ك. همان،مینقل 
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  ـ مراتب الهی، عقلی، نفسی و طبیعی موجودات 10ـ 2ـ 6ـ 4
وي براي اثبات مراتب شدید و ضعیف یا اشرف و اخسّ موجودات نیز به تفصیل به نقل سخنان 

گیري از آن بر اثبات مطلوب خویش و نتیجه افلوطین از اثولوجیا پرداخته است. در پایانِ نقلِ یاد شده
). 277ـ 280، 6گوید: شاید چنین مطلبی تاکنون در هیچ کتابی اثبات نشده باشد. (ر.ك. همان، می

مقصود وي از این سخن یا این است که در غیر این کتاب و منابعی که بدان اشارت رفت، اثبات 
  ر مطرح نشده است.نشده است و یا به این تفصیل تاکنون در جاي دیگ

  ـ هبوط نفس و علّت آن11ـ 2ـ 6ـ 4
هاي افلوطین را براي اثبات و تأیید و توضیح مقصود خود بیان کرده در این بحث نیز بارها گفته

، 8برد، براي افلوطین به کار برده است. (ر.ك. همان، را که کمتر به کار می» قدس سره«است و تعبیر 
  ). 356ـ  360

  حشر نفس نباتیـ 12ـ 2ـ 6ـ 4
و » معلّم الفالسفه«هاي افلوطین را تحت عنوان وي پس از مطرح ساختن مسأله یاد شده، گفته

کند و همان را دلیلی بر مقصود خویش (اثولوجیا) نقل می »معرفۀ الربوبیۀ«در کتاب » فیلسوف اعظم«
). 255ـ 257، 9همان، دهد. (ر.ك. داند. اگرچه شرح و توضیح آن را به جاي دیگري حوالت میمی

پردازد و آن را مؤید حشر آنان وي در مورد حشر جمادات و عناصر نیز به نقل نظریه افلوطین می
  )257ـ 263داند. (ر.ك. همان، می

  ـ اشرف بودن علّت از معلول13ـ 2ـ 6ـ 4
، معلول همپایه و همتاي علّت نیست و ثانیاً، علت، واجد همه کماالت معلول به ت اعلی صوراوالً

در » مفید المشائین و معلّمهم«و اشرف است. صدرالمتألّهین در مورد بخش نخست با استناد به 
قال «). و در مورد بخش دوم با تعبیر 272ـ 3، 7پردازد. (ر.ك. همان،میاثولوجیا، به شرح و اثبات آن 

معلول را و اولویّت سخن افلوطین را در این زمینه نقل و واجد بودن علّت همه کماالت » الفیلسوف
  )105ـ 6، 9کند. (ر.ك. همان،میانتساب صفات کمالی معلول به علّت را اثبات 
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  ـ ظهور و تجلّی به جاي علیت14ـ 2ـ 6ـ 4
که به تفصیل در جاي خود مطرح خواهد شد، نظریه افلوطین در با توجه به نظریه فیضان، چنان

به جاي علیّت که تفسیر دیگري از خلق یا  باب علیت، از دیگر نظرات فلسفی متفاوت است. وي
صدور است، فیضان را مطرح کرده است که تفسیر دیگري از ظهور و تجلّی است. صدرالمتألّهین در 

ي وي ارجاع هانظریه نهایی خود در این مسأله، تکیه بر دیدگاه افلوطین دارد و بطور مکرر به گفته
  )278، 6دهد. (ر.ك. همان،می

  قاعدة الواحدـ 15ـ 2ـ 6ـ 4
واسطه واحد از واحد را به عنوان شاهدي از وي با عنوان تأیید سماعی، نخست فیضان بی

و آورد که: می). و سپس این عبارت را 272،7کند (ر.ك. همان،میاثولوجیا بر قاعدة یاد شده نقل 
ذي فوق التمام، الشئ الناقص بال توسطلم جا که شئ ناقص، آن ). از273. (همان،یمکن أن یبدع الشئ الّ

کم ترکیب عدمی را دارد و از وجود و عدم ترکیب شده است و به تعبیر دیگر، محدود است، دست
  شود.میبنابراین کثیر است و چیزي که کثیر باشد بدون واسطه از واحد صادر یا ظاهر ن

  ـ دیگر موضوعات16ـ 2ـ 6ـ 4
ن وجود دارد که مستند به آراء افلوطین عناوین و مباحث متعدّد دیگري در آراء صدرالمتألّهی

ي وي را به عنوان شاهد بر آن آورده است. مانند: مبدأ اول، سرآغاز قوس نزول و پایان هااست و گفته
). 103، 9). اتصال وجودي میان عالی و دانی، (ر.ك. همان،279،6قوس صعود است، (ر.ك. همان،

). (ر.ك. فیض و 82، 9؛ 246، 7؛ 277ـ 8، 6همان،گانه هستی. (ر.ك. گانه و مراتب سهاقانیم سه
  )134ـ 146فاعلیّت وجودي، 

  طرح مهمترین موضوعات مورد بحث از دیدگاه افلوطینـ 7ـ 4

ي فیلسوفان پیش از خود توجه دارد و در دامن یا هاگونه که هر فیلسوفی به آراء و اندیشههمان
رو ز از این نظر با دیگران همانند است؛ از اینکند، افلوطین نیمیکنارة نظریات پیش از خود رشد 

ي آراء و نظریات وي را کم و بیش در آثار پیش از او جست. تفاوت و امتیاز هاتوان مبادي و ریشهمی
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نظران بزرگ در این است که اوًال، با تکیه بر دانش عصر خویش به تأسیس نظامی فیلسوفان و صاحب
نظران پیش از وي وجود ي صاحبهاعناصر آن در آراء و اندیشهپردازند که اگرچه بیشتر میفکري 

  منسجم وجود ندارد. میصورت نظادارد، ولی کلّیت آن به
سازند و میي فکري مختلف را هماهنگ هابه تعبیر دیگر، عناصر متفرق و به ظاهر ناسازگار نظام

ین نیز در میان فیلسوفان بزرگ پردازند. این کاري بس بزرگ است که افلوطمیبه تأسیس نظام نوینی 
ي وي را هاي فلسفی به آن دست زده است، هرچند بسیاري از آراء و اندیشههاو صاحبان مکتب

  ي فلسفی هرچند ناشناخته پیش از او یافت. هاتوان در البالي مکتبمی
قالب  ي فکري مختلف، درهاثانیاً، عالوه بر هماهنگ ساختن عناصر به ظاهر متعارض در دستگاه

 ي آشکار آنهاکنند و همین نظریات است که مشخصهمیپردازي آوردهاي این هماهنگی، نظریهره
  ست.ا

توان در آراء میبه عنوان نمونه، اگرچه موضوع اَحد و فوقِ عقل و نیز فوقِ وجود بودن آن را 
توان مینوري را  فیلسوفان پیش از وي همچون فیثاغورس و افالطون نیز یافت، یا مسأله مثل مفارق

جایی اَحد را در اندیشه عرفانی شرقی، لوگوس و مسایل مربوط در آراء افالطون جست، حضور همه
به آن را در سخنان نغز و کوتاه هراکلیت، اصالت وحدت را در آراي پارمنیدس و نیز بسیاري از آراء 

و  هاکم رگهده کرد و یا دستتوان در آراء پیش از او نیز مشاهمیي وي را کم و بیش هاو اندیشه
، این عناصر مییی از آن را هاریشه توان پیشتر از او جست، بزرگی افلوطین در این است که اوالً

ي سازگار هاي فلسفی متفاوت و تا حدودي متعارض را به عنوان مؤلّفههاناسازگار پراکنده در مکتب
، بر اساس ا پردازي دست ین نظام فکري نوپا به نظریهیک نظام فکري نوین هماهنگ ساخت و ثانیاً

ي فکري هاکه نوین بودن یک دستگاه فلسفی به این نیست که هیچ تأثیري از دستگاهزد. چه این
  طراز با خود نبرده باشد.طراز یا غیر همهم

  ـ واحد یا اَحد1ـ 7ـ 4

افلوطین هرگز آن را  اگر به دقت نظر کنیم، مفهوم واحد، دقیقاً یک مفهوم یا ماهیّت نیست؛ زیرا
بطور واضح تعریف نکرده است، ولی با این حال اساس فلسفه او و نیز معروفترین نظریه اوست. وي 

اي نقش و نفوذ واژه واحد را ندارد، حتی نام الواحد نیز دهد که هیچ واژهمیاي شرح گونهآن را به
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جا که چنین آگاهی، متعلّق خود آن مناسب آن نیست، زیرا نامگذاري مستلزم آگاهی پیشین است و از
توان از طریق میسازد، واحد را نمیرا به منظور معقول ساختن آن، تقسیم یا تفکیک و یا محدود 

  فرایند آگاهی خواه قیاسی باشد خواه غیر آن، شناخت.
پذیر اگر بتوان دربارة واحد شناختی به دست آورد، تنها از طریق تجربه قدرت و ذات او امکان

گوید میگونه که افلوطین است. قدرتِ واحد به معنی فعل مادي یا حتی ذهنی نیست. قدرت او آن
باید به عنوان تنها توصیف مناسب تجلّی آن مبدأ متعالی فهمیده شود که خود ذات او فراتر از هرگونه 

نها از طریق اسناد و فهم استداللی است؛ بنابراین، این قدرت شایسته تجربه شدن یا شناخته شدن ت
  تعقّل یا از طریق بصیرت عقالنی مبدأ همه اشیاء است.

چیز تعالی دارد و خودش موجود نیست، دقیقاً به همین دلیل، وجود و بقاي همه واحد بر همه
توان گفت که می)cf.Encycleopedia of philosophy, p.41(موجودات، مدیون تعقّل پویاي واحد است. 

کنند، واحد مبدأ همه موجودات میموجودات وجوه مختلف واحد را تعقّل جا که همه تنها تا آن
است. ولی باید توجه داشت که تعقّل کامل از واحد یا اَحد از نظر افلوطین به معنی بازگشت به یک 
مبدأ آغازین نیست زیرا آغازي وجود ندارد تا واحد آغازگر آن باشد، بلکه بطور ازلی، امکان ـ یا فعل 

  )=1،2،5tr.o,breinکند. (ر.ك. میتن ـ هر وجود یا موجودي را عطا ممکن ساخ
واسطه عقل به آن واسطه قدرتِ مبدعِ واحد، که همه موجودات بهاز نظر افلوطین، مشاهدة بی

هم به صورت یک جذبۀ کامل، ). در یک اشتیاق توأم با جذبۀ اشراقی، آن2،9،5شوند، (ر.ك.میمنتهی 
).  زیرا این ذات، واحد است و در باروري موجودات سهیم است. به 8،9،6 آید. (ر.ك.میبه دست 

ناپذیر موجود، هم تعقّل طرفی و شاهانه خود به عنوان استعداد پایانتعبیر دیگر، واحد با شایستگی بی
دارد و هم بسط و گسترش توأم با خالّقیّت جذبه و وجد را. این دو امر، دو رکن میمجذوب را روا 

). خودِ واحد به 6،1،5آورد. (ر.ك. میآشکار وجود است که واحد به آسانی آن را پدید  چارچوب
ترین عنوان محوري که پایه و چارچوب جهان بر گرد آن نصب شده است، به بهترین صورت و دقیق

  ). 8،9،6معنی، واحد است. (ر.ك. 
نست و بنابراین به حکم توان این وحدت را با وجود برابر دامیبا دقت در سخنان افلوطین، 

گوید: میسریان وحدت در همه موجودات، وحدت وجود را نیز استنباط کرد. به عنوان نمونه، وي 
اگر یک را از چیزي سلب کنیم، دیگر آن چیز، آن «تواند باشد. میاگر موجودي یک موجود نباشد چه 
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وحدت خود را از دست  و اگر …توانند داشت میپس اگر واحد نباشد، وجود ن …نخواهد بود 
  )1،9،6» (اند.هستیی را که دارند از دست داده …بدهند 

توان به تفاوت میگانه و نیز جهان محسوس ي سههااز این گذشته با توجه به تفاوت وجود اقنوم
ها نیز دست یافت و به تعبیر آشناي فلسفی، نه تنها وجود امري مشکّک است که میان وحدت آن
  گونه است.وحدت نیز همین

که در بحث تأثیر افلوطین بر حکمت متعالیه گفته شد، واحد یا اَحد افلوطین، احکام دیگري چنان
دارد که بساطت، وساطت، ابدیّت، معیّت از آن جمله است. به تعبیر دیگر، قواعدي چون بسیط 

کم نسبت د و یا دستالحقیقه، الواحد، ابدیّت و ازلیّت عالم، معیّت و احاطه اَحد نسبت به مادون خو
به عقل، از لوازم وحدت افلوطینی است که البته کم و بیش بدان تصریح نیز کرده است. نه وحدت آن 

اي دارد، ). نه حدّ و اندازه1،4،5پذیر است، (ر.ك.). نه ترکیب آن امکان4،5،5عددي است، (ر.ك.
توان تصوّر کرد که از اَحد خالی یم). و نه جایی را 13،3،5پذیر است (ر.ك.). نه توصیف6،9،6(ر.ك.

  )3،4،6باشد و اَحد در آن نباشد و در عین حال، اَحد را جا و مکانی نیست. (ر.ك. 

  ـ تعالی2ـ 7ـ 4

از نظر افلوطین، تعالی مطلق خدا، به مراتب فراتر از چیزي است که پیشینیان وي بدان عقیده 
ها در انگاري است؛ بدین خاطر که خدا در منظر آنوارها نوعی انسانداشتند، زیرا تعالی در منظر آن

که در جاي پذیر بود ولی تعالی از منظر افلوطین به معنی حقیقی کلمه است. چنانعین تعالی، توصیف
رسد. به هر حال تر به نظر میدیگر خواهیم گفت، همین است که جنبۀ تنزیهی در الهیات وي آشکار

سلبی است. وي این کار را مکرر انجام داده است و به تعبیر  بهترین توصیف خداي متعالی، توصیف
چیز را از او سلب تر بهترین توصیف او، سلب توصیف است نه توصیف سلب. کسی که همهدقیق
).  بنابراین باید هرگونه 13،5،5، (»سخن درست گفته استو هیچ چیزي به او نسبت ندهد، «کند 

). جسمانیت، (ر.ك. 6،1،5طور زمان، (ر.ك. ). و همین13،8،6 کثرتی را از ذات او سلب نمود. (ر.ك.
). اندیشه و نیاز به آن، (ر.ك. 7،9،6؛ 1،4،4). جهل، (ر.ك. 12،3،5). قصد زاید بر ذات، (ر.ك. 2،4،4
). شریک، (ر.ك. 12،3،5واسطه، (ر.ك. ). صنع بی15،8،6). صدفه در ذات، (ر.ك. 4،6،5؛ 1،3،5

). علم و نیاز به آن، 12،5،5). بخل، (ر.ك. 13،3،5). ترکّب، (ر.ك. 6،1،5). حرکت، (ر.ك. 13،5،5
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). و باالخره 12،5،5). حلول و اتحاد (ر.ك. 8،8،6). اختیار زاید بر ذات، (ر.ك. 13،3،5؛ 10،5،5(ر.ك. 
  )43ـ 44(ر.ك. فیض و فاعلیّت وجودي، هیچ وصفی شایسته انتساب به او نیست. 

  ـ حضور3ـ 7ـ 4

طرف واحد به معنی حقیقی کلمه غنیّ است، با حضور ذاتی خود تنها شده و کامالً بی جا کهاز آن
توان به عنوان موضوع تعقّل به آن اشاره میاي که با هیچ چیزي نسبتی ندارد و نگونهگشته است، به

دقیقاً خودِ کند) میاندیشد (و تعقّل میچه را که عقل تواند به او اشاره کند. آنمیکرد. حتی عقل نیز ن
یابد که وراي هر میواحد نیست، بلکه قدرت خالّقی است که بدون هرگونه عملی، از واحد تجلّی 

که گفته شد، او چنان در تعالی است که ). بدین خاطر که چنان1،2،5وجود و ماهیتی است. (ر.ك. 
این نکته  )cf.Encycleopedia of philosophy,p.223(توان حتی او را واحد نخست دانست. مین

برد که موجود یا ظهور ثانوي را براي واحد اثبات کند، یعنی عقل یا ذهن میجا افلوطین را به آن
))Nous . .شود که می). این امر سبب 7،1،5که نتیجه مشاهدة مستقیم واحد به خودش است. (ر.ك

ي وحدت یا حضور محض شناسی خود، نیرویی را اثبات کند که داراافلوطین با توجه به الگوي جهان
  است، یعنی اَحد.

تواند در وجودي قرار داشته باشد که استعداد عمل میاز نظر افلوطین وحدت یا حضور محض ن
اش نقص آن وجود است؛ بنابراین، به منظور تبیین پیدایش جهان، افلوطین خالّقانه دارد؛ زیرا الزمه

از واحد محض قرار دهد و در عین حال آن را  اي بیرونباید اصل یا واحد نخست خود را تا اندازه
با واحد متّحد و یگانه بداند. اصل یا واحد نخست عقل است که هم داراي وحدت است هم کثرت، 

تواند به صور یا میجایی که هم داراي عینیّت است هم غیریّت. به تعبیر دیگر، حضوري ذاتی و همه
 ibid, p.225(این کار، وحدت خود را از دست بدهد.  که باعقلِ ظاهر و فاعل تقسیم شود، بدون آن

( 
هم با دقتی شایسته جایی اَحد، اولین بار در فلسفه افلوطین، آنبا توجه به این امر، حضور همه

کم مشکل مطرح شده است. بسیاري سخن گفتن از حضور در متن فلسفه افلوطین را محال و دست
گونه بود، زیرا مکرر افلوطین در این مورد، شاید مسأله همیناگر نبود توضیحات  )ibid(اند. دانسته

). و نه جایی از او تهی است و در عین حال به تعداد 3،4،6اَحد به نظر افلوطین نه جایی دارد (
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رغم ). جالب این است که اَحد علی11،1،5تقسیم نشده، بلکه اصالً تقسیم نشده است. (ر.ك.  هامکان
). و این یعنی وحدت 32،7،6هاست (ر.ك. چیزهاي موجود نیست، همه آنیک از این حضور، هیچ

  )4،9،6؛ 12،3،5در عین کثرت و عینیّت در عین غیریت. (ر.ك.

  ـ تجلّی و کثرت4ـ 7ـ 4

داللت بر حرکت و  هاتوان مبدأ یا علّت دانست؛ زیرا این واژهمیاز نظر افلوطین، واحد را دقیقاً ن
لی که کامالً تام و خود بسنده است، در خالّقیّت خود نیازي به کنش کنش دارد، ولی واحد در حا

). با این حال افلوطین هنوز بر این باور است که واحد، به نوعی موجودات را 8،9،6ندارد. (ر.ك. 
شود که واحد بدون هیچ عملی که میسازد. این عمل بدین صورت انجام میآورد و آشکار میپدید 

داشته باشد، لبریز شده است و این لبریزي که ثمرة پري اوست، چیزي غیر از  نشان از حرکت و کنش
است یعنی منبع و مبدأ حوزه کثرت . »Nous«). این غیر، عقل 1،2،5آورد. (ر.ك. میخودش را پدید 

  موجودات.
ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا واحد که چنین کامل و غنی است، نیازي به آشکار 

ید آوردن چیزي غیر از خودش و یا حتی توانایی بر آن داشته باشد. افلوطین در پاسخ به ساختن یا پد
داند که تنها به استعداد درونی عقل و نه به استدالل و بیرون آن تمسّک میاین پرسش، ضروري 

دارد میداند. پرستش و نیایشی که نفس را مجاز میجوید. وي این کار را نوعی عبادت و نیایش خدا 
واسطه، مستقیم و بدون جدایی قرار دهد که از او پیشی جسته است. (ر.ك. تا خود را بر فراز تعقّل بی

  )O’breinاز ترجمه  6،1،5
گاه که نفس نیز بدین صورت براي پذیرش تجلّی واحد آماده شد، همین حقیقت محض، خود آن

گردد، در واقع، میسوي واحد، ظاهر چه به عنوان عمل یا نتیجه عمل تجلّی از کند و آنمیرا آشکار 
طرف است که همه به او تعلّق دارند و او واحد است. واحد، بخش حتمی ذاتی غنی و بیاثر زندگی

از  7،1،5آورد؛ (ر.ك. میکند و همین مشاهده است که عقل را پدید میدر نظر به خود، مشاهده 
یا ظهور کثرت یا موجود را تنها با بقاي در جا که واحد آفرینش بنابراین، از آن). O’breinترجمه 

توان او را اصل یا واحد نخستین میدهد، نمیوضع حضور ذاتی و وقار و ثبات همیشگی خود انجام 
آورد. میخواند؛ بدین خاطر که او بطور کلی، وراي عدد است و اوست که هر عدد یا نظمی را پدید 
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  )5،1،5(ر.ك. 
که هر موجودي که پدید آمدنش ممکن است، پدید آید. مگر آنرسد میاین تجلّی به پایان ن

شود، بلکه باید به همه مراتب ممکن و ناقص نیز برسد و به میتجلّی یا خلقت به عالم عقل محدود ن
گونه که براي یک کار هنري، الزم نیست که ي ناقص نیز باید پدید آیند، همانهاتعبیر افلوطین، جهان
 )cf.R.T.Wallist, Neoplatonism, p65(تنهایی زیبا باشند.  هر یک از نقاط آن به

از نظر افلوطین، این تجلّی، امري ضروري، ازلی و ابدي است. چه غیر از این با غناي ذاتی اَحد 
خواهد صورتی از خود را پدید آورد میسازگار نیست. این یک اصل است که هر موجودي بالضروره 

  )cf.The philosophy of plotinus, p.18(آفریند. میصورت خود ن را بهو در واقع این خداست که انسا
داند. بدین خاطر که میل و میوي انتساب اراده و اختیار را به واحد و موجود بسیط نادرست 

). ولی در عین حال، به حکم احاطه علّت بر 4،8،6شوق و کنش و مانند آن را به همراه دارد. (ر.ك. 
صورت اشرف و اتم دارد، کند، بهمیچه را که به مادون خود عطا که معطی آن معلول و بدین جهت

چه که دارد باید ). ولی آن6،8،6اَحد نیز باید کماالت موجودات فروتر از خود را داشته باشد. (ر.ك. 
عشق ). هم انگیزه 13،8،6اش یکی باشد. (ر.ك. اي که ذات و ارادهگونهعین ذات او باشد نه غیر او، به
  ). 15،8،6باشد و هم عین اشتیاق. (ر.ك. 

که اشاره شد، سخنان افلوطین، هم با ضروري بودن فیض سازگار است و هم با ارادي بودن چنان
اي که اراده مورد گونهاند، بهآن، ولی بیشتر مورّخان و شارحان وي به ضرورت توجه بیشتري کرده

اند که سخنان خودشان نیز دو پهلوست. به را طرح کردهاي آن گونهغفلت قرار گرفته است، بلکه به
اي پیشین در اند که قصد یا اراده یا نقشهعنوان نمونه، برخی فیض را امري ضروري و خودکار دانسته

  )cf.The cambridge history of later Greek, p.240(آن دخالت ندارد. 
خواهد صورتی از خود پدید میالضروره و برخی دیگر نیز با توجه به این اصل که هر موجودي ب

که محدود است چیزهاي گونه که آتش با اینو همان). cf.The philosophy of plotinus, p.18آورد (
توان چیزهایی که هیچ حدّ و مرزي ندارند مادام که میکند، چگونه میور دیگر را روشن و شعله

). آفرینش یا تجلّی خدا 3،9،2ور باشد؟ (ر.ك. ا بهرههکه چیزي از آنآنوجود دارند موجود باشند بی
و برخی نیز , cf.inge, The philosophy of plotinus, 143(اند. (را از نظر افلوطین ضروري دانسته

اند. به گونه تفسیر کردهخاطر قابل پذیرش نبودن اّتصاف واحد به قصد و اراده، تجلّی واحد را همینبه
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ه از نتایج تحیّر و تردّد است و تردّد با قطعیّت ناسازگار است و چون نظام نظر آنان قصد و اراد
ـ Cf. Wallis, Neo(گردد. (میآفرینش از نظر افلوطین قطعی است، بنابراین به قصد و اراده متّصف ن

platonism, 63 64ـ  
ایز در ذات اَحد برخی نیز دلیل بر نفی اراده از اَحد در دیدگاه افلوطین را رابطه ضروري آن با تم

  ).536، 1اند. (ر.ك. کاپلستون، تاریخ فلسفه، دانسته
رسد که اوالً، سلب اراده از اَحد از نگاه افلوطین، بدین خاطر است که اتّصاف او به میبه نظر 

شناسیم، تشبیه، نقص و محدودیّت را به میاین صفت همانند دیگر صفات به معنایی که ما از آن 
شناسند، حالت یا وضعیتی است که پس از تصوّر و میاي که عرف عوام یا عقال دههمراه دارد. ارا

آید و پیداست که چنین وصفی شایستۀ اَحد بلکه عقل نیز نیست؛ میتصدیق و شوق و جزم پدید 
بنابراین، علّت نفی آن از َاحد، نقایصی است که به دنبال دارد. به همین خاطر است که در نگاه 

رسد. او با نفی این صفات از اَحد، در واقع، صفات میافلوطین، تنزیهی به نظر  نخست، الهیات
توانم سخنی بیابم که گنجایش بیان ذات او را داشته میگوید: نمیکند. خود میتشبیهی را از او نفی 

اختیار نیز  …ها متأخّر از او هستند زیرا همه صفات و حتی برترین و عالیترین آن …باشد 
  ). 8،8،6ونه است. (ر.ك. گهمین

هاي پس از افلوطین مورد بحث و گفتگوست، براي گونه که در دورهثانیاً، نفی و اثبات اراده آن
اند، ضرورت را به او افلوطین مطرح نبوده است؛ زیرا کسانی که پس از وي اراده را از اَحد نفی کرده

اند و در واقع بحث تقابل اده را صفت او دانستهاند، اراند و اگر ضرورت را از او نفی کردهنسبت داده
میان ضرورت و اراده مطرح است. ولی از نظر افلوطین تقابل در جاي دیگري است. او اگر فعل و 

کند نه اراده را. از نظر او ضرورت و صدفه با میداند، در واقع صدفه را نفی میفیض اَحد را ضروري 
با استقالل فاعل سازگار نیست؛ بنابراین، فاعلِ مستقل، فعل  یکدیگر قابل جمع نیستند و چون صدفه

کند، به میو فیضِ تصادفی ندارد، بلکه هرچه که دارد ضروري است و اگر اراده را نیز از او نفی 
پذیر همین معناست، یعنی اراده را بدین خاطر که صدفه را به همراه دارد و استقالل اَحد را خدشه

   کند.میسازد، نفی می
هم خِردي توأم با گوید: اختیار ناشی از اراده است و اراده عبارت از خِرد است، آنمیخود 

کند، به احتمال قوي هنوز عملش میدانستن. کسی که پنداري درست دارد و مطابق با آن عمل 
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که بداند چرا پندارش پندار درستی است و گرنه به حسب تصادف و پیروي باالستقالل نیست مگر آن
برد. ما معتقد نیستیم که تصوّر ما در میکند که تصادفاً او را در راه درست پیش میاز تصوري عمل 

). شاید مقصود وي این باشد که اراده نتیجه تصوّر است و چون تصوّر 3،8،6اختیار ماست. (ر.ك. 
درستی یا اي که نتیجۀ آن است، اراده حقیقی نیست. قطع نظر از خارج از اختیار است پس اراده

اي از اَحد، جاي هشود و نیز سلب چنین ارادمیکم تصوّر افلوطین از اراده معلوم نادرستی آن، دست
  ).9،8،7؛ 6،8،6کند. (ر.ك. میباشد. وي مکرر ضرورت را با اتفاق و تصادف مقایسه میتردید ن

ده. البته با توجه به این بدان معنی است که اثبات ضرورت با نفی صدفه برابر است نه با نفی ارا
اي که ما در ممکنات توان گفت که ارادهمیچه گفته شد که تصوّر ما در اختیار ما نیست، آن
رو، به نظر افلوطین اراده به گردد؛ از اینمیشناسیم با اتفاق همراه است و بنابراین از اَحد سلب می

و اگر آفرینش ). 80ـ cf.Rist, plotinus, 70(معناي توانایی انتخاب یا نوعی فعالیت، صفت اَحد نیست. 
). به همین خاطر است و در نتیجه 11،4،4؛ 10،3،4کند نه به انسان، (ر.ك. میخدا را به طبیعت تشبیه 
تقابل تفکّر وي را با تفکّر توحیدي ). 64ـ cf.R.T.wallist, Neoplotonism, 63(بر خالف تصوّر برخی 

 )cf.Ensycleopedia of philosophy(پذیرد. میاز عدم را ن کند، اگرچه مفهوم خلقمیاثبات ن
شاید به همین خاطر است که ضرورتِ تجلّی پیوستۀ اَحد با اختیار و آزادي انسان، ناسازگار 

یابی به آزادي و خود در عین حال کوشش براي دست» او«نیست و کوشش ما براي دسترسی به 
  )cf.Steiner Rudolf, the Redemption of thinking, 126(اقتداري تلقی شده است. 

  ـ صانع جهان5ـ 7ـ 4

افلوطین مدعی است که نیروي صانع جهان در اسطورة افالطون، ناشی از هیچ استعداد خالّق 
ق آن را فراهم ساخته است. (ر.ك.  ذاتی نیست، بلکه ناشی از نیروي تعقّل است و بینش درونی خالّ

کند. کاري که او انجام میافلوطین، صانع جهان واقعاً چیزي را خلق ن). به نظر 8ـ 7، 3،8؛ 2ـ 1، 4،8
اي که خودش انفعال محض است و حکومت دهد حکومت بر ذات کامالً منفعل ماده است، مادهمی

بر آن از طریق تحمیل صورت محسوس (تصویري از اشکال خردپذیري که در ذهن (یا علم) صانع 
حضور این صورت ). cf. the Encycleopedia of philosophy. (شودیجهان وجود دارد) بر آن انجام م

ق صانع جهان، که در فلسفه در حوزه مادي یا محسوس، بدون هرگونه عملی تنها به وسیله تعقّل خالّ
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  شود.می)یکی است، انجام nousافلوطین با عقل (

  ـ عقل6ـ 7ـ 4

وس و مطلق نهایی و وحدت رمزآلود اي است که میان جهان محسعقل از نظر وي یک گام میانه
اصل یا واحد . Nous(. عقل()cf.Ancient Greek culture, 211(نفس با اصل غایی خود قرار دارد. 

بخش و مرجع ـ همه موجودات است، زیرا او گوهري غنی مانند واحد نخستین حقیقی ـ بنیان تعیّن
تواند واحد را به عنوان مبدأ خویش تعقّل مینیست، بلکه داراي توانایی یا شایستگی تعقّل است. هم 

داند. هدف یا مییکی  )eide(هاي خود را که افلوطین با مثل یا صور افالطونی کند و هم صورت
شناسد و میواحد که عقل آن را مبدأ خود  )donamis(عمل عقل دو وجهی است. تعقّل نیروي 

  دهند.میوجود او را تشکیل اندیشیدن صورتهایی که از ازل براي او حاضر بودند و 
عقل بدین خاطر با واحد تفاوت دارد که فعل او از خودش نیست، بلکه فعل عقل بر اساس نظم 

پذیرد؛ بدین جهت که عقل و هستی یکی هستند، (ر.ك. مییا اصل رابط که هستی است، تحقق 
ورتی که هر وجود توان همچون مخزن موجودات بالقوه دانست ولی تنها در صمی). عقل را 8،9،5
 cf. Encycleopedia. (تلقی شود) Nous(اي نیز همچون صورتی ازلی و تغییرناپذیر در علم خدا بالقوه

of philosophy(  
گوید، عقل یک موجود مستقل است که براي بقاي خود به چیزي بیرون از میجا که افلوطین آن

گوید: اندیشیدن و بودن یکی است. میوید، جمیخود نیاز ندارد، در حالی که به پارمیندس استناد 
  )3؛ پارمیندس، 5،9،5(ر.ك. 

وجود عقل، همان تعلّق اوست و تعلّق او همان وجود اوست. این امري اتفاقی نیست که افلوطین 
). زیرا عقل 8،1،1کند. (مییا به صانع جهان اشاره  )Theos(کند. میبه عقل به عنوان خدا اشاره 

کند هم صورت خود را ـ میاش ـ بدین خاطر که هم واحد را تعقّل بودن ذاتیخاطر دو وجهی به
توان گفت که عقل عمل میبخش همه موجودات عمل کند. به این معنی تواند به عنوان مبدأ تعیّنمی

 Encycleopedia of(دهد که حاکم بر نفس است. میکنندگی را انجام گري یا ترکیبآفرینش

philosophy(  
). قرارگاهی را که 6،9،6سازد. (ر.ك. میبراي همه موجودات، قرارگاه و جایگاهی فراهم واحد 
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واحد فراهم ساخته است، عقل است، جایگاهی که جهان در آن، صورت عینی پذیرفته و تعیّن یافته و 
ه جا که عقل از طریق تعقّل واحد و اندیش). از آن9،3،4شکل مادي به خود گرفته، نفس است. (ر.ك. 

هاي خود (صور و مثل).  هم واحد است و هم کثیر، نفس نیز هم فاعل است و هم دربارة داشته
عاقل. عقل را که در زنجیره یا مراتب هستی مقدم بر اوست و او را از طریق تأثیر بر او یا تحقق 

است) پدید تعیّنی یا ناهمگونی (که بدین معنی با ماده برابر بخشیدن به صور خویش در تاریکی یا بی
کند و نفس با این کار، جهان مادي متعیّن را که تصویر زنده جهان غیر مادي یا میآورده است، تعقّل 

 )D37آورد. (ر.ك. تیمائوس، میعقلی است (که به عنوان صورت واحد در عقل وجود دارد) پدید 
د عقال، موجودي واحد اش به عنوان عاقل و فاعل ماننرغم استعداد دوگانه و دو وجهینفس نیز علی

  است.
افلوطین بخش عاقل نفس را که پیوسته با عقل متّصل است، بخش فرازین نامیده است و بخشی 

آید تا جهان را بطور مستقل و ماهرانه اداره میرا که فعاالنه در حوزه تغییرپذیر (یا محسوس) فرود 
پذیر شده ر بدنهاي مادي تقسیمرسد که با آمدنش دمیکند، بخش فرودین نامیده است که به نظر 

  )Encycleopedia of philosophy,p.18(است. 
در همین سطح نفس است که نمایش هستی آشکار شده است. نفس با تماس و اتصال با بخش 

پذیري محض، موقتاً فاسد شده است و این واقعیّت را که او یکی از فرودین یعنی با ماده یا کنش
توان گفت میکند و میعقل به عنوان مبدأ و غایّت اوست، فراموش عقول است و وجودش مدیون 

 )ibid(که نفس، شبان یا کشاورز عقول مدبّر است. 
چه که تواند بدون متأثّر شدن از آنمیوي در حالی که به این آموزة خود وفادار است که انسان ن

خش فرودینش نمایش هستی را گوید نفس در بمیدهد، کاري انجام دهد، میکسی نسبت به او انجام 
گردد و مانند آن، در حالی که بخش میکند، به گناه آلوده میبرد، فراموش میکشد. رنج میبه دوش 

داند که همه میکند و میماند و در اداره جهان بدون خطا ایستادگی میفرازین آن نامتأثّر باقی 
جا که هر گردد. از آنمیو الوهی خود باز  اشخاص و نفوسِ تجسّم یافته، سرانجام به جایگاه حقیقی

کند، نمایش بازگشت از میاي جایگاه خود را در حوزه ربانی فراموش اي تا اندازهیافتهنفس تجسّم
ـ 2شود. میـ کسب فضیلت که زیبایی الهی را به نفس یادآور 1شود: میسه مرحله متفاوت تشکیل 

بخش فرودین نفس است و نیز حقیقت هستی را به نفس  چه را که مربوط بهتمرین دیالکتیک که آن
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ـ تعقّل که رفتار و روش مناسب وجود نفس است. 3سازد. میدهد یا او را به آن آگاه میآموزش 
)ibid(. 

  ـ تعقّل7ـ 7ـ 4

وسیله دیالکتیک انجام داده است ـ خود را از گاه که نفس از طریق عمل اختیاري خویش که بهآن
ناحیه موجودات رها ساخت و به شناخت خود به عنوان سرچشمه نظم جهان دست  تأثیرپذیري از

که نیرویش را از تعقّل به  )Logos(یافت، در این صورت کار و اندیشه خود را در یک اصل برتر 
  آورد، متّحد ساخته است.میدست 

ر افلوطین، تعقّل به یک معنی، صرفاً شهود اشیایی است که هستند یعنی مشاهده هستی. به نظ
سازد؛ زیرا تعقّل، نسبت به هر فرد میتعقّل رشته واحدي است که همه موجودات را با هم یکی 

مفروض موجودي، همزمان با علم به ذات خودش، علم به مادون و مافوق آن هم هست. تعقّل 
 نیرویی است که واحد، عقل و نفس را در یک قوة عقالنی واحد فراگیر که حیات همه موجودات

  )Encycleopedia of philosophy,p.24( سازد.میمدیون آن است، متّحد 
ق یا احیاگر یکی گستره داند، به خوبی در این توضیح میاي که افلوطین تعقّل را با عمل خالّ

اند، همه موجودات دیگر نیز باید بدان جا که موجودات برتر خود را وقف تفکّر کردهآمده است: از آن
معنی این  )o’brein از ترجمه 7،8،3ها هم هست. (ر.ك. زیرا مبدأ همه چیز، غایت آن مشتاق باشند؛

سخن آن است که حتی رفتارهاي حیوانی و مادي نیز شکلّی از تفکّر است، بدین خاطر که 
 )cf.Moor,ibid( ترین کار، به اندازه خودش، انگیزش به اندیشۀ بیشتر را دارد.ترین یا عمیقسطحی

شناسد، مجبور شناسی خود هیچ اصل دقیق علّی یا معلولی را نمیکه افلوطین در جهانجا از آن
است که یک فرایند دقیقاً عقالنی ـ تفکّر یا تعقّل ـ را به عنوان نیرویی که شایستگی ایجاد کشش 
ضروري میان موجودات را ـ به منظور پیدایش سلسله مراتب و نیز وحدت با جهان ـ داشته باشد، 

کند و این کار را کرده است. البته این کشش همیشه میان عالم و معلوم است و به صورت فرو وضع 
شود و درمان آن، تمرین افتادن که همان فراموشی اصل خویش است و نیاز به درمان دارد، آشکار می

  فضیلت و دیالکتیک است.
سازي وحدت و یگانهآن گاه که نفس راههاي دانش قیاسی را طی کرد و از طریق دیالکتیک، 
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ضروري را به انجام رساند، تنها سرچشمه نظم در حوزه موجودات تغییرپذیر خواهد شد و از طریق 
ها و وحدتی که از طریق دیالکتیک به انجام رسیده و در اندیشه تحقق یافته ترکیبهاي شکنندة تفاوت

ها را ممکن کششی که همه این دارد.است، جهان را با وابستگی صرفاً عقلی، به هم پیوسته نگه می
  )cf. ibidپذیري محض یعنی ماده است.(سازد، تنها وجود کنشمی

  ـ  ذهن و شناخت8ـ 7ـ 4

نظیر دیگري دربارة ادراك حسی و دانش را عالوه بر جهان شناسی، افلوطین نظریۀ دقیق بلکه بی
تیب متعلّقات ادراك خود، دهی یا تردهد که مبتنی بر این مفهوم است که ذهن در شکلگسترش می

هاي تجربۀ حسی نیست. به این معنی شاید بتوان گفت نقش اساسی دارد و تنها دریافت انفعالی داده
 cf.Encycleopedia of(هاي پدیدار شناسانه هوسرل پیشی جسته است.   که افلوطین بر نظریه

philosophy,8(چه که گرایی قرار گرفته است. آنهنگرایی خام و ذ. و در واقع در مرز دقیق میان واقع
پذیري نداشته باشد گونه واکنششود، نه واقع خام است که هیچبه عنوان نظریه یا شناخت حاصل می
  گونه واقعیتی نداشته باشد.و نه صورت ذهنی صرف است که هیچ

را که مایه شود که آموزة دگرگونی از طریق تفکّر گاه آشکار میاهمیّت این دیدگاه افلوطین آن
شهرت او نیز هست، بدان بیفزاییم. آموزة یاد شده از این قرار است: هرگز از تفکّر دربارة حقیقت 

 cf.hadot pierre, plotinus or( گاه که جاللِ خداییِ فضیلتِ برتر تابیدن گیرد.خویش باز نایست تا آن

simplecity of vision, 147( است و نه واقعیّت عین؛ زیرا در این  شناخت ذهنی نه صرفاً باز نمود ذهن
صورت تابیدن جالل خدایی فضیلت معنی نداشت زیرا در این تابیدن هم جالل خدایی مطرح است 

  اي از نفس است).(واقع که یکی از مراتب آن نفس است) و هم تابیدن بر چیزي (ذهن که مرتبه

  ـ  دیالکتیک9ـ 7ـ 4

پارچه یابی به دانش یکرا در جستجو به منظور دستدیالکتیک ابزاري است که نفسِ جزیی آن 
برد، ولی باید توجه داشت که دیالکتیک تنها براي آن منظور نیست، یعنی در مورد الوهیّت به کار می

). بدین 5، 3، 1صرفاً یک ابزار نیست. دیالکتیک، مهمترین بخش ارزشمند فلسفه نیز هست. (ر.ك. 
گونه که هستند، شناخته وسیله آن، اشیاء آندهد که بهعقول قرار میخاطر که همه اشیاء را در نظمی م

  هاي گوناگون قلمرو محسوس آلوده گردند.که به ویژگیشوند، بدون آنمی
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گونه که افلوطین گفته است، فرایند بیرون کشیدن تدریجی از تنوع منظم توانیم دیالکتیک را آنمی
انجامد، بدانیم. نفس، این کار را با تناوب میان میزي که به تعقّل سازبان یا استدالل، فرایند اصل یگانه

دهد تا وقتی که به سرتاسر حوزة معقول دست یابد و به مبدأ نخستین میترکیب و تحلیل انجام 
  )o'Breinاز ترجمه  4،3،1هستی برسد. (ر.ك. 

موجودي جوهري شود هر میتوان گفت که دیالکتیک، گسترة تفاوت را، که سبب میاز سویی 
دارد و از دیگر سو، میمجزّا داشته باشد، و بنابراین چیزي غیر از عقل وجود داشته باشد، از میان بر 

دیالکتیک رشد و برآمدن استدالل قیاسی است که با تحلیل و ترکیب، نفس به ادراك کامل خود به 
حدت ذاتی نفس.ـ (ر.ك. عنوان سرچشمۀ نظم در میان همۀ موجودات دست یابد ـ یعنی شناسایی و

1،4 .(  
اي که فراتر از هستی است، نفوس جزیی این عمل غایی را با قرار دادن خود در فضاي اندیشه

 …نفس یک وجود، واقعاً حیّ است که همزمان «). در این نقطه، 5، 3، 1دهند. (ر.ك. میانجام 
) این آن کاري است o' Breinاز ترجمه  7،8،4» (ولی نعمت مادون خود …مدیون مافوق است و 

  دهد.میکه نفس از طریق کار صرفاً عقالنی تعقّل انجام 

  ـ  اخالق10ـ 7ـ 4

این آموزة افلوطین که نفس از دو بخش فرازین و فرودین ترکیب شده است و بخش فرازین آن، 
خش ب ناپذیر و الوهی است، (و کامالً متمایز از بخش فرودین است و در عین حال زندگیِتغییر

سازد) در حالی که بخش فرودین آن، جایگاه شخصیّت و فردیت، (و میفرودین را براي آن فراهم 
بنابراین جایگاه هوس و گناه است) او را به این نقطه رساند که اخالق مربوط به انسان فردي را به 

ه باید اخالق خاطر اصل عرفانی عروج نفس به نقطه اتحاد با بخش فرازین، نادیده بگیرد. این است ک
را در نفوس جزیی یا وجه مادي نفس جستجو کرد و به همین خاطر با بازگشت نفوس جزیی به 
اصل و مبداء خود، دیگر جایی براي اخالق انسانی باقی نخواهد ماند. مالك نیازمندي نفس به اخالق 

  هاي اخالقی به نوعی مربوط به تغییر و تحوّالت همین نفس جزیی است.و فضیلت
، 1یابی نفوس جزیی از منظر افلوطین، تشبّه به خدا تا حدّ ممکن است. (ر.ك. ترین دستلیعا

آید، یعنی می). این تشبّه از طریق تعقّل بخش فرازین عقل به دست b 176؛ افالطون، تیمائوس، 1، 2
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جا ناز طریق نفس برتر که در واقع همان نفوس جزیی است که در جایگاه پاك خودشان هستند. از آ
گونه که نفوس جزیی با ماده در تماس هستند، با آن در تماس نیست، نفوس تزکیه که نفوس کلّی آن

شده از آشوب و تحوّالت مربوط به قلمرو حس به دور هستند و در نتیجه بطور مستقیم جهان را 
، 9، 6تارند. (ر.ك. کنند که هنوز در دام گرفمیکنند، بلکه ادارة مستقیم را به نفوسی واگذار اداره نمی

7.(  
اند که با بیشترین اند، آن نفوسیورند و در آن فرو رفتهنفوس فروتر که در ماده بسیار غوطه

اند. براي همین نفوس است که تجربۀ شدّت، تأثیرات ناهمگون و منفی مادة احیاء شده را تجربه کرده
نظام اخالقی شدید و متّصلب را توانست یک دهد. به همین خاطر، افلوطین نمیمیشرّآلود رخ 

کند، میهايِ امورِ نهانِ اخالقیِ فردي را که در قلمرو متالطم ماده زندگی گسترش دهد که مسؤولیت
  تبیین نماید.

به نظر وي، نفسی که در ماده بسیار فرو رفته است، صرفاً باید دربارة وجود ضروري بیندیشد تا 
رسد که این نکته، پاسخ وي به می). به نظر 4، 8، 4. (ر.ك. دوباره با بخش فرازین نفس، متّحد شود

شود. در واقع افلوطین یک وضعیّت اساسی رو میهر پرسش اخالقی ممکن است که براي او مطرح 
  دهد.میروي اخالق و مسألۀ رنج انسان را گسترش  در

کلّی مصون  هاي قلمرو حسی بطورهمراه با این آموزة وي که بخش فرازین نفس از مزاحمت
ماند، افلوطین اظهار داشته است که تنها بخش فرودین نفس متعلّق شهوات و گناه و مانند آن می

ي قدیمی هاي شکنجههاهاست. براي به دست آوردن نکته اساسی، افلوطین در حالی که به شیو
گوید: میکند، یمهاي قابل توجهی را مطرح کند و از این طریق مثالمیهمچون گاو فاالریس استناد 

این تنها بخش فرودین است که شکنجه را احساس خواهد کرد، در حالی که بخش فرازین آن در 
  ). 13،4،1برد. (ر.ك. میآسودگی به سر 

توانیم تصوّر کنیم که نفسی که با بخش فرازین، میاگرچه افلوطین تصریح نکرده است، ولی ما 
حساس نخواهد کرد، بدین خاطر که بخش فرازین نفس، دوباره متّحد شده است، هرگز شکنجه را ا

شود. از میوسیله تأثیرات حسی، متأثّر ن) به2) منبع و جایگاه حقیقی وجودِ همه نفوس است. (1(
جا که نفس فرودین این توانایی را دارد که خود را از بندهاي ماده رها سازد، هر پرسش معیّنی در آن

وسیله آموزه مهم مربوط به آرامش ذاتی نفس پاسخ در نظام افلوطین بهارتباط با اخالق و اخالقیّات 
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توان فهمید که چرا افلوطین در بحث انسان پس از مرگ، نوعی بدن میجا شود. از همینمیداده 
گیرد؛ زیرا نفسی که بطور کلّی از ماده و لوازم آن می(مادي یا مثالی) براي بسیاري از نفوسی در نظر 

اند، که بسیاري از نفوس سزاوار رنج و سختید به آرامش ذاتی خواهد رسید و حال آنجدا شده باش
  پس باید به نوعی با قلمرو محسوس درگیر باشند.

آورد موضوعات مهمی براي فلسفه میاز نظر افلوطین، مشکالتی که نفس فرودین را به ستوه 
  بندي شود:ش دربارة مشیّت جمعنیست. این دیدگاه وي ممکن است با اشاره به بخشی از سخنان

هاي میانه فروترند ولی اند و از این جهت از انسانهایی که از اخالق غفلت کردهگروهی از بچه
کنند و آنان را به خاك میاي دیگر حمله اند، به دستهبه لحاظ بدنی خود را به خوبی پرورده

ي لذیذ و هاه به لحاظ بدنی، و خوراكاند و نکشانند، که نه به لحاظ اخالقی خود را پروردهمی
از  8،2،3ستانند. این منظره جز خنده سزاوار چه چیزي است؟ (ر.ك. میي نرم را از آنان هاپوشاك
  .)Mac kennaترجمه 

قانونی نبود بلکه چنان به البته افلوطین هرج و مرج طلب نبود و نیز طرفدار خشونت و بی
از نفوس توجه داشت که فلسفه را به عنوان کاري الهی  سعادت فردي و رستگاري نهایی هر یک

  ارتقاء داد، کاري که شایستگی تزکیه هر یک از نفوس از آلودگی تعلّقات وجود مادي را داشته باشد. 
آخرین سخنان افلوطین که فرفوریوس آن را نقل کرده است، به خوبی هدف فلسفه وي را 

 cf.Life of(شماست به خداي همگان باز پس دهید. تلخیص کرده است: بکوشید خدایی را که در 

plotinius,2( 

  ـ شر12ّـ 7ـ 4

کند و هم با استعداد میکه دیدیم کار نفس دو وجهی است، هم اصل خویش را تعقّل چنان
که نفس با مبدأ خاطر اینکند. بهمیرانی کردن، عمل تر، با شایستگی حکمخالّقیّت و به تعبیر مناسب

با برترین بخش نفس متّصل و در تماس است، نظم دادن وجود مادي از طریق  خویش، یعنی
گیرد که افلوطین آن را به تابش نور به فضاي میحرکتِ نامتعیّن انجام زحمت و بیحکومت بی

خاطر فراموشی، از اصل ). ولی نفسی که به14،8،1کند. (ر.ك.میتاریک و روشن ساختن آن تشبیه 
دهنده ندارد، بلکه تنها عمل خالّق یا تولیدي دارد. این است یگر عمل نظمخود جدا شده است، د
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  ). 1،5،3داند. (ر.ك. میجا نقلمرو وجود مادي که افلوطین آن را براي خیر، چیزي بیشتر از آرزوي بی
داند، نفسی است که نیروي حکومت بر مادون مینفسی که تکمیل خود را در تولید رویش مادي 

ست داده است، در حالی که از طریق تعقّل، با منبع قدرت خود متّصل است؛ نفسی که با خود را از د
چه که خود تولید وسیله آنابزار رویش و تولید، در جستجوي فرجام خود است، نیز نفسی است که به

نفس گاه که کرده است، متأثّر شده است. در واقع، این منبع بدبختی، دشمنی و منشأ شرّ است؛ زیرا آن
گري و وثاقت ـ از هرگونه ادعاي فرمانروایی بر ماده ـ تهی شد، اسیر از هرگونه مبدأ و منبع هدایت
اقتضاي جا که ماده بیخاطر حّق الهی خود، بر آن فرمان براند و از آنچیزي خواهد شد که باید به

آن است  محض است، ژرفاي تاریکی است که شایسته دریافت هر صورت و شکل است و شایسته
  وسیله نور عقل و نفس روشن شده است، دریافت کند.که وجودي را که به

انگیزش از اصل خود، تحت فرمان مادّه قرار گیرد، همانند خاطر فراموشی غمگاه که نفس بهنآ
گیرد، بلکه از میماده خواهد شد و تحت تأثیر هر حرکتی یا رخدادي که در مسیر او پدید آید قرار 

که تأثیر خواهد پذیرفت و الوهیّت خود را از دست خواهد داد و بدین صورت به جاي آنچیز همه
ردیف قلمرو فرماندهی خود و یا فروتر از آن قرار فرمانروا باشد، فرمانبر خواهد شد و در نتیجه هم

جا که نفس تنها موجودي است که استعداد تجربه کردن شرّ را خواهد گرفت. در این صورت، تا آن
 cf. Encycleopedia of(دارد، شرّ رخدادي ذهنی یا روانی و یک موقعیّت وجودي است.

philosophy,p.27( معنا براي نفس نیست. ها، شرّ از نظر افلوطین یک آفت بیرغم همه اینولی علی
ه را به ي مادهااي ویژگیجا که باید بر ماده حکم براند، باید تا اندازهدهد که نفس از آنمیاو توضیح 

  )8،8،1منظور رام ساختن آن بپذیرد. (ر.ك. 
افلوطین از لوازم وجودي و نیز کالمی مربوط به شرّ و هر یک از مسایل مربوط به عدالت خدا ـ 

آیدـ پرهیز کرده است؛ زیرا او توضیح داده است که شرّ میکه اگر شرّ به خدا نسبت داده شود، الزم 
دهنده در قلمرو کون و فساد که محل و مسکن ماده است، الیت نظمتنها نفس را بدین خاطر که به فع

  دهد.میپردازد، تحت تأثیر خود قرار می
جا که نفس بالضروره هم عاقل است و هم فاعل، از طریق تضعیف یا تناقص میان نقش از آن

ماده است، اش یا گرفتار شدن یا سرگردان شدن میان هرج و مرج و آشفتگیِ انفعالِ محض که دوگانه
ناپذیر نیست؛ بدین خاطر که شرّ استعداد سقوط و در نتیجه آلودن به شرّ را دارد. با این حال شرّ چاره
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خاطر فراموشی) و بنابراین، صرفاً نتیجه محرومیّت است (نتیجه محرومیّت نفس از مرتبه عالی خود به
 )ibid(پذیر است. وسیله تجربه عاشقانه نفس، درمانشرّ به

  ـ عشق و سعادت13ـ 7 ـ4

چه ما معموالً با این واژه سر و کار گوید که بیش از آنمیاي دربارة عشق سخن افلوطین به شیوه
شناسانه است که نفس ـ که وضعیتی هستی )eros(داریم، جهانی و کیهانی است. از نظر وي، عشق 

ه است و اینک اشتیاق بازگشت موقعیّت خود را به عنوان فرمانرواي الوهی قلمرو مادي فراموش کرد
و  )Renia(کند که عشق زاده فقر میکند. وي همچون افالطون ما را یادآوري میبه آن را داردـ تجربه 

  ).cـ 203bاست. (ر.ك. افالطون، سمپوزیوم،  )Pros(غنا 
آغوش شده است و اصل خود را فراموش جا که نفس بسیار صمیمانه با حوزه مادي هماز آن

چه را از دست داده است، به دست کند و آرزو دارد آنمیست، نوعی فقر وجودي را تجربه کرده ا
انجامد یعنی یک اشتیاق وجودي؛ اگرچه نتیجه این اشتیاق، میآورد. این وضع به کششی روحی 

). نفس 4،8،4شناسد، نیست. (ر.ك. میاغلب، آزادي فوري یا رهایی که افالطون آن را همچون آرمان 
کند. این عمل از نظر میآرزو را بسیاري از اوقات از طریق میل به تولید مثل یا توالد مادي اظهار این 

رنگ یا ناپسند از نیروي مولّدي است که از طریق تعقّل براي نفس افلوطین، تنها واکنش یا تقلید کم
  یابی است.قابل دست

نی به خودي خود شرّ است. بلکه گوید که مهر انسانی یا حتی محبّت شهوامیباري افلوطین ن
تنها در صورتی شرّ است که نفس آن را به عنوان تنها ظهور یا غایت اشتیاق خود بشناسد. (ر.ك. 

 )Noetos Kalon(). اشتیاق یا عشق حقیقی و اصیل مربوط به زیبایی محض یعنی زیبایی عقل 1،5،3
  شود.میوسیله تعقّل شناخته است که به
یبایی تغییرپذیر نیست و سرچشمه هر زیبایی زمینی یا مادي یعنی هر زیبایی جا که این زاز آن

واسطه از گاه خواهد یافت که به درك عمیق و بیتغییرپذیر است، نفس خوشبختی حقیقی را آن
رسد) میکه نفس نه تنها به درك حسی از زیبایی (که از طریق حواس به او گاه زیبایی دست یابد. آن

ه به دانش حقیقی از منبع زیبایی نایل شد، خود را متّحد با برترین نفس خواهد یافت دست یافت بلک
گونه که و خواهد فهمید که تجسّم و اتصال وي با ماده، تجلّی ضروري وجود عقل بوده است؛ زیرا آن
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فس جا که امکان وجود و پیدایش و تولید مثل موجودات دیگر باشد، نگوید، تا آنمیافلوطین آشکارا 
). اگرچه این به معنی لغزیدن 4ـ 3، 8،4باید به عمل تولید و پیدایش موجودات ادامه دهد. (ر.ك. 

  موقتی نفوس جزیی به دامن شرّ است.
باید در نظر داشت که حتی بازگشت نفس به شناسایی موقعیت حقیقی خود و تجربه کردن 

جا نفرد نیست بلکه فی نفسه، تا آناي ضمنی در زندگی درونی یک موجود مخوشبختی، صرفاً حادثه
ي نفوس در قلمرو مادي بطور مستقیم در بقاء و نگهداري جهان کمک هاو تجربه هاکه فعالیت

ردیفی با وجود مادي و از کند، حوادثی جهانی و کیهانی است. این استعداد نفوس جزیی به هممی
یّت براي ماده صرفاً منفعل است که طریق تجربه او به شکل دادن و فراهم ساختن تصویري از ابد

  نهد.میطبیعت را بنیان 
آید میوسیله اشتیاقی به دست رهایی نفس در حالی که موقعیّت مناسب خوشبختی اوست و به

که عشق نام دارد، نباید به عنوان بازگشت جهان چند پاره تلقی شود، بلکه باید این فرایندِ تقسیم به 
یابی احتمالی او به خوشبختی را به عنوان یک حرکت ق و دستنفوس جزیی، تجربۀ شرّ و عش

  دهد.میضروري و ابدي بدانیم که در آخرین نقطه تجلّی نیرویی که همان واحد است، رخ 

  ـ صعود و بازگشت14ـ 7ـ 4

افلوطین براي تجلّی، دو مرتبۀ جداي از هم قائل است. مرتبه نخست آن، فیضان است که جویبار 
آید. مرتبه دوم، میریزد و بدین طریق کثرت پدید میندازه حیات است که از واحد فرو اشکل و بیبی

آید.  میرجوع است که بازگشت به واحد و تعقّل اوست. در این مرتبه است که شکل و نظم پدید 
)cf.r.t.wallis, Neoplatonism,65-6 .( این رجوع غیر از رجوعی است که در پایان قوس نزول تحقق

ویژه ابد. در رجوع مربوط به پایان قوس نزول، نفوس جزیی از طریق ریاضت و قطع تعلّقات بهیمی
  کنند.میبدنی، خود را آماده جدا شدن از تن و بازگشت به مبدأ خویش که مقصد آنان نیز هست، 

شود. به همین خاطر است که تعلّق میبا جدا شدن از تن و قطع تعلّقات، سیر بازگشت آن شروع 
رو تجدید پیوند نفس ه بدن حتی اگر پس از مرگ باشد، نشان فرانرسیدن زمان بازگشت است؛ از اینب

و بدن در زندگی پس از این جهان، براي افلوطین قابل تصوّر نیست؛ زیرا وارد شدن به این زندگی 
 .cf(واال (پس از مرگ) به ترك تن که ذاتاً و اساساً با نفس در تقابل است، مشروط است. 

Encycleopedia of … p.32(  





   
  
  
  
  
  

  : مقدمات بخش یکم
  

  ـ سري بودن برخی از معارف1ـ1ـ1

هـم  ،این رازها .ع شده استمنبراي دیگران  هاهایی دارد که از بیان آنو راز معارف الهی رمزـ 1
هـی داراي سـطوح لهم انسان و هم معاد. به تعبیر دیگر، معـارف ا هم والیت، مربوط به توحید است،

کـه بـا سـطوح مختلـف و  انسان داراي سطوح مختلفی است، سـطوحی گونه که؛ همانمختلف است
برخی از این معارف، ویژة وجود مبارك حضرت ختمی مرتبـت  .ها مطابقت داردطبقات متعدد انسآن

که آن چنان ،یابی به آن را نداردن پاك اوست و هیچ کس حتی انبیاء و اولیاء نیز استعداد دستاو خاند
نـه مالئـک مقـرب در آن  ،تی است که هیچ کس را در آن سهمی نیستوقا حضرت فرمود: مرا با خد
 ). به گفتۀ سید این سخن اشاره به اختصاص برخـی360، 18بحار االنوار، (. شریکند و نه انبیاء مرسل

اسرار الهی به آن حضرت است و مقصود این است که آن حضرت با حق تعالی حـاالت و اوقـاتی  از
گویی  .نه مالئک مقرب نه انبیاء مرسل و نه دیگر مخلوقات الهی ،آگاه نیستدارد که هیچ کس بر آن 

در  این سخن اشاره به این نکته دارد که این اسرار در وقت و حالی بر او آشکار می شود و این انـوار
گردد که از تعلقات جسمانی و روحانی، حتی از نبوت و رسـالت نیـز تجـرد بر او پدیدار می ايمرتبه
در حالی که نه چون حال مالئک مقرب است تا آنان با وي شریک باشـند و نـه چـون حـال  ،دبیامی

حالی است فراتر از حد نبوت و رسـالت و قـرب  الن الهی با او همتا باشند.وانبیاء مرسل است تا رس
، 18(بحـار االنـوار،  .نلمـۀ الحترقـتأدنوت  لو مالئک؛ مقامی است که جبرئیل در مورد آن می گوید:

دیگر جبرئیل وجود نخوا هد داشت. در این وقت است کـه اسـراري بـر آن  در این صورت و ). 382
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. هیچ یک از مخلوقات الهی در آن سـهمی ندارنـد که ویژة اوست و شودمیحضرت آشکار و نمایان 
ه نـ پیداست که افشاي چنین رازي بر دیگران نه رواسـت و ). 48(ر.ك. جامع االسرار و منبع االنوار، 
و  سـر گنجد تا براي دیگران بیان شود یا دیگران آن را فهـم کننـد.شدنی. در قالب مفهوم و زبان نمی

پـس در موضـوعات  .ناپـذیري آن را بـه همـراه داردبودن آن، بیان ناپذیري و نیز فهم سرّ .ویژه است
(ص)  بتوجود دارد که اختصاص به مقام حضرت ختمی مرت یمختلف معارف دینی، حقایق و دقایق

  دارد. و اوصیاء ختمیین (صلوات اهللا علیهم اجمعین) 
. کل بـاب ألـف ألـف بـاب فتح اهللایرسول اهللا الف باب من العلم لقد علّمنی  ) فرمود:عامیرمؤمنان (

 ۀبهت به الضطربتم اضطراب االرشـیاُ علی مکنون علم لو جتندمإ. و نیز فرمود: )29، 26(بحار االنوار، 
و اهللا لو شئت أن أًخبـر همچنین فرمود: ).  335، 77؛ 4، 35؛ 234، 28(بحار االنوار،  .ةفی الطوي البعید

تکفروا فیّ برسول اهللا صلیّ اهللا علیه کلّ رجل منکم بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه لَفعلت و لکن أخاف أن
توان نه کسی  وي شنیدن آن است اقایقی وجود دارد که نه کسی را یارح ).173(نهج البالغه، خ و آله.

دارد و  ص). این حقایق که اسرار ویژة معارف الهی است اختصاص به خاندان پیامبر (را دارد فهم آن
  کوشند.طر است که در پنهان داشتن آن میبه همین خا ،اي نیستهیچ کس را از آن سهم و بهره

هـا هم معارفی که بـراي آني فهم این گونه اسرار الهی را ندارند بلکه از فاعموم مردم نه تنها یار
بیان آن معارف نیـز سـبب حیـرت و تردیـد  ،به این خاطر .کنندنیز پرهیز می است ممکن ولی دشوار

شـد، جـاري می )صگاه که چیزي از این معارف بر زبان خانـدان پیـامبر(آن ،رواز این ؛شودها میآن
  ه از حضرت امیرمؤمنان (ع) پرسیدند.کچنان گویی؟پرسیدند که: آیا غیب میمخاطبان با تردید می

ــه گفتــه ســید فرمــود: ایــن غیــب نیســت بلکــه از صــاحب علمــی، فــرا گرفتــه حضــرت ام. ب
 ر،منبــع االنــوا جــامع االاســرار و(ر.ك.  مقصــود از صــاحب علــم، حضــرت ختمــی مرتبــت اســت.

ز افشــاء اســرار هاي فــراوان از پرهیــز اولیــاء خــدا انمونــه ).250، 32؛ 121، 57؛ بحــار االنــوار، 45
همــه مراتــب  کــه الهــی، در اخبــار و روایــات وجــود دارد کــه هــم نشــان دهنــدة ایــن نکتــه اســت

نـه  ؛ هـم همگـان توانـایی فهـم آن را ندارنـد؛معارف الهی براي همگان مناسـب و سـودمند نیسـت
تـوان بـراي همگـان آشـکار و نمایـان سـاخت. بـراي هـر توان از همگان دریغ داشـت و نـه میمی

  به تعبیر مالي رومی: ها را بیان داشت.نایا گروهی، باید اندازه مناسب همفرد 
ــه جــو ــد اي حکــیم رخن ـــه گفتن   این فریب و این جفــا بــا مــا مـگــو  جـمل
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  بـــر ضــعیفان قـــدر قـــوت کــــار نـــه  چــار پـــا را قـدر طــاقت بــار نـــه
ــت ــدازه وي اس ــرغ ان ـــر م ـــۀ ه   ی اســتطعمــۀ هــر مـــرغ انجیــري کـــ  دانـ
  طـفل مسـکین را از آن نـان مـرده گیـر  طـفل را گـر نـان دهـی بـر جـاي شـیر

ــدان ـــه دن ــرآرد بعــد از آنچــون ک   هـم بخــود گــردد دلـش جویـاي نـان  ها ب
ــود ــرّان ش ـــه چــون پ ــر نـارست ــرغ پ ـــود  م ـــۀ درّان شـ ـــر گـربـ ـــۀ ه   لـقـم
ـــخود ـــپرّد او ب ـــر ب ـــرآرد پ ــون ب   نیـک و بــد بـی تــکلف بــی صفیــر  چ

  کنیم: هاي از روایات را که به نوعی داللت بر این امر دارد را به اختصار بازگو مینمونه
) پرسید: حقیقت چیست؟ حضرت فرمود: تو را چکار با حقیقـت؟ بـه عـ کمیل از امیرمؤمنان (1

 :میـل گفـتدر حالی که شایستۀ آن نیستی. ک ،کنیگفتۀ سید یعنی تو کیستی که از حقیقت پرسش می
تو نیستم؟ حضرت فرمود هستی ولی بیش از نمـی از دریـاي  و از اصحاب سرّ مگر من از یاران ویژة

آري تو از یاران ویژة من هستی ولی شایستۀ چنین اسرار  ،رسد. به تعبیر سید میاج علوم من به تو موّ
ي تو. زیرا تو تاب تحمـل آور است هم براو رموزي نیستی زیرا بیان چنین اسراري هم براي من زیان

کمیل پرسید: آیا کسی چـون تـو،  .بیش از اندازة وجودت را نداري و این اسرار بیش از اندازة توست
ت و استعداد هر نیازمنـدي علوم و حقایق احاطه داري و ظرفیّ نیازمندي را برانی؛ کسی مانند تو که بر

مقصودشان بـازداري؟ بـه خـدا  دستیابی به از دانی: نیازمندان را از حق خویش محروم سازي ورا می
. (ر.ك. جـامع آمـوزش دهـی ،شفهم و اسـتعداد هر کس را به قدر ،تو و مانند تو ،قسم چنین نیست

   ).231، 2؛ بحر المعارف، 52االسرار و منبع االنوار، 
ریکی است که در خلوت و تا (ع) که کمیل از یاران ویژة امیرمؤمنانرغم اینکه که علیحاصل آن

ولی باز هم استعداد دستیابی به اسرار ویژه  ،ها برده استحضرت بهره آن و شب هنگام از تعالیم ویژة
روست که حضرت در پایان این گفتگو وي را به خاموش کردن چراغ امر نمود یعنـی از این ؛را ندارد

و ایـن بود گفته شـد چه قابل گفتن بدین جهت که آن ،وي را به سکوت و پرهیز از گفتگو فرمان داد
  رسد.یعنی پایان و مرز توانایی کمیل در فهم معارف الهی که البته کمتر کسی نیز به پایۀ او می

  چنین آمده است که: است (ع) ـ در اشعاري که منسوب به امام سجاد2
ـــی ـــ ان ـــن مـتالک ــ  علمـــی جـــواهره م ــري الـکی ــا ی ـــلح ــاتفیفت لـق ذوجه   ن

ـــد ــــتقدم و ق ـــا اـن ـــ فیه ـــناب   سناـه الحـــلـــع الحســین و وصــی قبـمــ  و حس
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ــل  بــه لــو ابــوح وهر علــمـرب جــفــ ــی لقی ــتل ــنم : ان ــعی م ـــال دـب   ناـوث
  حســنا اتونهـا یــمــ حـبـــاق رونـیــ  ال مســـلمون دمـــیـو الســـتحلّ رجـــ

اشعار یاد شده را به آن حضرت  ).167ص، هاالصول العقلیمقدمه کتاب وافی و در (فیض کاشانی 
نسبت این شعار بـه حضـرت امـام زیـن  ).در تعلیقۀ بر آن( ،محدث ارمويهم چنین  .ددهنسبت می
  .داند).  آن را از آن حضرت می35ـ 36، ص 7(ج زنی لف الغدیرؤرا مشهور می داند و م (ع)العابدین

سازم مبادا که حقیقت بر نادانی آشکار گردد و با ما گوهرهاي گرانبهاي دانش خویش را پنهان می
  زد.درآوی

  اند.امیرمؤمنان (ع) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در داشتن این گوهرها بر من پیشی جسته
  پرستان خواهند خواند.بسا دانش ارجمندي که اگر آن را آشکار سازم مرا از بت

ترین کارهایشـان را پسـندیده مردمانی مسلمان، ریختن خون مرا روا خواهند داشـت کـه زشـت
  دانند.می

کند بدین خاطر که آشکار ت پنهان میکم ظرفیّ بهایی از دانش را از افراد نادان ورهاي گرانگوه 
به علومی آگاهی دارد و افشاء  .ساختن آن، چیزي جز رنج و زحمت بلکه آشوب و فتنه به دنبال ندارد

چـه گوهرهـاي بدان آگاه بودند.  )، امام حسن و امام حسین (ع)عیش از او، امیرمؤمنان (پکند که نمی
مانان لسازند و مسپرستی متهم میاي نزد اوست که اگر زبان به آن بگشاید، او را به بتعلمی گرانمایه

پرسـتی، روا دانند ریختن خـون او را بـه اتهـام بتترین کارهاي خود را نیک و پسندیده میکه زشت
  دانند.می

) ص( اهللا لقـد آخـی رسـول ان لقتلـه وفی قلـب سـلم لو علم ابوذر ماـ امام سجاد (ع) فرمودند: 3
به راستی اگر دو یار و دو برادر . )343، 22؛ بحار االنوار، 37، 7، (الغدیر ظنکّم بسائر الخلق بینهما، فما

ها عقد اخوت و پیمان برادري ایجاد نمـود، ن آنای) مص( خدادیک بودند که رسولنزکه چنان به هم 
دیگري (ابـوذر) عـین  ،داندلمان) عین ایمان و حقیقت میسیکی ( چهاین اندازه متفاوت باشند که آن

هنـد سد، دیگر مردمانی که این اندازه هم به یکدیگر نزدیـک نیسـتند، چگونـه خواشناطل میکفر و با
  بود؟ 

ـ به گفتۀ سید به خاطر آگاهی اویس قرنی بر اسرار الهی بود که به چنـان شایسـتگی و بزرگـی 4
مـن « ی النشق روح الرحمن مـن طـرف الـیمن، و وردنّإ ودربارة او فرمود:  ص)( رسید که رسول خدا
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شخصاً یقال له بالیمن لَ نّإ: )ع(له  له سلمان عن هذا الشخص فقالهأو من قبل الیمن، و قد س »ناحیۀ الیمن،
منکم فلیقرأه شفاعته مثل ربیعۀ و مضر، اال من رآه حدة، یدخل فی احشر یوم القیمۀ امۀ ویاویس القرنی، 

  ). 47. (ر.ك.جامع االسرار و منبع االنوار، ی السالمعنّ
. (بحـار م النـاس علـی قـدر عقـولهمکلّـإنّا معاشر االنبیاء اُمرنـا ان ن) فرمود: ص( ـ رسول خدا5 

به گفتۀ سید اظهار اسرار معارف الهی براي افراد ناشایسـت، خـالف ادب و شـریعت  ).85، 1االنوار، 
که گفتـه شـده اسـت: (ر.ك. نقـد آن براي افراد شایسته و مستعد، عین ادب است. چناناست اما بیان 

  ). :110النقود، 
ــل  و آداب اربـــاب العقـــول لـــذي الهـــوي ــد ذوي العق ــکر عن ــل الس ــآداب اه   ک

    و قیل:
  و مــن منــع المســتوجبین فقــد ظلــم  و مـــن مـــنح الجهّـــال علمـــاً أضـــاعه
را جایی آشکار کنیم که نه به معارف ستم شود و نـه بـه اقتضاي ادب آن است که اسرار معارف 

مخاطب. بیان آن براي نااهل و ناشایستگان، ظلم به آن است و دریغ داشتن آن از شایستگان، ظلم بـه 
رو، باید راه میانه را برگزید و به هر کسی به اندازة توان و استعدادش، رازگویی کرد. آنان است؛ از این

روي، گـاهی نکـاتی را این خواهیم دید، سید با همۀ احتیاط و کوشش براي میانهکه پس از ولی چنان
رو، گـویی از آن کند که در حد فهم همگان نیست و خود نیز به این نکته توجـه دارد؛ از ایـنبیان می

گوید: اگر چنین مواردي مشاهده شد، مـرا سـرزنش نکنیـد کـه چـرا عذر خواسته است. گویی او می
که گاهی این پرده برداشتن از اسرار، مقتضاي حال من بوده است. حـال اي، چه اینردهکشف اسرار ک

  گوید: من حال کسی است که می
قَوا ــو ســَ ــالوا ال تغــنّ و ل قَونی و ق ــَ ـــت  س قَونی لغنّ ـــَ ـــا س ـــین م ـــال حن   جب

  (همان).   
   

از نظریـات  مقصود از بیان سرّي بودن معارف الهی این است که در این رساله گاهی بـه بخشـی
و سید دربارة انسان خواهیم پرداخت که رمزآلود است و ثمرة تغنّی او پس از نوشیدن جـام سـکرآورِ 

  ).  است.21(انسان،  سقیهم ربّهم شراباً طهوراً
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  ـ رابطۀ انسان و توحید 2ـ1ـ1

د و ـ نکتۀ دیگري که در فهم دیدگاه سید دربارة انسان، اهمیت ویژه دارد، رهیافت وي در توحی2
مراتب آن است. انسان در دیدگاه سید انسانی است که در قلب توحید قرار گرفته است؛ نه تنها جداي 

اش، عـین از توحید و بیرون از آن نیست و قابل شناسایی نیست، بلکـه در یکـی از مراتـب وجـودي
  جهی دارد.رو، تبیین توحید بویژه توحید وجودي، در این بحث جایگاه قابل توتوحید است؛ از این

  ـ  مراتب توحید1ـ3ـ 1ـ1
ها، نظریۀ توحیدي وي را تا اندازه ممکن سید در این موضوع، چند گونه بیان دارد که مجموع آن

  گوید: کند. نخست وي میو موافق ادبِ شریعت آشکار می
توحید با همۀ اقسام و مراتبی که دارد (و پس از ایـن بـه اختصـار آن را مطـرح خـواهیم کـرد).  

  طور کلی بر دو قسم است:هب
پـذیر ـ توحید اولیاء. توحید انبیا، توحید الوهی و آشکار کـه بـراي همگـان فهم2ـ توحید انبیا، 1

است، عبارت است از دعوت خلق به پرستش خداي مطلق و ترك خدایان مقیّد یا دعوت بـه خـداي 
یات قرآن به جنبۀ نخسـت تصـریح ).  برخی از آ70، هیگانه و نفی خدایان متعدد. (رك. اسرار الشریع

أجعـل االلهـۀ الهـاً  ).64(آل عمـران، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۀ سواء بیننا و بیـنکم دارد مانند: 
).  در آیۀ نخست به پرستش اهللا و پرهیز از پرستش خدایان متعدد 5. (ص، واحداً انّ هذا لشیء عجاب

اسـت و در آیـۀ دوم مخالفـان توحیـد، ایـن امـررا و پرهیز از پذیرش همتا بـراي وي دعـوت شـده 
  اند.آور پنداشتهشگفت

)؛ 19. (محمـد، فاعلم أنه ال اله االّ اهللابرخی دیگر از آیات قرآن به جنبۀ دوم تصریح دارند مانند: 
که شعار توحید است نیز به همین معناست، یعنـی  الاله اال اهللا).  کلمۀ 110.(کهف،إنّما الهکم اله واحد

اُمـرت أن اُقاتـل ی خدایان متعدد و اثبات خداي یگانه. این سخن رسول خدا (ص) نیز که فرمـود: نف
).  به همین نکته اشـاره دارد. در هـر صـورت، 113، 37(بحار االنوار، الناس حتی یقولوا ال اله اال اهللا، 

و نیـز پرسـتش و  دعوت پیامبران از آدم تا خاتم به منظور نفی خدایان متعدد و اثبـات خـداي یگانـه
  ستایش خداي مطلق و یگانه و نفی پرستش و ستایش خدایان مقیّد و متعدد بوده است.

توحید اولیاء که به موضوع بحث ما ارتباط دارد عبارت است از: توحید وجودي پنهان کـه بـراي 
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اولیاء، بـه ها توانایی فهم و دستیابی به آن را دارند. دعوت همگان قابل فهم نیست و خواص از انسان
مشاهدة وجود مطلق و پرهیز از مشاهدة وجودهاي مقیّد است و یا دعوت به اثبات وجود یگانـه کـه 

اند؛ بدین خاطر که وجودهـاي ممکـن، واجب بالذات است و نفی وجودهاي متعدد که ممکن بالذات
  ها، توحید اولیاء است. اند. توجه به معدوم بودن آندر واقع، معدوم و هیچ

که خـداي متعـال فرمـود: ت اگر چه به ظاهر وجود دارند ولی در واقع چنین نیستند، چنانممکنا
کل من علیها فان و یبقـی ).  و نیز فرمود: 88(قصص،  کل شی هالک االّ وجهه له الحکم و الیه ترجعون

ان ).  غیر از خداي متعال و وجه او، هر چیزي کـه بـه گمـ26.(رحمن، وجه ربّک ذوالجالل و االکرام
رسد، وجود دارد، فانی و هالک و معدوم است، به همین خـاطر اسـت کـه همـۀ عارفـان تصـریح می

روست کـه عـالم اند: در عالم جز خدا و اسماء و صفات و افعال او، چیزي وجود ندارد و از اینکرده
) عهستی همه اوست و از اوست و به خاطر اوست و به سوي اوست. اولیاي الهی از حضرت شیث (

  اند.کرده) که آخرین اولیاء است به همین امر دعوت میعکه اولین ولیّ است تا حضرت مهدي(
دلیل انحصار توحید بر دو قسم این است که نقیض توحید که شرك است بر دو قسم اسـت کـه 
عبارت است از شرك جلیّ و آشکار و شرك خفیّ و پنهان. شرك یا عیان است و یا نهان. شرك عیان 

ها، ماه، خورشید و ستاره و مانند آن. این شرك به خاطر آشـکار ها و سنگمانند پرستش بتو آشکار 
(انبیـا، إتخذوا مـن دونـه آلهـۀ که خداي متعال فرمود: و عیان بودن بین خلق، شرك جلیّ است چنان

نگی ).  این شرك در مقابل توحید الوهی قرار دارد. این عقیده به تعدد خدایان است و آن بـه یگـا24
  خدا.

شرك نهان و پنهان عبارت است از مشاهدة غیر حق تعالی و اثبات وجود بـراي آن در خـارج از 
وهم و گمان؛ مشاهدة موجودات ممکن مانند عقل و نفس و فلک و عناصر و موالیـد و دیگـر اشـیاء 

بـدان  اند بدین خاطر که در میان خلق نهان است و بـه آسـانی کسـیممکن. این شرك را نهان نامیده
. خیر أم اهللا الواحد القهـار یا صاحبی السجن أارباب متفرقونکه خداي متعال فرمود: کند چنانتوجه نمی
  ).39(یوسف، 

جا که غیر از این دو شرك، شرك دیگري وجود این شرك در برابر توحید وجودي است. و از آن
).  70اسـرار الشـریعه، ص  ندارد، توحید هم که در برابر شرك است منحصر به دو قسـم اسـت (رك،

  ها مراتبی داشته باشد.اگر چه هر یک از آن
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گوید: بعثت همه انبیاء و رسوالن با توجه به انحصار توحید در توحید الوهی و وجودي، سید می
) جز براي دعوت خلق به توحید الوهی و رهایی از شرك عیان و آشکار که مقابـل آن اسـت، عالهی (

) چیزي جز فراخوان مردم به توحید وجودي و عز دعوت همه اولیاء و امامان (که هدف انیست؛ چنان
رهایی از شرك پنهان و نهان که در برابر آن است، نیست. هر که از خدایان مقیّد و محدود روگردانـد 
و به خداي مطلق و یگانه روآورد، از عبادت خلق به عبادت خالق بازگردد و شعار توحیـد الـوهی را 

است بر زبان آورد، از شرك عیان و آشکار رها شده است و از نظر شریعت بر حسب ه اال اهللا ال الکه 
شود. چنین کسی از نجاستِ آشکارِ ظاهر و باطن که بـه گفتـۀ ظاهر، مسلمانِ مؤمنِ موحّد شناخته می

وجود ) پاك گشته است؛ و هر که از 28، توبه، انما المشرکون نجسخداي متعال ویژة مشرکان است، (
مقیّد روگرداند و به وجود مطلق روآورد و از مشاهدة ممکنات پرهیز کرده، به مشاهدة واجـب تعـالی 

است بر زبان آورد، از شرك نهان و » لیس فی الوجود سوي اهللا«بپردازد، و شعار توحید وجودي را که 
شود. شناخته می پنهان نیز نجات یافته است. چنین کسی به حسب باطنِ شریعت، موحّد عارفِ محقق

و ما یؤمن اکثرهم االّ و هم باطن و ظاهر او از نجاستِ شركِ نهان که اکثر مؤمنان به گفتۀ خداي متعال 
  گردد. (رك، اسرار الشریعۀ، همان).اند، پاك می).  بدان آلوده106، (یوسف، مشرکون

  ـ اهل شریعت، طریقت، حقیقت2ـ 3ـ 1ـ1
قسیم آن به سه قسم است. او بر این اساس که مؤمنان یـا اهـل بیان دیگر سید در زمینۀ توحید، ت

شریعتند یا اهل طریقت و یا اهل حقیقت، توحید را به توحید اهل شـریعت، توحیـد اهـل طریقـت و 
کند. توحید اهل شریعت همان توحید الوهی است که عبـارت اسـت از توحید اهل حقیقت تقسیم می

داي یگانه و مطلق. این توحید خود بر دو قسم است: قسم یکـم نفی خدایان متعدد و مقیّد و اثبات خ
مربوط به عوام و افراد آگاه از پیروان شریعت است. قسم دوم مربوط به صاحبان نظر و استدالل است 
مانند دانشمندان و خواص از پیروان شریعت. دستۀ اول، به یگانگی خداي متعال باور دارند و براي او 

آیاتی که نظر بـه انحصـار هسـتی در ی در عین باور به هستی و وحدت او؛ به شناسند ولشریکی نمی
). تـوجهی 11(شـوري،  لیس کمثله شـی و هـو السـمیع البصـیر،خدا یا انحصار کمال به او دارد مانند 

لـو  شود. توجه آنان به ظاهر آیاتی چـون:ندارند بلکه اگر توجه نیز نمایند، چیزي از آن نصیبشان نمی
و مانند آن است. باور دارند که خـداي متعـال، زنـده، دانـا،  ).22(انبیاء، ا آلهۀ االّ اهللا لفسدتا کان فیهم
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). و بـاور 3(سبأ، ال یعزب عن علمه مثقال ذرّة دانند که: ها است و میتوانا، شنوا، بینا، گویا و مانند این
و النفعاً و الیملکون موتاً و الحیوةً  ال یملکون ضراًها و خدایان دیگر غیر از خداي متعال، دارند که بت
ها که مشرك و کافرند، پرهیز پرستان و مانند آن). و نیز باور دارند که باید از بت3. (فرقان، و ال نشوراً
یا ایها الّـذین آمنـوا ال تتّخـذوا الکـافرین اولیـاء که خداي متعال بدان دستور داده است که نمود چنان

). اینان که به قدر 22؛ (مجادله، ماً یؤمنون باهللا و الیوم االخر یوادّون من حادّ اهللاال تجد قو). 144نساء، (
توان یا توجه خود به ظواهر شریعت ایمان دارند، جـان و مـال و آبرویشـان در دنیـا در پنـاه ظـواهر 
شریعت محترم و در امان است و در آخرت امیدشان به فضل و رحمـت خـداي متعـال اسـت (ر.ك. 

  ). 74فانّ اهللا ذو الفضل العظیم. (آل عمران، ). 53الشریعۀ، اسرار 
اند و از گانۀ موحدان که توحید پیروان شریعت را شناختههاي سهحاصل آن که گروه اول از گروه

هاي دوگانۀ توحید هستند که به توحید الوهی یـا توحیـد اند، همان دستۀ اول از گروهآن پیروي کرده
  بندي تفاوتی نیست.جا بین این دو تقسیمند و تا ایناانبیاء شهرت یافته

  توحید اهل طریقت 3ـ 3ـ 1ـ1
سالکان طریقت پس از دستیابی به توحید پیروان شریعت و تحقق در آن، یگانگی خدا را با چشم 

یابند که در عالم هستی جز خداي یگانه کسی نیست و فاعلی جز او نیسـت؛ از بینند و میبصیرت می
دانند و بدین خاطر از دیگر اسباب و علل که چیزي جـز فعـل سوز میساز و سبباو را سببرو، این

گذارنـد و بـه نمایند و همۀ امور خویش را بـه او وامیکنند و بر او توکل میخدا نیست، قطع نظر می
اند. اینان دهاند. اینان به مقام توکل، رضا و مانند آن رسیها برسد و برایشان پیش آید راضیچه بدانآن

و من یتوکّل علی اهللا فهو حسبه إنّ اهللا بالغ امـره قـد جعـل اهللا لکـل اند که: مصداق این آیۀ کریمه شده
اند و بـه ایـن جهـت، ). اینان عالوه بر توحید فعلی به توحید وصفی دست یافته3. (طالق، شیء قدراً

اند. مقامی که در توحیـد قام رضا رسیدهکه گفتیم به ماند و چنانشایستگی بهشت صفات را پیدا کرده
 ).72(توبـه، و رضوان من اهللا اکبر که خداي متعال فرمود: رود، چنانوصفی عالیترین مقام به شمار می

، 1؛ منهج الصـادقین، 88(اوصاف االشراف، الرضا بالقضاء باب اهللا االعظم. و رسول خدا (ص) فرمود: 
  ). 75.ك. اسرار الشریعۀ، این توحید، توحید خواص است (ر ).556

گوید: این توحید، همان اسـت کـه سید با نقل بخشی از سخنان خواجه عبد اهللا انصاري (ره) می
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شیخ هروي به عنوان مرتبۀ دوم توحید معرفی کرده است. به تعبیر شیخ هـروي ایـن توحیـد عبـارت 
متعـال، گذشـتن از بگـو است از ساقط کردن اسباب ظاهري از سببیّت و انحصار سـببیّت در خـداي 

مگوهاي عقل، مستقل از شواهد بودن، در پی دلیل نبودن و توحید را به دلیل وابسته نکردن، توکـل را 
به اسباب مربوط نساختن، نجات و رهایی را نتیجۀ وسایل ندانستن و در عین حال، هـر چیـزي را در 

دن، علل را شناختن و علیـت را اي را به زمان ویژة خود اختصاص داجاي خودش گذاردن، هر پدیده
  ).611ـ 613ها سلب کردن. (ر.ك. عبد الرزاق کاشانی، شرح منازل السائرین، از آن

این توحید، توحید خواص است و میان توحید عوام و توحید خاص الخواص قرار دارد. هـم بـا 
حیـد اهـل توحید اهل شریعت متفاوت است و هم با توحید اهل حقیقت. تفاوت ایـن توحیـد بـا تو

شریعت در این است که اوالً توحید اهل شریعت، علمی است ولی توحید اهل طریقت، عینی اسـت، 
شود و این توحید سبب رهایی از مراتبـی ثانیاً توحید نخست سبب رهایی از شرك عیان و آشکار می

 گردد.از شرك نهان و پنهان نیز می
وت است؛ زیرا که این توحید بر اساس توکل هم چنین این توحید با توحید اهل حقیقت نیز متفا

آید و دستیابی به آن به تحصیل مقامات و مراتب و نیز تخلّـق و تسلیم و رضا و مانند آن به دست می
دهندة این است که این توحیـد، ها نشانبه اخالق الهی و اتّصاف به صفات او بستگی دارد و همۀ این

صف و موصوف است، تا صفتی نباشد، موصوفی نباشد توحید وصفی است که فرع وجود وصف و وا
و تا کسی این صفت را بر آن موصوف حمل نکند یا از آن انتزاع نکند، چنین توحیدي تحقق نخواهد 
یافت. به همین خاطر است که این توحید خالی از نوعی کثرت نیسـت بلکـه از جهتـی عـین کثـرت 

و مانند آن است و پیداست که کثرت با توحید، است، چون مشتمل بر وکیل و موکّل، راضی و مرضی 
  سازگار نیست. پس این توحید، توحید آمیخته به کثرت است و نه منزّه از آن. 

اما توحید خاص الخواص یا اهل حقیقت بر اساس فنـاء محـض و محـو کلـی و عبـور از همـۀ 
گـذرد مـه چیـز در مییابد. صاحب این توحید از همقامات و مراتب و اضافات و اعتبارات تحقق می
(ر.ك. اسرار الشریعه، التوحید اسقاط االضافات.  اند:حتی از هستی خود. به همین خاطر است که گفته

همان). در توحید اهل طریقت، موحّد باقی بود ولی در توحید اهل حقیقت، تنها توحید باقی اسـت و 
ن؛ اسالم، ایمان و ایقان؛ اصحاب شمال، هاي علم الیقین، عین الیقین و حق الیقیموحّد فانی است. واژه

گانۀ یاد شده توحید اشاره دارد. (همـان). در جـاي خـود اصحاب یمین و مقرب سابق، به مراتب سه
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  خواهیم گفت که اصحاب شمال اهل توحید نیستند.
الدنیا حرام علی اهل االخرة، و االخرة حرام علی اهل الدنیا، ) که فرمود: صاین سخن رسول خدا (

گانه اشاره دارد، زیرا دستۀ اول از موحـدان از . (همان). به همین مراتب سههما حرامان علی اهل اهللا و
جا که در توحید نیز اهل تقلید و متوقف بر ظاهر هستند، اهل دنیایند بدین خاطر که از دنیـا عبـور آن

در شناخت خدا و دستیابی  روست کهاند، هم در طلب دنیایند و هم دل در گرو آن دارند؛ از ایننکرده
یعلمون ظاهراً من الحیوة الدنیا و هم عن االخرة هم به توحید نیز اسباب و ابزارشان، دنیاست. آیۀ کریمۀ 

  ). دربارة آنان صادق است.7(روم، غافلون 
و چون گروه دوم در مرتبۀ توحید باطنی و عینی قرار دارند که باالتر از توحید علمی است، آنـان 

اند، ظاهر اند یا دست یافتهآخرت قرار داده است؛ زیرا آنان از دنیا گذشته و به آخرت دل بستهرا اهل 
اند و چون گروه سـوم در مرتبـۀ فنـا و اند و با چشم بصیرت، باطن و مطلوب را دیدهرا نادیده گرفته

، آنـان را اهـل اهللا اندباطن قرار دارند و به توحید ذاتی که باالتر از توحید علمی و عینی است رسـیده
دانسته است؛ زیرا آنان از ظاهر و باطن، دنیا و آخرت، غیب و شهادت، ملک و ملکوت گذشـته و بـه 

گونه که هست اند و او را با نور او آنذات حق تعالی، که غایت قصواي همۀ مظاهر است، دست یافته
(ر.ك. اسـرار ی و عرفتُ ربّـی بربّـی رأیتُ ربیّ بربّ) فرمود: صکه رسول خدا (اند، چنانمشاهده کرده

  . سبحان من ال یوصل الیه االّ بهاند: ). و عارفان گفته79الشریعه، 
) عکه امیر مؤمنان (اینان نه به دنیا اشتیاق دارند و نه به آخرت. هم دنیا به آنان مشتاق است چنان

ها مشتاق ). و هم آخرت به آن128 ،73(بحار االنوار، یا دنیا غرّي غیري قد طلّقتک ثالثۀ  مکرر فرمود:
. إنّ الجنّۀ اشوق الی سلمان من سلمان الی الجنـۀکه رسول خدا (ص) در بارة سلمان فرمود: است چنان

از روضه المتقین). بدین خاطر که سلمان به حکـم رسـول خـدا (ص) کـه فرمـود:  341، 22(همان، 
ه اهل دنیاست و نه اهل آخرت، ولی بهشـت از ). ن190، 2سلمان از ما اهل بیت است؛ (بحار االنوار، 

رو، بهشت بـه او مشـتاق یـا مشـتاقتر آخرت است بنابراین، مقام سلمان باالتر از بهشت است؛ از این
است. توجه او به بهشت توجه عالی به دانی است که نقص است و به همـین نکتـه اشـاره دارد ایـن 

). (ر.ك. 205، 25(بحـار االنـوار،  ئات المقـربین.حسنات االبرار سیسخن رسول خدا (ص) که فرمود: 
  ). 77اسرار الشریعۀ، ص 
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  توحید اهل حقیقت 4ـ 3ـ 1ـ1
توحید واصالن به حقیقت آن است که موحد، در عالم هستی غیـر از خـداي متعـال را مشـاهده 

غیـر از او؛ تر آن این است که در عالم هستی تنها خدا باشـد نـه نکند و غیر او را نشناسد. تعبیر دقیق
خاطر که هستیِ خدا ذاتی و حقیقی است و هستیِ غیرِ او، عارضی و مجازي است و هـر لحظـه بدین

 کلّ شـی هالـک االّ وجهـه، لـه الحکـم و الیـه ترجعـونکه فرمود: در معرض فنا و نابودي است چنان
). اوالً 26(رحمن،  کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام.). و نیز فرمود: 88(قصص، 

چه که ثابت و باقی است وجه اوست، خواه وجه او به معنی ذات او باشد یا به معنی اسم یا صفت آن
کـه پذیر است و ثانیاً این فنا و زوال متوقف بر زمان نیسـت، چنانذات او باشد؛ و غیر او فانی و زوال

است و از ازل تا ابد بـدون توقـف ادامـه  اند، بلکه پیوستهبرخی از فروماندگان در حجاب گمان برده
اي بقا و دوام نـدارد؛ و گونه که امواج دریا پیوسته در فنا و نابودي است و هیچ موجی، لحظهدارد. آن

  شود.گردد و قطره بودن آن نابود میهاي باران پیوسته در دریا فانی و هالك میچنان که قطرهآن
که هـیچ رو، از بین رفتنی نیستند چنانود دارند؛ از اینممکن است گفته شود که موج و قطره وج

موجودي از بین رفتنی نیست. این نکته بدین خاطر مطرح شده است که وجود قطـره و مـوج مسـلّم 
گاه از بین رفتن آن مورد تردید قرار گرفته اسـت و حـال آن کـه چنـین نیسـت. گرفته شده است، آن

ه وجود آن دو اعتبار و لحـاظ عقلـی یـا وهمـی اسـت. وجـود اصوالً قطره و موج، وجود ندارند بلک
حقیقی و عینی مربوط به دریاست اما وجود قطره و موج لحاظ ذهنی است و اگر لحاظ ذهنی نباشـد، 

  اند:که گفتهاي وجود دارد و نه موجی. چناننه قطره
ــدم ــی ق ــان ف ــا ک ــی م ــر عل ــر بح ـــــار  البح ـــــواج و انه ـــــوادث ام   ان الح

ـــــک اشـــــک ـــتار  ال تشـــــاکلهاال تحجبنّ ـــی اس ـــا فه ـــکّل فیه ـــن تش   عمّ
  ).77ـ 8(ر.ك. اسرار الشریعۀ، صص   

گانۀ توحید که به عنوان توحید اهل شریعت، اهل طریقت و اهل حقیقت مـورد اشـاره مراتب سه
اند. توحید فعلی عبارت اسـت قرار گرفت به تعبیر دیگر توحید فعلی، وصفی و ذاتی نیز مطرح نموده

که بتوان فعل را به فاعل یگانه حقیقـی ها تا اینرفتن هر فاعل و فعلی و پنداري دانستن آناز نادیده گ
که همۀ افعال از اوست نسبت داد. به عبارت دیگر توحید فعلی آن است کـه موحّـد در عـالم هسـتی 

هاي متعددي در طول یا عـرض آن واحـد یگانـه ببینـد و یک فعل و یک فاعل مشاهده کند، نه فاعل
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  ). 79ذیرد و نه افعال متعددي در طول یا عرض آن فعل واحد بسیط مشاهده کند. (همان، ص بپ
داند ولـی بـا سید این مرتبه از توحید را در برخی موارد، تعبیر دیگري از توحید اهل شریعت می

شود که چنین نیسـت، زیـرا توجه به اشارات وي در همین موارد و تصریح در موارد دیگر، معلوم می
گوید: حتی یثبت قدمـه العقلـی فـی التوحیـد الفعلـی. ر همین مورد پس از تعریف توحید فعلی مید

ها را فعل فاعل یگانه بداند و به وسیلۀ عقـل بـر آن اسـتدالل (همان). بنابراین هرگاه موحّد، همۀ فعل
را نیـز ها کـه اگـر همـۀ وصـفآورد و یا عقل وي آن را بپذیرد. این توحید اهل شریعت است چنان

  وصف موصوف یگانه بداند و از طریق عقلی بر آن استدالل کند نیز، توحید اهل شریعت است.
گونه است. به تعبیر دیگر هرگاه مـدار توحیـد، خـواه فعلـی باشـد خـواه در مورد ذات نیز همین

وصفی یا ذاتی، عقل باشد، توحید اهل شریعت است و در هر صـورت توحیـد وصـفی از نظـر سـید 
اي کـه موحّـد بـه است از نادیده گرفتن هر صفت و موصوفی و موهوم پنداشتن آن بـه گونـهعبارت 

چه ). آن80موصوف حقیقی یگانه که علت و مبدأ هر صفت و موصوفی است دست یابد. (همان، ص 
  توان گفت.دربارة توحید فعلی گفته شد در مورد توحید وصفی نیز می

تن هر ذات و وجودي و منحصر دانسـتن هسـتی در ذات توحید ذاتی عبارت است از نادیده گرف
اي که موحّد به وجود یگانۀ مطلق که هستی محض یگانۀ تعدد ناپذیري که خداي متعال است به گونه

اي که مبدأ و منشأ همۀ هسـتی و ظهـورات و ذوات اعتبـاري اسـت است دست یابد؛ به وجود یگانه
رسد و عـارف بـه مقـام فت و سیر عارف به کمال میبرسد. با وصول به این توحید است که هم معر

رسد که دربارة آن گفتـه یابد و به جایی میاستقامت و تمکین که باالتر از آن مقامی نیست، دست می
  (همان).لیس وراء عبّادان قریۀ. شود: می

هـا و کند کـه همـۀ فعلاقسام یاد شده توحید، شهودي است نه وجودي یعنی عارف مشاهده می
ها از اوست و جز ذات او وجود ندارد و این غیر از توحید وجودي اسـت کـه بـدان خـواهیم فوص

  پرداخت.
در پایان به دقت به این نکته خواهیم پرداخت که آیا توحید شریعت و طریقت و حقیقـت همـان 

  ها در فهم نظري، علمی و شهودي آن است یا نه؟ توحید فعلی و وصفی و ذاتی است و تفاوت آن
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  ) صـ اقسام توحید در استعاذة رسول خدا (5ـ 3ـ 1ـ1
گانۀ توحید داللت به نظر سید دعاي مشهور حضرت ختمی مرتبت (ص) نیز به همین مراتب سه

اللّهم انّی أعوذ بعفوك من عقابک و أعوذ برضـاك مـن سـخطک و دارد. دعاي آن حضرت این است: 
)، اشـاره بـه توحیـد أعوذ بعفوك من عقابـک( ). فراز نخست114، 4. (عوالی اللئالی، أعوذ بک منک

چه که سپر کیفر الهی است نه کار فعلی دارد بدین معنی که بخشش از اوست، کیفر نیز از اوست و آن
) اشـاره بـه توحیـد أعـوذ برضـاك مـن سـخطکمن و توست بلکه عفو و بخشش اوست. فراز دوم (

چه کـه از وصـف خشـم و سـخط اوست آنصفاتی دارد به این معنی که مهر از اوست، خشم نیز از 
) اشاره بـه توحیـد أعوذ بک منکتواند کند، وصف رضاي اوست و باالخره فراز سوم (جلوگیري می

  ).293ذاتی دارد. که فرار از اوست و پناه هم اوست. (ر.ك. جامع االسرار و منبع االنوار، 
اند و به عنوان نمونه: عالمـانِ نمودهگانه را به تعابیر دیگري نیز بیان اهل معرفت همین مراتب سه

اند و صاحبانِ مرتبۀ دوم را صاحب عین و واصالنِ بـه مرتبـۀ مرتبۀ اول توحید را صاحب عقل نامیده
اند. صاحب عقل کسی است کـه خلـق را ظـاهر و حـق را بـاطن سوم را صاحب عقل و عین دانسته

رو، حق از نظر او چون آیینه براي خلق از اینداند. خلق براي او آشکار و حق براي او پنهان است؛ می
شـود چـه دیـده میهاي مرتسـم در آن پنهـان اسـت و آنگونه که آیینه به وسیلۀ صـورتاست همان

شـود چه دیـده میگونه است. آنهاي منعکس شده در آیینه است نه خود آیینه، حق نیز همینصورت
گونـه کـه مطلـق در شـیده و پنهـان اسـت. آنخلق است نه حق و حق به وسیلۀ این صور خلقـی، پو

  حجاب مقیّد پوشیده و پنهان است.
رو، خلـق بـراي او آیینـه داند؛ از ایـنصاحب عین آن است که حق را آشکار و خلق را پنهان می

شود حق است. اگر حق بدون خلق ناممکن است پس خلـق وجـود چه که دیده میحق است زیرا آن
  ق، پنهان است.دارد و در پس پردة ظهور ح

بیند و در حق، خلق را. نه با دیدن خلـق، صاحب عقل و عین کسی است که در خلق، حق را می
شود. این بدین معنی نیسـت کـه شود و نه با دیدن حق، خلق فانی و زایل میحق از نظرش پنهان می

ناسـازگار اسـت بیند زیرا این با حقیقت توحید دو چیز وجود دارد یا صاحب عقل و عین دو چیز می
که پس از این خواهیم گفت حقیقت توحید یک بودن است و حقیقت موحـد، یـک دیـدن. زیرا چنان

منظور از دیدن حق و خلق و مانع نبودن هر کدام از آن دو براي دیگري این است که موحد، حقیقت 
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دت بینـد و از جهتـی خلـق؛ از جهتـی وحـهستی را که واحد و بسیط صرف است از جهتی حق می
بیند و از جهتی کثرت. نه وحدت سبب خفا و احتجاب کثرت است و نه کثرت، حجاب وحـدت؛ می

نه مشاهدة وحدت مانع مشـاهدة کثـرت اسـت و نـه مشـاهدة کثـرت سـبب دورمانـدن از مشـاهدة 
  که ابن عربی دربارة همین مراتب گفته است:). چنان80وحدت.(ر.ك. اسرار الشریعه، 

و فی الحق عـین الخلـق ان کنـت ذا   کنت ذاعـین ففی الخلق عین الحق ان
  سوي عین شیئ واحـد فیـه بالشـکل  و ان کنت ذا عین و عقـل فمـا تـري

  ـ توحید در کریمۀ تقوي 6ـ 3ـ 1ـ1
لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتّقوا و آمنوا و به گفتۀ سید کریمۀ 

). به همین مراتـب 93(مائده، تّقوا و آمنوا ثمّ اتّقوا و احسنوا و اهللا یحبّ المحسنین عملوا الصالحات ثمّ ا
إنّ الّذین آمنوا ثم کفروا ثمّ آمنوا ثمّ کفروا ثمّ ازدادوا کفراً لم که کریمۀ گانۀ توحید اشاره دارد چنانسه

گانـۀ رك، که در برابر مراتب سهگانۀ ش). به مراتب سه137(نساء، یکن اهللا لیغفرهم و ال لیهدیهم سبیالً 
توحید قرار دارد، اشاره دارد. (اگر توحید دو مرتبه داشته باشد شرك هم دو مرتبه دارد و اگر هر کدام 

» اذا ما اتّقوا و آمنـوا و عملـوا الصـالحات«از آن دو، سه مرتبه داشته باشد دیگري نیز سه مرتبه دارد.) 
د فعلی بعد از ایمان به خدا و رهـایی از شـرك آشـکار اسـت و اشاره به توحید فعلی دارد زیرا توحی

کسی که تقوایی به دست آورده است که پس از ایمان و عمل صالح است، این تقـوا بـراي رهـایی از 
، لیس علی الذین آمنـوا و عملـوا الصـالحاتشرك آشکار نیست زیرا رهایی از شرك آشکار با عبارت 

  حاصل شده است.
ــ تقـوا و ایمـان و عمـل 1اند باید اند و عمل صالح انجام دادهکه ایمان آوردهانبه تعبیر دیگر آن 
ـ تقوا و احسان کسب کنند. مرحلۀ اول، تقوایی است که پس از ایمان و عمل 3ـ تقوا و ایمان 2صالح 

صالح فراهم شده است و چون ایمان و عمل صالح پیش از تقوا سبب خالصی از شرك آشـکار شـده 
اي مرحلۀ اول، رهایی از شرك آشکار نیست بلکه براي رهایی از شرك پوشیده و پنهان است پس تقو

الشرك اخفی من دبیـب النمـل علـی صـفوانۀ است. شرکی که به فرمودة حضرت ختمی مرتبت (ص) 
تر ). از مور سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک نیز پوشیده158، 18(بحار االنوار،  سوداء فی لیلۀ ظلماء

بیننـد و در نتیجـه از آن پرهیـز تر است به همین خاطر اسـت کـه اکثریـت مؤمنـان آن را نمینو پنها
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  ).106(یوسف، ما یؤمن اکثرهم االّ و هم مشرکون ها گفته شود که کنند و حق است که دربارة آننمی
شرك گوید که: آن که پس از ایمان به خدا و عمل صالح که از بنابراین، کریمۀ یاد شده چنین می

آشکار رها شده است تقوا پیشه سازد و از شرك پنهان که دیدن غیر فعل خدا در عالم اسـت، پرهیـز 
کند، نسبت به صغایر بر او باکی نیست، زیرا که اهل توحید فعلی، از گناهان کوچکشـان بازخواسـت 

شـوند یـا ). می53 (زمـر، أنّ اهللا یغفر الذنوب جمیعاً). یا مشمول 296گردند (ر.ك. جامع االسرار، نمی
(فرقـان،  اولئک یبدّل اهللا سیئاتهم حسناتگردند و یا مشمول ). می5(فتح، یکفّر عنهم سیئاتهم مشمول 

  ). خواهند شد.70
) اشاره به توحید صفاتی دارد، زیـرا پـس از توحیـد فعلـی، توحیـد ثمّ اتّقوا و آمنوامرحلۀ دوم (

این خواهد بود که هر که از مؤمنان یاد شده که ایمـان و  رو، معنی آیۀ کریمهصفاتی قرار دارد؛ از این
اند، هرگاه تقوي پیشه سازند و از اثبات صـفات بـراي عمل صالح دارند و به توحید فعلی دست یافته

غیر خدا بپرهیزند و نیز از اثبات صفات زاید بر ذات خداي متعال پرهیـز کننـد و در ایـن راه تقـوا را 
  یابند.فاتی دست میرعایت کنند، به توحید ص

) اشاره به توحید ذاتی دارد که آخرین مرتبـه از مراتـب توحیـد و ثمّ اتّقوا و احسنوامرحلۀ سوم (
آخرین مقام از مقامات مشاهده است؛ زیرا پس از توحید فعلی و صـفاتی، توحیـد ذاتـی قـرار دارد و 

جـود نـدارد. (ر.ك. جـامع باالتر از آن چیزي که براي موجود ممکن قابل حصول و وصول باشـد، و
  ). 295ـ 297االسرار و منبع االنوار، 

اي که باالتر به تعبیر ابن عربی، هرگاه به این مقام دست یافتی و از آن چشیدي حقیقتی را چشیده
از آن در دسترس مخلوق نیست، بنابراین به بیش از آن طمع نداشته باش و خود را براي باالتر رفـتن 

محـض » نیسـتی«چه کـه هسـت، ت نینداز که باالتر از آن چیزي وجود ندارد، آناز این مقام به زحم
  ).435؛ شرح فصوص الحکم، 81است. (ر.ك. اسرار الشریعۀ، 

چه گفته شد، هر کس پس از دستیابی به توحید فعلی و صـفاتی، از اثبـات وجـود با توجه به آن
همراه با ذات حق، چیزي را مشاهده نکند،  براي اغیار بپرهیزد و تقوي پیشه سازد و در مقام مشاهده،

نه در ذهن غیري بشناسد نه در خارج، چنین کسی به توحید ذاتی که عـالیترین مقـام قابـل دسـتیابی 
جا که این مقام آخرین مقام و مرتبۀ سالکان و پایان براي مخلوق و ممکن است، رسیده است. و از آن

ه مقام مشاهدة آشکار است، وصف آنان قرار داده است و کمال عارفان است، پس از تقوا، احسان را ک
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و معناي آن یا این است که مؤمنان پس از  ).93(مائده، و احسنوا إنّ اهللا یحبّ المحسنین. فرموده است: 
نفی وجود اغیار و پرهیز از مشاهدة اغیار با حق تعالی، باید بـه کسـب مقـام احسـان بپردازنـد و بـه 

اهر آفاقی و انفسی اشتغال ورزند و یا این است که پس از وصـول بـه ایـن مشاهدة حق تعالی در مظ
مقام از توحید که باالتر از آن براي خلق ممکن نیست، دیگران را نیز براي این مشـاهده، راهنمـایی و 
ارشاد نمایند و در این مسیر، دیگر بندگان خدا را نیز با خود همراه سازند. در این صورت، ایـن مقـام 

پردازنـد. کنند و به تکمیل خلق می) اختصاص به انبیاء و اولیاء داردکه سفر چهارم را آغاز می(احسان
تر است (ر.ك. جامع االسرار و منبـع االنـوار، به نظر سید معناي دوم دقیقتر و مقام حاصل از آن عظیم

299.(  
لـیس علـی وام (ـ توحیـد عـ1کند حاصل آن که کریمۀ یاد شده براي توحید چهار مرتبه بیان می

اذا مـا اتقـوا و آمنـوا و عملـوا ــ توحیـد فعلـی (2)الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنـاح فیمـا طعمـوا
). سید پیش از ایـن، ثمّ اتّقوا و احسنواـ توحید ذاتی (4) ثمّ اتّقوا و آمنواـ توحید وصفی (3) الصالحات

  رتبه (توحید علمی و عینی) نام برد. سه مرتبه براي توحید بیان کرد و پیشتر از این براي آن دو م

  بندي بحث توحید ـ جمع7ـ 3ـ 1ـ1
بندي تعـابیر پیش از اشاره به بحث وحدت وجود، نگاهی دوباره به مراتب توحید به منظور جمع

کند و گاهی سه مرتبه، که دیدیم سید گاهی توحید را داراي دو مرتبه معرفی میسید الزم است. چنان
که توحید یا توحید انبیاء است یا توحید اولیاء. توحید انبیـاء همـان توحیـد الـوهی او در جایی گفت 

است و توحید اولیاء، توحیدي وجودي است. دلیل وي بر انحصار توحید در دو مرتبه، انحصار شرك 
جا که توحید نقیض شرك است، مراتب آن با مراتب نقیض آن برابـر خواهـد در دو مرتبه بود و از آن

اش اجتماع یا ارتفاع نقیضین است و محال. پس چون شرك یا عیان اسـت یـا نهـان، رنه الزمهبود وگ
  گونه است. عیان آن، الوهی است و نهان آن وجودي. توحید نیز همین

آیا شرك منحصر به دو قسم است و در نتیجه انحصار شرك که نقیض توحید است به دو قسـم، 
  شود: ت؟ در توضیح آن چند نکته یادآوري میدلیلی بر انحصار توحید به دو قسم اس

ـ مانعی ندارد که شرك یا عیان باشد یا نهان و توحید نیز که نقیض آن است یا عیان باشد و یـا 1
بندي با اقسام دیگر توحید سازگار باشد؛ مانعی ندارد که شرك نهان خود بر چند نهان. ولی این تقسیم
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  گونه باشد.یا ذاتی باشد و در نتیجه توحید نیز همینطور مثال فعلی یا وصفی قسم باشد به
صورت مطلق، از دقـت الزم ـ این نکته که توحید انبیاء الوهی است و توحید اولیاء وجودي، به2

ها به شرك برخوردار نیست؛ زیرا دعوت عام و فراگیر انبیاء بویژه در دوران آغاز بعثت که مخاطبان آن
گاه از توحید وجـودي وهی است ولی این بدین معنی نیست که انبیاء هیچعیان آلوده هستند، توحید ال

  ها را به آن دعوت نکرده باشند. سخن نگفته باشند و پیروان خود را بویژه خواص آن
استعاذة مشهور حضرت ختمی مرتبت گواه بر آن است. البته طبیعـت دعـوت انبیـاء کـه از نفـی 

ها به توحید الوهی اختصاص یافته خش مهمی از دعوت آنگردد همین است که بشرك عیان آغاز می
شود ایـن اسـت کـه کن شدن شرك عیان، آغاز میکه طبیعت دعوت اولیاء که پس از ریشهباشد چنان

ها به توحید وجودي و نفی شرك نهان اختصاص داشته باشد ولی ایـن هاي آنبخش مهمی از دعوت
ي دعوت نکرده باشند و اولیاء نیز دعوت به توحید الـوهی بدان معنی نیست که انبیاء به توحید وجود

نکرده باشند. اگر مخاطبان اولیاء کسانی باشند که همانند مخاطبان انبیاء به شرك عیـان آلـوده باشـند، 
که تاریخ فتوحات پس از پیامبران گواه بر آن ها نیز به توحید الوهی است نه وجودي، چناندعوت آن

 است.
ها با سطح فهم و اسـتعداد و لیاء از این جهت با یکدیگر تفاوتی ندارند. دعوت آنپس انبیاء و او

هـا مشـرکان و هاي فکري و فرهنگی و اجتماعی مخاطبانشان تناسـب دارد. اگـر مخاطبـان آنویژگی
پرستان ها مشرکان و بتها به توحید الوهی است و اگر مخاطبان آنپرستان عوام باشند، دعوت آنبت

  ها به توحید وجودي است. اشند، دعوت آنخواص ب
که نه انبیاء از دعوت به توحید وجودي فاصله داشتند و نه اولیاء از دعوت بـه توحیـد حاصل آن

شـود الوهی. و نیز تقسیم توحید به الوهی و وجودي مانع از تقسیم آن به اقسام دیگر نیست، بلکه می
  ها اشاره شده است تقسیم نمود.از آنتوحید وجودي را به اقسام دیگري که به برخی 

که در جاي دیگر توحید انبیاء ـ سید توحید فعلی را توحید اهل شریعت دانسته است و حال آن3
را که همان توحید اهل شریعت است، توحید الوهی نامیـده اسـت. توحیـد الـوهی بـا توحیـد فعلـی 

برخی از اقسام شـرك نهـان اسـت و متفاوت است. توحید فعلی از اقسام توحید خواص و در مقابل 
بندي یا رسد که سبب این تقسیمنظر میحال آن که توحید اهل شریعت در مقابل شرك عیان است. به

  ها.لغزش قلم است یا هماهنگ ساختن تقسیم
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نه توحید فعلی توحید اهل شریعت است و نه توحیـد وصـفی و ذاتـی توحیـد اهـل طریقـت و 
گانه را متناسب با خودشان داشته باشند توانند توحیدهاي سهاد شده میهاي یحقیقت. هریک از گروه

  که سید نیز بسیار کوتاه به آن اشاره کرده است. چنان
اگر اهل شریعت که اهل استدالل یا تقلیدند، توحید فعلی یا وصفی یا ذاتی را باور کنند، توحیـد 

طور کلی هـر توحیـدي کـه بـا تقلیـد یـا ها توحید اهل شریعت است اگرچه توحید ذاتی باشد. بهآن
استدالل عقلی مورد پذیرش قرار گیرد، توحید اهل شـریعت اسـت. نادیـده گـرفتن فاعـل و فعـل و 
انتساب هر امر حقیقی به فاعل یگانه که توحید فعلی است اگر با عقل باشد، مربوط به اهـل شـریعت 

فنـا و طمـس کلـی باشـد، توحیـد اهـل است؛ اگر با شهود باشد، توحید اهل طریقت است و اگر بـا 
که نادیده گرفتن هر ذات و وجودي و منحصر دانستن آن در حـق تعـالی اگـر بـا حقیقت است؛ چنان

استدالل باشد، توحید شریعت است و اگر با کشف و شهود پیش از فنا باشد، توحید طریقت اسـت و 
ید شـریعت و طریقـت و حقیقـت، اگر با شهود پس از فنا باشد، توحید حقیقت است. پس معیار توح

  مندي به آن است.فعلی، وصفی و ذاتی نیست بلکه معیار آن، ابزار فهم و دستیابی روشن عقیده
ـ سید آیه کریمه یاد شده را نیز به توحید فعلی و وصـفی و ذاتـی یـا توحیـد اهـل شـریعت و 4

به توحیـد تصـریح دارد کـه که کریمه یاد شده به چهار مرتکند و حال آنطریقت و حقیقت تطبیق می
) اولین مرتبه توحید اسـت کـه از نظـر لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحاولین بخش آن (

اهل معرفت، توحید اهل شریعت است. پس توحید اهل شریعت که در برابر اولین مرتبه شـرك قـرار 
که گفته شد، کریمه یـاد شـده بـه دارد، همان است که بخش نخست آیه کریمه بدان اشاره دارد. چنان

  چهار مرتبه توحید تصریح دارد:
سـید  .ـ ثـمّ اتّقـوا و احسـنوا4ـ ثمّ اتّقوا و آمنوا 3ـ اذا ما اتقوا و آمنوا 2لیس علی الذین آمنوا ـ 1

کند. مرتبه دوم، توحید فعلی یـا توحیـد گانه توحید را بر مرتبه دوم و سوم و چهارم تطبیق میمراتب سه
یعت؛ مرتبه سوم، توحید وصفی یا توحید اهل طریقت؛ مرتبه چهارم توحید ذاتی یا توحیـد اهـل اهل شر

حقیقت و مرتبه اول را از نظر دور داشته است. به نظر حقیر، مرتبه نخست، توحید عـوام، الـوهی و اهـل 
و  شریعت است و مراتب دوم و سوم و چهارم، مربوط به مراتب توحید خواص است که فعلـی و وصـفی

 ). 11که سید در جاي دیگر بدان اشاره نمود. (همین نوشتار، ص ذاتی است، چنان
گانه خود آورده است، سخن خواجه عبد اهللا انصاري هاي سهبنديـ گواهی را که سید بر تقسیم5
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الخواص. توحیـد ــ خـاص3ـ خـواص 2ـ عوام 1کند: میاست. خواجه توحید را به سه مرتبه تقسیم 
د اهل شریعت است، خواه فعلی باشد خواه وصفی و خواه ذاتی. معیار توحید عوام یا اهل عوام، توحی

وسیله استدالل و نظر حاصل شود، ولی تفاوتی ندارد که متعلق شریعت از نظر خواجه این است که به
وسیله مکاشفه و مشاهده و معاینه حاصل شود، خواه چه باشد. معیار توحید خواص آن است که بهآن

مربوط به فعل باشد خواه وصف و ذات. و توحید خاص الخاصه، که توحید خدا نسبت بـه خـودش 
کـه چـه ). و ایـن بـا آن610ــ 609است، آن است که دویی باقی نماند. (ر.ك. شرح منازل السائرین، 

گفتیم (توحیدي که از طریق فنا و محو تام و طمس کلی حاصـل شـود) سـازگار اسـت و بـه تعبیـر 
  ، با توحید وجودي که پس از این بدان اشاره خواهد شد، موافق است.تردقیق

که توحید اگر از طریق عقل و استدالل است، این توحید خواه مربـوط بـه فعـل باشـد حاصل آن
خواه وصف و ذات، توحید عوام و اهل شریعت و عالمان است؛ و اگر از طریق مشاهده باشـد بـدون 

و اهل طریقت و شاهدان است و اگر از طریق فنـاي تـام باشـد،  تفاوت در متعلق آن، توحید خواص
توحید اهل حقیقت و واصالن است. نامگذاري قسم نخست به توحید انبیاء و دو قسم اخیر به توحید 
اولیاء (برحسب اغلب) خالی از اشکال است و نیز سه مرتبه توحید در آیه کریمه، مربوط بـه توحیـد 

وام. توحید عوام در کریمه یاد شده همان است کـه از قلـم سـید الخواص است نه عخواص و خاص
  فروافتاده است. 

  ـ وحدت وجود4ـ1ـ1

اقسام یاد شدة توحید (فعلی، وصفی و ذاتی) توحید شهودي اسـت و مـدار آن مشـاهدة عـارف 
است و با وجود شهود و شاهد و مشاهده، هنوز دوئی برنخواسته است و توحید حقیقی حاصل نشده 

گانه یاد شده را توحید خواص بدانیم. توحیـد خـاص الخـواص درست آن است که مراتب سهاست. 
همان است که خواجه آن را توحید خدا براي خـودش دانسـته اسـت. ایـن توحیـد را تحـت عنـوان 

چـه دهیم. همین توحید است که وجودي اسـت و آنوحدت وجودي به اختصار مورد بحث قرار می
  ست، شهودي است.که سید وجودي دانسته ا

هاي خـویش اي برخوردار است. سید نیز در نوشتهبحث وحدت وجود در عرفان از اهمیت ویژه
مکرر آن را مورد توجه قرار داده است که به خاطر تأثیر آن در انسان شناسی، بـه اشـاره آن را مطـرح 
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ي دارد. تـا هسـتی شناسـی توقـف جـدّکنیم.جایگاه انسان از دیدگاه سید بر دیدگاه وي در هستیمی
توان انسـان را کـه یکـی از توان به مراتب آن آگاه شد و در نتیجه نمیشناسی وي معلوم نگردد، نمی

  مراتب وجود است، شناخت.
چه مربوط به آن است از اسرار الهی است کـه افشـاي آن سید توجه دارد که وحدت وجود و آن

گوید: تردیدي نیست که اظهـار رو، مید؛ از ایننادرست است و عارف باید که سُر بدهد ولی سرّ نده
  اند:که گفتهاین حقایق خالف ادب و شریعت است. ولی بیان آن براي شایستگان امري شایسته چنان

ــوي ــذي اله ــول ل ــاب العق ــد ذوي العقــل  و آداب ارب   کــآداب اهــل الســکر عن
    اند:و نیز گفته

  ســتوجبین فقــد ظلــمو مــن منــع الم  و مـــن مـــنح الجهّـــال علمـــاً أضـــاعه
  )110(همان،   

از این گذشته و عالوه بر شایستگی بیان معارف حقیقی براي افراد مسـتعد، وضـعیت و جایگـاه 
گویـد: که خـود در ادامـه میعرفانی سید خود دلیلی است بر آشکار ساختن اسرار معارف الهی، چنان

  گوید:چه گفته شد حال من مانند حال کسی است که میعالوه بر آن
قَوا ــو ســَ ــالوا ال تغــنّ و ل قَونی و ق ــَ ـــت  س قَونی، لغنّ ـــَ ـــا س ـــین م ـــال حن   جب

سید موضوعاتی را در این زمینه مطرح و مورد بحث قرار داده است که عبارت است از: وحـدت 
وجود، وحدت ظاهر و مظهر، اعتباریت مظاهر، وحدت واجب و ممکن، فاعل و قابل، عابد و معبود و 

…  
هر چیزي که غیر از او فرض شود جز نیسـتی ر از حق تعالی چیزي وجود ندارد، به گفتۀ وي، غی

صرف و نابودي محض، چیزي نیست. نیستی صرف و نابودي محض هم چیـزي نیسـت تـا قابلیـت 
رو، نه ظاهر است و نه مظهر و نـه در خـارج وجـود دارد؛ وجود و استعداد ظهور داشته باشد؛ از این

رو، حق تعالی به حکم اسم است و نه قابلیت و استعداد چیزي؛ از این عدم محض است که نه چیزي
ظاهر خود، خودش ظاهر است و به همین دلیل، خودش نیز مظهر است. دو چیز نیست که یکی ظاهر 
باشد و دیگري مظهر، بلکه یک حقیقت تعدد ناپذیر است که از جهتی ظاهر است و از جهتی مظهـر. 

است و از جهت اسماء و صفات، مظهر است. ایـن ویژگـی تنهـا بـه او از جهت ذات و وجود، ظاهر 
  ). 91نقد النقود، اختصاص دارد چون غیر او، کسی نیست تا وصفی داشته باشد. (ر.ك. 

که بـاطن بـود، اول گونه بوده و هست. وي از ازل ظاهر بود چنانوجود حق تعالی پیوسته همین
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کـه مخلـوق بـود، عبـد بـود که کثیر بود، خالق بـود چنانانگونه که آخر بود، واحد بود چنبود همان
که ربّ بود. ظاهر بودنش مانع باطن بودنش نیست، اول بودنش با آخر بودنش ناسازگار نیسـت چنان
گونه که خالقیتش با مخلـوقیتش تناقضـی نـدارد و که وحدتش با کثرتش، متناقض نیست، همانچنان

  ). 109همان، رد. (ر.ك. ربوبیّتش با مربوبیّتش برخورد ندا
رو، به ناچار باید قابل مطلق نیز وجود داشته باشـد هستی یا حق تعالی، فاعل مطلق است؛ از این

تا فاعل مطلق در آن تصرف کند زیرا که تا قابل وجود نداشته باشد، فاعل، فعلی نخواهد داشـت و از 
پس باید حق تعالی هم فاعل باشـد و تواند قابل باشد جا که غیر حق تعالی عدم محض است، نمیآن

  ).129همان، هم قابل یعنی از جهتی فاعل باشد و از جهتی قابل باشد. (
چه که در عالم هستی وجود دارد جز او و اسماء و صفات و کمـاالت و افعـال او نیسـت؛ از آن 

بـد در معـرض رو، مظاهر، خلق و عالم، امري اعتباري است و وجود مجازي دارد کـه از ازل تـا ااین
). 84، (قصـص، کل شـئ هالـک االّ وجهـههالك و نیستی قرار دارد. به همین خاطر است که فرمود: 

یعنی هر یک از موجودات ممکن که نسبتی به او دارند و مجازاً موجودند، از ازل تا به ابـد، هالـک و 
ازل تا به ابد باقی بوده اند جز وجه او که عبارت است از ذات و هستی او. تنها وجه اوست که از فانی

  ). 105نقد النقود، . (ر.ك. الباقی باق فی االزل و الفانی فان لم یزل اند:که گفتهو هست چنان
چه کـه بـاطن اسـت، چه که ظاهر است همانند آنپس اگر کسی غیر از او وجود نداشته باشد آن

لـیس تواند بگویـد: رو، عارف میپذیرد؛ از اینهمه اوست و این امر چنان روشن است که تردید نمی
فی الوجود سوي اهللا، و لیس فی الوجود االّ اهللا، ال یعرف اهللا االّ اهللا، ال یري اهللا االّ اهللا، ال یدلّ علـی اهللا االّ 

که تنهـا او مظهـر ). هرگاه چنین باشد، تنها خدا ظاهر است چنان200همان، . (اهللا و ال یحبّ اهللا االّ اهللا
ب است و همو ممکن است، او قدیم است و حـادث، او مطلـق اسـت و مقیّـد، او اول است، او واج

است و آخر و او ظاهر است و باطن؛ یعنی حق تعالی نه منزّه از هر جهـت اسـت و نـه مقیّـد از هـر 
جهت، بلکه از جهتی منزّه است و از جهتی مقیّد. او از جهت وجوب و قدم و اطالق و بطـون، منـزّه 

امکان و حدوث و تقیید و ظهور، غیر منزّه است و کالم او گواه بر این مطلب اسـت  است و از جهت
أو لـم یکـف ). و نیـز: 3. (حدیـد، هو االوّل و االخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شئ علـیمکه فرمود: 

). (نقد 53. (فصلت،بربّک أنّه علی کل شئ شهید أال إنّهم فی مریۀ من لقاء ربّهم أال إنّه بکلّ شئ محیط
  ).  186النقود، 
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هاست نه سلب کلی رسد که مقصود از نفی هستی از ممکنات نفی حقیقت هستی از آنبه نظر می
طور کلـی بـا رسد که سلب کلی مقصود باشد؛ زیـرا سـلب وجـود بـهو مطلق هستی. به نظر بعید می

ممکنـات، عـدم صـدق موجودیت بالغیر و بالعرض ممکنات تنافی دارد. اگر مقصود از نفی هستی از 
آید. ولی در صراحت مجازي دانستن اسناد وجود به غیـر ها باشد سفسطه الزم میحمل موجود بر آن

و  53توان تردیـد روا داشـت. (ر.ك. تحریـر تمهیـد القواعـد، حق تعالی در سخن برخی از عرفا نمی
736  .(  

با مظهر متفاوت است مگر  اند: هر ظاهري در مظهري، از جهت یا جهاتیاین سخن عرفا که گفته
). 92همـان، حق تعالی، زیرا که او عین ظاهر و عین مظهر اسـت بـه همـین نکتـه اشـاره دارد (ر.ك. 

(نهـج  کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیـره غیـر ظـاهرکه کالم امام معصوم (ع) که فرمود: چنان
و ال یقطعه الظهور عن البطون، قرب فنأي، و الیجنّه البطون عن الظهور ). و نیز فرمود: 63البالغه، خطبه 

  ). 193؛ نهج البالغه، خطبه 317، 77. (بحار االنوار، یدنعال فدنا، و ظهر فبطن، و بطن فعلن، و دان ولم
دهـد که خود، اوصاف متضاد را به خود نسبت داده است گاهی از غناي مطلق خود خبر میچنان

: و اقرضـواهللا قرضـاً گویددهد و میو گاهی از فقر مطلق خبر میین فانّ اهللا غنیّ عن العالمگوید: و می
کنت کنزاً ). و نیز: 56(ذاریات، و ما خلقت الجنّ و االنس االّ لیعبدون گوید: ). و نیز می20(مزمل، حسناً 

). و نیز خود به هر دو گواهی داده اسـت 199، 87(بحار االنوار، مخفیاً فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق 
). که تنزیه را 95نقد النقود، ). (ر.ك. 11(شوري، لیس کمثله شئ و هو السمیع البصیر که فرموده است: 

در عین تشبیه و تشبییه را در عین تنزیه یا غنا را در عین فقر و فقر را در عین غنا یا اطالق را در عین 
  ). 97همان، تقیید و تقیید را در عین اطالق بیان کرده است (ر.ك. 

لیس بینی و بین ربّـی فـرق االّ انّـی تقـدّمت اند: ر به همین مقام است که برخی از عارفان گفتهنظ
که حق تعالی مقدم بر مظاهر است یعنی بین حق تعالی و مظاهر او، تفاوتی نیست مگر به اینبالعبودیۀ 

اسـت و مظـاهر بالذات و مظاهر متأخر از اویند باالعتبار و جداي از این تفاوت، حـق همـان مظـاهر 
اند: من تنها دو چیز از حق تعـالی کمتـر دارم یعنـی دو نقـص در مـن همان حق. و برخی دیگر گفته

وجود دارد که در حق تعالی وجود ندارد و آن دو یکی فقر ذاتی است و دیگري امکان ذاتی که هر دو 
نقد النقود، ت. (ر.ك. که غناي ذاتی و وجوب ذاتی از شرایط فاعلیت اساز شرایط قابلیت است؛ چنان
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  ). حاصل آن که تقدم و تأخر حق بر خلق، اعتباري است و بدین جهت تعدد آن نیز اعتباري است.97
چه گفته شد، در ظرف ادراك قرار گرفته باشد این سخن عارفان که: ربوبیّت رازي دارد که اگر آن

مختصـر آن ایـن اسـت کـه  اگر آشکار گردد، ربوبیّت باطل خواهد شد، معلوم خواهد شـد. توضـیح
یابد یکی از آن دو، اسماء و دیگري اعیـان ربوبیّت امري اضافی و نسبی است و بین دو امر تحقق می

اند و ها به اسماء، چیزي نیسـتند بلکـه نیسـتیجا که اعیان در واقع و قطع نظر از تعلق آناست. از آن
امر پدید آمده باشد، که یکـی از آن دو وجودشان اعتباري است و شکی نیست که هرگاه چیزي از دو 

رو، ربوبیّت تحقق نخواهد یافت؛ زیـرا ربوبیّـت معدوم باشد، در واقع چیزي پدید نیامده است؛ از این
متوقف بر مربوب است و مربوب متوقّف بر ربّ است. اینک اگر هر یک از ایـن ارکـان، امـر عـدمی 

  باشد دیگر چیزي وجود نخواهد یافت. 
کـه یم که مربوب وجود نداشته باشد، ربوبیّت نیز وجود نخواهد داشـت و حـال آناگر فرض کن

که ربّ ربّ وجود دارد؛ و نیز اگر ربوبیّت وجود نداشته باشد مربوب وجود نخواهد داشت و حال آن
گونه است در مورد ربّ. اگر ربّ وجود نداشته باشد باید ربوبیّت وجـود نداشـته وجود دارد و همین

که مربوب وجود دارد. وجود مربوب مقتضی وجود ربّ اسـت و بـالعکس، و هـر دو حال آنباشد و 
جا که ماهیات مجعول نیسـتند و در خـارج که خواهد آمد، از آنچنان اند. و نیزمقتضی وجود ربوبیّت

وجود ندارند بلکه در علم حق تعالی وجود دارند، پس مخلوق نیستند و از آن جا که مخلوق نیسـتند 
اند و چون خالق یکی است پس خـالق و مخلـوق اي نیست، پس خالقمیان مخلوق و خالق واسطهو 

). آشکار 14(مؤمنون، فتبارك اهللا احسن الخالقین یکی است و فاعل و قابل واحد است. با این نکته سرّ 
از گردد بدین جهت که هر اسمی از اسماء حق تعالی به نظر اهـل اهللا از جهتـی مخلـوق اسـت و می

  ).130است. (ر.ك. نقد النقود،  احسن الخالقینها بسیارند و او جهتی خالق، پس خالق
اند: سرّ ربوبیّت عبارت است از توقف آن بر مربـوب؛ برخی از عالمان دربارة این راز ربوبی گفته

زیرا که ربوبیّت نسبت است و نیاز به دو طرف انتساب دارد. یکی از آن دو مربـوب اسـت و مربـوب 
چـه چیزي جز اعیان ثابته که امري عدمی است، نیست پس ربوبیّت به امري معدوم بستگی دارد و آن

  که به امري معدوم بستگی داشته باشد خود نیز معدوم است. 
هاي اعیـان. اند: راز ربوبیّت عبارت است از ظهور رب در صـورتبرخی دیگر عکس آن را گفته

هاي تعینات خود ربّ هستند و ربّ قائم به ذات و در صورتهاي اعیان از آن جهت که مظهر صورت
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ظاهر است، از این جهت موجودند ولی وجودشان وابسته به وجود ربّ و متصل بـه اوسـت، از ایـن 
هاست. از هاي اعیان، بندگانی مملوك و مربوب هستند و حق تعالی مالک و ربّ آنجهت این صورت

ي متعال است چون اعیان به خودي خود از ازل تا به ابد نیست این جهت ربوبیّت تنها وابسته به خدا
اي از دیدگاه سید در مسألۀ توحیـد کـه این بود خالصه .)111اسرار الشریعه، و معدوم هستند. (ر.ك. 

  شناسی ارتباط دارد.به بحث انسان

  شناسیـ جایگاه اهللا، رحمن، رحیم در توحید و انسان5ـ 1ـ1

ها نباشد یا نادیده گرفتـه شـود، هسـتی تحقـق که اگر هر یک از آنهستی داراي سه رکن است 
نخواهد داشت و یا تمام نخواهد بود. آن سه رکن عبارت است از اهللا، رحمن و رحیم که عالم هسـتی 

اي دارند که قابل چشم پوشی چرخد و هر کدام نقش و جایگاه ویژهو وحدت و کثرت به گرد آن می
وح اعظم و انسان کبیر است و مظهر رحمن عقل اول و عرش است، صـورت نیست، زیرا مظهر اهللا، ر

آن عرش و حقیقت آن عقل اول است و مظهر رحیم نفس کلی و انسان صغیر است صورت آن انسان 
  ). 443، 2تفسیر المحیط، صغیر و حقیقت آن نفس کلی است. (ر.ك. 

هر، بدون ظاهر و به خودي خود، جا که مراتب هستی متوقف بر این مظاهر است و این مظااز آن
شود. از همین رو، تمام هستی در این سه کلمه که ارکان هستی است، خالصه میچیزي نیستند؛ از این

گردد و به تعبیر سید آن همـه تعظـیم و توصـیف بـه آشکار میبسم اهللا الرحمن الرحیم  جا راز عظمت
  .ك. همان).بزرگی که در وصف آن آمده است، به همین خاطر است. (ر

اهللا اسم ذاتِ مطلقِ یگانۀ اوست یعنی اگر نظر به ذات و اطـالق و یگـانگی او باشـد اسـمی کـه 
بیانگر آن است، اهللا است. رحمن نیز اسم اوست ولی نه از جهت ذات بلکه از جهت صفات و ظهـور 

یگـر اسـماء یابند؛ بـدین خـاطر کـه دو کماالت آن. پس از این دو اسم است که دیگر اسما ظهور می
نشان دهندة وجهی از وجوه این دو اسمند و تعینی از تعینات آن. میان همین دو اسم نیز، تفاوتی جـز 

  شوند. به اعتبار نیست، آن دو در واقع یکی هستند و از جهت تحلیل ذهنی متعدد و متفاوت می
روا بلکـه  فرض مغایرت حقیقی میان آن دو ناممکن است به همین خاطر است که سجده بر آدم

ضروري و متعلق امر خداي متعال قرار گرفت. اگر آن دو متفاوت بودند سجده بر آدم که مظهر اسـم 
رحمن است روا نبود زیرا که سجده تنها بر حق تعالی رواست نـه بـر دیگـران. بنـابراین اوالً محـور 
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رو، در بحـث ز ایـنهستی این سه اسم است و ثانیاً تغایر این سه اسم اعتباري اسـت و نـه حقیقـی؛ ا
اسماء حق تعالی بویژه سه اسم اهللا، رحمن و رحیم نکاتی وجود دارد که براي تبیین جایگاه انسان در 

  مراتب هستی اهمیت دارد؛ آن نکات از این قرار است:
ها و عدمی بـودن أـ به خاطر وحدت حقیقی ذات و اسماء و نیز مظاهر اسماء و تغایر اعتباري آن

توان هر کمالی را که در عـالم وجـود داشـته باشـد، صـفتی و ها، میاز جهت ذات آن اسماء و مظاهر
ترین درجـات نشانی از کماالت خداي متعال دانست، از این جهت تفاوت بین حق و خلق بویژه تـام

خلق که انسان است، همان تفاوت ربوبیّت و عبودیت است که پیش از این بـه آن اشـاره کـردیم و از 
  ). 393، 98. (بحار االنوار، ال فرق بینک و بینهم االّ أنّهم عبادكتوان گفت: است که می این دیدگاه

ـ از آنجا که تغایر ذات و اسماء اعتباري است و ذات اصل حقیقت و اسماء مظاهر آن و نمود ب
تـوان حـق تعـالی را از جهـت ذات، واجـب الوجـود و از آن است و در عین حال غیر آن نیست، می

کماالت اسمائی و صفاتی و نیز مظاهر اسماء، ممکن دانست؛ از جهتی او را قـدیم و از جهـت جهت 
اي حق و از جنبۀ دیگر خلق؛ از سویی ربّ و از دیگر سو، عبـد اسـت؛ زیـرا دیگري حادث؛ از جنبه

پیش از این نیز گفته شد که در عالم هستی کسی و چیزي غیر از حق تعالی و اسماء و صفات و افعال 
ر.ك. جـامع او وجود ندارد و نیز اسماء و صفات او عین ذات او و افعال او از مراتب وجود اوست، (

). پس یک حقیقت است که از جهتی ذات و از جهتی اسم و صفت و فعل اسـت پـس 1135االسرار، 
  از جهتی واجب، قدیم، حقّ و ربّ است و از جهتی، ممکن، حادث، خلق و عبد است.

فت، وجود، حول و قوه به حق تعالی، حقیقی اسـت و نسـبت آن بـه غیـر او، ـ نسبت اسم، صج
چه که چنین باشـد مجازي بلکه وهمی است؛ بدین خاطر که غیر او، عدم محض و نیستی است و آن

پذیرد، بنـابراین ). و هیچ وصفی واقعی را نمی1136همان، قابل اتصاف به هیچ صفت حقیقی نیست (
ت بلکه وجود به انسان در تبیین جایگاه او، دو جهت دارد؛ یکی انتسـاب نسبت دادن صفات یا کماال

به او از جهت ذات و هویت و حقیقت او که عین عدم و نیستی محض است، از این جهت توصـیف 
گونه است؛ که انتساب هستی به او نیز همیناو به صفات، مجازي و آن هم مجاز در اسناد است؛ چنان

و از جهت تعلق و ارتباطش به حق تعالی است که عین وجود و کمال وجـود جهت دوم، انتساب به ا
باشد، از این جهت به خاطر مظهریت وي براي رحمن و عینیت رحمن با اهللا بلکه با تمام اسماء و می

توان هر وصف کمالی را حقیقتاً به او نسبت داد، بدین خـاطر کـه او از ایـن جهـت صفات دیگر، می
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شود و از جهـت دیگـر بـه است که به امکان، حدوث، خلق و عبد متّصف می همان حقیقت واحدي
گردد. از همین جهت دوم است که بـه سـجده بـر او امـر شـده وجوب، قدم، حق و ربّ توصیف می

  )1137همان، است. (ر.ك. 
چه هست، واحد حقیقی است که هر وصف و اسـم و کمـالی، ویـژة آن که معلوم شد آندـ چنان

تاست ولی این وحدت با کثرت تعارض ندارد بلکه قابل جمع است به همین خاطر است همواحد بی
پذیرد. وحدت آن از جهت وجود است و کثرت آن از جهت مظاهر. به خـاطر که صفات متضاد را می

  همین کثرت است که براي رحمن صفاتی چون فرزند داشتن نیز گفته شده است. 
گـاه در ردّ آن بـه کثـرت اعتبـاري تمسـک کنـد آنرح میسید نخست اشکالی بر این دیدگاه مط

گوید: ممکن است بگویید خداي متعال خود را منزّه از داشتن فرزنـد معرفـی کـرده جوید. وي میمی
قل ان کان للـرحمن ولـد فانـا ). و نیز فرموده است: 3(اخالص، لم یلد و لم یولد  است و فرموده است

ات خداي متعال از چنین صفاتی منزّه است و هم رحمن کـه عرفـا ). هم ذ81(زخرف، اوّل العابدین، 
اند و حال آن که عرفا براي رحمن که مظهر نخست حـق تعـالی اسـت آن را اولین مظهر او قرار داده

  اند و این با صریح قرآن ناسازگار است. کثرت قائل شده
رحمن از جهت رحمن  پاسخ این است که از نظر عرفا، میان رحمن و مظهر رحمن تفاوت است.

. قل ادعوا اهللا او ادعوا الرحمن ایّاً ما تدعوا فلـه االسـماء الحسـنیکه فرمود: بودن، همان اهللا است چنان
کنیم، یعنی رحمن از جهت مظهر، منظـور از او، گاه که مظهر رحمن را مطرح می). اما آن110(اسراء، 

یـا که فرمود: خوانند چنانل و گاهی نفس میانسان حقیقی و روح اعظم کلی است که گاهی او را عق
  ).1. (نساء، ایها الناس إتّقوا ربّکم الذي خلقکم من نفس واحدة

اثبات فرزند و ذریه براي این رحمن است نه آن رحمن که وصـف حـق تعـالی و عـین اوسـت. 
الـرحمن علـی  آن است که صـورتش، عـرش اسـت و فرمـود:گردد، رحمانی که به کثرت متّصف می

). پس رحمن دو تعبیر دارد که به یک تعبیر انسان است و با کثـرت سـازگار و 5. (طه، العرش استوي
ر.ك. جـامع به تعبیر دیگر، عین حق تعالی و در نتیجه عـین وحـدت و ناسـازگار بـا کثـرت اسـت. (

وجود هاي مختلف آن، ). حاصل آن که بحث از انسان و جایگاه او با توحید و جنبه1120ـ 2االسرار، 
اي دارد که بدون توجه به آن، جایگـاه حقیقـی و اصـیل او و ظهور و وحدت و کثرت آن ارتباط ویژه

  گردد.معلوم نمی
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  ـ رابطه انسان و رحمن6ـ 1ـ1

رحمن اولین اسم حق تعالی است. با تنزل حق تعالی از حضرت ذات که حضرت احدیت اسـت 
یگر با تنزل ذات مطلق به اولین مرتبۀ تعین، به حضرت اسماء که حضرت واحدیت است و به تعبیر د

خلیفۀ اکبر حق تعالی و مظهر اعالي او ظهور پیدا می کند و ذات حق تعالی به اسـم رحمـن متجلّـی 
شود. این ظهور از این جهت رحمن است که رحمت آن عام و فراگیر است و به اعیان و ماهیـات می

ض و انعام بحت که از مقتضیات اسم جواد الهـی موجودات بدون علت و سبب و صرفاً با اعطاي مح
که پیش از این گفته شد به واسـطۀ اسـم رحمـن پدیـد بخشد. همه عالم هستی چناناست، هستی می

  ).1127آیند. (ر.ك. جامع االسرار، می
رحمن، برزخ و حدّ فاصل میان حضرت ذات و حضرت اسماء و صفات است که از آن به برزخ 

). تفاوت آن با اسم اهللا چیزي جز اعتبار نیست و در حقیقت 1130است. (همان،  جامع نیز تعبیر شده
  ). 1137اهللا، رحمن است و اسم او نیز اسم رحمن است بدون هرگونه تغایر واقعی. (همان، 

کـه بـراي رحمـن رو، آنـاناستنباط مغایرت میان آن دو، چیزي جز گمانی شیطانی نیست؛ از این
و اذا قیل لهم اسـجدوا للـرحمن قـالوا و مـا با ابلیس شریکند و به تعبییر قرآن:  کنند در کفرسجده نمی

رو، دانستند و از این). اینان رحمن را غیر از اهللا می61(فرقان، الرحمن أنسجد لما تأمرنا و زادهم نفوراً، 
و اعتباري است و دانستند که غیریت میان آن ددانستند، به همین خاطر اگر میسجده بر او را ناروا می

زدند و بـا امـر الهـی در نتیجه سجده بر رحمن، همان سجده بر اهللا است، از سجده بر او سر باز نمی
کردنـد اینـان شدند و بـر او سـجده میکردند و تسلیم خلیفۀ اعظم و مظهر اعالي او میمخالفت نمی

ر رحمن غیـر از سـجده بـر اهللا که سجده بهمان شیطانند که به گمان غیریت میان اهللا و رحمن و این
است، از سجده بر رحمن، خلیفۀ اعظم حق تعالی، سر باز زد. او به خاطر جهل خویش بسا که بـراي 

شود سخن و امـر کسـی را بـه که چگونه میتعظیم حق تعالی، سجده بر غیر را روا نداشت و حال آن
  ).1139امع االسرار، خاطر بزرگداشت او نادیده گرفت و با آن مخالفت کرد؟! (ر.ك. ج

انـد، گروهـی دیگـر قـرار نقطۀ مقابل این گروه که جاهالنه میان اهللا و رحمن مغایرت گمان برده
دارند که به رحمن و عدم مغایرت حقیقی او با اهللا آگاهی دارند، اینان عبـاد الـرحمن هسـتند کـه بـه 

در میان اهل زمین و غیر آنان و در ). یعنی آنان 64(فرقان،  یمشون علی االرض هوناًخاطر معرفت او، 
کنند زیرا هر که حضور سلطان حقیقـی را واقع در عالم کثرت، با اطمینان و آرامش و وقار زندگی می
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گونه نخواهد بود و این تعبیر دیگري براي مقام احسان است که حضرت ختمـی مرتبـت بیابد جز این
). 196، 70، (بحـار االنـوار، لم تکن تراه فانّـه یـراكاالحسان أن تعبد اهللا کانّک تراه فان (ص) فرمود: 

  ). 1141(ر.ك. جامع االسرار، 
و ما یأتیهم من ذکـر مـن کند مانند: طور مکرر به این عدم مغایرات اشاره میآیات کریمه قرآن به

. بانما تنذر من اتّبع الـذکر و خشـی الـرحمن بالغیـ). 4(شعراء، الرحمن محدث االّ کانوا عنه معرضین؛ 
توانی انذار و هدایت کنی که از قرآن پیروي کند و در غیب و نهان از رحمـن ). کسی را می10(یس، 

من خشـی الـرحمن بالغیـب و جـاء ). 1143که خلیفۀ اوست خشیت داشته باشد؛ (ر.ك. جامع االسرار، 
  ).32ـ 4. (ق،بقلب منیب اُدخلوها بسالم ذلک یوم الخلود لهم ما یشاؤون و لدینا مزید

بزرگترین شاهد بر عدم مغایرت حقیقی میـان اهللا و رحمـن یعنـی خلیفـۀ او الکتاب  فاتحۀسورة 
بسم باشد. این سوره، شامل کمال رحمن و تصرف او در دنیا و آخرت و نیز غیب و شهادت است. می

یان تصرف و ). ب1ـ 4(فاتحه، اهللا الرحمن الرحیم الحمد هللا ربّ العالیمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 
تسلط او بر وجود در دنیا و آخرت است. رحمن دوم تکرار رحمن اول که وصف اهللا اسـت، نیسـت 

کند و رحیم نیز صفت این رحمـن اسـت. (ر.ك. جـامع است که در هستی تصرف می خلیفۀ اهللابلکه 
  ). و رحیم اول همانند رحمن اول وصف اهللا است.1145االسرار، 

  مـ انسان و اسم اعظ7ـ 1ـ1

رو، همـه موجـودات و هیچ اسمی از اسم رحمن بـه اسـم اعظـم اهللا نزدیکتـر نیسـت و از ایـن
شود و نیز همـه مخلوقات خواه بالقوه باشد خواه بالفعل، به واسطۀ اسم رحمن از حق تعالی صادر می

 کند خواه علم باشد، خواه کمال و خواه نقص، از دو دسـتچه که حق تعالی به موجودات عطا میآن
رسـد. اسـم رحمـن در همـه هـا میشود، به آنرحمن، که به دو صفت جمال و جالل از آن تعبیر می

کند زیرا همو خلیفه حق تعالی است و عزل و نصب و منع و عطا به دست او انجام هستی تصرف می
شـود شود؛ عطاء و تصرف و امر و نهی، همه به واسطۀ او انجام میشود؛ خیر و شرّ از او صادر میمی

أدبر! فأدبر. ثـم قـال: و  لماّ خلق اهللا العقل، قال له أقبل! فأقبل. ثم قال لهکه امام صادق (ع) فرمود: چنان
ثیب ، 1، (بحار االنوار، عزّتی و جاللی ما خلقت خلقاً هو اَحبّ الیّ منک. بک آخذ و بک اُعطی و علیک اُ
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هر حق تعالی اسـت و از ایـن جهـت انسـان که گفته شد رحمن اولین مظ). بدان اشاره دارد. چنان97
  شود.چه به رحمن نسبت داده شده است به انسان نیز نسبت داده میحقیقی است؛ بنابر این آن

  ـ شناخت انسان متوقف بر شناخت خداست. 8ـ 1ـ1

چه در مقدمۀ پیشین گفته شد، شناخت انسان از لوازم شناخت خداست؛ بـه تعبیـر با توجه به آن
توان انسان را شناخت؛ بدین خاطر که کاملترین شناخت بلکـه شـناخت شناخت خدا نمی دیگر بدون

حقیقی، شناختی است که از طریق علت چیزي به دست آید کـه بـه آن برهـان لمّـی گوینـد. از ایـن 
گذشته انسان فعل و معلول خداست و فعل از مراتب وجود فاعل و معلـول از مراتـب وجـود علـت 

  ناخت فاعل و علت به بهترین صورت، شناخت فعل و معلول را به دنبال دارد. رو، شاست؛ از این
که گفته شد، انسان مظهر جا اهمیت دارد این است که چنانچه اینبا چشم پوشی از این نکته، آن

رحمن است و رحمن، اسم حق تعالی؛ انسان و نیز هر مظهر و اسمی و کثرتـی از جهـت ذات خـود 
چه چنین باشد، قابل شناخت نیست، چیزي نیست تا شناخته شود پس شناخت عین نیستی است و آن

چـه کثرات و از جمله شناخت انسان با قطع نظر از ارتباط و تعلق به حق تعالی، ممکـن نیسـت و آن
آید، بلکـه گونه که شناخت خدا به وسیلۀ خلق به دست نمیشناخته شود، حقیقت انسان نیست. همان

کـه امـام شـود چنانۀ خدا و شناخت خلق نیز از طریق شناخت خدا حاصـل میشناخت خدا به وسیل
بحـار . (بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لوال أنت لم أدر ما أنـتسجاد (ع) فرمود: 

  ). 190، 94االنوار، ج 
و امـام  ).243، 94بحـار االنـوار، ج (یـا مـن دلّ علـی ذاتـه بذاتـه و نیز امیر مؤمنان (ع) فرمود: 

کیف یستدلّ علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک، أیکون لغیرك من الظهور مـا لـیس  حسین(ع) فرمود:
لک حتی یکون هو المظهر لک، متی غبت حتّی تحتاج الی دلیل یدلّ علیک و متـی بعـدت حتـی تکـون 

  (همان).اإلثار هی التی توصل الیک، عمیت عین التراك علیها رقیباً. 
إنّ اهللا جلّ جالله اجـلّ و اعـزّ و «إنّه قرّر قول القائل: کند که از امام صادق (ع) نقل میو نیز کلینی 

از دوره دوجلـدي،  1. (اصـول کـافی، فقال رحمک اهللا »اکرم من أن یعرف بخلقه بل العباد یعرفون باهللا
  ).کافی، همان( : اعرفوا اهللا باهللا.). و نیز امام صادق (ع) فرمود67
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؟  ر پاسخ جاثلیق که پرسید:امیرمؤمنان د أخبرنی عرفت اهللا بمحمد أم عرفت محمداً باهللا عـزّ و جـلّ
   ).272، 3(بحار االنوار، فقال أمیر المؤمنین (ع) ما عرفت اهللا بمحمّد ولکن عرفت محمداً باهللا عزّ و جلّ. 

ه که شناخت انسان و سایر موجودات بر شناخت خداي متعال متوقف اسـت؛ زیـرا کـحاصل آن
رو، قطع نظر از ارتباط و تعلق اند؛ از اینموجودات، تعیّنات اسماء و صفات اویند و ذاتاً نیستی و هیچ

که چیزي را بشناسانند و از ایـن به حق تعالی، چیزي نیستند تا قابل شناسایی باشند تا چه رسد به این
ا شناختی است که از جهـت هگیرد. شناخت مربوط به آنها تعلق نمیجهت هیچ گونه شناختی به آن

ها فرع و ثمـرة شـناخت پذیرد؛ بدین خاطر است که شناسایی آنها به حق تعالی، صورت میتعلق آن
ها ممکن است؛ بدین خاطر که هیچ گونه اسـتقاللی ندارنـد و حق تعالی است. نه شناسایی مستقل آن

هاست و نه شناسایی خداي متعال ها عین وجود لغیره آنفاقد وجود نفسی هستند، وجود فی نفسه آن
که در اخبار و روایـات بـر آن تأکیـد شـده اسـت کـه ها امکان پذیر است چناناز طریق شناسایی آن

  کنیم:ها از نظر گذشت و اینک به برخی دیگر اشاره میهایی از آننمونه
ا خال اهللا، فامّا مـا اسم اهللا غیر اهللا و کلّ شئ وقع علیه اسم شئ فهو مخلوق مامام صادق(ع) فرمود: 

عبّرت االلسن عنه او عملت االیدي فیه فهو مخلوق، و اهللا غایۀ من غیّاه و المغیّـی غیـر الغایـۀ و الغایـۀ 
موصوفۀ و کل موصوف مصنوع، و صانع االشیاء غیر موصوف بحدّ مسـمّی، لـم یتکـوّن بصـنع غیـره و 

الحکم ابداً و هو التوحید الخالص، فاعتقدوه و صـدّقوه  یتناه الیه غایۀ االّ کانت غیره، الیزلّ من فَهم هذالم
فهـو مشـرك، النّ  بصـورة او بمثـالو تفهّموه باذن اهللا عزّ و جلّ و من زعم انـه یعـرف اهللا بحجـاب او 

الحجاب و المثال و الصورة غیره و انّما هو واحد موحّد فکیف یوحّد من زعم انّه عرفه بغیره، انّمـا عـرف 
هللا، فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه انما یعرف غیره، و اهللا خالق االشیاء ال مـن شـئ، یسـمّی اهللا من عرفه با

باسمائه فهو غیر اسمائه و االسماء غیره و الموصوف غیر الوصف، فمن زعم انّه یؤمن بمـا الیعـرف فهـو 
و اهللا خلو من خلقه و خلقه ضالّ عن المعرفۀ، ال یدرك مخلوق شیئاً االّ باهللا و ال تدرك معرفۀ اهللا االّ باهللا 

  ).160، 4بحار االنوار، خلو منه. (
مـن زعـم : نقل کرده است که (ع) مام صادقاز ا، ه(ع) فی وصف المحبّ تحف العقول باب کالمه

سم دون المعنی فقـد أقـرّ یعبد االیعرف اهللا باالسم أنّه یعرف اهللا بتوهّم القلوب فهو مشرك و من زعم أنّه 
 و من زعم أنّه یعبـد سم و المعنی فقد جعل مع اهللا شریکاًسم محدث و من زعم أنّه یعبد االنّ اإلبالطعن ال
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ب، و من زعم أنّه یعبـد الصـفۀ و الموصـوف فقـد أبطـل ئدراك فقد أحال علی غا(المعنی) بالصفۀ ال باال
و مـا «،»ریلکبنّ الصفۀ غیر الموصوف، و من زعم أنّه یضیف الموصوف إلی الصفۀ فقد صغّر بـاالتوحید ال

  . »قدروا اهللا حق قدره
: باب البحث ممکن و طلب المخـرج موجـود، إنّ معرفـۀ عـین )ع(قیل له: فکیف سبیل التوحید؟ قال 

: )ع(عرف عین الشاهد قبـل صـفته؟ قـال تالشاهد قبل صفته، و معرفۀ صفۀ الغائب قبل عینه، قیل: و کیف 
نفسک بنفسک من نفسک، و تعلم أنّ ما فیه لـه و بـه  فف نفسک به و التعرّتعرفه و تعلم علمه، و تعرّ

. فعرفوه به و لم یعرفوه بغیره )90یوسف: (نت یوسف قال أنا یوسف و هذا أخی نّک الإکما قالوا لیوسف: 
  .)276، 68. (بحار االنوار، و ال أثبتوه من أنفسهم بتوهّم القلوب

  ـ معرفت به ذات9ـ1ـ1

(آل عمـران، : و یحذرکم اهللا نفسـه ). و نیز فرمود110(طه،  ماً: ال یحیطون به علحق تعالی فرمود 
  ).23، 71(بحار االنوار،  ال احصی ثناء علیک.). رسول (ص) نیز فرمود: 28

روشن است که دستیابی به ذات حق تعالی خواه به صـورت علمـی باشـد خـواه عینـی، ممکـن 
از طریق مقایسه خود یا دیگران با خـدا  توجه به این نکته الزم است که شناختی کهرو، نیست؛ از این

ها و قصورها بـه خـدا نسـبت داده گونه که صفات خود یا دیگران با حذف نقصبه دست آید به این
گونه شناخت، شـناخت مطـابق بـا شود، شناخت ناقص و مشترك با حیوانات است. به گفتۀ سید این

  ).272ر.ك. جامع االسرار، ارد.(واقع و ویژة انسان نیست بلکه مورچه نیز چنین شناختی د
تـوان گفـت کـه حـق ناشـناختنی اسـت و آیـا اگر شناخت ذات حق تعالی ممکن نیست، آیا می

توان گفت که شناخت واقعی او، شناخت تنزیهی است؟ و بنـابراین شـناخت انسـان نیـز نـاممکن می
  است؟

ن صفات مقیّد و صفات حق چه گفته شد بویژه نفی شناختی که از طریق مقایسه بیبا توجه به آن
گردد، بسا چنین تصور شـود کـه توحیـد و آید و در واقع با نفی تشبیه حاصل میتعالی، به دست می

معرفت حقیقی به خداي متعالی، تنزیهی است و حال آن که شـناخت تنزیهـی بـه تنهـایی بـه انـدازة 
جمعی است شـناختی  شناخت تشبیهی ناقص و نارساست. شناخت درست و مطابق با واقع، شناخت
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ایّـاك و الجمـع و التفرقـه! فـانّ االول یـورث اند: که عرفا گفتهاست که میانۀ تشبیه و تنزیه باشد چنان
  ).98نقد النقود، . (الزّندقۀ و االلحاد ... و هذا یعرف من مطابقۀ (عالم) اإلفاق بعالم االنفس

ت و عالوه بر علمی بودن عینی نیز این مرتبه از توحید است که داراي همۀ مراتب متعدد آن هس
اند. نه تنها خود انبیـاء هاي الزم را ارائه نمودههست و انبیاء براي رساندن افراد مستعد به آن راهنمایی

  اند. اند، بلکه بسیاري از پیروان انبیاء نیز به آن واصل گشتهکه مبلغ آن هستند بدان دست یافته
ها، صفات و ذاتاین است که واصل به آن، همۀ وجودها، نشانۀ کسی که بدان دست یافته است 

افعال را در پرتو وجود، ذات، صفات و افعال حق تعالی فانی و هالک و متالشی ببیند و خـود را نیـز 
تماشاگر بیرون از موجودات فانی نداند و نبیند، بلکه خود را نیز به همـراه دیگـر موجـودات فـانی و 

ا مـدبّر و مبقـی و حـافظ خـود و سـایر موجـودات؛ و خـود و جمیـع هالک ببیند و خداي متعـال ر
موجودات را بمثابه اعضاي حق تعالی ببیند، براي خود ذاتی، صفتی و فعلی جداي از ذات و صفت و 
فعل حق تعالی نبیند زیرا در غیر این صورت هالک و فانی نخواهد بود. این نشانۀ دستیابی به حقیقت 

  )294ر.ك.جامع االسرار، آن براي انسان مقامی وجود ندارد. (توحید است که باالتر از 
آیا شناخت جامع میان تشبیه و تنزیه، شناخت ذات حق است یا شناخت اسم اعظم و خلیفـۀ او؟ 

شود؛ پس شناخت به اولین مرتبه پس از ذات و ذات که غیب محض است و متعلق شناخت واقع نمی
  رسد که او غیر از رحمن یا خلیفۀ اعظم نیست.گیرد. به نظر میاولین تعین تعلق می

  ـ حقیقت و مراتب آن 10ـ1ـ1

فقـال  »ما الحقیقۀ؟«الحقیقۀ، بقوله  ـ عن ـ ع أنّه سأل أمیرالمؤمنین علیّاً روایت کرده است که: کمیل
ك؟« الحقیقۀ؟ فقال کمیل: وما لک : ـ ع له ح علیک ما یطفح بلی! و لکن یرشّ« قال: »أو لست صاحب سرّ

؟« فقال کمیل: منّی فقال: الحقیقۀ کشف سبحات الجالل من غیر اشارة فقال: زدنـی  أو مثلک یخیب سائالً
. قال: زدنـی بیانـاً،  بیاناً قال: محو الموهوم مع صحو المعلوم، قال: زدنی بیاناً، قال: هتک الستر لغلبۀ السرّ

یشرق من صـبح االزل فیلـوح علـی هیاکـل قال: جذب االحدیۀ بصفۀ التوحید، قال: زدنی بیاناً، قال: نور 
؛ مجـالس 231، 2(بحـر المعـارف،  »التوحید آثاره، قال: زدنی بیاناً قال: اطف السراج فقد طلـع الصـبح.

آورده  64، 1، المحجـۀ البیضـاءبخش نخست حدیث شریف را فیض کاشانی نیز در  10، 2المؤمنین، 
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  کنیم:بخشی از آن را نقل میدهد که است). سید حدیث شریف را به تفصیل شرح می
أو لست صاحب « من أنت و السؤال عن الحقیقۀ، و لست بأهلها! فقال کمیل: یعنی:الحقیقۀ؟  وما لک 

ك؟ یعنـی: نعـم، أنـت صـاحب سـرّي و مـن أخـصّ  »بلی! و لکن یرشح علیک ما یطفح منّی« قال: »سرّ
 ن(اال کـا و »یرشح علیک ما یطفح منّـی« نّهتالمذتی، و لکن لست بأهل لمثل هذا السرّ و االطّالع علیه، ال

ك و یضرّنی، النّ ظرفک ال یحتمل فوق قدرك، و أنا مأمور بوضع الشی (فی) موضعه. فقـال  ءاالمر) یضرّ
؟« کمیل: یخیب « اي مثلک فی العلوم و الحقایق و االطّالع علی استعداد کلّ سائل، »أو مثلک یخیب سائالً
؟ ساکتاً عن جوابه؟ ال، واهللا! بـل ه، و یجعله محروماً عن مراده، خائباً عن مقصوده،اي یمنعه عن حقّ »سائالً

و « یجب علیک و علی مثلک جواب کلّ واحد منهم بقدر استعداده و فهمه و ادراکه، مطاوعۀً لقوله تعالی
کلّمـوا « ـ لقولـه ه و سلّمـ صلّی اهللا علیه و آل سوةً بنبیّهاُو  »ک فحدّثأمّا السّائل فال تنهر، و أمّا بنعمۀ ربّ

و المراد أنّ الشخص اذا وصل الی مقام المشاهدة و الکشـف، فـال ینبغـی لـه أن  »الناس علی قدر عقولهم.
ۀ للعبـارة و االشـارة و لیطلب المقصود من طریق المجادلۀ و المباحثۀ، النّ الکشفیّات و الذوقیّات غیر قاب

فکأنّه أمره بالسکوت  »کشف سبحات الجالل من غیر اشارة.« و قال:السؤال و الجواب، کما أشار الیه أوّالً، 
و الصمت و التوجّه الکلّیّ الی حضرته تعالی، حتّی یدرك مقصوده بالذوق الذي هو أعلی مراتـب الوصـول 

من عرف اهللا علی سبیل المشاهدة و  من عرف اهللا کلّ لسانه اي ل العارف:االی اهللا تعالی. و عن هذا المقام ق
  ).52ـ 55(جامع االسرار،  عن العبارة و االشارة. کلّ لسانه ذوقال

این حدیث شریف از درر اخبار خاندان پیامبر (ص) است که فهم آن در درك توحید و جایگـاه 
انـد. گوید این سخن معانی متعددي دارد که شارحان بـدان پرداختهانسان تأثیر بسزایی دارد و سید می

ت (ع) به مسألۀ ظهور حق تعالی به صورت مظاهر، و نیز نیستی مظـاهر اجمال آن این است که حضر
به رفع کثرت » من غیر اشارة سبحات الجاللکشف «و هستی و ثبوت حق تعالی اشاره دارد؛ زیرا جمله

شود و نیز اثبات آن کثرات بدون اشارة عقلـی و حسـی اسمائی و خلقی که از آنان به مظاهر تعبیر می
گـاه رفـع کثـرت اسـمائی و عبیر دیگر، حقیقت عبارت است از رفع کثرت خلقـی، آناشاره دارد. به ت

  که کثرت خلقی و اسمائی، مظاهر حق تعالی است. طور کلی رفع مظاهر، چه اینصفاتی و به
جـا کـه رفـع هـر رفع این کثرات مقدمۀ حتمی توحید و بیان یا وصول به حقیقت اسـت و از آن

اي گاه رفع آن، مرتبـهمالزم با اثبات آن است، در نتیجه اثبات مظاهر، آن چیزي متوقف بر اثبات آن یا
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اي خـواه از مراتب حقیقت است. در این مرتبه که نفی و اثبات با یکدیگر همراهند، هـیچ نـوع اشـاره
حسی و خواه عقلی نباید در میان باشد زیرا حق تعالی و نیز مظاهر اسمائی او داراي اطـالق سـعی و 

پذیر نیست، بنـابراین جا که اشاره به محیطِ مطلق امکانودي و احاطۀ حقیقی است و از آنگسترة وج
  رفع و اثبات این کثرات، باید بدون اشاره باشد. 

کشف سبحات را به جالل بدین خاطر توصیف و مقیّد ساخته اسـت کـه جـالل ویـژة اسـماء و 
ده است کـه جـالل پاسـدار جمـال صفات است و جمال ویژة ذات، به همین خاطر است که گفته ش

پذیر نیسـت است یعنی اسماء نگهبان و حجاب ذات است. از این گذشته کشف سبحات جمال امکان
  ).328ر.ك. جامع االسرار، مگر پس از کشف سبحات جالل. (

حدیث شریف عالوه بر بیان حقیقت، راه وصول به آن و یا راه فنا و محو کلی در آن را نیز بیـان 
گاه که کسی به مقام مشاهده دست یافت و در نتیجه حقیقت را طلب کـرد و نـه گوید آنمی کند ومی

هاي ذهنی مربوط به آن را، سزاوار نیسـت کـه مقصـود خـویش را از طریـق بحـث و مفاهیم و قالب
ها، گفتنی و شنیدنی نیست تا در قالب الفاظ مجادله به دست آورد، بدین خاطر که مشاهدات و یافتنی

» کشف سبحات الجالل من غیر اشارة«رو، فرمود: بارات درآید بلکه یافتنی و چشیدنی است؛ از اینو ع
گویی حضرت وي را به سکوت و خاموشی و توجه تام به حضرت حق دستور داد؛ زیرا از این طریق 

هده اند: کسی که خداي متعال را از طریق مشـاکه فرمودهتوان یافت چناناست که به منظور دست می
   ).55همان، (. ماندو ذوق بیابد و بشناسد، زبان او از عبارت و اشارت باز خواهد 

اي را به وسیلۀ خطی موهوم به توان چنین تشریح نمود که هرگاه دایرهمحو موهوم را با مثالی می
گـردد. دو نصف تقسیم کنیم، دایره به شکل دو قوس که هر کدام به دیگري متصل اسـت، آشـکار می

شـود و منظـور از دو قـوس، دو قـوس وجـوب و ) تعبیر می9(نجم، » قاب قوسین«جاست که بهاین
کند، برداشته امکان است. پس اگر از دایرة وجود مطلق، خط امکان که دایره را به دو نصف تقسیم می

ر شـده (همـان) تعبیـ» او ادنی«گونه که در واقع بوده است خواهد نمود. از این امر بهشود، دائره همان
، اشـاره بـه همـین امـر الحقیقۀ محو الموهوم و صحو المعلوماست و سخن امیر مؤمنان (ع) که فرمود: 

  ).179نقد النقود، ر.ك. ( دارد.
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  ـ اقسام حقیقت1ـ10ـ1ـ1 
طور کلی تحقق و وجودي داشته باشـد حقیقت در عرف عارفان عبارت است از هر چیزي که به

شد، خواه بالغیر باشد، خواه در حضرت وجود علمی باشد، خـواه در خواه وجود و کمال آن بالذات با
حضرت وجود عینی، خواه در همۀ مراتب وجود عینی باشـد، خـواه در برخـی از مراتـب آن، خـواه 

روسـت کـه در ایـن عـرف، وجودش دائمی باشد خواه نباشد، خواه ثابت باشد، خـواه متغیـر؛ از این
  برخلق و هم بر جواهر و هم بر اعراض.شود، هم حقیقت هم بر حق اطالق می

  حقیقت بر سه قسم است: 
ـ حقیقت مطلق بالذات که فعل و اثر و تأثیر او نیز ذاتی است، وجود او نیز عین ذات اوسـت و 1

بدین خاطر واجب و ضروري بالذات است. این حقیقت، همان ذات و هویت و حقیقت خداي متعال 
  است. 
نفعال، تأثیر و قبول ذاتی آن است و از حقیقت واجب تعـالی وجـود ـ حقیقت مقیّد بالذات که ا2

گیـرد و بـه خـاطر همـین فیضـان و تجلـی، وجـود پذیرد و در معرض فیضان و تجلّی او قرار میمی
  یابد. این حقیقت، ذات و هویت و حقیقت عالم است می

هـاي آن أثر از ویژگیـ حقیقت احدیت جمع وجود که اطالق و تقیید، فعل و انفعال، تأثیر و تـ3
  است. 

این حقیقت از جهتی مطلق است و از جهتی مقیّد، به لحاظی فاعل است و به لحاظی منفعل. این 
هـاي دو قسـم یـاد شـدة حقیقـت اسـت. ایـن حقیقت مقام جمعی دارد بدین خاطر که جامع ویژگی

د دارد زیرا آن دو قسم از حقیقت هم مرتبۀ اولیت را دارد و هم مرتبۀ آخریت را. این حقیقت نیز وجو
حقیقت در مقابل یکدیگر قرار دارند، یکی مطلق است و دیگـري مقیّـد، یکـی فاعـل اسـت و دیگـر 
منفعل، یکی مؤثر است و دیگري متأثر، بنابراین به حکم وجود و لحاظ جنبۀ وحدت در میان هـر دو 

که با هر یک از آن دو از جهتی  امر متفاوت و متعارض، باید بین آن دو نیز حقیقتی وجود داشته باشد
  ). 152نقد النقود، همانند و هم سنخ باشد.(ر.ك. 

  ـ مراتب هر یک از اقسام حقیقت2ـ10ـ1ـ1
ـ مرتبۀ احدیت جمع اول یا احـدیت 1گانۀ نامبرده، داراي سه مرتبه هستند: هر یک از حقایق سه
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شند خواه قابل و خواه جامع بین فعـل گانه در این مرتبه خواه فاعل باجمع پیش از تفصیل. حقایق سه
گونه تفصیل و تشخصی گونه کثرتی در آن راه ندارد و هیچو قبول، داراي رتبۀ احدیتی هستند که هیچ

ها در اعیان شخصیۀ مخصوص به هر ـ مرتبۀ تفصیل آن حقایق و تعیّن آن2شود. بدان نسبت داده نمی
ق تعین و تشخص پیدا کرده و از اطالق تنزل نموده و کدام. در این مرتبه است که هر یک از آن حقای

ـ مرتبۀ احدیت جمع ثانی یا آخر یا احدیت بعد از تفصیل. احدیت جمع اول 3گذارد. به تقید قدم می
و احدیت جمع ثانی این تفاوت را دارند که احدیت اول، احدیت اجمال اسـت ولـی احـدیت ثـانی، 

اول، احدیت پـیش از تعـین و تشـخص اسـت و همـۀ احدیت تفصیل است، بدین معنی که احدیت 
کماالت تفصیلی عالم هستی بدون تفرقه و تشخص در آن است، ولی احدیت ثانی، احـدیت پـس از 

طور مفصـل در آن تعین و تشخص است که همۀ کماالت اجمالی عالم هستی، با تفرقه و تشخص بـه
  ).  153ر.ك. همان، جمع است.(

گانه خود بر سه قسم بر سه قسم یا نه قسم (هر یک از اقسام سهمراتب حقیقت و وجود اگر چه 
که پـس از ایـن بـه آن اشـاره است) تقسیم گردید ولی به اعتبارات دیگر، مراتب آن بیشتر است چنان

  خواهیم کرد.
غرض از مطرح کردن حقیقت و اقسام آن، شرح یکی از مراتب آن یعنی حقیقت کلی اسـت کـه 

ه مبیّن حقیقت انسان است. این حقیقت که تعین اول اسـت بـه حسـب تعین نخست حقیقت است ک
ذات و وجود اطالقی آن نه اسم دارد و نه رسم، نه وصف دارد و نه اشاره؛ زیرا این حقیقت صـورت 

رو، ذات آن حقیقت خارج از توصـیف و اي ندارد؛ از اینحقیقت مطلقه است که هیچ وصف و اشاره
اظ آن حقیقت در مراتب کماالت علمی و عینی آن، اسماء و اوصاف تبیین است اگر چه به حسب لح

  پردازیم.). در بخش بعدي به عناوین و اوصاف آن می155نقد النقود، بی شماري دارد. (
 



 

 

  
  
  
  
  

  بخش دوم: انسان پیش از طبیعت
  

  ـ اسامی و اوصاف حقیقت کلی متعیّن نخست1ـ2ـ1

ــه   ــه حضــرت اســماء و صــفات و از آن مرتبــه ب چــون حــق تعــالی تنــزل از حضــرت ذات ب
هاي آن مراتـب را اراده انـد و نیـز ظهـور در صـورتتعبیـر کرده عـالَمحضرت اکوان کـه از آن بـه 

لـی کـه انسـان کبیـر یـا آدم نـام دارد، ظـاهر شـد و بـدان تعـین کرد، نخست به صورت حقیقـت ک
کــه گفتــه شــد حقیقــتِ احــدیتِ جمــعِ وجــود، نــام دارد کــه از جهتــی یافــت. ایــن حقیقــت، چنان

ــود،  ــد النق ــین اســت (ر.ك. نق ــین تع ــت اول ــین جه ــی اســت و از هم ــق و کل ). و داراي 157مطل
کمـاالت آن اسـمی و وصـفی دارد  شـماري اسـت و بـا توجـه بـه هـر یـک از وجـوه وکماالت بی

  که به اختصار از این قرار است:

  ـ عقل اوّل1ـ1ـ 2ـ1

انــد کــه اولــین تعینــی اســت کــه ذات خــود و ایــن حقیقــت را بــدین خــاطر عقــل اول نامیده
). و 156. (همــان، کنــدذات علــت و مُظهــر خــود و نیــز ذوات تعینــات دیگــر را ادراك و تعقــل می

ت عقل اول نامیـده شـده اسـت کـه همـه هسـتی را بـه صـورت اجمـال و به تعبیر دیگر از این جه
کنـد. همـه را بـه صـورت اجمـال در مرتبـۀ ذات خـود و بـه صـورت تفصـیل در تفصیل تعقّـل می

  ).1158کند. (ر.ك. جامع االسرار، مرتبۀ پس از خود که نفس کلی است تعقّل می

  روح اعظم ـ2ـ1ـ2ـ1

رواح قدســی و نفــوس کامــل ملکــوتی اســت؛ بــدین از آن جــا کــه ایــن حقیقــت بزرگتــرینِ ا
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ــه وســیلۀ او دوام و خــاطر کــه ارواح قدســی و نفــوس کامــل ملکــوتی از او اســتفاده می کننــد و ب
ــد، او را روح اعظــم نامیده جــا کــه حیــات را از آن ). و نیــز162انــد. (ر.ك. نقــد النقــود، بقــاء دارن

). 29(حجـر، و نفخـت فیـه مـن روحـی ۀ کنـد و مصـداق کریمـواسطه از حق تعالی دریافـت میبی
ــالم افاضــه می ــر همــه ع ــات را ب ــه اســت. (ر.ك. تفســیر اســت و حی ــام گرفت ــد، روح اعظــم ن کن

  ).379، 2المحیط، ج 

  ـ هیولی3ـ1 ـ2ـ1

پــذیرد؛ هــم در اعــراض صــوري، ایــن حقیقــت همــۀ صــور و اشــکال و فعــل و انفعــال را می
ــه شــکل  ــوي؛ هــم ب ــه شــکل مُلــک آشــکار میظهــور دارد و هــم در اعــراض معن شــود و هــم ب

). مـادّة اولـی عنـوان دیگـر آن اسـت. 165انـد. (نقـد النقـود، رو، او را هیـولی نامیدهملکوت؛ از این
ایـن حقیقــت مــادة نخســتین هــر چیــزي و اصــل و اسـاس همــۀ مراتــب مــادون خــود اســت. هــم 

انـد. تفــاوت نامیدهرو، او را مـادة اولـی ریشـۀ همـه صـور اسـت و هـم اصـل همــۀ معـانی؛ از ایـن
مادة اولی و هباء در این است که هبـاء اصـل و مـادة موجـودات جسـمانی اسـت ولـی مـادة اولـی، 
اصل و مادة همۀ عـالم اسـت و در واقـع مبـداء و ریشـۀ همـۀ هسـتی پـس از حـق تعـالی اوسـت. 

  ).175(ر.ك. همان، 
ن موجـود خـود واسـطه؛ ایـــ آفـرینش بـی1حق تعـالی اشـیاء را بـه دوگونـه آفریـده اسـت: 

ــ آفـرینش بـا واسـطه؛ (البتـه مقصـود از سـببیت مخلـوق 2سبب آفرینش موجودات دیگـر اسـت. 
اول براي سایر موجودات بـه نظـر سـید خلـق عـن االسـباب اسـت نـه باالسـباب) آن موجـود بـی 

رو، واسطه، مادّة پیـدایش سـایر موجـودات اسـت و سـایر موجـودات بـر آن توقـف دارنـد؛ از ایـن
تـر آن اسـت کـه آن را ممـدّ اول بنامنـد. (ر.ك. انـد اگـر چـه بهتـر و درسـته اولی نامیدهآن را مادّ

  ).290، 2تفسیر المحیط، 

  ـ انسان کبیر4ـ 1 ـ2ـ1

انــد کــه او انســان حقیقــی اســت و هســتی بــدین جهــت ایــن حقیقــت را انســان کبیــر نامیده
اوسـت، انسـان ملکـی و وابستۀ به اوسـت، همـۀ تعینـات عـالم ملـک و ملکـوت، از اشـعۀ وجـود 

ــن ــد و محــض اوســت و از ای ــی مانن ــور ب ــوي از ن ــز، پرت ــدان ملکــوتی نی ــدان آدم، فرزن رو، فرزن
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اوست بلکه خود آدم نیز از ذریۀ اوسـت. ایـن حقیقـت نسـبت بـه همـۀ عـالم تعینـات، چـون پـدر 
  است و همۀ مظاهر متعیّن وجود نسبت به او چون فرزند و ذریه است. 

آدم و فرزنـدانش ماننــد نسـبت آدم بــه فرزنـدانش اســت (نقــدالنقود،  نسـبت ایــن حقیقـت بــه
گونه کـه ذرات یـا اسـتعداد و قابلیـت وجـود فرزنـدان آدم بـه صـورت اجمـال در )یعنی همان167

گونـه ذرات یـا اسـتعداد و قابلیـت وجـود ممکنـات در وجـود انسـان وجود آدم جمـع بـود، همین
گونـه کـه آن ذرّات و اسـتعدادها بـا نکـاح صـوري آدم کبیر به صورت اجمـال و بـالقوه بـود؛ همان

بـا حــوا، بــه او منتقــل شــد، همــین طــور آن ذرات و اســتعدادها از وجــود انســان کبیــر بــه واســطۀ 
  شود.نکاح معنوي با نفس کلی، به او منتقل می

  ـ عرش5ـ 1 ـ2ـ1

ن، انـد کـه محـل اسـتواء اسـم رحمـن اسـت، (همـابدین خاطر ایـن حقیقـت را عـرش نامیده
کنــد و همــۀ عــالم را ). یعنــی اســم رحمــن بــا اســتواء بــر ایــن حقیقــت اســت کــه ظهــور می171

ســازد و یــا بــدین خــاطر کــه اولــین موجــود فروتــر از رحمــن، ایــن حقیقــت اســت؛ از آشــکار می
ایسـتد و عـرش گونـه کـه صـاحب عـرش بـر عـرش میرو، عـرش نامیـده شـده اسـت و هماناین

گونـه کـه سـطح عـرش، کـف صـاحب عـرش اسـت، ایـن تر هماندر زیر اوست و به تعبیـر دقیـق
  گونه است. حقیقت نیز نسبت به اسم رحمن همین

گذاري این است که عرش بـه یـک نظـر محـیط بـر همـۀ عـالم اسـت و بـه علت دیگر این نام
نظر دیگر همۀ عالم اسـت، و ایـن حقیقـت کلـی متعـین از جهـت احاطـه و کلیـت، هماننـد عـرش 

  ). 392، 2ر المحیط، ج تفسیاست. (ر.ك. 
گویــد: میــان عرشــی کــه محــل اســتواء رحمــن ســید تحــت عنــوان ســرّي بــراي خــواص می

). بـدان اشـاره شـده اسـت و عرشـی کـه 5(طـه، الـرحمن علـی العـرش اسـتوي است و در کریمـۀ 
است، تفاوت وجود دارد، بـدین بیـان کـه عـرش یـاد شـده در آیـۀ کریمـه، محـل اسـتواء خلیفۀ اهللا 
و تعـین خلیفـۀ اهللا ی صـفتی از صـفات حـق تعـالی اسـت ولـی عرشـی کـه نـامی بـراي رحمن یعن

ــان اهللا و  ــاوت می ــد تف ــرش همانن ــن دو ع ــان ای ــاوت می ــت. تف ــتواء اهللا اس ــل اس ــت، مح اول اس
(اسـراء، ایّـاً مـا تـدعوا فلـه االسـماء الحسـنی، اي هسـتند کـه رحمن است. هر چند آن دو بـه گونـه
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داننـد کـه یکـی حامـل ذات اسـت و دیگـري حامـل صـفت (ر.ك. می). ولی آگاهان بـه اسـرار 10
  ). یکی مظهر ذات مطلق است و دیگري مظهر صفت متعین.392، 2تفسیر المحیط، ج 

  خلیفۀ اهللاـ 6ـ 1 ـ2ـ1

ــه کــه آدم و ایــن حقیقــت، خلیفــۀ خــداي متعــال در سراســر عــالم هســتی اســت؛ همان  گون
ــین) و برخــی از بنــدگان خــدا بوده هــا خلیفــه خــدا در بخشــی ازداود و ماننــد آن ــد. عــالم (زم ان

گیـرد بـدین خـاطر خالفت الهی این حقیقت، حـدّ و مـرز نـدارد و همـۀ مراتـب هسـتی را فـرا می
  ).173اند. (ر.ك. نقد النقود، او را خلیفۀ اعظم نیز نامیده

  ـ برزخ جامع7ـ 1 ـ2ـ1

ــد و ــوق و عب ــاطن، خــالق و مخل ــاهر و ب ــان ظ ــطه می ــن حقیقــت واس ربّ اســت و داراي  ای
). 174انــد. (همــان، رو، او را بــرزخ جــامع نامیدهربوبیّــت  کبــري و الوهیــت عظمــی اســت؛ از ایــن

شــود؛ زیــرا او بــرزخ و حــد فاصــل میــان کــه گفتــیم اســم رحمــن، بــرزخ جــامع نامیــده میچنان
گیــرد و حضــرت ذات و حضــرت اســماء و صــفات اســت چــون او بــی واســطه از حــق تعــالی می

و علّمــک مــا رو، خطــاب ). از ایــن1130دهــد؛ (ر.ك.جــامع االســرار، ینــات پــس از خــود میبــه تع
کـه انسـان کامـل و حقیقـت محمدیـه، بـه اوسـت و بـا توجـه بـه ایـن). 113نسـاء، لم تکن تعلـم (

تــوانیم نتیجــه بگیــریم کــه رحمــن همــان حقیقــت محمدیــه اســت کــه از بــرزخ جــامع اســت مــی
  به اسم اعظم اهللا است و از جهت تعین، اولین تعین است.جهت اسم بودن نزدیکترین اسم 

  مرآة الحقـ 8ـ 1 ـ2ـ1

ــن حقیقــت  ــدین خــاطر ای ــرآة الحــق ب ــالی ذات خــود را م ــه حــق تع ــده شــده اســت ک نامی
اي کـه ). بـه تعبیـر دیگـر، آیینـه177کنـد. (نقـدالنقود،گونه کـه هسـت جـز در آن تماشـا نمیهمان

شـان دهـد، فقـط ایـن حقیقـت اسـت. دیگـر موجـودات نیـز اگـر تمام کماالت ذاتی حق تعالی را ن
دهنـد بلکـه چه آئینـۀ حـق تعـالی هسـتند ولـی اوالً همـۀ کمـاالت ذاتـی حـق تعـالی را نشـان نمی

گونــه کــه دهنــد، آنچــه را هــم کــه نشــان میســازند و ثانیــاً آنوجهــی از وجــوه او را آشــکار می
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دهنـده تـوان دهنـد و در واقـع نشـاند نشـان میتواننـگونـه کـه میدهنـد بلکـه آنهست، نشان نمی
  گونه که هست.و استعداد خودند نه کمال حق تعالی، آن

  ـ قلم اعلی9ـ 1 ـ2ـ1

ایـن حقیقــت بـدین خــاطر قلـم اعلــی نامیـده شــده اسـت کــه همـۀ علــوم و حقـایقی کــه از  
او انجـام  شـود بـه وسـیلۀهـا آشـکار میشـود و بـر آنسوي حق تعالی بر ارواح و نفوس نـازل می

ــان، می ــود. (هم ــود ارواح و 178ش ــوح وج ــر ل ــایق را ب ــوم و حق ــم، عل ــویی او همچــون قل ). گ
طور ویـژه و به تعبیـر دیگـر، چـون خلیفـه علـوم و حقـایق را بـه نفـس کلـی بـهنویسد. نفوس می

ن و کنــد قلــم اعلــی نــام گرفتــه اســت. کریمــۀ طور عمــوم افاضــه میتر از آن بــهبــه مراتــب پــایین
اول مـا خلـق اهللا القلـم فقـال لـه: اکتـب فکتـب ). و نیـز حـدیث شـریف: 1(قلـم،و ما یسطرون القلم 

(ابـن و جـفّ القلـم بمـا هـو کـائن ). 366، 57(بحـار االنـوار، ما کان و ما هو کـائن الـی یـوم القیمـۀ 
  ). به همین جهت اشاره دارد. 63؛ علم الیقین،163، 1میثم، شرح نهج البالغه، 

  دایره ـ مرکز10ـ 1 ـ2ـ1

شــود، ایــن اي اســت کــه همــۀ خطــوط بــدان متصــل میگونــه کــه مرکــز دایــره، نقطــههمان 
اي اسـت کـه همـۀ خطـوط ایـن دایـره کـه بیـانگر حقیقت نیز در مرکز عـالم هسـتی هماننـد نقطـه

  ). 179شود. (ر.ك. نقد النقود، ارتباط موجودات به نقطۀ اتکا است، به او ختم می
هـا بـه یکـدیگر دایـره پدیـد آمـده قـاطی کـه از اجتمـاع و اتصـال آنجا که هـر یـک از ناز آن

ــارت اســت از  ــره عب ــه مرکــز متصــل اســت بلکــه دای ــره) ب ــه وســیلۀ خطــی (شــعاع دائ اســت، ب
هــا (نقطــه) چنــان بــه هــم هــا، انتهــاي آنشــماري کــه بــه خــاطر کثــرت آنهاي متعــدد و بیشــعاع

ن خطــوط از مرکــز دایــره پدیــد آمــده پیوســته شــده اســت کــه دایــره را تشــکیل داده اســت و ایــ
دهــد، هاي فرضــی کــه هویــت آن را تشــکیل میتــوان گفــت کــه وجــود دایــره و نقطــهاســت. می

ــتگی دارد.  ــز آن بس ــه مرک ــره ب ــدم دائ ــود و ع ــابراین وج ــت؛ بن ــز اس ــته از مرک ــته و برخاس وابس
هسـتی گونه نسبت ایـن حقیقـت کلـی کـه مرکـز دایـره نـام گرفتـه اسـت بـه مجمـوع عـالم همین

آیـد. ایـن نقـاط انتهـاي هـا خطـوط پدیـد میاي اسـت کـه از تـراکم آنهمانند نقاط به هم پیوسـته
  خطی است که از مرکز دایرة هستی به بیرون تابیده شده است.
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  ـ نقطه11 ـ1 ـ2ـ1

انـد کـه ایـن حقیقـت، اولـین وجـود متعـین در عـالم از این جهت این حقیقـت را نقطـه نامیده
اطر تعین خود، پیـدایش تعینـات دیگـر را بـه دنبـال داشـته اسـت ماننـد نقطـۀ هستی است که به خ
اي اسـت کـه الـف را کـه هـیچ اسـم و رسـم و حـدّي نداشـت بـه شـکل بـاء باء کـه اولـین نقطـه

  متعین ساخت. باء همان الف است که به وسیلۀ نقطه، تعین بائی یافته است. 
). 1163(ر.ك.جـامع االسـرار، تحـت البـاء انـا النقطـۀ این سـخن امیـر مؤمنـان (ع) کـه فرمـود: 

گونـه کـه نقطـۀ بـاء سـبب تعـین الـف و پیـدایش بـاء شـده اسـت امیـر به همین اشاره دارد. همان
ــکل ــه ش ــود ب ــین وج ــبب تع ــت، س ــتی اس ــالم هس ــط در ع ــد آن نق ــه همانن ــز ک ــان نی ها و مؤمن

الوقـرت  لـو شـئت هاي مختلف شـده اسـت. و نیـز ایـن بیـان آن حضـرت (ع) کـه فرمـود:صورت
لـو شـئت الوقـرت سـبعین بعیـراً مـن و نیـز (همـان). سبعین بعیراً مـن بـاء بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم 

  ). به همین نکته اشاره دارد. 103، 92(بحار االنوار، تفسیر فاتحۀ الکتاب 
اي هسـتند حـد و انـدازهجا که همـۀ موجـودات عـالم هسـتی تعـین وجـود مطلـق و بـیاز آن

باء تعـین یافتـه اسـت، پـس همـۀ عـالم هسـتی در بـاء بسـم اهللا نهفتـه اسـت؛ از  که به وسیلۀ نقطۀ
تـوان همـۀ حقیقـت آن را آشـکار سـاخت؛ بـه همـین خـاطر رو، در قالـب لفـظ و عبـارت نمیاین

عدد هفتاد در این بیان نشان کثرت اسـت؛ زیـرا اگـر هفتـاد هـزار شـتر هـم بخواهنـد حقـایق قابـل 
و بـه همـین ). 194تواننـد (ر.ك. نقـد النقـود، حمـل کننـد، هرگـز نمی بیان و ظاهر بـاء بسـم اهللا را

و ). 180(همـان، العلـم نقطـۀ کثرهـا جهـل الجهـالء معناست سـخن دیگـر آن حضـرت کـه فرمـود: 
ظهـر الوجـود مـن بـاء بسـم اهللا الـرحمن انـد: به همـین معـانی اشـاره دارد سـخن عارفـان کـه گفتـه

  ).194و مانند آن. (همان، الرحیم 
ود از نظـر عارفـان حقیقـت بـی اسـم و رسـم و تعینـی اسـت کـه در صـور متعـین ظهـور وج

داننـد و صـور متعـین آن را مخلوقـات وي. ظهـور کند. این حقیقـت نـامتعیّن را حـق تعـالی میمی
گونــه انــد. همانحـق تعــالی در صـور موجــودات را بـه ظهــور الــف در صـور حــروف تشـبیه کرده

حـدّي خـود بـه صـورت بـاء و ماننـد آن رد و بـا تنـزل از مقـام بـیکه الف، هیچ شکل و تعینی ندا
  ).167ـ 180ر.ك. نقد النقود، گونه است. (کند، حق تعالی نیز همینظهور می

اي در عرفـان دارد. بـاء باء نیز که نقطـۀ آن بیـانگر وجـود انسـان حقیقـی اسـت جایگـاه ویـژه
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رتِ بــاطنِ مطلــقِ نفســیِ هســتی کــه الــف صــوصــورتِ ظــاهرِ متعــینِ مضــافِ هســتی اســت، چنان
مارأیـت شـیئاً االّ و رأیـت البـاء علیـه انـد: است و به همین خاطر اسـت کـه برخـی از عارفـان گفته

زیرا هر موجـودي سـهمی از هسـتی دارد و اولـین موجـودي کـه بـه وجـود مطلـق نسـبتی  مکتوبۀ؛
ــ ــات هســتی اســت و رابطــۀ تعل ــه واســطۀ در تکــوین تعین ــود ک ق و افاضــۀ یافــت، روح اعظــم ب

وجود از واجب به ممکن و سـبب اتصـال و ارتبـاط حـادث بـه قـدیم اسـت. نقطـه، صـورت ذات 
ــه وســیلۀ نقطــه تعــین میرو، همانممکــن اســت؛ از ایــن ــاء ب ــه کــه ب ــد و از الــف متمــایز گون یاب

ــایز می ــق، تم ــود مطل ــن، از وج ــیلۀ ذات ممک ــه وس ــبی ب ــاف و نس ــود مض ــین وج ــردد، همچن گ
بالبــاء ظهــر الوجــود و بالنقطــۀ تمیّــز العابــد گویــد: کــه ابــن عربــی می). چنان195یابــد. (همــان، می

  ). 102، 1. (ر.ك. فتوحات مکیه، من المعبود
توضیح بیشتر دربارة الف و بـاء (حـق و خلـق) در عرفـان ایـن اسـت کـه الـف، کـه از جهـت 

خـویش تنـزل عدم تقید و تعین هماننـد ذات مطلـق مجـرد اسـت، هرگـاه بخواهـد از مقـام اطـالق 
کند و کماالت ذاتی مکنـون در ذات خـویش را آشـکار سـازد و بـه حـدود و قیـود آمیختـه سـازد، 

شود و با ظهـور در صـورت بـایی بـه وسـیلۀ نقطـۀ بـایی از صـورت الفـی به صورت بایی مقید می
گونــه کــه هرگــاه حــق تعــالی اراده تنــزل نمایــد و بخواهــد کمــاالت ذاتــی گــردد، همانمتمــایز می

ــه مکنــو ن در ذات خــویش را آشــکار ســازد، بــه وســیلۀ نقطــۀ عبــدي و تعــین و تشــخص آن و ب
صــورت خلــق کــه متفــاوت از خــالق اســت درآیــد، نخســت از مقــام اطــالق و تجــرد خــود تنــزل 

کنـد کـه بـدین صـورت از مقـام اطـالق و تجـرد خـود گاه به صورت انسـانی ظهـور میکند، آنمی
  گردد.متمایز می

اي ترسـیم کننـده دائـره وجـود اسـت. اگـر هسـتی را بـه صـورت دایـره هعالوه بـر ایـن، نقطـ
چــه درون فــرض کنــیم ایــن نقطــه در مرکــز آن قــرار گرفتــه اســت کــه محــیط آن دایــره و هــر آن

هــا) بــه آن نقطــه خــتم چرخــد و نیــز همــۀ خطــوط (شــعاعدایــره قــرار دارد بــه گــرد آن نقطــه می
سـان کبیـر باشـد خـواه صـغیر؛ زیـرا مرکـز حقیقـی شوند. این نقطه همان انسـان اسـت خـواه انمی

عـالم هســتی و نقطـۀ حقیقــی کـه همــۀ عـالم بــراي او و بـه وســیله و اثـر و نتیجــه اوسـت انســان 
گیـرد و بـا تنـزیالت اوسـت ). شـکل می9است؛ از حرکت انسان اسـت کـه قـاب قوسـین (نجـم، 

ی) انسـان اسـت و پایـان کنـد و آغـازش (آغـاز تعـین هسـتکه عالم هسـتی آغـاز و انجـام پیـدا می
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  ). 29عراف، . (اکما بدأکم تعودونکه حق تعالی فرمود: آن نیز هموست چنان
سید به عنوان سرّي بـراي خـواصّ مـی گویـد: نقطـۀ دایـره، اصـل و مبـدأ پیـدایش محـیط آن 

آیــد، خــواه در ذهــن باشــد خــواه در اي پدیــد نمیاي کــه اگــر نقطــه نباشــد دایــرهاســت بــه گونــه
انــد کــه اگــر انســان نباشــد، دایــرة هســتی رو، نقطــه و مرکــز دایــره نامیدهان را، از ایــنخــارج. انســ

آید و در نتیجه حق کثرت وهمـی نیـز نخواهـد یافـت تـا چـه رسـد بـه کثـرت خـارجی. پدید نمی
  ). 371، 2ر.ك. تفسیر المحیط،(

آن  الزم به یـادآوري اسـت کـه همـۀ مالحظـاتی کـه در قالـب بـاء و حـروف و مظـاهر ماننـد
انجام پذیرفت کنایه از ظهور حـق تعـالی بـه صـورت خلـق در عـالم عمـاء اسـت کـه تعـین اول و 
ــی  ــاء و کمــون آن در حضــرت ذات یعن ــه از خف ــه نظــر برخــی، کنای ــۀ دوم هســتی اســت. ب مرتب

تر اســت؛ زیــرا در تر و درســتحضــرت احــدیت، اســت. از نظــر ســید نظــر اول بــه واقــع نزدیــک
ان پروردگـار پـیش از آفـرینش خلـق پرسـیده شـده بـود، حضـرت حدیث شریف نبوي کـه از مکـ

  ). 375، 2فرمود: کان فی عماء. (تفسیر المحیط، 
عماء ابر رقیقـی اسـت کـه میـان زمـین و آسـمان قـرار گرفتـه اسـت. بـه خـاطر تناسـب بـین 
مثال و ممثّل، باید منظور از عمـاء حضـرت واحـدیت و تعـین اول باشـد کـه میـان سـماء احـدیت 

ــابراین مقصــود معنــی اول اســت یعنــی ظهــور ذات و  ــرت خلقــی قــرار گرفتــه اســت؛ بن ارض کث
حق به صور خلـق در عـالم عمـاء و تعـین اول. ولـی اگـر بـه اصـطالحات عرفـانی بنگـریم و نیـز 
به پرسش اعرابی نظـر کنـیم، مقصـود از آن، حضـرت احـدیت خواهـد بـود؛ زیـرا پرسـش اعرابـی 

ق تعـالی پـیش از ظهـور در صـور خلقـی آگـاه شـود و بدین منظـور اسـت کـه از مکـان خفـاء حـ
شکی نیسـت کـه حـق تعـالی پـیش از ظهـور، در حضـرت احـدیت یعنـی همـان حضـرت ذات و 

  مقام اطالق بوده است. (همان). 
و نیــز مقصــود از الــف بنــابر تحقیــق، حضــرت احــدیت مطلقــه اســت کــه عبــارت اســت از 

ــات از ب و تعیّن ــَ ــماء و نِس ــفات و اس ــدد ص ــاي تع ــرت  انتف ــاء حض ــود از ب ــق و مقص ذات مطل
واحدیت اسـت کـه عبـارت اسـت از اعتبـار ذات از جهـت پیـدایش اسـماء و صـفات و واحـدیت 
ذاتی آن و کثرت آن بـا توجـه بـه تعینـات. و مقصـود از نقطـه، ربوبیّـت  اسـت کـه عبـارت اسـت 
 از ذات از آن جهــت کــه مبــدأ و منشــاء صــدور افعــال و کمــاالت در عــالم عــین و ایجــاد
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ــین آن ــس از تع ــارج پ ــات در خ ــاختن موجــودات و مخلوق ــارج س ــی خ ــت، یعن ــم اس ــا در عل ه
  موجودات علمی به جهان خارج.

به تعبیـر دیگـر مقصـود از نقطـه، جهـت امکـانی اضـافی اسـت. بـه همـین جهـت اسـت کـه 
تفـاوت الـف و بـاء در ترتیـب وجـودي بـه نقطــه اسـت بـدین معنـی کـه تفـاوت موجـود اول یــا 

به منزلـت بـاء در ترتیـت وجـودي اسـت بـا موجـد اول کـه حـق تعـالی اسـت و  تعین نخست که
الف نام گرفته اسـت بـه نقطـۀ امکـانی اسـت کـه سـبب امتیـاز عبـد از ربّ اسـت؛ چـون ربّ کـه 
مطلق است هرگاه به صـورت عبـد کـه مقیـد اسـت درآیـد، تقیـد او تنهـا بـه خـاطر نقطـۀ امکـانی 

کـه نقطـۀ اضـافی تفـاوت بـین عبـد و رب اسـت؛ چنان اضافی است؛ بنابراین، نقطـۀ امکـانی سـبب
  سبب تفاوت بین وجود مطلق و مقید است که در واقع یکی هستند. 

علت یکی بودن مطلـق و مقیـد ایـن اسـت کـه مقیّـد قطـع نظـر از اضـافه کـه از آن بـه نقطـۀ 
. بـه کنند، همـان مطلـق اسـت و مطلـق بـه اضـافۀ نقطـۀ ممیّـزه، همـان مقیـد اسـتممیّزه تعبیر می

ایم: مقصود از نقطـه، همـان نقطـۀ اضـافی نسـبی بـین مطلـق و مقیـد یـا همین خاطر است که گفته
ربّ و عبد است زیـرا بـا نادیـده گـرفتن ایـن نقطـه، میـان مطلـق و مقیـد و نیـز میـان عبـد و ربّ 

مانـد چـون حقیقـت کـه همـان هسـتی اسـت، امـر واحـدي اسـت کـه بـه خـاطر تفاوتی باقی نمی
  ).406همان، تبارات، متعدد شده است. (ها و اعنسبت

  همحمدیّ ـ حقیقت12ـ 1ـ 2ـ1

بــا توجــه بــه برخــی از احادیــث شــریف کــه از حضــرت ختمــی مرتبــت و خانــدان معصــوم  
انــد. ســید بارهــا آدم حقیقــی کــه وي نقــل شــده اســت، تعــین نخســت را حقیقــت محمدیــه نامیده

ــی او دانســته اســت. (ر.ك.  همــان تعــین نخســت اســت را حضــرت محمــد (ص) و حقیقــت غیب
اي از آن بــراي ). روایـات بســیاري در ایــن زمینـه وجــود دارد کــه نقـل نمونــه932جـامع االســرار، 

  این منظور کافی است.
روي عـن أمیـر المـؤمنین قال ابوالحسن البکري اسـتاذ الشـهید الثـانی (ره) فـی کتـاب االنـوار: 

(ص) قبـل خلـق المـاء و العـرش و  ر حبیبـه محمّـدکان اهللا و ال شیء معه فـأوّل مـا خلـق نـو :قالأنّه 
ماوات و اال رض و اللــوح و القلــم و الجنّــۀ و النّــار و المالئکــۀ و آدم و حــواء بأربعــۀ الکرســی و الســّ
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) بقـی ألـف عـام بـین یـدي ص( و عشرین و أربعمائۀ ألف عام، فلمّا خلق اهللا تعـالی نـور نبیّنـا محمّـد
و یقـول: یـا عبـدي أنـت  هحمـده و الحـقّ تبـارك و تعـالی ینظـر إلیـعزّ و جـلّ واقفـاً یسـبّحه و یاهللا 

، مــن فــالكالمــراد و المریــد، و أنــت خیرتــی مــن خلقــی، و عزّتــی و جاللــی لــوالك مــا خلقــت اال
أحبّـک أحببتـه و مـن أبغضـک أبغضـته، فـتالال نـوره وارتفـع شـعاعه ... قـال االمـام علـی ابـن أبــی 

) عشـرین بحـراً مـن نـور، فـی کـل بحـر علـوم صنـور محمـد ( ). ثمّ إنّ اهللا تعالی خلق مـنعطالب (
الیعلمها إالّ اهللا تعالی... فقطرت منـه قطـرات کـان عـددها مائـۀ ألـف و اربعـۀ و عشـرین ألـف قطـرة 
فخلق اهللا تعالی من کل قطرة من نـوره نبیّـاً مـن االنبیـاء فلمّـا تکاملـت االنـوار صـارت تطـوف حـول 

حـول بیـت اهللا الحـرام و هـم یسـبّحون اهللا و یحمدونـه ... ثـمّ  ) کمـا تطـوف الحجـاّجصنور محمّـد (
مها قسـمین، فنظـر إلـی القسـم االوّل بعـین الهیبـۀ فصـار مـاء صخلق من نور محمّد ( ) جـوهرة و قسـّ

عذباً، و نظـر الـی القسـم الثـانی بعـین الشـفقۀ فخلـق منـه العـرش فاسـتوي علـی وجـه المـاء، فخلـق 
ــن ــق م ــرش، و خل ــور الع ــن ن ــی م ــم.. الکرس ــوح القل ــور الل ــن ن ــق م ــوح و خل ــیّ الل ــور الکرس  .ن

  .)145، حدیث 199، 57 االنوار،بحار(
در هر صـورت آن حقیقـت کلـی واحـد کـه نخسـتین تعـین و ظهـور ذات حـق تعـالی اسـت، 

  عناوین و اسامی متعددي دارد که هر یک نظر به وجهی از وجوه آن حقیقت دارد.

  یر مظاهرـ فقر ذاتی و حقیقی انسان و سا2ـ 2ـ1

چه در بارة اسماء و صـفات انسـان کبیـر یـا تعـین اول گفتـه شـد، ممکـن اسـت با توجه به آن
رو، نیـازي آن دارد؛ از ایـنکسی گمان کند کـه ایـن جایگـاه بلنـد و منحصـر بـه فـرد، نشـان از بـی

  اشارة کوتاهی به فقر ذاتی و حقیقی انسان الزم است. 
ـس رحمـان کـه فَ انسـان کبیـر اسـت در عـالم امـر و جبـروت کـه عـالم  کلمات الهی، اگر از نَ

عقول مجرده و نفوس قدسـیه اسـت صـادر شـود، کلمـات عینـی معنـوي نـام دارد و اگـر در عـالم 
خلق و شهادت به وسیلۀ قلم اعلی بـر صـفحات الـواح جسـمانی بـا دو دسـت الهـی کـه گـاهی از 

وجـودي نامیـده مـی شــود. شـود، صـادر شـود، کلمــات آن بـه اسـماء جمـالی و جاللـی تعبیــر می
  ). 1132(ر.ك. جامع االسرار، 

همـۀ حقـایق عـالم هسـتی کــه کلمـات الهـی اسـت بـویژه نفــس رحمـانی و انسـان کبیـر کــه 
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اولــین تعــین هســتی اســت، داراي همــۀ کمــاالت وجــود هســتند، خــواه بــه صــورت حقیقــت یــا 
ــی در ذات خــویش و قطــع نظــر از رقیقــت ــه صــورت ظهــور و بطــون، ول ــا ب نســبت و  باشــد، ی

ـس رحمـانی یـا ذات حـق تعـالی، امـور عـدمی و منبـع شـرور و در عـین نقـص و  فَ اضافۀ آن به نَ
فقرنــد. ایــن فقــر از جهتــی پســندیده و از جهتــی ناپســند اســت، از جهتــی خیــر و از جهتــی شــر 

  است، بدین جهت است که در روایات نیز از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
، حتـی مالـک وجـود خـود نبـودن و حقیقـت  فقر ذاتـی و حقیقـی یعنـی مالـک نبـودن مطلقـاً

خود را عین ربـط و تعلـق بـه حـق تعـالی یـا اسـماء او دانسـتن. هـر کسـی کـه ایـن فقـر بـرایش 
رود و در حکــم وجــودِ حقیقــیِ واجبــیِ حاصــل شــود از حکــم وجــودِ اضــافیِ امکــانی بیــرون مــی

نـیّ، یـا ممکـن اسـت و فقیـر و هـر موجـودي گردد؛ زیرا وجود یـا واجـب اسـت و غکلی وارد می
به یکی از آن دو متصف است؛ بنابراین اگر کسـی بـا آگـاهی بـه ایـن فقـر، وجـود اضـافی امکـانی 

گــردد. ایــن اســت معنــی ســخنان عرفــا کــه خــویش را نفــی نمــود، بــه وجــود واجبــی متصــف می
  ). 431، 2. (ر.ك. تفسیر المحیط، اذا تمّ الفقر فهو اهللاند: گفته
ین فقر اگر چه به ظاهر بـه نـام فقـر اسـت ولـی در واقـع و معنـی، وجـوب وجـود اسـت؛ از ا
روســت کــه کمــال بلکــه کمــال ویــژه اســت کــه اشــرف بنــدگان حــق تعــالی کــه داراي مقــام این
). و نیــز 55، 72(بحــار االنــوار، الفقــر فخــري گویــد: اســت، بــدان افتخــار مــی کنــد و می »اوادنــی«

متنـاقض عارفـان کـه شـطحیّات نـام دارد مربـوط بـه همـین مقـام اسـت برخی از سخنان به ظـاهر 
أنـا الحـق، مـن مِثلـی، ). 499(شـرح فصـوص الحکـم، سـبحانی مـا اعظـم شـأنی : اندکه گفتهچنان

). تفسـیر المحـیط، همـانهـا. (ر.ك. و ماننـد اینهل فی الدارین غیري، لـیس فـی جبتّـی سـوي اهللا 
  ة اهل اهللا است. این یک قسم از فقر است که مقام ویژ

). کـه اشـاره بـه ذات ممکـن 30، 72(بحـار االنـوار،  الفقر سـواد الوجـه فـی الـدارینقسم دوم: 
قطع نظر از تعلق و ارتبـاط آن بـا حـق تعـالی دارد. حقیقـت ممکـن، قطـع نظـر از اتصـال بـه حـق 
تعالی، عدم صرف است و عـدم صـرف بـا فقـدان مطلـق همـراه اسـت، پـس از آن جهـت، ممکـن 

  د هرگونه کمالی است.فاق
). ایــن قســم از جهتــی مطــابق 29، 72قســم ســوم: کــاد الفقــر ان یکــون کفــراً. (بحــار االنــوار، 

با قسم اول است و از جهتی مطابق با قسـم دوم. از ایـن جهـت کـه اگـر فقـر حقیقـی بـراي کسـی 
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ــرون  ــانی بی ــام امک ــرون رود، از احک ــه خــود بی ــت ب ــت و انتســاب ملکی ــود و از ملکی حاصــل ش
کنـد کـه فاقـد هـر گونـه نقـص و واهد رفت و در ایـن صـورت خـود را در مقـامی مشـاهده میخ

کنـد. حدّي اسـت خـود را در مقـام اتصـاف بـه صـفات الهـی و تخلّـق بـه اخـالق او مشـاهده می
کسی که به ایـن مقـام برسـد ولـی در آن ثابـت قـدم نباشـد ادعـاي ربوبیّـت  خواهـد کـرد و ایـن 

یعنـی اگـر در مقـام فقـر بـه تمکـین نرسـد بـه کفـر خواهـد » کـاد«ود: کفر است؛ ازاین جهت، فرم
  گرایید. 

یابـد کـه وجـودي دانـد و میامّا اگر فقیر، عارف کامل باشـد کـه بـه تمکـین رسـیده باشـد، می
که بـه او نسـبت و اضـافه یافتـه اسـت، از آن او نیسـت بلکـه از حـق تعـالی اسـت؛ ازایـن جهـت، 

راین، فقـر نسـبت بـه او، کفـر نیسـت بلکـه سـبب افتخـار او بـر همـۀ کند؛ بنـابادعاي ربوبیّت  نمی
ترین بقــاء قــرار دارد ایــن تــرین غنــا و بــاقیانبیــاء اســت زیــرا چنــین کســی در عــین فقــر، در غنی

  ). 55، 72است که فرمود: الفقر فخري و به افتخر علی سایر االنبیاء.. (بحار االنوار، 

  ـ انسان واسطۀ در فیض3ـ2ـ1

شــود مبــدأ روئی از او هرگــز جــدا نمیان فقیــر کــه فقــر عــین ذات اوســت و ســیههمــین انســ
پیـدایش همـۀ مراتـب هسـتیِ پـس از خـود اسـت و در افاضـه بـه مراتـب فروتـر هسـتی کمتـرین 
نقصی ندارد به همـین جهـت اسـت کـه چنـان کـه پیشـتر گفتـه شـد برخـی انسـان را مفـیض نـام 

  اند. یعی را نیز مفیض دانستهاند بلکه روح همین انسان صغیر و طبنهاده
علت این نـام گـذاري ایـن اسـت کـه اجسـام بـه خـودي خـود تاریـک و ظلمـانی هسـتند؛ از 

توانند نشان دهند و نـه امـر دیگـري را. بـه تعبیـر دیگـر نـه خـود قابلیـت این جهت، نه خود را می
جسـام ظهـور ظهور دارنـد و نـه قابلیـت وسـاطت در ظهـور دیگـر اشـیا را دارنـد و حـال آن کـه ا

شــود؛ هــا و دیگــر صــفات و اعــراض میهــا و کیفیــتانــد و ظهــور آنهــا ســبب ظهــور کمیــتیافته
بنابراین باید این ظهـور و قابلیبـت را از دیگـري گرفتـه باشـند و آن روح اسـت. پـس مبـدأ ظهـور 
جسم و جسمانیات روح اسـت و از آن جـا کـه ظهـور اجسـام متعـدد و متکثـر اسـت و هـر کـدام 

شــود کــه ارواح پدیــدار کننــده شــوند، معلــوم میري هســتند کــه بــه وســیلۀ آن ظــاهر میداراي نـو
  آنها نیز متعدد و متکثرند و به تعداد اجسام تعدد دارند.
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شــود غیــر از نــوري گونــه کــه نــوري کــه ســبب ظهــور ایــن جســم در مکــان معــین میهمان
ایـن جسـم تاریـک  گـردد، روحـی کـه درمی است که سبب ظهور جسـمی دیگـر در مکـانی دیگـر

تابــد؛ اگــر چــه همــان گونــه کــه تابــد، غیــر از روحــی اســت کــه در جســم تاریــک دیگــر میمی
کنـد همـه از پرتوهـاي یـک حقیقـت و یـک نورهاي متعددي کـه مکانهـاي مختلـف را روشـن می

ــه  ــاك یــک روح کلــی هســتند ک ــز، اشــعۀ تابن خورشــید اســت، ارواح روشــنی بخــش اجســام نی
کلی همانند نسبت والیان بـه سـلطان اسـت. بـه همـین خـاطر اسـت کـه اگـر نسبت آنها با آن روح 

  شوند. گیرند و اگر ستم کنند کیفر میبه عدالت رفتار کنند، پاداش می
ــه وســیلۀ ارواح تحقــق میحاصــل آن یابــد و اگــر روح کــه هســتی اجســام و اشــیاء مــادي، ب

چنــد ظهــور یکــی از مراحــل ). هــر 396، 2آمــد (ر.ك. تفســیر المحــیط، نبــود جســمی پدیــد نمی
روح انسان صـغیر در عـالم طبیعـت، نتیجـه و برآینـد تحـوالت جسـمی باشـد کـه عـین تعلـق بـه 

  )396، 2روح اوست. (ر.ك. همان، 

  ـ مراتب تنزّالت هستی4 ـ2ـ1

  ـ آدم و حوا1ـ4ـ2ـ1

گاه که حـق تعـالی اراده کـرد کـه حضـرت ذات احـدي بـه حضـرت اسـماء و صـفات و از آن
شــود، تنــزّل نمایــد، نخســت بــه صــورت حضــرت اکــوان، کــه از آن بــه عــالم تعبیــر میجــا بــه آن

شـود و عنـاوین بسـیاري ماننـد عقـل، حقیقت کلی که حقیقت انسـان کبیـر اسـت و آدم نامیـده می
نور، قلم، روح و مانند آن دارد و پـیش از ایـن بـدان اشـاره شـد، تعـیّن و تقیّـد یافـت. ـ ایـن آدم، 

گـاه بـه صـورت حقیقـت دیگـري کـه نفـس ایـن انسـان اسـت و صوري ـ آنآدم حقیقی است نه 
حوّاي حقیقی نام دارد و عنـاوین بسـیار دیگـري ماننـد نفـس کلـی، لـوح محفـوظ، کتـاب مبـین و 

  مانند آن دارد، ظاهر شد. 
حوا از جانـب چـپ آدم آفریـده شـده اسـت نـه از جانـب راسـت او، زیـرا جانـب راسـت او 

نــه بــه خلــق؛ از ایــن جهــت، آفــرینش یــا ظهــور و پیــدایش از جانــب توجــه بــه حــق تعــالی دارد 
گــاه بــه واســطۀ آن دو حقیقــت کلــی، بــه صــورت هــر موجــود علمــی و راســت امکــان نــدارد. آن

). بـدان 1(نسـاء، و بـثّ منهمـا رجـاالً کثیـراً و نسـاءً نهایت ظاهر گشـت کـه کریمـۀ طور بیعینی به
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  ).276ـ 7اشاره دارد. (ر.ك. جامع االسرار، 
جا که هر انسانی بلکـه هـر فـردي از افـراد عـالم، مظهـر اسـمی از اسـماء الهـی اسـت و از آن
ــز از آن ــت، نی ــماء اس ــه اس ــامع هم ــه ج ــورداري از ذات، ک ــاطر برخ ــه خ ــمی ب ــر اس ــه ه ــا ک ج

برخوردار از دیگر اسماء است و بـه تعبیـر دیگـر اسـم یعنـی لحـاظ ذات بـا یـک صـفت، پـس در 
که جـامع همـه کمـاالت و اسـماء اسـت، نهفتـه اسـت. هـر اسـمی اگـر  هر اسمی، ذات حق تعالی

چه از جهـت صـفتی کـه در آن لحـاظ شـده اسـت غیـر از دیگـر صـفات و اسـماء اسـت ولـی از 
ــاملترین  ــه ک ــاالت را ب ــفات و کم ــم هســت و ص ــه در آن اس ــالی ک ــق تع ــاظ ذات ح ــت لح جه

را نیــز بالفعــل دارد،  صـورت دارد، هــر اســمی واجــد کمــاالت همــه اســماء اســت و ایــن کمــاالت
  چون قوه در اسماء الهی محال است. 

تفاوت کمـاالت یـک اسـم، کـه بـه خـاطر اضـافه بـه صـفت خـاص دارد بـا کمـاالت اسـماء 
دیگر که بـه خـاطر اضـافه آن اسـم بـه ذات دارد، در ایـن اسـت کـه در ایـن اسـم صـفت و کمـال 

ایـن اسـم ظهـور نـدارد و  خاص همان اسـم ظهـور دارد ولـی صـفات و کمـاالت اسـماء دیگـر در
بــه تعبیــر دقیقتــر هــر اســمی حقیقــت یــک صــفت و کمــال و رقیقــۀ دیگــر صــفات و کمــاالت را 
دارد، پس اسمی که در سـنگ ظهـور یافتـه اسـت، اگـر چـه بـه خـاطر لحـاظ صـفت عـزّت، اسـم 
عزیز است، ولی با لحـاظ ذات حـق تعـالی کـه داراي همـه کمـاالت اسـت، ایـن اسـم داراي همـه 

ــی کمــاالت دیگــر بطــون کمــاالت و جــودي اســت. اگــر چــه کمــال عــزت در آن ظهــور دارد ول
  دارند؛ یا حقیقت عزت و رقیقۀ دیگر کماالت در آن ظهور یافته است. 

پس سـنگ مظهـر همـه اسـماء حـق تعـالی اسـت و بـه تنهـایی یـک عـالم اسـت کـه جمیـع 
ابراین عــوالم هســتی تــوان بــه وســیلۀ آن شــناخت و بــدان علــم پیــدا کــرد. بنــاســماء الهــی را می

اند. (ر.ك. تفسـیر المحـیط، ج نامتناهی است اگـر چـه کلیـات آن را در پـنج عـالم منحصـر دانسـته
2 ،29.(  

کـه همـۀ حقـایق مربـوط بـه مراتـب تنـزّالت هسـتی یادآوري چند نکته الزم اسـت. یکـی این
ــاهیم نمی ــارات و مف ــاظ و عب ــب الف ــونگی آن در قال ــز چگ ــت، و نی ــن جه ــد؛ از ای ــوه گنج وج

کــه صــدور عــالم یــا کثــرت از حــق تعــالی تــوان بیــان نمــود؛ و نکتــۀ دوم اینپــذیر آن را میمفهوم
عبارت است از تجلّی حق تعالی به وسـیلۀ اسـماء خـود بـر ذات خـود. نـه تجلّـی حـق بـه وسـیلۀ 
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دیگري غیر از اسماء خود. (چـون دیگـري وجـود نـدارد تـا حـق تعـالی از طریـق آن تجلّـی کنـد) 
  لّی بر کسی غیر از خود؛ زیرا که غیري در هستی نیست. و نه تج

که بر فرض که غیـري باشـد دسـت کـم پـیش از اولـین تجلّـی، غیـري نیسـت تـا عالوه بر این
بر او یا به خـاطر او تجلّـی کنـد؛ از ایـن جهـت، تجلّـی حـق تعـالی بـه وسـیلۀ خـود، بـر خـود و 

  نیاز است. یبراي خود است؛ زیرا که ذات حق تعالی از همۀ عالم ب
کـه عـالم غیـر او نیسـت و در عـالم غیـر او نیسـت، نکتۀ سـوم ایـن اسـت کـه، بـا وجـود این

ولی ذات او نهان است و از این جهت گـنج نهـان اسـت و شـکی نیسـت کـه همیشـه نهـان، بـراي 
کـه بـاطن نیـز بـراي ظـاهر و نسـبت بـه عیان، نهان است و ظاهر بـراي بـاطن، ظـاهر اسـت، چنان

است؛ در غیر این صـورت نـه ظـاهري اسـت و نـه بـاطن. هرگـاه بـاطن نباشـد، ظـاهر  ظاهر، باطن
نیست و بر عکس. بنابراین باطن و گـنج نهـان نیـز نهـان مطلـق نیسـت و جهـت ظهـور دارد؛ زیـرا 

کــه گفتــه شــد اگــر جهــت ظهــور نداشــته باشــد، نهــان نیــز نخواهــد بــود و در نتیجــه عیــان چنان
  گشت. نمی

ج نهـان باشـد ایـن نهـان بـودن بـراي او آشـکار و عیـان اسـت؛ از ایـن پس حق تعالی اگر گـن
جهــت ظهــور او عــین خفــاي اوســت و خفــاي او عــین ظهــور اوســت. ظهــور او علــم او بــه ذات 

جا که علم عـین ظهـور اسـت پـس ذات حـق تعـالی در عـین حـال کـه نهـان خویش است و از آن
آن آگـاهی داشـته باشـد، او بـراي  است و هیچ کس بدان آگـاهی نـدارد بلکـه کسـی نیسـت تـا بـه

ــود،  ــد النق ــت. (ر.ك. نق ــان اس ــود عی ــادآوري205خ ــن ی ــه ای ــه ب ــا توج ــک ب ــب ). این ــا، مرات ه
  گذرانیم.موجودات را براي تبیین اجمالی جایگاه انسان در مراتب هستی از نظر می

حقیقــت وجــود کــه هــیچ اســمی و رســمی و تعریفــی نــدارد، حــق تعــالی اســت کــه از ایــن 
بتی نیز بـا چیـزي نـدارد یعنـی مطلـق اسـت و از قیـد اطـالق نیـز مطلـق اسـت. پـس از جهت نس

ذات مطلــق کــه هــیچ نســبتی بــا چیــزي نــدارد، احــدیّت اســت و واحــدیّت. احــدیّت اول اســت و 
واحدیّت بعد از آن. احد ذات حق تعالی از جهـت غیریّـت بـا هـر چیـز اسـت، امـا واحـد عبـارت 

ی کـه گـل آدم سرشـته نشـده بـود. ایـن مقـام و رتبـه همـان است از حقیقیت شئ موجـود در حـال
). یـا 97، 1(بحـار االنـوار، اوّل مـا خلـق اهللا نـوري  است که حضرت ختمـی مرتبـت (ص) فرمـود:

   . (همان).اول ما خلق اهللا العقل
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چه که بـه نظـر حکمـا ذات واجـب تعـالی اسـت یعنـی وجـود بشـرط ال، از به تعبیر دیگر آن«
ــان وصــف او ــر عرف ــرط نظ ــود البش ــان وج ــه ذات او. ذات او هم ــدیّت اســت ن ــی اح ســت، یعن

نـه عقلـی تـوان  ،که به خاطر تنزّه و تقـدّس آن از هرگونـه قیـدي، حتـی قیـد اطـالق مقسمی است
ــه آن را دارد ــوط ب ــاهیم مرب ــه مف ــافتن ب ــومچــه این ؛ره ی ــام، مفه ــه آن مق چــه بردار نیســت و آنک

ــوم ــدمفه ــا قالب ،بردار نباش ــیب ــاي عقل ــت؛ و ه ــم و ادراك نیس ــل فه ــوان  قاب ــانی ت ــه دل و ج ن
ــع را دارد. ــه آن مقــام منی ــاء در آن حیراننــد دسترســی ب ــاء و اولی ــد .» حتــی انبی ــر تمهی (ر.ك. تحری

وحدت در مقام احدیّت مقیّـد بـه طـرد هرگونـه کثـرت اسـت و هـر مقیّـدي نسـبت ). 42القواعد، 
ــب می ــه مطلــق خــود، مرکّ ــذا بســاطت آن، بســاطب ــودباشــد. ل ــد ترکیــب  هت محــض نب و از گزن

  ). 49. (همان، تحلیلی مصون نیست
مظهر احد، واحد اسـت و مظهـر واحـد، حقـایق عـالم جبـروت اسـت کـه مـأل اعلـی و وادي 
مقدّس طُوي نامیده شده اسـت. در مظـاهر واحـد یعنـی در عـالم جبـروت اسـت کـه صـفات حـق 

ابـد و در نتیجـه علـم و قـدرت و اراده و یهـا دارد، ظهـور میتعالی با توجـه بـه نسـبتی کـه بـه آن
  گردند.دیگر صفات ظهور یافته و از یکدیگر متمایز می

شــمار خــود واحــد در عــین حــال کــه واحــد اســت کثیــر اســت. اگــر نســبت بــه مظــاهر بی
سنجیده شود، واحد است و اگر نسبت بـه اصـل خـویش، یعنـی احـد سـنجیده شـود، کثیـر اسـت، 

شـود. ایـن واحـدِ کثیـر نسـبت بـه احـد، ظـاهر اسـت ولـی گفتـه می» واحـدِ کثیـر«بنابراین بـه آن 
نسبت به ذات خود کـه مقتضـی وجـود مقـدورات و معلومـات خـود بـه صـورت تفصـیلی اسـت، 

  باطن است. پس از جهتی ظاهر است و از جهتی باطن. ظاهر آن عالم جبروت است.
لکـوت نسـبت بـه همچنین عالم جبروت نیز نسـبت بـه عـالم ملکـوت بـاطن اسـت و عـالم م

عالم جبروت ظاهر اسـت، بلکـه ملکـوت ظـاهر جبـروت اسـت و جبـروت ظـاهر واحـد و واحـد 
ظاهر احد و احـد تعـیّن ذات حـق تعـالی و ذات حـق تعـالی کـه بـراي خـود ظـاهر اسـت، بـراي 

گونــه اســت؛ یعنــی اســماء و صــفات و افعــال، بــاطن اســت. ملکــوت نیــز نســبت بــه ملــک همین
ملکـوت بـاطن آن. هـر بـاطنی نسـبت بـه ظـاهر خـود، غیـب اسـت و ملک ظاهر ملکوت اسـت و 

  ). 207ـ 210هر ظاهري نسبت به باطن خود، شهادت است. (ر.ك. نقد النقود، 
که پیش از ایـن گفتـه شـد، حقیقـتِ کلـیِ متعـیّن هسـتی، تعـیّن اول اسـت، یعنـی اولـین چنان
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وت و ملکـوت و ملـک پدیـد ظهور وجود حق تعالی، انسان اسـت و بـا تنـزّل انسـان، عـوالم جبـر
شود تا در عالم ملک بـا ترقـی وجـود نـازل شـده، انسـان طبیعـی ظهـور کنـد؛ از آید و ظاهر میمی

ایـن جهــت، انســان هـم اول اســت و هــم آخـر؛ اول اســت در وجــود و آخـر اســت در ظهــور. در 
و  یابـد انسـان اسـت و در آخـرآغاز پـس از احـدیّت حـق تعـالی، اولـین موجـودي کـه تعـیّن می

شـود بـاز هـم انسـان اسـت. انسـان انتهاي تنزّالت وجود و ظهور، آخـرین موجـودي کـه ظـاهر می
  آخر، انسان مُلکی است و انسان اول، انسان واحد فوق جبروتی است. 

ــه خــاطر  البتــه منظــور از آخــر بــودن انســان، نــوع انســان اســت نــه شــخص انســان؛ زیــرا ب
، »کـل یـوم هـو فـی شـأن«نـاهی بـودن شـؤون الهـی کـهنامتناهی بودن ممکنات و نیز به خـاطر نامت

پـذیر اسـت و نـه افعـال او؛ از ایـن جهـت، آخـرین نـوع، انسـان ). نه فاعلیّت او پایـان29(رحمن، 
  است نه آخرین شخص؛ چون شخص آخر وجود ندارد.

  ـ نسبت انسان با احد2ـ 4 ـ2ـ1

ــاره تعــیّن اول کــه گــاهی از آن بــه احــد تعب شــود و گــاهی بــه یــر میعلّــت تعــدّد تعبیــر درب
واحد و گاهی بـه انسـان، ایـن اسـت کـه هویّـت مطلقـه کـه غیـب الغیـوب اسـت و نـام و نشـانی 

کنـد، وحـدت حقیقـی اسـت کـه تمـام وحـدات و کثـرات متقابلـه را ندارد، اولین نامی که پیـدا می
گیــرد و در مقابــل آن جــز عــدم نیســت، بــدین جهــت بــا هویّــت مطلقــه تفــاوت زیــر پوشــش می

ــد ــه چن ــره دارد ک ــن وحــدت حقیقــی دو چه ــرار دارد. ای ــیّن ق ــیّن و التع ــرز تع ــدارد و در م انی ن
احدیّت و واحـدیّت اسـت. در احـدیّت کـه چهـرة بطـون آن اسـت هـیچ نشـانی از کثـرت نیسـت 
و در واحدیّت کـه چهـرة ظهـور آن اسـت کثـرات نامتنـاهی بالفعـل بـه وحـدتی حقیقـی محقّقنـد. 

ــر تمهیــد القواعــد ــا ). از آن423، (ر.ك. تحری ــا انســان ی ــین فعــل حــق تعــالی عقــل ی جــا کــه اول
تـوان گفـت کـه انسـان از حقیقت محمّدیّه اسـت، و در عـین حـال او اولـین تعـیّن نیـز هسـت، می

آن جهت کـه در مرتبـۀ احـدیّت قـرار دارد، وصـف اسـت و از آن جهـت کـه در مرتبـۀ واحـدیّت 
  قرار دارد، فعل است.

قـت احـدیّت، حقیقـت واحـدیّت قـرار دارد کـه برخـی آن را عقـل به تعبیر دیگـر پـس از حقی
انـد. پـس از واحـدیّت یـا عقـل کلّـی، نفـس اول، برخی دیگر عقل کلّـی، برخـی دیگـر روح نامیده

ــزار و آالت ادراك می ــا اب ــی را ب ــایق جزی ــا ذات خــود و حق ــی را ب ــایق کل ــه حق ــی، ک ــد و کل کن
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پـس از قلـب یـا نفـس کلـی، نفـس منطبـع در مـاده کـه یابد. اند، ظهور مینامیده قلبصوفیه آن را 
یابـد. پـس از نفـس منطبـع در مـادّه، قـواي ایـن نفـس، پـس از کند، ظهور میجزئیات را ادراك می

ــاتی، پــس از آن، نفــس معــدنی، پــس از آن، طبیعــت عنصــري، کــه ملکــوت زمینــی  آن، نفــس نب
  آیند.ن اجسام عنصري پدید میهاي فلکی و باالخره در پایاشوند، پس از آن جرمنامیده می

ــدیّت  ــان)  �اح ــدیّت (انس ــب)  �واح ــی (قل ــس کل ــادي  �نف ــس م ــس �نف ــواي نف  ق
جسـم عنصــري. (ر.ك.  �جـرم فلکـی  �طبیعــت عنصـري  �نفـس معـدنی �نفـس نبـاتی �

  ).211ـ 213نقد النقود، 
از عرفا تعابیر دیگري نیـز دربـاره مراتـب عـالم هسـتی دارنـد کـه مراتـب کلـی وجـود را، کـه 

اند و بـراي انـد، بـه عنـوان حضـرات وجـود مطـرح سـاختهغیب محض خارج شـده و ظهـور یافته
  اند، بر این اساس:هر یک از مراتب هستی عالمی نیز ترسیم نموده

اولین حضـرت کلـی از مراتـب هسـتی، حضـرت غیـب مطلـق اسـت و عـالم آن، عـالم اعیـان 
ــه ــل آن و در نتیج ــت. در مقاب ــی اس ــرت علم ــه در حض ــب  ثابت ــی از مرات ــرت کل ــرین حض آخ

هستی، حضـرت شـهادت مطلـق اسـت و عـالم آن نیـز، عـالم ملـک اسـت. حضـرت کلـی اوسـط 
هســتی کــه میانــۀ غیــب مطلــق و شــهادت مطلــق قــرار گرفتــه اســت، حضــرت غیــب مضــاف نــام 
ــق  ــب مطل ــه غی ــه ب ــب مضــافی اســت ک ــر دو قســم اســت؛ قســم اول، غی دارد. غیــب مضــاف ب

ز عـالم ارواح جبروتــی و ملکـوتی اسـت یعنـی عـالم عقـول و نفــوس نزدیکتـر باشـد، عـالم آن نیـ
تر باشــد و مجـرّد اسـت. قســم دوم غیـب مضـافی اســت کـه بــه حضـرت شـهادت مطلــق نزدیـک

عـالم آن، عــالم مثــال اســت. (علّــت تقســیم غیــب مضــاف بــه دو قســم ایــن اســت کــه ارواح هــم 
ناسـب بـا شـهادت مطلـق صور عقلی مجـرّد مناسـب بـا غیـب مطلـق دارنـد و هـم صـور مثـالی م

  دارند).
حضرت پنجم، حضـرت جـامع و عـالم آن عـالم انسـانی اسـت. حضـرت جـامع، واجـد همـۀ 

رو جـامع نـام گرفتـه اسـت و عـالم هاي حضرات چهارگانـه سـابق اسـت از ایـنکماالت و ویژگی
او نیـز جـامع جمیــع عـوالم چهارگانـه اســت. بـا ایـن تعبیــر، عـالم ملـک، مظهــر عـالم ملکــوت و 

ــال ــالم ع ــی مجــرّدات) و ع ــالم جبروت(یعن ــر ع ــق، مظه ــال مطل ــالم مث ــق اســت و ع ــال مطل م مث
جبروت مظهر عـالم اعیـان ثابتـه و عـالم اعیـان ثابتـه، مظهـر اسـماء الهـی و حضـرت واحـدیّت، و 
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  اسماء الهی و حضرت واحدیّت مظهر احدیّت است.
ــدیّت  ــماء)  �اح ــدیّت (اس ــه  �واح ــان ثابت ــرّدات) �اعی ــروت (مج ــ� جب ــق مث ال مطل

  ).329، 2تفسیر المحیط، ملک. (ر.ك.  �(ملکوت) 
ــزّالت مراتــب هســتی، انســان نقــش اساســی دارد بلکــه نقــش چنان کــه مالحظــه شــد، در تن

آورد اي کـه تنـزّل حقیقـت اوسـت کـه عـوالم متعـدّدي را پدیـد مـیمنحصر به فرد دارد، بـه گونـه
تر، ایـن حقیقـت . بـه تعبیـر روشـنسـازدو حقیقت هستی را تا جایی کـه ممکـن اسـت آشـکار می

کلّی که بـا تعـیّن اول، متعـیّن شـده اسـت، داراي تنـزّالت طـولی و عرضـی نامتنـاهی اسـت. او در 
ــزّل می ــرین حشــرات تن ــه صــورت ریزت ــی ب ــات حت ــز کائن ــودات و نی ــه صــورت موج ــد و ب کن

جـودات ها و حقـایق ایـن موگونـه کـه حـق تعـالی بـه صـورتگـردد، همانها ظاهر میصورت آن
گـردد. یعنـی در عـالم هسـتی هـیچ موجـودي وجـود نـدارد مگـر ها ظـاهر میکند و به آنتنزّل می

کــه مظهــري از مظــاهر ایــن حقیقــت کلــی و صــورتی از صــور نامتنــاهی آن اســت و خــود نیــز آن
  مظهري از مظاهر حق تعالی و صورتی از صور اوست.

هـد شـد، نقـایص و کمـاالت، خـواه کـه پـس از ایـن گفتـه خوابه همین خاطر است که، چنان
گـردد نـه بـه حـق تعـالی کـه ذاتـاً اعتباري باشد و خواه غیر اعتباري، همه به ایـن حقیقـت بـاز می

کـان اهللا و لـم یکـن کـه معصـوم (ع) فرمـود: گونـه امـور اسـت؛ چنانو از ازل مقدّس و منزّه از این
خــواه کمــال باشــد خــواه نقــص، . او در مقــام ذات خــود مبــرّا از هرگونــه تعــیّن اســت، معــه شــئ

خواه حقیقـی باشـد، خـواه اعتبـاري. ایـن حکـم نـه تنهـا از ازل بـوده و هـیچ چیـزي بـا او معیّـت 
نداشته بلکه تا ابد هم خواهـد بـود و چیـزي بـا او معیّـت نخواهـد داشـت. ایـن اسـت کـه پـس از 

ــئ شــنیدن  ــه ش ــم یکــن مع ــوان گفــت: میکــان اهللا و ل ــا کــان؛ و ت مع االســرار، (ر.ك. جــااالن کم
زیرا فرض معیّت اشـیاء بـا حـق تعـالی تـا ابـد همـان اشـکال را دارد کـه معیّـت ازلـی دارد. ). 209

کــه ذات او تعــیّن نــدارد؛ از ایــن معیّــت ازلــی اشــیاء بــا او نشــان از تعــیّن ذات اوســت و حــال آن
ازل بـا جهت است که نه اسمی دارد و نـه رسـمی و نـه وصـفی. بـه تعبیـر دیگـر معیّـت اشـیاء در 

ذات حق تعالی مسـتلزم تنـاقض اسـت یعنـی ذات نـامتعیّن، تعـیّن داشـته باشـد. همـین اشـکال در 
کـان اهللا و لـم یکـن معـه شـئ و نیـز االن کمـا معیّت اشیاء در ابد نیز مطرح خواهد بـود و بنـابراین 

  بیانگر یک حقیقت است و آن تنزّه ذات حق تعالی از اتّصاف به تعیّنات است.کان 
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ــر ــزّالت  در ه ــت، اوالً تن ــته اس ــیّن گش ــیّن اول، متع ــه در تع ــی ک ــت کل ــن حقیق ــورت ای ص
اي اسـت بـه شماري در صور مظاهر خـود دارد و ثانیـاً ایـن تنـزّالت داراي نظـم و ترتیـب ویـژهبی

اي کــه اولــین تنــزّل آن بــه صــورت نفــس کلــی اســت کــه از آن بــه روحِ تعــیّن اول تعبیــر گونــه
ین تنـزّل حـق تعـالی بـه صـورت آن حقیقـت کلـی اسـت کـه در قـرآن گونه که اولـشود، همانمی

یـا و ماننـد آن تعبیـر شـده اسـت کـه کریمـۀ » حقیقـیحـواء «، »آدم کلـی«، »نفس واحده«از آن به 
ایها الناس اتّقوا ربّکم الذي خلقکم مـن نفـس واحـدة و خلـق منهـا زوجهـا و بـثّ منهمـا رجـاالً کثیـراً 

  ره دارد.). بدان اشا1نساء، (و نساءً 
این حقیقت کلـی پـس از تنـزّل بـه صـورت نفـس کلـی، بـه صـورت طبیعـت کلـی کـه قـوة 

کنــد پــس از آن بــه صــورت هیــوالي نفــس کلــی اســت و در همــۀ اجســام ســریان دارد، تنــزّل می
گانه را دارد، و از آن بـه صـورت اجسـام بسـیط یعنـی افـالك نخست یعنی جوهري کـه ابعـاد سـه

ه یعنـی عناصـر یکـی پـس از دیگـري (بـه نظـر برخـی) و بـه صـورت و اجرام و ارکـان چهارگانـ
گانه شـود و پـس از آن بـه صـورت موالیـد سـهدفعی و یک بـاره (از نظـر برخـی دیگـر) ظـاهر می

یعنی معدن و نبات و حیوان و پـس از آن بـه صـورت انسـان صـغیر کـه بـه لحـاظ بـاطن و معنـی 
  گردد. ، آشکار میصورت انسان کبیر است و پایان سلسلۀ تنزّالت است

شــود و در نتیجــه بــه نظــر اگــر چــه بــه ظــاهر بــراي ایــن تنــزّالت آغــاز و انجــامی تصــوّر می
رسد کـه مراتـب تنـزّالت آن حقیقـت کلـی (انسـان کبیـر) محـدود اسـت؛ ولـی ایـن بـه خـاطر می

محدودیت عبارت و بیـان اسـت نـه حقیقـت تنـزّالت، زیـرا حقیقـت انسـان کبیـر اگـر چـه متعـیّن 
نهایـت حـد بـر او اضـافه شـود و پـذیر نیسـت، بـه همـین خـاطر اسـت کـه اگـر بیلی حداست و

انتهــایی آن بــه قــوت خــود بــاقی اســت. امــر نامتنــاهی هرگــز حــدي و بیتنــزّل یابــد، بــاز هــم بی
گردد اگر چه اجـزاء و اعضـاء و افـراد بسـیاري از آن کاسـته شـود و اگـر چـه در لفـظ متناهی نمی

بـر آن افـزون گـردد؛ زیـرا حـدود افـزوده شـده، حـدود واقعـی نیسـت، در و بیان، حدود بسـیاري 
غیر ایـن صـورت تنـاقض خواهـد بـود؛ زیـرا امـر نامتنـاهی و نامحـدود بـا حـد پـذیرفتن تنـاقض 
دارد. پس هر حدّ اعتباري کـه بـه آن حقیقـت کلـی نخسـت افـزوده شـود و بـا آن تنـزّل یابـد، بـاز 

پایــان خواهــد بــود. پایــان آن ت، تنــزّالت آن بیهــم بــر کلیــت خــویش بــاقی اســت؛ از ایــن جهــ
  امري تحلیلی و ذهنی است. 
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جـا به تعبیر دیگر ایـن تنـزّالت مظـاهر اسـماء و صـفات و کمـاالت حـق تعـالی اسـت و از آن
کــه اســماء و صــفات و کمــاالت او نامتنــاهی اســت بنــابراین، ایــن تنــزّالت نیــز نامتنــاهی اســت، 

اسـماء بسـیط حـق تعـالی باشـد، نامتنـاهی اسـت، چـون اسـماء او حتی اگر تنزّالت نتیجه و ثمـرة 
کــه اســماء مرکّــب نیــز مظهــر داشــته باشــند و داراي تنــزّالت نامتنــاهی اســت، چــه رســد بــه این

آورد؛ از ایــن جهــت، باشــند. ترکیــب امــور نامتنــاهی بــا یکــدیگر، نامتنــاهی دیگــري را پدیــد مــی
نارساســت بایــد گفــت آن تنــزّالت از جهــات  واژة نامتنــاهی بــراي تنــزّالت حقیقــت کلــی نخســت

و لـو أنّ فـی االرض مــن شـجرة اقـالم و البحــر یمـدّه مـن بعــده نامتنـاهی، نامتنـاهی اسـت. کریمــه: 
). بــه همــین نکتــه اشــاره دارد. 27لقمــان، (ســبعۀ أبحــر، مــا نفــدت کلمــات اهللا إنّ اهللا عزیــز حکــیم 
موجـودات و حقـایق معلـوم اسـت. (ر.ك.  مقصود از کلمات به اتفـاق نظـر محقّقـان، همـان اعیـان

  ).181ـ 188نقد النقود، 

  ـ تقدم حق تعالی بر مظاهر (و انسان)5 ـ2ـ1

کـه حـبّ بـه ظهـور در اسـماء و مظـاهر آن، چه گفته شد بویژه بـا تأکیـد بـر اینبا توجه به آن
خّر عقلـی گونـه تقـدّم و تـأخّر زمـانی و نیـز دیگـر اقسـام تقـدّم و تـأذاتی حق تعالی اسـت، هـیچ

میان حق تعالی و مظاهر وجـود نـدارد. تقـدّم حـق تعـالی بـر مظـاهر، تقـدّم ذاتـی اسـت و پیوسـته 
گونه بوده و خواهد بود یعنـی پیوسـته حـق تعـالی بـود و هـیچ چیـزي بـا او نبـود و پیوسـته همین

ــا او  ــود و اینــک نیــز او هســت و هــیچ چیــزي ب ــا او نخواهــد ب ــود و هــیچ چیــزي ب او خواهــد ب
زیــرا مظــاهر حــق تعــالی غیــر او نیســت تــا گفتــه شــود کــه از او پدیــد آمــده اســت و در  نیســت؛

  نتیجه غیر از تقدّم ذاتی، تقدّم دیگري براي او قابل تصوّر باشد. 
مظــاهر عبــارت اســت از تنــزّالت حــق تعــالی در مراتــب اســماء و صــفات و کمــاالت او بــه 

ي خـود، چیـزي نیسـتند. (ر.ك. نقـد النقـود، اي که قطع نظر از این تنـزّالت، مظـاهر بـه خـودگونه
). پس کثرتی که پدیـد آمـده اسـت، در عـین کثـرت، آمیختـۀ بـا وحـدت بلکـه منطـوي در آن 104

است؛ از این جهت، جایگاه انسـان در ایـن دیـدگاه جایگـاه مظـاهر اسـت و مظـاهر و خلـق عـالم، 
بـه ابـد بـوده و هسـت و  هـا مجـازي اسـت؛ از ازل تـاامري اعتباري اسـت و اسـناد وجـود بـه آن

کـه حـق تعـالی خواهد بود و در عین حال فـانی و هالـک نیـز بـوده و هسـت و خواهـد بـود، چنان
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  ). 81. (قصص، کلّ شئ هالک االّ وجههفرمود: 
وجه حـق تعـالی غیـر او نیسـت بلکـه ذات و وجـود اوسـت. او وجـود ازلـی و ابـدي دارد و 

خـودي خـود عـدم ازلـی و ابـدي دارد و از ایـن  از این جهـت، پیوسـته بـاقی اسـت و غیـر او بـه
 البـاقی بـاق فـی االزل و الفـانی فـانٍ لـم یـزل.که گفته شـده اسـت: جهت، پیوسته فانی است؛ چنان

کـلّ مـن علیهـا فـان و یبقـی وجـه ربّـک ذو کـه حـق تعـالی فرمـود: ). چنان105نقد النقود، .ك. ر(
إنّ العـالم گویـد: نکتـه اسـت کـه شـیخ اکبـر می). با توجه بـه همـین 27. (رحمن، الجالل و االکرام

غیـب لــم یظهـر قــطّ و الحــقّ تعـالی هــو الظــاهر مـا غــاب و النـاس فــی هــذه المسـألۀ علــی عکــس 
  )؟19، 1. (تمهید القواعد، الصواب فیقولون: إنّ العالم ظاهر و الحقّ تعالی غیب

  ـ حدیث اآلن کما کان6 ـ2ـ1

ابـو ابـراهیم موسـی بـن جعفـر (ع) نقـل کـرده  شیخ صدوق از یعقوب بن جعفـر الجعفـري از
إنّ اهللا تبارك و تعـالی کـان لـم یـزل بـال زمـان و ال مکـان و هـو االن کمـا کـان، ال است که فرمود: 

مـا یکـون مـن نجـوي ثالثـۀ إالّ هـو «یخلو منـه مکـان و ال یشـغل بـه مکـان و ال یحـلّ فـی مکـان. 
ــر إالّ هــو معهــم اینمــا کــانوارابعهــم و ال خمســۀ إالّ هــو سادســهم و ال أدنــی مــن ذ  »لــک و ال أکث

لیس بینه و بین خلقـه حجـاب غیـر خلقـه، احتجـب بغیـر حجـاب محجـوب و اسـتتر بغیـر ). 7(مجادله، 
  ). 403، 1؛ وافی، 178-179(صدوق، توحید، ستر مستور ال اله إالّ هو الکبیر المتعال. 

شـئ غیـره، نـوراً ال ظـالم فیـه، صـدقاً انّ اهللا تبـارك و تعـالی کـان و لـیس امام باقر (ع) فرمود: 
. ال کــذب فیــه، و علمــاً ال جهــل فیــه و حیــاة ال مــوت فیــه و کــذلک الیــوم و کــذلک ال یــزال ابــداً

  ). 242، 1(برقی، محاسن، ج 

  ـ عقل اول از دیدگاه عرفان و فلسفه 7ـ 2ـ1

عقـل اول  میان این حقیقت کلـی متعـیّن کـه اولـین تعـیّن اسـت و عقـل اول نیـز نـام دارد، بـا
به اصطالح حکماء تفاوت بسـیاري اسـت. ایـن عقـل اول از نظـر عرفـا، همـان وجـود عـام اسـت 

گـردد و بـه که با فیضان آن از حق تعـالی هـر موجـودي را خـواه علمـی و خـواه عینـی، شـامل می
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تعبیر دیگـر بـا فیضـان آن حقیقـت کلـی (عقـل اول از نظـر عرفـا) اسـت کـه موجـودات بـا همـۀ 
حضـرت احـدیّت، کـه حضـرت ذات نامیـده شـده اسـت، از ازل تـا بـه ابـد ظهـور  مراتب خود از

  یابند. می
ایــن غیــر از عقــل اول بــه اصــطالح حکماســت کــه فــیض وجــودي آن تنهــا بــه نفــس کلــی 

آیـد. اگـر رسد و از فیضان آن تنها عقـل دوم یـا نفـس کلـی یـا فلـک دوم و ماننـد آن پدیـد میمی
د توجـه قـرار گرفتـه اسـت ولـی تنزیهـی در عـین نقـص چه سخن حکمـا بـراي تنزیـه حـق مـور

است؛ زیرا الزمۀ آن ناتوانی حـق تعـالی از ظهـور بـه صـور متعـدّد و متفـاوت و اظهـار موجـودات 
  ).146نقد النقود، .ك. رشود. (مختلف است و این به نظر همۀ مسلمانان کفر محسوب می

  ـ اسماء و انسان 8ـ 2ـ1

ــ ــالی، ک ــا حــق تع ــه وجــود ی ــیم ک ــی گفت ــق اســت، کمــاالت و اوصــاف ذات ه واجــب و مطل
ــالی نامیدهبی ــق تع ــؤون ح ــه آن را ش ــت دارد ک ــفات و نهای ــن ص ــک از ای ــر ی ــۀ ه ــد. مالحظ ان

کماالت با ذات حـق تعـالی، اسـمی از اسـماء اوسـت. ایـن کمـاالت و شـؤون، کـه در کمـون ذات 
زبـان حـال، ظهـور  احدي نهان و در غیب ذات پنهـان اسـت، بـه حکـم اسـم ظـاهر او، پیوسـته بـه

کــه ذات احــدي بــه حکــم اســم بــاطن خــویش بــه زبــان حــال کنــد، چناندر خــارج را طلــب می
ــاهر  ــم ظ ــد او مقتضــاي اس ــرت و تقیّ ــور و کث ــابراین ظه ــانی دارد؛ بن ــاء و نه ــب خف ــته طل پیوس

کـه خفــاء و وحـدت و اطــالق او مقتضـاي اسـم بــاطن اوسـت. او بــر حسـب بــاطن اوسـت، چنان
بر حسب ظـاهر خـود، آخـر اسـت. جـز او نـه کسـی اول اسـت و نـه آخـر، نـه خود، اول است و 

ظــاهر اســت و نــه بــاطن. تنهــا اوســت کــه بــر حســب اســماء خــود اول و آخــر و ظــاهر و بــاطن 
  است.

چون کماالت الهی نامتناهی اسـت، اسـماء او هـم نامتنـاهی اسـت؛ ولـی کلیـات اسـماء و نیـز 
ــ اسـماء افعـال. 3ــ اسـماء صـفات 2سـماء ذات ــ ا1از جهت اجمال، اسماء بر سـه قسـم اسـت: 

شـود و در واقـع گانه به اعتبـار انـس و هیبـت، بـه اسـماء جمـال و جـالل تقسـیم میاین اسماء سه
اسماء الهی، خواه ذاتی باشـد خـواه صـفاتی و خـواه افعـالی، یـا مربـوط بـه جمـال الهـی اسـت یـا 

اوینـد و یـا مظهـر جـالل او و هـیچ  مربوط به جالل او. مظـاهر اسـماء الهـی نیـز یـا مظهـر جمـال
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  مظهري از این دو بیرون نیست و استثناء ندارد. 
البته انحصـار همـۀ مظـاهر بـه جمـال و جـالل بـه معنـی تسـاوي مظـاهر در جمـال و جـالل 
نیست، زیرا برخی از مظاهر، مظهر یـک اسـم هسـتند و برخـی دیگـر مظهـر چنـد اسـم بلکـه همـۀ 

هــا کــه مظهــر همــۀ اســماء ر بــا یکــدیگر تفــاوت دارنــد. آناســماء هســتند؛ از ایــن جهــت، مظــاه
هـا متعـادل هستند، بسـا در ظهـور و اظهـار اسـماء مسـاوي نباشـند و بنـابراین ظهـور اسـماء در آن

  نباشد. 
ــا از اســم دیگــر  ــدارد ی ــه مظهــر دیگــر، آن ســهم را ن هــر مظهــري ســهمی از اســمی دارد ک

منــد اســت و از ایــن جهــت، همــه اســماء بهرهســهمی ماننــد آن نــدارد. غیــر از انســان کــه هــم از 
مظهر همۀ اسماء است و هم سـهمش از اسـماء بـا هـیچ مظهـر دیگـر قابـل مقایسـه نیسـت و هـم 

اي اسـت کـه تعـادل دارد. در نتیجـه هـیچ مظهـري سهمش از هر اسمی بـا اسـماء دیگـر بـه گونـه
هسـتند و سهمشـان از  ردیف انسـان نیسـت. مـثالً مالئکـه مظهـر اسـم سـبّوح و قـدّوسبرابر و هم

و مـا انـد: شـان از ایـن دو اسـم نیسـت. بـه همـین خـاطر اسـت کـه گفتهاسماء دیگر به اندازة بهره
نحـل، . (یفعلـون مـا یـؤمرون). و بـه همـین خـاطر اسـت کـه 164صـافات، (منّا االّ و له مقام معلوم 

نحـن مـین اسـت کـه اش ه). ظهور یکی یا چند اسم از اسـماء الهـی در یکـی از مظـاهر، نتیجـه50
س لــک  ــدّ ــا المســبّحون؛ ). 30بقــره، (نســبّح بحمــدك و نق ــه 166صــافات، (و منّ ــه خطــایی و ن ). ن

  شود.ها نمیعصیانی، نه صعودي و نه نزولی، هیچ یک عارض بر آن
أنـا خیـر هـا گفـت: کـه رئـیس آنشیاطین از اسـم جبّـار و متکبّـر سـهم بیشـتري دارنـد، چنان

هـا ). ایـن سـخن برخاسـته از اقتضـاي ذاتـی آن12اعـراف، (قتـه مـن طـین منه خلقتنی من نار و خل
به تکبّـر و جبّاریـت اسـت، بـه همـین خـاطر اسـت کـه تکبّـر ورزیـد و عصـیان پیشـه سـاخت و 

  ).82ص، . (فبعزّتک لَاُغویّنهم أجمعینگفت: 
هـاي آن دارنـد کــه انـد کـه هــر کـدام سـهمی از هســتی و ویژگیگونههمـۀ موجـودات همــین

ران ندارند؛ بـدین خـاطر کـه هـر موجـودي تحـت حاکمیـت و سـیطرة اسـمی قـرار دارد و آن دیگ
اي دارد کــه اســم دیگــر نــدارد؛ بنــابراین بــه خــاطر تعــدّد بلکــه عــدم تنــاهی اســم اقتضــاي ویــژه

یابنــد و بــه خــاطر تفــاوت کمــاالت، اســماء نیــز کمــاالت حــق تعــالی، اســماء نامتنــاهی ظهــور می
ــودات  ــاوت اســت و موج ــد، از متف ــماءِ متفاوتن ــوراتِ اس ــه ظه ــس از آن، ک ــروت و پ ــوالم جب ع
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شــوند و در عـین حـال هـر کــدام از سـهم ویـژة خـود از هســتی و یکـدیگر متفـاوت و متمـایز می
کمــال هســتی کــه بــا اســم حــاکم بــر آن تناســب دارد، برخوردارنــد، ایــن اســت کــه حــق تعــالی 

  ). 50ه، ط. (ربّنا الذي اعطی کل شئ خلقه ثم هديفرماید: می
اي دارد کــه بــا دیگــر شــمار بلکــه نامتنــاهی، انســان حکــم ویــژهدر میــان ایــن موجــودات بی

کـه حـق موجودات متفاوت اسـت؛ زیـرا انسـان مظهـر همـۀ اسـماء جاللـی و جمـالی اسـت، چنان
اوالً آدم مظهـر تمـام اسـماء قـرار گرفتـه اسـت  ).31بقـره، ( .و علّم آدم االسـماء کلهـاتعالی فرمود: 

انیاً بهرة او از این اسـماء متناسـب و متعـادل اسـت و هـیچ یـک بـر دیگـري غلبـه نـدارد؛ زیـرا و ث
اي کــه دیگــر اســماء مغلــوب آن اگــر اســمی از اســماء در وجــود انســان ســیطره داشــت بــه گونــه

گونـه کـه سـایر موجـودات بـدینشدند، انسـان نیـز ماننـد سـایر موجـودات بـود، چـه اینواقع می
هـا ظـاهر باشـد، بلکـه همـۀ اسـماء در هـا حـاکم یـا در آنک یا چنـد اسـم بـر آننیستند که تنها ی

ها ظهـور دارد ولـی ظهـور یـک یـا چنـد اسـم بـر اسـماء دیگـر غلبـه دارد ولـی انسـان وجـود آن
مَت امامـت را  متعادل دارد چون ظهور اسـماء در او متعـادل اسـت؛ بـه همـین خـاطر اسـت کـه سـِ

 خلــق اهللا آدم علــی صــورتهت ختمــی مرتبــت (ص) فرمــود: کــه حضــردر عــالم هســتی دارد. چنان
). و پیداست که کسی کـه بـر صـورت حـق تعـالی آفریـده شـده باشـد، جـامع 11، 4(بحار االنوار، 

جمیع اسماء و صـفات اوسـت؛ در غیـر ایـن صـورت بـه صـورت اسـمی از اسـماء اوسـت نـه بـه 
ــه همــین خــاطر اســت کــه گــاهی انســان اطاعــت می د و گــاهی عصــیان. کنــصــورت خــود او. ب

). معــانی دیگــري نیــز در مــورد حــدیث شــریف گفتــه 259ر.ك. جــامع االســرار و منبــع االنــوار، (
). و بـدین جهـت کـه 14ــ 15، ص 4شده است کـه عالمـه مجلسـی  آورده اسـت (بحـار االنـوار، 

  هاي سید است، از نقل آن صرف نظر شده است. مقصود در این رساله مطرح ساختن دیدگاه
هـا و ابتـدا و انتهـایی دارنـد کـه بـا توجـه بیر دیگر، اسماء الهی احکام و آثـار و نیـز دورهبه تع

به این امر، ظهورات متفـاوت و در نتیجـه مظـاهر گونـاگونی دارنـد. زیـرا شـکی نیسـت کـه حکـم 
کـه اثـر اسـم محیـی بـا اثـر اسـم ممیـت تفـاوت اسم ضارّ با حکم اسم نـافع متفـاوت اسـت، چنان

کـه دورة اسـم اول و آخـر و ظـاهر م هادي غیـر از دولـت اسـم مضـلّ اسـت، چناندارد، دولت اس
شـمار متقابـل الهـی از نظـر حکـم و اثـر و گونـه اسـماء بیو باطن با یکدیگر همانند نیسـت. همین

  دوران تأثیر با یکدیگر تفاوت دارند. 
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خـر و بـاطن مثالً دنیـا از آثـار اسـم اول و ظـاهر و ماننـد آن اسـت و آخـرت مقتضـاي اسـم آ
گونــه کــه ظهــور دنیــا بــه خــاطر اســماء مربــوط بــه آن ضــروري اســت، و ماننــد آن اســت، همان

ظهور آخرت نیـز بـه خـاطر اسـماء حـاکم بـر آن ضـروري اسـت. بنـابراین هـیچ اسـمی از اسـماء 
که حکـم و اثـر هـر اسـمی بـا حکـم و اثـر اسـم دیگـر الهی بدون حکم و اثر و مظهر نیست، چنان

  به همین خاطر مظاهر اسماء نیز همانند خود اسماء با یکدیگر متفاوتند.تفاوت دارد. 
ــژه ــه اســت؛ از ایــن جهــت، ترتیــب وی اي دارد کــه ســلطنتِ حقیقــیِ معنــويِ هســتی حکیمان

گونــه کــه ســلطنت مجــازي صــوري ترتیــب تخلــف از آن نــاممکن اســت. بــه عنــوان مثــال همان
ــژه ــی میوی ــرخش معیّن ــور در چ ــد، اي دارد و ام ــار چرخ ــلطان اســت و ک ــه س ــوط ب ــاري مرب ک

دیگــري مربــوط بــه وزیــر و امیــر و لشــکریان و رعیــت و دیگــران. ســلطنت حقیقــی معنــوي نیــز 
گونه اسـت. برخـی از امـور مربـوط بـه سـلطان حقیقـی و برخـی دیگـر مربـوط بـه وزیـر و همین

سـت، امیر و لشکریان و عمـوم مـردم اسـت. در ایـن سـلطنت، ذات حـق تعـالی، سـلطان حقیقـی ا
اسماء ذاتی در حکـم وزیرنـد، اسـماء صـفاتی در حکـم امیرنـد، اسـماء فعلـی در حکـم سـپاهیانند 

  شوند، در حکم رعیّت و مردم هستند. گانه یاد شده ترکیب میو اسمایی که از اسماء سه
پردازنـد کـه اي میگونه که هـر یـک از اعضـاي سـلطنت صـوري مجـازي بـه کـار ویـژههمان

نیســتند، هــر اســمی از اســماء ســلطان حقیقــی نیــز ویــژة امــري اســت کــه  دیگــران در آن شــریک
دیگــران در آن ســهیم و شــریک نیســتند؛ از ایــن جهــت، هــر یــک از اســماء حــق تعــالی قلمــرو 

ــار ویــژه و در نتیجــه هــر یــک از موجــودات عــالم هســتی مظهــر ویــژه اي دارنــد، بــا احکــام و آث
ــأثیر ــوذ و ت ــرو نف ــتند و در قلم ــماء هس ــمی از اس ــم ربّ و  اس ــم در حک ــد و آن اس ــرار دارن آن ق

مالــک و صــاحب و مــدبّر آن اســت و از ایــن جهــت، رجــوع و بازگشــت آن نیــز بــه همــان اســم 
إنّ الـی  ). و نیـز فرمـود:85مـریم، ( یـوم نحشـر المتقـین الـی الـرحمن وفـداًکـه فرمـود: است، چنان

  ). 42نجم، (ربّک المنتهی. 
خـویش کـه اسـمی از اسـماء حـق تعـالی اسـت بـاز  مظاهر اسماء در عـین حـال کـه بـه ربّ

رسـند و بـه آینـد، بـه کمـال خـود مینهنـد، بـه وجـود میگردند و به حکـم آن اسـم گـردن میمی
گردنـد، ولـی در واقـع همـه تحـت سـلطنت مطلقـه حـق تعـالی قـرار دارنـد و اصل خویش باز می

سـلطنت صـوري مجـازي اگـر کـه در گردنـد. چناننهنـد و بـه سـوي او برمیبه حکم او گـردن می
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چه به ظاهر جمعی تحت فرمـان وزیـر و جمعـی تحـت فرمـان امیـر قـرار دارنـد و هـر کـاري بـه 
کنــد ولــی در واقــع همــۀ کارهــا بــه شــود کــه دیگــري در آن دخالــت نمیدســت کســی انجــام می
شود، زیرا تا حکـم سـلطان نباشـد، هـیچ یـک از وزیـر و امیـر کـاري انجـام دست سلطان انجام می

  دهد و اگر انجام داد وزیر و امیر نیست بلکه خود سلطان است.مین
این خالف فـرض اسـت و در عـین حـال انجـام کـار بـه فرمـان سـلطان نیـز بایـد از مجـاري 
خــاص خــود انجــام پــذیرد. اگــر کســی از ســلطان انعــام طلــب کنــد و ســلطان بخواهــد او را بــه 

کــه اگــر کســی دار حوالــت دهــد؛ چنانهاي نیســت کــه او را بــه خزانــاش برســاند، چــارهخواســته
براي دفـع دشـمنانش از او کمـک بخواهـد، ناچـار بایـد بـه امیـري از امیـرانش مراجعـه کنـد و یـا 

  کند. سلطان او را به امیري واگذار می
گونه است رجـوع بـه سـلطان حقیقـی؛ اگـر فقیـري بـه سـلطان حقیقـی مراجعـه کنـد و همین

بایــد بــه اســم غنــی رجــوع کنــد و از او اســتمداد بخواهــد؛ و از او مــال و ثــروت بخواهــد، ناچــار 
ک جویـد؛ و اگـر گمراهـی، بـدو متوجـه  اگر مریضی از او شفاء خواهد، باید بـه اسـم شـافی تمسـّ

گونـه اسـت رجـوع افــراد یـابی خواهـد، بایـد بــه اسـم هـادي توجـه کنــد و همینشـود و از او راه
حقیقـی کـه بایـد بـه اسـمی از اسـماء او رجـوع شـمار بـه سـلطان نامتناهی براي رفـع نیازهـاي بی

  ). 109اسرار الشریعۀ، نماید. (ر.ك. 
امــا انســان خلیفــه اعظــم اســت و جانشــین حــق تعــالی؛ از ایــن جهــت، او در حکــم ســلطان 
حقیقی است نه در حکم وزیر و امیـر؛ او اسـم اعظـم حـق تعـالی اسـت کـه بـر همـه اسـماء الهـی 

شـود، دسـتانی کـه هـا انجـام میذ و عطـا بـه وسـیلۀ آنحکومت دارد او دسـتان خداسـت کـه اخـ
  ملک و ملکوت، هر یک عطاي یکی از آن دو است. 

  ـ نسبت دستان خدا با انسان1ـ 8 ـ2ـ1

ــه  ــه،در کریم ــات بیمین ــموات مطویّ ــۀ و الس ــوم القیم ــته ی ــاً قبض ــر،  و االرض جمیع ). 68(زم
ــمان ــپ و آس ــت چ ــه دس ــین را ب ــبت دادهزم ــت نس ــت راس ــه دس ــت ( ها را ب ــیر .ك. راس تفس

ــه خــاطر این420، 1المحــیط،  ــه ). و ب ــاال ب ــه چــپ، از ب ــه برکــت و نعمــت از دســت راســت ب ک
رســد؛ اهــل بــاطن، زمــین را دســت چــپ آدم حقیقــی، کــه عــالم و پــایین، از جمــال بــه جــالل می

  اند و آسمان را دست راست او. انسان کبیر است، دانسته
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ــه شــرّ و فســاد نزو از آن ــد: کــه مالئکــه گفتهتر اســت، چنانتر و مایــلدیــکجاکــه زمــین ب ان
). اهـل زمـین را اصـحاب شـمال و اهـل 30(بقـره، أتجعل فیهـا مـن یفسـد فیهـا و یسـفک الـدماء، 

هــا اســت بــه خیــر و صــالح نزدیکتــر و کــه در آنها و هــر آنجــا کــه آســمانآتــش نامیــد و از آن
 یعصـون اهللا مـا امـرهم و یفعلـون مـا یـؤمرون، ال که حق تعـالی دربـاره آنـان فرمـود:ترند، چنانمایل

هــا ). اهــل آســمان را اصــحاب یمــین نامیــد و آنــان را اهــل خیــر قــرار داد و دربــاره آن6(تحـریم، 
و اصـحاب الیمـین مـا اصــحاب الیمـین فـی سـدر مخضــود و طلـح منضـود و ظـلّ ممــدود و فرمـود: 

ــۀ  ــۀ و ال ممنوع ــرة ال مقطوع ــۀ کثی ــکوب و فاکه ــاء مس ــه،م ــ 32 (واقع ــحاب 27ـ ــاره اص ). و درب
و اصحاب الشمال ما اصـحاب الشـمال فـی سـموم و حمـیم و ظـلّ مـن یحمـوم ال بـارد شمال فرمود: 

  ). 41ـ 45. (واقعه، و ال کریم إنّهم کانوا قبل ذلک مترفین
کـه هـر اسـمی از اسـماء حـق تعـالی، مناسـب بـا حقیقـت و کمـال ویـژة خـودش، حاصل آن

پـردازد و همـۀ موجـوداتی کـه در را بـر عهـده دارد و بـه انجـام آن میشأنی از شؤون عالم هسـتی 
آن شأن تـأثیري دارنـد، از اعـوان و انصـار آن اسـم هسـتند و هـر موجـودي کـه از آن متـأثر باشـد 
یا به آن نیازمند باشـد، سـر و کـارش بـا آن اسـم خواهـد بـود. آن موجـود کـه تحـت سـلطنت آن 

ت و کمـاالتش مناسـب آن اسـم اسـت و تـأثیرش نیـز بـه اسم قرار دارد، محکـوم بـه آن اسـم اسـ
گونـه موجـوداتی کـه تحـت سـلطنت دو یـا چنـد اسـم اندازه آن اسم یـا کمتـر از آن اسـت. همین

قرار دارند، محکوم به آن اسـماء هسـتند، کماالتشـان متناسـب بـا آن اسـماء اسـت و تأثیرشـان نیـز 
  ی از تک تک آن اسماء بیشتر است. هاست ولبه اندازه مجموعۀ آن اسماء یا کمتر از آن

اما انسان به خاطر مظهریّت وي بـراي تمـام اسـماء، هـم محکـوم بـه همـۀ اسـماء اسـت و در 
پردازنـد و چـون فرزنـدي اسـت کـه چنـدین دایـه و نتیجه همۀ اسماء الهی بـه تـدبیر و ادارة او می

د و معطّـل نمانـد و هـم اي کـه هـیچ امـري از امـور او راکـپرستار دلسـوز داشـته باشـد، بـه گونـه
ــا همــۀ اســماء اســت و در نتیجــه کمــاالت وي از تــک تــک اســماء هــزاران  کمــاالتش متناســب ب
برابــر بیشــتر اســت و در واقــع او مجمــع اســماء اســت و بــدین خــاطر کمــال همــۀ اســماء در او 

تــر از آن جمــع شــده اســت؛ از ایــن جهــت، بــا هــر اســمی کــه ســنجیده شــود، او بزرگتــر و عظیم
اش تحـت تـأثیر اسـماء توان گفـت کـه او اسـم اعظـم اسـت کـه از جهـت مقـام تفرقـهمیاست و 

اش که مجمـع کمـاالت اسـماء قـرار گرفتـه اسـت، بـر همـۀ اسـماء است ولی به خاطر مقام جمعی
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تــأثیر دارد و بــه همــین خــاطر اثــر و نتیجــه و برآینــد کمــاالتش نیــز از اســماء دیگــر کــه مــدبّر او 
تـأثیر اسـماء بـه تنهـایی، بـه مراتـب کمتـر از تـأثیر اسـماء بـه صـورت  هستند بیشـتر اسـت، زیـرا

  جمعی است.
او به خاطر استعداد تامّ پذیرش تجلّیـات اسـماء از جهـت هـر کمـالی، بـا اسـمی برابـر اسـت. 
به عنوان نمونه از جهـت اسـتعداد تـامّ وي بـراي غنـا، پـذیراي تمـام تجلّیـات اسـم غنـیّ اسـت و 

یّ اسـت؛ و از جهـت اسـتعداد ویـژة او بـراي علـم، مظهـر اسـم علـیم و از این جهت برابـر بـا غنـ
گونـه اســت قابـل تمـام کمـاالت اسـم علـیم اسـت و از ایـن جهـت بـا علـیم برابـر اسـت و همین

نسبت برابري او با اسـم هـادي، شـافی، قـدیر، مریـد و ماننـد آن. از جهـت هـر اسـمی و از جهـت 
سـت ولـی از جهـت جمعیّـت وجـود و ظهـور، حـاکم کمال مربوط به هر اسمی با آن اسـم برابـر ا

  ها است. بر همۀ اسماء و محیط بر آن
بــه عنــوان نمونــه او اگــر چــه از جهــتِ غنــا همتــاي اســم غنــیّ اســت ولــی بــه خــاطر علــم، 

نهایــت کمــال دیگــر، از اســم غنــیّ برتــر و در نتیجــه حــاکم بــر هــدایت، شــفا، قــدرت، اراده و بی
اري از کمـاالت دیگـر محکـوم و نیازمنـد بـه اوسـت، بـه همـین اوست و اسم غنیّ بـراي برخـورد

  خاطر است که در میان اسماء سِمَت امامت دارد.

  ـ انسان مظهر لطف و قهر2ـ 8ـ 2ـ1

همۀ عـالم هسـتی و کمـاالت آن بـه دو اسـم بسـتگی دارد و در واقـع مظهـر دو اسـم اسـت و 
کـه وجـودي نیسـت مگـر آنآن دو لطف و قهر یـا اسـم حـاکم بـر بهشـت و جهـنم اسـت. هـیچ م

انـد؛ زیـرا دسـت تعبیـر کرده» دو دسـت خـدا«محکوم به یکی از آن دو باشـد. ایـن دو اسـم را بـه 
کنـد و حـق تعـالی نیـز بـا ایـن دو صـفت ابزاري است که فاعل به وسیله آن در افعـال تصـرف می

ــالم تصــرّف می ــه بخواهــد در ع ــه ک ــه هرگون ــالی را ک ــالم حــق تع ــن ک ــا ای ــد. عرف ــل کن ــداه ب ی
اند، یعنـی قهـر و لطـف و جـالل و جمـال او پیوسـته ). اشـاره بـه آن دانسـته64مائـده، ( مبسوطتان

در حال تجلّی و ظهور اسـت، نـه توقّـف دارد و نـه تعطیـل. حـق تعـالی خـود فرمـود کـه مـن آدم 
). یعنــی قــوة قهــر و لطــف و جــالل و 75ص، ) ((خلقــت بیــديّرا بــا دو دســت خــویش آفریــدم، 

هــا در آمیخــتم تــا هــم توانــایی اصــالح و تکمیــل خــویش را او نهــادم و او را بــه آن جمــال را در
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  ). 116نقد النقود، .ك. رداشته باشد و هم توانایی اصالح و تکمیل دیگران را. (
به همـین خـاطر اسـت کـه انسـان مظهـر جمیـع اسـماء الهـی قـرار گرفتـه اسـت و در نتیجـه 

عـل همـۀ اسـماء را در خـودش پیـدا کـرده اسـت و شایستگی خالفت یعنـی شایسـتگی ظهـور بالف
در نتیجه همـۀ موجـودات و مظـاهر اسـماء را بـه تبعیـت، خضـوع و بنـدگی او امـر کـرد و گفـت: 

کــه از ایــن بنــدگی ). و آنــان29حجــر، ( فــاذا ســوّیته و نفخــت فیــه مــن روحــی فقعــوا لــه ســاجدین
ــد، چنان ــرار گرفتن ــاب ق ــورد عت ــد، م ــود: ســرباز زدن ــه فرم ــک ــا منع  ک أالّ تســجد لمــا أمرتــک.م

). همۀ این شایستگی به ایـن خـاطر اسـت کـه بـه مقـام خالفـت فعلـی رسـیده اسـت، 12اعراف، (
  ). 30بقره، (إنّی جاعل فی االرض خلیفۀ. که فرمود: چنان

ایــن نیــز نتیجــۀ آفــرینش او بــا دو دســت لطــف و قهــر یــا جمــال و جــالل اســت و یکــی از 
کــه دیگــر موجــودات آفریــدة یــک دســت خداینــد، یــا ه اینمهمتــرین امتیــازات انســان اســت، چــ

لطف یا قهـر؛ یـا جمـال، یـا جـالل؛ آن هـم نـه جمـال و جـالل تـام بلکـه ظهـور یکـی از اسـماء 
کــه مالئکــه ). چنان261ـــ 262ر.ك. جــامع االســرار، جمالیــه یــا ظهــور یکــی از اســماء جاللیــه، (

  ت هستند. مظهر جمال و شیاطین مظهر جاللند و هر دو مظهر یک دس
ــق، مقصــود از دو دســت، عــالم علــوي و عــالم ســفلی اســت، چنان ــابر تحقی ــورد بن کــه در م

و ). و در مــورد عــالم ســفلی فرمــود: 67(زمــر، و الســموات مطویّــات بیمینــه عــالم علــوي فرمــود: 
(همان). بـدین خـاطر کـه دو عـالم یـاد شـده مظهـر دو اسـم جمـال و جـالل االرض جمیعاً قبضته، 

ــا دو دســت  ــه 339، 1تفســیر المحــیط، .ك. راو هســتند (ی ). و هــر دو مظهــر اســم اعظــم و خلیف
  بزرگ اوست.

مقــام انســان منحصــر بــه اســتواء وجــود او نســبت بــه ظهــور همــۀ اســماء جاللــی و جمــالی 
کــه یکــی از مقــدمات ســجده نیســت، اگــر چــه ایــن کمــال ویــژه و منحصــر بــه فــرد اســت، چنان

). اســت، ولــی ایــن اســتواء مقدمــه اســت 29حجــر، ) (ویتهســمالئــک بــر او همــین مقــام اســتواء (
) (همـان). گـویی مظهریّـت بالفعـل انسـان بـراي همـه و نفخـت فیـه مـن روحـیبراي نفـخ روح. (

ــاء مــتکلم  ــه ی ــه حــق تعــالی و ظهــور نفخــۀ روحِ منســوب ب ــژه ب ــراي انتســاب وی اســماء، او را ب
لفـاظ و عبـارات قابـل بیـان ) شایسـته سـاخته اسـت. ایـن انتسـاب چیـزي نیسـت کـه بـا اروحی(
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اي از هاي مشـابه ماننـد: عبـادي، اولیـائی، جنتـی و ماننـد آن ثمـرهکـه همـۀ انتسـابباشد، چه ایـن
  شمار نفخۀ روح شخصی است.ثمرات بی

  ـ تعلیم اسماء3ـ 8 ـ2ـ1

یکــی از مباحــث مهــم مربــوط بــه مرتبــه پــیش از طبیعــت انســان بحــث اســماء اســت کــه تــا 
اره شـد. یکـی دیگـر از مباحـث مربـوط بـه آن بحـث تعلـیم اسـماء اسـت. آیـا اي به آن اشـاندازه

تعلیم اسماء به معنی آموزش مفهـومی آن اسـت؟ آیـا مخاطـب تعلـیم اسـماء آدم بـوده اسـت؟ آیـا 
هـا را نیـز یافتـه اسـت؟ آدم تنها اسماء یا مفاهیم اسماء را شـناخته اسـت یـا مسـمّی و مصـادیق آن

ــیم مفهــومی شــکی نیســت کــه تعلــیم مفهــومی  ــرا تعل پــیش از عــالم طبیعــت ممکــن نیســت، زی
متوقّف بر الفاظ، مفاهیم، اصوات، ابـزار بیـان، ذهـن، فکـر و حرکـت اسـت و هـیچ یـک یـا دسـت 

توانـد هـا در عـالم پـیش از طبیعـت وجـود نـدارد؛ از ایـن جهـت، تعلـیم مفهـومی نمیکم اکثـر آن
ت کـه انسـان را بـه مقـامی برسـاند کـه تعلـیم مفهـومی چیـزي نیسـ«مقصود باشد. از این گذشـته 

  )117، 1(ر.ك. تفسیر المیزان،» مالئک بر او سجده کنند.

  ـ مخاطب تعلیم اسماء4ـ 8 ـ2ـ1

ماننـدي بـراي آدم اسـت؛ از ایـن جهـت، ایـن پرسـش شکی نیست که تعلـیم اسـماء کمـال بی
ــرح می ــدان امط ــه و فرزن ــا ذرّیّ ــه آدم دارد ی ــاص ب ــال اختص ــن کم ــا ای ــه آی ــود ک ــز از آن ش و نی

ران در اکثـر مـوارد، کمـاالت را مخصـوص آدم ندانسـته اند بلکـه فرزنـدان برخوردارند؟ اکثـر مفسـّ
اند و اند و نیـز تعلـیم اسـماء بـه ذریـه را بـالقوه دانسـتهو ذریه او را در آن سهیم و شـریک دانسـته

داشـته باشـد از  نه بالفعل؛ از این جهـت، هـر کسـی کـه ایـن اسـماء در او ظهـور و فعلیّـت بیشـتر
دیگري کاملتر است و اگر کسی همـه اسـماء در وجـودش بالفعـل بـود و بـه ظهـور تـام رسـید، او 
از همــه خلــق برتــر و واالتــر اســت. شــاهد بــر عمومیّــت تعلــیم اســماء بــه فرزنــدان و ذریــه آدم 

س لـم یکـن و لقد خلقنـاکم ثـمّ صـوّرناکم ثـمّ قلنـا للمالئکـۀ اسـجدوا إلدم، فسـجدوا االّ ابلـیکریمه: 
  ). 11(اعراف، من الساجدین است. 

هاسـت هـر کـه تفاوت ظهور فعلی اسماء در افـراد انسـانی بـه خـاطر تفـاوت اسـتعدادهاي آن
ــرار،  ــامع االس ــت (ر.ك. ج ــتر اس ــماء در او بیش ــور اس ــتر، ظه ــتعدادش بیش ــاوت 260اس ). و تف
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ت تـا علّـت تفـاوت هاسـت و عـین ثابـت هـم، مجعـول نیسـاستعداد نیز مربوط به عـین ثابـت آن
  مورد پرسش قرار گیرد.

تـوان مطـرح نمـود ایـن اسـت کـه: پرسش دیگري که به تعبیر سید ویـژه خـواص اسـت و می
به هنگام تعلیم اسماء به آدم و نیز إنباء اسـماء بـه مالئکـه، آیـا مسـمّاي اسـماء نیـز مـورد مشـاهده 

کـه تعلـیم هر شـود؟ مگـر آنقرار گرفته است یا نه؟ و چگونه ممکن اسـت اسـم بـدون مسـمّی ظـا
به علم حصولی باشـد کـه در ملکـوت و بـاالتر از آن از چنـین علمـی خبـري نیسـت. تعـابیر حـق 

أنبئــونی  ها بــه اشــاره پاســخ داده اســت و فرمــوده اســت:تعــالی در قــرآن کــریم بــه ایــن پرســش
ــره، بأســماء هــؤالء،  ــئهم بأســمائهم. ). 31(بق ــراي ا33(همــان، أنب ــه ). هــاء در هــؤالء ب شــاره و تنبی

است و اشاره جز در مورد حاضـر و معلـوم معنـی نـدارد؛ از ایـن جهـت، بـه همـراه تعلـیم اسـماء، 
  ).393، 2تفسیر المحیط، .ك. رها نیز مورد تعلیم بوده است. (مسمّاي آن

ــرا وجــود او  ــرد، زی ــه صــورت اجمــال در وجــود خــود مشــاهده ک آدم مســمّاي اســماء را ب
و نســخۀ کوچــک عــالم اســت، بنــابراین بــا مشــاهدة خــود، اســماء و جــامع بــر همــه اســرار عــالم 

کنـد؛ از ایـن جهـت اسـت کـه او را آیینـه حـق و طور اجمـال مشـاهده میمظاهر آن را در خود بـه
دهنـدة همـه اسـماء و مظـاهر اسـماء الهـی، ولـی بـه انـدازة قابلیّـت اند کـه نشـانحقیقت نام نهاده

بـه تعبیـر دیگــر هـیچ اسـمی از اســماء الهـی نیسـت مگــر ). 394نشـان دادن آیینـه اسـت. (همــان، 
خلـق اهللا تعـالی کـه فرمودنـد: که انسـان در تخلّـق بـه آن و نیـز مظهریّـت آن سـهمی دارد، چنانآن

). ولــی مالئــک چنــین نیســتند؛ بــه 53، 2؛ تفســیر المحــیط،11، 4(بحــار االنــوار، آدم علــی صــورته 
تند. تفـاوت آدم و مالئـک از جهـت قابلیّـت همین خاطر اسـت کـه بـه سـجده بـر آدم مـأمور گشـ

هــا بــراي مظهــر بــودن بــراي اســماء، در علــم بــه اســماء ظهــور یافــت و معلــوم شــد کــه آدم و آن
مالئکه در علم به اسماء برابر نیسـتند بلکـه بـا یکـدیگر تفـاوت آشـکاري دارنـد. تفـاوت علـم آدم 

  و مالئکه در تفاوت تعلیم و انباء نهفته است. 

  لّت آفرینشـ ع 9ـ 2ـ1

، آفـرینش عـالم بـه خـاطر سـود یـا جـود باشـد. یکـی نقـص و ممکن است در ذهن بسـیاري
طور مسـتقیم بـه دنبـال دارد و دیگـري توجـه عـالی بـه دانـی را و در نتیجـه امکان حق تعالی را بـه
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ــه ــص و امکــان او را ب ــر مســتقیم. ایننق ــورد توجــه طور غی ــدان م ــرینش چن ــراي آف ــه علــل ب گون
ست. آنان علّت خلقـت و پیـدایش کثـرت را بـه مشـیّت الهـی نسـبت بـه تجلّـی خـود در عارفان نی

طور مسـتقل در ایـن داننـد نـه عـاملی بیـرون از حـق تعـالی. سـید اگرچـه بـهمقام حـبّ ذاتـی می
زمینه بحثی ندارد ولی به دیـدگاه ابـن عربـی در ایـن زمینـه اشـاره کـرده و آن را شـاهدي بـر عـدم 

  نسته است، بنابراین، آن را پذیرفته است. مجعولیّت ماهیّات دا
دیدگاه ابـن عربـی و شـارحان وي در مـورد آفـرینش و پیـدایش کثـرت ایـن اسـت کـه حـق 
تعـالی از جهــت اســماء حســناي خــود کــه فراتــر از شــمارش اســت، خواســت کــه عــین اســماء و 

ســتی هســتی خــارجی آنهــا را مشــاهده کنــد و بــه تعبیــر دقیقتــر خواســت کــه خــود را، نــه در ه
اسماء بلکـه، در عـالمی جـامع همـۀ مظـاهر اسـماء مشـاهده کنـد و اسـرار خـویش را در آن عـالم 
جامع به ودیعت نهـد تـا خـود آن اسـرار را در آن تماشـا کنـد. در واقـع حـق تعـالی خواسـت کـه 

نما مشـاهده کنـد. او اگرچـه خـود را در خـود و بـه وسـیلۀ خـود مشـاهده اي تمامخود را در آیینه
کند، ولی مشـاهدة خـود بـه وسـیلۀ خـود و در خـود، غیـر از مشـاهدة خـود در آیینـه و میکرده و 

به وسیلۀ آیینه است، حبّ ذاتی بـه کمـال ذات سـبب شـد کـه بخواهـد خـود را در آیینـه ببینـد؛ از 
ــد.  ــا خــویش و کمــال ذاتــی خــویش را در آن مشــاهده کن ــد ت ایــن جهــت، عــالم هســتی را آفری

  ).61،؛ قیصري، شرح فصوص الحکم، فص آدمی133ـ 4نقد النقود، .ك. ر(
اگرچه هـر یـک از موجـودات عـالم هسـتی، آیینـۀ جمـال و جـالل حـق تعـالی هسـتند، ولـی 

گونه که پیش از این گفتـه شـد، هـر یـک از موجـودات مظهـر اسـماء اوینـد؛ از ایـن جهـت، همان
خواهنـد بـود، نـه تأمین کننده حبّ ذاتی به کمال اسـمایی حـق تعـالی آن هـم بـه صـورت متفـرق 

حبّ ذاتی به کمال اسـمایی بـه صـورت جمعـی و نـه حـبّ ذاتـی بـه کمـال ذاتـی؛ پـس آفـرینش 
اي اسـت کـه حـق تعـالی خـود را در پوشـش یکـی از اسـماء مشـاهده هر یک از موجودات آیینـه

  کند و به تعبیر دیگر یک یا چند اسم خویش را در مظاهر عینی تماشا کند. 
نمـا متوقّـف عـی اسـماء و نیـز مشـاهدة ذات خـود در آیینـۀ تمـاممشاهدة خود در پوشش جم

بر آفرینش انسان است؛ از این جهـت، آفـرینش انسـان مقصـد نهـایی پیـدایش کثـرت اسـت. پـس 
اگر گفتـه شـود علّـت آفـرینش عـالم هسـتی، آفـرینش و ظهـور انسـان اسـت و انسـان بـه عنـوان 

اسـماء) غایـت قصـواي آفـرینش اسـت،  نماي ذات حـق تعـالی(عالوه بـر وجـود جمعـیآیینه تمام
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کننـدة هـدف از هسـتی کـه کثـرت بـدون انسـان تـأمینسخنی درست و دقیق خواهد بـود. چـه این
که حبّ ذاتی بـه کمـال ذات اسـت، نخواهـد بـود؛ چـه هـر موجـودي تنهـا اسـمی از اسـماء حـق 

لۀ تماشــاي دهــد و بنــابراین وســیلۀ تماشــاي اســمی از اســماء اســت و یــا وســیتعــالی را نشــان می
ذات در ظهور اسمی از اسـماء اسـت، امّـا تماشـاي ذات یـا تماشـاي اسـماء در وجـود جمعـی، نـه 

پـذیر اسـت و نـه بـه وسـیلۀ به وسیلۀ تـک تـک موجـودات عـالم آفـرینش (غیـر از انسـان) امکان
پــذیر اســت؛ از ایــن جهــت، انســان غایــت آفــرینش اســت، همــۀ موجــودات عــالم آفــرینش تحقّق

هــا، ایــن نکتــه اتحــاد ظــاهر و مظهــر و تعــدّد و تفــاوت تحلیلــی و نــه حقیقــی آن بــویژه بنــا بــر
  تر خواهد بود.روشن

گونـه کثـرت در آن تصـوّر اي کـه بـه خـودي خـود هـیچپیدایش کثرت از ذات واحد و یگانـه
اي برخـوردار اسـت. شود، بـه تنهـایی موضـوعی اسـت کـه در عرفـان نظـري از اهمیـت ویـژهنمی

لی از جهت ذات و بـدون لحـاظ هـیچ امـر دیگـري، بـه ذات خـود از ازل تـا ابـد از سویی حق تعا
ــوده و  ــودي ب ــاالت وج ــه کم ــالی داراي هم ــق تع ــو ذات ح ــر س ــوده و هســت و از دیگ ــالم ب ع
هست. داشتن این کماالت نیز تنها بـا توجـه بـه ذات و قطـع نظـر از هـر امـر دیگـري اسـت. پـس 

ــاالت خــ ــه کم ــد ب ــا اب ــالی از ازل ت ــه یکــی از آنذات حــق تع ــات ود ک ــر معلوم ــۀ او ب ــا احاط ه
نامتناهی است، آگاه بـوده و هسـت. معلومـات نامتنـاهی او، برخـی ممکـن اسـت و برخـی ممتنـع. 
معلومــات ممکــن او بــه خــاطر امکانشــان، اســتعداد وجــود خــارجی را دارنــد؛ از ایــن جهــت، بــه 

ممتنـع بـه خـاطر نداشـتن کننـد؛ ولـی معلومـات زبان حال و استعداد، وجود خـارجی را طلـب می
کننـد. پـس او هـم بـه وجـود معلومـات خـود آگـاه هسـت استعداد وجود خارجی آن را طلب نمی

  که برخی از معلومات او طالب وجود خارجی هستند.و هم به این
هــا دانــد کــه ظهــور او بــه صــورت ایــن معلومــات ممکــن و حقــایق آنو نیــز حــق تعــالی می

تنـاعی نـدارد؛ از ایـن جهـت، هـم فاعلیّـت بـراي ظهـور حـق تعـالی گونه امپذیر است و هیچامکان
به صور ماهیّات ممکن تامّ و کامل اسـت و هـم قابلیّـت ایـن ظهـور فـراهم اسـت، بنـابراین ظهـور 

ــت، ( ــروري اس ــارجی، ض ــودات خ ــورت موج ــه ص ــود،.ك. راو ب ــد النق ــرا چنان90نق ــه ). زی ک
ات واجـب اسـت و هـیچ جنبـه امکـانی در اند، واجـب تعـالی از همـه جهـات و حیثیّـحکماء گفته

  او وجود ندارد.
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باري، بحث درباره کیفیت کثـرت بـود کـه نخسـت بـه عـدم تقـدّم غیرذاتـی و ظهـور و بطـون 
جـا کـه حـق تعـالی بـه ذات خـود علـم دارد و ایـن علـم ذات اشاره کردیم و اینک دنبالۀ آن. از آن

شـود؛ از دو عنـوان عـالم و معلـوم مینیز عـین ذات اوسـت، تعلّـق علـم بـه ذات، سـبب پیـدایش 
کـه ذات عـالم هسـت، معلـوم نیـز هسـت. هـر چیـزي این جهت، در علـم بـه ذات، عـالوه بـر این

شـود؛ بنـابراین اولـین تعـیّن کـه نشـان از پیـدایش اولـین تا تعـیّن نداشـته باشـد معلـوم واقـع نمی
ــرت دارد، تعــیّن علمــی اســت و چــون ذات از جهتــی عــالم اســت و از جه تــی معلــوم اســت، کث

ها بایـد اعتبـاري غیـر از ذات باشـد؛ زیـرا اعتبـار ذات از آن جهـت کـه ذات اسـت، نسبت میان آن
پــذیرد و آن شــود، پــس اعتبــار دیگــري نیــز تحقّــق میســبب پیــدایش عنــوان عــالم و معلــوم نمی

ار علـم، آیـد: اعتبـعلم است؛ بنابراین در اولین تعـیّن و اولـین ظهـور کثـرت، سـه اعتبـار پدیـد می
اعتبار عالم، اعتبار معلوم. علّت ظهـور کثـرت، علـم واجـب تعـالی بـه ذات خـود اسـت. ایـن علـم 
هم علّت تعـیّن ذات بـه عنـوان معلـوم اسـت و هـم سـبب تعـیّن سـایر معلومـات حـق تعـالی کـه 
اعیان و حقایق علمی است، که شـؤون ذاتـی حـق تعـالی نـام دارد. البتـه پیداسـت کـه ایـن کثـرت 

  است و در خارج وجود ندارد؛ زیرا در خارج، جز ذات یگانه چیزي نیست.اعتباري 
یابد کـه حـق تعـالی پـس از تعـیّن علمـی کـه بـدان اشـاره گونه ظهور میکثرت خارجی بدین

کنـد کـه اي ظهـور میشد و پس از ظهور حـبّ ذاتـی بـه مظـاهر ذات، بـه صـورت حقیقـت یگانـه
ول، عقـل، روح، نـور، انسـان کبیـر و دیگـر عنـاوینی اسـت قابلیّت کثرت نیز دارد و نـام آن تعـیّن ا

گونـه کـه که پیشـتر مـورد بحـث قـرار گرفـت. ویژگـی ایـن حقیقـت یگانـه ایـن اسـت کـه همان
هیــولی قابلیّــت پــذیرش صــور موجــودات را دارد، ایــن حقیقــت نیــز اســتعداد پــذیرش اشــکال و 

ــر صــور و اوضــاع و احــوال مختلــف را دارد و ایــن اشــکال و صــور هما ننــد عــروض اعــراض ب
  شوند. جوهر، عارض بر آن می

ــیّن  ــین تع ــا اول ــه ی ــت یگان ــین حقیق ــه هم ــقاوت ب ــعادت و ش ــایص، س ــاالت و نق ــۀ کم هم
گــردد. ایــن حقیقــت داراي مراتبــی اســت کــه منشــأ پیــدایش و ظهــور کمــاالت، خــارجی بــاز می

ظهـر اوینـد. نقائص و مانند آن است. ایـن حقیقـت مظهـر حـق تعـالی اسـت و سـایر موجـودات م
این حقیقـت نیـز ماننـد حـق تعـالی از جهتـی فاعـل و از جهتـی قابـل اسـت. از جهـت ذات خـود 

پـذیرد، قابـل اسـت و از جهـت مبـدأیّت که تعلّق به حـق تعـالی دارد و ظهـور و تعـیّن را از او می
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). ایــن 142ـــ4نقــد النقــود، .ك. ربــراي کمــاالت و حقــایق مکنــون در ذات خــود، فاعــل اســت. (
حقیقتــی اســت کــه ابــن عربــی از آن بــه حــق مخلــوق و حــادث قــدیم تعبیــر کــرده اســت.  همــان

  ).  396؛ 331؛ 283؛ 60، 2؛ 731، 1(فتوحات مکیه، 
گوینـد اولـین موجـودي کـه از این نظریـه بـه ظـاهر بـه دیـدگاه فالسـفه شـباهت دارد کـه می

اند ولــی در هحــق تعــالی صــادر شــده اســت، عقــل اول اســت و بــاقی موجــودات از او صــادر شــد
ــا نظریــه حکمــا در ایــن  ــا آن دیــدگاه تفــاوت اساســی دارد. تفــاوت آن ب واقــع چنــین نیســت و ب

طور کلـی و اجمـالی بـه است که از نظر عرفا ایـن حقیقـت اول و سـایر حقـایق و عـالم هسـتی بـه
کـه حـق تعـالی یکباره و نه به صورت تـدریجی از حـق تعـالی صـادر یـا ظـاهر شـده اسـت. چنان

). اوالً همـه فعـل حـق تعـالی اسـت و 50(قمـر، و ما امرنـا االّ واحـدة کلمـح بالبصـر؛ است:  فرموده
اي هسـتند کـه حقیقـت یگانـهفاعل همه عـالم، تنهـا اوسـت و ثانیـاً همـه از جهـت اسـتناد بـه او، 

هـا از او بـه صـورت هـا روا نیسـت و امـر واحـد هسـتند و ثالثـاً صـدور یـا ظهـور آنکثرت در آن
  چون چشم بر هم زدنی انجام شده است.تدریجی هم دفعی و نه

این حقیقت اول هماننـد عقـل اول نیسـت کـه فـیض وجـود را تنهـا بـه نفـس کلـی یـا عقـل 
کـه پـیش از ایـن گفتـه شـد ایـن گمـان، تنزیـه در عـین کند؛ زیـرا چناندوم یا فلک دوم افاضه می

حضـرت ذات نامیـده نقص است. این حقیقـت وجـود عـامی اسـت کـه از حضـرت احـدیّت، کـه 
شده است، بر همه موجودات علمی و عینـی افاضـه شـده اسـت. ایـن حقیقـت غیـر از حـق تعـالی 

، 1(فتوحـات مکیـه،  .انـد: العـین واحـدة و الحکـم مختلـفکه عرفا در ایـن مـورد گفتهنیست چنان
715.(  

  ـ ازلیّت خلق10ـ2ـ1

هـر امـر ممکنـی درآیـد؛ أـ از جمله کماالت حق تعـالی ایـن اسـت کـه بـه صـورت و معنـاي 
کــه گفتــیم معروفیّــت ذات مــورد تعلّــق حــبّ ذاتــی قــرار ). زیــرا چنان308ر.ك. جــامع االســرار، (

. (بحــار کنــت کنــزاً مخفیــاً فاحببــت أن أعــرف فخلقــت الخلــق کــه خــود فرمــود:گرفتــه اســت؛ چنان
ــوار،  ــب می). 199، 87االن ــارج را طل ــور در خ ــالی ظه ــق تع ــاالت ح ــدنکم ــد و روا ش ــن  کنن ای

طلب نـه تنهـا ممکـن اسـت بلکـه بـه خـاطر وجـود علّـت تامّـه آن، کـه ذات حـق تعـالی و حـبّ 
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ذاتــی اوســت، واجــب و ضــروري اســت؛ از ایــن جهــت، ظهــور کمــاالت حــق تعــالی یــا ممکــن 
اسـت و یــا واجــب. اگـر واجــب باشــد عــدم ظهـور آن ممتنــع اســت؛ پــس کمـال ذاتــی ازلــی بــه 

علّـت تـام بـراي ظهـور آن در خـارج اسـت. و اگـر ممکـن همراه حبّ ذاتـی ازلـی بـه ظهـور آن، 
هــا باشــد، یعنــی کمــاالت حــق تعــالی قابلیّــت ظهــور داشــته باشــند و نیــز مــانعی بــراي ظهــور آن

جــا کــه فاعلیّــت حــق تعــالی تــام و تمــام و واجــب اســت و هــیچ جهــت امکــانی در نباشــد، از آن
ظهـور کمـاالت نیـز، ظهــور ذات و صـفت و فعـل او قابـل تصـوّر نیســت، پـس بـر فـرض امکــان 

ــاء آنآن ــا واجــب و ضــروري و خف ــور صــفات و ه ــر صــورت ظه ــع اســت. پــس در ه ــا ممتن ه
  کماالت حق تعالی و تجلّی حق تعالی به صور و معانی مظاهر ضروري و واجب است.

ب ـ از این گذشـته خفـاء حـق تعـالی، خفـاء حقیقـی نیسـت و اگـر چـه گـنج نهـان بـوده و 
سماء و صـفات گـنج نهـان اسـت نـه فـی ذاتـه؛ زیـرا کـه حقیقـت ذات و هست، نسبت به مظاهر ا

کــه ســیدِ اســماء و صــفات، همــان وجــود حقیقــی اســت کــه در عــین ظهــور و عیــانی اســت چنان
أیکــون  لغیــرك مــن الظهــور مــا لــیس شــاهدان ملــک و ملکــوت حضــرت أباعبــد اهللا (ع) فرمــود: 
دلیـل یـدلّ علیـک و متـی بعـدت حتـی  لک حتّی یکون هو المظهر لک، متی غبـت حتـی تحتـاج الـی

 . ). 142، 67(بحـار االنـوار، تکون اإلثار هـی التـی توصـل الیـک عمیـت عـین ال تـراك علیهـا رقیبـاً
اگر غایب اسـت، از منظـر و مشـهد مظـاهر غایـب اسـت و ایـن هـم بـه خـاطر محـدودیت منظـر 

مقیّـد اسـت. بـر  مظاهر است نـه غیبـت ذاتـی او. بنـابراین خفـاي او نسـبت بـه مظـاهر محـدود و
فرض که ایـن خفـا بـاقی و مانـدگار باشـد، بـاز هـم ظهـور ذاتـی و ازلـی و ابـدي او خردپـذیر و 

  انکار نشدنی است.
شـود بـه وسـیلۀ خلـق و بـراي خلـق ج ـ از این گذشته این گنج نهـان کـه بـا خلـق عیـان می

مشـاهدة آن ذات  رو توانـاییشود، زیرا خلق بـه خـاطر تقیّـد و محـدودیّت خـود بـه هـیچعیان می
منزّه از هرگونه قید و حـدّي را نـدارد؛ در غیـر ایـن صـورت خـالف فـرض اسـت و محـال، زیـرا 
اگر خلقِ محدود و مقیّـد، حـقِّ نامحـدود و مطلـق را مشـاهده کنـد یـا حـق محـدود و مقیّـد شـده 
است، کـه خـالف فـرض اسـت و محـال؛ و یـا خلـق نامحـدود و مطلـق شـده اسـت، کـه آن هـم 

اسـت و محـال. بنـابراین نهـان بـودن آن ذات بـراي خلـق عـین ذات اوسـت و عیـان خالف فرض 
بــودن آن نیــز بــراي ذات، عــین ذات اوســت، پــس عیــان شــدن آن بــراي خلــق در حکــم اســتتار 



  سید حیدر آملی و افلوطین شناسی از دیدگاهانسان
 هاي سید ـ بخش دومفصل اول: اندیشه

 149

  ذات است، یعنی تنزّل از مقام اطالق و تنزّه و ظهور در مظاهر مقیّد و محدود. 
ق تعـالی از ایـن اسـتتار بـه ظهـور تعبیـر کـرده به تعبیر سید این تنزّل خود اسـتتار اسـت و حـ

است و گویی مقصـود وي ایـن بـوده اسـت کـه اسـتتار وي عـین ظهـور و نهـانی وي عـین عیـانی 
کــه ظهــور او عــین بطــون و بطــون وي عــین ظهــور اوســت. او در عــین حــال کــه اوســت، چنان

الســرار، بــاطن اســت، ظــاهر اســت و در عــین حــال کــه ظــاهر اســت بــاطن اســت. (ر.ك. جــامع ا
کــه در معــرض تغییــر حــاالت قــرار گیــرد، منــزّه اســت. او همیشــه و از ازل ). او از این316ـــ 306
  گونه که هست، خواهد بود.گونه بوده است که اینک هست، و همینهمان

کــه مقصــود از ـــ این1تــوان بــه دو گونــه تفســیر کــرد: دـــ حــدیث شــریف گــنج نهــان را می
ــ مقصـود معروفیّـت ذات در نـزد خلـق باشـد و بـه 2خـود باشـد. آفرینش معروفیّت ذات در نـزد 

حق تعالی است یـا خلـق؛ اگـر فاعـل حـق تعـالی باشـد، بـدین معنـی » اُعرف«تعبیر دیگر؛ فاعل در
اســت کــه ظهــور در مظــاهر مقیّــد و متعــدّد، محبــوب حــق تعــالی بــوده و چــون ایــن حــبّ ذاتــی 

ــدي اســت و در ــی و اب ــابراین ازل ــه عارضــی، بن ــق محبــوب کــه ظهــور در  اســت و ن نتیجــه تحقّ
مظاهر مقیّد اسـت، ازلـی و ابـدي اسـت؛ پـس آفـرینش یـا ظهـور و تجلّـی، ازلـی و ابـدي اسـت. 
اگر فاعل معرفت، خلق باشـد، یعنـی معروفیّـت نـزد خلـق، محبـوب حـق تعـالی بـوده و هسـت و 

پـس تنـزّل در معروفیّت نـزد خلـق، وجـود خلـق یعنـی تنـزّل از مقـام اطالقـی را بـه همـراه دارد. 
مظاهر خلقی براي وصول بـه معروفیّـت خلقـی، محبـوب حـق تعـالی اسـت. ایـن محبوبیّـت پـیش 

کـه پــیش از خلـق هــیچ علّـت و ســببی بــراي از خلـق اســت؛ بنـابراین ذاتــی حـق اســت؛ چــه این
پیــدایش ایــن محبوبیّــت نیســت مگــر خــود حــق تعــالی، پــس محبوبیّــت، ازلــی و ابــدي اســت و 

  زلی و ابدي خواهد بود.تحقّق محبوب نیز، ا
واسـطه بـه حـق تعـالی نسـبت داشـته باشـد و در عـین حـال ازلـی نباشـد ـ آفرینشی کـه بیه

کـه حتی اگر در زمان واقع نشـده باشـد، تغییـر و تحـوّل در ذات حـق را بـه دنبـال دارد و حـال آن
ــابراین حــق تعــالی داراي صــفات ازلــی و ابــدي و  ــراي او محــال اســت؛ بن نیــز چنــین نقایصــی ب

شــود تــا ســبب پیــدایش امــر ظهــورات پیوســته و همیشــگی اســت، نــه چیــزي بــر او افــزوده می
شــود تــا ســبب تغییــر حــال و فعــل او شــود؛ از ایــن جدیــدي باشــد و نــه چیــزي از او کاســته می

جهت، در ظهور حق تعالی نه زمان قابـل تصـوّر اسـت نـه تقـدّم و نـه تـأخّر؛ چـون حـق تعـالی و 
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مـان نیسـت تـا تقـدّم و تـأخّر در آن تصـوّر شـود بلکـه زمـان نیـز از لـوازم ظهور او وابسـته بـه ز
(ر.ك. » گونـه کـه ابـدي اسـت.ظهور اسـمایی اوسـت؛ از ایـن جهـت، ظهـور او ازلـی اسـت همان

  ).316جامع االسرار، 
اي اسـت وـ مقصود عارف از این سخن کـه انّ للرّبوبیّـۀ سـرّاً لـو ظهـر لبطلـت الرّبوبیّـۀ، نکتـه

اي کـه دلیـل دیگـري بـر ازلیّـت خلـق و ظهـور خواهـد بـود؛ ز این بدان اشاره شد، نکتـهکه پیش ا
زیـرا مقصــود وي از ایــن ســخن ایــن اســت کــه ربوبیّــت  نســبت و اضــافه اســت؛ از ایــن جهــت، 
ــوب.  ــه دو طــرف نســبت و اضــافه اســت. یکــی از دو طــرف ربّ اســت و دیگــري مرب وابســته ب

جـا کـه مربـوب از شـؤون ذاتـی حـق تعـالی ولـی از آن پس اگر مربوب نباشـد، ربوبیّـت  نیسـت،
  ). 350گونه که ازلی بوده است؛ (ر.ك. جامع االسرار، است، ربوبیّت  باقی است همان

تــوان از حــق تعــالی ســلب کــرد، زیــرا کــه ربوبیّــت  و جــا کــه ربوبیّــت  را نمینیــز از آن ـوــ
وب را کـه ظهـورات و تجلّیـات صاحب و مالـک بـودن از لـوازم غنـاي ذاتـی اسـت؛ بنـابراین مربـ

گــردد. معنــی ســخن تــوان ســلب کــرد و در نتیجــه ازلــی و ابــدي بــودن آن اثبــات میاوســت، نمی
طور کلـی وجـود نداشـته یاد شده عـارف ایـن اسـت کـه اگـر مربـوب از هسـتی زایـل شـود و بـه

 باشــد، ربوبیّــت  باطــل خواهــد شــد؛ زیــرا ربوبیّــت  متوقّــف بــر مربــوب اســت ولــی زایــل شــدن
  ). 351مربوب محال است؛ از این جهت، زایل شدن ربوبیّت  نیز محال است. (همان، 

به تعبیـر دیگـر، ربوبیّـت  متوقّـف بـر مربـوب اسـت و مربـوب کنایـه از مظـاهر الهـی اسـت، 
یعنی تا مظاهر که مربوب هستند نباشـند، ربّ وجـود نخواهـد داشـت بـه بیـان دیگـر، فاعلیّـت بـر 

یــرا تــا قابــل نباشــد، فاعــل عــین و اثــري نخواهــد داشــت؛ از ایــن جهــت، قابلیّــت توقّــف دارد؛ ز
اند: اگر ایـن سـرّ آشـکار شـود یعنـی وجـود نداشـته باشـد و مرتفـع گـردد، ربوبیّـت  وجـود گفته

هـا محـال اسـت، بـدین جـا کـه وجـود نداشـتن مظـاهر و از بـین رفـتن آننخواهد داشـت و از آن
بنـابراین بطـالن و نفـی ربوبیّـت  نیـز محـال اسـت. (نقـد ینـد، خاطر که از شؤون ذاتی حق تعـالی

انجامــد زیــرا ربوبیّــت  از کــه گفتــه شــد عکــس آن نیــز بــه ازلیّــت خلــق می). و چنان99النقــود، 
لوازم غناي ذاتـی اسـت پـس ربوبیّـت  هسـت و چـون متضـایف اسـت طـرف اضـافۀ آن نیـز کـه 

  اندازة عمر ربّ است. توان گفت عمر مربوب بهمربوب است وجود خواهد داشت. می
زـ حق تعـالی الـه مطلـق اسـت؛ از ایـن جهـت، بایـد مـألوه مطلـق نیـز وجـود داشـته باشـد، 
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خــواه ایــن مــألوه مطلــق علمــی باشــد و خــواه عینــی؛ او ربّ مطلــق اســت؛ از ایــن جهــت، بایــد 
د؛ کنـمربوب مطلق داشته باشد؛ زیـرا الوهیّـت و ربوبیّـت  بـدون مـألوه و مربـوب تحقّـق پیـدا نمی

و نیز او فاعل مطلق است پس باید قابل مطلـق نیـز داشـته باشـد، زیـرا تـا قابـل نباشـد فعـل فاعـل 
کـه فاعـل تـامّ اسـت و در ). و حـال آن354گردد بلکه ظهـور آن ممکـن نیسـت (همـان، ظاهر نمی

  فاعلیّت متوقّف بر غیر نیست.
ی قابــل اســت، جــا کــه فعــل فاعــل متوقّــف بــر غیــر یعنــممکــن اســت گفتــه شــود کــه از آن

گونــه کــه فاعلیّــت بنــابراین فعــل او ازلــی نیســت و الزم بــاطلی هــم بــه دنبــال نــدارد؛ زیــرا همان
  فاعل شرط پیدایش فعل است، قابلیّت قابل نیز شرط پذیرش فعل است. 

گونـه کـه پاسخ این است که نبودن قابـل دلیـل بـر عـدم تحقّـق فعـل اسـت و در نتیجـه همان
گونـه ل در ازل پدید نیامـده اسـت، نبایـد در ابـد نیـز پدیـد آیـد زیـرا همانفعل به خاطر نبودن قاب

که فقدان قابل در ازل علّت عدم فعـل در ازل اسـت، فقـدان قابـل در ابـد نیـز علّـت عـدم فعـل در 
اش ایـن اسـت کـه فعلـی (همـان پیـدایش ابد است و اگر قابل در زمـانی تحقّـق پیـدا کنـد، الزمـه

گونـه کـه فعـل فاعـل دارد، ده باشـد و ایـن محـال اسـت؛ پـس همانقبول) بـدون قابـل پدیـد آمـ
  قابل هم دارد و اگر فاعل مطلق بود، قابل هم مطلق خواهد بود. 

گونــه کــه الوهیّــت و ربوبیّــت  متوقّــف بــر مــألوه و مربــوب اســت، (و بــه تعبیــر دیگــر همان
، خـواه علمـی باشـد خـواه عینـی). فاعلیّـت مطلـق نیـز  مقصود از مربوب مظاهر الهی اسـت مطلقـاً

گونــه کــه فاعلیّــت حــق تعــالی، شــأنی از شــؤون ذاتــی متوقّــف بــر قابلیّــت مطلــق اســت و همان
اوست، قابلیّت او نیز که از مظاهر الهـی اسـت، شـأنی از شـؤون اوسـت، شـؤون ذاتـی حـق تعـالی 
 از وجـود و ذات او انفکــاك ناپـذیر اســت، بنـابراین هــم ربّ ازلـی اســت و هـم مربــوب؛ هـم الــه

). 99نقـد النقـود، .ك. رازلی است و هم مألوه؛ هـم فاعـلِ مطلـق ازلـی اسـت و هـم قابـل مطلـق. (
  چه که ابن عربی گفته است:به همین معناست آن

ــا ــذي کان ــان ال ــا ک ــا لم ــواله و لوالن ـــا  فل ـــاً و أنّ اهللا موالن ــــد حقّ ـــا نـعب   فانّ
ــاناً ــت انس ــا قل ــاعلم اذا م ــه ف ــا عین   د اعطـاك برهانـاًفال تحجب بانسـان فقـ  فانّ
ــاهللا  ــن ب ــاً تک ــن خلق ــاً و ک ــن حق ذِّ خلقـه منـه تکـن روحـاً و ریحانـاًفک   و غَ
ــا ــا فأعطان ــه فین ــدو ب ــا یب ـــاعطیناه م ــا  ف ــاه و ایّان ــوماً بایّ ــل مقس ـــار العق   فص
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  )874(شرح فصوص الحکم، 
حقیقـۀ نـور الکـه گفتـه شـد: حدیث شریف حقیقت نیز بـه همـین معنـی اشـاره داشـت؛ چنان

و نیـز اشـعار ذیـل بـه ). 99(نقـدالنقود،یشرق من صبح االزل فیلـوح علـی هیـا کـل التوحیـد آثـاره 
  همین معناست:

ــــاتر  جمالـــک فـــی کـــل الحقـــایق ســـائر ــــک س ــــه االّ جالل ــــیس ل   و ل
ـــتورها ـــف س ـــوان خل ـــت لالک ـــتائر  تجلّی ـــه الس ـــمّت علی ـــا ض ـــت م   فنمّ

  و منظور از ستائر، مظاهر است.
  و نیز:

ــــــــا ـــــــدّمظ ـــــــق ال تع ـــــا فـــــال تحـــــدّوا  هر الح   و الحــــــقّ فین
ــــــان ربّ ــــــد ک ــــــن العب ـــــد  ان ابط ـــــان عب ـــــربّ ک ـــــر ال   او أظه

بیــت اخیــر عــالوه بــر ازلیّــت خلــق، بــه وحــدت حــقّ و خلــق و تفــاوت آن دو در ظهــور و 
  همان عبد باطن.ربّ ظاهر است و ربّ بطون نیز اشاره دارد. عبد همان 

تعـالی اسـت کـه تقـدّم او بـر مظـاهر و خلـق و نیـز تـأخّر به خاطر ازلیّت فیض و ظهور حـق 
ها از او زمانی نیست. تقدّم او بـر مظـاهر هماننـد تقـدّم خورشـید بـر پرتـو آن و تقـدّم دریـا بـر آن

پــذیر اســت کــه حقیقــت واحــدي بــا تحلیــل مـوج اســت. چنــین تقــدّم و تــأخّري در جــایی امکان
گــاه، بـین آن امــور متعـدّد، تقــدّم و رض شـود آنذهنـی یـا بــا لحـاظ اعتبــاري، متعـدّد و متکثّــر فـ

چــه کــه هســت تنهــا گونــه اســت. آنتــأخّر لحــاظ شــود. در مــورد حــق تعــالی و مظــاهر او همین
ــه ــرت و ذات یگان ــر، وحــدت و کث ــون، اول و آخ ــور و بط ــماء و صــفات، ظه ــی اس اي اســت ول
ــن ــد ای ــدا و مســتقل از ذات ومانن ــارج ج ــه در خ ــاري اســت ک ــوري اعتب ــا، ام ــدارد. و ه جــود ن

ــأخّر قابــل تصــوّر نیســت، بلکــه بــراي تفهــیم  پیداســت کــه بــین ذات و امــور اعتبــاري تقــدّم و ت
ترتیــب ظهــور و چگــونگی آن و تفــاوت میــان آن دو بــه مخاطــب، چنــین الفــاظ و اعتبــاراتی بــه 

شــود و نیــز بــراي درك ایــن نکتــه کــه کمــاالت پوشــیده بــاطنی کــه مقتضــی ظهــور کــار بــرده می
انـد و نیـز بـراي شـناخت ایـن امـر کـه ایـن مطلـب و ایـن ه زبان حال طلـب ظهـور کردههستند، ب

پـذیر نیسـت، زیـرا کـه ایـن ظهـور از لـوازم ذات اسـت و لـوازم ذات، ظهور از ازل تا به ابد انقطاع
  ). 307ر.ك. جامع االسرار، پذیر نیست. (انفکاك
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نـه قـرب و بعـد. قـرب و بعـد،  حق تعـالی بـا همـۀ مظـاهر معیّـت دارد، نـه تقـدّم و تـأخّر و
گونــه امــور و اوصــاف، ظهــور و بطــون، علــوّ و دنــوّ وي چیــزي جــز امــور اعتبــاري نیســت و این

حقیقتـی در خـارج ندارنـد. او هــم اول اسـت و هـم آخــر، هـم ظـاهر و هــم بـاطن، هـم قریــب و 
اسـت  هم بعید؛ و غیر حق تعالی نه اول اسـت و نـه آخـر، نـه ظـاهر اسـت و نـه بـاطن، نـه قریـب

و نه بعید؛ زیرا که ایـن اوصـاف فـرع وجودنـد. تـا چیـزي وجـود نداشـته باشـد، متّصـف بـه ایـن 
گــردد و هــیچ موجــودي نیـز ذاتــاً وجــود نــدارد، پــس بـه ایــن اوصــاف نیــز متّصــف اوصـاف نمی

  گردد.نمی
ح ـ ظهور و تجلّـی حـق تعـالی یـا عـین ذات اوسـت و یـا زایـد و عـارض بـر ذات اوسـت. 

ذات او باشــد، حکــم آن حکــم ذات اســت و چــون ذات ازلــی و ابــدي اســت، اگــر ظهــور عــین 
ــی و ابدي ــز ازل ــی و ابــدي اســت و در نتیجــه مظــاهر نی ــز ازل ــین ذات و ظهــور نی ــد. انفکــاك ب ان

ذاتیــات از محــاالت اســت و اگــر انفکــاکی هــم باشــد در ظــرف تحلیــل ذهنــی اســت نــه عینــی و 
  خارجی. 

او هسـتی محـض و نـور صـرف اسـت بلکـه  شکی نیست که ظهور عـین ذات اوسـت، چـون
نورانیّت نور از اوسـت و أیسـیّت وجـود بـه خـاطر اوسـت. بـه تعبیـر امـام زیـن العابـدین (ع) بـه 

یـا نـور النّـور، یـا منـوّر النّـور، یـا نقل از حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) در دعـاي جوشـن کبیـر؛ 
اً فـوق کـلّ نـور یـا نـوراً لـیس کمثلـه نور کلّ نور یا نوراً قبل کلّ نور یا نوراً بعـد کـلّ نـور یـا نـور

ــوار، نــور؛  ــه تنهــا ظــاهر 390، 94(بحــار االن ــور ن ــور از اوســت و ن ــت ن ــور اســت و نورانیّ ). او ن
است بلکه سبب ظهور غیر نـور اسـت؛ از ایـن جهـت، نفـی ظهـور از حقیقـت نـور برابـر بـا نفـی 

از لـوازم ذات نور است و این سلب چیزي از خـودش اسـت و محـال. پـس بـر فـرض کـه ظهـور 
  حق تعالی باشد که هست، ازلیّت ذات، ازلیّت ظهور را نیز در پی دارد.

ــن  ــر ذات باشــد، در ای ــد و عــارض ب ــین ذات نباشــد، بلکــه زای ــی ع ــور و تجلّ ــر ظه ــا اگ امّ
صــورت معلّــل خواهــد بــود. علّــت آن یــا ذات اســت و یــا چیــزي بیــرون از ذات. اگــر علّــت آن 

ــ ــا وجــود ذات کــه علّ ــز وجــود خواهــد داشــت و ذات باشــد، ب ــه ظهــور اســت، ظهــور نی ت تامّ
جــدایی علّــت تامّــه از معلــول و بــالعکس محــال اســت؛ پــس ازلــی بــودن ذات کــه علّــت ظهــور 
ــر از ذات باشــد، اوالً  ــت ظهــور، امــري غی ــال دارد و اگــر علّ ــه دنب ــز ب ــت ظهــور را نی اســت، ازلیّ
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سـاز. زیـرا کـه وجـود ا معـدّ و زمینـهکه پیش از این گفته شد، غیري نیست تـا علّـت باشـد یـچنان
اي اسـت کـه تنهـا یـک مصـداق دارد و ثانیـاً الزمـۀ ایـن فـرض ایـن اسـت کـه ذات حقیقت یگانه

اش حق تعالی در ظهور و تجلّی نیاز بـه غیـر داشـته باشـد و نیـاز نشـانۀ امکـان اسـت، پـس الزمـه
سـت، فقیـر باشـد و این است که حق تعالی که واجـب اسـت، ممکـن باشـد؛ او کـه غنـیّ محـض ا

این محال است. تعـالی اهللا عـن ذلـک علـواً کبیـراً. پـس ظهـور از لـوازم ذات حـق تعـالی اسـت و 
ــم ذات  ــد آن، حک ــت و مانن ــم آن در ازلیّ ــت، حک ــن جه ــت؛ از ای ــال اس ــدایی آن از ذات مح ج

  است.
طـ اعیـان ثابتـه و ماهیّـات کـه در خـارج وجـود ندارنـد ولـی وجـود علمـی دارنـد، بـه زبـان 

کننــد و فاعــل نیــز بــه اقتضــاي خــود ال و اســتعداد پیوســته از فاعــل حقیقــی، هســتی طلــب میحــ
هـا کنـد. آنهـا کـه همـان اعیـان ثابتـه و ماهیّـات علمـی هسـتند، افاضـه وجـود میپیوسته بـر قابل
شان ممکـن اسـت و خیـر، بلکـه خیـر محـض اسـت زیـرا هسـتی کنند چون هستیطلب هستی می

اند. فاعـل افاضـه هـا طالـب هسـتیهـت، مطلـوب اسـت. بنـابراین آنخیر محض اسـت؛ از ایـن ج
کنــد بــدین خــاطر کــه او جــواد مطلــق اســت و ویژگــی جــواد مطلــق ایــن اســت کــه هســتی می

کنـد خـواه هسـتی باشـد، خـواه صـفت هسـتی. بنـابراین هرگـاه یکـی از پیوسته خیرات افاضـه می
حـال و اسـتعداد، طلـب هسـتی کنـد،  اعیان ثابته از حق تعـالی کـه فاعـل حقیقـی اسـت، بـه زبـان

حــق تعــالی بــر حســب اقتضــاي اســتعداد و قابلیّــت آن عــین ثابــت بایــد بــه آن، وجــود خــارجی 
کنـد کـه آن قابـل گونـه در قابـل مطلـق تصـرّف میافاضه کند، بدین خاطر کـه فاعـل مطلـق، همان

خـل و امسـاکی کـه بکنـد بـدون آنکنـد یعنـی بـه قـدر قابلیّـت و اسـتعداد آن تصـرف میطلب می
وجود داشـته باشـد، زیـرا بخـل در مـورد حـق تعـالی محـال اسـت. بنـابراین امکـان و اسـتعداد و 
قابلیّت هستی یافتن براي عـین ثابـت چیـزي، بـراي افاضـه هسـتی بـه آن از سـوي فاعـل و جـواد 

  ).18اسرار الشریعۀ، .ك. رمطلق، بس است. (
بنــابراین بــه حکــم ازلیّــت علــم حــق  امکــان و اســتعداد عــین ثابــت، اقتضــاي ذات آن اســت؛

تعالی، عـین ثابـت ازلـی اسـت، چـون عـین ثابـت صـورت علمـی حـق تعـالی اسـت و بـه حکـم 
ازلیّــت عــین ثابــت، امکــان و اســتعداد آن ازلــی اســت، بنــابراین طلــب هســتی از جانــب آن، ازلــی 
، است و نیـز بـه حکـم وجـوب وجـود و غنـاي حـق تعـالی و نیـز وجـود مطلـق وي و ازلیّـت آن
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افاضه هستی از جانب او ازلـی اسـت. در واقـع قابـل مطلـق ازلـی اسـت و فاعـل مطلـق نیـز ازلـی 
هاي عینی که نتیجـۀ قابلیّـت مطلـق ازلـی اعیـان ثابتـه و فاعلیّـت مطلـق ازلـی حـق بنابراین، هستی

  تعالی است، ازلی خواهد بود.

  ـ جعل ماهیّات11ـ2ـ1

بـدین خـاطر کـه او ذاتـاً علـم بـه ذات و  اسماء حـق تعـالی در علـم او صـور معقـول دارنـد؛
اسماء و صفات خویش دارد. آن صـور عقلـی از ایـن جهـت کـه عـین ذات حـق تعـالی اسـت کـه 

اي تجلّی کرده اسـت، از نظـر عرفـا، خـواه کلـی باشـد خـواه جزیـی، اعیـان ثابتـه نـام به تعیّن ویژه
انـد. ت آن را هویّـات نامیدهگرفته است، ولـی اهـل نظـر، کلیـات آن را ماهیّـات و حقـایق و جزئیـا

(مقصود از کلی، نـوع مفهـومی آن نیسـت بلکـه اطالقـی و سـعی اسـت. بـا توجـه بـه ایـن معنـی، 
چــه کــه محــیط نیســت، جزیــی وجــودي کــه محــیط بــر مراتــب مــادون اســت، کلــی اســت و آن

  است). 
. بنابراین، ماهیّـات عبارتنـد از صـور کلـی اسـمایی کـه در حضـرت علمـی تعـیّن یافتـه اسـت

هـا و بـدین خـاطر کـه مفـاتیح غیـب (کـه این صور به واسطه حبّ ذاتی حـق تعـالی بـه ظهـور آن
ــر از او آن را کســی نمی ــد) آنغی ــور آندان ــور و کمــال ظه ــرده اســت و ظه ــا را طلــب ک ــا را ه ه

ــیض می ــا ف ــه اســت. ب ــور یافت ــالی، ظه ــی اول از ذات حــق تع ــدس و تجلّ ــیض اق ــه ف ــد، ب خواه
یابـد و بـا فـیض مقـدّس ، آن اعیـان بـا هـا ظهـور میسـتعدادهاي اصـلی آناقدس، اعیـان ثابتـه و ا

  ).18؛ مقدمه قیصري، 13اسرار الشریعه، .ك. ریابد. (لوازم و فروع خود در خارج ظهور می
). 113از نظــر همــۀ محقّقــان اهــل معرفــت، ماهیّــات و مظــاهر مجعــول نیســتند، (نقــد النقــود، 

ن گماننـد کـه اعیـان و ماهیّـات مجعولنـد. (اسـرار الشـریعه، ولی اهل ظاهر و اربـاب تقلیـد بـر ایـ
ها بدین قرار اسـت کـه خـداي متعـال کـه علـیم و حکـیم اسـت، هـر فعلـی را انجـام ). دلیل آن11

دهـد کـه مقتضـاي گونـه انجـام میدهـد، هماندهد به بهتـرین و سـودمندترین شـکل آن انجـام می
ن صـورت باشـد، جـایی بـراي پرسـش نـدارد، علم و حکمت اوست و ایجاد و انجـامی کـه بـه ایـ

سـألون. زیرا  ). از ایـن جهـت، تفـاوت اعیـان و ماهیّـات بـه 23(انبیـاء، الیسـأل عمّـا یفعـل و هـم یُ
گونــه هــا را اینخــاطر اقتضــاي علــم و حکمــت اوســت. حــق تعــالی بــا علــم و حکمــت خــود آن
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عـل حـق تعـالی اسـت، هـا کـه فهـا نیـز بـر طبـق وجـود علمـی آنآفریده است. وجود خارجی آن
پدید آمده اسـت. خـداي حکـیم نخسـت اعیـان و ماهیّـات را بـر حسـب علـم و حکمـت خـویش 

ــاه آنبخشــد، آنوجــود علمــی می ــا را همانگ ــم او وجــود یافتهه ــه در عل ــه ک ــد در خــارج گون ان
  )1. (مائده،و یحکم ما یرید). 40(آل عمران،  یفعل اهللا ما یشاءکه فرمود: کند، چنانایجاد می

هـا و شـود ایـن اسـت کـه در ایـن صـورت هـر مـاهیّتی از ماهیّتهـا وارد میاشکالی که بر آن
تواند بر خلقت خـود اعتـراض کنـد و بـه زبـان حـال و قـال از خـداي متعـال هر عینی از اعیان می

تواننــد بپرســند کــه چــرا مــا را ســعید اي؟ مــثالً اشــقیاء میگونــه آفریــدهبپرســد کــه چــرا مــرا این
یـدي و شـقی آفریـدي؟ جاهـل بپرسـد چـرا مـن را جاهـل آفریـدي و عـالم نیافریـدي؟ فقیـر نیافر

بپرسد چرا مرا فقیر آفریدي و غنـی نیافریـدي؟ در ایـن صـورت ایـن ماهیّـات و اعیـان بـر خـداي 
  ). 149(انعام، فللّه الحجۀ البالغۀ. که خدا فرموده است: متعال حجت دارند و حال آن

گـردد، هـا بـه قضـا و علـم و حکمـت الهـی بـاز میایـن تفاوتممکن اسـت گفتـه شـود کـه 
هــا حکیمانــه اســت و موافــق بــا علــم خداســت، اگرچــه مــا از راز و رمــز آن بنــابراین، ایــن تفاوت

ــیم چنان ــز بپرس ــد از آن نی ــداریم و نبای ــاهی ن ــود: آگ ــه فرم ــدلکم ک ــیاء إن تب ــن أش ــألوا ع ال تس
کننـده نیسـت؛ زیـرا حکمـت خـدا بـا سـخن قـانع). ولی شکی نیست کـه ایـن 31. (مائده، تسوءکم

اي کــه باشــد، ســازگار اســت. بــه تعبیــر هــاي آن بــه هــر گونــهترکیــب و ســاخت جهــان و تفاوت
ــا تفاوت ــان را ب ــی جه ــب فعل ــر ترکی ــر، اگ ــدانیم، ترکیبدیگ ــه ب ــود آن حکیمان ــاي موج ــاي ه ه

ــا تفاوت ــز میفرضــی دیگــر ب ــه باشــد؛ از ایــن جهــهــاي دیگــر نی ــد حکیمان ــه توان ت، ایــن نظری
  رسد.نادرست به نظر می

  نظریه محقّقان از عرفا این است که اعیان و ماهیّات مجعول نیستند، زیرا: 
تواننــد مجعــول باشــند، هــا معلومــات ازلــی حــق تعــالی هســتند و معلومــات ازلــی نمیأـــ آن

م زمـانی اش تقـدّزیرا اگر مجعول باشند باید سـابقۀ عـدمی داشـته باشـند و در ایـن صـورت الزمـه
هـا الزم خواهـد علم بر معلومات خواهد بـود یـا عـدم علـم بـه معلومـات ازلـی پـیش از جعـل آن

آمــد و هــر دو الزم باطــل اســت و بــه خــاطر نادرســتی ایــن دو فــرض، تنهــا فــرض درســت ایــن 
اســت کــه اعیــان و ماهیّــات کــه صــور علمــی حــق تعــالی هســتند، مجعــول نباشــند.(ر.ك. اســرار 

  )10الشریعه، 



  سید حیدر آملی و افلوطین شناسی از دیدگاهانسان
 هاي سید ـ بخش دومفصل اول: اندیشه

 157

در جاي خود اثبات شده اسـت کـه علـم تـابع معلـوم اسـت. وجـود علـم، وجـود تبعـی ب ـ 
جـا کـه تـا وجـود متبـوع نباشـد، وجـود تـابع است و وجود معلوم وجود متبـوع اسـت؛ پـس از آن

دهنـدة محال است، زیرا علمی کـه مطـابق بـا معلـوم نباشـد جهـل اسـت، پـس وجـودِ تـابع نشـان
  معلومات ازلی او مجعول باشند. (ر.ك. همان) وجودِ متبوع است. پس محال است که

ج ـ علـم حـق تعـالی عـین ذات اوسـت و ماهیّـات و اعیـان ثابتـه، صـور علمـی حـق تعـالی 
  است. جعل در ذاتیات، محال است، بنابراین جعل اعیان و ماهیّات محال است.

گیـرد نـه بـه وجـود علمـی کـه معـدوم خـارجی اسـت؛ دـ جعل به وجـود خـارجی تعلّـق می
همــان، .ك.رهــا محــال اســت، (عیــان و ماهیّــات در خــارج معدومنــد، بنــابراین تعلّــق جعــل بــه آنا

کـه شـارح فصـوص گفتـه اسـت: اعیـان و حقـایق از ایـن جهـت کـه صـور علمـی ). چنان11ـ 12
توانــد مجعــول هســتند، مجعــول نیســتند؛ زیــرا اعیــان و حقــایق در خــارج معدومنــد و معــدوم نمی

گونـه کـه صـور علمـی و خیـالی کـه در ذهـن گیـرد. همانود تعلّـق میباشد. جعـل تنهـا بـه موجـ
ــودن توصــیف نمی ــول ب ــه مجع ــد، آنماســت ب ــراي آنگردن ــت ب ــاه وصــف مجعولی ــا آورده گ ه

یابند. صور علمـی مـا کـه ذاتـی مـا نیسـت، قابـل جعـل نیسـت چـه شود که در خارج تحقّق میمی
  )65رسد به علم حق تعالی که عین ذات پاك اوست. (شرح فصوص الحکم، 

ــرا  ــز مجعــول باشــند، زی از ایــن گذشــته اگــر معــدومات، مجعــول باشــند، بایــد ممتنعــات نی
هـا وجـود نیز صور علمی هستند. علّت عدم تعلّـق جعـل بـه ممتنعـات ایـن اسـت کـه آن ممتنعات

خارجی ندارند، پس ماهیّات و اعیان نیـز کـه وجـود خـارجی ندارنـد، مجعـول نیسـتند. تـا چیـزي 
  ). 13اسرار الشریعه، .ك. روجود خارجی پیدا نکند، مجعول نیست. (

ار گرفتـه اسـت ایـن اسـت کـه شـکی نیسـت کـه طور ویژه مورد توجه سید قـرـ دلیلی که بهه
ینـد و پـیش از تحقّـق یـافتن در خـارج، اعیان و حقـایق و ماهیّـات از معلومـات ازلـی حـق تعـالی

هیچ اثر و نشـانی جـز در علـم ندارنـد؛ بنـابراین، اگـر ایـن حقـایق و اعیـان مجعـول باشـند، حـق 
یگـر ازلـی نخواهنـد بـود و در نتیجـه ها عالم نبـود؛ زیـرا اگـر مجعـول باشـند دتعالی در ازل به آن

ــود و حــال آن ــد ب ــوم او نخواهن ــوم او بودهدر ازل معل ــه از ازل معل ــی ک ــد، پــس وجودشــان ازل ان
  است و چون وجودشان ازلی است، پس مجعول نیستند.

ــه شــود کــه جعــل آن ــوم ممکــن اســت گفت ــی اســت؛ از ایــن جهــت، از ازل معل ــز ازل هــا نی
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هـا، بـاز هـم علـم ذاتـی حـق تعـالی را توجیـه ر فرض ازلـی بـودن آناند. پاسخ این است که ببوده
کند. مجعول بودن مستلزم این اسـت کـه حـق تعـالی در مرتبـۀ ذات خـود بـه معلومـات، عـالم نمی

شــان مجعولنــد ولــی جعــل وجــود نباشــد. آري ایــن اعیــان و ماهیّــات در وجــود خارجی
همــان، .ك. رهاســت. (مــی آنشــان مــورد بحــث نیســت، بلکــه ســخن در جعــل وجــود علخارجی

12  .(  
بـه تعبیـر برخــی، حقیقـت هـر موجــودي همـان نسـبت تعــیّن آن در علـم ازلـی پروردگــارش 
اســت کــه بــه نظــر عــارف عــین ثابــت و بــه نظــر حکــیم، ماهیّــت معــدوم نــام دارد. معلــوم بــودن 

توانــد بــه جعــل متّصــف شــود؛ زیــرا مجعــول آن اســت کــه در هــا نمیحقــایق و عــدمی بــودن آن
چـه کـه در خـارج وجـود نداشـته باشـد، مجعـول نیسـت. اگـر ارج وجود پیدا کند؛ بنـابراین، آنخ

اش ایـن اسـت کـه علـم قـدیم و ازلـی در تعـیّن معلومـات آن در قـدیم و ازل مجعول باشد الزمـه
کـه معلومـات نـامبرده از وجـود عـالم بیـرون اسـت؛ بـدین خـاطر کـه تأثیر داشته باشد و حـال آن

اسـت و هـیچ ثبـوتی جـز در نفـس عـالم نـدارد. بنـابراین، اگـر کسـی معلومـات را  فی ذاته معدوم
اش ایـن اسـت کـه یـا در وجـود برابـر و مسـاوق عـالِم باشـد یـا عـالِم محـل مجعول بداند، الزمه

قبول آثار در ذات خود باشـد و ظـرف غیـر گـردد و هـر دو محـال اسـت؛ زیـرا هـر دو بـا وجـود 
  همان)..ك. رداً منافات دارد. (صرف بودن حق تعالی ازالً و اب

کــه گفتــه شــد حقــایق ممکنــات و ماهیّــات معــدوم و اعیــان ثابتــه کــه مظــاهر الهــی نــام چنان
گـردد و چـون حقیقـت حـق تعـالی و شـؤون دارد، به حقیقت حـق تعـالی و شـؤون ذاتـی او برمی

ارجی او مجعــول نیســت؛ بنــابراین، مظــاهر الهــی نیــز مجعــول نیســتند؛ جعــل تنهــا بــر وجــود خــ
کـه اگـر گردد و حقـایق اعیـان و ماهیّـات در ازل وجـود خـارجی ندارنـد؛ عـالوه بـر ایناطالق می

نقــد النقــود، .ك. رهــا محــال بــود؛ زیــرا تحصــیل حاصــل بــود. (وجــود داشــتند بــاز هــم جعــل آن
130.(  

  ـ تفاوت ماهیّات1ـ11ـ2ـ1

هـا شـرور بـه برخـی از آنهـا و انتسـاب با توجه به مجعول نبودن ماهیّـات، مسـأله تفـاوت آن
پذیر اسـت و نـه بـا عـدل الهـی ناسـازگار خواهـد بـود و نـه بـا مراتـب توحیـد برخـورد نه سؤال

خواهـد داشـت. پـیش از تفصـیل بحـث نخســت، مجعـول نبـودن را شـرحی الزم اسـت و آن ایــن 
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  است که: 
، شـوق یـا فاعل هر که باشد، در انجام فعل باید بـه آن عـالم باشـد و تـا علـم بـه فعـل نباشـد

حبّ به آن وجود نخواهد داشـت و تـا شـوق یـا حـبّ نباشـد، اراده بـه آن تعلّـق نخواهـد گرفـت. 
گونـه مسـائل مربـوط بـه آن حتی اگر علم عین فعل باشد، باز هـم در ظـرف تحلیـل ذهنـی کـه این

کــه حتــی بنــابر اســت، میــان فعــل و فاعــل و علــم و حــبّ و شــوق بــه علــم، تمــایز هســت، چنان
ــین آن دو اتحــاد ظــاه ــی ب ــل ذهن ــه شــد، در ظــرف تحلی ــد گفت ــه در مباحــث توحی ــر، ک ر و مظه

تفاوت و تمایز هست و به تعبیر دیگـر وحـدت یـا اتّحـاد عینـی مـانع از کثـرت تحلیلـی یـا ذهنـی 
گونــه کــه ذات واجــب تعــالی و اســماء و صــفات او در خــارج یــک حقیقــت نخواهــد بــود. همان

لحـاظ ذهنـی و تحلیلـی، ذات غیـر از صـفات و صـفات  هستند و تعدّد وجـودي ندارنـد، ولـی بـه
غیر از ذات است و هر یـک از صـفات غیـر از دیگـري اسـت و بـدین خـاطر، هـر کـدام بـا دلیـل 

  گردد. اي اثبات میویژه
هـا بـه مثابـه اثبـات همـۀ اگر صفات بـه لحـاظ ذهنـی نیـز تعـدّد نداشـتند، اثبـات یکـی از آن

یسـت. دالیـل اثبـات وجـود خـدا غیـر از دالیـل توحیـد اوسـت و گونه نکه اینها بود و حال آنآن
گونــه اســت در مــورد دیگــر صــفات. پــس بــر دالیــل علــم غیــر از دالیــل قــدرت اســت و همین

فــرض صــحیح کــه علــم و حــبّ و فعــل در ظــرف عــین، یــک حقیقــت باشــد، در ظــرف ذهــن و 
لـم بـه فعـل و حسـن تحلیل متعدّد است و علم مقدم بر حـبّ و حـبّ مقـدّم بـر فعـل اسـت. تـا ع

آن نباشد، شـوق و حـبّ بـه انجـام آن، نخواهـد بـود و تـا شـوق و حـبّ یـا بهجـت و سـرور بـه 
انجام فعل نباشد، اراده به انجام نخواهـد بـود و تـا اراده نباشـد، فعـل تحقّـق نخواهـد یافـت، پـس 

  انجام فعل در خارج متوقّف بر علم به آن است.
ــم ارادي  ــا عل ــزي ی ــه چی ــم ب ــل در عل ــی اراده میفاع ــد و دارد یعن ــزي را بدان ــه چی ــد ک کن

دانــد و بــه تعبیــر دیگــر یــا اشــیاء را هرگونــه کــه بخواهــد و اراده کنــد گــاه میچگونــه بدانــد و آن
که علـم بـه چیـزي، ارادي نیسـت و چگـونگی آن وابسـته بـه ارادة فاعـل یـا عـالم داند و یا اینمی

ک فعـل اسـت و در ایـن صـورت متوقّـف بـر نیست. اگر ارادي باشـد، اوالً چنـین علمـی خـود یـ
ــل  ــه تسلس ــه ب ــت و در نتیج ــم اس ــر عل ــف ب ــم متوقّ ــوق و آن ه ــر ش ــف ب ــم متوقّ اراده و آن ه

  انجامد.می
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سـازد و در ظـرف علـم آن را خواهـد میگونـه کـه میهاي علمـی را آنگویی فاعـل، صـورت
ــدان شــکل میایجــاد می نیــز ایجــاد آن، دهــد. پیداســت کــه شــکل دادن صــور علمــی و کنــد و ب

گـاه بـدان متوقّف بر این است کـه در مرتبـۀ نخسـت آن را تصـوّر کنـد و بـدان علـم پیـدا کنـد، آن
گــاه آن را در ظــرف خــود ایجــاد کنــد؛ پــس هــر علمــی گــاه بــدان اراده کنــد، آنمشــتاق شــود، آن

اش ایـن اسـت کـه شـود و محـال اسـت؛ چـون تسلسـل اسـت و الزمـهمتوقّف بر علم پیشـین می
دهنـدة فعلی بلکه هیچ علمی تحقّق پیـدا نکنـد. پـس اگـر فعلـی تحقّـق پیـدا کـرد، ایـن نشـان هیچ

آن است که علم به آن، خود یک فعـلِ ایجـاد کردنـی نیسـت یعنـی صـور علمـی مجعـول نیسـتند. 
اش این است که چنـین علمـی حصـولی باشـد کـه هماننـد طـراح یـک سـاختمان صـور ثانیاً الزمه

یکــدیگر بچینـد و ترکیـب کنـد تـا نقشــۀ یـک سـاختمان پدیـد آیـد. اگــر علمـی را بـا فعـل کنـار 
چنین علمـی باشـد، زایـد و عـارض بـر فاعـل اسـت و در نتیجـه صـفت حـق تعـالی نیسـت؛ چـه 

گونــه کــه ذات حــق تعــالی مجعــول نیســت و بنــابراین، جاعــل، علــم او عــین ذات اوســت، همان
اعـل و علّـت ندارنـد؛ چـون عـین ذات فاعل و علّت ندارد، علـم و دیگـر صـفات او نیـز جاعـل، ف

  اوست.
چه گفتـه شـد، علـم و صـور علمـی موجـودات، امـري زایـد و عـارض بـر ذات با توجه به آن

حق تعالی نیستند تـا جاعـل و فـاعلی داشـته باشـد تـا آن جاعـل و فاعـل، آن صـور علمـی را کـم 
جـاد کنـد؛ مـثالً و یا زیاد کند و بـه دلخـواه خـود یـا بـر اسـاس حکمـت و مصـلحت بسـازد یـا ای

صــورت علمــی انســان را کــه عــین ثابــت اوســت چنــین و چنــان کنــد تــا انســان پــس از وجــود 
خارجی یـافتن، از آن بپرسـد یـا نسـبت بـه آن اعتـراض کنـد؛ خـواه پرسـش و اعتـراض او پاسـخ 

کننــده داشــته باشــد، خــواه نداشــته باشــد. صــور علمــی یــا اعیــان ثابــتِ موجــودات مجعــول قــانع
  پذیر باشد یا نباشد. عل و علّت داشته باشند و در نتیجه جعل و فعل او پرسشنیستند تا جا

صور علمی و عـین ثابـت اشـیاء، علـم حـق تعـالی اسـت و علـم او عـین ذات اوسـت؛ فاعـل 
و علّــت نــدارد و در وجــود علمــی آن، اراده دخیــل نیســت تــا گفتــه شــود چــرا ایــن عــین ثابــت 

هـا در وجـود علمـی لمـی اشـیاء و عـین ثابـت آنچنین است و آن صورت علمـی چنـان. صـور ع
وابسته به اراده نیسـت تـا اگـر اراده کنـد، آن را بدانـد و گرنـه ندانـد؛ یـا اگـر اراده کنـد، آن را بـه 

اي بداند و اگر گونـۀ دیگـري اراده کنـد، آن را گونـۀ دیگـري بدانـد. مـثالً عـین ثابـت انسـان، گونه
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سـت تـا در جعـل و ایجـاد آن اراده و مشـیّت دخالـت انسان اسـت و وابسـته بـه جعـل و ایجـاد نی
داشته باشد و در نتیجه هرگـاه حـق تعـالی بخواهـد کـه عـین ثابـت انسـان اسـب باشـد یـا شـود، 

  چنین شود. 
ــر  ــت، ه ــن جه ــد؛ از ای ــد ش ــاال، مطــرح خواه ــده در ب ــاد ش ــین باشــد اشــکاالت ی ــر چن اگ

سـت نـه کمتـر و نـه بیشـتر. وجـود موجودي در خارج دقیقاً برابـر و مطـابق بـا عـین ثابـت خـود ا
خارجی هر موجودي نسخه برابر بـا اصـل و در واقـع بـروز و ظهـور همـان اصـل اسـت؛ هرگونـه 
کـم و زیـاد کـردن ایـن مظهـر و تغییـر و تحـوّل در آن متوقّـف بـر تغییـر و تحـوّل در عـین ثابــت 

د دارد و نـه کـه خـواهیم گفـت، نـه بـا عـدل الهـی برخـوراست و آن هم محال است. و این، چنان
  شبهه جبر و مانند آن را در پی دارد.

بــه تعبیــر ســید مظــاهر بــه اتّفــاق نظــر محقّقــان از اهــل معرفــت، مجعــول نیســتند؛ بنــابراین، 
گونـه کـه مظهـر اسـتعداد و قابلیّـت ظاهر در مظهـر خـود از آن جهـت کـه آن مظهـر اوسـت و آن

شــود نــه بــه ر نســبت داده میشــود. بــه همــین خــاطر اســت کــه نقــایص بــه مظهــدارد، ظــاهر می
کنـد، هماننـد کنـد و در هـر مظهـري متناسـب بـا مظهـر ظهـور میظاهر؛ زیرا ظاهر تنهـا ظهـور می

درخشد. درخشـش خورشـید عـام و تـام و تمـام اسـت و در هـر ظرفـی بـه انـدازة خورشید که می
از  هاي متعــدّد هــر کــدام ســهمی متفــاوتهــاي مختلــف و آبگینــهدرخشــد. ظرفهمــان ظــرف می

هـا تناسـب دارد نـه بـه فاعلیّـت درخشش خورشـید دارنـد و ایـن سـهم بـا اسـتعداد و قابلیّـت آن
  خورشید. 

). 34(ابـراهیم،  و آتـاکم مـن کـلّ مـا سـألتموهبه همـین خـاطر اسـت کـه حـق تعـالی فرمـود: 
 ایـد بـه شـما داده اسـت، نـهیعنی هر چه را که شما به زبـان اسـتعداد و قابلیّـت خـود تقاضـا کرده

کمتر و نه بیشتر؛ کـه در هـر دو صـورت از حـوزة عـدل خـارج خواهـد بـود و در نتیجـه درسـت 
). زیــرا نــه چیــزي از قابلیّــت و اســتعداد شــما کاســته 149، (انعــام، فلّلــه الحجــۀ البالغــۀاســت کــه 

اســت و نــه چیــزي بــر آن افــزوده اســت کــه هــر دو محــال اســت؛ بنــابراین، بــه خــاطر تفــاوت 
هاست کـه وجودهـاي عینـی اشـیاء تفـاوت پیـدا کـرده اسـت. پـس هـیچ کـس استعدادها و قابلیت

. لــئال یکــون للنــاس علــی اهللا حجّــۀبــر حــق تعــالی ســؤال و اعتــراض و حجتــی نخواهــد داشــت، 
  ). 165(نساء، 
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به عنوان مثال دریا و امواج را در نظر بگیـریم. فـرض کنـیم کـه دریـا پـیش از امـواج بـه همـۀ 
هـا را آیـد عـالم بـود، شـکل و انـدازه و ماهیّـت و اسـتعداد و قابلیّـت آنامواجی که از او پدید مـی

ــا بــه شــکل یکــی بلکــه همــه امــواجی کــه از پــیش بــر او معلــوم و شــناخت، آنمی گــاه کــه دری
ــود، همان ــده ب ــناخته ش ــؤال و ش ــت، س ــل، حج ــواج، دلی ــد، ام ــود، درآم ــم او ب ــه در عل ــه ک گون

اي؛ یـا ل یـا چنـین طـول و عـرض بـر مـن ظـاهر شـدهاعتراضی بر دریا ندارند که چرا به این شـک
گونـه. زیـرا ایـن پرسـش بـا مجعـول بـودن ماهیّـات قابـل طـرح گونـه هسـتم و نـه آنچرا من این

گونـه که گفته شـد کـه ماهیّـات و صـور علمـی حـق تعـالی مجعـول نیسـتند. همیناست و حال آن
ماننـد امواجنـد نسـبت بـه هـا نیـز نسـبت بـه حـق تعـالی است حال و وضع سـایر موجـودات، آن

  دریا.
آیــد و یــا از ظهــورات مثــال دیگــر، فــرض کنــیم الــف کــه بــه صــور مختلــف حــروف در می

شــوند، از ازل بــه ذات خــود و نیــز بــه آینــد یــا ظــاهر میمختلــف آن، حــروف مختلــف پدیــد می
قابلیّت خود براي ظهـور بـه صـورت همـه حـروف و نیـز بـه ماهیّـت حـروف و اوضـاع و اشـکال 

گـاه کـه الـف بـه صـورت هاسـت، عـالم و آگـاه باشـد؛ در ایـن صـورت، آنا کـه اسـتعداد آنهآن
توانـد بپرسـد یـا اعتـراض کنـد یـا حجّـت داشـته باشـد کـه چـرا در شود، جـیم نمیجیم ظاهر می

  اي؟ من به این صورت یعنی صورت جیم ظاهر شده
الً خـالف عـدل و حـق کـه اگـر الـف در آن بـه صـورت دال ظـاهر شـده بـود، اوعالوه بر این

بود؛ زیرا حق و عدل مقتضی آن اسـت کـه ظـاهر در هـر مظهـري متناسـب بـا همـان مظهـر ظـاهر 
کنــد، ظــاهر شــود و روشــن اســت کــه گونــه کــه آن مظهــر اســتعداد دارد و طلــب میشـود و همان

کنـد؛ زیـرا اسـتعداد آن را جیم هرگز اسـتعداد دال بـودن نـدارد و هرگـز طلـب دال بـودن نیـز نمی
ندارد؛ ثانیـاً ظهـور الـف در جـیم بـه صـورت دال، منقلـب سـاختن حقـایق و ماهیّـات اسـت و آن 

). و ثالثـاً ظهـور الـف در جـیم 201نقـد النقـود، .ك. رهم بـه اتّفـاق همـه محقّقـان محـال اسـت؛ (
  به صورت دال، مجعول بودن ماهیّات و حقایق را در پی دارد که آن هم محال است.

  وت ماهیّاتتبیین تفا 2ـ11 ـ2ـ1

هاسـت و که گفتیم تفـاوت موجـودات عینـی بـه خـاطر تفـاوت ماهیّـت و عـین ثابـت آنچنان
ــابراین، نمی ــول نیســت؛ بن ــت مجع ــین ثاب ــت و ع ــز ماهیّ ــی نی ــید ول ــاوت پرس ــت تف ــوان از علّ ت
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  گونه که: اي توضیح داد. بدینتوان آن را تا اندازهمی
، قـدرت و هـر کمـال وجـودي اسـت. هـر أـ ذات حق تعالی عـین جمـال، جـالل، غنـا، علـم

یک از این کماالت را که بـا ذات یگانـه حـق تعـالی در نظـر گیـریم، اسـمی از اسـماء حـق تعـالی 
خواهــد بــود مــثالً لحــاظ علــم و ذات، علــیم؛ قــدرت و ذات، قــدیر و ماننــد آن خواهــد بــود. ایــن 

کـه بـه تعـداد کمـاالت اسماء تنها با لحـاظ ذات و نـه لحـاظ اسـماء دیگـر، اسـماء بسـیط هسـتند 
حـدّ و انـدازه اسـت، ایـن اسـماء نیـز وجودي حـق تعـالی اسـت و چـون کمـاالت وجـودي او بی

  حدّ و اندازه است؛ هر چند به خاطر محدودیت زبان و توان انسان، قابل بیان نباشد. بی
ع اگر این اسماء را عالوه بر لحـاظ کـردن بـا ذات، بـا اسـماء دیگـر نیـز لحـاظ کنـیم و در واقـ

الحـیّ القیّـوم، العلـیّ العظـیم، آیـد، ماننـد نوعی ترکیب در آن پدید آوریـم، اسـماء مرکّـب پدیـد می
هـا. ایـن اسـماء مرکّـب نیـز کـه و ماننـد آنالرافع الدائم؛ و نیز نور النور، منـور النـور، جاعـل النـور 

یش حاصل مالحظـه ترکیـب اسـماء بسـیط اسـت، نامتنـاهی اسـت. ظهـور ایـن اسـماء سـبب پیـدا
  شود. ماهیّت و عین ثابت اشیاء به صورت تفصیلی می

جا که اسماء داراي مراتـب هسـتند، بـه عنـوان نمونـه اسـمایی کـه مفـاتیح غیـب هسـتند از آن
بــا اســمایی کــه مفــاتیح شــهادتند، از نظــر مرتبــه و گســترة وجــودي تفــاوت دارنــد و همــین طــور 

بـا اسـماء مرکّـب متفاوتنـد؛ بنـابراین، اسـماء  اسماء کلیه با اسماء جزئیه فرق دارنـد؛ اسـماء بسـیط
اي هســتند. ممکــن اســت مظهــر برخــی از اســماء الهــی داراي ســیطره، دوره، آثــار و احکــام ویــژه
  ها. گونه است احکام و آثار آننسبت به برخی دیگر مغلوب واقع شود و همین

اء متعلّـق بـه آخـرت به عنوان نمونه هرگاه اسماء متعلّق بـه دنیـا مغلـوب واقـع گردنـد و اسـم
). هـر 111اسـرار الشـریعه، .ك. رگـردد، (رسـد و آخـرت آغـاز میغالب شـوند، دنیـا بـه پایـان می

چند این غالبیّت و مغلوبیّت نسبت بـه افـراد باشـد و نـه عـالم هسـتی. مـثالً اسـماء متعلّـق بـه دنیـا 
ــا دورة حکومــت اســم اء در شخصــی، مغلــوب اســماء آخــرت در همــان شــخص واقــع شــود و ی

دنیا در او به پایـان رسـد و دورة اسـماء آخـرت در او آغـاز شـود، دنیـاي او تمـام و آخـرتش برپـا 
شود. یا اگر ظهـور اسـم علـیم در مظهـري بـر همـۀ اسـماء الهـی غلبـه داشـته باشـد، آن مظهـر می

ــود و همین ــت دیگــر اســماء جبرئیــل خواهــد ب ــت و مغلوبیّ ــا غالبیّ ــه اســت ظهــور و خفــاء ی گون
ــن ــه عــین ثابــت آن الهــی. ای ــوط غالبیــت و مغلوبیــت در وجودهــاي عینــی و خــارجی، ب هــا مرب
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است. عـین ثابـت هـر یـک، اقتضـاء و اسـتعدادي دارد کـه بـر اسـاس آن، اسـمی غالـب و اسـمی 
گــردد، ولــی ظهــور آن اســماء در فــیض اقــدس کــه ســبب پیــدایش ماهیّــات و اعیــان مغلــوب می

ــل بــر غیــر نیســت؛ بنــابراین، اینثابتــه اســت، از اقتضــاء ذات اســماء اســت و م گونــه ظهــور و علّ
  شود.خفاء یا آثار و احکام که از لوازم اسماء است، سبب تفاوت ماهیّات و اعیان ثابته می

این ترتیب که در عالم هسـتی وجـود دارد و ایـن تفـاوت کـه در سرتاسـر عـالم حـاکم اسـت 
گـردد، بهتـرین ترتیبـی اسـت کـه میهـا بـه ذات حـق تعـالی بـاز و به اسماء الهی و بـه واسـطۀ آن

دهنـدة دهنـدة بخـل آفریننـدة آن اسـت یـا نشـانقابل تصوّر است؛ زیرا اگـر چنـین نبـود، یـا نشـان
دهندة ناتمــام بــودن فاعــل اســت و هــر ســه بــا غنــا و قــدرت طور کلــی نشــاننــاتوانی او، یــا بــه

تــه اســت و محـض وي در تنــاقض اســت؛ پـس بهتــرین عــالم ممکـن همــین اســت کـه تحقّــق یاف
غیـر از ایـن محـال اسـت؛ از ایـن جهـت، درخواسـت تغییـر آن، در خواسـت محـال اسـت. بـدین 

و کـه فرمـود: دانـد. چنانخاطر اسـت کـه حـق تعـالی تفـاوت را پیوسـته، الزم و ازلـی و ابـدي می
). یعنــی بــراي آن اخــتالف و 118(هــود، الیزالــون مختلفــین االّ مــن رحــم ربّــک و لــذلک خلقهــم، 

هـا را فـرا گرفتـه باشـد و از آغـاز کـه رحمـت ازلـی حـق تعـالی آناند مگر آنآفریده شدهتفاوت، 
  ها نشانده نشده باشد.اختالف در آن

البته این آفرینش متفـاوت بـه معنـی جبـر در خلقـت موجـودات نیسـت؛ زیـرا جبـر در جـایی 
د، یـا چیـزي است که موجودي چیزي بخواهـد و قـوة قـاهري آن را از او دریـغ دارد یـا سـلب کنـ

ــرینش این ــد؛ آف ــل کن ــر او تحمی ــاهر آن را ب ــوة ق ــد و ق ــه نخواه ــین نیســت ک ــه نیســت. چن گون
هـا دریـغ شـده باشـد یـا چیـزي نخواسـته باشـند و بـر موجودات چیزي خواسته باشند ولـی از آن

هاسـت، بـا اختیـار و ها تحمیل شده باشد، بلکـه آفـرینش کـه همـان ظهـور اسـتعدادها و قابلیتآن
هـا آفرینـد کـه آنگونـه میق کامـل موجـودات همـراه اسـت. حـق تعـالی موجـودات را هماناشتیا

  ). 693ـ 4طلبند. (ر.ك. جامع االسرار، استعداد آن را دارند و در نتیجه آن را می
ــه همــین خــاطر اســت کــه نمی ــوان از فعــل خــداي متعــال پرســش نمــود و نمیب ــوان از ت ت

یـابیم، رضـایت نداشـت؛ زیـرا در عمـل بـه آن دسـت می چـهچه بر ما نوشـته شـده اسـت و آنآن
فللّـه ما یحکـم علینـا االّ بنـا، ال بـل نحکـم علینـا بنـا و لکـن فیـه و لـذلک قـال: به گفتۀ ابن عربی: 

یعنـی علـی المحجـوبین اذا قـالوا للحـق لـم فعلـت بنـا کـذا و کـذا ممـا ). 149(انعـام، الحجۀ البالغۀ، 
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). 586؛ شــرح فصــوص الحکــم، 176-177صــوص الحکــم، (قیصــري، شــرح ف. الیوافــق اغراضــهم
کننــد کــه حــق تعــالی بــا آنــان شــود و مشــاهده میهــا برداشــته میگــاه کــه پــرده از حقیقــت آنآن
خواسـتند و بـه آنـان همـان را عطـا کـرده اسـت کـه خـود گونه عمل کـرده اسـت کـه خـود میآن

هللا مــورد بـوده اســت و ان بییابنــد کـه پرســش و اعتراضشـتقاضـا کــرده بودنـد، بــه حقیقـت درمی
. ناکســوا رؤســهم عنــد ربّهــم). از ایــن جهــت اســت کــه 19اســرار الشــریعه، .ك. ر(الحجــۀ البالغــۀ. 

  ).12(سجده، 
شــود، خــواه صــفت باشــد خــواه فعــل، خــواه قــول؛ چــه از موجــودات ظــاهر میبنــابراین، آن

گـردد، اي ذاتـی او بـر میکمال باشد یا نقص؛ زیبـا باشـد یـا زشـت، بـه انسـان و اسـتعداد و اقتضـ
گونـه امـور بـه حـق تعـالی نسـبت دارد کـه نه به حق تعالی و نه به غیر او. آري از ایـن جهـت این

عطاي اوست، اگرچـه ایـن عطـا بـا تقاضـا و طلـب انسـان و عـین ثابـت او انجـام پذیرفتـه اسـت. 
ــالی. ( ــا و بخشــش از حــق تع ــر دیگــر، طلــب و درخواســت از انســان اســت و عط ــه تعبی .ك. رب

  اسرار الشریعه، همان).
ــتالف صــفات آن ــبب اخ ــه س ــودات اســت ک ــی موج ــتالف ذات ــن اخ ــا میای ــن ه ــود و ای ش

شـود؛ از ایـن جهـت، درسـت اختالفات در ذات و صـفات اسـت کـه سـبب اخـتالف در افعـال می
است که هماننـدي و یکسـانی از همـه جهـات در بـین هـیچ موجـودي بـا موجـود دیگـري وجـود 

ســی در گــرو عمــل خــویش اســت کــه مقتضــی ذات اوســت. اگــر خیــر بــود، نــدارد، پــس هــر ک
معطی آن خداست، پس خدا را سپاس گویـد؛ و اگـر شـر بـود، بـه تقاضـا و اسـتعداد خـودش بـاز 

مـن وجـد کـه حضـرت ختمـی مرتبـت فرمـود: گردد، پس جز خـویش را سـرزنش نکنـد، چنانمی
  ).454، 10. (بحار االنوار، نفسه خیراً فلیحمد اهللا و من وجد غیر ذلک، فالیلومّن االّ

: فـان کنـت و نیز حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا (ع) در پاسـخ بـه پرسـش از جـود فرمـود
تسأل عن المخلوق فهـو الـذي یـؤدّي مـا افتـرض اهللا علیـه و ان کنـت تعنـی الخـالق فهـو الجـواد ان 

بهـایی در ر گـران). و به تعبیـر سـید ایـن بحـث دقیـق اسـت. اسـرا172، 4(همان، اعطی و ان منع؛ 
گـردد؛ زیـرا انـدکی از اسـرار قـدر اسـت کـه آن نهفته است که جز خـواص کسـی بـدان آگـاه نمی

إنّ اهللا یـأمرکم ان تـؤدوا  کـه حـق تعـالی فرمـود:افشاي آن براي غیـر اهـل آن، ممنـوع اسـت، چنان
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ــا  ــی أهله ــات ال ــه دارد آن58(نســاء، االمان ــین نکت ــه هم ــاره ب ــویی اش ــ). و گ ــه در ح دیث چــه ک
أعـددتُ لعبـادي الصـالحین مـا ال عـین رأت و ال اذن سـمعت و ال خطـر علـی  شریف قدسی فرمـود:

). زیـرا سـرّي اسـت ویـژة خـواص از اولیـاء و بزرگـان از انبیـاء. 191، 8(بحـار االنـوار، قلب بشر. 
  ). 20اسرار الشریعه، .ك. ر(

ــاوت آن ــاطر تف ــه خ ــب ــراي رس ــه ب ــر ک ــه ه ــا در ذات و استعدادهاســت ک ــت ه ــه غای یدن ب
و لکــلّ جعلنــا  کــه فرمــود:قصــواي خــود بــه راهــی و راهنمــایی و دســتور العملــی نیــاز دارد، چنان

). زیــرا ذات و اســتعداد موجــودات همســان و هماننــد نیســت. 48(مائــده، مــنکم شــرعۀ و منهاجــاً، 
، بـه ). بـه صـراحت بیـانگر ایـن اسـت؛ زیـرا ایـن اخـتالف پیوسـته118(هود، و ال یزالون مختلفین 

ــات صــوري خــارجی  ــه و اختالف ــه و غیبیّ ــه در حضــرتِ علمیّ ــانِ ثابت ــويِ اعی ــیِ معن اخــتالفِ ذات
مطابق با آن اخـتالف معنـوي در حضـرتِ شـهادت اشـاره دارد و معنـاي آن ایـن اسـت کـه اعیـان 
و ماهیّات علمیِ ازلیِ غیـر مجعـول، در وجـود خـارجی مجعـول اسـت و لـوازم و فـروع آن ماننـد 

ــک،  ، آراء و عقایــد، اشــکال و ترکیــب، پیوســته متفاوتنــد،کمــال و نقــص (هــود، االّ مــن رحــم ربّ
). مگــر کســی کــه در علــم ازلــی حــق تعــالی از اهــل رحمــت و هــدایت و عنایــت بــوده، بــر 119

  فطرت پاك و ذات لطیف باقی مانده باشد. 
ل اتّفاقنـد که در علم ازلی حق تعالی اهـل اتّفـاق باشـند، در وجـود عینـی خـویش نیـز اهـآنان

و اگر در وجود علمی خـویش اهـل اخـتالف باشـند، در وجـود عینـی خـویش نیـز اهـل اختالفنـد 
هـا برابـر بـا وجـود علمـی اند و وجـود عینـی و خـارجی آنو براي همین اختالف نیز آفریده شـده

  ).17هاست. (ر.ك. اسرار الشریعه، آن
ۀ سـبقت مـن ربّـک لقضـی بیـنهم فیمـا فیـه و ما کان الناس إالّ امّۀ واحـدة فـاختلفوا و لـوال کلمـ

لـوال کلمـۀ کـه رفـع اخـتالف محـال اسـت؛ زیـرا معنـی ). شاهدي اسـت بـر این19(یونس، یختلفون، 
این است که اگـر علـم حـق تعـالی بـه وجـود هـر موجـود و اسـتعداد و افعـال آن از سبقت من ربّک 

شـد، ولـی خـالف علـم ازلـی حـق ها با قدرت و قهـر و جبـر برطـرف مـیازل نبود، اختالف میان آن
انجامـد کـه بـر حـق تعـالی محـال اسـت و بـه تعالی محال است و ممتنع؛ زیرا ایـن امـر بـه جهـل می

کـه از تعبیر دیگر، اگر نبود علم ازلی حـق تعـالی بـه اعیـان و موجـودات و اگـر نبـود علـم او بـه این
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خــتالف و تنــازع میــان آیــد، اچــه مقتضــاي ذات و حقیقــت آن اســت، پدیــد نمیهــر چیــزي جــز آن
شد ولی این امر محال است چـون علـم بـه اخـتالف اعیـان ازلـی تعلّـق گرفتـه اسـت ها برطرف میآن

  ).402، 1ها معلوم حق تعالی است. (ر.ك. تفسیر المحیط، و تفاوت آن
چـه گفتـه شـد موجـودات در مظهریّـت بـراي اسـماء حـق تعـالی تفـاوت دارنـد. به خاطر آن

طور مطلــق، عقــل اول، انبیــاء و مظهــر اسـماء ذات هســتند، ماننــد: انســان بـه برخـی از موجــودات،
  طور خاص.ها بهرسوالن، اولیاء، و کمّل و مانند آن

ــمانی، و  ــه آس ــد: مالئک ــتند مانن ــی هس ــفات لطف ــالی و ص ــماء جم ــر اس ــر مظه ــی دیگ برخ
ــی و صــفات قهــري  ــوي چــون عقــول و نفــوس؛ برخــی دیگــر مظهــر اســماء جالل مجــرّدات عل

ــ ــد آنهس ــرّد و مانن ــان متم ــیاطین، جنی ــد: ش ــانتند مانن ــا همچــون انس ــرّد (فرعونه ــا، هاي متم ه
گانه مرکبـات هچـون معـادن، نمرودها). برخی دیگـر مظهـر اسـماء فعلـی اسـت ماننـد موالیـد سـه

ــه ــوان ب ــالم اجســام و اک ــا ع ــات و ی ــان و حیوان ــق. (گیاه ــ 7، 1تفســیر المحــیط، .ك. رطور مطل ـ
336  .(  

دهـد و آن ایـن اسـت کـه نقـص، امـري اسخ و تبیـین دیگـري بـه ایـن پرسـش میب ـ سید پ
عدمی است و وجـودي نـدارد، نـه بـراي واجـب و نـه بـراي ممکـن؛ زیـرا نقـص و کمـال دو امـر 
نسبی و اضافی است که در خـارج وجـود نـدارد و چـون وجـود نـدارد، نـه صـفت واجـب تعـالی 

شــود، بــدین خــاطر کــه همــۀ مــال نمیاســت و نــه صــفت ممکنــات. واجــب تعــالی متّصــف بــه ک
ــه آن  ــابراین، چیــزي غیــر از ذات او نیســت تــا ذات ب صــفات و کمــاالت او عــین ذات اوســت؛ بن
متّصف شود. اتّصاف ذات واجـب بـه کمـال یـا نقـص، اعتبـاري اسـت و بـه خـاطر تحلیـل ذهنـی 
است، نـه مربـوط بـه حقیقـت عینـی و خـارجی. در خـارج یـک حقیقـت بـیش نیسـت و آن ذات 

گـاه بـه او نسـبت کنیم، آنحق تعالی است که با تحلیـل ذهنـی، کمـال و نقـص را از آن انتـزاع مـی
شــود؛ زیــرا ممکــن کنیم. ممکــن نیــز متّصــف بــه کمــال و نقــص نمیدهیم یــا از او نفــی مــیمــی

اساساً وجود خـارجی نـدارد تـا بـه کمـال و نقـص متّصـف گـردد. خـودِ وجـودِ خـارجیِ ممکـن، 
  اي از حقیقت نخواهند داشت.؛ بنابراین، صفات آن هیچ بهرهامري اعتباري است

شـود؛ از ایـن جهـت، ابلـیس نسـبت بـه آدم نقص موجودات نسـبت بـه یکـدیگر سـنجیده می
و کمال آدم، ناقص است و فرعـون نسـبت بـه موسـی و کمـال او نـاقص اسـت، ولـی فـی نفسـه و 
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ــص و ــد و نق ــز کاملن ــیس و فرعــون نی ــن ســنجش، ابل ــرا آدم و قطــع نظــر از ای ــد؛ زی اقعــی ندارن
موسی از مظاهر اسـماء لطفیّـه حـق تعـالی هسـتند و ابلـیس و فرعـون از مظـاهر اسـماء قهریّـۀ او. 

هـا نیـز نـاقص نیسـتند، بلکـه وجـود و گونه که اسماء حـق تعـالی نـاقص نیسـتند، مظـاهر آنهمان
ــق نخواهــد ظهــور آن ــدون آن اســماء تحقّ ــرا هســتی ب داشــت؛ هــا ضــروري و واجــب اســت؛ زی

هــا وجــودي در کــار بنــابراین، رحمــت و نقمــت و نیــز لطــف و قهــر، ارکــان وجودنــد. بــدون آن
  ). 115نقد النقود، .ك. رگونه است. (ها نیز همیننخواهد بود؛ از این جهت، مظاهر آن

شـود کـه وجـود هـر به تعبیر دیگـر هرگـاه بـه مجموعـۀ عـالم هسـتی نظـر شـود، معلـوم می
نسـبت بـه مجمـوع عـالم، الزم و ضـروري اسـت، ماننـد هـر عضـوي از  موجودي فی نفسه و نیـز

اعضاي بـدن کـه در جـاي خـود نیکوسـت اگـر چـه در مقایسـه بـا یکـدیگر نقصـی تـوهّم شـود. 
  تفاوت اعضاي مختلف بدن، نسبت به بدن، امري الزم و ضروري و کمال است.

ر، کـه او غنـیّ مطلـق شـود نـه بـه ظـاهبه هر حال، یا کمال و نقص بـه مظـاهر نسـبت داده می
کـه کمـال و نقـص، امـري نسـبی و اضـافی اسـت کـه بـه اشـیاء بـه خـاطر مقایسـۀ است؛ و یا این

شـود و شـود و اگـر مقایسـه نباشـد کمـال و نقـص هـم مطـرح نمیها با غیر، لحاظ و اعتبـار میآن
اگر هم مطـرح شـود بـه خـاطر تحلیـل وجـود و کمـال وجـودي اشـیاء اسـت کـه امـري اعتبـاري 

  ). 126نقد النقود، .ك. رت. (اس
اي اسـت کـه وجـود حقیقـت یگانـهج ـ پاسخ و تبیین دیگـر ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه این

ــالی اســت، در نتیجــه مقایســه و اضــافه  ــه ذات حــق تع ــدّد آن محــال اســت و منحصــر ب ــه تع ک
پــذیر نیســت؛ زیــرا مقایســه متوقّــف بــر دو امــر اســت و مقایســه چیــزي بــا خــودش ممکــن امکان

جـا کـه نقـص، امـري قیاسـی و اضـافی اسـت، پـس در مـورد وجـود کـه ذات حـق ست و از آننی
جـا کـه مظـاهر حـق تعـالی، غیـر از او نیسـتند، پذیر نیسـت و از آنتعالی است، هیچ نقصی تصـوّر

بــر فــرض کــه مظــاهر بــه یکــدیگر نیازمنــد باشــند و ایــن بــه ظــاهر نقــص باشــد یــا بــا یکــدیگر 
ر نقــص باشــد، ولــی در واقــع چنــین نیســت؛ زیــرا نیــاز و احتیــاج ســنجیده شــوند و ایــن در ظــاه

چیزي به خودش، نیاز نیست و بر فـرض کـه نیـاز باشـد، نقـص نیسـت؛ زیـرا نیـاز بـه غیـر نقـص 
است و نیز سنجش چیزي با غیـر ممکـن اسـت نقـص باشـد و سـنجش چیـزي بـا خـودش نقـص 

  نیست. نیست. (همان). مثالً نیاز پاي انسان به چشم یا برعکس نقص 
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هــاي متعــدّد اســت کــه موجــودات مختلــف در جهــان هســتی دـــ ظهــور حــق تعــالی در قابل
هاي مختلــف ها و شــکلهاي متعــدّدي را کــه داراي انــدازهآورد. بــه عنــوان مثــال آیینــهپدیــد مــی

ها بایسـتد، ایـن شـخص در هـر یـک باشند، در نظر بگیریـد. اینـک اگـر کسـی در مقابـل آن آیینـه
شـود. اگـر در یکـی مربـع اسـت و در دیگـر بـه توجه به انـدازه و شـکل آن ظـاهر می ها بااز آیینه

هاســت، نــه کســی کــه در برابــر آیینــه شــکل دیگــر، ایــن تنــوّع و تعــدّد اشــکال مربــوط بــه آیینه
هاي متعـدّد، کـه همـان ماهیّـات گونـه اسـت. ظهـور او در آیینـهایستاده است. حق تعالی نیـز همین

شــود کــه هــر مــاهیّتی بــه انــدازه اســتعداد و قابلیّــت خــود، او را می و صــور علمــی اســت، ســبب
نقــد النقــود، .ك. رنشــان دهــد. پــس اصــل ظهــور از حــق تعــالی اســت و حــدود آن از ماهیّــات. (

125  .(  
). بـه 79(نسـاء،  ما اصـابک مـن حسـنۀ فمـن اهللا و مـا اصـابک مـن سـیئۀ فمـن نفسـککریمۀ 

ایـن ماهیّـات، صـور علمـی حـق تعـالی هسـتند؛ بنـابراین، جـا کـه همین نکتـه اشـاره دارد و از آن
کـل نمود ذات او هسـتند و از خـود هـیچ ندارنـد؛ از ایـن جهـت، درسـت اسـت کـه گفتـه شـود: 

  ).78(نساء،  من عند اهللا.
چـه دربـاره تجلّـی ذاتـی و اسـمایی حـق تعـالی گفتـه شـد و نیـز بـا توجـه بـه با توجه به آن

ابتـه و نیـز تفـاوت موجـودات و نیـز افـراد انسـان، در نتیجـه نبایـد مجعول نبودن ماهیّات و اعیان ث
بــر هــیچ یــک از اربــاب شــریعت و طریقــت و حقیقــت انکــار نمــود؛ زیــرا خلــق در یــک مرتبــه 
نیستند تـا بـه یـک راهنمـایی و دسـتور العمـل مـأمور باشـند، بلکـه از نظـر اسـتعداد و قابلیّـت بـا 

ان بـه کمـال خـاص خـود بـر حسـب قابلیّـت و یکدیگر تفـاوت دارنـد و رسـیدن هـر یـک از آنـ
استعدادشان امري الزم و ضـروري اسـت؛ بـدین خـاطر معـارف الهـی بایـد داراي مراتـب مختلـف 

  ). 23اسرار الشریعه، .ك. رباشد و باید براي هر کس به قدر عقل و فهم و استعداد او باشد. (
قانیـت افکـار و عقایـد ممکن است این پرسش مطـرح شـود کـه بنـابراین سـخن، اوالً بایـد ح

هــا درســت و حــق هــر قــوم و گروهــی را بپــذیریم و همــۀ ادیــان و مــذاهب و آراء مربــوط بــه آن
هـا بـا یکـدیگر متعـارض کـه بسـیاري از مـدّعیات آن). و حـال آن23باشد (ر.ك. اسـرار الشـریعه، 

ري بـودن هـا یـا بـه اجتمـاع نقیضـین و یـا اعتبـابلکه متناقض است و درسـتی و حقّانیـت همـۀ آن
هـا تنـاقض اسـت و اگـر شـود؛ اگـر حـق امـري عینـی و واقعـی باشـد، تعـارض آنحق منتهی می
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تناقض نیست، حق امري اعتبـاري اسـت کـه بـا ضـد خـود نیـز سـازگار اسـت و در نتیجـه امـري 
  شود. اي میشخصی، عاطفی و سلیقه

ــا دیــن و مــذهبی جانــب ــاً نبایــد از اعتقــاد ی ــاع و در نتیجــثانی ــغ داري و دف ه نبایــد از آن تبلی
نمود و دیگران را بـه پیـروي از آن تشـویق کـرد، بـدین خـاطر کـه بـر فـرض درسـتی و حقّانیـت 

ــی از آن ــغ یک ــابراین، تبلی ــدارد؛ بن ــرجیح ن ــري ت ــر دیگ ــک ب ــیچ ی ــان، ه ــذیرش و ادی ــا و پ ه
ح و لغــو اســت و حــال آنداري از آنجانــب کــه هــیچ یــک از پیــروان ادیــان ، تــرجیح بــدون مــرجّ

ــ ــانی را نمیچن ــات و در ین گم ــودن ماهیّ ــول نب ــتعدادها و مجع ــاوت در اس ــابراین، تف ــد؛ بن پذیرن
تـوان نتیجه تغییرناپذیر بودن استعدادها، این پیامـد نادرسـت را بـه دنبـال دارد. بـه هـر حـال نـه می

  در تفاوت استعدادها تردید روا داشت و نه در امتناع صدق عقاید متناقض.
اي از عقیــده دها متفــاوت اســت و هــر کــه توانــایی و شایســتگی مرتبــهکــه اســتعدااین پاســخ:

کـه پـیش از ایـن گفتـه شـد، ولـی الزمـۀ ایـن دیـدگاه ایـن نیسـت پذیر نیست، چنانرا دارد، تردید
کـه افکــار و عقایـد و اعمــال همــه کـس روا، درســت و حــق باشـد؛ زیــرا الزمــۀ ایـن ســخن ایــن 

کــه بســیاري از وجــود نداشـته باشــد و حـال آناسـت کــه هـیچ عقیــده و عمـل نادرســت و باطـل 
ــا یکــدیگر در تضــادّ هســتند. وجــود تقابــل میــان آراء و اعمــال متفــاوت،  ایــن عقایــد و اعمــال ب

گونـه کـه بـه نادرسـتی و بطـالن همـه آراء و عقایـد هاسـت. هماندهنـدة بطـالن برخـی از آننشان
  أي داد. توان رتوان رأي داد، به درستی و حقانیت آن نیز نمینمی

اي کـه بتـوان دربـاره آن از این گذشـته، درسـتی و حقّانیـت بایـد داراي معیـار باشـد بـه گونـه
داوري نمود. هـر یـک از آرایـی کـه معیـار و نشـان درسـتی را دارا باشـد، درسـت و حـق اسـت و 

که نداشته باشد، نادرسـت و نـاحق اسـت. معیارهـاي درسـتی ادیـان و آراء و عقایـد مربـوط بـه آن
  هاي دیگر. ممکن است جنبۀ عقالنی باشد یا جنبۀ وحیانی یا جنبهآن 

چه که از تکّثر پذیرفتـه شـده اسـت، تکثّـر رتبـی یـک دیـن اسـت نـه تکثّـر از دیدگاه سید آن
ادیان. اگر دینی که بـه خـاطر وحیـانی بـودن آن حـق اسـت و هـدایتگر، در دسـترس قـرار گرفـت 

همــۀ ادیــان غیــر وحیــانی را مــورد تردیــد قــرار  و انســان بــدان رســید و عمــل نمــود، ایــن دیــن
دهد، ولـی درون همـین دیـن حـق، اگـر کسـی بـه شـریعت آن روي آورد و بـدان چنـگ زنـد، می

نباید مورد انکار قرار گیرد و اگر بـه طریقـت آن رسـید و بـه آن دل سـپرد، نیـز نبایـد مـورد انکـار 
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ایـد مـورد انکـار باشـد. دیـن حـق واقع شود و اگر به حقیقـت آن پیوسـت و بـه آن سـر سـپرد، نب
هـا حـق هسـتند و هـر کـه بـا توجـه بـه اسـتعداد خـود بـه داراي مراتب مختلفی است که همـۀ آن

رسـد کـه مسـألۀ که برسد، بر حـق خواهـد بـود. (ر.ك. همـان). ولـی بـه نظـر میاي از آنهر درجه
  تر از آن است که این پاسخ آن را تبیین کند. تکثّرگرایی پیچیده

  ـ روایات 3ـ11 ـ2ـ1

ــول اهللا ــال رس ــۀ، ص( ق ــه ذریّ ــتخرج من ــه فاس ــره بیمین ــح ظه ــمّ مس ــق آدم ث ــال). انّ اهللا خل : فق
: خلقـت لقـافعمـل أهـل الجنّـۀ یعملـون، ثـمّ مسـح ظهـره فاسـتخرج منـه ذریّـۀ بو  خلقت هؤالء للجنّۀ

 فقــال رســول اهللاهــؤالء للنّــار و بعمــل أهــل النّــار یعملــون، فقــال رجــل: یــا رســول اهللا ففــیم العمــل؟ 
ــ ى یمــوت علــی عمــلٍ مــن أعمــال (ص). إنّ اهللا إذا خلــق العبــد للجنّــۀ اســتعمله بعمــل أهــل الجنّــۀ حتّ

ار اسـتعمله بعمـل أهـل النّـار حتـى یمـوت علـی عمـلٍ أهل الجنّۀ فیدخله به الجنّۀ، و إذا خلق العبد للنّـ
  ).47، 7العقول،  ةمرآ ؛269، 5(بحار االنوار،  من أعمال أهل النّار فیدخله به النّار.

موات و ا« ذیـل آیــۀ: خــود تفسـیردر عیاشـی  رض طوعـاً و کرهــاً و الو لـه أسـلم مــن فـی الســّ
إنّ اهللا تبـارك و تعـالی خلـق فـی مبتـدأ  :کنـد کـه فرمـودنقـل می )ع(از امـام صـادق  »إلیه ترجعون

البحــر العــذب جــاج، ثــمّ خلــق تربــۀ آدم مــن اُخــر ملــح إلالخلــق بحــرین: أحــدهما عــذب فــرات، و ا
جـاج فجعلـه حمـأً مسـنوناً و هـو خلـق آدم. ثـمّ قـبض قبضـۀ مـن کتـف الُالفرات ثمّ أجراه علی البحر ا

ها فی صلب آدم فقال: هـؤالء فـی الجنّـۀ و ال أبـالی، ثـمّ قـبض قبضـۀ مـن کتـف آدم أیمن فذرآدم اال
ل عمّـا أفعـل، ولـی فـی سـأبـالی، و ال اُاُها فـی صـلب آدم فقـال: هـؤالء فـی النّـار و ال أسر فـذریاال

  ).78، حدیث182، ص1ج( هؤالء و هؤالء سیبتلون. یّهؤالء البداء بعد، و ف

  ـ عدل و ارتباط آن با توحید فاعلی12 ـ2ـ1

با توجه به توحیـد فـاعلی کـه عبـارت اسـت از انحصـار فاعلیّـت در حـق تعـالی، ایـن مسـأله 
یی وجـود دارد کـه عقـل تنفّـر دارد جـا کـه در میـان افعـال موجـود کارهـاشود کـه از آنمطرح می

ــایی را نمی ــین کاره ــد آن، چن ــد دروغ، دزدي، ســتم و مانن ــالی نســبت داد، مانن ــه حــق تع ــوان ب ت



  سید حیدر آملی و افلوطین شناسی از دیدگاهانسان
 هاي سید ـ بخش دومفصل اول: اندیشه

 172

زیــرا اوالً حــق تعــالی عــادل اســت و چنــین کارهــایی نشــان ظلــم اســت و ثانیــاً چنــین کارهــایی 
کــه خــود کــه حــق تعــالی داراي همــه کمــاالت اســت بلنشــان نقــص فاعــل آن اســت و حــال آن

  گردد. کمال محض است. بررسی این مسأله در مباحث مربوط به عدل مطرح می
ــه آن  ــت ب ــت و حقیق ــل طریق ــدگاه اه ــپس از دی ــریعت و س ــل ش ــدگاه اه ــت از دی نخس

  پردازیم. می
از دیدگاه عرفان، عدالت بـدین معنـی اسـت کـه حـق تعـالی بـا توجـه بـه اسـتعداد و قابلیّـت 

کنـد. نـه هـا وجـود و کمـاالت و اوصـاف وجـود را عطـا میه آنذاتی ماهیّـات و صـور علمـی، بـ
افزایـد (چـه هـر دو امتنـاع کاهـد و نـه چیـزي بـر آن میهـا میچیزي از طلب ذاتـی و اسـتعداد آن

گیـرد). بـدین خـاطر کـه هـر موجـودي پـیش از ذاتی دارد و قـدرت حـق تعـالی بـه آن تعلّـق نمی
کــه در خــارج تحقّــق علمــی دارد و پــیش از آنکــه لبــاس هســتی بــه تــن کنــد، وجــود و تعــیّن آن

ــابع و نســخۀ  ــق داشــته اســت و وجــود خــارجی آن ت ــد، در علــم پروردگــارش وجــود و تحقّ یاب
برابــر بــا وجــود علمــی آن اســت؛ بنــابراین، بــر حــق تعــالی واجــب اســت کــه هــر موجــودي را 

ــه چیــزي از آن بکهمان ــه وجــود آورد؛ ن ــه کــه در علــم او وجــود داشــته اســت، ب ــه گون اهــد و ن
چیزي بر آن بیفزاید؛ زیرا در غیـر ایـن صـورت، سـتم آشـکار انجـام شـده اسـت زیـرا سـتم، قـرار 

  دادن چیزي در غیر محل و جایگاه اوست. 
اش اســتعداد چیــزي را (خــواه وجــود باشــد اگــر بــه موجــودي کــه بــه خــاطر وجــود علمــی

عطـا کنـد، آن چیـز بـه غیـر خواه کماالت وجود) نداشته باشـد ولـی حـق تعـالی آن چیـز را بـه او 
ــه اســت؛ و همین ــرار نگرفت ــه مســتحق داده شــده اســت؛ از ایــن جهــت، در جــاي خــودش ق گون

اش اســتعداد دریافــت چیــزي را داشــته باشــد ولــی اســت اگــر موجــودي بــه خــاطر وجــود علمــی
حــق تعــالی آن را بــه او عطــا نکنــد، در ایــن صــورت نیــز آن چیــز در جــاي خــود (کــه موجــود 

ت) قــرار نگرفتــه اســت و در هــر دو صــورت ســتم اســت و حــق تعــالی بــه ســتم مســتعد آن اســ
  شود.متّصف نمی

و آتـاکم کـه فرمـود: آیات و روایات این عـدل را مـورد تأییـد و تأکیـد قـرار داده اسـت، چنان
کـرد چـه را کـه از ازل وجـود علمـی شـما طلـب می). یعنـی آن34(ابـراهیم، من کـلّ مـا سـألتموه 

از ایـن جهـت، ابـد برابـر و مطـابق بـا ازل اسـت و بـرعکس و وجـود علمـی برابـر ام؛ به شما داده
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). یعنـی 84(اسـراء، قـل کـلٌّ یعمـل علـی شـاکلته با وجود خارجی است و بـرعکس. و نیـز فرمـود: 
کنـد هر کس بر اساس صورت ظاهري و بـاطنی خـود کـه خـدا بـه آن عطـا کـرده اسـت عمـل می

ت و ذات آن در عـوالم پـیش از دنیـا و نیـز بـا علـم حـق و این صورت ظاهري و بـاطنی، بـا ماهیّـ
إعملـوا  تعالی در ازل برابر است، نـه چیـزي از آن کـم دارد و نـه زیـاد. رسـول خـدا (ص) فرمـود:

). هـر کـس بـر اسـاس وجـود و صـفات 87؛ اسـرار الشـریعه، 365(توحیـد، فکلّ میسر لما خلق لـه 
  ل دارد، پس عمل کنید.وجودي خویش که بر آن آفریده شده است، توان عم

یــا ربّ لمـاذا خلقـت الخلــق؟ قـال: لمــا هـم علیــه «: حضـرت داود (ع) از خـداي متعــال پرسـید
آفـرینش خلـق بـه خـاطر ). 694(جـامع االسـرار، »یعنی لما هم علیـه مـن القابلیـات و االسـتعدادات.

صور علمـی حـق تعـالی بـه انـدازة همـان صـور علمـی اسـت؛ بـه همـین خـاطر اسـت کـه هـیچ 
اي و نـه چنـان؟ زیـرا حـق وجودي حـق اعتـراض و پرسـش نـدارد کـه چـرا مـرا چنـین آفریـدهم

ام و انـدازة وجـود تـو قـرار چـه بـه تـو عطـا کـردهدهـد کـه آنتعالی به زبان حال بـه او پاسـخ می
ام، به اندازة استعداد و قابلیّت تـو اسـت و اگـر بپرسـد کـه چـرا اسـتعداد و قابلیّـت مـرا چنـین داده

ي و نه چنان؟ پاسـخ خواهـد داد کـه اسـتعداد و قابلیّـت تـو از اقتضـاي ذات و ماهیّـت تـو اساخته
ناپـذیر ماهیّـت و عـین ثابـت تـو اسـت نـه از مـن؛ زیـرا است نه از من؛ از لوازم حتمـی و جـدایی

من فاعل هسـتم و تـو قابـل. فاعلیّـت مـن متوقّـف بـر قابلیّـت تـو اسـت و قابلیّـت قابـل از قابـل 
عـل. نقـشِ فاعـلِ تـام، بخشـشِ وجـود و کمـالِ وجـود بـه افـراد مسـتعد و قابـل بـه است نه از فا

هاسـت؛ بنـابراین، اگـر اعتـراض داري بـر قابلیّـت خـود وارد کـن نـه اندازة اسـتعداد و قابلیّـت آن
بر من؛ زیرا که هر نقص و کاستی کـه وجـود دارد (اگـر وجـود داشـته باشـد) مربـوط بـه اسـتعداد 

شیاء است نه مربوط بـه فاعلیّـت فاعـل؛ زیـرا تصـرف فاعـل در اشـیاء بـه انـدازة و قابلیّت افراد و ا
ــت آن ــه آنهاســت، چنانقابلیّ ــدازه اســتعداد کــه بخشــش وجــود و کمــال وجــود ب ــه ان ــز ب هــا نی

  هاست نه کمتر و نه بیشتر. آن
بنابراین اگر پرسیده شـود کـه چـرا اسـتعداد و قابلیّـت اشـیاء چنـین شـده اسـت و نـه چنـان؟ 

اسخ آن از ایـن قـرار اسـت کـه قابلیّـت و اسـتعداد خـارجی، فـرع بـر قابلیّـت و اسـتعداد علمـی پ
است و تا قابلیّـت علمـی وجـود نداشـته باشـد، قابلیّـت خـارجی وجـود نخواهـد داشـت. قابلیّـت 

که از نامش پیداست، علم اسـت و علـمِ عـالم یـا عـینِ معلـوم اسـت یـا تـابعِ معلـوم و علمی چنان
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). زیــرا در 87-88اســرار الشــریعه، .ك. ررت، عــالم در معلــوم تأثیرگــذار نیســت، (در هــر دو صــو
هـا اعتبـاري اسـت و تـأثیر عـالم بـر علـم صورت عینیّت علم و عـالم و معلـوم، تعـدّد و تغـایر آن

یا معلـوم بـا تـأثیر عـالم بـر خـود برابـر اسـت و تـأثیر عـالم بـر خـودش مسـتلزم تقـدّم عـالم بـر 
ــذیري، خــودش اســت؛ چــون عــالم  ــت دارد و از جهــت تأثیرپ متِ علیّ از جهــت تأثیرگــذاري ســِ

سمت معلولیت و چـون علّـت بـر معلـوم تقـدّم وجـودي و معلـول از علّـت تـأخّر وجـودي دارد، 
اگر عالم در فرض عینیّت با علـم و معلـوم تأثیرگـذار باشـد، تقـدّم عـالم بـر خـودش الزم خواهـد 

از علـم و معلـوم نیـز روشـن اسـت کـه عـالم بـر  آمد که محال است؛ و در صـورت تبعیّـت عـالم
علــم و معلــوم تأثیرگــذار نیســت؛ بــدین خــاطر کــه از جهــت تــابع بــودن، عــالم از علــم و معلــوم 

اش ایـن متأخّر است و اگر بخواهـد تـأثیر گـذارد بایـد بـر علـم و معلـوم، مقـدم باشـد،پس الزمـه
  آن و این نیز محال است. است که عالم هم مقدم بر علم و معلوم باشد و هم متأخّر از

از ایــن گذشــته مطابقــت میــان علــم و معلــوم شــرط اســت،در غیــر ایــن صــورت علــم، علــم 
نخواهد بود بلکه جهـل خواهـد بـود و ایـن نیـز محـال اسـت. اگـر صـورت علمـی موجـودي بـه 

اي دیگــر آن را وجـود بخشــد، اي دیگـر بدانــد یـا بــه گونـهاي باشـد و عــالم آن را بـه گونــهگونـه
علم نخواهد بود؛ زیـرا مطابقـت در علـم و معلـوم بـراي تحقّـق علـم شـرط اسـت؛ بنـابراین،  دیگر

گونـه کـه هسـتند بدانـد و بشناسـد و اگـر اشـیاء بـه عالم در صورتی عالم است کـه اشـیاء را همان
گونــه شناســد، دیگـر علــم نیســت. و همیناي دیگــر میهــا را بـه گونــهاي هســتند و عــالم آنگونـه

علــم و معلــوم؛ بنــابراین، حــق تعــالی کــه بــه همــه صــور و ماهیّــات و اعیــان علــم اســت برابــري 
شناســد،نه چیــزي کمتــر از آن و نــه بیشــتر از آن، در غیــر گونــه کــه هســتند میهــا را هماندارد،آن

ــود.پس اوالً هــر موجــودي همان ــه کــه عــین ثابــت و صــورت ایــن صــورت علــم نخواهــد ب گون
گونـه کـه معلـوم حـق تعـالی بـود بـه وجـود ت و ثانیـاً همانعلمی آن بود، معلوم حـق تعـالی اسـ

هــا اســتعداد و گونــه کــه آنشــناخت یــا همانگونــه کــه آن را میآمــده اســت و حــق تعــالی همان
  ). 89اسرار الشریعه، .ك. رها عطا فرمود. (قابلیّت داشتند، هستی و کماالت هستی را بدان

گونـه کـه کنـد کـه موجـودات همانمی کـه علـم و حکمـت و عـدالت الهـی اقتضـاءحاصل آن
در ازل و در عین ثابتشان بودند، در عـالم خـارج نیـز بـه وجـود آینـد، در غیـر ایـن صـورت سـتم 
است و خدا منزّه از سـتم اسـت؛ خـالف حکمـت اسـت؛ زیـرا اگـر وجـود علمـی و عینـی چیـزي 
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ــا صــورت علمــی آمتفــاوت باشــد، ایــن پرســش مطــرح می ن شــود کــه چــرا متفــاوت اســت؟ آی
  ناقص و صورت عینی آن کامل است یا بالعکس یا هر دو و یا هیچ کدام؟

کـه صـورت علمـی آن، علـم حـق تعـالی اگر صورت علمی آن ناقص باشـد بـا توجـه بـه این
اش ایــن اســت کــه نقــص در ذات حــق تعــالی باشــد و اســت و علــم او عــین ذات اوســت، الزمــه

اسـت؛ نقـص نشـان فقـر اسـت و حـق که نقص نشان امکـان اسـت و حـق تعـالی واجـب حال آن
تعالی غنیّ مطلق است. اگـر بـرعکس باشـد یعنـی صـورت عینـی نـاقص و صـورت علمـی کامـل 
باشد، نشان ناتوانی و عجز فاعـل اسـت کـه نتوانسـته اسـت بـر اسـاس صـورت علمـی، چیـزي را 

  که او قادر مطلق است. ایجاد کند و ناقص ایجاد کرده است و حال آن
اشند نیـز نادرسـت اسـت؛ زیـرا بـر حسـب فـرض، وجـود عینـی یـا علمـی اگر هر دو کامل ب

کمــالی دارد کــه آن دیگــري نــدارد. و بــر فــرض تفــاوت در کمــال، (یکــی کمــالی داشــته باشــد و 
ــد هــر دو کامــل باشــند و دیگــري فاقــد آن باشــد در حــالی کــه هــر دو یــک حقیقتنــد). نمی توان

علـم، قـدرت و دیگـر کمـاالت ذاتـی حـق فرض اخیر که هر دو ناقص باشـند، بـا وجـوب، غنـی، 
ــابراین، تفــاوت صــورت علمــی و وجــود عینــی در همــه صــورت ها و تعــالی ناســازگار اســت. بن

هایش محال است. در نتیجه، تنهـا صـورت درسـت ایـن اسـت کـه بـین آن دو هـیچ تفـاوتی فرض
  نباشد و وجود عینی نسخۀ وجود علمی باشد.

مــی نــه تنهــا خــالف عــدالت و حکمــت الهــی مطابقـت نداشــتن وجــود عینــی بــا صــورت عل
طـور کـه اشـاره شـد) محـال اسـت؛ زیـرا صـور علمـی، علـم ذاتـی حـق تعـالی است بلکه (همان

گیـرد است و علم ذاتی او، عـین ذات اوسـت، بـه همـین خـاطر اسـت کـه جعـل بـه آن تعلّـق نمی
  و تغییر و تحوّل در آن محال است. 

، علــم حـق تعـالی و عــین ذات اوسـت و ازلــی و عـین ثابـت انســان یـا فـرد معینــی از انسـان
ابدي است؛ بنابراین، تغییـر در آن بـا تغییـر در ذات حـق تعـالی برابـر اسـت و تغییـر در ذات حـق 
تعــالی محــال اســت؛ بنــابراین، جعــل صــور علمــی و نیــز کاســتن از آن یــا افــزودن بــر آن محــال 

اشـیاء ماننـد عطـا کـردن کمتـر از  است، در نتیجـه عطـا کـردن بـیش از انـدازه اسـتعداد و قابلیّـت
گردنـد؛ از ایـن جهـت، مقـدور نیسـتند. و آن، محال است و امـور محـال متعلّـق قـدرت واقـع نمی

: الیسـأل عمّـا یفعـل گیـرد، ایـن اسـت کـه فرمـودامور غیر مقدور و محال، مورد پرسـش قـرار نمی
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حـق تعـالی بـه هـر چیـزي شـود؛ زیـرا ). از فعل حـق تعـالی پرسـش نمی23، (انبیاء، و هم یسئلون
بخشــد و غیــر از ایــن محــال اســت و در مــورد محــاالت پرســش بــه انــدازة قابلیّــت آن وجــود می

  روا نیست. 
تــوان محــال اســت کــه حــق تعــالی بــیش از اســتحقاق کســی چیــزي بــه او بدهــد، پــس نمی
عداد پرسید که چرا بیش از استحقاق بـه او داده نشـده اسـت؛ و نیـز محـال اسـت کـه کمتـر از اسـت

تـوان پرسـید کـه چـرا کمتـر از اسـتعداد بـه او داده شـده اسـت. او چیزي به او داده شود، پس نمی
هـاي دیگـر آن بخشـد، فرضحق تعالی به اسـتعدادها عـالم اسـت و بـه انـدازة اسـتعداد وجـود می

  ). 89محال است. (اسرار الشریعه، 
حـق تعـالی را مـورد پرسـش قـرار تـوان هـیچ فعلـی از افعـال چه گفته شد، نمیبا توجه به آن
اي نـه چنـان، اگـر چـه انسـان نیـز بـر اسـاس توان پرسید که چـرا چنـین کـردهداد، اما از انسان می

رغم مطابقـت آن بـا عـین پذیر بـودن فعـل انسـان علـیکند. علّـت پرسـشعین ثابت خود عمل می
  ثابت او دو امر است: 

نسـان، بـه همـۀ حقـایق و نیـز اسـتعداد و گویـد و آن ایـن اسـت کـه اچه که سـید مییکی آن
ــاه نیســت و نمی ــت عــین ثابــت خــود آگ ــه عــین ثابــت او چــه میقابلیّ ــد ک ــد. در نتیجــه دان طلب

توانــد هــر چیــزي را در جــاي خــودش قــرار دهــد و بــه خــاطر ناآگــاهی او از مقتضــاي عــین می
هـد چـون دثابت خود، باید بـر اسـاس ظـاهر شـریعت عمـل کنـد. پـس هـر کـاري کـه انجـام می

ــدون آگــاهی از عــین ثابــت اوســت، می ــنب ــه چــرا ای ــوان از او پرســید ک ــردهت ــین ک ــه چن اي و ن
چنان؟ امـا اگـر انسـان نیـز ماننـد حـق تعـالی بـه حقـایق اشـیاء پـیش از وجـود یـافتن در عـالم آن

دانسـت کـه اسـتعداد عـین ثابـت او چیسـت و از او چـه طلـب خارج و پس از آن آگـاه بـود و می
ناپـذیر بـود، ولـی چـون باید بـه چـه چیـزي دسـت پیـدا کنـد، فعـل انسـان نیـز پرسـشکند و می
  توان از او پرسید.کند، میداند و به کاري اقدام مینمی

کنـد و عمـل بـر آري حق تعالی چون عالم مطلـق اسـت و بـر اسـاس علـم خـویش عمـل می
ال ه فرمــود: مانــد؛ بـدین خــاطر اســت کــخـالف آن محــال اســت، جــایی بـراي پرســش بــاقی نمی

ــر  ــغر و ال اکب ــی االرض و ال اص ــموات و ال ف ــی الس ــال ذرّة ف ــه مثق ــزب عن ــباء، یع ــز 3(س ). و نی
ال یعزب عـن ربّـک مثقـال ذرّة فـی االرض و ال فـی السـماء و ال اصـغر مـن ذلـک و ال اکبـر فرمود: 
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ــین.  ــونس، االّ فــی کتــاب مب ــود:  ).61(ی ــز فرم ــیم، و نی ــز العل ــدیر العزی ). او 12(فصــلت، ذلــک تق
). و ایــن علــم او عــین حکمــت اوســت و عــین 89اســرار الشــریعه، .ك. ردانــد (همــه چیــز را می

پـذیر اسـت، چـون علـم اوسـت و نـه بـه دیگـري نسـبت دارد، چـون ذات اوست؛ بنابراین نه تغییر
گونه نیسـت، نـه علـم او مطلـق اسـت و نـه ذاتـی او. بـه همـین از لوازم ذات اوست. اما انسان این

یابـد، آگـاهی نـدارد، کنـد و بـر اسـاس ایـن طلـب، تحقّـق میچه که ذاتـش طلـب میآن جهت به
  توان او را مورد پرسش قرار داد. بنابراین می

علّت دوم پرسش از انسان این است کـه انسـان بـه خـاطر آگـاه نبـودن از عـین ثابـت خـود و 
ــیش از انجــام هــر کــاري، بیندیشــد و انتخــاب  ــد پ ــد. هرگــاه کــاري اســتعداد و طلــب آن، بای کن

پذیر اســت. کســی کــه در انجــام چنــد کــار متفــاوت مــردّد و مختــار بــود، انتخــابی باشــد، پرســش
تـوان از او هـا دسـت زده اسـت بایـد دلیـل داشـته باشـد؛ بنـابراین، میاینک که به انجام یکی از آن

ح انجام یک کار از میان کارهاي همانند و ممکن پرسش نمود.   درباره دلیل و مرجّ
از این گذشته نه تنهـا بـه خـاطر ناآگـاهی از اسـتعداد و عـین ثابـت، انسـان اختیـار دارد بلکـه 

اي کــه نفــی آن بــه محــال گونــهخــود اختیــار یکــی از کمــاالت وجــودي عــین ثابــت اوســت بــه
ــهمی ــرا الزم ــا وجــود علمــی اســت کــه در هــر انجامــد؛ زی اش عــدم مطابقــت وجــود خــارجی ب

  که گفته شد.تر فرض شود، محال است چنانتر یا ناقصصورت خواه کامل
سید در بحـث عمومیّـت علـم، نطـق، سـلوك و ماننـد آن، نکـاتی را مطـرح سـاخت کـه اراده 

ــامل می ــز ش ــار را نی ــر اینو اختی ــالوه ب ــود. ع ــودن آن دو تردیدش ــودي ب ــه وج ــت؛ ک ــذیر نیس پ
ذاتــی خــود، داراي  تــوانیم بگــوییم کــه انســان قطــع نظــر از آگــاهی بــه اســتعدادهايبنــابراین می

اختیار است. او اراده و اختیار دارد اگر چـه خـود نیـز بـدان آگـاه نباشـد؛ چـون اختیـار از کمـاالت 
عــین ثابــت اوســت، پــس انســان خــواه بــه عــین ثابــت و اســتعداد آن آگــاه باشــد و خــواه نباشــد؛ 

مـال وجـودي خواه به اختیار خود علم داشته باشـد و خـواه نداشـته باشـد، بـه نظـر سـید از ایـن ک
  که از مظهر عدل اسماء و صفات حق تعالی است. برخوردار است، بویژه این

اي کـه قائـل بـه جبـر گونـهها که بگـذریم، اختیـار انسـان، امـري بـدیهی اسـت بـهاز همۀ این
  را دارد.» این کنم یا آن کنم«نیز در انجام کارهاي خود این حالت 
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  عدل از دیدگاه اهل شریعت  1ـ12 ـ2ـ1

دهـد اوند عادل است یعنی به حکم غنـاي ذاتـی خـود نـه کـار ناپسـند و قبیحـی انجـام میخد
کنـد؛ از ایـن جهـت، اگـر در عـالم کـار ناشایسـتی ماننـد و نه کـار شایسـته و واجبـی را تـرك می

ستم و دروغ و فسـاد وجـود داشـته باشـد، چنـین فعلـی از خـدا صـادر نشـده اسـت، زیـرا اگـر او 
کـه اراده امـر ناشایسـت اده باشـد، بایـد آن را اراده کـرده باشـد و حـال آنچنـین کـاري را انجـام د

نیز ناشایست اسـت، پـس کارهـاي ناشایسـت از مخلوقـات خداسـت و امـا کارهـاي شایسـته اگـر 
مـن عمـل ؛ زیـرا کـه چه از مخلوقات و بندگان اوست ولـی بـه توفیـق و هـدایت و عنایـت اوسـت

اسـرار الشـریعه، .ك. ر). (46. (فصـلت، ربّـک بظـالّم للعبیـد صالحاً فلنفسه و مـن أسـاء فعلیهـا و مـا
  ).83ـ 4

  عدل از دیدگاه اهل طریقت 2ـ 12 ـ2ـ1

گوینـد: حـق تعـالی بـه هـر انـد، میچـه کـه اهـل شـریعت گفتهاهل طریقت بـا اعتقـاد بـه آن
موجودي کماالت، طبـایع، غرایـز، احـوال و افعـال مناسـب آن را بـه مقتضـاي عـدل بـدون حیـف 

ل و اهمـال و کاسـتی، عطـا کـرده اسـت، زیـرا او جـواد مطلـق اسـت و جـواد مطلـق بـه هـر و می
ورزد؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت او جـواد نیسـت، قابل و مستعدّي بـه بهتـرین صـورت جـود مـی

و آتـاکم مـن ). و نیـز فرمـود: 50(طـه، ربّنا الّذي أعطـی کـلّ شـئ خلقـه ثـمّ هـدي. که فرمود: چنان
چـه را کـه اسـتعداد ). یعنـی مـا هـر آن34(ابـراهیم، ن تعدّوا نعمـۀ اهللا التحصـوها کلّ ما سألتموه و إ

و قابلیّت شما در ازل طلب و درخواسـت کـرد، بـدون کـم و کاسـت بـه شـما عطـا کـردیم و اگـر 
  توانید. ایم بشمارید نمیهایی را که در ظاهر و باطن به شما دادهبخواهید نعمت

). 51(توبـه، تـب اهللا لنـا هـو موالنـا و علـی اهللا فلیتوکـل المؤمنـونقل لن یصیبنا إالّ مـا ککریمۀ 
زنـد بـه مقتضـاي عـدل و چـه از او سـر میکـه آننیز به همـین معناسـت و تأکیـدي اسـت بـر این

حکمت است؛ بنابراین بر بنده واجـب و الزم اسـت کـه بـر او اعتمـاد و توکـل کنـد و هـیچ کـاري 
و هـیچ سـخنی را جـز بـه رضـاي او نگویـد و در ایـن امـر  را جز به امـر و اشـاره او انجـام ندهـد

هیچ توجهی به غیر او نداشته باشد؛ چه بنـده هـیچ نیـازي بـه غیـر نـدارد و حـق تعـالی او را بـس 
  ).36. (زمر، الیس اهللا بکاف عبدهکه فرمود: است چنان
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، لکـلّ شـئ قـدراً و من یتوکّل علـی اهللا فهـو حسـبه إنّ اهللا بـالغ امـره قـد جعـل اهللاو نیز فرمود: 
نیــاز از اغیــار و ). هــر کــس بدانــد کــه حــق تعــالی عــالم و حکــیم و کامــل اســت و بی3(طــالق، 

دانـد کـه او هـیچ کـاري را جـز موافـق علـم و حکمـت و جـود خـود انجـام جواد مطلق است، می
دهد و کسی که چنـین دانشـی داشـته باشـد، بایـد بـر او توکـل کنـد و بـه خواسـت و فعـل او نمی

و از اندوه بر گذشـته و تـرس از آینـده فـارغ باشـد؛ زیـرا کـه حـق تعـالی هـر کـاري را بـه  راضی
ــه کــه ســزاوار و شایســته اســت، انجــام میهمان ــه ظــاهر اینگون ــد، دهــد اگــر چــه ب ــه ننمای گون
ن عظمــت إاهللا لــم یجعــل للعبــد و  نّأاعلمــوا علمــاً یقینــاً : کــه حضــرت امیرمؤمنــان (ع) فرمــودچنان

ی لـه فـی الـذکر الحکـیم، و لـم یحـل بـین العبـد ا سـمّکثر ممّأو قویت مکیدته  ت طلبتهدّحیلته و اشت
ی لـه فـی الـذکر الحکـیم، و العـارف لهـذا، العامـل بـه، ن یبلـغ مـا سـمّأفی ضعفه و قلۀ حیلته و بـین 

ة، و ربّ مـنعم فیـه، اعظـم النـاس شـغال فـی مضـرّ اعظم الناس راحۀ فی منفعۀ، و التـارك لـه، الشـاكّ
ر رك، و قصـّ کهـا المسـتنفع فـی شـلـه بـالبلوي، فـزد ایّ یه مستدرج بالنعمی، و ربّ مبتلـی مصـنوععل

  ).273؛ نهج البالغه، حکمت 37، 103(بحار االنوار،  .من عجلتک، وقف عند منتهی رزقک
 )او یــا بنــیّ(یــا غــالم : کنــد کــه حضــرت فرمــودابــن عبــاس از رســول خــدا (ص) نقــل می

ــا رســول اهللا،مــک کلمــات ینفعــک اهللاعلّاُ ــظ اهللا یحفظــک، إ قــال:  بهــن، قلــت بلــی ی ــظ اهللا إحف حف
ــرّأتجــده  ــی الرخــاء یقرّمامــک، و تق ــی اهللا ف ــی الشــدائد، و اذا ســئلت فاســئل اهللا، و ان ب ال بــک ف

ن أرادوا أخالیــق لا نّأ فلــو القلــم بمــا هــو کــائن الــی یــوم القیامــۀ، فقــد جــفّ اســتعنت فاســتعن بــاهللا،
وك بشـئ لـم یقضـه اهللا یضـرّ أنرادوا أن إاهللا علیـک، لـم یقـدورا علیـه، و  هضـلـم یق ئشـبینفعوك 

فـی الصـبر علـی مـا تکـره خیـراً کثیـراً، و  نّألم یقدروا علیـه، و اعمـل هللا بالشـکر و الیقـین، و اعلـم 
  ). 183، 70(بحار االنوار، . مع العسر یسراً نّأالفرج مع الکرب، و  نّأالنصر مع الصبر، و  نّأ

ایت دیگر آمده است کـه حضـرت بـاقر (ع) از جـابر بـن عبـد اهللا انصـاري کـه در آخـر در رو
عمر به ضـعف و نـاتوانی مبـتال شـده بـود دیـدن کـرد و از حـال او پرسـید، جـابر گفـت: مـن در 
حــالی هســتم کــه پیــري را بــر جــوانی و بیمــاري را بــر ســالمت و مــرگ را بــر زنــدگی تــرجیح 

گونـه نیسـتم. اگـر خـدا مـرا پیـر گردانـد، پیـري را دوسـت ما من ایندهم. امام باقر (ع) فرمود: امی
دارم؛ اگــر جــوانم ســازد، جــوانی را دوســت دارم، اگــر بیمــارم ســازد، بیمــاري را دوســت دارم و 
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اگــر شــفایم دهــد، شــفا را دوســت دارم؛ و اگــر مــرگ مــرا برســاند، مــرگ را دوســت دارم و اگــر 
ـــ 7؛ اســرار الشــریعه، 223، 3االنــوار النعمانیــه، .ك. رزنــده نگــاهم دارد، زنــدگی را دوســت دارم. (

86.(  

  ـ عدل از دیدگاه اهل حقیقت3ـ 12 ـ2ـ1

گوینــد: حــق تعــالی اهــل حقیقــت پــس از اعتقــاد بــه دو عــدل یــاد شــده و رســوخ در آن می
ــی و قابلیت ــتعداد ذات ــه اس ــر ب ــس از نظ ــه پ ــتی دادن ب ــم در هس ــودات، ه ــی موج ــاي جبلّ ه

هـا. صـدور ظلـم و سـتم کـه عبـارت هم در عطـاي اخـالق و اوصـاف آنموجودات عادل است و 
آن، دربـاره حـق  است از بخشیدن کمال، فعـل و خلقـی بـه موجـودي کمتـر یـا بیشـتر از اسـتعداد

تعالی قابل تصوّر نیست. هـر کـه هـر چـه دارد اوالً از حـق تعـالی دارد و ثانیـاً بـه انـدازه اسـتعداد 
  یشتر.ذاتی خویش دارد نه کمتر و نه ب
کـه در جهــان خــارج بـه وجــود آیــد، در علـم حــق تعــالی تعــیّن و هـر موجــودي پــیش از آن

تحقّق داشته است. این وجـود علمـی، اصـل اسـت و وجـود خـارجی فـرع و تـابع آن. حـق تعـالی 
آن موجود علمی ازلی را کـه در خـارج معـدوم اسـت، مطـابق بـا اسـتعداد و قابلیّـت آن، نـه کمتـر 

آورد. در غیــر ایــن صــورت ظلــم اســت و محــال. از ایــن رج بــه وجــود مــیو نــه بیشــتر، در خــا
گذشته، صـدور هـر فعلـی از فاعـل مشـروط بـه تمامیّـت فاعلیّـت فاعـل و تمامیـت قابلیّـت قابـل 
است. در غیر این صورت صـدور فعـل از او محـال اسـت. قابلیّـت موجـود نیـز مربـوط بـه ذات و 

  م حق تعالی بوده است. ماهیّت و وجود علمی اوست که از ازل معلو
ــر  ــه ه ــیدن ب ــود بخش ــود و وج ــاي خ ــز در ج ــر چی ــرار دادن ه ــت از ق ــارت اس ــدل عب ع

). 34(ابـراهیم، و آتـاکم مـن کـلّ مـا سـألتموه، موجودي به اندازة قابلیّت آن و بـا توجـه بـه کریمـۀ 
 ). دارد، زیـرا هـر چـه بـه هـر کـه149حق تعالی در خلـق و ایجـاد و عطـا، حجـت بالغـه (انعـام، 

هاسـت. بـه شـود مقتضـاي ذات و ماهیّـت آنکند و هـر کـاري کـه از هـر کسـی صـادر میعطا می
: یـا ربّ لمـاذا خلقـت الخلـق؟ قـال: همین معناسـت پرسـش حضـرت داوود (ع) از حـق تعـالی کـه

). یعنــی خلــق، اســتعداد و قابلیّــت هســتی و کمــاالت آن 694(ر.ك. جــامع االســرار، لمــا هــم علیــه 
  ها به اندازة استعدادشان بخشیدم.این، به آنرا داشتند؛ بنابر
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به همین خـاطر اسـت کـه هـیچ کـس حـق اعتـراض بلکـه پرسـش از حـق تعـالی نـدارد کـه 
ام و نه چنـان؛ زیـرا پاسـخ آن ایـن اسـت کـه اسـتعداد تـو چنـین بـود و نـه شده چرا چنین آفریده

. و اگــر کســی بپرســد یــا )23(انبیــاء، ال یســأل عــن فعلــه و هــم یســألون کــه فرمــود: چنــان. چنان
اعتراض کند که چرا ماهیّت و اسـتعداد مـن چنـین اسـت و نـه چنـان پاسـخ او ایـن اسـت کـه اوالً 

کنـد این پرسش به فاعلیّت فاعل ارتباط ندارد، زیـرا فاعـل بـه انـدازه اسـتعداد قابـل بـه او عطـا می
ثانیـاً ماهیّـت و اسـتعداد  ). و87ــ 9کند نه کمتـر و نـه بیشـتر (اسـرار الشـریعه، و در او تصرف می

کــه پــیش از ایــن گفتــه شــد، قابــل، صــور علمــی حــق تعــالی اســت کــه از شــؤون اوســت و چنان
شؤون حق تعالی مخلوق نیست و ماهیّـات مجعـول نیسـتند و ثالثـاً تـو بـودن تـو بـه ایـن اسـتعداد 

دیگـر تـو،  و قابلیّت است و اگر این اسـتعداد کمتـرین تغییـري یابـد، خـواه کـم شـود خـواه زیـاد،
  تو نیستی، کس دیگري است. 

اگر مقصود از این پرسش که چرا استعداد مـن چنـین اسـت و نـه چنـان، ایـن اسـت کـه چـرا 
استعدادي که چنان باشد، نیافریدي، پاسـخ ایـن اسـت کـه آفریـدم ولـی او شـخص دیگـري اسـت 

ورت تـو، گونـه نیسـتم، پاسـخ ایـن اسـت کـه در ایـن صـو اگر مقصود این است کـه چـرا مـن آن
کـه زیـد تو نبودي و این محال است کـه تـو در عـین حـال کـه تـو هسـتی، تـو نباشـی. ماننـد این

بپرسد که چرا من مانند عمرو نیسـتم؟ اگـر زیـد اسـتعداد و قابلیّـت عمـرو را داشـته باشـد، عمـرو 
است و نه زیـد. تفـاوت چنـدانی میـان عـدل اهـل طریقـت و حقیقـت در کلمـات سـید بـه چشـم 

  خورد.نمی

  ـ مشیّت ازلی و اختیار4ـ12 ـ2ـ1

ممکن است گفته شـود کـه افعـال انسـان و نیـز هـر رویـدادي در عـالم، بـدون اسـتثناء مقیّـد 
به مشـیّت الهـی اسـت، بنـابراین اختیـار و اراده انسـان هـم تـابع مشـیّت الهـی اسـت. اگـر مشـیّت 

مراهـی کسـی تعلّـق الهی به هدایت کسی تعلّـق گرفتـه باشـد او هـدایت خواهـد شـد و اگـر بـه گ
  گرفته، گمراه خواهد شد؛ از این جهت، اختیار و ارادة انسان نقشی ندارد.

که مشـیّت الهـی بـا اختیـار انسـان ناسـازگار نیسـت؛ زیـرا مشـیّت الهـی بـه نخست اینپاسخ: 
گیــرد در ایــن صــورت چــون حــق تعــالی اراده کــار اختیــاري انســان بــه وصــف اختیــار تعلّــق می
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ن مختـار باشـد و بـا اختیـار خـویش کـاري را انجـام دهـد، محـال اسـت کـه او کرده است که انسا
اش ایـن اسـت کـه کـاري اختیار نداشـته باشـد و بـدون اختیـار کـاري را انجـام دهـد؛ زیـرا الزمـه

خــالف مشــیّت و اراده الهــی انجــام شــده باشــد و مشــیّت و اراده الهــی مغلــوب و مقهــور واقــع 
ــت، مغلــوب فعــل و کــه همــه عــالم فشــده باشــد و حــال آن عــل و معلــول اوســت و فاعــل و علّ

شود؛ زیـرا فعـل و معلـول عـین وابسـتگی و نیازمنـدي بـه فاعـل و فاعـل عـین معلول خویش نمی
یـا کـه فرمـود: نیـاز، متـأثر از نیـاز یـا نیازمنـد نیسـت، چناننیازي و استقالل از فعـل اسـت و بیبی

  ). 15(فاطر، لغنیّ الحمید. ایها الناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو ا
که وجـود اختیـار بـراي انسـان امـري بـدیهی اسـت و انسـان آن را بـا علـم حضـوري دوم این

کنـد و قـوة قـاهر و گیري احسـاس جبـر نمیکند. هـیچ انسـانی در انجـام کـار یـا تصـمیمدرك می
دارد و یـا » ن کـنمایـن کـنم یـا آ«گیـري یـا انجـام کـار یابد؛ یا به هنگـام تصـمیممجبِر بر خود نمی

دهــد، آن را از روي جبــر و اگــر چنــین تردیــدي نــدارد، و کــار معینــی را بــدون تردیــد انجــام می
دهـد. ایـن علـم حضـوري و بـداهت وجـود اختیـار بـا هـیچ دلیـل و برهـانی نفـی قهر انجـام نمی

یـرد شود. به تعبیر دیگر، هر چیزي کـه بـه ظـاهر برهـان اسـت، اگـر در مقابـل بـداهت قـرار گنمی
دهنـدة ایـن اسـت کـه و خالف آن باشـد، فاقـد اعتبـار اسـت، زیـرا مخالفـت آن بـا بـداهت نشـان

  چه که به ظاهر برهان بوده در واقع مغالطه بوده است نه برهان.آن
کـه وادار سـاختن انسـان بـه انجـام کـاري بـر خـالف اراده و اعمـال قهـر و جبـر بـر سوم این

خــدا ناســازگار اســت بــه تعبیــر دیگــر فاعــل مجبــر، داراي  حــدّ و انــدازهاو، بــا قــدرت و قهــر بی
تـوان گفـت کـه عـاجز و نـاتوان اسـت. اگـر فاعـل داراي قدرت محدود اسـت؛ از ایـن جهـت، می

ــر و توانــد آنقــدرت مطلقــه باشــد می چــه را خواســته و اراده کــرده اســت، از دیگــران بــدون جب
  ت آورد. قهر، بلکه از روي میل و اراده، بلکه شوق و عشق به دس

خواهنــد، ولــی یکــی از آن دو فاعــل را تصــوّر کنــیم کــه هــر دو کــار معینــی را از دیگــري می
ــر او تحمیــل می ــا اعمــال قــدرت و ســلب اراده از او، کــار مــورد نظــر را ب ــا دو ب کنــد، دیگــري ب

ســازد کــه نــه تنهــا آن اعمــال قــدرت بــدون ســلب اراده از او چنــان وي را مشــتاق انجــام کــار می
دهد، بلکه به خـاطر اشـتیاق بسـیار حتـی اگـر دیگـران مـانع انجـام آن کـار با اراده انجام میکار را 

ــرف می ــع را برط ــه موان ــوند او هم ــار را انجــام میش ــد و ک ــک از آن دو، داراي کن ــدام ی ــد. ک ده
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قدرت برتـر هسـتند؟ پیداسـت کـه وادار کـردن فاعـل بـه کـاري بـا اراده و اشـتیاق او، بـه مراتـب 
ــدة  ــه کــاري وادار نشــان دهن ــه جبــر و اکــراه دیگــران را ب قــدرت بیشــتري اســت از کســی کــه ب

  کند. می
ــادق (ع) از کســی  ــام ص ــاره دارد: ام ــه اش ــین نکت ــه هم ــادق (ع) ب ــام ص ــریف ام ــدیث ش ح

أخبرنی عمّا اختلف من خلـف مـن موالینـا. قـال: قلـت: فـی الجبـر و التفـویض؟ قـال فاسـألنی،  پرسید:
المعاصـی؟ قـال: اهللا أقهـر لهـم مـن ذلـک. قلـت: ففـوّض إلـیهم؟ قـال: اهللا  قلت: أجبر اهللا العبـاد علـی

أقدر علیهم من ذلک. قال: قلت: فـأيّ شـئ هـذا، أصـلحک اهللا؟ فقلّـب یـده مـرّتین او ثالثـاً ثـم قـال: 
  لو أجبتک فیه لکفرت. 

اهللا أقهــر لهــم مــن ذلــک معنــاه أنّ گویــد: عالمــه طباطبــایی در شــرح ایــن حــدیث شــریف می
انمّا هو لقهر من المجبـر یبطـل بـه مقاومـۀ القـوة الفاعلـۀ و أقهـر منـه و أقـوي أن یریـد المریـد  الجبر

وقوع الفعل االختیاري من فاعله من مجـري اختیـاره فیـأتی بـه مـن غیـر أن یبطـل إرادتـه و اختیـاره 
  ). 103، 1. (تفسیرالمیزان، او ینازع ارادة الفاعل ارادة االمر

د مشـیّت بنـا بـر تحقیـق بـه ویـژه بـه نظـر خانـدان پیـامبر (ص) بـه که به نظر سـیچهارم این
معنی علم است و علم در معلوم تأثیر ندارد؛ بنـابراین، علـم حـق تعـالی بـه کفـر کـافران نـه سـبب 
جبر و سلب اختیار از آنان اسـت و نـه بـه امـر و ارادة حـق تعـالی اسـت، بلکـه بـه علـم و مشـیّت 

و قـال  کـه حـق تعـالی فرمـود:نسـبت داد و نـه بـه خـدا. چنان توان کفر را به کـافراوست، پس می
الذین اشرکوا لو شاء اهللا مـا عبـدنا مـن دونـه مـن شـئ نحـن و ال آباؤنـا و ال حرّمنـا مـن دونـه مـن 

  ).35(نحل، شئ کذلک فعل الذین من قبلهم فهل علی الرسل أالّ البالغ المبین. 
شـود، برخاســته از ت و اراده مطـرح میبـه نظـر وي اشـکاالتی کـه در مـوارد مربـوط بـه مشـیّ

ایــن اســت کــه میــان مشــیّت و اراده و علــم و امــر از ســویی و جبــر و قــدر از دیگــر ســو تفــاوت 
دانستند که مشیّت در قـرآن بـه معنـی علـم اسـت، شـبهۀ جبـر برایشـان مطـرح اند. اگر مینگذاشته

افر و ظلـم و ظـالم، عـالم بـود داند کـه حـق تعـالی از ازل بـه کفـر و کـشد؛ زیرا هر عاقلی مینمی
أال لعنــۀ اهللا ). و نیــز فرمــود: 7(زمــر،  : و ال یرضــی لعبـاده الکفــرکــه فرمــودولـی راضــی نبــود چنان

  ).18(هود،  علی القوم الظالمین.
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پاسخ عرفانی سید به پرسش یاد شـده، همـان اسـت کـه در مباحـث مربـوط بـه جعـل مطـرح 
ــا نظــ ؛ اســرار 383، 1دانــد. (تفســیر المحــیط، ر خــود میکردنــد. وي نظــر ابــن عربــی را مطــابق ب

  ). نظر ابن عربی بدین قرار است:19الشریعه، 
بنـا، ال بـل نحـن نحکـم علینـا بنـا ولکـن فیـه و لـذلک قـال:  الّإو بالکشفین معاً ما یحکم علینا 

وافـق ه الحجۀ البالغـۀ، یعنـی علـی المحجـوبین اذ قـالوا للحـق لـم فعلـت بنـا کـذا و کـذا ممـا ال یفللّ
ن الحـق مـا فعـل أ، و هـو االمـر الـذي کشـفه العـارفون هنـا و یـرون عن سـاقاغراضهم فیکشف لهم 

علـی مـا هـم علیـه فتـدحض حجـتهم و  الّإهـم مه مـا علذلـک مـنهم، فانّـ نّأه فعله و نّأ هعوبهم ما ادّ
  ).176-177(قیصري، شرح فصوص الحکم،  تبقی الحجۀ هللا البالغۀ.

). حـرف امتنـاع 149(انعـام، فلـو شـاء اهللا لهـدیکم اجمعـین کریمـه  به نظـر ابـن عربـی، لـو در
چـه در واقـع هسـت و عـین ثابـت موجـودات و است، زیرا محال است که خـدا چیـزي غیـر از آن

کنند بخواهـد. اگرچـه عـین ثابـت ممکـن بـه لحـاظ عقلـی نسـبت بـه هـر ها آن را طلب میانسان
ي نسـبت بـه هـر یـک از دو طـرف نقـیض، یک از دو طرف نقـیض برابـر اسـت، ولـی ایـن تسـاو

ــاهی  ــین آگ ــر از چن ــی اگ ــداریم، ول ــاهی ن ــین ثابــت آگ ــه حقیقــتِ ع ــه ب ادراك عقلــی ماســت ک
برخوردار بـودیم، حقیقـت هـر موجـودي و عـین ثابـت هـر ممکنـی را داراي اقتضـاء و اسـتعداد و 

ممکــن، یــافتیم کــه در حکــم فصــل مقــوّم آن اســت و ســلب آن از عــین ثابــت اي میطلــب ویــژه
محال بـود؛ زیـرا سـلب آن اقتضـاء و اسـتعداد از عـین ثابـت آن موجـود، هماننـد سـلب چیـزي از 

کـرد ولـی خواسـت همـه شـما را هـدایت میخودش بود که محـال اسـت؛ بنـابراین، اگـر خـدا می
ــراي  ــدایت ب ــتن ه ــون خواس ــته اســت چ ــرده اســت. نخواس ــدایت نک ــس ه ــت، پ ــته اس نخواس

  ).177قیصري، همان،.ك. رندارد، محال است. ( موجودي که استعداد هدایت را
بنابراین، اگرچه عقـالً عـین ثابـت نسـبت بـه هـر یـک از دو طـرف نقـیض برابـر اسـت، ولـی 

ــع این ــت در واق ــین ثاب ــتعداد ع ــا اقتضــاء و اس ــیض ب ــرف نق ــه یکــی از دو ط ــه نیســت، بلک گون
اسـت و تحقّـق سازگار است و طرف دیگـر ناسـازگار. تحقّـق طـرف سـازگار، ضـروري و واجـب 

طــرف ناســازگار، ممتنــع و محــال. پــس تعلّــق مشــیّت حــق تعــالی بــه یکــی از دو طــرف و دقیقــاً 
همـان طرفــی کــه عــین ثابـت اســتعداد آن را دارد ضــروري و بــه طـرف دیگــر ممتنــع اســت. ایــن 
مشیّت از مقوله علم است و علم قابـل کـم و زیـاد شـدن و جعـل نیسـت. بنـابراین عـین ثابـت بـا 
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زنـد؛ از کنـد و فعـل و سرنوشـت خـویش را رقـم میقابلیّـت خـود بـر خـود حکـم می استعداد و
این جهت است کـه هـیچ سـتمی از سـوي حـق تعـالی انجـام نشـده اسـت و در نتیجـه او حجـت 

  بالغه دارد.
ایــن اســت کــه او فمــا هــدیکم اجمعــین بــه تعبیــر ســید در شــرح ســخنان ابــن عربــی، معنــاي 

شــان، ســت؛ زیــرا برخــی از اعیــان بــه خــاطر ذات و هویّــتهــدایت همگــان را هرگــز نخواســته ا
پذیرنـد؛ زیـرا اسـتعداد آن را ندارنـد؛ بنـابراین هـدایت همگـان مـورد تعلّـق مشـیّت هدایت را نمی

الهی واقع نشده است و محال اسـت کـه مشـیّت الهـی بـه هـدایت همگـان تعلّـق گیـرد و در عـین 
  حال آنان استعداد آن را نداشته باشند. 

کــه برخـی از اعیــان اسـتعداد هــدایت را ندارنـد ایــن اسـت کــه اعیـان شــؤون حــق اینعلّـت 
گونــه کــه مقتضــی هــدایت و مســتعدّ بــراي آن هســتند، تعــالی هســتند و شــؤون حــق تعــالی همان

ــت  ــتعداد و قابلیّ ــؤون او اس ــی از ش ــه نیم ــتند بلک ــز هس ــراي آن نی ــتعد ب ــاللت و مس مقتضــی ض
و قابلیّـت ضـاللت. بـه همـین خـاطر اسـت کـه عـالم آخـرت هدایت دارند و نیمی دیگر اسـتعداد 

به بهشت و دوزخ تقسیم شده است و نیـز بـه همـین خـاطر اسـت کـه آدم بـا دو دسـت خـدا، کـه 
همان صفات جمـالی و جاللـی خداسـت، آفریـده شـده اسـت. مظهـر صـفات جمـالی در آخـرت؛ 

  بهشت است و مظهر صفات جاللی، دوزخ است. 
بودن مشـیّت ایـن اسـت کـه حـق تعـالی مشـیّت واحـد عـام یۀ التعلّق احدمقصود ابن عربی از 

و فراگیــري دارد کــه بــا ظهــور و تجلّــی آن، هــر عــین ثــابتی، ســهم و نصــیب خــود را بــر حســب 
ــدایت ذات از آن می ــدایت دارد، ه ــتعداد ه ــه اس ــابتی ک ــین ث ــیّت ، ع ــن مش ــور ای ــا ظه ــرد. ب گی

جـا کـه مشـیّت نسـبتی افتـد و از آنضـاللت میشود و عین ثابتی که اسـتعداد ضـاللت دارد بـه می
با علم دارد و علم نسـبتی اسـت تـابع معلـوم و معلـوم عـین ثابـت و احـوال و اسـتعداد آن اسـت؛ 
بنابراین، اگر چـه در نگـاه عقلـی نسـبت آن بـه هـر یـک از دو طـرف نقـیض محـال نیسـت، ولـی 

از دو طـرف نقـیض را  در واقع و بر اسـاس دقّـت عقلـی چنـین نیسـت. هـر عینـی اقتضـاي یکـی
تـوان گیـرد نـه بـه نقـیض آن؛ از ایـن جهـت، میدارد و مشیّت حق تعالی تنهـا بـه همـان تعلّـق می

-179؛ قیصـري، همـان، 383ــ 4، 1تفسـیر المحـیط،.ك. راسـت. (احدیـۀ التعلّـق گفت که مشـیّت 
178.(  
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آیـات و گیـرد کـه حاصـل ایـن سـخن و سید با نقل کالم ابـن عربـی و تشـریح آن نتیجـه می
روایاتی که پیش از ایـن آوردیـم، یـک چیـز اسـت و آن ایـن اسـت کـه مشـیّت یـا بـه معنـی علـم 

کـه در آن تـأثیر داشـته باشـد، ازلی الهی بـه وجـود و ماهیّـت و اعیـان موجـودات اسـت، بـدون آن
که ثابـت شـده کـه علـم در معلـوم تـأثیر نـدارد و یـا بـه معنـی منـع از سـوي قابـل و امتنـاع چنان

در آن بــه خــاطر اســتعداد و قابلیّــت نداشــتن اســت و یــا بــه معنــی اراده و اختیــار الهــی تصــرف 
گانه کـه باشـد مسـتلزم تحمیـل چیـزي بـر فاعـل مختـار و است. مشیّت به هر معنی از معـانی سـه

  )385، 1تفسیر المحیط، .ك. رسلب اختیار از او نیست. (
نقــل شـد، تصــریح دارد کـه مشــیّت دیـدیم کــه سـید (ره). در عبــارتی کـه از تفســیر المحـیط 

تـوانیم بگـوییم خـود علـم نیسـت. عـالوه بـر ایـن، منـع از سـوي نسبتی با علـم دارد، بنـابراین می
  تواند از لوازم مشیّت باشد ولی خود آن نیست. قابل، می

در هر صورت، اگر مشـیّت بـه معنـی نخسـت باشـد، (بـه معنـی علـم) در ایـن صـورت حـق 
هـا و اقتضـاء و اسـتعداد گونـه کـه بـه آنخواهـد، مگـر هماننخواسـته و نمیها را تعالی هدایت آن

ــر چــه آنو طلــب آن ــود. ه ــاه ب ــا آگ ــالی درخواســت کردهه ــا از حــق تع ــتعداد آن را ه ــد و اس ان
(ابـراهیم، و آتـاکم مـن کـلّ مـا سـألتموه کـه فرمـود: هـا عطـا کـرد چنانداشتند، حق تعـالی بـه آن

  . تموه بلسان استعدادکم و قابلیّتکماي آتاکم من کل ما سأل). 34
اگر به معنی دوم باشد، (منع از سـوي قابـل) حـق تعـالی بـه همـۀ ماهیّـات و اعیـان بـه انـدازة 

کنـد نـه کمتـر و نـه بیشـتر؛ زیـرا کمتـر از آن هماننـد بیشـتر از آن، ها عطـا میقابلیّت و استعداد آن
ات جبـري و اکراهـی نیسـت بلکـه ظلم اسـت و محـال؛ از ایـن جهـت، بخشـیدن چیـزي بـه ماهیّـ

کنـد و بـیش از آن را گونه کـه عـدل اقتضـاء دارد، هـر کـه را بـه انـدازه اسـتعدادش عطـا میهمان
کـه در خبـر آمـده اسـت کـه حضـرت داود پذیرند و اعطـاي آن نیـز محـال اسـت؛ چناناعیان نمی

؛ تفسـیر 694االسـرار،  . (ر.ك. جـامعقلت لربّی! لمـاذا خلقـت الخلـق؟ قـال: لمـا هـم علیـه(ع) گفت: 
ــر آن اســت. 84(اســراء، قــل کــل یعمــل علــی شــاکلته  کریمــه). 385، 1المحــیط،  ــز شــاهد ب ). نی

  (همان).
و اگر به معنی سوم باشـد، (بـه معنـی اراده و اختیـار) بـاز هـم جبـر نیسـت، زیـرا حـق تعـالی 

ا، هــدایت کنــد نــه هــها را بــر اســاس اراده و اختیــار خــود آندر ازل، اراده کــرده اســت کــه انســان
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با جبر و قهر؛ زیـرا در صـورت جبـر، فعلـش بـا غرضـش منافـات خواهـد داشـت. در پایـان سـید 
کنـد. (تفسـیر المحـیط، گوید: تفسیر مشیّت بـه علـم بهتـر اسـت زیـرا همـه شـبهات را رفـع میمی
  ).  385ـ 6، 1

  ـ ارتباط عدل و ظلم با جعل5ـ 12 ـ2ـ1

هـا، ظلـم اسـت و ظلـم از یّـت و تحمیـل چیـزي بـر آنجعل اشیاء بـر خـالف اسـتعداد و قابل
حق تعالی محال است. نه ممکن است چیـزي بـه غیـر مسـتحقّ و مسـتعدّ عطـا شـود و نـه چیـزي 

و لـو شـئنا التینـا کـل نفـس هـدیها ولکـنّ کـه فرمـود: از مستحقّ و مستعدّ دریغ داشـته شـود، چنان
ملئنّ جهـنّم مـن الجنّـۀ و النـاس ا خواسـتیم بـا ). یعنـی اگـر می13، (سـجده، جمعـینحقّ القول منّی الَ
کـردیم ولـی چنـین کـاري در علـم ازلـی مـا محـال جبر و قهر و قدرت همـه را هـدایت کنـیم، می

ــنم را از انســان ــی ماســت کــه جه ــم ازل ــم ماســت و در عل ــرا خــالف عل ــه خــاطر اســت؛ زی ها ب
  است. شان پرسازیم؛ از این جهت، خالف آن محال کارهاي ناشایست اختیاري

عالوه بر این، در علم مـا آمـده اسـت کـه آنـان قابلیّـت و اسـتعداد هـدایت را ندارنـد؛ از ایـن 
ــت و خــالف آن محــال جهــت، هــدایت آن ــدون قابلیّ ــل ب ــرا تصــرف در قاب هــا محــال اســت؛ زی

ــت  ــه اضــالل همگــان. گروهــی قابلیّ ــه هــدایت همگــان ممکــن اســت ن اســت؛ از ایــن جهــت، ن
و إن یـروا کـلّ آیـۀ ال یؤمنـوا بهـا و إن یـروا سـبیل هـا فرمـود: درباره آن کههدایت را ندارند چنان

ــبیالً ــذوه س ــی یتّخ ــبیل الغ ــروا س ــبیالً و إن ی ــذوه س ــد الیتخ ــراف، الرش ــی در 146؛ (اع ). و گروه
من ان کنـتم تعلمـون الـذین هـا فرمـوداند که درباره آنپذیريکمال هدایت : فـايّ الفـریقین أحـقّ بـاالَ
مـن و هـم مهتـدون؛ آمنوا و لم یل ). اینـان ایمـان 81ــ 2(انعـام، بسـوا ایمـانهم بظلـم اولئـک لهـم االَ

خویش را هرگز بـه سـتم نیالودنـد و از کفـر و زشـتی و ظلـم دوري جسـتند بلکـه نفـرت داشـتند، 
گونـه بودنـد. (تفسـیر المحـیط، هـا نسـبت بـه ایمـان و حـق اینکه گروه سابق بـر خـالف اینچنان

  ).402ـ 3، 1

  ـ جایگاه انسان13 ـ2ـ1

ــۀ از آن ــب را در مرتب ــت و آن مرات ــتی اس ــب هس ــه مرات ــامع هم ــل، ج ــان کام ــه انس ــا ک ج
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روحش بـه صـورت اجمـالی دارد و در مرتبـۀ قلـبش بـه صـورت تفصـیلی، او عـالَمی کلّـی اسـت 
که محیط بر همۀ عوالم است و بـه خـاطر همـین کلّـی بـودنش، بـه اسـمی کـه جـامع همـه اسـماء 

، زیـرا خـود مظهـر آن اسـم جـامع اسـت و از ایـن طریـق بـه همـۀ اسـماء الهـی، است آگاهی دارد
جـا کـه هـر فـردي از افـراد عـالم عالمـت و آیتـی بـراي یکـی کلی و جزیی، آگـاهی دارد. و از آن

از اسماء الهی است و هـر اسـمی در بـاطن خـود شـامل همـۀ اسـماء الهـی اسـت، از ایـن جهـت، 
عـالَمی اسـت کـه بـه همـۀ اسـماء آگـاهی دارد؛ بنـابراین، هـم هر فردي از افـراد عـالَم نیـز، خـود 

  عوالم نامتناهی است و هم افراد آن و هم آگاهی هر یک از عوالم. 
تفــاوت انســان بــا دیگــر افــراد یــا عــوالم هســتی در ایــن اســت کــه گســترة وجــودي انســان 

ــایی ــر، انســان توان ــر دیگ ــه تعبی ــد و ب ــت ندارن ــت دارد و دیگــر موجــودات فعلیّ ــتعداد  فعلیّ و اس
ــم و  ــک اس ــیل ی ــتعداد تفص ــایی و اس ــودات توان ــر موج ــی دیگ ــماء را دارد ول ــه اس ــیل هم تفص
استعداد اجمال همـۀ اسـماء را دارنـد. و همـین تفصـیل در انسـان کامـل فعلیّـت یافتـه اسـت ولـی 

ــان ــایر انس ــدارد و در س ــود ن ــیدن وج ــت رس ــه فعلیّ ــان ب ــودات، امک ــر موج ــان و در دیگ ها امک
  ). 29، 2تفسیر المحیط، .ك. رل دارد ولی فعلیّت آن را ندارد. (استعداد تفصی

پس انسـان بـه خـاطر مظهریّـت بـراي اسـم جـامع و احاطـۀ بـر سـایر اسـماء، عـین علـم بـه 
جهت، نه تنهـا بـه تعلـیم صـوري، کتبـی یـا شـفاهی نیـازي نـدارد، هاست؛ از ایناسماء و مظاهر آن

ــدارد. مقصــود از ــین تعلیمــی امکــان ن ــالم  بلکــه چن ــدیل حقیقــی او در ع ــیم او، تســویه و تع تعل
گـاه کـه ). یعنـی آن29(حجـر، فـاذا سـویّته و نفخـت فیـه مـن روحـی، که فرمود: ارواح است، چنان

ــان تســویه و  ــیم داد و چن حــق تعــالی انســان را در صــورت رحمــن کــه خلیفــۀ علــوم اســت تعل
و در نتیجـه ظهـور اسـماء او  اعتدالی بخشید کـه هـیچ یـک از موجـودات از آن برخـوردار نبودنـد

چنان به تعادل رسید که هـیچ مظهـر دیگـري از چنـین اعتـدالی برخـوردار نیسـت و نخواهـد بـود، 
). در نتیجـه بـه چنـان احاطـه علمـی 4(تـین، لقد خلقنـا االنسـان فـی احسـن تقـویم، که فرمود: چنان

). (ر.ك. جــامع االســرار، 31. (بقــره، و علّــم آدم االســماء کلّهــا دســت یافــت کــه دربــاره آن فرمــود:
1112.(  

ــه  ــر هم ــد و ب ــوي ش ــوري و معن ــت ص ــتۀ خالف ــان شایس ــدیل، انس ــویه و تع ــن تس ــا ای ب
ــت. همان ــب گش ــر او واج ــجدة ب ــاد از آدم و س ــت و انقی ــر، اطاع ــودات دیگ ــه موج ــه ک گون



  سید حیدر آملی و افلوطین شناسی از دیدگاهانسان
 هاي سید ـ بخش دومفصل اول: اندیشه

 189

هاسـت. (خـواه بـه صـورت اسـتعداد خـواه فعلیـت) هـم مظهریّت اسم جامع مربوط به همه انسـان
ها صـادق اسـت و همـه ی مظهر آن است و هـم آدم صـوري. سـجده نیـز بـر همـه انسـانآدم حقیق

اند، زیرا سـجده یـا بـه معنـی خضـوع و تـذلّل و خاکسـاري اسـت یـا بـه مسجود مالئک واقع شده
گونـه کـه بـر معنی انقیاد و اطاعـت. هـر دو معنـی در مـورد فرزنـدان آدم نیـز صـادق اسـت، همان

ر برابـر آدم فـروتن بودنـد و هـم در برابـر فرزنـدان او؛ هـم از آدم آدم صادق اسـت. مالئکـه هـم د
و لقـد خلقنـاکم ثـمّ صـوّرناکم ثـمّ کـه حـق تعـالی فرمـود: فرمانبر بودند و هـم از فرزنـدان او، چنان

  ). 11(اعراف، یکن من الساجدین. قلنا للمالئکۀ اسجدوا الدم فسجدوا االّ ابلیس لم
ــک از آد ــانبري مالئ ــرا همــۀ موجــودات از او فروتنــی و فرم ــه روشــن اســت، زی م حقیقــی ک

هاســت؛ بــدین جهــت، او مظهــر و موجــد آنانــد؛ از اینانــد و از حیــات او حیــات یافتهپدیــد آمده
خاطر که همۀ موجـودات نسـبت بـه او، هماننـد اعضـاء و انـدام مـا نسـبت بـه مـا و روح ماسـت؛ 

زنــد. (ر.ك. هــا ســر نمیدة او کــاري از آنهــا والیــت تکــوینی دارد و خــارج از ارابنــابراین بــر آن
نحـن صـنایع ربّنـا و النـاس بعـد  که حضـرت امیـر مؤمنـان (ع) فرمـود:). چنان1114جامع االسرار، 
ــا؛  ــه صــنایع لن ــج البالغــه، نام ــه او ممکــن 28(نه ــانی مالئکــه نســبت ب ــرّد و نافرم ــابراین تم ). بن

ــه و شــی ــک بلکــه اجنّ اطین و ابالســه نیــز مطیــع و منقــاد و نیســت. در ایــن مرحلــه، نــه تنهــا مالئ
مـا مـنکم االّ و لـه شـیطان، قـالوا و کـه حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) فرمـود: فروتن هستند؛ چنان

  ).44، 17. (بحار االنوار، أنت یا رسول اهللا؟ قال و أنا، االّ أنّ اهللا أعاننی علیه فأسلم علی یديّ
 نبـیّ مرسـل و ال صـدّیق و ال شـهید و حتّـی ال یبقـی ملـک مقـرّب و الامام هـادي (ع) فرمـود: 

ال عــالم و ال جاهــل و ال دنــیّ و ال فاضــل و ال مــؤمن صــالح و ال فــاجر طــالح و ال جبــار عنیــد و ال 
شــیطان مریــد و ال خلــق فیمــا بــین ذلــک شــهید إالّ عــرّفهم جاللــۀ أمــرکم و عظــم خطــرکم و کبــر 

ــامکم و شــرف  ــات مق ــورکم و صــدق مقاعــدکم و ثب ــام ن ــده و شــأنکم و تم ــزلتکم عن ــم و من محلکّ
تکم لدیــه و قــرب منــزلتکم منــه؛  ). و نیــز فرمــود: 130، 102(بحــار االنــوار، کــرامتکم علیــه و خاصــّ

طأطأ کلّ شریف لشـرفکم و بخـع کـلّ متکبـر لطـاعتکم و خضـع کـلّ جبّـار لفضـلکم و ذلّ کـلّ شـئ 
یچ کـس از آن سـر ). بنـابراین سـجده بـر آدم حقیقـی عـام و فراگیـر اسـت و هـ132(همـان، لکم. 

  باز نزده است.
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سجدة بـر آدم صـوري نیـز عمومیّـت دارد؛ زیـرا نسـبت موجـودات بـا او نیـز هماننـد نسـبت 
 کـه حـق تعـالی فرمـود:موجودات با آدم حقیقـی اسـت و نصـوص دینـی بـر آن داللـت دارد، چنان

ذریـۀ گونـه اسـت سـجده همـۀ موجـودات بـر ). همین30(حجـر، فسجد المالئکـه کلّهـم اجمعـون. 
ــرا آن ــا آدم؛ زی ــز وجــود دارد. تنه ــدان آدم نی ــود، در فرزن ــر آدم ب چــه ســبب ســجده موجــودات ب

  تفاوت آن در قوّه و فعل آن است. 
ــود، ایــن تســویه و تعــدیل  ســبب ســجده در آدم، تســویه و تعــدیل حقیقــی در عــالم ارواح ب

ــابراین همــۀ عــالم فرمــانبر او کــه حــق هســتند، چنان در فرزنــدان و ذریــۀ آدم نیــز وجــود دارد. بن
). پـس جایگـاه انسـان 20. (لقمـان، و سـخّر لکـم مـا فـی السـموات و مـا فـی االرضتعالی فرمـود: 

چرخنـد و همـه نیازمنـد بـه اوینـد؛ اي است کـه همـه بـر گـرد محـور او میدر عالم هستی به گونه
ــرار،  ــامع االس ــتگی دارد. (ر.ك. ج ــه او بس ــان ب ــال وجودش ــان و کم ــه ه1114وجودش ــین ). ب م

ــته ــأمین خواس ــد و در ت ــدمت اوین ــه در خ ــه هم ــت ک ــاطر اس ــالش و خ ــته در ت هاي وي پیوس
ویـژه مؤمنـان همیشه به حمد و ستایش او مشغولند و معنـی اسـتغفار مالئکـه بـراي اهـل زمـین بـه

  همین است. 
گاه کـه حـق تعـالی زمـام امـور عـالم را بـه دسـت مالئکـه سـپرد و هـر به تعبیر ابن عربی، آن

ها نــازل کــرد و شــان در آســمانهــاي ویژهرا در جــایی قــرار داد و گروهــی را بــه جایگاهگروهــی 
هایی را زیر نظر آنان و تسـخیر آنـان بـه انجـام امـور طبیعـت مـأمور سـاخت؛ گروهـی را بـه گروه

نزول و عروج در شـب و روز مـأمور سـاخت؛ هـر صـبح و شـام از جانـب حـق تعـالی بـر انسـان 
نسان بـه سـوي حـق تعـالی عـروج کننـد؛ گروهـی را بـراي طلـب مغفـرت نازل شوند و از جانب ا

گروهـی را بـراي طلـب مغفـرت بـراي مؤمنـان؛ گروهـی را بـراي فـرود آوردن شـرایع اهل زمـین؛ 
جمعـی را هـا؛ هـا؛ گروهـی را بـراي الهـامها؛ گروهـی را بـراي رسـاندن خاطرهآسمانی براي انسان
اي را بـراي آیـد؛ دسـتههـا پدیـد میچـه در رحمیر آنهـا؛ جمعـی را بـراي تصـوبراي تـدبیر رحـم
هاي بـاران و هـا؛ گروهـی را بـراي ریـزش دانـهها؛ گروهـی را بـراي تـدبیر روزينفخ روح در بدن

). و 164(صـافات،  و مـا منّـا االّ و لـه مقـام معلـومانـد: کـه خـود گفتهمانند آن مأمور ساخت، چنان
کـه گروهـی از مالئکـه مـأمور بـه تـدبیر آن دهـد مگـر آنیاي در عـالم رخ نمباالخره هـیچ حادثـه

هستند؛ همۀ مالئکه که به تـدبیر امـور انسـان اشـتغال دارنـد، تحـت تسـخیر والیـان و خلفـاء الهـی 



  سید حیدر آملی و افلوطین شناسی از دیدگاهانسان
 هاي سید ـ بخش دومفصل اول: اندیشه

 191

قرار دارند که به امر آنان بـه تـدبیر جهـان هسـتی بـه عنـوان مقـدّمات پیـدایش و اسـتکمال انسـان 
مات، پردازنـد. همـه انـیا لـوازم وجـود او، می واع مالئکـه ماننـد: صـافّات، زاجـرات، تالیـات، مقسـّ

ــدمت  ــدبّرات، در خ ــات، م ــابحات، ملقّی ــابقات، س ــطات، س ــات، ناش ــرات، نازع ــالت، ناش مرس
؛ فتوحـات مکیـه، 89، 2انسان و بـه تـدبیر امـور مربـوط بـه انسـان مشـغولند (تفسـیر المحـیط، ج 

ــرون نمی252، 2؛ 296، 1 ــایف خــود بی ــد و آنرو). و از حــدود وظ ــه ن ــالی ب ــه حــق تع چــه را ک
یفعلـون  کـه حـق تعـالی فرمـود:دهنـد، چنانها دستور داده است، بـه بهتـرین صـورت انجـام میآن

  ). 50(نحل، ما یؤمرون. 
مناسـبت نخواهـد بـود. اگـر چـه ابلـیس شـهرت بـه اي به اطاعت و عصیان جـنّ نیـز بیاشاره

ن نکتـه ضـروري اسـت کـه عصـیان جـنّ عصیان دارد و حق نیز چنـین اسـت، ولـی توجـه بـه ایـ
همان عصیان آدم است و توصـیف ابلـیس بـه اسـتکبار و عصـیان هماننـد توصـیف آدم بـه ظلـم و 

واسـطه از حضـرت حـق تعـالی تعلـیم یافتـه اسـت و کـه بیگونـه کـه آدم بـا آنجهل اسـت. همان
علّـم آدم «ره او اي کـه دربـاچـه را کـه قابـل فـرا گـرفتن بـود، فـرا گرفتـه اسـت، بـه گونـههمه آن

). 72(احـزاب، إنّـه کـان ظلومـاً جهـوالً ). گفتـه شـده اسـت، در عـین حـال 31(بقره، » االسماء کلّها
گونـه کـه آدم در عـین حـال کـه احاطـه بـر همـه علـوم دارد، جهـول نیز گفته شده اسـت؛ و همان

و  شــود، ابلــیس نیــز در عــین حــال کــه خلــق خــداي متعــال اســت و حــق تعــالی ربّخوانــده می
مالک اوسـت و مالکیـت حـق تعـالی حقیقـی اسـت نـه اعتبـاري؛ بنـابراین ملـک او عـین تعلّـق و 

أبــی و اســتکبر و نیازمنــدي بــه اوســت و ایــن حقیقــت عبودیّــت اضــطراري اســت، در عــین حــال 
  ). نیز درباره او گفته شده است.34(بقره، کان من الکافرین 

ــد، چنان ــالی، جــنّ را از آتــش آفری ــوحــق تع ــه فرم ــار د: ک ــن ن ــارج م ــن م ــق الجــانّ م و خل
جـا کـه در آتـش، قهـر و عــزّت و اسـتکبار نهفتـه اسـت و نشـانۀ عظمــت و ). و از آن15(رحمـن، 

جــا جـالل الهــی اســت و ســلطنت عظیمــی بـه تغییــر و تحــوّل و ذوب ســاختن اشــیاء دارد و از آن
ه اسـماء الهـی در جـا کـکه جنّ و ابلـیس مظهـر قهـر و اسـتکبار و جـالل الهـی اسـت و نیـز از آن

ــا مغلــوب جــالل اســت، همانوجــود آن ــوب ه ــی در وجــود مالئکــه مغل ــه اســماء جالل ــه ک گون
گونـه کـه در مـورد جا که ابلیس تحـت تعلـیم ویـژة جمـالی حـق تعـالی آنجمال است و نیز از آن

آدم گفتـه شـد، قــرار نداشـت، بــه ظـاهر خــویش نگریسـت و بــر حسـب ظــاهر از سـجده بــر آدم 
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). بــه احاطــه و غلبــه 99، 2تفســیر المحــیط، .ك. ر). گفــت. (76(ص، أنــا خیــر منــه طفــره رفــت و 
  آتش بر آب و خاك نگریست و خود را از آدم برتر دانست. 

این چیزي جز محدودیت علم او نیسـت؛ اگـر چـه اسـماء جاللـی محـیط و غالـب بـر اسـماء 
ش آن اسـت. جمالی است و بـه همـین خـاطر اسـت کـه جـالل پاسـدار جمـال و حجـاب و پوشـ

بنابراین مظاهر جالل، بر مظاهر جمـال غلبـه دارنـد و شـاید بـه همـین خـاطر باشـد کـه ابلـیس تـا 
گونـه کـه آدم تحـت تعلـیم ها برتـري یافتـه اسـت، ولـی اگـر آنمقام معلم مالئکه باال رفته و بر آن

ــیم می ــود، ابلــیس هــم تعل ــه ظــاهر خــود و آدم نگــاه نمیحــق تعــالی ب ــه کــرد، بلکــه یافــت، ب ب
ــالل در اوســت، نظــر می ــال و ج ــور جم ــه ظه ــت او ک ــانی نمیجامعیّ ــرد، نافرم ــرد. چنانک ــه ک ک

ــت او را آن ــرد، عبودیّ ــاهده ک ــی مش ــالل را در آدم حقیق ــال و ج ــادل جم ــیس تع ــه ابل ــاه ک گ
گونه که پـیش از ایـن بـدان اشـاره شـد. (صـفحۀ پـیش). عـالوه بـر ایـن، بـه حکـم پذیرفت، همان

کـه هـا عـین موافقـت اسـت، چنانهـا، مخالفـت آنهـا بـه تبـع عـین ثابـت آنظهور افعال در فاعل
.ك. رانــد: هــر کــه امــر خــدا را مخالفــت کنــد بــا او مخالفــت نکــرده اســت. (برخــی از عرفــا گفته

  ).59اسرار الشریعه، 

  ـ تطبیق آیۀ نور بر مراتب انسان14 ـ2ـ1

لمصــباح فــی زجاجــۀ، الزجاجــۀ اهللا نـور الســموات و االرض مثــل نــوره کمشــکاة فیهــا مصــباح، ا
کأنّها کوکب درّي یوقـد مـن شـجرة مبارکـۀ زیتونـۀ ال شـرقیۀ و ال غربیـۀ یکـاد زیتهـا یضـیء و لـو 
لم تمسسه نار، نـور علـی نـور، یهـدي اهللا لنـوره مـن یشـاء و یضـرب اهللا االَمثـال للنـاس و اهللا بکـل 

  ).35(نور، شئ علیم. 
نـور بـر انسـان ایـن اسـت کـه حـق تعـالی، وجـود  حاصل نظریۀ سید درباره تطبیق آیۀ کریمۀ

ــین و آن ــین اســت و آســمان و زم ــن آســمان و زم ــاهر اوســت؛ از ای ــان آن دو اســت، مظ چــه می
ــت، مشــکا ــد. مشــکاةجه ــاهر اوین ــالم اجســام و جســمانیّات اســت، ة، مصــباح و زجاجــه مظ ، ع

هــا تناســب آنزجاجـه، عــالم ارواح و روحانیّــات اسـت، مصــباح، عــالم عقــول و مجـرّدات اســت. 
تابــد، بــا ایــن معــانی ایــن اســت کــه نــور الهــی کــه از حضــرت وجــود مطلــق بــر موجــودات می

گـاه بـر تابـد کـه در نـورانی بـودن و لطافـت ماننـد مصـباح اسـت، آننخست بـر عـالم عقـول می
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گـاه عالم ارواح که از نظـر صـفا و روشـنی و قابلیّـت تابیـدن بـر دیگـران ماننـد زجاجـه اسـت، آن
  است. ةتابد که از نظر ظلمت و تیرگی مانند مشکام میبر اجسا

آیه کریمه نور هم بیان کننـده عـالم کبیـر اسـت و هـم عـالم صـغیر بـدین خـاطر کـه ایـن دو 
گونـه کـه مشـکاة در عـالم کبیـر، جسـم انسـان کبیـر اسـت عالم بر یکـدیگر منطبـق هسـتند، همان

ــات و ســ ــارت اســت از جســم کلــی و جســمانیّات و علویّ فلیّات؛ زجاجــه، قلــب حقیقــی کــه عب
اوست کـه همـان نفـس کلـی و مجموعـه عـالم روحانیـات اسـت؛ مصـباح روح کلـی اوسـت کـه 
عبــارت اســت از روح اعظــم و عــالم عقلــی و همــه مجــرّدات. و مقصــود از شــجره، یــا مجموعــه 

  ). 510ـ 523آن سه مرتبه است یا وجود مطلق. (ر.ك. جامع االسرار، 
ــکاة، ج ــغیر، مش ــالم ص ــب او و در ع ــه، قل ــت و زجاج ــواس اوس ــغیر و ح ــان ص ــد انس س

مصــباح، روح اوســت و مجمــوع آن، شــجره وجــود انســان اســت و هــر یــک از اعضــاء و قــواي 
ــاخه ــان ش ــاهده انس ــی از آن اســت. مش ــکاة اي و برگ ــه و مش ــباح و زجاج ــغیر و مص ــالم ص در ع

یتبــیّن لهــم أنّــه الحــق ســنریهم آیاتنــا فــی اإلفــاق و فــی أنفســهم حتــی  کبیــر، انســان را بــه کریمــه
ــز درختــی را کــه موســی از آن ). می53(فصــلت،  ــا اهللا رســاند. و نی ــی أن ). شــنید، 30(قصــص، إنّ

آشکار خواهد ساخت. زیـرا موسـی چیـزي جـز از درخـت وجـود خـود نشـنید، بـدین خـاطر کـه 
درخـت وجـود انسـان از همـه درختـان عـالم طبیعــت بزرگتـر اسـت، بلکـه طـرف سـنجش بــا آن 

گویـد (همچـون حسـین ابـن منصـور حـالج) میأنـا الحـق ه همین خاطر اسـت کـه یکـی نیست. ب
تفسـیر المحـیط، .ك. رگویـد. ((همچـون بایزیـد بسـطامی) میسـبحانی مـا أعظـم شـأنی و دیگري 

2 ،546.(  

  ـ شجره15 ـ2ـ1

شـود، درخـت هسـتی مطلـق اسـت کـه درختی کـه ایـن مصـباح یـا زجاجـه از آن روشـن می
ــه شــوند و وجــود مییّن از آن روشــن میهاي متعــتمــام هســتی یابنــد. توصــیف انــوار الهــی بــه ن

شرقی و نـه غربـی بـدین مناسـبت اسـت کـه شـرق حقیقـی، عـالم ارواح و روحانیـات اسـت کـه 
کنــد و غــرب حقیقــی، عــالم اجســام و جســمانیات اســت کــه جــا طلــوع میانــوار روحــانی از آن

الی و نـور او نـه از عـالم ارواح صـرف هاسـت. وجـود مطلـق یـا حـق تعـمحل افول و غـروب آن
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است ونه از عالم اجسام محـض؛ از ایـن جهـت، هـیچ کـدام از شـرق و غـرب، وصـف او نیسـت. 
  ).  522ـ 25همان، .ك. ر(

تــوان عــالم جبــروت، ملکــوت و گانه (عــالم اجســام، ارواح، مجــرّدات) را میایــن عــوالم ســه
ظـاهر، بـاطن، بـاطن بـاطن نامیـد. و نیـز ملک یـا حضـرت احـدیّت، الهیّـت و ربوبیّـت  یـا عـالم 

تفســیر نمــود. در ایــن  تــوان آن مراتــب را بــه انســان کبیــر از آن جهــت کــه عــالم کبیــر اســت،می
، بــدن اوســت کــه عبــارت اســت از جســم کلــی؛ منظــور از زجاجــه، مشــکاةصــورت، مقصــود از 

ــا رت قلــب اوســت کــه عبــارت اســت از نفــس کلــی؛ و مقصــود از مصــباح، روح اوســت کــه عب
تــوان بــر اســت از روح اعظــم. و مقصــود از شــجره، مجمــوع آن اســت. شــجرة انســان کبیــر را می

شــجرة انســان صــغیر تطبیــق نمــود بــدین صــورت کــه بــدن او مشــکاة، قلــب او زجاجــه، روح او 
  ).530و  531ها، شجره است. (ر.ك. جامع االسرار، مصباح و مجموع آن

اهت دارد ایـن اسـت کـه مقصـود از شـجره کـه تعبیر دیگـر سـید کـه بـا تعبیـر یـاد شـده شـب
شـود، درخـت هسـتی مطلـق اسـت کـه همـه موجـودات از آن مصباح یا زجاجـه از آن روشـن می

ــن می ــد (روش ــود را از آن دارن ــود خ ــور وج ــوند و ن ــان، .ك. رش ــن 524هم ). و مقصــود از روغ
درخـت نفـس  ). بـه تعبیـر دیگـر، ایـن527(زیت) آن، وجودهـاي مقیّـد و اضـافی اسـت. (همـان، 

واحدي است که عالم از آن پدیـدار آمـده اسـت و آدم کبیـر نیـز نامیـده شـده اسـت. ایـن درخـت 
نه از شرق عـالم اسـت کـه مقصـود از آن عـالم ارواح مجـرّد و صـرف اسـت و نـه از غـرب عـالم 
است که عـالم اجسـام مـادي محـض اسـت، زیـرا هـم شـرق عـالم و هـم غـرب آن، هـم ارواح و 

  ). 531همان، .ك. ررات آنند. (هم اجساد از ظهو
یــا آدم هــل أدلّــک علــی شــجرة الخلــد و ملــک ال درختــی کــه دربــاره آن حــق تعــالی فرمــود: 

). همین درخـت اسـت و کسـی کـه مشـاهدة ایـن درخـت بـراي او حاصـل شـود، 118(طه، یبلی، 
الی کـه حـق تعـشـود، چنانتر از آن تصـوّر نمیبه ملکی دست یافتـه اسـت کـه بزرگتـر و گسـترده

ــدان اشــاره فرمــود (ر.ك. جــامع االســرار،  و اذا رأیــت ثــم رأیــت نعیمــاً و ملکــاً ). و گفــت: 538ب
کبیراً عالیهم ثیاب سـندس خضـر و إسـتبرقٍ و حلّـوا أسـاور مـن فضـۀ و سـقاهم ربّهـم شـراباً طهـوراً 

  ).20ـ 22. (دهر، إن هذا کان جزاءً و کان سعیکم مشکوراً
ــه در هــر  ــهمقصــود از درخــت طــوبی ک ــهخان اي از آن وجــود هاي بهشــت شــاخهاي از خان
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دارد، همین درخت است، زیـرا هـر موجـودي بـه وجـود مطلـق، اضـافه و پیونـدي دارد کـه بـدان 
). اصـل و حقیقـت درخـت پـاکی و طهـارت کـه 539خاطر موجـود اسـت. (ر.ك. جـامع االسـرار، 

م آفــاق، وجــود حقیقــی طــوبی نــام دارد، در عــالم انفــس، نفــس ناطقــۀ جزیــی انســانی و در عــال
  هاي آن، وصف آن است. است که ثبات، اصل و حقیقت آن و آسمانی بودن شاخه

کشــجرة طیبــۀ أصــلها ثابــت و شــجرة طیبــه کــه اصــل آن ثابــت و فــرع آن در آســمان اســت، 
تر و دلپـذیرتر از آن نـه ممکـن ). همـین درخـت اسـت؛ زیـرا پـاك29(ابـراهیم، فرعها فـی السـماء 

ــود ــه موج ــت، اســت و ن ــرّ محــض اس ــدم ش ــر محــض و ع ــود خی ــون وج ــود ؛ چ ــس از وج پ
  ).540تر چیزي نیست. (ر.ك. جامع االسرار، تر و پاكمطلوب

درختــی کــه حــق تعــالی بــه وســیلۀ آن حضــرت موســی (ع) را مخاطــب قــرار داد و فرمــود: 
هـاي دنیـوي و جسـمانی؛ زیـرا کـه حـق ). همین درخـت اسـت نـه درخت30(قصص، إنّی أنا اهللا 

الی بزرگتر از آن است کـه در درختـی دنیـوي کـه مقیّـد و معـیّن و قابـل مشـاهده حسـی اسـت، تع
  ).541مشاهده گردد. (ر.ك. جامع االسرار، 

درختی که آدم از آن خورد نیـز همـین درخـت اسـت؛ زیـرا آدم بزرگتـر از آن اسـت کـه حـق 
آفریـده شـده اسـت، کیفـر اي گنـدم کـه بـراي او و فرزنـدان او تعالی او را به خـاطر خـوردن دانـه

نمایــد. مقصــود از خــوردن از آن درخــت، مشــاهدة آن درخــت بــه چشــم کثــرت و وقــوف بــر آن 
مشاهده است. این مشاهده کـه بـیش از چشـم بـر هـم زدنـی هـم نبـود، چـون توجـه بـه غیـر بـه 

  ).542همان، .ك. رآید. (آید در حق معصوم، گناه به حساب میحساب می
د انسـان منطـوي و نهفتـه اسـت. ایـن درخـت در عـالم آفـاق عبـارت شجرة زقّوم نیز در وجو

هـاي ظلمـانی، است از طبیعت کلـی کـه بـه خـاطر بُعـد از حقیقـت وجـود و تلـبّس آن بـه حجاب
  زقّوم و ملعون است و در عالم نفس عبارت است از نفس امّارة حیوانی طبیعی. 

ایـن درخـت آلـوده و خبیـث به همان انـدازه کـه شـجرة طـوبی پـاك و منـزّه و طیّـب اسـت، 
است؛ به همـان انـدازه کـه درخـت طـوبی بـه رحمـت الهـی نزدیـک، بلکـه منشـأ تعـیّن و ظهـور 
رحمت الهی اسـت، ایـن درخـت از رحمـت بـه دور و در نتیجـه مـورد لعنـت قـرار گرفتـه اسـت، 

اي کـه بـه رؤوس شـیاطین تشـبیه شـده اسـت. شـیاطین مظـاهر لعنـت الهـی هسـتند. ایـن به گونه
هــا و اصــل و ریشــه و رأس شــیاطین اســت کــه پدیــد آمــدن آن از جهــنم و هماننــدي گل درخــت
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). و بــه خــاطر 560، 2تفســیر المحــیط، .ك. رهــایش بــه ســرهاي شــیاطین وصــف آن اســت (میوه
  زشتی و ناپاکی آن به رؤوس شیاطین تشبیه شده است.

د و ملــک هــل أدلّــک علــی شــجرة الخلــ، شــجره وجــود اســت کــه در کریمــۀ ســدرة المنتهــی
تعبیـر دیگـري از عـالم کثـرت و تفصـیل شـجرة الخلـد ). بدان اشاره شـده اسـت. 120(طه،  الیبلی

رأیــت علــی کــل ورقــۀ مــن أوراقهــا ). حــدیث شــریف نبــوي: 579اســت. (ر.ك. جــامع االســرار، 
ن هـاي ایـها و برگ). نیـز بـه کثـرت شـاخه289، 18(بحـار االنـوار، ملکاً قائماً یسبّح اهللا عزّ و جـلّ 

ــد آن  ــات، تشخّصــات و مانن ــق، مظــاهر، تعیّن ــه خل ــا از آن ب ــه عرف درخــت هســتی اشــاره دارد ک
  ).538اند. همین درخت به تعبیر دیگر، درخت طوبی است. (ر.ك. جامع االسرار، تعبیر کرده

شــوند و در مرحلــه دوم مضــامین کتــاب خــدا در مرحلــه نخســت از طریــق شــرح معلــوم می
یابـد ولـی در هـر دو مرحلـه در مـا افـراد ظرین در آیـات آن انکشـاف میپذیرند و بـر نـاتفسیر می

پــذیرد و گونــۀ تــدریجی و بــه وجــه مشــروط انجــام میطور محــدود و بــهبشــر جــایز الخطــا، بــه
رسـد؛ لیـک ایـن مرحلـه سپس در مرحلۀ سـوم از طریـق تأویـل بـه مراحـل تکمیلـی انکشـاف می

ــا آن ــترس م ــویش از دس ــت خ ــت و تدر کلی ــوتر اس ــیار س ــدت و بس ــدریجات دراز م ــه ت ــا ب نه
هاي محــدود محــدود و بــا شــروطی مضــاعف، برخــی ســطوح آن و نــه حقیقــت آن بــر مــا انســان

ــه خــدا و معصــومین (ع) دارد و آن ــل اختصــاص ب ــم تأوی ــور دارد. عل ــات امکــان ظه چــه در بیان
صــورت آیــد، انظــار جزیــی اســت کــه شــاید در نهایــت بتوانــد بــه محقّقــان در زمینــۀ تأویــل می

  هاي پیشنهادي مطرح شود. (استاد عابدي شاهرودي).فرضیه

  ـ ربوبیّت  انسان16 ـ2ـ1

ربوبیّت  بر دو قسـم اسـت: ربوبیّـت  کبـري و ربوبیّـت  صـغري. ربوبیّـت  کبـري ویـژة حـق 
تعالی است و او ربّ االرباب اسـت. ربوبیّـت  صـغري ویـژة خلیفـه اعظـم اسـت کـه نـام دیگـر او 

حمن اگر چه نسبت بـه حـق تعـالی مربـوب اسـت ولـی نسـبت بـه تعینـات عقل و رحمن است. ر
پس از خـود و سـایر موجـودات، ربّ اسـت. البتـه هـر اسـمی نیـز نسـبت بـه مظهـر خـود ربّ و 

). 14خــالق اســت در غیــر ایــن صــورت حــق تعــالی ربّ االربــاب و احســن الخــالقین (مؤمنــون، 
ــرار،  ــامع االس ــود (ر.ك.ج ــد ب ــن دو ق1172-3نخواه ــز ). ای ــی نی ــی و ربّ ادن ــه ربّ اعل ــم ب س
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  اندنامبردار شده
اند. پیداسـت کـه تشـبیه انسـان بـه آیینـه بـه ایـن معناسـت عارفان انسان را به آیینه تشبیه کرده

گـردد. هسـتی نـزد او (= در او) و نـه در برابـر دیـدگان یـا بـدن که همه هسـتی در او مـنعکس می
ر در نــزد او، بــا احاطــه او بــر آن همــراه او، حاضــر اســت. حضــور بــا ایــن ویژگــی یعنــی حضــو

شــود، احاطــه دارد و احاطــه او چــه در وجــودش مــنعکس میاســت؛ بنــابراین، انســان بــر همــه آن
نیز احاطه مـادي و جسـمانی نیسـت؛ چـون آب در کـوزه یـا گـالب در گـل نیسـت، بلکـه احاطـه 

اوسـت و بـه او قـوام چـه کـه نـزد او حاضـر اسـت، وابسـته و متعلّـق بـه او قیّومی است یعنـی آن
گونـه اسـت دارد؛ به همین خـاطر اسـت کـه انسـان، ربّ و صـاحب و مالـک زمـین اسـت و همین

  انسان در همه مراتب هستی. 
احاطه و مالکیت انسان نسـبت بـه زمـین در همـه مراتـب؛ بلکـه نسـبت بـه کثـرت کـه زمـین 

احاطـه نفـس بـه قـوا و مظهر آن است، مانند احاطـه علّـت بـه معلـول و فاعـل بـه فعـل یـا ماننـد 
). را 69(زمــر، شــرقت االرض بنــور ربّهــا أو ابــزار خــود اســت؛ از ایــن جهــت اســت کــه کریمــۀ 

یــا أیّتهــا الــنفس اند و آن را هماننــد کریمــۀ اند و ربّ زمــین را انســان دانســتهشــاهد بــر آن دانســته
ـــک ـــی ربّ ـــی ال ـــۀ ارجع ). 397، 2اند، (ر.ك. تفســـیر المحـــیط، ج). دانســـته28(فجـــر،  المطمئن

نیــاز از همــه عــوالم و اند و او را بیگونــه کــه رجــوع نفــوس را بــه ذات اقــدس الــه ندانســتههمان
  ). 97(آل عمران، ان اهللا غنیّ عن العالمین. که خود فرمود اند؛ چنانکثرات دانسته

ــه او در  ــت  ب ــاب ربوبیّ ــت انتس ــت و علّ ــورِ ربّ آن اس ــول ن ــین، معل ــورِ زم ــنی و ظه روش
شـده، بیــانگر تـأثیر، ســببیّت و رشـد و بــه مقصـد رســاندن معلـم اســت (ر.ك. تفســیر کریمـه یــاد 

). و نیـز نسـبت ربوبیّـت  بـه انسـان، بـه ایـن خـاطر اسـت کـه جایگـاه انسـان در 397، 2المحیط، 
اســت. تفــاوت خلــق و خــالق، معبــود و عابــد بــه بســم اهللا الــرحمن الــرحیم  عــالم هماننــد جایگــاه

یافته است بلکـه اصـل وجـود کثـرات بـه وسـیلۀ بـاء تحقّـق یافتـه اسـت.  وسیلۀ باء بسم اهللا ظهور
هــا هــا حکــم علّــت را دارد و آنپــس بــاء مبــدأ و منشــأ کثــرات و مراتــب هســتی و نســبت بــه آن

  عین تعلّق به او و شأنی از شؤون او هستند. 
ات در ها هماننـد بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم باشـد و نسـبت بـه کثـراي کـه از همـه جنبـهکلمه

ها باشد، انسان صـغیر اسـت کـه جـامع همـه اسـماء و صـفات کمـالی اسـت حکم ربّ و مالک آن
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تفسـیر المحـیط، .ك. رو بنابراین، نسـبت بـه همـه مظـاهر اسـماء، حکـم علیّـت و ربوبیّـت  دارد. (
  ).  415، 2ج 

که با توجه بـه همـین نکتـه امـام صـادق (ع) فرمـود: صـورت انسـانی بزرگتـرین حجـت چنان
اي متعالی بر خلق اوست و ایـن صـورت همـان کتـابی اسـت کـه حـق تعـالی بـه دسـت خـود خد

نوشت، این ساختمان یا معبـدي اسـت کـه خـداي متعـال بـه حکمـت خـود آن را سـاخته اسـت و 
ــه صــورت ــوع هم ــن مجم ــن ای ــب آن اســت. ای ــتی و مرات ــوالم هس ــود و ممکــن در ع هاي موج

جـت بـر هـر منکـر اسـت؛ ایـن راه راسـت بـه فشردة لوح محفوظ است؛ شاهد بر هـر غایـب و ح
اي اسـت کـه میـان بهشـت و جهـنم کشـیده شـده اسـت؛ هر نیکی و پسندیدگی اسـت؛ ایـن جـاده

ــدگی 765(ر.ك. جــامع االســرار،  ــت و بن ــد و عبودیّ ــه ســوي او دارن ــن جهــت، همــه رو ب ). از ای
بــه هــر حســن و پــذیرد و هــر کــه هــا در او و بــه وســیلۀ او و بــه ســمت و ســوي او انجــام میآن

ــد، از طریــق او کــه راه حســن و کمــال اســت، دســت می ــابراین او ربّ کمــالی دســت یاب ــد بن یاب
  زمین است.
جا که همـه عـوالم نسـبت بـه انسـان، زمـین اسـت؛ زیـرا در سـنجش مراتـب هسـتی بـه از آن

اي از عــالم آیـد، هــر مرتبــهیکـدیگر اســت کــه عنـاوین زمــین و آســمان و ماننـد آن بــه دســت می
تر از خـود آسـمان اسـت و بت به مرتبـۀ بـاالتر از خـود زمـین اسـت و نسـبت بـه مرتبـۀ پـاییننس

ترین مرتبـۀ وجـود اسـت، زمـین مطلـق اسـت و چـون مرتبـۀ جهان طبیعت بدین جهت کـه پـایین
طور مطلـق یـا آسـمان هفـتم چـون بـاالتر از خـود، مادون ندارد، آسمان نسبی نیسـت و آسـمان بـه

ــدارد، آســمان  ــین آســمان ن ــی زم ــی آســمان اســت و از جهت ــان آن دو، از جهت ــق اســت و می مطل
  است و به همین خاطر است که برزخ نام گرفته است. 

برزخ، میان زمین و آسمان است؛ بـا زمـین کـه مقایسـه شـود، آسـمان اسـت و بـا آسـمان کـه 
مان هاي آن بـا آسـمان مالحظـه شـود، آسـمقایسه شود، زمین است. بـه تعبیـر دیگـر، اگـر شـباهت

هـاي آن بـا آسـمان لحـاظ شـود، زمـین است و با زمین که لحاظ شود زمین اسـت؛ یـا اگـر تفاوت
است و با زمـین لحـاظ شـود، آسـمان اسـت. انسـان کـه محـیط بـر مراتـب متعـدّد هسـتی اسـت، 

تر از خـود، او همه آن مراتـب نسـبت بـه او زمـین اسـت و بـه لحـاظ احاطـه او بـر مراتـب پـایین
که او ربّ زمـین باشـد و نـه آسـمان، بلکـه همـه نسـبت بـه او زمـین هسـتند اینهاست. نه ربّ آن
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  و او بر همه که به منزلۀ زمینند، احاطه و تسلّط وجودي دارد.

  ــ انسان اسم جامع همه مظاهر17 ـ2ـ1

گونه کـه در علـوم عقلـی گفتـه شـده اسـت، علّـت داراي همـه کمـاالت معلـول اسـت، همان
  تامتر که از نقایص آن منزّه باشد.  اي کاملتر وولی به گونه

انسان بـه خـاطر علیّـت و ربوبیّـت  نسـبت بـه مراتـب متعـدّد هسـتی، همـه کمـاالت مراتـب 
جـا کـه وجـود معلـول عـین هستی را کـه معلـول اوسـت بـه صـورتی جـامع و کامـل دارد و از آن

کمــاالت  تــوان گفــت کــه همــهربــط و تعلّــق بــه علّــت و شــأنی از شــؤون او و ســایه اوســت، می
معلــول، در واقــع ظهــور کمــاالت علّــت اســت، نــه چیــزي جــداي از آن یــا صــادر از آن. و چــون 
انســان علّــت اســت، پــس فاعــل، قابــل، ســامع، مــتکلّم و هــر عنــوان وجــودي دیگــر، از عنــاوین 

جاسـت کـه اوست نه چیز دیگر؛ زیرا چیزي دیگر وجـود نـدارد تـا فاعـل باشـد یـا قابـل و از ایـن
کـه حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) فرمـود: یقـاً بـا معرفـت ربّ برابـر اسـت؛ چنانمعرفت نفـس دق

  ).32، 2(بحار االنوار، من عرف نفسه فقد عرف ربّه؛ 
گونــه بشناســد در واقــع ربّ خــود را شــناخته اســت. اگــر چــه کســی کــه نفــس خــود را این 

سـنریهم رمـود: کـه حـق تعـالی فگیـرد؛ چنانشود، ولـی شـناخت بـه ربّ تعلّـق مینگاه به نفس می
). آیـات آفـاقی و انفسـی 53(فصـلت، آیاتنا فی اإلفاق و فـی أنفسـهم حتّـی یتبـیّن لهـم أنّـه الحـق؛ 

کنـد شناساند تا حق تعـالی شـناخته شـود. اگـر چـه نـاظر بـه آفـاق و انفـس نظـر میخویش را می
جــود شناســد؛ زیــرا آفــاق و انفــس، وشناســد بلکــه حــق تعــالی را میولــی آفــاق و انفــس را نمی

ــه ربّ و حکایــت از  ــق ب ــد، وجودشــان همــان تعلّ ــرد، ندارن ــرار گی ــق معرفــت ق ــه متعلّ نفســی ک
  ). 118نقد النقود، .ك. راوست. (
جــا کــه وجــود انســان داراي مراتــب متعــدّدي اســت کــه بــا مراتــب عــالم هســتی برابــر از آن

وجــود اســت، مشــاهدة اســماء و صــفات حــق تعــالی در وجــود انســان، تــامترین مشــاهده اســت، 
ــایی  ــه توان ــن جهــت، کســی ک ــذت و آرامــش و نعمــت را داراســت؛ از ای انســان همــه مراتــب ل

ــوي و میوهمشــاهده وجــود خــود را داشــته باشــد، نعمت ــواع هــاي معن ــا و حــور و قصــور و ان ه
هـا مشـاهدة حـق در صـورت انسـانی هـا را بـه دسـت آورده اسـت کـه یکـی از آنشمار نعمتبی
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کـاملترین شـناخت اسـت، بـدین خـاطر کـه در بزرگتـرین مظهـر و  است که بزرگتـرین مشـاهده و
). از ایـن جهـت، حـق تعـالی 553، 2تفسـیر المحـیط، .ك. رصافترین آیینه مشـاهده کـرده اسـت؛ (

: الیسـعنی أرضـی و ال سـمائی ولکـن یسـعنی قلـب در حدیث شـریف قدسـی بـه پیـامبرش فرمـود
  (همان). عبدي المؤمن.

ن و نیـز ظـرف بـودن عبـد صـالح بـراي خـداي متعـال، بـه گنجایش حق تعالی در قلـب مـؤم
معنــی گنجــایش عرفــی نیســت کــه چیــزي را در ظرفــی بریزنــد و ظــرف گنجــایش آن را داشــته 
باشد یا نداشته باشد. بلکه مقصود گنجـایش وجـود انسـان نسـبت بـه کمـاالت حـق تعـالی اسـت، 

حـق تعـالی را بـه بهتـرین  اي اسـت کـه اسـماء و صـفاتاي کـه وجـود بنـدة مـؤمن، آیینـهگونهبه
دهد و انسان از این جهت تنها نسـخه برابـر بـا اصـل خـویش بلکـه تنهـا ظهـور تـام وجه نشان می

  اوست.
به همین معناست روایـاتی کـه قلـب انسـان را خزانـه الهـی دانسـته اسـت، ماننـد ایـن سـخن 

 ال جـلّ جاللـه:قـناجی داود ربّه فقـال لـه: لکـل ملـک خزانـۀ فـأین خزانتـک؟  رسول خدا (ص) که:
لــی خزانــۀ أعظــم مــن العــرش و أوســع مــن الکرســی و أطیــب مــن الجنّــۀ و أزیــن مــن الملکــوت، «

ــۀ ــها المعرف ــماؤها اال أرض ــۀ و س ــا المحبّ ــوق و قمره ــها الش ــان و شمس ــواطر و یم ــا الخ و نجومه
العلـم و و لهـا أربعـۀ أبـواب:  و أشـجارها الطاعـۀ و ثمرهـا الحکمـۀ رهـا الرحمـۀسحابها العقـل و مطهّ

؛ 249، 1؛ عــوالی اللئــالی، 514(ر.ك. جــامع االســرار،  »الحلــم و الصــبر و الرضــا، أال و هــی القلــوب.
  ).59، 70بحار االنوار، 

خزانه بودن دل انسان بدین خـاطر اسـت کـه شایسـتگی چیـزي را دارد کـه هـیچ جـاي دیگـر 
و صـفات اوسـت.  توانـد باشـد و آن اسـرار معـارف الهـی اسـت کـه حقیقـت اسـماءنیست و نمی

ماننـد اسـت و ایـن یعنـی تمامیـت وي داشـت ایـن اسـرار بیانسان در شایسـتگی دریافـت و نگـه
  براي ظهور حق تعالی در او. 

و قلــب ). 116(اســرار الشــریعه، : قلــب المــؤمن عــرش اهللا بــه همــین معناســت روایــاتی ماننــد
ــت اهللا ــؤمن بی ــین إ). 554، 2(تفســیر المحــیط،  الم ــؤمن ب ــب الم ــرحمن و قل ــن أصــابع ال صــبعین م
و نیــز القلــب حــرم اهللا، ). 39، 58(همــان، و قلــب المــؤمن عــرش الــرحمن ). 40، 70(بحــار االنــوار، 
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  ).25، 70. (بحار االنوار، فال تسکن حرم اهللا غیر اهللا
طور که ذات حـق تعـالی بـر همـۀ عـوالم احاطـه دارد و احاطـۀ او نیـز تـام که همانحاصل آن

اي کـه هـم در همـه چیـز نفـوذ دارد و داخـل همـه چیـز را پـر کـرده بـه گونـهجانبه است، و همه
کـه حضـرت است و هم از همـه چیـز بیـرون اسـت و محـدود بـه هـیچ امـري نشـده اسـت، چنان

: داخل فی االشـیاء ال کشـئ فـی شـئ داخـل، خـارج عـن االشـیاء ال کشـئ مـن امیرمؤمنان (ع) فرمود
ــوار، شــئ خــارج،  ــی 27، 3(بحــار االن ــه بکــلّ شــئ محــیط. در عــین حــال ). ول ). 54(فصــلت، إنّ

کـه پـیش از ایـن اشـاره شـد، محـیط هرگاه اسمی از اسماء حـق، جـامع همـه کمـاالت باشـد چنان
بر همـه مظـاهر خواهـد بـود، هـم در کمـال بـر همـه تقـدّم دارد و هـم در ظهـور کمـال بـر همـه 

ــدّم دارد؛ چنان ــه و تق ــود:احاط ــت (ص) فرم ــی مرتب ــرت ختم ــه حض ــت آد ک ــه تح ــن دون م و م
ــوائی.  ــوار، ل ــار االن ــه دارد 402، 16(بح ــاهر آن احاط ــماء و مظ ــه اس ــر هم ــودي او ب ــال وج ). کم

اي که همـۀ اسـماء و مظـاهر آن زیـر پـرچم ظهـور او هسـتند و حتـی بـه پایـه پرچمـدار او گونهبه
ــر همــه مظــاهر تقــدّم دارد؛ همانرســند. چناننیــز نمی ــه کــه آن حکــه ظهــور او نیــز ب ضــرت گون
  ). 278، 18(بحار االنوار، کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین فرمود: 

بــا توجــه بــه همــین جایگــاه اســت کــه آن حضــرت هــم مبــدأ پیــدایش کثــرت اســت و هــم 
: إنّ آدم لمّـا کـه فرمـودمرجع بازگشت کثرت، هـم اسـوة خلـق اسـت و هـم مطلـوب نهـایی؛ چنان

ــۀ و  ــیّ و إســم فاطم ــرش رأي إســمی و إســم أخــی عل ــاق الع ــی س ــاً عل الحســن و الحســین مکتوب
بالنور، قال: إلهی خلقت خلقاً هو أکرم علیـک منّـی قـال: یـا آدم لـوال هـذه االَسـماء لمـا خلقـت سـماءً 

  ).23، 35(بحار االنوار،  مبنیّۀ و ال أرضاً مدحیّۀ و ال ملکاً مقربّاً مرسالً و الخلقتک یا آدم.
 



  
  
  
  
  

  بخش سوم: انسان در طبیعت
  

  ـ  جامعیت انسان در طبیعت 1ـ 3ـ 1

شــود: هــاي انســان در عــوالم پــیش از طبیعــت گفتــه شــد. اینــک ایــن پرســش مطــرح میویژگی
هاي یاد شـده سـهمی دارد یـا نـه؟ اگـر ممکـن نیسـت دقیقـاً آنچـه آیا انسان در طبیعت نیز از ویژگی
لم طبیعـت نیـز داشـته باشـد؛ زیـرا در ایـن صـورت تفـاوتی میـان را که در عوالم پیشین داشته در عـا

یهـره هـم نیسـت. ایـن مسـأله هـا بیطبیعت و پیش از طبیعت نخواهد بـود ولـی در عـین حـال از آن
  قرار است:را شرح باید که از این

تر و در نتیجـه بـراي تـر باشـد، از تعلّقـات پیراسـتهانسان هر چـه بـه تجـرّد و وحـدت نزدیـک 
تـر باشـد، تر اسـت؛ و هـر چـه بـه کثـرت و مادّیـت نزدیـکقایق و دریافت معارف الهی آمـادهفهم ح

تر و در نتیجــه از فهــم معــارف و حقــایق الهــی دورتــر اســت. بــه همــین خــاطر بــه تعلّقــات آمیختــه
تر فاقـد آن است کـه وي در عـوالم نزدیـک بـه وحـدت، احکـام و آثـاري دارد کـه در مراتـب پـایین

  است. 
ألســت بــربّکم ن نمونـه، در عــالم وجــود جمعـی بــه خــاطر تعلّـق انــدك، در پاســخ بـه بـه عنــوا

گـاه کـه بـه عـالم شـهادت و کثـرت کـه منـزل تعلّـق اسـت، پـاي ). بلی گفتند، ولـی آن172(اعراف، 
و لقــد عهــدنا إلــی آدم نهادنــد، اقــرار پیشــین و ربّ و صــاحب خــویش را فرامــوش کردنــد. کریمــه 

). اشـاره بـه همـین امـر اسـت. مقصـود از فقـدان عـزم 115(طـه، ه عزمـاً من قبل فنسی و لـم نجـد لـ
بــراي آدم یــا ذرّیــۀ او ایــن اســت کــه او در عــالم کثــرت و تعلّقــات، عــزم و همّــت توجــه بــه حــق 
تعــالی و مشــاهدة او در مظــاهر غیــب و شــهادت یــا آفــاق و انفــس را نــدارد. (ر.ك. جــامع االســرار، 



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي سید ـ بخش سومدیشهفصل اول: ان

 
 
 
 

203

611  .(  
ظهـر آدم اسـت کـه عـالم کثـرت اسـت؛ زیـرا مقصـود از ظهـر آدم، این فقدان عـزم مربـوط بـه 

صـورت بـالقوّه وجـود دارنـد عالم ارواح جبروتی و عـالم عقـل اسـت کـه موجـودات در آن عـالم به
هـا در خـارج وجـود ها بـه زبـان اسـتعداد و قابلیّـت اسـت، یعنـی اگـر آنپاسخ آن» بلی«و مقصود از 

ــش از آن ــن پرس ــتند و ای ــا میداش ــد ه ــی«ش ــرار، می» بل ــامع االس ــد. (ر.ك. ج ــد ). 1111گفتن و لق
). ایـن حکـم مربـوط بـه فرزنـدان آدم اسـت نـه آدم؛ زیـرا 115(طـه، عهدنا إلی آدم مـن قبـل فنسـی 

تفســیر المحــیط، .ك. رهــا را نــدارد. (آدم پیــامبر معصــوم اســت و معصــوم خطــا و نســیان و ماننــد آن
یـدگاه سـید در مسـألۀ انسـان کامـل بـا دیگـران اسـت. ). ـ این نکته نیز شاهدي بـر تفـاوت د411، 1

توانـد بـه اوالد مفـرد اسـت و نمی» نسـی«ـ اگر کسی بپرسـد کـه فرزنـدان آدم بسـیارند و ضـمیر در 
آدم بازگردد، پاسخ این است که مقصـود از آدم، نـوع انسـان اسـت نـه شـخص. نـوع واحـد اسـت و 

  گردد. (همان).ضمیر به آن باز می
انـد کـه همـه عـالم هسـتی بـه حقیقـت انسـان کامـل قیـام دارد و ا به تحقیق گفتهمحقّقان از عرف

کــه ابــن عربــی در آغــاز خطبــۀ گونــه بقــاء و دوام بلکــه ظهــور و وجــود نــدارد؛ چنانبــدون او هیچ
ــذي جعــل االنســان الکامــل معلــم الملــک و أدار ـ می» نســخۀ الحــق«رســالۀ  ــد: الحمــد اهللا ال گوی

  ).  15اً و تنزیهاً بانفسه الفلک. (ر.ك.  جامع االسرار، سبحانه و تعالی ـ تشریف
ــالك، ملکــوت و جبــروت اســت، هــم  ــدایش طبیعــت، اف ــت پی حقیقــت انســان کامــل هــم علّ

هـا ظـلّ وجـود انسـان کامـل سبب تکامل آن و هـم سـبب بقـاء و دوام آن (همـان). و هـم وجـود آن
طـاي اوسـت و از ایـن جهـت، هـا، فـیض و عهاسـت. هـم کمـال آناست؛ از ایـن جهـت، خـالق آن

هاست و هم بازگشت همـه موجـودات بـه اوسـت و از ایـن جهـت معـاد، مقصـد و منتهـاي معلم آن
و » لـه«). و نیـز ضـمیر 123(هـود، إلیـه یرجـع االمـر کلـه در » الیـه«کـه سـید ضـمیر هاست. چنانآن
ی مرتبــت ). را بــه وجــود مبــارك حضــرت ختمــ70(قصــص، لــه الحکــم و إلیــه ترجعــون در » الیــه«

ــزّه و بی(ص) برمی ــد و خــدا را من ــوري میگردان ــین ام ــه چن ــاف ب ــاز از اتّص ــد. (ر.ك.  جــامع نی دان
  ).570االسرار، 

و نیــز انســان را نســخه عــالم هســتی؛ از ایــن جهــت، روح در بــدنش را همچــون عقــل اوّل در 
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ــته ــت، دانس ــر اس ــه انســان کبی ــر ک ــالم کبی ــدن ع ــی ب ــب او را همچــون نفــس کلّ ــالم اند و قل در ع
هـاي یـاد شـده ). انسان کامـل کتـابی اسـت کـه جـامع و شـامل همـه کتاب1100اند. (همان، شناخته

اسـت؛ از جهتــی امّ الکتــاب اســت و از جهتــی کتــاب مبــین و از جهتــی دیگــر کتــاب محــو و اثبــات 
هاي مختلف او بـدین جهـت اسـت کـه انسـان کامـل در عـالم طبیعـت، نسـخۀ عـالم کبیـر است. نام
کـه عـارف ربّـانی علـی بـن ابـی چه را کـه عـالم کبیـر دارد، وي نیـز دارد چناننابراین همه آناست، ب

  طالب (ع) فرمود:
ـــــعر ـــــا تش ـــــک و م ـــــک فی   و دائـــــک منـــــک و مـــــا تبصـــــر  دوائ
ــــر  و تحســــب أنّــــک جــــرم صــــغیر ــــالم االکب ــــوي الع ــــک انط   و فی
  بــــــــأحرفه یظــــــــهر المظــــــــمر  و انــــت الکتــــاب المبــــین الــــذي

ـــــ ـــــک ف ـــــۀً ل ـــــارجفالحاج ـــــطّروا  ی خ ـــــا س ـــــک بم ـــــر عن   یخبّ
  200روائع الحکم فی اشعار االمام (ع)، ص  

  ـ تعابیر مربوط به حقیقت انسان2ـ 3ـ 1

ــت وي) در  ــیّن نخس ــداي از تع ــودي وي (ج ــف وج ــب مختل ــان در مرات ــف انس ــابیر مختل تع
ن، کتـاب کتـاب صـغیر، کتـاب کبیـر، امّ الکتـاب، کتـاب مبـی سخنان سید عبارت اسـت از: کتـاب اهللا،

محو و اثبات، کتاب مسطور، کلمه تـام، عـالم صـغیر، عـالم کبیـر، آیینـه حـق، عـین اهللا، عـین الحیـوة، 
  هاي متعدّد وجود انسان است.اي از جنبهطوري که هر یک معرّف جنبهخلیفۀ اهللا؛ به

  ـ کلمه1ـ 2ـ 3ـ 1
ــایق و موجــودات خــارجی  ــان و حق ــات و اعی ــارت اســت از یکایــک ماهیّ ــهکلمــه عب طور و ب

کلّـی هـر امــر متعیّنـی کلمــه اسـت. عرفــا موجـودات معقــول و علمـی هماننــد حقـایق و ماهیّــات را 
ــام  ــوي؛ و موجــودات خــارجی را کلمــات وجــودي؛ و موجــودات مجــرّد را کلمــات ت کلمــات معن

  خوانند.می
مـا و لو أنّما فـی االرض مـن شـجرة أقـالم و البحـر یمـده مـن بعـده سـبعۀ أبحـر مقصود از کریمه 
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). اشـاره بـه کلمـه بـه معنـی گفتـه شـده دارد، یعنـی 27(لقمـان، نفدت کلمات اهللا إنّ اهللا عزیـز حکـیم 
کـه گفتـه شـد، اگـر مقصـود کلمـات قرآنـی باشـد، پایـان نپـذیرفتن کلمات آفاقی نه قرآنی؛ زیرا چنان

رد، پـذیگونه نیست، زیرا کلمـات قرآنـی بـه حسـب صـورت بـه یـک دوات مرکّـب پایـان میآن این
و تمّـت کلمـۀ ربّـک صـدقاً و عـدالً ال مبـدّل کـه کریمـۀ چه رسـد بـه یـک دریـا و بـیش از آن. چنان

  ). نیز به به همین کلمه اشاره دارد.115(انعام، لکلماته و هو السمیع العلیم 
شـد، حـق تعـالی از این گذشته اگر کلمـه و آیـه و حـروف بـر موجـودات خـارجی اطـالق نمی

کــه چنــین کــرده اســت. بــه عنــوان کــرد و حــال آنآیــه و کلمــه تعبیــر نمیاز انســان بــه حــروف و 
.ك. رو ماننــد آن تعبیــر کــرده اســت، (» یــس«، »طــه«نمونــه، حــق تعــالی از رســول خــود بــه عنــوان 

ــ 3، 1تفســیر المحــیط،  ــی ). چنان212ـ ــام صــادق (ع) پرســید: معن ــوري از ام ــه ســفیان ث و » طــه«ک
هـاي پیـامبر (ص) بـه معنـی طالـب حـق و هـادي از نامنـامی » طـه«چیست؟ حضرت فرمـود: » یس«

اسـت. (صـدوق،  یـا ایهـا السـامع للـوحینـام دیگـري از آن حضـرت بـه معنـی » یس«به سوي آن و 
  ).  127، 14؛ تفسیر المیزان، 22معانی االخبار، 

انمـا المسـیح عیسـی بـن مـریم رسـول اهللا و کلمتـه حضرت عیسی (ع) را کلمـه نامیـد و فرمـود: 
. و جعلنــا ابــن مــریم و امّــه آیــۀ). و نیــز همــو را آیــه نامیــد و فرمــود: 171(نســاء، إلــی مــریم؛ ألقاهــا 

  ).50(مؤمنون، 
أنــا النقطــۀ تحــت ألبــاء کــه حضــرت امیــر مؤمنــان (ع) خــود را نقطــۀ بــاء نامیــد و فرمــود: چنان

قـرآن النـاطق، أنـا الـم ذلـک الکتـاب، أنـا کهـیعص، أنـا ال). و نیـز فرمـود: 1163(ر.ك. جامع االسرار، 
ــه آمــده اســت. چنانأنــا کلمــۀ اهللا العلیــا، أنــا آیــۀ الجبــار، أنــا فلــک االقتــدار،  کــه در خطبــۀ افتخاریّ

  ).214، 1تفسیر المحیط، .ك. ر(
ــد:  ــادي (ع) فرمودن ــام ه ــدرك فضــائلنا و ال تستقصــی. ام ــد و ال ت ــی ال تنف ــات اهللا الت نحــن کلم

؛ طبرسـی، االحتجـاج، 400، 4آشـوب، المناقـب،  ؛ ابـن شـر476(ابـن شـعبه حرانـی، تحـف العقـول، 
2 ،259  .(  

نحـن االَسـماء الحسـنی التـی ال یقبـل اهللا مـن العبـاد عمـالً إالّ بمعرفتنـا و امام بـاقر (ع) فرمودنـد: 
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  ).  5، 25. (بحار االنوار، نحن و اهللا الکلمات التی تلقّاها آدم من ربّه فتاب علیه
). فرمودنــد: 180(اعــراف،  االَســماء الحسـنی فــادعوه بهـا و هللامـام صــادق (ع) در تفسـیر کریمــه 

ــا.  ــالً اال بمعرفتن ــاد عم ــن العب ــل اهللا م ــی ال یقب ــماء الحســنی الت ــرة 99، 1(صــافی، نحــن و اهللا االَس ؛ ق
  ).491، 1؛ وافی، 394العیون، 

کلمۀ آفاقی عبـارت اسـت از هـر یـک از موجـودات مرکّـب عـالم هسـتی کـه ذاتـاً بـه شـناخت 
کننـد. ایـن کلمـه اگـر داللـت بـر برخـی از اسـماء و صـفات الهـی داشـته رشان راهنمایی میپروردگا

کـه حـق تعـالی از زبـان مالئکـه فرمـود: باشد، کلمـۀ غیـر تـام نـام دارد ماننـد مالئکـه و جـنّ؛ چنان
دهندة ظهـور اسـماء تنزیهـی حـق تعـالی در ). کـه نشـان30(بقـره، نحن نسبّح بحمدك و نقـدّس لـک 

ه سـبب تسـبیح و تقـدیس اسـت؛ و اگـر داللـت بـر همـۀ اسـماء و صـفات حـق تعـالی هاست کـآن
علّــم آدم االَســماء کــه خــداي متعــال دربــاره انســان فرمــود: داشــته باشــد، کلمــۀ تــام نــام دارد؛ چنان

). انســان کلمــۀ تــام الهــی اســت، خــواه معنــاي کلمــه و داللــت بــر تمــام اســماء و 31. (همــان، کلهــا
بــه فعلیّــت رســیده باشــد و خــواه در قــوّه و اســتعداد بــاقی مانــده باشــد.  صــفات حــق تعــالی در او

  شوند.ها بر دو دسته تقسیم می). زیرا انسان450ـ 2،451(تفسیر المحیط، 
ــه جــامع همــۀ اســماء و صــفات بهدســته ــوان همــه اســماء و اي ک ــالقوّه هســتند و ت صــورت ب

صــورت بالفعــل شــامل اي دیگــر کــه بهســتهانــد. دگونهها اینصــفات را در خــود دارنــد. همــۀ انســان
اند. اینـان انبیـاء هـا بـه ظهـور تـام رسـیدههمۀ اسماء و صفات هستند و همـۀ اسـماء و صـفات در آن

).  ایــن گــروه کــه مظهــر 450، 2تفســیر المحــیط، .ك. رو اولیــاء و اصــفیاء و عارفــان بــاهللا هســتند. (
انـد؛ دسـتۀ اوّل کسـانی کـه ظهـور اسـماء و همۀ اسماء و صفات حق تعالی هسـتند نیـز بـر دو دسـته

ها بـه تعـادل رسـیده اسـت و مظهـر عـدل همـۀ اسـماء و صـفات هسـتند؛ ظهـور هـیچ صفات در آن
هـا بـر ظهـور اسـم و صـفت دیگـر غلبـه نـدارد؛ ماننـد حضـرت ختمـی مرتبـت اسم و صفتی در آن

  ). هستند.107(انبیاء، رحمۀ للعالمین (ص) و خاندان پاك وي. اینان 
تۀ دوم در عــین حــال کــه مظهــر همــۀ اســماء و صــفات حــق تعــالی هســتند، ولــی ظهــور دســ

صـورت متعـادل نیسـت، بلکـه برخـی از اسـماء بـر برخـی دیگـر غلبـه دارنـد ولـی ها بهاسماء در آن
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هـا اي که مانع از ظهور اسماء مغلـوب شـود. اینـان بـر حسـب ظهـور اسـماء و غلبـۀ آننه چنان غلبه
ســتند؛ بـه همــین خـاطر اســت کـه برخـی بــر برخـی دیگــر برتـري دارنــد؛ داراي مراتـب مختلـف ه

لنا بعضـهم علـی بعـض مـنهم مـن کلّـم و رفـع بعضـهم که حـق تعـالی فرمـود: چنان تلـک الرسـل فضـّ
  ).  253. (بقره، درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و أیّدناه بروح القدس

ر ردیـف سـایر کلمـات الهـی بلکـه کلمـه که مالحظه شد، انسان کلمۀ اهللا اسـت ولـی نـه دچنان
الیـه یصـعد الکلــم تـام خـداي تعـالی اسـت و بـه خـاطر تمامیّــت وي اسـت کـه دربـاره وي فرمـود: 

). زیــرا مقصــود از کلمــۀ طیّــب، ارواح کامــل و نفــوس پــاك انبیــاء و رســوالن و 10(فــاطر، الطیّــب، 
ا الــنفس المطمئنــۀ إرجعــی إلــی یــا أیّتهــاولیــاء و کمّــل اســت و بــه همــین معنــی اشــاره دارد کریمــۀ 

ضـرب اهللا کلمـۀ ). و نیـز، 28ــ 30(فجـر، ربّک راضیۀ مرضـیۀ فـادخلی فـی عبـادي و ادخلـی جنتـی 
). و بـه همـین خـاطر اسـت کـه همـه عـالم هسـتی از طبیعـت 24ــ 25(ابـراهیم، طیبۀ کشجرة طیبـۀ 

س و منـزّه بـا تفسـیرالمحیط، همـان). مالئکـه مقـدّ.ك. رتا ملکـوت و جبـروت در خـدمت اوسـت. (
  همه طبقات و مراتبی که دارند ذیل وجود اویند.

  ـ کتاب 2ـ 2ـ 3ـ 1
ــت،  ــدد اس ــتی متع ــوالم هس ــالَم اســت و ع ــان ع ــه انس ــب ک ــن مطل ــان ای ــس از بی قیصــري پ

هــاي الهــی هســتند؛ بــدین گویــد: بایــد دانســت کــه ایــن عــوالم خــواه کلّــی خــواه جزئــی، کتابمی
هـاي کلّـی و اصـلی هسـتند ... امـا لّیـات عـوالم هسـتی، کتابجهت که داراي کلمات تـام هسـتند. ک

ــرا هــر چــه در عــالم هســتی وجــود دارد، کتــابی هــاي فرعــی و جزیــی آن بیکتاب شــمار اســت زی
هــاي الهــی بــدین جهــت کــه در ایــن موجــودات، احکــام خــود یــا دیگــر موجــودات اســت از کتاب

ــدام از آنثبــت و ضــبط می ــر ک ــن جهــت، ه ــردد؛ از ای ــاگ ــا کت ب اســت. (ر.ك. قیصــري، شــرح ه
  ).  28فصوص الحکم،

کــه آفــاق و انفــس دو کتــاب هســتند کــه شــامل آیــات، کلمــات و حــروف الهــی دلیــل بــر این
هستند، بسـیار اسـت کـه بزرگتـرین آن شـهادت حـق تعـالی بـر ایـن امـر اسـت کـه آفـاق و انفـس 

انــوار وجــه او شــامل آیــات و کلمــات و حــروف اســت و مطالعــۀ آن ســبب مشــاهدة او و مشــاهدة 
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ــاب نســبت می ــا کت ــات ب ــو، آی ــات اســت و از دیگــر س ــان داراي آی ــردد. و چــون از ســویی جه گ
اي دارند، زیـرا کتـاب عبـارت اسـت از صـورت و ترکیـب جـامعی کـه شـامل آیـات و کلمـات ویژه

هـاي حـق باشد، پس آفاق و انفـس بـه حکـم دارا بـودن آیـات و کلمـات، هـر کـدام کتـابی از کتاب
قل فـأتوا بکتـاب مـن عنـد اهللا هـو أهـدي منهمـا أتّبعـه إن کنـتم صـادقین که فرمود: ند. چنانتعالی هست
.ك. رتر باشـد. (). چـه کتـابی اسـت کـه از آن دو کتـاب (آفـاق و انفـس) هـدایت کننـده49(قصص، 

لـو کـان البحـر مـداداً لکلمـات ربّـی لنفـد البحـر قبـل أن تنفـد ). و نیـز فرمـود: 16، 2تفسیر المحـیط، 
و لـو أنّ مـا فـی االرض مـن شـجرة ). و نیـز فرمـود: 109(کهـف، مات ربّی و لو جئنـا بمثلـه مـدداً. کل

  ).27(لقمان،  أقالم و البحر یمدّه من بعده سبعۀ أبحر ما نفدت کلمات اهللا إن اهللا عزیز حکیم.
هــاي قــرآن، تــورات و انجیــل و دیگــر شـکی نیســت کــه مقصــود از ایــن کلمــات، الفـاظ و واژه

شـد. شـکی نیسـت گونـه مبالغـه نمیهاي آسمانی نیست؛ زیـرا اگـر چنـین بـود، دربـاره آن، اینکتاب
که کلمـات قـرآن و کلمـات هـر کتـاب آسـمانی دیگـر، بـا صـرف چنـد مثقـال مرکّـب یـا کمتـر یـا 

هـاي قـرآن بـه چـه انـدازه جـوهر و مرکّـب نیـاز شـود. مگـر نوشـتن کلمـات و واژهبیشتر، تمـام می
که مورد اشـاره اسـت، کتـابی اسـت کـه اگـر همـۀ دریاهـا مرکّـب و جـوهر شـود و دارد؟ این کتابی 

کـه همـه کلمـات الهـی رقـم خـورد، چندین دریاي دیگر نیز بدان افـزوده شـود، بـاز هـم پـیش از آن
ــام می ــاقی نمیتم ــزي از آن ب ــود و چی ــایق ش ــت از حق ــارت اس ــاب عب ــن دو کت ــات ای ــد. کلم مان

یـا عبـارت اسـت از موجـودات مرکّـب خـارجی، خـواه روحـانی هـا؛ موجودات و ماهیّـت اعیـان آن
کـه موجـودات هـر یـک جا کـه مراتـب ایـن عـوالم نامتنـاهی اسـت، چنانباشد خواه جسمانی. از آن

هــا نیــز هــزاران دریــاي مرکّــب هــاي آناز عــوالم نامتنــاهی اســت، اگــر بــراي نوشــتن الفــاظ و واژه
یـرا در غیـر ایـن صـورت هـر یـک از عـوالم صرف شود، بـاز هـم نـام همـه نوشـته نشـده اسـت؛ ز
.ك. رکـه بــه اتفــاق محقّقـان نامتنــاهی اســت. (موجـودات یــاد شـده متنــاهی خواهــد بـود و حــال آن

  ).17، 2تفسیر المحیط، 
کنــد کــه ســید شــرحی بــراي تطبیــق موجــودات عــالم بــر آیــات و کلمــات و حــروف ارائــه می

انــد؛ موجــودات ، حــروف کتــاب آفــاقیمختصــر آن بــدین قــرار اســت. افــراد موجــود عــالم هســتی
انــد. ایــن کلمــات بمثابــه کلمــات قرآننــد. کلّیــات و طبقــات و مرکّــب عــالم، کلمــات کتــاب آفــاقی



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي سید ـ بخش سومدیشهفصل اول: ان

 
 
 
 

209

جـا کـه انسـان صـورت آفـاقی اجمـالی و تفصـیلی انـد. از آنمراتب عالم هستی، آیـات کتـاب آفـاقی
سـایط عـالم آفـاقی اسـت؛ کتاب آفاقی است، مفردات و بسـایط نفـس انسـان بـه منزلـت مفـردات و ب

ــات عــالم آفــاق اســت،  ــات نفــس او هماننــد کلّی ــه کلمــات آن اســت و کلّی ــات نفــس او بمثاب مرکّب
جـا کـه گونه که عالم آفاق، کتاب اسـت، عـالم نفـس انسـانی نیـز کتـاب اسـت؛ و از آنبنابراین همان

ــانی گونــه کــه قــرآن کتــاب الهــی و صــحیفقــرآن صــورت اجمــالی ایــن دو کتــاب اســت، همان ۀ ربّ
  ).17، 2تفسیر المحیط، .ك. راست، آفاق و انفس نیز کتاب الهی و صحیفۀ ربّانی است. (

ــامبرده، کتابکتاب ــاي ن ــا کتابه ــت، امّ ــی اس ــی اله ــاي اصــلی و کلّ ــی ه ــی و جزی ــاي فرع ه
تفسـیر المحـیط، .ك. ربیشتر از آن است کـه بـه تصـوّر آیـد، چـه رسـد بـه شـمارش و نـامبردن آن، (

کـه گفتـه شـد و قیصـري بـدان تصـریح داشـت، همـۀ موجـودات عـالم هسـتی از را چنان). زی31، 2
صــورت ایــن جهــت مظهــر اســمی از اســماء الهــی اســت و هــر اســمی نیــز جــامع اســماء دیگــر به

اجمال است و بدین جهت هر فـردي از موجـودات عـالم، خـود عـالمی اسـت و هـر عـالمی، کتـابی 
  اند.شمار جهان هستیالهی، همۀ موجودات بیهاي فرعی و جزیی است، بنابراین کتاب

انســان از آن جهــت کــه شــامل همــۀ موجــودات عــالم هســتی اســت کــه در مرتــب قلــب خــود 
صـورت تفصـیل داراي آن اسـت، کتـاب الهــی صـورت اجمـال واجـد آن و در مرتبـۀ روح خــود بهبه

فـی، هـر یـک از و صحیفۀ ربّانی اسـت و نیـز مراتـب وجـود انسـان از نفـس و قلـب تـا خفـیّ و اخ
ــی الهــی اســت و جزئیــات هــر یــک از مراتــب انســان، یکــی از کتابکتاب هــاي هــاي اصــلی و کلّ

گونـه کـه عـالم کبیـر کـه آفـاقی نـام دارد داراي آغـاز، انجـام، دنیـا و جزیی و فرعـی اسـت؛ و همان
تفسـیر .ك. رآخرت است، عالم صـغیر نیـز کـه انفسـی نـام دارد، آغـاز، انجـام، دنیـا و آخـرت دارد. (

  ).32، 2المحیط، 

  ـ کتاب صغیر و کبیر3ـ 2ـ 3ـ 1
شـود کـه قـرآن از آن ــ کتـاب آفـاقی کـه بـدان کتـاب کبیـر گفتـه می1کتاب بر دو قسم اسـت: 

و کـلّ شـئ احصـیناه فـی امـام مبـین کـه فرمـود: به کتاب مبین و امام مبـین تعبیـر کـرده اسـت؛ چنان
ـــ کتــاب انفســی کــه بــدان کتــاب صــغیر گفتــه 2). 11. (هــود، کــلّ فــی کتــاب مبــین). و 12(یــس، 
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). بــدان اشــاره دارد. 14(اســراء، اقــرء کتابــک کفــی بنفســک الیــوم علیــک حســیباً شــود و کریمــه می
این کتـاب اگرچـه از جهـت انتسـاب بـه شـخص خـارجی، صـغیر اسـت، ولـی از جهـت جامعیّـت 

ــر اســت اگرچــه مجمــل اســت؛ چنان ــر و تفصــیلی اســت.کبی ــاقی، کبی ــاب آف ــه کت (ر.ك. تفســیر  ک
  ).26و  15، 2المحیط، 

صــورت اجمــالی جــامع همــه کتــب اســت و کتــاب صــغیر کــه نفــس جزیــی انســان اســت، به
ــزرگ و بی ــخۀ ب ــت، بهنس ــد آن اس ــهمانن ــاهده و گون ــه مش ــه مثاب ــناخت آن ب ــاهده و ش ــه مش اي ک
  هاست.شناخت همه کتاب

و کتـاب کبیـر آفـاق الهـی، اگرچه کتاب الهـی صـغیر و کبیـر دارد و کتـاب صـغیر انسـان اسـت 
ولی توجه به این نکته الزم است کـه انسـان در مقـام نفـس کتـاب صـغیر اسـت، نـه در مقـامی فراتـر 
از آن. بــه تعبیــر دیگــر آفــاق در مقابــل انفــس قــرار دارد، نــه قلــوب و نــه ارواح و نــه اســرار و نــه 

شـود و ایـن مرتبـه از ده میفراتر از آن، که خفیّ و اخفی اسـت. مقـام نفسـانی انسـان بـا آفـاق سـنجی
اي از آفـاق اسـت و در نتیجـه، صـغیر اسـت، ولـی دیگـر مراتـب وجـود انسـان وجود انسـان نمونـه

ویژه مقام روح و باالتر از آن، با هـیچ امـري قابـل مقایسـه نیسـت، بنـابراین نسـبتی بـا آفـاق نـدارد به
نسـان بـدان اشـاره شـد و کـه در بحـث حقیقـت ااي از وجـود انسـان اسـت، چنانبلکه آفاق رشـحه

  در جاي دیگر نیز به آن خواهیم پرداخت.
ایــن کتــاب داراي ســه مرتبــه اســت: روح، قلــب و نفــس. از جهــت روح بــه منزلــۀ عقــل اوّل و 

صـورت اجمـالی بـه همـه اشـیاء احاطـه دارد. از امّ الکتاب است؛ بـدین جهـت کـه از ایـن جهـت به
منزلـۀ نفـس کلّـی و کتـاب مبـین اسـت بـدین دلیـل جهت قلب که نفس ناطقه نامیده شده است، بـه 

صـورت مفصـل در آن ظهـور دارنـد. از جهـت نفـس منطبـع در بـدن که از این جهت همـه اشـیاء به
شـود بـه منزلـۀ نفـس منطبـع در جسـم کلّـی کـه همـان انسـان کبیـر و که نفـس حیـوانی نامیـده می
  )30، 2باشد. (ر.ك. تفسیر المحیط، کتاب محو و اثبات است، می

هـا و به خاطر همین جامعیّـت انسـان اسـت کـه بـا مطالعـه ایـن کتـاب، گـویی مطالعـه همـه کتاب
یابی بــه هــاي دیگــر و از ایــن بــاالتر، شــرط دســتانجــام شــده اســت، بلکــه شــرط مطالعــه کتاب

حتّـی یتبـیّن لهـم أنّـه الحـق کـه معرفت حق تعـالی، مطالعـۀ ایـن کتـاب و شـناختن آن اسـت؛ چنان
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دان اشاره دارد. این فـراز از آیـه کریمـه شـرطیّه اسـت و معنـاي آن ایـن اسـت کـه ). ب53(فصلت، 
هـا نمایانـدیم تـا آنـان بـه معرفـت حقیقـی دسـت یابنـد. بـه تعبیـر ما آیات آفاقی و انفسی را به آن

ــاقی و انفســی  ــالی در مظــاهر آف ــارت اســت از مشــاهده حــق تع ــه عب دیگــر، معرفــت حقیقــی ک
کـه بـا شـناخت ایـن کتـاب هاسـت؛ چـه اینمطالعـۀ کتـابِ ذاتِ آنمتوقّف بر معرفت بـه نفـس و 

چـه را کـه بخواهنـد مشـاهده کنـد، مشـاهده داننـد و آناست کـه هـر چـه را بخواهنـد بداننـد، می
پـذیر نیسـت، زیـرا کنند. به همـین خـاطر اسـت کـه مطالعـۀ ایـن کتـاب بـراي محجوبـان امکانمی

اي گونــهانــد، بهســتعداد مطالعــۀ آن را از دســت دادهآنــان بــا افکــار و اخــالق و احــوال نادرســت، ا
و مـن کـان فـی که کوري، فصل مقـوّم آنـان گشـته اسـت و در نتیجـه همیشـه کـور خواهنـد بـود 

  ). 72(اسراء،  هذه اعمی فهو فی االخرة اعمی و اضلّ سبیالً.
ــر گشــوده شــدن چشــم  ــف ب ــان، متوقّ ــراي محجوب ــاقی و انفســی و قرآنــی ب مطالعــۀ کتــاب آف

ــه عنایــت بییرت آنبصــ ــه هاســت ک ــن اســت ک ــت نداشــتن ای ــت الهــی اســت. مقصــود از علّ علّ
انـد کـه آن کـار سـبب و علّـت نـزول عنایـات ویـژه حـق تعـالی باشـد، محبوبان کـاري انجـام نداده

یعنی نفی علّت اکتسابی. مطالعـه ایـن کتـاب بـراي محبّـان از طریـق ریاضـت، مجاهـده و تقـوي کـه 
شـود. شـود ـ حاصـل میراي مراتبی اسـت کـه پـس از ایـن بـدان اشـاره میـ سید اعمال است و دا
  ).  277، 1(ر.ك.  تفسیر المحیط، 

که ایـن کتـابی اسـت کـه جـایگزین نـدارد. هـیچ کتـابی بـه تنهـایی و هـیچ موجـودي حاصل آن
طور منفـرد نیسـت کـه بتوانـد جـایگزین انسـان شـود و اسـتعداد مظهـر بـودن را بـراي ذات کامـل به

الی داشته باشـد و محـلّ کلمـات نامتنـاهی او قـرار گیـرد. نسـخه جـامع و صـحیفۀ کامـل کـه حق تع
تواند مظهر ذات حق تعالی باشـد، تنهـا انسـان اسـت؛ بـه همـین خـاطر اسـت کـه او در برخـی از می

إنّـا جعلنـاك کـه حـق تعـالی فرمـود: مراتب هسـتی، جـایگزین حـق تعـالی قـرار گرفتـه اسـت، چنان
ــی االرض  ــۀ ف ــود: 26(ص، خلیف ــدا (ص) فرم ــول خ ــورته). و رس ــی ص ــالی آدم عل ــق اهللا تع . خل

توانــد محــل اوصــاف و اخــالق الهــی قــرار گیــرد، تنهــا انســان اســت کــه می). 11، 4(بحــار االنــوار، 
). و نیــز ســخن حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) 31(بقــره، و علّــم آدم االَســماء کلهــا کــه کریمــۀ چنان
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). بــدان اشــاره دارد. امــر آن حضــرت بــه تخلّــق بــه 129، 61االنــوار، (بحــار تخلّقــوا بــاخالق اهللا کــه: 
  دهنده امکان آن و نیز قابلیّت و استعداد انسان براي تخلّق است.اخالق الهی، نشان
حدّ و انـدازه بـدین جهـت اسـت کـه انسـان بـر خـالف سـایر موجـودات، مظهـر این قابلیّت بی

ال یسـعنی أرضــی و ال حـدیث شـریف قدسـی کــه ذات و صـفات و اسـماء حـق تعـالی اسـت، چنان
ــالی، ســمائی و لکــن یســعنی قلــب عبــدي المــؤمن  ــدان اشــاره دارد، ولــی ســایر 7، 4(عــوالی اللئ ). ب

ــتند، چنان ــاهی و صــفات نامحــدود او هس ــماء نامتن ــا صــفتی از اس ــر اســمی ی ــه موجــودات مظه ک
  د.). بدان اشاره دار164(صافات، و ما منا االّ له مقام معلوم کریمه 

  ـ امّ الکتاب، کتاب مبین، لوح، کتاب محو و اثبات4ـ 2ـ 3ـ 1
امّ الکتاب حضرت علم حـق تعـالی اسـت از جهـت اجمـال و کتـاب مبـین نیـز همـان حضـرت 

جـا کـه مراتـب وجــود انسـان متعـدّد اسـت، هــر اسـت، از جهـت ظهـور تفصـیلی اشــیا در آن. از آن
ــمرتبــه ــا توجــه بــه اجمــال و تفصــیل آن ن امی دارد. از ایــن جهــت کــه او در یــک مرتبــه اي از آن ب

عقل اوّل است و در مرتبۀ بعد، نفـس کلّـی اسـت، کـه هـر دو صـورت امّ الکتـاب اسـت، امّ الکتـاب 
نــام دارد. گــاهی انســان را از جهــت مخلــوق نخســت بــودن کــه همــان عقــل اوّل اســت، امّ الکتــاب 

طــه دارد و از جهــت نفــس کلّــی صــورت اجمــالی بــه همــۀ اشــیاء احانامنــد، بــدین جهــت کــه بهمی
انـد صـورت تفصـیل در آن ظهـور یافتهانـد، بـدین جهـت کـه اشـیاء بهبودن، او را کتاب مبین نامیـده

انـد؛ از ایـن جهـت کـه و نیز از جهت نفس منطبـع در جسـم کلّـی، او را کتـاب محـو و اثبـات نامیده
  این نفس به حوادث و متغیّرات تعلّق دارد. 

و عقلـش امّ الکتـاب اسـت و از جهـت قلـبش کتـاب لـوح محفـوظ اسـت انسان از جهت روح 
ـــ 14(عـبس، صـحف مکرّمـۀ و مرفوعــۀ مطهّـره و از جهـت نفسـش کتــاب محـو و اثبـات اســت. او 

ــران از ادنــاس و ارجــاس و حجــب ظلمــانی کســی آن را مــسّ نمی13 کنــد و ). اســت کــه جــز مطهّ
توانــد بــه ن ســخن امــام صــادق (ع) می). ایــ28یابــد. (شــرح فصــوص الحکــم، ص اســرار آن را نمی

ورة االنســانیۀ هــی أکبــر حجّــۀ اهللا علــی همــین مرتبــۀ انســان اشــاره داشــته باشــد کــه فرمــود:  إنّ الصــّ
خلقه و هی الکتاب الّذي کتبه بیـده و هـی الهیکـل الّـذي بنـاه بحکمتـه و هـی مجمـوع صـورة العـالمین 
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و هـی الحجّـۀ علـی کـلّ  اهد علـی کـلّ غایـبو هی المختصر من العلوم فی اللوح المحفـوظ و هـی الشـ
ــار (ر.ك.  .جاحــد، و هــی الطریــق المســتقیم إلــی کــلّ خیــر، و هــی الصــراط الممــدود بــین الجنّــۀ و النّ

کـه از جهـت قلـبش کـه همـان لـوح محفـوظ اسـت، امـام مبـین نیـز ). حاصل آن765جامع االسرار، 
ــده می ــیط، نامی ــیر المح ــود. (تفس ــه). چنان395و  20، 2ش ــاب از جهت ک ــور، کت ــر، ط ــاي دیگ ه

  مسطور، رقّ منشور و بحر مسجور نیز نامیده شده است 
، کوهی کـه موسـی بـر فـراز آن بـا خـداي متعـال سـخن گفـت، دمـاغ انسـانی اسـت کـه »طور«

مظهر عقل و نطق اسـت و ممکـن اسـت مقصـود از آن فلـک اعظـم باشـد کـه محـدّد جهـات اسـت 
  و همانند دماغ نسبت به انسان است.

گونـه کـه در لـوح قضاءــ کـه همـان روح ، صورت کـلّ نظـام هسـتی اسـت، آن»کتاب مسطور«
  اعظم است ـ نقش بسته است.

، قلب عالم یعنی نفـس ناطقـه کلّیـه اسـت کـه لـوح قـدر اسـت. (تفسـیر المحـیط، »بیت معمور«
2 ،25                              .(  

  یابد.در الواح ظهور می، هیوالي مملوّ از صوري است که »بحر مسجور«
که مقصود از طـور، دمـاغ انسـانی باشـد، کتـاب مسـطور اشـاره بـه معلومـاتی اسـت کـه بنابراین

  در روح انسانی که عقل قرآنی نام دارد، وجود دارد. 
، روح اســت و نشــر آن، ظهــور و پیــدایش آن در بــدن اســت. بیــت معمــور قلــب »رقّ منشــور«

ال اسـت و بحـر مسـجور، مـادّة بـدن اسـت کـه ماالمـال از محـلّ خیـ» سـقف مرفـوع«انسان اسـت، 
  ).  26، 2صور است. (تفسیر المحیط، 

  ـ عین اهللا5ـ 2ـ 3ـ 1
انـد کـه مقصـود از عـین کـه عرفـا گفتهانسان از جهتی دیگر عین اهللا و عـین العـالم اسـت، چنان

باشــد. از ایــن اهللا، انســان کــاملی اســت کــه بــه مقــام برزخیّــت کبــري واصــل و در آن متحقّــق شــده 
نگـرد یـا بـه خـاطر اند که حق تعالی بـه خـاطر نگـاه بـه او بـه جهـان میجهت وي را عین اهللا نامیده

ــان می ــه جه ــان، ب ــه جه ــتی مینگــاه او ب ــه آن هس ــرد و ب ــازل نگ ــویش را ن ــت خ ــد و رحم بخش
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ا ارسـلناك و مـ). و نیـز، 28، 15(بحـار االنـوار، لـوالك لمـا خلقـت االفـالك که فرمود: سازد، چنانمی
ــالمین  ــاء االّ رحمــۀ للع ــق اســت. (ر.ك. 107(انبی ــه خل ــیض و رحمــت الهــی ب ــزول ف ). او واســطۀ ن

  ).758جامع االسرار، 
عبـارت اسـت از بـاطن اسـم حـیّ کـه عـین الحیـاة نامنـد. می عین الحیاةو از جهتی دیگر وي را 

گـز نخواهـد مـرد؛ زیـرا اي خواهـد نوشـید کـه هرهر کس بدان نایل و متحقّق شده باشـد، از چشـمه
در ایـن صــورت بــه حیـات حــق تعــالی زنــده خواهـد گشــت و واســطه حیـات عــالم خواهــد شــد، 

اي که هر عضو یا فردي از عـالم هسـتی کـه بـه حیـات دسـت یابـد، بـه واسـطه اتّصـال بـه او گونهبه
یابـد؛ زیـرا که به حیات حـق تعـالی رسـیده اسـت و عـین الحیـاة شـده اسـت، بـه حیـات دسـت می

). بـه 30(انبیـاء، و جعلنـا مـن المـاء کـلّ شـئ حـیّ یات این فرد، حیـات حـق تعـالی اسـت. کریمـۀ ح
عینـاً یشـرب بهـا عبـاداهللا ). و 7(هـود، و کـان عرشـه علـی المـاء همین نکته اشاره دارد و نیـز آیـات 

ر ). بـه همـین عـین الحیـاة نظـر دارد. ایـن چشـمه اسـت کـه چشـمه کـافو6(انسان، یفجّرونها تفجیراً 
ــره ــده اســت و حضــرت خضــر (ع) قط ــده ش ــوثر نامی ــوض ک ــت (ر.ك. و ح ــیده اس اي از آن نوش

  ). و براي همیشه حیات یافته است.759جامع االسرار، 
یابنـد، بایـد از مراحـل و که به حیات حقیقـی ـ کـه ابـدي اسـت ـ دسـت میبه تعبیر دیگر آنان

یجی اسـت و همـین عبـور از یـک عـالم هـا تـدرعوالم مختلف عبور کنند که عبـور از هـر یـک از آن
ــام دارد. آنان ــاة میو ورود در عــالم دیگــر مــرگ ن ــه عــین الحی صــورت دفعــی همــۀ رســند، بهکــه ب

کننـد و بـه حیـات ابـدي ـ کـه کننـد و یـا در زمـان انـدك از آن عبـور میمراحل و عوالم را طی می
هــا کــه ســند و از همــه ظلمترمــرگ یعنــی انتقــال از عــوالم مــادون بــه عــوالم مــافوق نــدارد ـ می

هــاي عــالم کثــرت و کننــد. همــین ظلمتهــاي عــالم طبیعــت و مقــام کثــرت اســت، عبــور میظلمت
دهـد یـا او را طبیعت است کـه مقـام بُعـد نـام دارد. آب حیـات، سـالک را از ایـن ظلمـات عبـور می

  )760همان، .ك. رسازد. (کند و پاك و منزّه میتطهیر می
ــارت ا ــاة عب ــه ظــاهر چشــمه عــین الحی ــر ب ــد حقیقــی. اگ ــام توحی ســت از چشــمۀ والیــت و مق

کـه در پـی یـافتن ایـن چشـمه نگریسته شود، والیت است و اگر به باطن نظـر شـود، توحیـد اسـت. آنان
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). کـه چشـمۀ 761انـد (همـان، اند مانند خضر و اسکندر، در حقیقت در پـی یـافتن نبـیّ و ولـیّ بودهبوده
اي جـاري شـده هـاي طبیعـی مـادّي کـه از کـوهی یـا تپّـهه آبی هچـون آبها هستند نآب حقیقی همان

  است. 
انــد. عــرش اهللا، عــرش رحمــن و عــرش رحــیم، همــۀ از جهتــی دیگــر انســان را عــرش نامیده

ــدام از آناین ــر ک ــان اســت و ه ــراي انس ــدّد ب ــاوین متع ــا عن ــانه ــا نش ــهه ــی از جنب هاي دهندة یک
ذي رفـع السـموات بغیـر عمـدٍ ترونهـا ثـمّ اسـتوي علـی العـرش؛ اهللا الـکه فرمود: وجودي اوست. چنان

). ایــن عــرش محــل اســتواء و قیــام اهللا اســت و مظهــر ذات مقــدّس اوســت و نیــز فرمــود: 2(رعــد، 
). ایـن عـرش محـل اسـتواء و قیـام رحمـن اسـت. ایـن عـرش 5(طـه، الرحمن علی العـرش اسـتوي؛ 

شـود و از ایـن جهـت مظهـر رحمـت عـام است که به لحاظ مقام کثرت، شامل همـۀ موجـودات مـی
حق تعالی است. به تعبیـر دیگـر، انسـان از جهـت روحـش کـه روح اعظـم اسـت و محـیط بـر همـه 
ــد، مظهــر ذات مقــدّس اهللا و عــرش اهللا اســت. از  ــام دارن ــه او قی هســتی اســت و همــه موجــودات ب

ظـیم این جهت ستون نـامرئی عـالم هسـتی اسـت؛ و از جهـت جسـمش کـه جسـم کلّـی و عـرش ع
شود و شامل همـه موجـودات اسـت، مظهـر رحمـن اسـت. از ایـن جنبـه، او اولـین کثـرت نامیده می

. (ر.ك. جـامع اوّل مـا خلـق اهللا العـرشکـه حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) فرمـود: خلقی اسـت، چنان
). و از جهــت نفــس او کــه لــوح، نفــس کلّــی و کرســی نامیــده شــده اســت، عــرش 1148االســرار، 

کـه بـاطن و روح انسـان مظهـر اهللا، ظـاهر و جسـم او مظهـر رحمـن و نفـس نرحیم است. حاصـل آ
  او مظهر رحیم است. (همان).

ــمان ــراي آس ــان ب ــودن انس ــتون ب ــد و س ــودي عم ــتگی وج ــق و وابس ــارت اســت از تعلّ ها عب
توانــد بــر پــاي ایســتد و در واقــع در گونــه کــه خیمــه بــدون دیــرك نمیها بــه انســان. همانآســمان

ــ ــودن دی ــهصــورت نب ــدون انســان، آســمان نیســتند و وجــود اي نیســت؛ آســمانرك، خیم ــز ب ها نی
ــرو ریخــتن و زوال  ــه از ف ــن عمــد و ســتون اســت ک ــیله ای ــه وس ــالی ب ــد داشــت. حــق تع نخواهن

ها کـه بـه وجـود انسـان چنـین وابسـتگی دارنـد، زمـین و طبیعـت کند. آسمانها جلوگیري میآسمان
بـا فـانی شـدن صـورت انسـان از زمـین و طبیعـت، نـه به طریق اولـی چنـین اسـت؛ از ایـن جهـت، 
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  ماند و نه موجودي زمینی. زمینی باقی می
شـود و دنیـا جا که با انتقـال انسـان بـه آخـرت، آبـادي نیـز بـه آخـرت منتقـل میهمچنین از آن
ــابود می شــود کــه آن حقیقتــی کــه مقصــود از آفــرینش جهــان اســت، گــردد، فهمیــده میویــران و ن

و حقیقتـاً خلیفـه و محـل ظهـور اسـماء الهـی و جـامع حقـایق عـالم هسـتی، از ملـک انسان است و ا
ــرینش و  ــالم آف ــتون ع ــور و س ــت و مح ــوان اس ــات و حی ــاد و نب ــم و جم ــک و روح و جس و فل

  مقصد آن است. انسان با همۀ کوچکی جسمش، در چنین جایگاهی قرار دارد. 
). کـه آفـرینش آسـمان 57(غـافر، نـاس لخلق السـموات و االرض أکبـر مـن خلـق الاما آیه کریمه 

دانــد، بــدین جهــت اســت کــه آســمان و زمــین نســبت بــه و زمــین را از آفــرینش انســان بزرگتــر می
ــر انســان در حکــم پــدر و مــادر اوســت؛ از ایــن ــرده اســت و ب رو، خــداي متعــال مقــامش را بــاال ب

  ).64، 2شرافت آن افزوده است. (تفسیر المحیط، ج 

  ن کبیر و صغیرـ شباهت انسا3ـ 3ـ 1

گونـه روح اعظم یـا خلیفـه و در واقـع انسـان کبیـر، شـباهتی بـا قلـب انسـان صـغیر دارد. همان
کــه روح انســان کبیــر مظهــر اســم اهللا و جســمش مظهــر اســم رحمــن بــود، روح انســان صــغیر کــه 

الیســعنی کــه حــق تعــالی فرمــود: همــان حیــات قلــب صــوري اوســت، مظهــر اســم اهللا اســت، چنان
ــؤمن  أرضــی و ال ــدي الم ــب عب ــعنی قل ــن یس ــمائی ولک ــالی، س ــوالی اللئ ــز حضــرت 7، 4(ع ). و نی

). جســم ایــن روح کــه 116. (اســرار الشــریعه، قلــب المــؤمن عــرش اهللاختمــی مرتبــت (ص) فرمــود: 
کــه حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) فرمــود: صــورت قلــب اوســت، مظهــر اســم رحمــن اســت، چنان

  ).  40، 70(بحار االنوار، . قلب المؤمن بین إصبعین من أصابع الرحمن
ــه همانحاصــل آن ــیم) و ک ــن و رح ــم (اهللا، رحم ــه اس ــن س ــامع ای ــر ج ــان کبی ــه انس ــه ک گون

گونــه کــه روح انســان کبیــر بــه منزلــۀ قلــب در بــدن کمــاالت اجمــالی و تفصــیلی آن اســت و همان
؛ عالم است، انسان صـغیر نیـز مظهـر ایـن سـه اسـم اسـت و روح او بـه منزلـۀ قلـب در بـدن اوسـت

بســم اهللا الــرحمن ). بــه همــین خــاطر اســت کــه انســان را هماننــد 1149ـــ 50(ر.ك. جــامع االســرار، 
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مظهــر اســم اعظــم اســت و از ایــن بســم اهللا الــرحمن الــرحیم گونــه کــه داننــد؛ زیــرا همانمیالــرحیم 
جهت، کلمۀ اهللا اسـت، انسـان نیـز مظهـر اسـم اعظـم اسـت و از ایـن جهـت، کلمـۀ اهللا اسـت، زیـرا 

در قـرآن اسـت؛ بـدین جهـت کـه انسـان هماننـد بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم ن در آفـاق بـه منزلـۀ انسا
ــرحیم  ــرحمن ال ــالی اســت، چنانبســم اهللا ال ــامبر (ص) جــامع همــۀ اســماء و صــفات حــق تع ــه پی ک

). از ایـن جهـت، حقیقـت هـر کمـال 11، 4(بحـار االنـوار، خلـق اهللا تعـالی آدم علـی صـورته فرمود: 
  ).  457، 2ن کبیر و رقیقۀ آن در انسان صغیر وجود دارد. (تفسیر المحیط،وجودي در انسا

کــه حضــرت ختمــی مرتبــت بـه همــین خــاطر اســت کــه انســان آیینــه حـق تعــالی اســت، چنان
ــود:  ــؤمن (ص) فرم ــرآة الم ــؤمن م ــوار، الم ــت دیگــر، 286، 74(بحــار االن ــه ). و در روای ــرآة الخی م

  دهد. االت مؤمن را نشان می). مؤمن همه کم233، 74(همان، المؤمن؛ 
هـا ایـن اسـت کـه منظـور از توانـد معـانی مختلفـی داشـته باشـد. بکـی از آنحدیث شریف می

شـود. معنـی دیگـر گونـه معنـا میکـه بـه نظـر متعـارف همینهر دو مؤمن، انسان مـؤمن باشـد، چنان
ــا ــؤمن و مقصــود از انســان دوم حــق تع ــؤمن اوّل انســان م ــه مقصــود از م ــن اســت ک ــد، ای لی باش

ــده اســت: چنان ــات توحیــدي آخــر ســورة حشــر آم ــه إالّ هــو الملــک کــه در آی هــو اهللا الــذي ال إل
). در 23. (حشــر، القــدوس الســالم المــؤمن المهــیمن العزیــز الجبــار المتکبــر ســبحان اهللا عمــا یشــرکون

دهندة همــه اســماء و صــفات حــق تعــالی اســت؛ چــون مظهــر و ایــن صــورت، انســان مــؤمن، نشــان
  )120ۀ ذات اقدس اوست. مقصود سید همین است. (ر.ك. نقد النقود، آیین

معنـاي دیگـر ایـن اسـت کـه مقصـود از مـؤمن اول، حـق تعـالی و از مـؤمن دوم، انسـان مـؤمن 
دهندة کمــاالت انســان و چشــم و گــوش و قلــب و زبــان باشــد، در ایــن صــورت حــق تعــالی نشــان

گونـه کـه در حـدیث قدسـی آمـده اسـت کـه انیابـد. همکه در قـرب نوافـل تحقّـق میاوست، چنان
الیزال یتقرّب إلیّ العبد حتی أکون سمعه الـذي یسـمع بـه و بصـره الـذي یبصـر بـه و یـده التـی یـبطش 

تـوان بـر گانه را می). هـر یـک از احتمـاالت سـه22، 70(بحـار االنـوار، بها و رجله التـی یمشـی بهـا. 
  حدیث شریف نبوي حمل نمود. 
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  پیدایش کثرت در انسانـ چگونگی 4ـ 3ـ 1

پس از پیـدایش جسـم آدم کـه بـا تنـزالت اسـمایی رخ داد، ایـن جسـم بـه خـاطر فـرد بـودنش 
کـرد و در مانـد، نـوع او تکثّـر پیـدا نمیمیل به نکاح و جفت نداشت و اگـر بـر همـین میـل بـاقی می

لـد و تناسـل مانـد؛ زیـرا بقـاء نـوع آدم جسـمانی و هـر نـوع جسـمانی دیگـر بـه توانتیجه بـاقی نمی
ــدین  ــر توالــد و تناســل اســت؛ ب ــف ب اســت؛ از ایــن جهــت، بقــاء و دوام آدم نیــز در طبیعــت، متوقّ

طور کلّـی زن کمتـر و رو، درجـه و رتبـۀ حـوا و بـهجهت، از دندة چـپ او، حـواء را آفریـد و از ایـن
یهن درجـۀ؛ و للرجـال علـکـه حـق تعـالی فرمـود: طور کلّـی از مـرد اسـت، چنانپایین تـر از آدم و بـه

  رسد. )؛ از این جهت، هرگز به مرتبۀ آدم نمی228(بقره، 
چـه ذات آفرینش حـواء از دنـدة آدم بـود، بـدین جهـت کـه دنـده انحنـاء و خمیـدگی دارد و آن

ــدان ــه همســر و فرزنــدش خواهــد داشــت و ب ها و گــوهرش از خمیــدگی برخــوردار باشــد، میــل ب
ه همسـر و فرزنـدش اشـتیاق دارد ولـی ایـن اشـتیاق مشتاق و مایل خواهـد بـود. اگرچـه مـرد نیـز بـ

بــه خــاطر حــبّ بــه ذات خــود اســت؛ زیــرا همســر و فرزنــد بخشــی از وجــود مــرد اســت. همســر 
گونـه کـه فرزنـد بخشـی از بـدن اوسـت. پـس میـل و اشـتیاق مـرد بـه بخشی از بـدن اوسـت، همان

یاق زن بـه مـرد بـدین همسر و فرزند، میل و اشتیاق بـه بـدن خـود اسـت نـه چیـز دیگـر، ولـی اشـت
جهــت اســت کــه از دنــدة مــرد آفریــده شــده اســت و دنــده خمیــدگی و انحنــاء کــه نشــان اشــتیاق 

  است، دارد. 
میل زن به مرد میل چیزي بـه وطـن خـویش اسـت کـه از آن برآمـده اسـت، ولـی میـل مـرد بـه 
 زن، میل چیزي به اجزاء خـویش اسـت کـه از آن جـدا شـده اسـت. حـبّ حـواء، حـبّ وطـن اسـت
و حبّ آدم، حبّ خود. بـه همـین خـاطر اسـت کـه زن توانـایی بیشـتري بـراي پنهـان کـردن اشـتیاق 

کنـد خود به مرد دارد ولی مرد ایـن توانـایی را کمتـر دارد؛ از ایـن جهـت، طلـب خـود را آشـکار می
ــق زن می ــبّ و عاش ــوق میو مح ــوب و معش ــود و زن محب ــه ش ــبت ب ــر دو نس ــه ه ــردد. اگرچ گ

هــم معلــول یاق دارنــد، ولـی بــه خــاطر شـدت یکــی و ضـعف دیگــري، کـه آنیکـدیگر میــل و اشـت
ســازد و دیگــري آن را حــبّ نفــس و حــبّ وطــن اســت، یکــی (زن) اشــتیاق خــویش را پنهــان می

  ).60، 2کند. (ر.ك.  تفسیر المحیط، آشکار می
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  ـ سریان حیات و نطق و معرفت در سرتا سر هستی5ـ 3ـ 1

بـه خـاطر حیـات یـا نطـق یـا معرفـت اوسـت، زیـرا کمـاالت اهمیت انسان از دیدگاه سـید نـه 
بــه  هسـتی ماننـد حیــات و نطـق و معرفــت و اراده و ماننـد آن سرتاسـر هســتی را فـرا گرفتــه اسـت.

نظر محقّقان از عرفا، هر موجودي بـه انـدازة وجـود خـود تعقّـل یـا تـوان فهـم و شناسـایی دارد کـه 
م و ماننــد آن نامیــد، اگرچــه ایــن تــوان شــناخت تــوان آن را الهــام، فراســت، فطــرت، وحــی، علــمی

جاسـت کـه داراي درجات متعـددي اسـت و در هـر موجـودي بـا موجـود دیگـر تفـاوت دارد. از این
ــ 4ــ عقـل بالفعـل 3ــ عقـل بالملکـه 2ــ عقـل هیـوالنی 1انـد: عقل را به چهار مرتبـه تقسـیم کرده

ـبّ، حِجـی، حِجـر عقل مستفاد. اقسـام و عنـاوین دیگـري نیـز بـراي قـوة ادراك  وجـود دارد ماننـد: لُ
  ها.و نُهی و مانند این

جـا کـه تعقّـل دلیل اجمالی آن این است کـه مطابقـت میـان آفـاق و انفـس شـرط اسـت و از آن
و درجات آن در انفـس وجـود دارد، بـه حکـم مطابقـت، بایـد در آفـاق نیـز وجـود داشـته باشـد؛ از 

ا و قابــل اثبــات باشــد، در مــورد خــود انســان ایــن جهــت، هــر چــه کــه در مــورد انســان صــغیر رو
گونـه کـه دربـاره انسـان صـغیر عـالوه بـر (انسان کبیر) نیـز روا و قابـل اثبـات اسـت؛ بنـابراین، همان

ادراك، مرگ، حیـات، بعـث، نشـر و ماننـد آن هـم از جهـت صـورت و هـم از جهـت معنـی صـادق 
  ).135عه، اسرار الشری.ك. راست درباره انسان کبیر نیز صادق است. (

کـه همــۀ موجـودات بـه انــدازة هسـتی خـود از کمــاالت هسـتی برخوردارنـد؛ بــدین حاصـل آن
گوینـد: کـلّ شـئ لـه ثالثـۀ اشـیاء؛ الحیـاة و النطـق و المعرفـۀ. ایـن نظریـه جهت است کـه عرفـا می

  کنیم:دالیل و شواهدي دارد که به آن اندازه که مورد توجه سید قرار گرفته است، بازگو می
ــ 1 ــا مــن المــاء کــلّ شــئ حــیّ. حــق تعــالی فرمــوده اســت: ـ ــاء، (و جعلن ــه از 30انبی ). آب کنای

حیــاتی اســت کــه در همــۀ اشــیاء ممکــن موجــود، ســریان دارد؛ بــدین جهــت کــه همــۀ ممکنــات 
حـق تعـالی هسـتند و همـۀ اشـیاء در وجـود و در » الحـیّ القیّـوم«موجود، وابسـته و متعلّـق بـه اسـم 

بقـره، (ال إلـه إالّ هـو الحـیّ القیّـوم کـه حـق تعـالی فرمـود: آن هسـتند، چنان کماالت وجود وابسته به
منحصــر بــه حــیّ قیّــوم اســت؛ بنــابراین همــۀ موجــودات وابســته بــه اوینــد و بــه حکــم » الــه). «255

ــوم«تناســب بــین اســم و مظــاهر یــا بــین علّــت و معلــول، همــۀ موجــودات وابســته بــه  از » حــیّ قیّ
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  حیات برخوردارند. 
کـه آب ). اشـاره بـه همـین آب دارد؛ یعنـی پـیش از آن7هـود، (و کان عرشـه علـی المـاء  کریمۀ

ــۀ  ــاري در هم ــی س ــات حقیق ــان حی ــه هم ــی ک ــر آب حقیق ــدا ب ــرش خ ــد، ع ــود یاب ــوري وج ص
ــات همان ــرار داشــت. حی ــودات اســت ق ــا آب در موج ــه روح ی ــاري اســت ک ــام س ــه در اجس گون

هـا بـه حـیّ قیّـوم داراي حیـات کـم تعلّـق آناجسام جـاري اسـت، بنـابراین همـۀ موجـودات بـه ح
کـه هـیچ موجـودي نیسـت مگـر آن، و جعلنـا مـن المـاء کـلّ شـئ حـیّهستند و نیز به حکـم کریمـه 

  ).  118ر.ك. جامع االسرار، حیات در اعماق وجودش ساري است. (
). 21فصـلت، (أنطقنـا اهللا الـذي أنطـق کـلّ شـئ ـ براي اثبـات نطـق بـراي موجـودات، کریمـۀ 2

دلیل مناسبی است. نطق بر دو قسـم اسـت: یکـی نطـق مجـازي کـه تفهـیم مقصـود و مـراد بـه شـیوه 
ــارت اســت از ادراك، خــواه ادراك ذات باشــد  خــاص اســت؛ دیگــري نطــق حقیقــی اســت کــه عب

  خواه غیر ذات، خواه ذاتی باشد خواه غیر ذاتی. 
مـا نطـق مجـازي، چه کمال موجود از جهـت موجـود بـودن آن اسـت، نطـق حقیقـی اسـت، اآن

کمـال موجــوداتی اســت کــه اوالً مقصــود و مــرادي داشـته باشــند؛ ثانیــاً بخواهنــد آن را بیــان کننــد و 
ثالثاً بیـان آن بـراي وجـود و کمـال وجـود و دوام آن بـراي موجـود ضـروري باشـد. امـا موجـوداتی 

بـراي آنـان سـودي که مقصود و مرادي نداشته باشند؛ یـا مشـتاق بیـان آن نباشـند؛ یـا بیـان کـردن آن 
نداشته باشد، بـود و نبـود نطـق بـراي آنـان، مسـاوي اسـت و اهمّیتـی نـدارد؛ بنـابراین اثبـات آن نیـز 

  اهمّیتی ندارد. 
اما نطق حقیقـی یعنـی ادراك و مشـاهده، بـراي هـر موجـودي خـواه مـادّي باشـد خـواه مجـرّد، 

ا کمـال وجـود اسـت و هـر کمال است. بنابراین، نطـق حقیقـی در همـۀ موجـودات وجـود دارد. زیـر
کــه کریمــۀ یــاد شــده نطــق را از بــه اجســام ـ بــدن منــد اســت، عــالوه بــر اینموجــودي از آن بهره
  دهد.انسان ـ نسبت می

. (بحـار االنــوار، یغفــر للمـؤذّن مــدَّ صـوته و بصــره و یصـدّقه کــلّ رطـب و یــابسشـواهد دیگـر: 
ع نـوعی بیـان. تـا چیـزي توانـایی ). شکی نیسـت کـه شـهادت فـرع ادراك اسـت و نیـز فـر104، 84

ادراك نداشته باشـد و نیـز بـه نـوعی آن را اظهـار نکنـد، شـهادت در مـورد آن صـادق نیسـت، پـس 
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هــا بــراي هــا و نیــز توانمنــدي آندهندة ادراك آنشــهادت هــر خشــک و تــري دربــاره مــؤذن نشــان
ن فـی البحـر و الطیـر فـی طالب العلم یسـتغفر لـه کـلّ شـئ حتّـی الحیتـااظهار ادراك خود است. و نیز 

ــوار،الســماء  ــدرجات، 1،173(بحــار االن ــز تســبیح ســنگ4؛ بصــایر ال ــارك )، و نی ــزه در دســت مب ری
ــوار،  ؛ ارشــاد الطــالبین الــی نهــج المسترشــدین، 177، 16حضــرت ختمــی مرتبــت (ص)، (بحــار االن

ــوار، 315 ــر عموم195، 39)، و ســخن گفــتن مــرغ بریــان (بحــار االن یّــت نطــق ). از دیگــر شــواهد ب
  ).119ر.ك. جامع االسرار، است. (
ربّنـا الـذي اعطـی کـلّ شـئ تـوان بـه کریمـۀ ـ براي اثبـات سـریان معرفـت در تمـام اشـیاء می3

هـا بـه وجـود حـق ). اشاره نمـود. مقصـود از هـدایت همـۀ اشـیاء، هـدایت آن50طه، (خلقه ثمّ هدي 
). کـه بـر اسـاس کریمـۀ یـاد شـده 012ر.ك. جـامع االسـرار، تعالی و شهادت به وحـدانیّت اوسـت (

کـه وجـود و یگـانگی حـق تعـالی را به همۀ اشیاء داده شده است. و هـیچ موجـودي نیسـت مگـر آن
لی وجـود دارد کـه سـکوت گویـد: ایندهـد. سـید میشناسد و به آن گـواهی میمی جـا بحـث مفصـّ

  دربارة آن سزاوارتر است. (همان).
و ال طـائر یطیـر بجناحیـه إالّ اُمـم امثـالکم، مـا فرّطنـا فـی  و مـا مـن دابّـۀ فـی االرضآیاتی مانند 

ألــم تــر أنّ اهللا یســجد لــه مــن فــی ). و نیــز، 38انعــام، ( الکتــاب مــن شــئء ثــمّ إلــی ربّهــم یحشــرون
مس و القمــر و النّجــوم و الجبــال و الشــجر و الــدّواب و کثیــر مــن  الســموات و مــن فــی االرض و الشــّ

ــاس ــج، ( الن ــز، 18ح ــد). و نی ــلّ ق ــون  ک ــا یعمل ــیم بم ــبیحه و اهللا عل ــالته و تس ــم ص ــور، (عل ). 41ن
صـالت و تسـبیح شاهدي بر آن اسـت؛ زیـرا روشـن اسـت کـه تـا معرفـت بـه خـالق و ربّ نباشـد، 

  ).  124ر.ك. جامع االسرار، ممکن نیست. (
). اوالً 44اســـراء (و إن مـــن شـــئ إالّ یســـبّح بحمـــده ولکـــن ال تفقهـــون تســـبیحهم، کریمـــۀ 

ــیچ  دهندةنشــان ــابراین ه ــالق و ربّ و یگــانگی اوســت؛ بن ــه خ ــت ب ــرع معرف ــه ف ــبیح اســت ک تس
کـه بـه آفریـدگار خـود شـناخت و علـم دارد، کـه سـه ویژگـی دارد؛ اوّل اینموجودي نیست مگـر آن

کــه بــه تســبیح او اشــتغال دارد. بنــابراین معرفــت در دانــد او یگانــه اســت و ســوم اینکــه میدوم این
ــه شــما تســبیح 116ر.ك.  جــامع االســرار، ارد. (همــۀ موجــودات ســریان د ــه ک ــن جمل ــاً ای ). و ثانی
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هاسـت. از ایـن گذشـته، شـئ نکـره اسـت فهمیـد، تحریـک و تحـریض بـر شناسـایی آنها را نمیآن
کـه بـه تسـبیح حـق تعـالی اشـتغال شود، بنـابراین چیـزي وجـود نـدارد مگـر آنو شامل همه چیز می

  ).091، 2تفسیر المحیط، .ك. ردارد. (

  ـ اقسام حیات و نطق و معرفت1ـ5ـ3ـ 1
  هر یک از کماالت یاد شده بر دو قسم است: حقیقی و مجازي.

ـ حیات حقیقـی عبـارت اسـت از علـم و معرفـت بـه خـداي متعـال. همـۀ موجـودات از ایـن 1
ــات بهره ــد، چنانحی ــود: مندن ــال فرم ــداي متع ــه خ ــموات و االرض ک ــق الس ــن خل ــألتهم م ــئن س و ل
هــا کفّــار ). ایــن اقــرار بــه الوهیّــت و وحــدانیّت اســت. اگرچــه مقصــود از آن25لقمــان، . (لیقــولن اهللا

اســت، ولــی ســید آن را شــاهدي بــر اثبــات حیــات حقیقــی بــراي همــه موجــودات دانســته اســت. 
  ).60(ر.ك.  اسرار الشریعه، 

دون ). و چـون تسـبیح مسـبوق بـه معرفـت اسـت و بـ44اسـراء، (و إن من شـئ إالّ یسـبّح بحمـده 
ــات  ــی حی ــت یعن ــام، داراي معرف ــبیح ع ــه حکــم تس ــۀ موجــودات ب ــس هم ــت، پ ــت محــال اس معرف

  اند.حقیقی
ـ حیات صوري و مجـازي همـان اسـت کـه در عـرف بـدان حیـات گوینـد. سـید ایـن حیـات 2

کــه از ). و نیــز بــه حکــم این30انبیــاء، (و جعلنــا مــن المــاء کــلّ شــئ حــیّ را نیــز بــه حکــم کریمــۀ 
ا هــو موجــود اســت، شــاهدي بــر حیــات صــوري و مجــاري همــۀ موجــودات کمــاالت موجــود بمــ

  ).اسرار الشریعه، همانداند. (ر.ك.  می
گوینـد. ایـن نطـق مشـترك بـین همـۀ ـ نطق مجـازي، همـان اسـت کـه عـرف بـدان نطـق می3

چـه انـد. غیـر از آنکـه آیـات کریمـه و احادیـث شـریف بـدان تصـریح نمودهموجودات اسـت، چنان
الیــوم نخــتم علــی أفــواههم و تکلّمنــا أیــدیهم و تشــهد أرجلهــم بمــا کــانوا یکســبون ه نقــل شــد کریمــ

). داللت بر معرفـت و علـم صـوري و نطـق اعضـاء و پیکـرة انسـان بـه اعمـال اختیـاري او 65یس، (
  اسرار الشریعه، همان)..ك. ردارد. (
ــه حکــم تســبیح عــام، از4 ــل کــه همــۀ موجــودات ب آن  ـــ نطــق حقیقــی عبــارت اســت از تعقّ
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تواننــد کننــد؛ چــون تســبیح مجهــول، مندنــد. زیــرا اگــر خــداي متعــال را نشناســند، تســبیح نمیبهره
  ).همانناشدنی است. (

لقمــان، . (و لــئن ســألتهم مــن خلــق الســموات و االرض لیقــولن اهللاـــ معرفــت حقیقــی و جبلّــی: 5
  )61همان، داند. (). سید کریمۀ یاد شده را نیز دلیلی بر معرفت همۀ موجودات می25

کنـت کنـزاً مخفیـاً فأحببـت أن اُعـرف فخلقـت الخلـق لکـی اُعـرف. و نیز حدیث شـریف قدسـی 
کــه فاعــل معرفــت، خلــق باشــد و معروفیّــت نــزد خلــق محبــوب ). بنابراین199، 87(بحــار االنــوار، 

کنــد. در ایــن صــورت معنــی حــق تعــالی باشــد، ســریان معرفــت را در همــۀ موجــودات اثبــات می
این است که مـن گنجـی نهـان بـودم، دوسـت داشـتم کـه شـناخته شـوم، پـس خلـق حدیث شریف 
کــه فاعــل معرفــت خــداي متعــال باشــد، ارتبــاطی بــه هــا مــرا بشناســند. امــا بنابراینرا آفریــدم تــا آن

  سریان معرفت نخواهد داشت.
ها شـناخته شـده اسـت، اختصـاص بـه انسـان و ملـک ـ معرفت مجازيِ کسبی کـه نـزد انسـان6
  ).61اسرار الشریعه، .ك. رارد. (و جن د

  ـ سیر و سلوك6ـ 3ـ 1

ــۀ  ــراي هم ــاربرد آن ب ــت و ک ــان اس ــار عارف ــه رفت ــوط ب ــلوك مرب ــیر و س ــوان س ــه عن اگرچ
دانـد و بـراي همـۀ موجـودات بـه کـار موجودات، متعارف نیست، ولـی سـید ایـن عنـوان را عـام می

  برد. می

  عمومیت سیر و سلوك 1ـ 6ـ 3ـ 1
تـوان گفـت کـه سـیر و سـلوك و طلـب کمـال نیـز عـام بـوده، گفتـه شـد، می چهبا توجه به آن

شامل همۀ موجـودات اسـت و بـر خـالف نظـر اهـل ظـاهر، هـم موجـودات علـوي سـیر و سـلوك 
اي دارد، ثانیـاً کـه اوالً کمـاالت ویـژهدارند و هـم موجـودات سـفلی. هـیچ موجـودي نیسـت مگـر آن

ــیر آن  ــاً در مس ــت، ثالث ــاالت اس ــب آن کم ــس از طال ــاً پ ــت اســت و رابع ــیر و حرک ــاالت در س کم
ــالش و کوشــش پیوســته اســت. ایــن نکتــه  وصــول بــه آن کمــاالت، در حفــظ و نگهــداري آن در ت
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  )،57هم شواهد نقلی دارد و هم عقلی. (ر.ك.  همان، 

  ـ شواهد نقلی2ـ 6ـ 3ـ 1
فرّطنـا فـی الکتـاب مـن و ما من دابّۀ فی االرض و ال طـائر یطیـر بجناحیـه إالّ اُمـم أمثـالکم مـا ـ أ

  ).  38انعام، (شئ ثمّ إلی ربّهم یحشرون. 
مس و القمـر و النّجـوم ـ ب ألم تـر أنّ اهللا یسـجد لـه مـن فـی السـموات و مـن فـی االرض و الشـّ

  ).  18حج، . (و الجبال و الشّجر و الدّواب و کثیر من الناس
صـافّات کـلّ قـدم علـم صـالته و  السـموات و االرض و الطیـرألم تر أنّ اهللا یسـبّح لـه مـن فیـ ج

  ).  41نور، (تسبیحه و اهللا علیم بما یفعلون. 
  ).44اسراء، (و إن من شئ إالّ یسبّح بحمده ولکن التفقهون تسبیحهم. دـ 

کـه همـۀ موجـودات بـه انـدازة قابلیّـت و استعدادشـان کنـد بـر اینچهار آیۀ یاد شده داللـت می
ها و زمــین و زمــین و اهــل آن؛ آیــۀ دوم شــامل آســمان مــأمور و مکلّفنــد؛ زیــرا آیــۀ نخســت شــامل

طور عــام. از ایــن طور خــاص شــامل همــه اســت و آیــۀ چهــارم بــهمیــان آن دو اســت. آیــۀ ســوم بــه
تـوان فهمیـد کـه همـه رو بـه سـوي حـق تعـالی دارنـد و بـه سـوي او در سـیر و سـفرند و آیات می

  ).  57یعه، کنند. (ر.ك.  اسرار الشرمعرفت و بندگی او را طلب می
صالت و سـجده و تسـبیح حقیقـی (و نـه شـرعی و عرفـی) عبـارت اسـت از تسـلیم و انقیـاد و 

ــه روح او تســلیم و اطاعــت از ارادة الهــی. همان ــواي انســان نســبت ب ــدن و اعضــاء و ق ــه کــه ب گون
گونـه کـه بـدن و اعضـاء و انـد. همانگونهفرمانبرند، همۀ عـالم هسـتی نسـبت بـه حـق تعـالی همـین

انسان در اطاعت دسـتورات روح، توقّـف و نافرمـانی ندارنـد، بلکـه نیـاز بـه امـر و نهـی زبـانی  قواي
ــا ارادة روح، بــه خواســتۀ او تــن در دهنــد؛ و ایــن ســجده و عبــادت حقیقــی میو لفظــی ندارنــد و ب

اي نیســت. همــۀ عــالم هســتی در مــورد امــر و نهــی و گونــه فاصــلهاســت کــه بــین اراده و مــراد هیچ
  اند. (همان).هی همین گونهارادة ال
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  ـ شاهد عقلی3ـ 6ـ 3ـ 1
گونه کـه داللـت بـر سـریان حیـات و نطـق و معرفـت و سـایر کمـاالت وجـودي عقل نیز همان

دهــد. هــا نیــز گــواهی میدر همــۀ موجــودات عــالم هســتی دارد، بــر عبــادت و تســبیح و صــالت آن
راد آن بـه کمـال و نقـص و شـدت زیرا از نظر عقل، وجود حقیقی، یگانـه اسـت کـه تفـاوت بـین افـ

و ضعف است. همـۀ موجـودات در عـین حـال کـه از حقیقـت وجـود یـا ظهـور آن برخوردارنـد، در 
هــا تفــاوت وجــود دارد و ایــن تفــاوت در کمــال و نقــص اســت. موجــودي از ســهم هــر کــدام از آن

 نظر بهـرة وجـودي کـاملتر و موجـودي دیگـر داراي سـهمی کمتـر اسـت. پـس همـه موجـودات در
اصــل وجــود یــا ظهــور آن شــریکند؛ از ایــن جهــت، در کمــاالت وجــود نیــز شــریک و ســهیمند و 

شـوند، در کمـاالت گونه که در اصـل وجـود تفـاوت دارنـد و بـه شـدّت و ضـعف متّصـف میهمان
  اند. گونهوجود نیز همین

ــوي ــودش ق ــه وج ــدیدهرک ــلتر و ش ــوديتر و کام ــاالت وج ــد، کم ــم، تر باش ــد عل اش مانن
تر اسـت و هـر کـه تر و شـدیدتر و کامـلاراده، نطق، حیـات، کـالم، سـمع و بصـر نیـز قـويقدرت، 

ــاقصوجــوش ضــعیف ــود. تر باشــد، کمــاالت وجــوديتر و ن ــز مناســب وجــودش خواهــد ب اش نی
ــا وجــودش از اوصــاف و کمــاالت وجــود برخــوردار  پــس هــیچ موجــودي نیســت کــه متناســب ب

وجـود خـود اسـت. حـبّ بـه ذات یـا عشـق بـه ذات نباشد. یکی از کماالت وجود، دوسـت داشـتن 
ــرا کمــال وجــود  و کمــاالت ذات، یکــی از صــفاتی اســت کــه در همــۀ موجــودات وجــود دارد، زی
تر، اســت. بنــابراین همــۀ موجــودات طالــب خــود و کمــاالت خــود هســتند بلکــه بــه عبــارت دقیــق

سـت یـا محبـوب؛ یـا وجود میان محـبّ و محبـوب دَوَران یـا جریـان دارد. عـالم هسـتی یـا محـبّ ا
طالب است یـا مطلـوب. البتـه ایـن دو صـفت از صـفات وجـود و ریشـۀ آن حـبّ و عشـق بـه ذات 

  است. 
چــه را کــه بــه آن شــباهت و ســنخیّت داشــته خواهــد، هــر آنهــر موجــودي چــون خــود را می

تــوان گفــت ـ و درســت همــین اســت ـ کــه همــۀ موجــودات هــم خواهــد؛ بنــابراین میباشــد، می
طور تبعـی و م مطلوب، هـم عاشـقند و هـم معشـوق. اگـر یکـی اصـالتاً عاشـق اسـت، بـهطالبند و ه

طور فرعـی و تبعـی عاشـق اسـت. هـر کـه فرعی معشوق است و اگر یکی اصـالتاً معشـوق اسـت، بـه
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تـر باشـد، عاشـقیّت او فزونتـر اسـت؛ از تر باشد، معشـوقیّت او بیشـتر و هـر کـه نـاقصتر و کاملتام
دار یقـی حـق تعـالی اسـت و محـبّ حقیقـی، مخلوقـات اوینـد، خـواه جـاناین جهـت، محبـوب حق

جـان، خـواه مـادّي باشـند، خـواه مجرّد.ــ اگرچـه در حـبّ بـه ذات، باشند ـ از نظر عرف ـ خـواه بی
    محبّ حقیقی و محبوب حقیقی تنها اوستـ.

یـابی بنابراین همۀ عالم هسـتی محـبّ اوینـد و رو بـه سـوي او دارنـد و بـراي وصـول و دسـت
به او در سـیر و حرکتنـد؛ از ایـن جهـت، همـه موجـودات داراي سـیر و حرکـت بـه سـوي مطلـوب 

رسـند. البتـه یابی بـه او، بـه کمـال شایسـتۀ خـویش میو محبوب حقیقی خود هسـتند کـه بـا دسـت
تر کــه مبتنــی بــر وحــدت شخصــی وجــود اســت، محــبّ و محبــوب تر و عمیــقاز دیــدگاهی دقیــق

کـه در مقدمـۀ مربـوط بـه توحیـد بـه ). چنان61ــ 62همـان، اعتبـاري اسـت. (یکی است و تعـدّد آن 
  اجمال از آن سخن به میان آمد.

  ـ اقسام سیر و سلوك4ـ 6ـ 3ـ 1
  ـ سیر معنوي2ـ سیر صوري 1به نظر سید هر موجودي دو سیر دارد: 

ت هـا ایـن اسـسیر صوري جمادات این است که بـه مرتبـه گیـاهی برسـند. امـا سـیر معنـوي آن
که به نوعی جزء بدن انسـان شـوند، غـذا و نوشـیدنی یـا دواي او گردنـد و بـدین طریـق جـزء بـدن 

  ها نهاده شود. وي شوند و نام انسان بر آن
ــل و کشــش  ــوان رســند و از حــبّ و می ــۀ حی ــه مرتب ــه ب ــن اســت ک ــان ای ــیر صــوري گیاه س

اي جــزء بــدن انســان گونــههــا ماننــد جمــادات ایــن اســت کــه بهبرخــوردار شــوند. ســیر معنــوي آن
  شوند. 

سیر صوري حیوانات این اسـت کـه بـه مرتبـۀ انسـان برسـند و از کمـال نطـق و تکلّـم و دیگـر 
هـا هماننـد سـیر معنـوي گیاهـان و جمـادات اوصاف ویژة انسان برخـوردار گردنـد. سـیر معنـوي آن

و کمـال  است. به تعبیر دیگـر، کمـال همـۀ موجـودات ایـن اسـت کـه بـه مرتبـۀ انسـان دسـت یابنـد
انسان این است که به حق تعالی دست یابـد. علّـت ایـن امـر ایـن اسـت کـه مقصـد و مطلـوب همـه 

و ســخّر لکــم مــا فــی عــالم انســان اســت و مقصــود و مطلــوب انســان خــداي متعــال اســت. کریمــۀ 
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). اشـاره بـه همـین معنـی دارد و نیـز سـخن حـق تعـالی 13جاثیـه، (السّموات و ما فی االرض جمیعـاً 
). بـه همـین 28، 15(بحـار االنـوار، لـوالك لماخلقـت االفـالك ت ختمـی مرتبـت (ص) کـه: به حضر

  معنی اشاره دارد. 
هـا بـه واسـطۀ انسـان البته اگرچه سیر معنوي همـه موجـودات بـه سـوي انسـان اسـت، ولـی آن

به سوي حـق تعـالی در سـیر و حرکتنـد. انسـان بـراي سـایر موجـودات حکـم امـام و رهبـر را دارد 
ســوي انســان بــه او بــرد. ســایر موجــودات بــا ســیر بــهگــران را در مســیر معیّنــی بــه پــیش میکــه دی
رسند و با همراهی با انسان یا به تبـع حرکـت انسـان بـه سـوي حـق تعـالی، بـه آن مقصـد نهـایی می

لکـلّ وجهـۀ هـو یابنـد و بنـابراین همـه، رو بـه سـوي او دارنـد کـه و غایت قصواي هستی دسـت می
ــاز می). 148ه، بقــر(مولّیهــا؛  ــد، خــواه بیو همــه بــه ســوي او ب واســطه و خــواه باواســطه و در گردن

ــود  ــه ش ــه گفت ــودات درســت اســت ک ــۀ موج ــورد هم ــونم ــه راجع ــره، الی ــرار .ك. ر). (46. (بق اس
  ).62الشریعه،

ـــ ســیر صــوري انســان ایــن اســت کــه بــه مقــام طهــارت و تقــدّس 1انســان نیــز دو ســیر دارد: 
هــاي ناشــی از عــوارض مــادّي و طبیعــی و بــدنی انســانی و آلودگیمَلَکــی دســت یابــد و از 

ــ سـیر معنـوي او ایـن اسـت کـه بـه 2هاي طبیعـی خـالص شـود و بـه مقـام تجـرّد برسـد.کدورت
مرتبۀ نبوّت، رسالت و والیت نایـل گـردد و از ایـن منـزل عبـور کنـد و بـه مقـام وحـدت و یگـانگی 

یــان برداشــتن دوگــانگی اعتبــاري و اســتقرار محــض واصــل شــود. ایــن مقــام عبــارت اســت از: از م
لــی مــع اهللا وقــت الیســعنی کــه حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) فرمــود: وحــدت حــق و خلــق، چنان

مـن رآنـی فقـد رأي الحـق؛ ). و نیـز فرمـود: 360، 18(بحـار االنـوار، فیه ملک مقرّب و ال نبـیّ مرسـل 
و مارمیــت إذ رمیــت کــه فرمــود: ). و بــه همــین معناســت کــالم حــق تعــالی 235، 61(بحــار االنــوار، 
). ایـن مقـام وحـدت در عـین کثـرت و کثـرت در عـین وحـدت یـا نفـی 17. (انفـال، ولکنّ اهللا رمی

در عین اثبـات و اثبـات در عـین نفـی اسـت. ایـن مقصـد نهـایی انسـان اسـت کـه خـداي متعـال در 
  است. ). بدان اشاره کرده9(نجم، ثمّ دنی فتدلّی فکان قاب قوسین أو أدنی کریمۀ 

یابی بـه مقـام فرشـتگان آسـمانی یعنـی بـه مقـام تجـرّد سیر صوري جنّ عبارت اسـت از دسـت



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي سید ـ بخش سومدیشهفصل اول: ان

 
 
 
 

228

هــا وصــول بــه مراتــب انســانی و دریافــت معــارف الهــی ویــژه انســان و تقــدّس. و ســیر معنــوي آن
قل اوحـی إلـیّ أنّـه اسـتمع نفـر مـن الجـنّ فقـالوا إنّـا سـمعنا قرآنـاً که خداي متعال فرمود: است، چنان

  ).2. (جن، نشرك بربّنا أحداًجباً یهدي إلی الرشد فآمنّا به و لنع
ــه و  ــرب خــاص و تنزی ــۀ ق ــام و مرتب ــه مق ــه ب ــن اســت ک ســیر صــوري فرشــتگان آســمانی ای

هـا را از نـو ع خـود ممتـاز و بـر اي دسـت یابنـد کـه خـداي متعـال آنتقدیس برسند، به مقام مالئکه
هـا ایـن اسـت کـه بـه برخـی از ل و دیگـران. سـیر معنـوي آنها برتري داد، مانند جبرئیـل، میکائیـآن

لـو کـه جبرئیـل گفـت: اسراري که انسان از خداي متعـال بـه دسـت آورده اسـت، نایـل گردنـد؛ چنان
). 33(بقــره، فلمّــا أنبـأهم باســمائهم، کــه ). و نیــز چنان283، 18(بحــار االنــوار، دنـوت أنملــۀ الحترقــت 

آدم، بــدین نکتــه اشــاره دارد. بــه همــین خــاطر اســت کــه از  آمــوزش اســماء بــه مالئکــه بــه وســیلۀ
تر و تر و باالتر از فرشـته اسـت، بـدین جهـت کـه سـیر ویـژة انسـان، تـامدیدگاه عرفان، انسان بزرگ

ــل ــرهکام ــهم و به ــز از آن س ــک نی ــر موجــود دیگــري اســت و مالئ ــیر ه ــد. (ر.ك.  تر از س اي ندارن
  ).  63اسرار الشریعه، 

ــی ــن گفت ــیش از ای ــات و 228م (ص پ ــه خــاطر حی ــه اهمیــت انســان ب ــات) (؟). ک ، ســریان حی
ــود  ــتی خ ــدازه هس ــه ان ــاالت ب ــن کم ــتی از ای ــالم هس ــه ع ــرا هم ــت؛ زی ــت او نیس ــق و معرف نط

که بـه علـم و معرفـت او هاي اهمیـت انسـآنبرخوردارند. اینک مناسـب اسـت کـه بـه یکـی از جنبـه
بـر خلقـت اوسـت و بـه تعبیـر دیگـر، علـم قرآنـی ارتباط دارد اشـاره کنـیم و آن تقـدّم علـم انسـان 

  انسان است.

  ـ مقام جمعی انسان7ـ 3ـ 1

یابـد ـ یکی از مقامات انسان، مقام جمـع اسـت کـه پـس از پایـان سـفر سـوم بـه آن دسـت می
  که در جاي خود بدان اشاره خواهیم کردـ.چنان

ی واحـد ببینـد و حـق مقام جمع آن است که بنـده در عـین کثـرت، خـود را در آئینـه حـق تعـال
  تعالی در عین وحدت، خود را در آیینه بنده، کثیر ببیند به گفتۀ شاعر:

ـــ ــی واحدة ـــ و ه ــک فینا ــهدتَ نفس   ســـــماءٍ کثیـــــرةً ذات أوصـــــاف و أ  ش
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ـــا ـــد کثرته ـــک شـــهدنا بع ـــی  و نحـــن فی ـــی و الرائ ـــد المرئ ـــا إتّح ـــا به   عین
بینــی ي اســماء و صــفات میتــو خــویش را در عــین وحــدت در وجــود مرآتــی مــا، کثیــر و دارا

  و ما در تو عینی را شهود کردیم که در آن ـ با وجود کثرت ـ بیننده و دیده شده متّحد گشتند. 
ــام و  ــیچ مق ــاالتر از آن ه ــه ب ــی اســت ک ــۀ وصــول کلّ ــام جمــع حقیقــی و مرتب ــام، مق ــن مق ای

عبـد  شـود وجاسـت کـه حـق تعـالی چشـم و گـوش و دسـت و زبـان عبـد میاي نیست. ایـنمرتبه
کنــت کــه در حــدیث شــریف قدســی آمــده اســت کــه گــردد؛ چناناســم و صــفت و فعــل حــق می

اش حـق تعـالی چشـم و گـوش و زبـان و دسـت و پـاي بنـدهسمعه و بصره و لسانه و یـده و رجلـه، 
شــده اســت و در عــین حــال بنــده نیــز دســت و چشــم و گــوش و زبــان حــق تعــالی شــده اســت، 

). ایـن دسـت تـو نبـود 17(انفـال، یـت إذ رمیـت ولکـنّ اهللا رمـی؛ و مارمکه حق تعـالی فرمـود: چنان
  که تیر انداخت بلکه دست من بود. دست بنده، دست خداست.

ــوار، مــن رآنــی فقــد رآي الحــق؛ و نیــز حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) فرمــود:  ، 61(بحــار االن
أنـا وجـه ود: که مرا ببیند، حـق تعـالی را دیـده اسـت و نیـز حضـرت امیـر مؤمنـان (ع) فرمـ). آن235

، 14، روضــۀ المتقــین؛ 61؛ بصـائر الــدرجات، 194، 24(بحــار االنــوار، اهللا، أنـا یــد اهللا، أنــا جنـب اهللا ... 
ــود: 272 ــز فرم ــوا، ). و نی ــکروا طرب ــکروا، و اذا س ــربوا س ــه، اذا ش ــراباً الولیائ ــوا انّ هللا ش و اذا طرب

ــوا خلصــوا، و اذا خلصــ ــوا، و اذا ذاب ــوا وجــدوا، و اذا وجــدوا طــابوا، و اذا طــابوا ذاب ــوا، و اذا طلب وا طلب
ــبهم.  ــین حی ــنهم و ب ــرق بی ــلوا ال ف ــلوا، و اذا اتّص ــلوا اتّص ــود، .ك. ر(وصــلوا، و اذا وص ــد النق ؛ 119نق

  ).79؛ کلمات مکنونه، 366، قرة العیون؛ 319، العلیۀ
یگـر رسـد، دسـت یابـد، دگاه کـه عبـد بـه مقـام اتّصـال کـه محبّـت در آن بـه ظهـور تـام میآن

). بـه همـین معناسـت توقیـع مبـارك حضـرت 119مانـد. (نقـد النقـود، میان او و حبیبش تفاوتی نمی
بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم. بقیۀ اهللا ـ روحـی و جسـمی لـه الفـدا ـ در اعمـال مـاه رجـب کـه فرمـود: 

اللّهــم إنّــی أســألک بمعــانی جمیــع مــا یــدعوك بــه والة أمــرك المــأمونون علــی ســرّك المستبشــرون 
بامرك الواصفون لقـدرتک المعلنـون لعظمتـک أسـألک بمـا نطـق فـیهم مـن مشـیّتک فجعلـتهم معـادن 
لکلماتک و أرکانـاً لتوحیـدك و آیاتـک و مقاماتـک الّتـی ال تعطیـل لهـا فـی کـلّ مکـان یعرفـک بهـا 
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مـن عرفـک ال فـرق بینــک و بینهـا إالّ أنّهـم عبــادك و خلقـک فتقهـا و رتقهــا بیـدك، بـدؤها منــک و 
سـمائک و أرضـک حتـی  مـألتَإلیـک أعضـاد و أشـهاد و منـاة و أذواد و حفظـۀ و روّاد فـبهم عودها 

  ).  393، 98(بحار االنوار، ظهر أن ال إله إالّ أنت. 
  اند:جاست که عرفا گفتهاین

ــین ــی الع ــین ف ــذا الع ــا ه ــت أم أن ــین  أ أن ــات إثن ــن إثب ــاي م ــاي حاش   حاش
    و نیز:

    انــا مـــن اهـــوي و مــن اهـــوي انـــا  
  ).120نقد النقود، .ك. ر(  

  ـ انسان کامل در طبیعت1ـ7ـ3ـ 1
ــب هســتی داراي ویژگی ــک از مرات ــر ی ــل در ه ــردي انســان کام ــه ف ــاالت منحصــر ب ــا و کم ه

کـه است کـه کمـاالت موجـودات مربـوط بـه همـان مرتبـه جلـوه و ظهـور آن کمـاالت اسـت. چنان
ــا ال ــري ب ــس از آن، براب ــب پ ــۀ وحــدت و مرات ــه شــد در مرتب ــت از گفت ــاوت در ربوبیّ ــت و تف وهیّ

کنـد و هاي اوسـت. انسـان کامـل در تنـزّل خـود و بـه وسـیلۀ آن، عـالم هسـتی را ترسـیم میویژگی
گردد و با رسیدن بـه پایـان سـیر نزولـی خـود، اگرچـه بـه ظـاهر بـا مظـاهر خـود سبب ظهور آن می

ــف،  ــت، (که ــران اس ــد دیگ ــري همانن ــت بش ــن جه ــت و از ای ــون اس ــی 110همگ ــع ). ول در واق
  کماالت دیگران با کماالت او همسان و همگون نیست. 

دیگران در مرتبـۀ کثـرت، شـاهد کثرتنـد و در صـورت مشـاهدة وحـدت، ایـن مقـام بـراي آنـان 
حال است نه ملکـه، زودگـذر همچـون بـرق گذراسـت، ولـی بـراي او مقـام اسـت و در آن اسـتقرار 

ــدت  ــین وح ــرت در ع ــاهد کث ــت او ش ــدین جه ــت؛ ب ــه اس ــدت، از یافت ــاهدة وح اســت و در مش
مـازاغ البصـر و مـا طغـی لقـد رأي مـن آیـات کـه حـق تعـالی فرمـود: شـود، چناناعتدال خـارج نمی

). یعنـی حبیـب مـا در مشـاهدة کثـرت بـا وحـدت خطـا نکـرد و منحـرف 17ـ 18(نجم، ربّه الکبري 
لی کــه نگشــت و از مشــاهدة کثــرت بــه دیــدن غیــر متمایــل نگشــت و در مشــاهدة آیــات حــق تعــا

مظاهر اویند، از حـدّ وسـط کـه توحیـد جمعـی و صـراط مسـتقیم اسـت، خـارج نشـد و حـق را در 
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جلوة مظاهر مشاهده کرد؛ نـه غیـر حـق در جلـوة مظـاهر بـراي او قابـل شـهود اسـت و نـه حـق در 
  ).  584پذیر است. (ر.ك. جامع االسرار، غیر مظاهر مشاهده

ویژگــی منحصــر بــه فــرد انســان کامــل  مشــاهدة همــۀ مراتــب وحــدت در همــۀ مراتــب کثــرت
ــوه ــرت، جل ــان از شــهود وحــدت در کث ــاء کامــل و ســهم آن ــه مشــاهدات ســایر اولی اي از اســت ک

ــات بی ــت. چنانتجلّی ــان اوس ــارك حضــرت پای ــع مب ــه در توقی ــۀ اهللا ک ــن بقی ــت. (اب ــده اس (ع) آم
  ).803؛ شیخ طوسی، مصباح المتهجد، 464طاووس، اقبال االعمال، 

کـه پـیش از ایـن گفتـه شـد، الزم اسـت کـه انسـان کامـل بـا همـه ري این نکته، چنانالبته یادآو
اوصــاف یــاد شــده، خــود ظهــور تــام حــق تعــالی اســت؛ بنــابراین عبــد و مربــوب اوســت؛ خلــق و 

کــه حضــرت امیــر تجلّــی اوســت، اگرچــه خــود مبــدأ و منتهــاي همــه مظــاهر و عبــاد اســت؛ چنان
(بحـار االنـوار،  فینـا، قولـوا إنّـا عبیـد و قولـوا فـی فضـلنا مـا شـئتم.ایّـاکم و الغلـوّ مؤمنان (ع) فرمود: 

10 ،92.(  
انســان کامــل اگرچــه در طبیعــت، جنبــۀ بشــري دارد کــه هماننــد دیگــران اســت، ولــی او نــازل 
شــده مقــام وحــدت اســت و بــه تعبیــر دیگــر از وحــدت بــه کثــرت تنــزّل یافتــه اســت. البتــه همــه 

پـذیرد و ثانیـاً تنـزّل آنـان بـه دیگران بـه وسـیلۀ انسـان کامـل انجـام می ها چنینند ولی اوالً تنزّلانسان
انـد، سـازد و در عـین حـال کـه بشـري زمینیاي وارد نمیعالم کثرت، به مقـام وحـدت آنـان خدشـه

). مقصـود از 1(نجـم، و الـنجم إذا هـوي. کـه حـق تعـالی فرمـود: حقیقتی آسـمانی نیـز هسـتند، چنان
رك رســول خــدا (ص) اســت و معنــی آن ایــن اســت کــه قســم بــه ایــن جــا وجــود مبــانجــم در این

گــاه کــه از عــوالم وحــدت بــه هاســت، آنترین مخلوقــات و بزرگتــرین آنپیــامبر کامــل کــه شــریف
عالم کثرت براي تکمیل کثـرات کـه آغـاز سـفر چهـارم از سـفرهاي چهارگانـه اسـت، تنـزّل یافتـه و 

ــرار،  ــامع االس ــت، (ر.ك. ج ــده اس ــرود آم ــان). 572ف ــر انس ــد دیگ ــه همانن ــال ک ــین ح ها در در ع
  ). هم هست. 7(نجم،افق اعلی در ماوراء طبیعت و به تعبیر قرآن، در  طبیعت است،

ــالغ اگــر در افــق اعلــی نباشــد جبرئیــل نمی ــه او اب ــد او را تعلــیم دهــد و وحــی الهــی را ب توان
حضـرت واحـدیّت اسـت کـه  نماید. مقصود از افق اعلی، پایـان مراتـب عـالم کثـرت و اولـین مرتبـۀ

). و انبیـاء و اولیــاء بـا قــدم خـویش بــه 574پایـان سـیر انبیــاء و اولیـاء اســت (ر.ك. جـامع االســرار، 
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رسـند، جـز حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) کـه حـق تعـالی دربـاره او فرمـود: مراتب باالتر از آن نمی
حـدیّت کـه حضـرت ). او بـه حضـرت وا8ــ 9(نجـم،ثـمّ دنـی فتـدلّی فکـان قـاب قوسـین أو أدنـی. 

تر شـد و بـدان تعلّـق یافـت. قـرب او در ایـن حـال بـه حضـرت ذات احـدي بـه ذات است، نزدیک
باشـد. در ایـن مقـام اسـت کـه قـرب مـانع اندازة دو قوس کمـان یعنـی قـوس امکـان و وجـوب می

ــده شــده ــار از وي برچی ــر اســت و اغی ــه تماشــاي حقیقــت وجــود مشــاهدة غی اند و در نتیجــه، او ب
رســیده اســت کــه عبــارت اســت از مقــام وحــدت ذاتــی و أوأدنــی شســته اســت و بــه مقــام واحــد ن

  ).575مشاهدة حضرت احدیّت. (ر.ك. جامع االسرار، 
چـه کـه پـیش از آن بـا بصـیرت قابـل مشـاهده بـود، اینـک بـا بصـر در همین سفر است کـه آن

لفــؤاد مــا رأي، مـا کــذب اگونــه کــه فرمــود: قابـل مشــاهده اســت. بـه همــین خــاطر اســت کـه همان
گـاه کـه سـالک از عـالم وحـدت )؛ زیـرا آن17(نجـم، مـا زاغ البصـر و مـا طغـی؛ ). فرمود: 11(نجم، 

چـه را کـه پـیش از ایـن سـفر بـا کنـد، آنگردد و سفر چهـارم خـود را آغـاز میبه عالم کثرت باز می
یـن سـفر، کنـد چـون بصـر و بصـیرت در ابصیرت مشـاهده کـرده بـود، اینـک بـا بصـر مشـاهده می

؛ و بـا 587(ر.ك. جـامع االسـرار، رأیـت ربّـی بعـین ربّـی یک حقیقتند. پـیش از ایـن سـفر بـه حکـم 
کنـت کـرد، ولـی اینـک بـه حکـم ). بـا بصـیرت مشـاهده می26اندکی تفـاوت، شـرح اصـول کـافی،

کنـد؛ بـدین جهـت اسـت کـه حـق تعـالی ). بـا بصـر مشـاهده می207، 5(بحار االنوار، سمعه و بصره 
ــار ــاره حــق 17(انفــال، و مارمیــت إذ رمیــت ولکــن اهللا رمــی ه رســولش فرمــود: درب ). و رســول درب

ــود:  ــالی فرم ــق تع ــد رأي الح ــی فق ــن رآن ــرار، م ــامع االس ــود، 587(ر.ك. ج ــد النق ــرار 119؛ نق ؛ اس
چه کـه بـه نـام شـطحیّات از عرفـا نقـل شـده اسـت، مربـوط بـه همـین موضـوع ). و آن63الشریعه، 

). ولـی مربـوط بـه ایــن مقـام نیسـت بلکـه مربـوط بـه مقــام روح 587السـرار، اسـت، (ر.ك. جـامع ا
  شود. است که کثرت برچیده می

(عـوالی اللئـالی، علّمـت علـم االَولـین و اإلخـرین رسول خدا (ص) دربـاره شـب معـراج فرمـود: 
ز چه که پیامبر معصـوم بگویـد، درسـت و مطـابق بـا واقـع اسـت؛ زیـرا او چیـزي ا). و هر آن120، 4

گویــد؛ شــود میگویــد بلکــه بــه وســیلۀ وحــی کــه از جانــب خــدا بــر او نــازل میجانــب خــود نمی
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، 1(تفســیر المحــیط، و مــا ینطــق عــن الهــوي إن هــو إالّ وحــی یــوحی کــه حــق تعــالی فرمــود: چنان
فهمیم کــه او بــه همــه چیــز از کلّــی و جزیــی کــه بــه نــوعی بــه تکمیــل خلــق و )؛ بنــابراین مــی303

). بلکـه بـه غیـر 303، 1تفسـیر المحـیط، .ك. رازل تـا ابـد ارتبـاط دارد، آگـاه اسـت ( هدایت آنـان از
  از آن نیز آگاه است.

سخن سید در این مسأله این اسـت کـه اوالً انسـان کامـل بـه همـه علـوم اولـین و آخـرین آگـاه 
ــاً آن ــوردي صــادق نیســت و ثانی ــیچ م ــاره او در ه ــادانی درب ــن جهــت، ن ــه او اســت؛ از ای چــه را ک

شـود؛ از بگوید، حقّ و صدق اسـت و جـز سـخن صـادق و مطـابق بـا واقـع بـر زبـان او جـاري نمی
گویــد ســخن وحــی چــه کــه میایــن جهــت، کــذب و خطــا و ســهو دربــاره او نارواســت و ثالثــاً آن

  شود.است نه از خویش؛ بنابراین متّصف به ضعف و قصور و فتور و مانند آن نمی

  ـ  مرتبه عارف کامل2ـ7ـ 3ـ 1
که پیش از این گفتـه شـد، توحیـد داراي سـه مرتبـه اسـت: ذاتـی، وصـفی و فعلـی. عـارف چنان

گانه بـا کشـف و ذوق دسـت یابـد و اعتقـاد و قـول و فعـل کامل کسی است که بـه ایـن مراتـب سـه
کـه بـا اسـتدالل و نظـر بـه توحیـد رسـیده اسـت، ). آن291او مطابق آن باشد. (ر.ك. جـامع االسـرار، 

کـه بـاور و گفتـار و رفتـارش بـا مراتـب یـاد شـده چه رسد کـه کامـل باشـد و نیـز آنعارف نیست، 
  موافق نباشد، عارف نیست تا چه رسد به کمال عرفان. 

عارف کامـل کسـی اسـت کـه هـم حقیقـت توحیـد را مشـاهده کـرده باشـد، هـم از آن چشـیده 
ــهباشــد و هــم در گفتــار و رفتــارش ظهــور داشــته باشــد، به ها و هــا و صــفتاتاي کــه همــۀ ذگون

ــوه ــانی باشــد و افعــال در مشــاهدة او، جل اي از ذات و صــفت و فعــل حــق تعــالی باشــد و در آن ف
خود نیز به همراه آنـان متالشـی شـده باشـد و در نتیجـه خـود را ظهـور حـق و حـق را ظـاهر خـود 

  ).293و مدبّر خود بیابد. (همان، 
ــام احســان اســت کــه همــان ــل، مق ــام عــارف کام ــرین مق ــام مشــاهده اســت؛ چنان کمت ــه مق ک

االحسـان أن تعبـد اهللا کأنّـک حضرت ختمـی مرتبـت (ص) در پاسـخ بـه پرسـش از احسـان فرمـود: 
). اگــر بــه حقیقــت مراتــب توحیــد را 203، 69(بحــار االنــوار،  تکــن تــراه فهــو یــراك.تــراه فــإن لــم



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي سید ـ بخش سومدیشهفصل اول: ان

 
 
 
 

234

ــارش بهنمی ــار و رفت ــاور و گفت ــد، ب ــهبین ــویی میگون ــه گ ــد. (ر.اي اســت ک ــرار، بین ــامع االس ك. ج
  بسیار است.» کانّه«و » انّه«). تفاوت میان 300

  ـ والیت3ـ7ـ 3ـ 1
یکی از مراتب انسان، مرتبۀ والیـت اسـت کـه بـه ایـن خـاطر کـه انسـان مظهـر جمیـع اسـماء و 

یابی بـه آن را دارد، اگرچـه همـه مراتـب آن در همـه افـراد صفات حق تعـالی اسـت، اسـتعداد دسـت
ــت  ــه فعلیّ ــان ب ــاري و نمیانس ــل اختی ــباب و عل ــی اس ــاهر، همراه ــر ظ ــز از نظ ــت آن نی ــد. علّ رس

تمسّک به ظاهر شریعت اسـت و در واقـع تنـاکح اسـماء و کیفیّـت ظهـور اسـماء و در نتیجـه حـاکم 
هــا و مغلــوب گشــتن برخــی دیگــر بــر اســاس اســتعداد و اقتضــاي اعیــان ثابتــه شــدن برخــی از آن

  است.
ارت اســت از جانشــینی از ســوي حــق تعــالی یــا از جانــب امامــت از دیــدگاه اهــل طریقــت عبــ

شــود. ولــی بــر دو قســم کــه چنــین امــامتی داشــته باشــد امــام و ولــیّ خوانــده میقطــب زمــان و آن
  است: 

أـ کسی که والیت او ازلیِ ذاتـیِ حقیقـی اسـت کـه ولـی مطلـق نـام دارد. او قطـب اعظـم اسـت 
چرخـد و حقیقـت بـا او سـنجیده ار وجـود او می). که عـالم هسـتی بـر مـد99اسرار الشریعه، .ك. ر(
علـیّ مـع کـه حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) دربـاره حضـرت امیرمؤمنـان (ع) فرمـود: شود؛ چنانمی

ــم أدر الحــق مــع علــیّ حیثمــا دار.  ــۀ، الحــق و الحــق مــع علــیّ اللّه ــۀ المســائل الحاجبی ؛ 56، 1(اجوب
علــیّ صــورت جملــۀ خبــري فرمــود: به ). و در روایــت دیگــر109؛ المســائل الصــاغانیه، 81الجمــل، 

  ).  432، 10(بحار االنوار، مع الحق و الحق مع علیّ یدور حیثما دار. 
ـــ کســی کــه والیــت او کســبی و ارثــی و عارضــی اســت و برگرفتــه از والیــت ولــیّ مطلــق ب

  نامند.است. او را ولی مقیّد، امام و خلیفه می
ت اسـت از فنـاء در حـق و بقـاء بـه حـق و به تعبیر دیگـر، والیـت از نظـر اهـل طریقـت عبـار

آوري و بـاطن آن تصـرّف تصرّف در خلق. والیـت در واقـع، بـاطن نبـوّت اسـت. ظـاهر نبـوّت پیـام
هاسـت. بـه ایـن خـاطر کـه والیـت و نبـوّت، بطـون و ظهـور در خلق با اجـراي احکـام الهـی بـر آن
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ــامبر اســت، (یــک حقیقــت ــروي کامــل از پی ــیّ، پی ــد. نشــان ول ). چــون 99ســرار الشــریعه، ا.ك. ران
  پیامبر هم ظاهر نبوّت را دارد و هم باطن آن را.

تعبیــر دیگــر از والیــت ایــن اســت کــه والیــت فنــاي عبــد از خــویش و قیــام بــه حــق اســت، 
گــاه کــه وي را بــه مقــام قــرب و تمکــین اي کــه حــق سرپرســتی او را بــر عهــده گیــرد تــا آنگونــهبه

دار باشـد و کسـی اسـت کـه حـق تعـالی سرپرسـتی وي را عهـده برساند. با توجه به این معنـی، ولـیّ
ــا آن ــه خــودش وانگــذارد ت ــاز دارد و هرگــز او را ب ــه کمــال او را از نســیان و عصــیان ب کــه وي را ب

ــاند؛ ( ــی برس ــ 101اســرار الشــریعه، .ك. رحقیق ــی 99ـ ــالی ول ــه حــق تع ــن جهــت اســت ک )؛ از ای
). بـا توجـه بـه معنـاي اوّل 196(اعـراف، لصـالحین. و هـو یتـولّی اکـه فرمـود: نیکوکاران اسـت؛ چنان

  و دوم از والیت، ولی اسم فاعل است و با توجه به معناي سوم، ولی، اسم مفعول است.
والیت از منظر اهل حقیقـت بـه قسـم اوّل والیـت اهـل طریقـت نزدیـک اسـت. امـام و ولـی از 

ام االئمـه نـامبردار اسـت کـه نظر اهل حقیقت، ولی مطلق و امـام اعظـم اسـت کـه او بـه قطـب و امـ
مدار هستی و قیـام شـریعت و طریقـت و حقیقـت بـه اوسـت و مراتـب نبـوّت و رسـالت و والیـت 

  ). و هر کمالی، قبسی از کمال ذاتی اوست. 102اسرار الشریعه، .ك. رگردد (به او باز می
نــزّل مظهــر اســماء حــق تعــالی اســت؛ از ایــن جهــت، تجلّیــات حــق تعــالی از طریــق او ت ولــیّ

جـا کـه خلیفـه گانۀ والیـت، او خلیفـه اسـت و از آنکند. با توجـه بـه هـر یـک از تعبیرهـاي سـهمی
گونـه کـه حـق تعـالی با مستخلف باید تناسب داشـته باشـد، ولـی بـا حـق تعـالی تناسـب دارد. همان

شــمار اســت و همــه کمــاالت را داراســت، ولــی و خلیفــه نیــز داراي اســماء و صــفات متعــدّد و بــی
کـه در وجـود خلیفـه، ظهـور کـرده اسـت و بـا گونه است. هیچ اسـم و صـفتی نیسـت مگـر آننهمی

توجه به همین اسماء و صـفات اسـت کـه خلیفـه عنـاوین متعـدّد یافتـه اسـت؛ عنـاوینی کـه وصـف 
  حقیقت متعیّن نخست است و پیش از این بدان اشاره شد. 

  ـ ختم والیت 4ـ7ـ 3ـ 1
رسـانیم. او والیـت، بحـث والیـت را از نظـر سـید بـه پایـان می با اشاره کوتاهی به مسـأله خـتم

ــه را  ــت مطلق ــاتم والی ــه خ ــارح او قیصــري ک ــی و تصــریح ش ــن عرب ــاهر ســخن اب ــالف ظ ــر خ ب
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دانـد، بـه صـراحت و بـا دالیـل قطعـی حضرت عیسـی(ع) و خـاتم والیـت مقیـده را خـود شـیخ می
، عقلـی و کشـفی، خـتم والیـت مطلقـه را کنـد. او بـا ارائـه دالیـل نقلـیبطالن این نظـر را اعـالم می

ــان (ع) می ــژه حضــرت امیرمؤمن ــرار، وی ــامع االس ــد (ر.ك. ج ــ 866دان ــام 793ـ ــاص مق ). و اختص
دانـد کـه بتـوان آن را مـورد تردیـد ختم والیت مقیّـده بـه حضـرت مهـدي (ع) را آشـکارتر از آن می

و آراء صــریح بزرگــان قــرار داد؛ از ایــن جهــت، نظــر قیصــري را کــه خــالف عقــل و نقــل و کشــف 
  )875همان،.ك. رداند. (اهل معرفت است، آمیزش تعصّب، تسنّن و تصوّف می

در مورد مقایسـه شـیخ بـا حضـرت مهـدي (ع) نیـز بـر ایـن بـاور اسـت کـه مقـام کـوچکترین 
وزیر از وزراء مهدي (ع) بـه مراتـب بـاالتر و واالتـر از مقـام شـیخ و امثـال اوسـت. نسـبت شـیخ بـه 

ع) ماننـد نسـبت عـرش و پیرامـون آن بـه قلـب عـارف در سـخن بایزیـد اسـت. بـه حضرت مهدي (
اي از قلـب عـارف گفتۀ بایزیـد، اگـر عـرش و پیرامـون آن صـد هـزار هـزار برابـر شـود و در گوشـه

قرار گیرد، عارف حتـی متوجّـه بـودن آن در قلـب خـود نخواهـد شـد. قلـب عـارف چنـان گسـترده 
اي نـاچیز خواهـد بـود. در هـر پیرامـون آن نسـبت بـه آن ذرّه است که صد هزار هزار برابـر عـرش و

صـورت شــیخ و صـد هــزار هــزار برابـر چــون او اگـر چنــد هــزار برابـر شــود، نسـبت بــه حضــرت 
  مهدي (ع) همان نسبت عرش به قلب عارف را دارد، یعنی ذرّة ناچیزي خواهد بود.

حضـرت مهـدي (ع) ندارنـد؛ از این گذشته شـیخ و امثـال او (بـا همـه بزرگـی) هـیچ نسـبتی بـا 
اي از دریـایی از زیرا نسـبت یـاد شـده مربـوط بـه انبیـاء و رسـوالن و اولیـاء اسـت؛ آنـان نیـز قطـره

دریاهاي کماالت اویند. انبیـاء و اولیـاء نسـبت بـه آن حضـرت چنیننـد، چـه رسـد بـه شـیخ و امثـال 
  ).  894ـ 5االسرار، اند، نه رسولند و نه وصیّ و خلیفۀ رسول. (ر.ك. جامع او که نه نبی

از این گذشته، خـاتم والیـت مطلقـه بـودن شـیخ کـه ادعـاي اوسـت، نـه بـا عقـل اثبـات شـده 
گویـد خـوابی دیـدم کـه بـه نظـرم رسـید کـه تعبیـر است، نه با نقل و نه حتی با کشـف، بلکـه او می

او نیـز آن، رسیدن مـن بـه مقـام خـاتم والیـت مقیّـده اسـت و تعبیـر آن را از دیگـري نیـز پرسـیدم، 
  گوید: بردم، تعبیر کرد. سید میگونه که من گمان میهمان

ــه ــه رؤیاهــا از جنب ــدن خــواب و شــکّی نیســت ک ــد: خــود دی ــه هاي متعــددي مانن شخصــی ک
بیند، تعبیر آن، زمـان آن و شـرایطی کـه در صـدق رؤیـا معتبـر اسـت، مـورد شـک و تردیـد قـرار می



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي سید ـ بخش سومدیشهفصل اول: ان

 
 
 
 

237

، نقلــی و کشــفی مــا را بــر اختصــاص مقــام خــتم گیــرد. از ایــن گذشــته، کســی کــه دالیــل عقلــیمی
ــه حضــرت مهــدي (ع) نمی ــذیرد، چگونــه میوالیــت مقیــده ب توانــد انتظــار داشــته باشــد کــه مــا پ

پذیرنـد، چـه هاي در حـال بیـداري را نمیکـه مـردم یافتـهویژه در ایـن زمآنخواب او را بپـذیریم. بـه
  چه در خواب دیده شده است. رسد به آن

گوید: حـق ایـن اسـت کـه شـیخ بـا بزرگـی مقـام و منـزلتش، در ایـن دو مسـأله یوي باالخره م
آور نیسـت. تعیین خـتم والیـت مطلقـه و مقیـده بـه خطـا رفتـه اسـت و ایـن امـر نیـز هـیچ شـگفت

  ).  76. (یوسف، و فوق کلّ ذي علم علیمویژه که حق تعالی فرمود: به
اسـت. موسـی و خضـر در عـین توجه به داسـتان موسـی و خضـر بـراي حـلّ ایـن مسـأله بـس 

حــال کــه کامــل بودنــد ولــی نســبت بــه یکــدیگر چنــین نبودنــد. موســی تــاب تحمــل شــاگردي و 
همراهــی خضــر را نــدارد، اگرچــه رســول کامــل خــداي متعــال اســت. و شــیخ اگرچــه در غیــر ایــن 
مسأله نسبت بـه دیگـران کامـل اسـت ولـی در ایـن مسـأله نسـبت بـه دیگـران نـاقص اسـت. (ر.ك. 

  ).  900ـ 2السرار، جامع ا

  ـ امانت8ـ 3ـ 1
هــاي اوســت کــه در ســرزمین دل اولیــاء او قــرار دارد و افشــاي آن در تمــام اســرار الهــی امانــت
 إفشـاء سـرّ الربوبیّـۀ کفـر و هتـک أسـتار االلوهیـۀ زندقـۀ.انـد: کـه گفتهحکم کفر و الحاد است، چنان

  ).  7لفنون فی عرایس العیون، ؛ نفائس ا105؛ شرح اصول کافی، 20(ر.ك. جامع االسرار، 
إنّــا عرضــنا االَمانــۀ علــی الســموات و االرض و الجبــال فــأبین أن یحملنهــا و حــق تعــالی فرمــود: 

ــوالً. ــاً جه ــان ظلوم ــه ک ــان إنّ ــا االنس ــا و حمله ــفقن منه ــزاب،  أش ــاکنان 72(اح ــتعداد س ــا از اس ). م
و طیـور و ماننـد آنهـا، آگـاه  هـا یعنـی مالئکـه و جـنّ و حیوانـات و وحـوشها و زمین و کوهآسمان

هـا از هـا (بـدین جهـت کـه خـود اینها و زمـین و کوهبودیم؛ یـا مـا از اسـتعداد هـر یـک از آسـمان
دانسـتیم علم و آگاهی برخوردارند) بـراي واگـذاري امانـت مـا کـه اسـرار ماسـت، آگـاه بـودیم و می

آن را نداشـتند ولـی انســان هـا شایســته دریافـت امانـت نیسـتند؛ چــون اسـتعداد کـه هـیچ یـک از آن
هــاي اوســت. اســتعداد و شایســتگی آن را داشــت و بــه ایــن خــاطر ظلومیّــت و جهولیّــت از ویژگــی
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  ).  36(ر.ك. جامع االسرار، 
ــاد شــده می ــالی در کریمــه ی ــراهم شــدن اســتعداد و گــویی حــق تع ــرین عامــل ف ــد: مهمّت گوی
هـا و موجـودات مربـوط بـه آن از هها و زمـین و کوشایستگی انسـان بـراي حمـل امانـت کـه آسـمان

حمــل آن نــاتوان بودنــد، پــس از جامعیّــت صــوري و معنــوي او، ظلومیّــت و جهولیّــت اوســت. اگــر 
او نیــز ماننــد ســایر موجــودات ظلــوم و جهــول نبــود، شایســته دریافــت و پاسداشــت امانــت الهــی 

  ).  37.(همان، نبود؛ از این جهت، ظلوم و جهول براي ستایش انسان است نه توبیخ و سرزنش
کــه طور اجمــال همــین اســت کــه گفتــه شــد، نــه آنمقصــود از امانــت، حمــل، قبــول و ردّ بــه

ــول باشــد و آن را به ــا معق ــزي محســوس ی ــت چی ــد و امان ــد آن عرضــه کنن صــورت حســی و مانن
ــد، چنان ــه دوش کش ــذیرد و ب ــان آن را بپ ــد و انس ــد و از آن روگردانن ــر کنن ــان در آن نظ ــه مخاطب ک

ــان ا ــان میمحجوب ــی گم ــارف اله ــر از آن ز مع ــالل الهــی بزرگت ــرا عظمــت و ج ــان)؛ زی ــد؛ (هم برن
است که امانتی بزرگ را به نـااهالن واگـذارد یـا عرضـه کنـد؛ چـه خـود، بنـدگانش را بـه خـالف آن 

کـه بـه سـتایش آن دسـته از کسـانی کـه امانـت را بـه اهلـش توصیف و سـفارش کـرده اسـت. چنان
ــه نااهــل،وامی ــه ب ــان فــردوس  گذارنــد ن پرداختــه اســت و آن را صــفت نمــازگزاران حقیقــی و وارث

قـد أفلـح المؤمنـون الـذین هـم فـی صـالتهم خاشـعون و الـذین هـم عـن معرفی کرده و فرموده اسـت: 
و الـذین هـم المانـاتهم و عهـدهم راعـون و الـذین هـم  …اللغو معرضـون و الـذین هـم للزکـاة فـاعلون 

(مؤمنـون،  .وارثـون الـذین یرثـون الفـردوس هـم فیهـا خالـدونعلی صـالتهم یحـافظون، اولئـک هـم ال
  ).  1ـ 11

از این گذشته اگر ظلم در کریمـۀ یـاد شـده بـه معنـی متعـارف آن، یعنـی صـفتی ناپسـند باشـد، 
گونـه نیسـتند و ثانیـاً ها اینکـه اوالً همـه انسـانآید که انسان، فاسق و کـافر باشـد و حـال آنالزم می

د جمعـی آدم اسـت و بایـد مخاطـب حقیقـی آن (آدم) ایـن دو صـفت مخاطب عـرض امانـت وجـو
  که چنین نیست.را داشته باشد و حال آن

اي اسـت کـه از آیـات قـرآن بـه راحتـی اما برابري یـا تـالزم میـان ظلـم و فسـق و کفـر مسـأله
)، فسـق صـفت ابلـیس 50(کهـف، ففسـق عـن أمـر ربّـه،  شود. به عنـوان نمونـه در کریمـهفهمیده می

یحکـم و مـن لمکـه فرمـود: ی شده است. فسـق یعنـی خـروج بنـده از امـر و دسـتور الهـی، چنانمعرف
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فمــن کفــر بعــد ذلــک فاولئــک هــم ). و نیــز فرمــود 47(مائــده، بمــا أنــزل اهللا فاولئــک هــم الفاســقون 
ــور، الفاســقون  ــز 55(ن ــافرون). و نی ــم الک ــالمون ه ــره، الظ ــم در 254. (بق ــر مقصــود از ظل ــس اگ ). پ
ــ ــف و الم ظلــوم، معن ــا ال ــا انســان ب اي متعــارف آن باشــد بایــد آدم در مقــام جمعــی خــویش، کــه ب

کــه اوالً خلیفــۀ اهللا اســت، ثانیــاً حــق تعــالی اســتغراق برابــر اســت، فاســق و کــافر باشــد و حــال آن
  امانت را به او واگذاشته است و فعل خدا حق است و صدق است و عدل. 

ظـالم و فاسـق شایسـتگی پـذیرش امانـت را ندارندــ در اگر امانت را به نااهل سـپرده بـود ـ و 
إنّ اهللا یــأمرکم أن تــؤدّوا کــه خــود فرمــوده اســت کــه واقــع خیانــت در امانــت کــرده بــود و حــال آن

). و واگــذاري امانــت بــه نااهــل، خیانــت در امانــت اســت کــه از آن 58(نســاء، االَمانــات إلــی أهلهــا 
ذین آمنـوا ال تخونـوا اهللا و الرسـول و تخونـوا امانـاتکم و یـا ایهـا الـکـه فرمـود: نهی کرده است؛ چنان

اکم بـه لعلّکـم تتّقـون.  ). پـس اختصـاص مقـام خالفـت الهـی 27ــ 28(انفـال، انتم تعلمون ذلکـم وصـّ
دهندة ایــن اســت کــه او بــه آدم و فرزنــدان او و نیــز واگــذاردن امانــت از طــرف خــدا بــه او، نشــان

ت و ظلــم در آیــه کریمــه نشــان نقــص او نیســت. (ر.ك. شایســتۀ امانتــداري اســت، پــس ظــالم نیســ
  ).  39ـ 43جامع االسرار، 

گونـه اسـت یعنـی صـفتی کـه نشـان از نقـص آدم باشـد، نیسـت بلکـه مـدح و جهول نیز همین
کــه تعلـیم یافتــۀ مسـتقیم خــداي کـه امانــت را پذیرفتـه اســت، نخسـت اینسـتایش اوسـت، زیــرا آن

کـه علـم و آگـاهی او ). و دوم این31(بقـره، آدم االسـماء کلهـا؛  و علّـمکـه فرمـود: متعال اسـت، چنان
ــرین آن ــودات و برت ــایر موج ــتردهاز س ــتند، گس ــه هس ــه مالئک ــا ک ــقه ــت، چنانتر و دقی ــه تر اس ک

(همــان). ســوم ثــمّ عرضــهم علــی المالئکــۀ فقــال أنبئــونی بأســماء هــوالء إن کنــتم صــادقین؛ فرمــود: 
. بـر فـرض کـه آدم در مقـام جمعـی خـود جاهـل باشـد، که جهول به معنـی کثـرت جهـل اسـتاین

کـه همـین انسـان جهـول، مسـجود مالئـک (که نیست) به یقـین جهـول نخواهـد بـود؛ و چهـارم این
کـه از سـوي خـداي علـیم و حکـیم امانـت بـه او واگـذار شـده اسـت و قرار گرفته است؛ پـنجم این

ن بـراي پـذیرش امانـت اسـتعداد و چون واگذاري امانت به نااهـل بزرگتـرین ظلـم اسـت، پـس انسـا
ــذیرش و واگــذاري امانــت اســت، پــس او  شایســتگی دارد و چــون علــم و آگــاهی شــرط اهلیّــت پ
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کــه حــق علــم و آگــاهی کــه شــرط دریافــت امانــت اســت را دارد، پــس جهــول نیســت و ششــم این
تعلــیم تعـالی پـیش از آفـرینش انسـان در طبیعـت کـه جایگـاه ارائـه و واگـذاري امانـت اسـت، او را 

الـرحمن علّـم القـرآن کـه فرمـود: هم تعلـیم قرآنـی کـه همـه تعـالیم را در بـردارد، چنانداده است، آن
  ).5ـ 1(رحمن،  خلق االنسان علّمه البیان.

کریمــه عــرض امانــت نیــز بــه همــین جامعیّــت انســان داللــت دارد؛ زیــرا مقصــود از امانــت بــه 
خاطر کـه دي آن را نپذیرفتـه اسـت؛ بـدیننظر همـه محقّقـان، خالفـت الهـی اسـت کـه هـیچ موجـو

اند. تنهـا انســان بــه ایــن خــاطر کــه کلمــه هــا تــوان و قابلیّــت پــذیرش آن را نداشــتههـیچ یــک از آن
ــه  کامــل الهــی اســت کــه مظهــر ذات احــدي و اســماء و صــفات ســرمدي اســت، امانــت را پذیرفت

  ).255ـ 7، 1تفسیر المحیط، .ك. راست و خلیفۀ اهللا گشته است. (

  ـ تقدّم علم بر خلقت9ـ 3ـ 1
چــه کــه دربــاره اصــول و معــارف و ارکــان هســتی گفتــه شــد و نیــز برابــري و بــا توجــه بــه آن

گــردد و نیــز تقــدّم مقــام تطبیــق آن دو بــا یکــدیگر، اهمیّــت ظهــور علمــی بــراي انســان آشــکار می
شـگفتی شـود؛ امـري کـه بـه تعبیـر سـید سـبب علمی انسان بر مرتبـۀ وجـود خـارجی او روشـن می

  علماء و مفسّران قرآن شده است. 
کـه بـر حسـب و حـال آن الـرّحمن علّـم القـرآن، خلـق االنسـان، علّمـه البیـانحق تعـالی فرمـود: 
گونه باشد که الرحمن، خلـق االنسـان، علّـم القـرآن، علّمـه البیـان. بـه ظـاهر تـا ظاهر، ترتیب باید این

ت؛ پـس نخسـت بایـد انسـان آفریـده شـود، خلقت نباشد، علـم نیسـت و تـا علـم نباشـد بیـان نیسـ
کــه گـاه تعلــیم داده شــود و در پایــان شــیوة بیــان و ارائــه علــوم بــه وي نمایانــده گــردد و حــال آنآن

گـاه او را شـیوه بیـان آموختـه اسـت. گـاه آفریـده اسـت، آنحق تعالی نخسـت تعلـیم داده اسـت، آن
  :کندسید چهار تعبیر براي تقدّم علم بر خلقت ارائه می

دهندة تقـدّم تعلـیم قـرآن بـر خلقـت أـ آیه کریمه در مـورد آدم حقیقـی و رحمـن حقیقـی نشـان
اســت، زیــرا حقیقــت انســان، پــیش از آفــرینش در عــوالم طبیعــت یــا کثــرت، احاطــه علمــی او بــه 

چـه سـبب انسـان بـودن آدم حقیقـی شـده اسـت و پرسـش مالئکـه را پاسـخ اسـماء الهـی اسـت. آن
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اسـت. نخسـت قـرآن و مقـام جمعـی اسـماء را بـه او تعلـیم داده  االسـماء کلّهـا علّم آدمداده است و 
گاه خلقت انسانی یافته است. بـه تعبیـر دیگـر، اگـر تعلـیم قـرآن نبـود، خلقـت انسـان نبـود؛ است، آن

زیرا تعلیم قرآن علّت خلقـت انسـان اسـت و بنـابراین تقـدّم علّـی دارد. بـه بیـان دیگـر علّـت انسـان 
در نتیجــه تقــدّم او بــر ســایر موجــودات تعلــیم قرآنــی اوســت وگرنــه یــا در عــرض  بــودن انســان و

  ها. دیگران قرار داشت یا فروتر از آن
جــا کــه آدم صــوري تنهــا بــه ـــ آیــه کریمــه در مــورد آدم صــوري معنــی دیگــري دارد. از آنب

ن بـر خلقـت رسـد؛ بنـابراین تعلـیم قـرآوسیلۀ تعلیم قرآن بـه نبـوّت، خالفـت و حقیقـت انسـانی می
انسان تقدّم دارد. به تعبیر دیگـر، آدم صـوري قطـع نظـر از تعلـیم قـرآن چیـزي جـز صـورتی علمـی 

گاه انسـان حقیقـی اسـت کـه آدم حقیقـی کـه مظهـر رحمـن اسـت، قـرآن یا ترکیبی خاکی نیست. آن
  حقیقی را که علم به تفاصیل موجودات است، به او تعلیم دهد.

بـه فرزنـدان آدم باشـد، (و نـه ذرّیـه او) در ایـن صـورت نیـز  ـ کریمۀ یـاد شـده اگـر مربـوطج
انسان بـودن فرزنـدان او متوقّـف اسـت بـر تعلّـم قـرآن نـزد پـدر خـویش و جبرئیـل کـه همـان آدم 

  حقیقی است.
دـ کریمـه یـاد شـده در مـورد ذرّیـۀ او و همـۀ افـراد انسـانی نیـز بیـانگر تقـدّم تعلـیم قـرآن بـر 

کـه همـان علـم بـه خـدا و اسـماء و صـفات او و نیـز علـم ز علـم قرآنخلقت است؛ زیرا اگر انسان ا
بهــره باشــد، انســان نیســت بلکــه حیــوان و صــورت اجمــالی و تفصــیلی اســت، بیبــه موجــودات به

لکــه حــق تعــالی فرمــود: تــر از حیــوان اســت، چنانپســت . (اعــراف، اولئــک کاالَنعــام بــل هــم أضــّ
راسـت قامـت و نـه انسـان؛ از ایـن جهـت، علـم قـرآن  ). انسانِ فاقد علم قرآنـی، حیـوانی اسـت179

ســبب انســان شــدن ایــن حیــوان راســت قامــت اســت، پــس بــر انســان شــدن او تقــدّم دارد. (ر.ك. 
  ). چون علّت است و علّت بر معلول خود مقدّم است.1115ـ 9جامع االسرار، 

  ـ مقام علمی انسان  1ـ9ـ 3ـ 1
ب ســجدة موجــودات بــر آدم بــود، عبــارت پــیش از ایــن گفتــیم کــه تســویه و تعــدیل کــه ســب

اي کـه هـیچ اسـمی غالـب یـا مغلـوب واقـع گونـهاست از مظهریّـت وي بـراي همـۀ اسـماء الهـی به
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باشـد و از ایـن جهـت، نشود و به همین خاطر اسـت کـه مظهـر رحمـن کـه خلیفـۀ علـوم اسـت، می
  رد. محیط بر همه علومی است که در حیطۀ مظاهر اسماء یا خود اسماء قرار دا

ــ علـم بـه حـق 1این علـوم کـه ریشـه و اسـاس همـۀ معـارف الهـی اسـت سـه بخـش اسـت: 
ــ علـم بـه انفـس کـه عـالم صـغیر و انسـان 3ـ علم به آفاق که عالم کبیر و انسان کبیر اسـت 2تعالی 

تـر، ریشـه و اسـاس همـۀ معـارف الهـی، شـناخت حـق تعـالی اسـت؛ صغیر است. و به تعبیـر دقیـق
ایی و هـدف نهـایی از شـناخت آفـاق و انفـس شـناخت حـق تعـالی اسـت و بدین جهت که علّت غ

غایــت و هــدفی غیــر از آن، قابــل تصــوّر نیســت؛ زیــرا غیــر او عــدم محــض اســت و عــدم محــض 
ســنریهم شــناختنی نیســت تــا مطلــوب و غایــت واقــع شــود. بــه همــین خــاطر اســت کــه در کریمــۀ 

أو لـم یکـف بربّـک إنّـه علـی کـلّ شـئ ، الحـقآیاتنا فی اإلفاق و فـی أنفسـهم حتّـی یتبـیّن لهـم أنـه 
). معرفــت بــه آفــاق و انفــس مقدمــه شــناخت حــق تعــالی قــرار گرفتــه اســت و 53(فصــلت، شــهید 

هـا بـراي انسـان یابی بـه آنمعرفت حق تعـالی غایـت قصـواي همـۀ معـارف الهـی اسـت کـه دسـت
  ).533ممکن است. (ر.ك. جامع االسرار، 

گونـه کـه معـارف الهـی بـر سـه بخـش وجـود اسـت؛ همان معارف الهی، وجه شـناختنی ارکـان
ــان  ــروع و مظــاهر آن اســت، ارک ــه ف ــایی و غایــت دارد و بقی ــع یــک مقصــد نه ــی در واق اســت ول
وجود نیز سه رکن است ولی در واقـع یـک حقیقـت اسـت و بقیـه فـروع و مظـاهر آن اسـت. ارکـان 

اسـت، یکـی رحمـن اسـت  حقیقت هسـتی یکـی اهللا اسـت کـه مظهـر آن روح اعظـم و انسـان کبیـر
که مظهر آن از نظر معنـی عقـل اوّل اسـت و از نظـر صـورت، عـرش اسـت و دیگـري رحـیم اسـت 

تفسـیر .ك. رکه مظهر آن از نظـر معنـی نفـس کلّـی اسـت و از نظـر صـورت، انسـان صـغیر اسـت. (
  ).  443، 2المحیط، 
ت، اصـول معـارف نیـز تحقّـق یافتـه اسـبسـم اهللا الـرحمن الـرحیم گونه که ارکان هسـتی در همان

ــرحیم در  ــر اســت و انســان بســم اهللا الــرحمن ال ــا آن حقــایق براب ظهــور یافتــه اســت. ایــن معــارف ب
نسبت به آن حقایق مظهر است و نسبت بـه ایـن معـارف، محـیط اسـت؛ بـه همـین خـاطر اسـت کـه 

صـورت علوم و حقایق از حق تعـالی نخسـت بـر انسـان حقیقـی کـه عقـل اوّل و رحمـن اسـت، بـه
صـورت تفصـیل گاه از انسـان حقیقـی بـر نفـس کلّـی کـه رحـیم اسـت، بهگردد و آنمال نازل میاج
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صـورت اجمـالی و تفصـیلی بــر یابـد و از آن (بـه نظـر سـید از رحمـن و رحــیم بـا هـم) بهتنـزّل می
  ).1175شود. (ر.ك. جامع االسرار، سایر مراتب هستی و موجودات آن نازل می

علــوم و حقــایق، بــه وجــود جمعــی اجمــالی در عقــل اوّل کــه امّ بــه نظــر اربــاب تحقیــق، همــه 
ــام دارد، وجــود دارد و به ــوح الکتــاب و قلــم اعلــی ن ــی کــه ل صــورت فرقــی تفصــیلی در نفــس کلّ

محفوظ و کتاب مبین نـام دارد، ظهـور دارد. و نیـز بـه نظـر آنـان انسـان نسـخۀ برابـر بـا اصـل بـراي 
صــورت اجمــالی در کــه اصــل آن بهت مگــر آنعــالم اســت و هــیچ موجــودي در عــالم هســتی نیســ

کـه وجود انسان موجـود اسـت و انسـان موجـودي اسـت کـه همـه عـالم در او منطـوي اسـت؛ چنان
    و فیک انطوي العالم االکبر.حضرت امیر مؤمنان (ع) فرمود: 

به همین خاطر به نظـر آنـان، روح انسـان در بـدن او هماننـد عقـل اوّل در بـدن عـالم اسـت کـه 
کبیر اسـت و قلـب او هماننـد نفـس کلّـی در عـالم اسـت. پـس عقـل اوّل و نفـس کلّـی یـا امّ  انسان

گونــه کــه همــه علــوم و حقــایق بــه اي در وجــود انســان دارد و همانالکتــاب و کتــاب مبــین، نســخه
وجــود جمعــی در امّ الکتــاب و وجــود تفصــیلی در کتــاب مبــین وجــود دارد، در وجــود انســان نیــز 

ون انســان روحــی دارد کــه بــه منزلــۀ امّ الکتــاب اســت و نفســی دارد کــه بــه گونــه اســت؛ چــهمین
منزلۀ کتاب مبین اسـت؛ از ایـن جهـت، اگـر روح و قلـب انسـان بـه بـدن و جسـم و احـوال دنیـوي 

چـه کـه تعلّق نداشت، همانند عقـل اوّل و نفـس کلّـی، عـالم بـه همـه علـوم و حقـایق بـود و هـر آن
  اند.گونهکه برخی از انبیاء و اولیاء اینکرد، چنانمطالعه میدر امّ الکتاب بود، مشاهده و 

بــه تعبیــر دیگــر، روح و قلــب نســخۀ عقــل و نفــس اســت و بــه خــاطر اتّصــال بــه آن دو،   
ــوردار می ــیلی آن دو برخ ــالی و تفص ــایق اجم ــوم و حق ــب از عل ــات روح و قل ــود تعلّق ــود. وج ش

ماننـد. و اتّصـال بـه عقـل و نفـس بـاز می یابیدنیوي بـراي روح و قلـب مـانعی اسـت کـه از دسـت
گونــه کــه وجــود ابــر مــانع رســیدن نــور خورشــید بــه زمــین اســت، وجــود تعلّقــات نیــز مــانع همان

ــوم را  ــه عل ــل، هم ــد، عق ــات نباش ــن تعلّق ــر ای ــب اســت و اگ ــر روح و قل ــل و نفــس ب افاضــۀ عق
ــه آن افاضــه میبه ــتعداد روح ب ــدازة اس ــه ان ــالی ب ــورت اجم ــزص ــس نی ــد و نف ــوم را  کن ــه عل هم
  کند.صورت تفصیلی به اندازة استعداد قلب به آن افاضه میبه

انـد کـه مقابـل لـوح محفـوظ قـرار دارد اي تشـبیه کردههمچنین ارباب تحقیـق قلـب را بـه آیینـه
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ــنعکس می ــایق در آن م ــوم و حق ــانعی در آن نباشــد، همــه عل ــنعکس و اگــر م ــر در آن م شــود و اگ
کـه ایـن آیینـه آلـوده بـه گـرد و غبـار و چـرك اسـت. تعلّقـات دنیـوي دهندة این است نگشت، نشان

همان آلودگی و چرکـی اسـت کـه مـانع تابیـدن حقـایق و علـوم موجـود در لـوح محفـوظ در قلـب 
(بقـره، خـتم اهللا علـی قلـوبهم )؛ 14(مطففـین، کالّ بـل ران قلـوبهم مـا کـانوا یکسـبون؛ شود. کریمۀ می
ــوبهم مــرض  ). و7 ــد آن  و نیزتمثیــل نقاشــی اهــل روم و اهــل چــین در )10(همــان، فــی قل . و مانن

  ).  1099ـ 1103مثنوي معنوي نیز به همین اشاره دارد. (ر.ك. جامع االسرار، 
بــه همــین خــاطر اســت کــه راه تحصــیل علــوم ظــاهري و رســمی بــا راه علــوم بــاطنی تفــاوت 

یـد بـه صـیقل دادن آیینـه اساسی دارد. در تحصـیل علـوم بـاطنی و حقیقـی هماننـد نقّاشـان رومـی با
پرداخــت و موانــع تــابش خورشــید حقیقــت را بــر روح و قلــب برطــرف نمــود. فاعلیّــت از جانــب 
ــام  عقــل و نفــس بــه اذن و ارادة حــق تعــالی تــام اســت، اگــر قابلیّــت نیــز از ســوي روح و قلــب ت

لــی باشــد، ظهــور و تجلّــی علــوم و حقــایق در قلــب و نفــس نیــز تــام خواهــد بــود. اگــر بــه هــر دلی
کــه حــق تعــالی قابلیّــت نباشــد و قلــب آلــوده باشــد، تجلّیــات الهــی را دریافــت نخواهــد کــرد؛ چنان

حم تنزیل مـن الـرحمن الـرحیم کتـاب فصـلت آیاتـه قرآنـاً عربیـاً لقـوم یعلمـون بشـیراً و نـذیراً فرمود: 
ا وقـر و مـن فأعرض أکثرهم فهـم ال یسـمعون و قـالوا قلوبنـا فـی أکنّـۀ ممّـا تـدعونا إلیـه و فـی آذاننـ

  ).  1ـ 4(فصّلت،  بیننا و بینک حجاب فاعمل إنّنا عاملون.
هـاي صـورت قرآنـی نـازل شـده اسـت، ایـن اسـت کـه دلعلّتِ نپـذیرفتن حقـایق الهـی کـه به

هــا مــانع شــنیدن و درك کــردن و قبــول کــردن هــا در حجــاب غلیظــی قــرار دارد و در گــوش آنآن
تعلّـم و دریافـت علـوم حقیقـی را عمـل بـه شـریعت و کـه در کریمـۀ دیگـر شـرط وجود دارد؛ چنان

ــوده اســت:  ــته و فرم ــاطنی دانس ــی و ب ــال قلب ــۀ و کوشــش در انجــام اعم ــاموا التّوری ــم أق ــو أنّه و ل
). یعنـی اگـر 71(مائـده،االنجیل و ما اُنـزل إلـیهم مـن ربّهـم الَکلـوا مـن فـوقهم و مـن تحـت أرجلهـم، 

داشـتند و در انجـام اعمـال قلبـی بـاطنی کـه می پـاعبادت شرعی ظـاهري را کـه شـریعت اسـت، بـه
اي کــه هــیچ یــک مــانع گونــهکردنــد، بهکردنــد و میــان آن دو جمــع میطریقــت اســت، کوشــش می

از بــاالي سرشــان غــذاهاي روحــانی کــه علــوم و حقــایق  شــد و ایــن حقیقــت اســت،دیگــري نمی
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وري و ماننــد آن اســت و از زیــر پایشــان مــدرکات جســمانی کــه عجایــب عــالم مثــال و کشــف صــ
). و در 1179ـــ 80شــدند (ر.ك. جــامع االســرار، شــد و از آن برخــوردار میاســت، بــر آنــان نــازل می

والــذین کریمــه دیگــر شــرط هــدایت یــافتن را جهــاد فــی اهللا معرفــی کــرده اســت و فرمــوده اســت: 
  ).  69. (عنکبوت، جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا

  قويواسطه و بواسطه تعلم بی ـ2ـ9 ـ3ـ1
یابی انسـان بـه علـوم حقیقـی، مطالعـه کتـاب صـغیر اسـت، ولـی هاي دستیکی از مهمّترین راه

باید توجه داشـت کـه اگرچـه مطالعـه کتـاب صـغیر و نفـس انسـان و شـناخت آن بـا مطالعـه کتـاب 
کبیر و شناخت آن بلکه با معرفت حـق تعـالی برابـر اسـت، ولـی یـادآوري ایـن نکتـه الزم اسـت کـه 

شـود، نـه بـه کتاب آسان نیست؛ زیـرا مطالعـۀ آن نـه بـه وسـیلۀ علـوم ظـاهري انجـام می مطالعۀ این
وسیلۀ علوم باطنی بلکـه بـه عنایـت ویـژه الهـی بـا تجلّـی انـوار قدسـی او بـر بنـده و گشـوده شـدن 

ــاب به ــن کت ــالی، اســتعداد مطالعــۀ ای ــی حــق تع ــه وســیلۀ عنایــت ازل صــورت چشــم بصــیرت او ب
  شود.تدریجی فراهم می

ــ 2واسـطه ــ بی1شـود: جلّی این عنایت ویـژه حـق تعـالی بـر بنـده بـه دو صـورت انجـام میت
  ).  257، 1تفسیر المحیط، .ك. رباواسطه. (

ــده  ــر بنــده بــدون واســطه، ســلوك محبــوبی نیــز خوان ــیض از جانــب حــق تعــالی ب حصــول ف
بت بـه ). ایـن نـوع سـلوك و نیـز تجلّـی و نـزول فـیض همـان اسـت کـه نسـ261شود. (همـان، می

هــاي انبیــاء و اولیــاء بــدون واســطه پیشــین و انبیـاء و اولیــاء انجــام شــده اســت. نــزول فــیض بـر دل
  بدون علّت است، بلکه صرفاً به خاطر عنایت حق تعالی است. به عنوان نمونه: 

ــود: 1 ــت (ص) فرم ــی مرتب ــاره حضــرت ختم ــ درب ــۀ و ـ ــاب و الحکم ــک الکت ــزل اهللا علی و أن
). پیداسـت کـه ایـن تعلـیم غیـر 113(نسـاء،  کـان فضـل اهللا علیـک عظیمـاً. تکـن تعلـم وعلّمک ما لم

از تعلیم و انزال قرآن است؛ زیـرا نـزول قـرآن تـدریجی و مفـاد کریمـه یـاد شـده دفعـی اسـت و بـر 
واســطه و فــرض کــه نــزول قــرآن دفعــی باشــد، همــین امــر عنایــت ویــژه حــق تعــالی و تجلّــی بی

نـزول تـدریجی دارد و یـک نـزول دفعـی کـه ایـن نـزول دوم سابقه است و در نتیجـه قـرآن یـک بی
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کــه حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) دربــاره شــب تنهــا بــه خــاطر فــیض و تجلّــی الهــی اســت، چنان
، 4؛ عـوالی اللئـالی، 120. (ابـن ابـی جمهـور، مناقـب، علّمـت علـوم االولـین و اإلخـرینمعراج فرمود: 

  ).  12، 3؛ نور الثقلین، 120
فأشـارت إلیـه قـالوا کیـف نکّلـم مـن کـان فـی (ع) در گهـواره فرمـود:  ـ درباره حضرت عیسی2

المهد صـبیّاً قـال إنّـی عبـد اهللا آتـانی الکتـاب و جعلنـی نبیّـاً و جعلنـی مبارکـاً أینمـا کنـت و أوصـانی 
  ).29ـ 31(مریم،  بالصالة و الزکاة ما دمت حیّاً.

اب بقـوة و آتینـاه الحکـم یـا یحیـی خـذ الکتــ دربـاره حضـرت یحیـی (ع) در کـودکی فرمـود: 3
  ).12(مریم، صبیاً. 

ــت،  ــته اس ــی (ع) افاضــه گش ــر حضــرت عیســی (ع) و حضــرت یحی ــه ب ــاب ک مقصــود از کت
ــۀ  ــرا در کریم ــت؛ زی ــل نیس ــورات و انجی ــل ت ــوارة و االنجی ــۀ و الت ــاب و الحکم ــه الکت (آل و یعلم

بی کـه بـه آن دو پیـامبر ). میان کتاب و تـورات و انجیـل فـرق نهـاده اسـت؛ بنـابراین، کتـا48عمران، 
عطــا شــده اســت، غیــر از تــورات و انجیــل اســت. آن کتــاب، کتــاب آفــاقی کبیــر یــا انفســی صــغیر 

ــور یافته ــل از آن ظه ــورات و انجی ــه ت ــر اســت ک ــوظ اســت. در ه ــوح محف ــاب و ل ــا امّ الکت ــد، ی ان
دهــد کــه آن دو غیــر از کتــاب و صــورت عطــف تــورات و انجیــل بــر کتــاب و حکمــت نشــان می

  ت استحکم
(انعـام، اولئـک الـذین آتنیـاهم الکتـاب و الحکـم و النبـوة. ـ درباره جمعـی از پیـامبران فرمـود: 4

تفسـیر المحـیط، .ك. رواسـطه و بـدون علّـت پیشـین اسـت. (). این نوع نـزول، عطـا و فیضـان بی89
  ).257ـ 9، 1

لوك محبّـی قسم دوم تجلّی و عنایت ویژه حـق تعـالی بـر بنـده، بـا واسـطه اسـت کـه بـه آن سـ
اي کـه بـه تقـوي ـ کـه سـید گونه که حـق تعـالی عنایـت ویـژه خـود را بـر قلـب بنـدهگویند. بدین

االعمال است ـ متّصف گشته، نازل نماید و بـه او علمـی عطـا کنـد کـه حـق و باطـل را از هـم جـدا 
اهللا  إن تتّقــواکــه حــق تعــالی فرمــود: شــود، چنانواســطۀ تقــوي انجــام میســازد. نــزول ایــن علــم بــه

  ).  29(انفال،  یجعل لکم فرقاناً.
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ــور از قرآن ــرآن اســت و منظ ــان ق ــان، هم ــور از فرق ــر برخــی منظ ــه نظ ــان ب ــر فرق ــه در براب ک
شـود. مصطلح قرار دارد، مقـام جمعـی الهـی اسـت کـه از آن بـه توحیـد جمعـی محمّـدي تعبیـر می

از اجمـال و جمـع را  به نظر برخی دیگـر، فرقـان دانشـی اسـت کـه کثـرت را از وحـدت، تفصـیل را
سـازد. مقـام فرقـان، مقـام توحیـد تفصـیلی اسـمایی اسـت کـه متّقـی را بـه مشـاهده از تفرقه جدا می

  کند. حق تعالی در مظاهر صفات و کماالتش هدایت می
چه گفته شد، معنـی کریمـه یـاد شـده ایـن اسـت کـه در مسـیر معرفـت و توحیـد با توجه به آن

ــهمــن و در مقــام شــهود و عیــان مــ طور مطلــق بپرهیزیــد، پــس از علــم ن، اگــر از مشــاهدة اغیــار ب
قرآنی به علم فرقانی و پـس از مطالعـۀ کتـاب قرآنـی بـه مشـاهدة کتـاب آفـاقی راه خواهیـد یافـت و 
به علمی دست خواهید یافـت کـه کاشـف میـان حـق و باطـل باشـد؛ بـه نظـري خواهیـد رسـید کـه 

شـوید کـه حـق و خلـق را از هـم جـدا سـازد ل میجامع میان کثرت و وحدت باشد و به فهمـی نایـ
هــاي شــک و شــبهه بیــرون خواهیــد رفــت و از ورطــۀ جهــل و غفلــت رهــا و در نتیجــه از تاریکی

  ).  290، 1تفسیر المحیط، .ك. رخواهید شد. (
). 2ــ 3(طـالق، و من یتـق اهللا یجعـل لـه مخرجـاً و یرزقـه مـن حیـث ال یحتسـب، که فرمود: چنان

شـود کـه حـق تعـالی راه خـروج از شـبهات و تردیـدها را بـه بنـده بنمایانـد و ییعنی تقوي سـبب م
ــانی از راهــی کــه نــه او گمــان می ــرد و نــه دیگــران، او را برخــوردار از علــوم حقیقــی و اســرار ربّ ب

تفســیر المحــیط، .ك. رســازد. ایــن علــوم مربــوط بــه عــالم غیــب و عــالم عقــول و نفــوس اســت. (
261  .(  

گونـه کـه بایـد، بـرایش حاصـل شـده باشـد، مطالعـه کـه مطالعـه قـرآن، آنبه تعبیر دیگر کسـی 
گـردد؛ یعنـی هـر کـه بـه مطالعـه کتـاب انفسـی کـه در گونه که بایـد بـرایش حاصـل میفرقان نیز آن

جـامع .ك. رـ ( أنـا القـرآن النـاطقکـه حضـرت امیـر مؤمنـان (ع) فرمـود: حقیقت قرآن است ـ چنان
بـه مطالعـه کتـاب آفـاقی، کـه در حقیقـت فرقـان اسـت، دسـت خواهـد  ). پرداخته باشد،385السرار، 

یافت و کسی کـه بـه ایـن مرتبـه رسـیده باشـد، از درجـه اجمـال بـه تفصـیل، از درجـه وحـدت بـه 
کثرت، از درجـه ذات بـه اسـماء و صـفات و از درجـۀ جمعیّـت بـه تفرقـه خواهـد رسـید، بلکـه بـه 

اي کـه توجـه بـه هـیچ یـک مـانع و حجـاب گونـهدرجۀ جمع میان این متقـابالت خواهـد رسـید بـه
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دیگري نخواهد شد و در این صورت اسـت کـه اوّل بـا آخـر، ظـاهر بـا بـاطن، کثـرت بـا وحـدت و 
ــا تفرقــه مغــایرتی نخواهــد داشــت، بلکــه هــر کــدام عــین دیگــري خواهــد بــود و در ایــن  جمــع ب

ــه مقــام اســتقام ــق، واصــل ب ــل، عــارف، موحــد، محقّ ت و تمکــین، صــورت اســت کــه کامــل، مکمّ
ترین درجـه توحیـد و غایـت قصـوي، متخلّق به اخالق حق و اربـاب یقـین خواهـد شـد و بـه عـالی

، اشــاره بــه آن لــیس وراء عبــادان قریــۀکننــد و بــه احــدیّت فــرق بعــد از جمــع تعبیــر می آنکــه از 
  ).  291، 1تفسیر المحیط، .ك. راست، خواهد رسید. (

إتّقـوا اهللا حـقّ تقاقـه و التمـوتنَّ إالّ ایسـته اسـت و کریمـه گونـه کـه شهرگاه انسان بـه تقـوي آن
). بـدان اشـاره نمـوده اسـت، دسـت یابـد و بـه وظـایف مربـوط بـه 102(آل عمـران، و أنتم مسلمون 

آن بپردازد و از قلب خویش حجـاب کثـرت و تفرقـه را بزدایـد و بـه صـفا و پـاکی تـام برسـد، حـق 
گــردد و عــالم ه در نتیجــه چشــم بصــیرت وي گشــوده میتابانــد کــتعــالی نــور خــویش را بــر او می

ــر او آشــکار می ــروت ب ــارف و ملکــوت و جب شــود و از آســمان جــود و عنایــت او، حکمــت و مع
مــن أخلــص هللا تعــالی کــه رســول خــدا (ص) فرمــود: علــوم و حقــایق بــر دل او خواهــد باریــد؛ چنان

جوامـع اخبـار بـا انـدك تغییـري آمـده (در أربعین صباحاً ظهرت ینابیع الحکمـۀ مـن قلبـه علـی لسـانه 
بـه جـاي مـن اخلـص، مـا اخلـص عبـد و بـه  68، 2است. به عنـوان نمونـه: در عیـون اخبـار الرضـا 

، بــه جــاي عــدة الــداعیبــه نقــل از  242، 70جــاي ظهــرت، جــرت آمــده اســت و در بحــار االنــوار، 
الحکمـۀ فقـد اُوتـی  یـؤتَ الحکمـۀ مـن یشـاء و مـن یـؤتیظهرت، فجّـر اهللا آمـده اسـت.). و کریمـۀ 

ــاب  ــوا االلب ــذّکّر إالّ اُول ــا ی ــراً و م ــراً کثی ــره، خی ــرده اســت. (269(بق ــاره ک ــدان اش ــیر .ك. ر). ب تفس
  ).262ـ 3، 1المحیط، 

  مراتب تقوي 3 ـ9 ـ3ـ1
پــیش از ایــن گفتــه شــد کــه مطالعــۀ کتــاب آفــاقی و انفســی و قــرآن بــراي محجوبــان نــاممکن 

و بــراي محبّــان از طریــق ریاضــت و مجاهــده و تقــوي کــه علّــت اســت اســت و بــراي محبوبــان بی
جــا کــه راه رشــد و تکامــل اختیــاري انســان از ســیر شــود و از آنســید االعمــال اســت، حاصــل می

گذرد، بنابراین کسب تقـوي بـه عنـوان شـرط توانـایی مطالعـه کتـاب تکـوین و تشـریع و معرفت می
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  پردازیم.اتب آن مینفس، امري الزم و ضروري است. اینک به اشاره به مر
ــه مناســب اســت کــه ســید، علــوم را از  ــادآوري ایــن نکت ــه مراتــب تقــوي، ی پــیش از اشــاره ب

ها یــا محجوبنــد یــا محــبّ یــا محبــوب؛ بــه تعبیــر دیگــر، یــا گویــد: انســاندانــد و میمحبوبــان می
و یـا  انـد یـا مـتعلّم در راه نجـاتاصحاب شـمالند یـا اصـحاب یمـین و یـا سـابقون؛ یـا عـالم ربّانی

همج رعـاع؛ یـا عامنـد یـا خـاص و یـا خـاص الخـاص؛ یـا اهـل بدایتنـد یـا اهـل وسـط و یـا اهـل 
گویـد: ظـالم، اصـحاب شـمال، اصـحاب نهایت؛ یا ظالمند یا مقتصد و یـا سـابق بـه خیـرات. وي می

ــاقی و انفســی  ــاب آف ــۀ کت ــه از مطالع ــد ک ــدایت، یــک گروهن ــام و اهــل ب ــاع، ع ــج رع مشــئمه، هم
  که آنان در حکم نابینایان هستند و گمراهند و محجوب.این اند، چهبهرهبی

مقتصــد، اصــحاب یمــین، اصــحاب میمنــه، مــتعلّم بــر ســبیل نجــات، اهــل وســط و خــاص نیــز 
ــته ــک دس ــاصّ ی ــانی، خ ــالم ربّ ــابقون، ع ــاالخره س ــد و ب ــت و محبّتن ــال و معرف ــان اهــل کم اند. این

ــرات، همــه محبــوب هســتن ــه خی ــت، ســابق ب ــ 7، 1تفســیر المحــیط، .ك. رد. (الخــاصّ، اهــل نهای ـ
)؟ مرتبـۀ اهـل بـدایت را توحیـد فعلـی دانسـته و آن را مطـابق بـا فـراز 259).ـ در جـاي دیگـر( 276

). معرفــی کردنــد و از چهــار 93(مائــده، لــیس علــی الــذین آمنــوا و عملــوا الصــالحات دوم از کریمــۀ 
ــرار داده ــۀ دوم ق ــان را در مرتب ــه تقــوي و ایمــان، آن ــناندـــ. مرتب ــدایت را رو نمــیاز ای ــوان اهــل ب ت
  اصحاب شمال، ظالم، اصحاب مشئمه و همج رعاع دانست.

یمین و شمال دو معنی دارد. یـک معنـی آن مربـوط بـه یمـین و یسـار اسـت کـه عبـارت اسـت 
از توجه به حق و خلق. یمین و راست بـه معنـی رو بـه حـق داشـتن و یسـار بـه معنـی رو بـه خلـق 

؛ نــور 383، 1عناسـت آفــرینش حــوا از جانــب چـپ آدم (همــان؛ صــافی، داشـتن اســت. بــه همــین م
  ). که پیش از این بدان اشاره شد. 324، 14؛ مستدرك الوسایل، 33المبین، 

معنــی دوم آن توجــه داشــتن بــه عقــل و نفــس اســت. راســت و چــپ در ایــن معنــی برابــر بــا 
ه قلـب بـه سـوي عقـل و یمین و شمال است. اصحاب یمین و شـمال بـه همـین اعتبـار اسـت. هرگـا

اوامر او گرایش داشـته باشـد، از اصـحاب یمـین اسـت و هرگـاه بـه نفـس و احکـام آن میـل داشـته 
رود؛ زیـرا قلـب داراي دو جهـت اسـت، یـک جهـت رو بـه باشد، از اصـحاب شـمال بـه شـمار مـی

قلــب المــؤمن روح و عقــل دارد و جهــت دیگــر رو بــه نفــس و جســد دارد. حــدیث شــریف نبــوي 
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). بـه همـین نکتـه اشـاره دارد. مقصـود از دو 40، 70(بحـار االنـوار، بعین مـن اصـابع الـرحمن بین اص
  ).264تفسیر المحیط، .ك. رانگشت همان دو صفت قلب است (گرایش به عقل و نفس). (

ــ تقـواي اهـل بـدایت، مرتبـۀ عـوام، توحیـد 1گـردد: طور کلّی به سـه قسـم تقسـیم میتقوي به
(عـوالی أعـوذ بعفـوك مـن عقابـک ). و 93(مائـده، إذا ما اتّقـوا و آمنـوا و عملـوا الصـالحات فعلی که 
  ). بدان اشاره دارد. 114، 4اللئالی، 
ــ تقــواي متوســطان، خــواص، توحیــد وصــفی کــه 2 ــوا ـ ــوا و آمن ــمّ اتّق ــده، ث أعــوذ ). و 93(مائ

  (عوالی اللئالی، همان). بدان اشاره دارد.برضاك من سخطک 
ــواي3 ــ تق ــه  ـ ــی ک ــد ذات ــت، خــاص الخــواص و توحی ــوا و احســنوا اهــل نهای ــمّ اتّق ــده، ث (مائ

). بـدان 4(انفـال، اُولئـک هـم المؤمنـون حقـاً (عـوالی اللئـالی، همـان). و و أعـوذ بـک منـک همـان). 
  بندي توحید به این تقسیم و توضیح آن اشاره شد.)اشاره دارد. (پیش از این در جمع

  مراتب تفصیلی تقوي
  فصیلی تقوي به ترتیب از این قرار است:مراتب ت

  چه که به لحاظ شرعی حرام است.ـ پرهیز از آن1
  ـ پرهیز از امور حالل مگر به قدر ضرورت2
  ـ پرهیز از ریاء3
  ـ پرهیز از کثرت در وحدت4
  ـ پرهیز از تفرقه در جمع 5
  ـ پرهیز از شک با یقین6
  ـ پرهیز از شرك با توحید7
  ظاهر قرآن بدون دسترسی به باطن آن ـ پرهیز از توقّف بر8
  ـ پرهیز از رؤیت نفس با رؤیت رب9ّ

ـ پرهیز از مشـاهده وجودهـاي مقیـد بـا وجـود مطلـق یعنـی پرهیـز از مشـاهده وجـود خلـق 10
  با وجود حق.
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مقصـود از تقــوایی کــه شــرط مطالعـه و مشــاهده حــق تعــالی در مظـاهر آفــاقی و انفســی اســت 
عبیــر شــده اســت، مرتبــۀ دهــم تقــوا اســت و هــدایت قرآنــی کــه در کــه از آن بــه کلمــات و آیــات ت

). بـدان مشـروط گشـته اسـت، همـین مرتبـه 3(بقـره، ذلک الکتاب ال ریب فیـه هُـدي للمتقـین کریمه 
توانـد ویـژه است. زیـرا مطلـق هـدایت قرآنـی مربـوط بـه همـه عالمیـان اسـت؛ از ایـن جهـت، نمی

ه و مشـاهده حضـرت حـق در مظـاهر آفـاقی و انفسـی چـه ویـژه آنـان اسـت مطالعـمتّقیان باشـد. آن
  ).283ـ 5، 1تفسیر المحیط، .ك. راست. (

ــم اســت، همان گونــه کــه طالــب علــوم رســمی و ظــاهري در کســب آن علــوم نیازمنــد بــه معلّ
جـا کـه شـیوه حصـول ایـن علـوم طالب علوم حقیقی و باطنی نیز نیازمند به معلّـم اسـت، ولـی از آن

یابی بـه علـوم رسـمی و ظـاهري متفـاوت اسـت، معلـم آن دو نیـز یوة دسـتبراي روح و قلب از شـ
ــه شــرح ایــن دو امــر کــه شــیوة تعلــیم آنمتفــاوت اســت، چنان ــز متفــاوت اســت؛ و اینــک ب هــا نی

  پردازیم.می

  معلم علوم حقیقی 4 ـ9 ـ3ـ1

بقــره، (و اتّقــوا اهللا و یعلّمکـم اهللا کـه خــود فرمـود: معلـم علـوم حقیقــی حـق تعــالی اسـت؛ چنان
). و نیـز 113(نسـاء، تکـن تعلـم و کـان فضـل اهللا علیـک عظیمـاً و علّمـک مـا لـم). و نیز فرمود: 282

ــا  ــماء کلّه ــم آدم االس ــره، و علّ ــز، 29(بق ــان. ). و نی ــه البی ــان علّم ــق االنس ــرآن خل ــم الق ــرّحمن علّ ال
اســت و در ). کریمــه اخیــر اشــاره بــه تعلــیم قرآنــی دارد کــه بــه رحمــن نســبت داده 1ـــ 3(رحمــن، 

). اشـاره بـه تعلـیم فرقـانی دارد 29(انفـال، یا أیها الذین آمنـوا إن تتّقـوا اهللا یجعـل لکـم فرقانـاً کریمۀ 
که بـه اهللا نسـبت داده اسـت. معنـاي آن ایـن اسـت کـه اگـر تقـوي پیشـه سـازید و از مشـاهدة غیـر 

علـم فرقـانی را کـه بپرهیزید و در عـالم، کثـرت و مظـاهر غیـري را بـا حـق تعـالی مشـاهده نکنیـد، 
عبارت است از مشاهدة تفصیلی حـق تعـالی در عـالم کثـرت و مظـاهر، بـه شـما عطـا خواهـد کـرد. 

  ).  1124(ر.ك. جامع االسرار، 
با توجه به کریمۀ یاد شـده، اوالً تقـوي مقدمـۀ تعلـیم الهـی اسـت و ثانیـاً عـالیترین مرتبـۀ تقـوي 

و کـه فرمـود: طور مطلـق؛ چنانهدة غیـر اسـت بـهپرهیـز از مشـا که مقدمه تعلیم علم فرقـانی اسـت،
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). یعنــی کســی کــه چنــین 2(طــالق، مــن یتّــق اهللا یجعــل لــه مخرجــاً و یرزقــه مــن حیــث الیحتســب 
تقوایی پیشه سـازد، راه خـروج از ظلمـات کثـرت را بـدو نشـان خـواهیم داد و علـم توحیـد حقیقـی 

اي کــه در گونــهایق الهــی را بهرا کــه نــور حقیقــی اســت، روزي او خــواهیم نمــود و معــارف و حقــ
  شناسد، بدو عطا خواهیم کرد.گنجد و منشأ و مظاهر آن را نمیحساب او نمی

ــین حضــرت ذات و حضــرت اســماء و صــفات اســت و از آن ــرزخ جــامع ب ــه رحمــن ب جــا ک
ــیض را بی ــات پــس از خــود میواســطه از حضــرت ذات میف ــه تعیّن ــرد و ب ــا دهــد گی و علّمــک م

). خطـاب بـه اوسـت، معلـمِ رحمـن، حـق 113(نسـاء، ان فضـل اهللا علیـک عظیمـاً تکن تعلـم و کـلم
(رحمـن، الـرّحمن علّـم القـرآن. کـه فرمـود تعالی است و رحمن، معلـمِ سـایر موجـودات اسـت؛ چنان

تـوان نتیجـه گفـت اینـک میچه درباره بـرزخ جـامع و اولـین تعـیّن گفتـه شـد، ). با توجه به آن1ـ 2
ت حقیقــت انســان کامــل اســت و معلــم انســان کامــل حــق تعــالی اســت. کــه معلــم همــه موجــودا

  هاي حقیقت انسان کامل و اولین تعیّن است.هاي رحمن، همان ویژگیویژگی
کنــد؛ اســم رحمــن ماننــد رحمــن خلیفــۀ حقیقــی حــق تعــالی اســت کــه در هســتی تصــرّف می
قـل ادعـوا اهللا فرمـود:  کـهاسم اهللا است؛ خوانـدن اسـم رحمـن ماننـد خوانـدن اسـم اهللا اسـت؛ چنان

). معنـاي ایـن سـخن آن اسـت کـه 110(اسـراء، أو ادعوا الرّحمن أیّاً ما تـدعوا فلـه االسـماء الحسـنی. 
کننـد و اي داللـت میاسم رحمن و اسم اهللا در مرتبۀ اسـم، واحدنـد، زیـرا هـر دو بـر حقیقـت یگانـه

لکـه اهللا و رحمـن هـم از جهـت تفاوت و تغایر آن دو در لفـظ یـا در اعتبـار ذات و صـفات اسـت، ب
حقیقــت یکــی هســتند و هــم از جهــت اســم بــودن؛ تنهــا تفــاوت آن دو در ایــن اســت کــه اســم اهللا 
اسم حـق تعـالی اسـت از جهـت ذات و اطـالق و وحـدت و رحمـن، اسـم اوسـت از جهـت ظهـور 

  و کماالت و صفات.
ــانی و طالبــان علــوم حقیقــحاصــل آن ــراي همــه عالمــان ربّ ی حــق تعــالی کــه معلــم حقیقــی ب
گونـه اسـت و خـواه بـا کـه در مـورد رحمـن و حقیقـت انسـان کامـل اینواسطه چناناست، خواه بی
  ).  1130گونه است. (ر.ك. جامع االسرار، ها و موجودات اینکه براي سایر انسانواسطه چنان

پس علـوم و حقـایق، نخسـت از حضـرت ربّ اعلـی کـه حـق تعـالی اسـت، بـر حضـرت ربّ 
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صـورت اجمـال و از ایـن حضـرت، بـر نفـس ل اوّل و انسان حقیقی و رحمـن اسـت، بـهادنی که عق
صـورت اجمـال و تفصـیل صـورت تفصـیل و از او بـر سـایر موجـودات بهکلّی که رحـیم اسـت، بـه

  ).  1175گردد. (همان، نازل می

  مراتب ظهور علم 5 ـ9 ـ3ـ1
کــه بــه تنهــایی ســبب شــکی نیســت کــه یکــی از کمــاالت ویــژْة انســان علــم و آگــاهی اوســت 

کـه همـین امتیـاز سـبب انقیـاد مالئکـه نسـبت بـه وي و برتري بر همه موجـودات شـده اسـت، چنان
ــ علـم 1هـا بـه او شـده اسـت. علـم انسـان در وهلـۀ نخسـت بـر دو قسـم اسـت: عامل سـجدة آن

ـــ علــم ارثــی حقیقــی. هــر کــدام از آن دو داراي اقســامی اســت و نیــز بــه دســت 2کســبی و رســمی 
  ها مقدمات و عواملی دارد.ن یا وصول به هر یک از آنآورد

با توجه به مبانی توحیدي سـید، معلـم حقیقـی در همـه علـوم، خـواه کسـبی باشـد خـواه ارثـی، 
گیرنـد، کـه همـه از رحمـت رحمـانی امتنـانی سرچشـمه میحق تعـالی اسـت. تفـاوت علـوم بـا این
ــوم بی ــی از عل ــه برخ ــن اســت ک ــالی در ای ــق تع ــطه از ح ــازل میواس ــطه، ن ــی باواس ــود و برخ ش

گونه که حـق تعـالی علـوم و حقـایق را بـه وسـیلۀ قلـم کـه اولـین مخلـوق حـق تعـالی اسـت، بدین
گــاه از طریــق آن در ســایر موجــودات ). نخســت در نفــس کلّــی اظهــار و آن366، 57(بحــار االنــوار، 

ی اسـت. ترتیـب آن سازد. ایـن علـم در برخـی مراتـب اجمـالی و در برخـی دیگـر تفصـیلآشکار می
  ). بدین قرار است: 1(قلم، ن و القلم و ما یسطرون با توجه به کریمۀ 

أـ مرتبۀ نون کـه عبـارت اسـت از علـم اجمـالی و حقـایق مکنـون. علـم در ایـن مرتبـه هماننـد 
ــا در دوات اســت. همانوجــود کلمــات و واژه ــه وجــود کلمــات در دوات بهه ــه ک ــه گون صــورت ب

گونــه اســت ایــن مرتبــه اســت، علــوم و حقــایق هســتی در مرتبــۀ نــون همینهــم پیوســته و اجمــالی 
  همان مرتبۀ عقل اوّل است.

ــ مرتبـۀ قلـم کـه عبـارت اسـت از مرتبــۀ تفصـیل علـوم و حقـایق هسـتی. از قلـم بـه نفــس ب
  اند.کلّی تعبیر کرده

 کنـد. در ایـن مرتبـه کلمـات الهـیاز آن حکایـت مییسـطرون ـ مرتبـۀ تفصـیل وجـودي کـه ج
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ل و متمــایز از یکــدیگر، در کتــاب الهــی، کــه کـه حــدّ و پایــانی ندارنــد، به صــورت موجــودات مفصــّ
  ).1131شوند. (ر.ك. جامع االسرار، عالم هستی است، ظاهر می

شــود، ایــن علــم در مراتــب مختلــف داراي عنــاوین متفــاوتی اســت، گــاهی وحــی خوانــده می
اوصـاف مبـدأ و منبـع همـه علـوم، حـق تعـالی  گاهی الهام، کشف، کسـب و ماننـد آن. بـا همـه ایـن

  است.

  ـ اقسام وحی6 ـ9 ـ3ـ1
وحی بـر دو قسـم اسـت. یکـی وحـی خـاص و دیگـري وحـی عـام. وحـی خـاص اختصـاص 
بــه انبیــاء و رســوالن دارد. وحــی خــاص نیــز بــر دو قســم اســت یــا بــه واســطه فرشــته الهــی نــازل 

اص بـه رسـوالن و اولـواالعزم دارد؛ شود یا بـدون وسـاطت فرشـته الهـی. وحـی باواسـطه، اختصـمی
ران، 5(نجــم، علّمــه شــدید القــوي کــه فرمــود: چنان ). کــه مقصــود از شــدید القــوي بــه اتفــاق مفســّ

فـأوحی إلـی عبـده مـا کـه فرمـود: اختصـاص بـه انبیـاء دارد؛ چنانواسطه، جبرئیل(ع) است. وحی بی
اهللا وقــت ال یســعنی فیــه  لــی مــع). و نیــز حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) فرمــود: 10(همــان، أوحــی 

  ).  360، 18(بحار االنوار، ملک مقرّب و ال نبیّ مرسل. 
دسـت یابـد و  اوادنـیکـه بـه مقـام گویـد: آنواسـطه میسید در جـایی دیگـر دربـارة تعلـیم بـی

ــیم حضــرت ذات و احــدیّت را مشــاهده کنــد و همــه حجاب ــردارد، شایســتگی تعل ــان ب هــا را از می
عُلّمـت علـم ). سـخن امیـر مؤمنـان (ع) کـه فرمـود: 575.ك. جـامع االسـرار، بدون واسـطه را دارد. (ر

ســلونی عمّــا فــوق العــرش، ســلونی عمّــا دون العــرش؛ )؛ 118، 10(بحــار االنــوار، االَولــین و اإلخــرین؛ 
؛ آمـدي، شـرح 52کلمـه،  مـأة(بحرانـی، شـرح  لو کشـف الغطـاء مـا ازددت یقینـاً؛)؛ 135، 46(همان، 

ــرر و درر،  ــدونی، )؛ 108، 5غ ــل ان تفق ــلونی قب ــان، س ــر این225، 3(هم ــاهدي ب ــیم )، ش ــه تعل گون
  است.

انــد کــه بــه واســطه را وحــی پنهــان نامیدهبرخــی وحــی باواســطه را وحــی آشــکار و وحــی بی
واسـطه را الهـام نامیـدن نادرسـت تعبیر سید این نامگذاري درسـت و پسـندیده اسـت ولـی وحـی بی

  .)914است. (ر.ك. جامع االسرار، 
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وحــی عــام، میــان انســان، شــیطان، حیــوان و جمــاد مشــترك اســت. برخــی از آیــات کریمــه در 
  این مورد بدین قرار است: 

  ).7(قصص، و أوحینا إلی أمّ موسی أنْ أرضعیه. وحی به انسانی که نبی و رسول نیست: 
ی و کــذلک جعلنــا لکــلّ نبــیّ عــدوّاً شــیاطین االنــس و الجــنّ یــوح وحــی شــیاطین بــه یکــدیگر:

  ).  112(انعام، بعضهم إلی بعض زخرف القول غروراً. 
  ).68(نحل، و أوحی ربّک إلی النحل أن اتّخذي من الجبال بیوتاً. وحی به حیوانات: 
  ).12(فصلت، و أوحی فی کلّ سماء أمرها.  وحی به جمادات:

وحــی خــاص، معنــاي اصــطالحی وحــی اســت ولــی وحــی عــام، معنــی لغــوي وحــی اســت. 
  ).  914ـ 5السرار، (ر.ك. جامع ا

  اقسام الهام ـ7 ـ9 ـ3ـ1
الهــام نیــز بــر دو قســم اســت: الهــام خــاص و الهــام عــام. الهــام خــاص ویــژة اولیــاء و اوصــیاء 

یابی واسـطه. الهـام باواسـطه ماننـد فهمیـدن و دسـتاست. این نوع الهام نیز یـا باواسـطه اسـت یـا بی
ر خـواب، خـواه در بیـداري. برخـی ایـن به مقصود، از طریق شـنیدن صـدا یـا دیـدن کسـی، خـواه د

واســطه اند. الهــام بیاند و مربــوط بــه اَوان دورة نبــوّت انبیــاء دانســتهالهــام را نــوع دوم وحــی دانســته
صـورت دفعـی یـا تـدریجی. عبارت است از القـاء معـانی و حقـایق از عـالم غیـب در قلـب اولیـاء به

  ).916(همان
حقیقــی و بــه تعبیــر دیگــر داراي اســباب مطلــوب الهــام عــام، یــا حقیقی(حــق) اســت یــا غیــر 

ــذیب نفــس از آلودگی ــارت اســت از ته ــام عب ــا نیســت. اســباب شــرعی اله ــا و شــرعی اســت ی ه
ــه نیکی ــدّس، آراســتن آن ب ــرع مق ــتورات ش ــارچوب دس ــندیده در چ ــالق پس ــه اخ ــاف ب ــا و اتّص ه

چـه کـه ). آن8(شـمش، و نفـس و مـا سـوّاها فألهمهـا فجورهـا و تقواهـا. که حـق تعـالی فرمـود: چنان
اسباب شرعی نداشته باشـد، اختصـاص بـه برخـی از نفـوس دارد کـه از طریـق اسـباب غیـر شـرعی 

  اند، مانند برخی از راهبان، درویشان و برهمنان.به آن دست یافته
ــه ــان از آن نکت ــر عارف ــه اکث ــیاري بلک ــد اوســت و بس ــید و مانن ــد س ــۀ بلن ــژة اندیش ــه وی اي ک
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ع ویژگـی عرفـان شـیعی اسـت، ایـن اسـت کـه میـزان و معیـار تشـخیص ایـن دو اند و در واقبهرهبی
الهام، نظر انسان کامـل و امـام معصـوم و نبـیّ مرسـل اسـت کـه بـه بـاطن اشـیاء آگـاهی دارنـد و از 

هــا باخبرنــد. بــه همــین خــاطر اســت کــه انســان پــس از انبیــاء و اســتعداد موجــودات و حقیقــت آن
زمنــد اســت و مقصــود از امــام و مرشــد، امــام معصــوم و وارثــان رســوالن (ع) بــه امــام و مرشــد نیا

)؛ زیـرا همـه 7(انبیـاء، فاسـألوا أهـل الـذکر إن کنـتم التعلمـون؛ که حـق تعـالی فرمـود: هایند؛ چنانآن
ــانی از  ــاطرات ربّ ــناخت خ ــایی ش ــی و توان ــر حقیق ــی از غی ــام حقیق ــخیص اله ــایی تش ــس توان ک

ــیچ کــس  ــدارد، بلکــه ه ــاء و رســوالن و خــاطرات شــیطانی را ن ــدارد، جــز انبی ــایی را ن ــین توان چن
ها که یا ذکرند یـا اهـل ذکـر. ذکـر یـا قـرآن اسـت یـا پیـامبر (ص) و اهـل ذکـر، اوصیاء منصوص آن

  ).  918اهل بیت پیامبرند که بر اسرار قرآن و حقایق آن آگاهند. (ر.ك. جامع االسرار، 
ی و نفسـانی همــین ناشــناختن دو بـه نظــر سـید علّــت تقســیم خـواطر بــه الهـی، ملکــی، شــیطان

قسم الهام یاد شده یعنی الهـام حقیقـی و غیـر حقیقـی اسـت، زیـرا خـواطر یـاد شـده از اقسـام الهـام 
  ).  919همان، .ك. راست. (

نکتــۀ دیگــري کــه از ســخنان ویــژة ســید اســت و نگارنــده در جــاي دیگــر ندیــده اســت، ایــن 
یابی اسـت، هـا قابـل دسـتگرچـه در همـه زمانآیـد، ااست که علم لدنّی کـه از الهـام بـه دسـت می

که بـاب وحـیِ خـاص بسـته شـده اسـت و نبـوّت خـتم شـده اسـت، دسترسـی بـه ولی در این زمان
آن بیشتر است. این علم همـواره قابـل وصـول و قابـل حصـول اسـت و تنهـا بـا مـرگ خـاتم اولیـاء 

نبــوّت بــا مــرگ  گونــه کــه بــاب رســالت وگــردد، همانکــه حضــرت مهــدي (ع) اســت منقطــع می
ــان،  ــاء (ص) منقطــع گشــت. (ر.ك. هم ــأله 575خــاتم انبی ــه وي در مس ــوازم نظری ــه از ل ــن نکت ). ای

  ختم والیت است.
آیــد، علــم نبــوي الهــی و علمــی کــه از الهــام بــاري، علمــی کــه از وحــی خــاص بــه دســت می
یــا  شــود و علــم حاصــل از وحــی و الهــام عــام،خــاص حاصــل شــود، علــم لــدنّی غیبــی نامیــده می

      ).  923همان، .ك. رخواطر ملکی است و یا هواجس شیطانی. (
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  هاي کسب علم (وحی و الهام)ـ راه8ـ9 ـ3ـ1
ــ آمـوختن ربّـانی. 2ــ آمـوختن انسـانی 1پـذیر اسـت: حصول علم بـراي انسـان از دو راه امکان

در  گونــه کــهآمــوختن انســانی نیــز بــر دو قســم اســت: أـــ آمــوختن از طریــق انســانی دیگــر، همان
ــ آمـوختن از طریـق تفکّـر. نـوع اول، آمـوختن علـم از بیـرون اسـت مکتب و مدرسه رواج دارد. ب

ــی اســت و از آن ــر اســتفادة روح از نفــس کلّ جــا کــه و نــوع دوم آمــوزش علــم از درون اســت. تفکّ
تر اســت، علــم حاصــل از تفکّــر نیــز از علــم نفــس کلّــی از هــر عــالم و عاقــل جزیــی انســانی قــوي

  تر است.تر و عمیقمعلّمان بشري قويحاصل از 
ــ الهـام. بـه دسـت آوردن وحـی یـا القـاي آن آموختن ربّانی نیز بر دو قسم اسـت: أــ وحـی ب

هـاي طبیعـی پیراسـته گونه اسـت کـه هرگـاه نفـس انسـانی بـه کمـال خـود برسـد و از آلودگیبدین
ــد، گــردد و صــفات ناپســند اخالقــی ماننــد حــرص، آرزو، غــرور و ماننــد ایــن هــا را از خــود بزدای

هاي دنیــوي از بــین بــرود، خیــاالت زودگــذر را از دمــاغ خــویش بیــرون ســازد، اشــتیاق او بــه لــذت
رو بــه ســوي آفریننــده خــود خواهــد آورد و دســت بــه دامــن جــود و بخشــش او خواهــد زد و بــر 

  فیض و لطف او تکیه خواهد کرد. 
ــ ــی ب ــه کلّ ــا رو برتــافتن از اغیــار و توجّ ه حــق تعــالی، اســتعداد برخــورداري از چنــین نفســی ب

عنایت ویژه او را به دسـت آورده اسـت بـه تعبیـر دیگـر، قابلیّـت او بـراي دریافـت از علـوم الهـی و 
حقایق ربّانی به تمامیّـت رسـیده و شـرط اوّل و مهمّتـرین عامـل بـراي فاعلیّـت فاعـل فـراهم گشـته 

بینـد بـه او توجـه تـام یـن انسـان میاست؛ از ایـن جهـت، حـق تعـالی کـه چنـین اسـتعدادي را در ا
کنــد و نفــس او را کــه از هرگونــه نوشــته و اثــري خــالی اســت، بــراي ترســیم علــوم حقیقــی بــه می

  گزیند. وسیلۀ عقل کلّی که در حکم قلم الهی است برمی
در این حال، عقل کلّـی معلّـم اسـت و نفـس ایـن انسـان مـتعلّم. هـم قابلیّـت نفـس بـا شـرایط 

ت و هم فاعلیّـت عقـل کامـل اسـت؛ از ایـن جهـت، همـه علـوم مناسـب آن نفـس را یاد شده تام اس
ــر در آن نقــش میدر آن ترســیم می ــم و تفکّ ــدون تعلّ ــد و همــه صــور علمــی ب ــدد و مصــداق کن بن

  گردد.). می113(نساء، تکن تعلم و کان فضل اهللا علیک عظیماً و علّمک ما لمکریمه 
ــل ک ــت از عق ــاطر دریاف ــه خ ــی ب ــین علم ــریفچن ــالی، ش ــق تع ــه ح ــاب ب ــی و انتس ترین، لّ
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کـه مالئکـه ترین علوم است که بـا هـیچ علـم بشـري قابـل مقایسـه نیسـت. بـا اینترین و صادقدقیق
الهی در طـول عمـر خـود بـه آمـوختن پرداختـه بودنـد و یـا بـه انـدازه قابلیّـت و ظرفیـت وجـودي 

تــرین مخلوقــات الهــی بودنــد و آدم اي کــه عــالمگونــهخــویش از علــوم الهــی برخــوردار بودنــد، به
اي از پــیش از آمــوختن از حــق تعــالی، از علــم برخــوردار نبــود، ولــی بــا تعلــیم الهــی آدم بــه درجــه

). گفتنـد و خـود معلّـم مالئکـه و 32(بقـره، العلـم لنـا إالّ مـا علّمتنـا علم دسـت یافـت کـه مالئکـه 
یـن جهـت اسـت کـه حضـرت ختمـی ). قـرار گرفـت؛ از ا33(بقـره، أنبـئهم بأسـمائهم مورد خطـاب 

ــود:  ــت (ص) فرم ــأدیبی مرتب ــی فأحســن ت ــی ربّ ــوار، أدبنّ ــان، 210، 16(بحــار االن ). و 382، 71؛ هم
ــود:  ــز فرم ــاهللا نی ــا أعلمکــم ب ــنهج الصــادقین، أن ــوار، و أخشــاکم هللا). 327، 7(م ؛ 334، 70. (بحــار االن

). 5ـــ 7(نجــم، بــاالفق االَعلــی  علّمــه شــدید القــوي ذو مــرّة فاســتوي و هــو). کریمــه 237، 4صــافی، 
تفسـیر .ك. راشـاره بـه دقّـت، شـدّت، کمـال و شـرف ایـن علـم در مـورد رسـول خـدا (ص) دارد. (

  ).472ـ 5، 1المحیط، 
قسم دوم تعلیم، الهام است. الهام عبـارت اسـت از تـأثیر نفـس کلّـی بـر نفـس جزیـی انسـانی و 

و پـاکی آن. الهـام اثـر وحـی اسـت. وحـی امـر  آگاه ساختن آن به انـدازه قابلیّـت و اسـتعداد و صـفا
کنـد و الهـام بـه اشـاره و کنایـه. علـم وحیـانی را علـم نبـوي نامنـد و غیبی را به صـراحت اظهـار می

واسـطه از سـوي حـق تعـالی بـر نفـس نـازل علم الهامی را علم لدنّی. علم لدنّی علمـی اسـت کـه بی
وسـیلۀ عقـل کلّـی بـه نفـس انسـان القـاء  تر، وحـی علمـی اسـت کـه بـهگردد و به عبارت دقیـقمی
  گردد. شود و الهام علمی است که به وسیلۀ نفس کلّی بر انسان آشکار میمی

ــی اگرچــه از موجــودات  ــد حــوّا. نفــس کلّ ــی همانن ــد آدم اســت و نفــس کلّ ــی همانن عقــل کلّ
ــرار دارد؛ از ایــن جهــت،  ــی ق ــه وجــودي بعــد از عقــل کلّ ــی از نظــر رتب مجــرّد محــض اســت، ول

تر و نســبت بــه حــق تعــالی تر، کامــلتر، قــويآیــد، شــریفلــومی کــه از عقــل کلّــی بــه دســت میع
گونـه کـه علمـی کـه از نفــس آیـد؛ همانتر اسـت از علمـی کـه از نفـس کلّـی بـه دسـت مینزدیـک

تر اســت از تر و نســبت بــه حــق تعــالی نزدیــکتر، کامــلتر، قــويآیــد، شــریفکلّــی بــه دســت می
  ).  475، 1تفسیر المحیط، .ك. رآید. (لوقات به دست میعلمی که از سایر مخ

ــم آن بســتگی دارد و از آن جــا کــه عقــل دقّــت و قــوّت و شــرافت هــر علمــی بــه جایگــاه معلّ
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ترین موجــودات در مراتــب هســتی اســت علــم حاصــل از او کــه وحــی اســت در میــان کلّــی، کامــل
یسـت و پـس از آن علمـی کـه از نفـس مانند است، بلکه با هـیچ علمـی قابـل مقایسـه نهمه علوم بی

  کلّی است یعنی الهام، قرار دارد.
تر از رؤیـاي صــادق اسـت. ایــن علـم کــه لـدنّی اســت، ویــژه تر از وحـی و قــويالهـام ضــعیف

  همان)..ك. رکه علم وحیانی اختصاص به رسوالن دارد. (انبیاء و اولیاء است، چنان
ــی می ــام را، علم ــل از اله ــم حاص ــید عل ــه س ــد ک ــیم دان ــان ترس ــس انس ــی در نف ــس کلّ از نف

گـردد. علـم حاصـل دانـد کـه از عقـل کلّـی بـه انسـان القـاء میکه وحی را علمـی میگردد؛ چنانمی
ــاء می ــاء و اولی ــم انبی ــس را، عل ــوّت از نف ــف نب ــوّت و در تعری ــالت و نب ــرق رس ــی در ف ــد، ول دان

را از عقـل اوّل دریافـت  گوید: نبـوّت آن اسـت کـه نفـس قدسـی، حقـایق معلومـات و معقـوالتمی
ــان،  ــت؛ (هم ــوالت اس ــات و معق ــغ آن معلوم ــالت تبلی ــد و رس ــاوت 476کن ــت، تف ــن جه )؛ از ای

هــا نیســت. هــر دو از عقــل کلّــی برخوردارنــد، یکــی مــأمور بــه رســالت و نبــوّت در مأخــذ علــم آن
  اجراي آن است و دیگري مأمور به اجراي آن نیست.

  ـ کشف و اقسام آن9 ـ9 ـ3ـ1
چـه پـس پـردة غیـب قـرار دارد، خـواه وجـودي ارت اسـت از اطـالع و آگـاهی بـر آنکشف عب

  ـ کشف معنوي. 2ـ کشف صوري 1باشد خواه شهودي. کشف بر دو قسم است: 
گانـه از عـالم مثـال حاصـل چـه کـه از طریـق حـواس پنجـ کشف صوري عبـارت اسـت از آن1

ده و دیـدن اسـت، ماننـد مشـاهدة صـورت مشـاهشود. حصول حقایق مثالی بـه وسـیلۀ حـواس یـا به
د و ارواح روحــانی و یــا به گونــه کــه پیــامبر (ص) صــورت ســماع و شــنیدن اســت، آنارواح متجســّ

ــنظّم میوحــی را به ــالم م ــه صــورت صــورت ک ــا ب ــوار، » صلصــلۀ الجــرس«شــنید ی ، 18(بحــار االن
ــنید، چنان). می260 ــا بهش ــت و ی ــده اس ــار آم ــه در اخب ــمک ــاق و استش ــورت استنش ــت؛ ص ام اس
ــود: چنان ــت (ص) فرم ــه حضــرت ختمــی مرتب ــا ک ــوا له ــرکم نفحــات أال فتعرّض ــام ده ــی أی إنّ هللا ف

ــوار،  ــی، 267، 87(بحــار االن ــود: 552، 1؛ واف ــز فرم ــن ). و نی ــرحمن م ــس ال ــد (النشــق) َنفَ ــی الَج إنّ
یـــا ). و 275، 1؛ المحجـــۀ البیضـــاء، 86؛ اللوامـــع االلهیـــه، 154(تنبیـــه الخـــواطر، جانـــب الـــیمن. 



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي سید ـ بخش سومدیشهفصل اول: ان

 
 
 
 

260

صــورت لمــس اســت، خــواه تمــاس بــین دو موجــود نــوري باشــد، خــواه بــین دو جســم مثــالی؛ به
رأیـت ربّـی ـ تبـارك و تعـالی که از حضرت ختمی مرتبت (ص) نقل شـده اسـت کـه فرمـود: چنان

ـ لیلۀ المعـراج فـی أحسـن صـورة فقـال: بـم یختصـم المـالء االَعلـی یـا محمـد؟ قلـت: أنـت أعلـم أي 
اهللا تعالی کفّـه بـین کتفـی فوجـدت بردهـا بـین ثـدییّ. فعلمـت مـا فـی السـموات و  ربّ! مرتین. فوضع

گـاه حضــرت ). آن402، 13؛ بــا انـدکی تفــاوت، بحـار االنــوار، 244، 2(تفســیر قمـی، مـا فـی االرض 
و کـذلک نُـري إبـراهیم ملکـوت السـموات و االرض و لیکـون مـن این آیـه کریمـه را تـالوت نمـود: 

  ).  57(انعام، الموقنین. 
موافق با مضـمون همـین خبـر اسـت کـه متنبّـی یـا امـین الـدین طرابلسـی در سـتایش حضـرت 

  اند:اند و چه نیک سرودهامیر مؤمنان (ع) سروده
ـــدحاً ـــیّ م ـــی عل ـــل ف ـــی: ق ـــل ل ــــدة  قی ــــاراً موص ــــی ن ــــی؟ فطف   ینتض
ــــده  قلــت: هـــل أمـــدح مـــن فـــی فضـــله ــــی أن عب ــــب إل ــــار ذو اللّ   ح
ــــا ــــال لن ــــطفی ق ـــــیّ المص ــــعده  و النب ـــــا ص ــــراج  لمّ ـــــلۀ المع   لی
ـــــدا ــــري ی ــــی ظه ــــع اهللا عل   فــــأرانی القلــــب أن قــــد بـــــرده  وض
ــــی ــــه ل ـــــع رجلی ـــــیّ واض ـــــــده  و عل   بـمکـــــــان وضـــــــع اهللا ی

  )929ـ 32(ر.ك. جامع االسرار،   
اگرچه امتناع مشاهدة حـق تعـالی بـا چشـم سـر بـر کسـی پوشـیده نیسـت و هـیچ عـاقلی حـق 

گونـه کـه او خـود را در داند تـا بـا چشـم سـر دیـده شـود، ولـی همانتعالی را جسم و جسمانی نمی
)). 8(نمـل،  فلمّـا جائهـا نـودي أن بـورك مـن فـی النـار و مـن حولهـا.صورت آتش (اشاره به کریمـۀ 
ــا أتیهــا نــودي مــن شــاطئ الــواد االَیمــن فــی البقعــۀ المبارکــۀ مــن و درخــت (اشــاره بــه کریمــۀ  فلمّ

ــا ا ــی أن ــی إنّ ــا موس ــالمین. الشــجرة أن ی ــص، هللا ربّ الع ــد 30(قص ــان داد، بعی ــی (ع) نش ــه موس ). ب
صــورت نــور یــا صــورت انســان بــه حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) نمایانــده نیســت کــه خــود را به

).  و نیــز حــدیث 11(نجـم، مــا کــذب الفـؤاد مــا رأي أفتمارونـه مــا یــري کــه در کریمـۀ باشـد؛ چنان
مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ).  و نیـز 235، 61وار، (بحـار االنـ من رأنی فقد رأي الحـقّشریف نبوي: 
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که به تعبیر سـید بـه معنـی مـن شـاهد نفسـه فقـد شـاهد ربّـه اسـت؛ و ).  456، 95(بحار االنوار، ربّه 
ــز  ــی صــورتهنی ــق اهللا آدم عل ــوار،  خل ــرار، ).  11، 4(بحــار االن ــامع االس ــاره دارد (ر.ك. ج ــدان اش ب
ــی، حضــرت خ).  و از آن933 ــه آدم حقیق ــا ک ــت ج ــت او حقیق ــت (ص) اســت و حقیق ــی مرتب تم

چـه بـراي موسـی در طـور بـود، بـر آن حضـرت در همـه جـا رواسـت و محمّدیّه است، بـیش از آن
  ).  934همان، .ك. ربعید نیست که او را در صورت مجموعه مظاهر مشاهده کرده باشد. (

ـــ 2د چــه کــه بــه حــوادث دنیــوي تعلّــق دارـــ آن1بــاري، کشــف صــوري بــر دو قســم اســت: 
هاي متعلّـق بـه رخـدادهاي دنیـوي، رهبانیّـت نـام دارد؛ چه که فراتر از امـور دنیـوي اسـت. کشـفآن

هایشـان بـه چنـین واسـطه ریاضـت و مجاهـدت و سـخت کوشیبدین جهت کـه اهـل رهبانیّـت بـه
کــه نهایــت کشفشــان همـین امــور دنیــوي باشــد، نــه تنهــا برایشــان یابنــد. آنانهایی دســت میکشـف
دهنده دون همّتـی آنـان اسـت و بسـا کـه مکـر الهـی و اسـتدراج باشـد، امـا ست، بلکه نشـانکمال نی

طان راه سـلوك  اگر کشف صـوري بـه امـور فراتـر از دنیـا و امـور مربـوط بـه آن باشـد، بـراي متوسـّ
کمال است و مایه امیـد آنـان بـه دوام مجاهـدت و کسـب معرفـت اسـت، ولـی بـراي عـارف محقّـق 

شود؛ بـدین جهـت کـه مقصـد وي فنـاء فـی اهللا و بقـاء بـاهللا اسـت؛ از ایـن چنین کشفی حاصل نمی
جهت، بـه چنـین مکاشـفاتی توجـه ندارنـد و اگـر چنـین کشـفی حاصـل شـود، آن را هماننـد بـاقی 

  ).  936همان، .ك. ردانند. (موجودات و مظاهر هستی، تجلّیات الهی می
تر ق الهـی کوشـاتر و موفـقسالک هـر چـه در وصـول بـه قـرب حـق تعـالی و تخلّـق بـه اخـال

باشد و هـر چـه در رفـع حجـاب و مراتـب آن از ثبـات بیشـتري برخـوردار باشـد، بـه مشـاهدات و 
مکاشفات اخروي بیشـتري نایـل خواهـد شـد. بـه تعبیـر دیگـر، مکاشـفات بـه مشـاهدة کتـاب الهـی 

د و هـاي الهـی انـس و شـوق بیشـتري داشـته باشـبستگی دارد و هـر چـه سـالک بـه تماشـاي کتاب
ــر و  ــتر و عمیقت ــفات او بیش ــاهدات و مکاش ــد، مش ــیده باش ــت رس ــه فعلیّ ــوّه ب ــه از ق ــن زمین در ای
ــا مکاشــفات معنــوي در  وســیعتر خواهــد بــود؛ در ایــن صــورت اســت کــه مکاشــفات صــوري او ب

  خواهد آمیخت.
گـردد. هـر چـه کتـاب چـه گفتـه شـد، داراي مراتـب بـودن کشـف نیـز معلـوم میبا توجه به آن

تـر اسـت. تـر و عمیـقتر و از احاطۀ بیشـتري برخـوردار باشـد، مکاشـفه دقیـقگستردههده، مورد مشا
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تــرین کنــد، از کامــلبــه عنــوان نمونــه کســی کــه اعیــان ثابتــه را در حضــرت علــم الهــی مشــاهده می
کـه حضـرت علـم، جـامعترین کتـاب حـق تعـالی اسـت. پـس از آن کشف برخوردار اسـت؛ چـه این

ــت عقــل ا ــوح محفــوظ، پــس از آن ســایر از نظــر جامعیّ ول، پــس از آن ســایر عقــول، پــس از آن ل
نفـوس مجــرّده، پـس از آن کتــاب محـو و اثبــات، پــس از آن بـاقی ارواح عــالی و کتـب الهــی ماننــد 

  ها، عناصر و مرکّبات قرار دارد. عرش، کرسی، آسمان
مرتبـۀ کشـف هـا و مشـاهده کتـب الهـی، بیـانگر میزان سـیر سـالک و توفیـق او در رفـع حجاب

). بـه عنـوان مثـال، عـالیترین مرتبـۀ شـنیدن کـالم حـق تعـالی، شـنیدن آن 537همـان، .ك. راوست. (
واســطه حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) کــالم بــدون واســطه از حــق تعــالی اســت، ماننــد شــنیدن بی

).  بــدان 7، 4(عــوالی اللئــالی، » لــی مــع اهللا وقــت«حــق را در معــراج و در برخــی از اوقــات کــه بــا 
واسـطه حضـرت موسـی(ع) سـخن حـق تعـالی را. پـس از اره کرده اسـت و نیـز ماننـد شـنیدن بیاش

ــل (ع)، آن ــق جبرئی ــول، آنآن شــنیدن ســخن او از طری ــنیدن ســخن عق ــاه ش ــاه شــنیدن ســخن گ گ
تر کـالم از مظـاهر جزیـی حـق تعـالی. (ر.ك. نفس کلّی و مالئکـه آسـمانی و زمینـی و مراتـب پـایین

  ).938جامع االسرار، 
همه انـواع کشـف صـوري نتیجـۀ تجلّیـات اسـمائی حـق تعـالی اسـت، زیـرا کشـف صـوري از 
نوع مشـاهده و سـمع و ماننـد آن اسـت و شـهود از تجلّیـات اسـم بصـیر و سـماع از تجلّیـات اسـم 
سمیع و دیگر اسماء اسـت کـه همـه از شـؤون علـیم اسـت؛ از ایـن جهـت، حـوزة کشـف صـوري، 

  ).935ن، هما.ك. رتجلّیات اسمائی است. (
ـ کشف معنـوي عبـارت اسـت از ظهـور معـانی عینـی و حقـایق غیبـی کـه مجـرّد از صـورت 2

است. این کشف نیز از تجلّیـات اسـم علـیم و اسـم حکـیم اسـت. ایـن کشـف نیـز مراتبـی دارد کـه 
  عبارت است از:

ـ ظهـور معـانی در قـوة مفکّـره در صـورتی کـه بـدون کـاربرد مقـدمات و تشـکیل قیـاس 1
ن باشد، بلکه بـه جـاي حرکـت از مبـادي بـه مطالـب، نخسـت مطالـب در قـوّه مفکّـره و مانند آ
  اند.گاه از طریق مطالب به مبادي برسد که آن را حدس نامیدهشود، آنحاصل می

ـ ظهور معانی در قوة عاقلـه کـه قـوة مفکّـره از ابـزار یـا لـوازم یـا شـؤون آن اسـت. قـوة 2
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ــره جســمانی اي روحــانی اســت کــه در جســعاقلــه، قــوّه م حلــول نکــرده اســت. امــا قــوّه مفکّ
  اند که حدس از پرتو نور آن است.است. این کشف را نور قدسی نامیده

الهـام شـود از معـانی غیبـی باشـد، چـه ظـاهر میـ ظهور معانی در مرتبۀ قلـب کـه اگـر آن3
  شود.نامیده می

سـی کـه بـه ایـن شـود. کـ ظهور معانی در مرتبۀ روح کـه بـه شـهود روحـی توصـیف می4
درجــه از کشــف معنــوي رســیده باشــد، اگــر از کمّــل و اقطــاب باشــد، معــانی غیبــی را بــدون 

تر از آورد و بــر مراتــب پــایینواســطه بــه انــدازة اســتعداد خــود از خــداي علــیم بــه دســت مــی
کنـد و اگـر از کمّـل نباشـد، بـه انـدازة خود یعنی قلب و قـواي روحـانی و جسـمانی افاضـه می

آورد و یـا بـه هـا معـانی غیبـی را بـه دسـت مـیود و نزدیکـی بـه کمّـل، از طریـق آناستعداد خ
  آورد.واسطه ارواحی که به فرمان کمّل هستند، به دست می

گـاه در مرتبـۀ خفـیّ و اخفـی. کشـف مربـوط بـه ایـن سـه ـ ظهور معانی در مرتبۀ سرّ، آن5
کـه حضــرت امیـر مؤمنــان انمرتبـه بیـرون از حــدود الفـاظ و عبــارات بلکـه اشـارات اســت؛ چن

ــود:  ــل فرم ــارة.(ع) در پاســخ کمی ــر إش ــن غی ــبحات الجــالل م ــف س ــۀ کش ــامع  الحقیق (ر.ك. ج
). هرگاه این مرتبه از کشف براي سـالک ملکـه یـا مقـام شـود، علـم سـالک بـه علـم 55االسرار، 

.ك. ریابــد. (ترین درجــات کشــف دســت میگــردد و در نتیجــه بــه عــالیحــق تعــالی متّصــل می
  ).948ان، هم

چـه گفتـه شـد، مکاشـفه نتیجـه و ثمـرة ریاضـت و مجاهـدت اسـت و ریاضـت و با توجه به آن
مجاهــدت بایــد مطــابق بــا شــرع اقــدس باشــد، در غیــر ایــن صــورت، نهایــت کشــف آنــان، کشــف 
صوري دنیـوي اسـت. مطابقـت ریاضـت بـا شـرع اقـدس، شـرط وصـول بـه درجـات عـالی کشـف 

رع، بیــان وحــی اســت، در نتیجــه، تمــام مراتــب کشــف از ویژه کشــف معنــوي اســت و چــون شــبــه
ثمرات وحـی اسـت و وحـی بـه منزلـۀ اصـل اسـت و کشـف بـه منزلـۀ فـرع؛ از ایـن جهـت، هـیچ 
کس، حتی کسی که به عـالیترین درجـات کشـف دسـت یافتـه باشـد، برابـر و همّتـاي کسـی کـه بـه 

  شود، نیست بلکه پیرو اوست.او وحی می
شــد بــر دو قســم اســت کــه تعیــین نــوع آن از طریــق خانــدان وحــی کــه گفتــه الهــام نیــز چنان
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پذیر است و بـدون اسـتناد بـه آنـان تشـخیص حقیقـی و غیـر حقیقـی آن یـا ربّـانی و ملکـی و امکان
ــر راه ــه شــده اســت، آن راهنفســانی آن ممکــن نیســت و اگ ــراي تشــخیص آن گفت ــایی ب ــز ه ــا نی ه

ــدان وحــی اســت، پــس وحــی اصــل  ــه از وحــی و خان ــوازم و برگرفت اســت و الهــام و کشــف از ل
  رو برابري با آن ندارد. متعلّقات آن و به هیچ

  ـ معراج10 ـ9 ـ3ـ1
معراج بر دو قسـم اسـت: صـوري و معنـوي. معـراج صـوري عبـارت اسـت از حرکـت صـوري 

  ).563- 564همان، .ك. راز مکانی به مکان دیگر و از عالمی به عالم دیگر با جسم و بدن. (
ــارت اســت از مشــاهدة حقیقــت موجــودات آنمعــراج معنــوي ع ــه کــه هســتند. چنانب کــه گون

).  و 261(الحـدود و الحقـایق، اللّهـم أرنـی االَشـیاء کمـا هـی حضرت ختمـی مرتبـت (ص) فرمـود: 
نیــز عبــور از مشــاهدة حقیقــت اشــیاء و وصــول بــه حــق تعــالی و وجــود مطلــق صــرف کــه عــالم 

  ).  نام دارد. 9(نجم،  أوأدنیوحدت و مقام 
شکّی نیست کـه ایـن معـراج نیـاز بـه حرکـت صـوري و سـلوك جسـمانی نـدارد، بلکـه کسـی 

رود، بایــد ظــاهر و بــاطن او ســاکن و آرام باشــد، یعنــی نــه ســلوك داشــته کــه چنــین معراجــی مــی
باشد که حرکـت ظـاهري اسـت و نـه فکـر داشـته باشـد کـه حرکـت بـاطنی اسـت، اگرچـه سـلوك 

بـر آن تقـدّم دارد، ولـی بـراي وصـول بـه معـراج معنـوي و باطنی از سـلوك ظـاهري برتـر اسـت و 
، ســلوك بــاطنی یعنــی فکــر نیــز مــانع و حجــاب اســت. أوأدنــیاتّصــال بــه عــالم وحــدت و مقــام 

  . عرفت اهللا بترك االفکارکه عارف ربّانی گفته است: چنان
ــا همــه ثمــرات آن، کــه مشــاهدة حقیقــت همــه اشــیاء بخــش کــوچکی از آن  معــراج معنــوي ب

اسـت همـه در یـک چشـم بـر هـم زدن أوأدنـی قسـمت اعظـم وصـول بـه مقـام وحـدت و  است و
شـود؛ از ایـن جهـت، در دهد و عـروج و مشـاهدة عـوالم مربـوط بـه آن در زمـان انجـام نمیرخ می

شـود، اگرچـه بقـاء و دوام چشم بر هم زدنی از عـالم طبیعـت و نفـس تـا حضـرت وحـدت طـی می
  ).565(ر.ك. جامع االسرار،  تواند از ازل تا ابد باشد.آن می

ســبحان الّــذي أســري بعبــده لــیالً مــن المســجد الحــرام إلــی بنــابراین، معنــی آیــه کریمــه معــراج، 
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).  چنــین 1(اســراء، المســجد االَقصــی الّــذي بارکنــا حولــه لنریــه مــن آیاتنــا إنّــه هــو الســمیع البصــیر 
) یعنـی لیـلِ کثـرتِ لـیالًه (کـه بنـدة خـویش یعنـی محمـد (ص) را شـبانخواهد بود: منـزّه اسـت آن

خلقیِ رسـمیِ اعتبـاري از مسـجد الحـرام یعنـی عـالم جسـم و جسـمانیات (حـرام یعنـی جـایی کـه 
الــذي در آن دعـوي وجـود و بقـاء غیـر هسـت) بـه مسـجد اقصـی یعنـی عـالم ارواح و روحانیـات (

یق ملکـوتی ) کـه آن را بـه برخـورداري از مشـاهده عقـول مجـرّد و نفـوس کامـل و حقـابارکنا حوله
  و معارف جبروتی آراستیم، فرا برده است. 
ــن عــوالم ( ــه ای ــههــدف از عــروج ب ــق لنری ــایق مظــاهر از طری ــات و دق ــایق آی ــدن حق ) نمایان

کـه ایـن آیـات را از طریـق علـم و فهـم و ادراك ام بـود، پـس از آنکشف و مشاهده و ذوق بـه بنـده
از معـراج او، مشـاهدة آیـات آفـاقی و انفسـی از و یقین به او نمایانده بـودم. بـه تعبیـر دیگـر، هـدف 

). 565ــ 7طریق کشف و شـهود و بـه طریـق توحیـد حقیقـی جمعـی اسـت. (ر.ك. جـامع االسـرار، 
) یعنــی اوســت کــه طلــب و تقاضــاي هــر کــه را کــه بــا زبــان حــال و قــال انــه هــو الســمیع البصــیر(

بینـد و ا از ازل تـا ابـد میشـنود و اوسـت کـه اسـتعداد هـر سـالکی رکنـد، میدرخواست و طلب می
شـنیدم کنـد. بـه تعبیـر دیگـر، مـن از ازل میبنابراین به هر کس به قـدر طلـب و اسـتعدادش عطـا می

که این بنده با زبـان حـال و اسـتعداد طالـب و مقتضـی ایـن مقـام بـود و اسـتعداد و اسـتحقاق وي را 
عطـا کـردم؛ زیـرا مـن جـوادم کـه چـه را طلـب کـرد بـه او دیدم؛ از این جهـت، آنبراي این مقام می

هــذا بخــل و امســاك در صــفات مــن راه نــدارد؛ از ایــن جهــت اســت کــه پــس از ایــن بــدو گفــتم: 
  ).39(ص، عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب. 

ایــن تعبیــر مربــوط بــه معــراج آفــاقی اســت، امــا در معــراج انفســی، مقصــود از مســجد الحــرام، 
د از حــرام بــودن، حرمــت آن بــر اغیــار اســت؛ قلــب حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) اســت و مقصــو

الیســعنی أرضــی و ال ســمائی کــه فرمــود: زیــرا قلــب، مقــام و منــزل ویــژه حــق تعــالی اســت؛ چنان
ــؤمن.  ــدي الم ــالی، ولکــن یســعنی قلــب عب ــوالی اللئ ). و مقصــود از مســجد اقصــی، روح آن 7، 4(ع

  ولین مرتبه وجود است. حضرت است؛ زیرا دورترین و واالترین مقام مشاهده است، اگرچه ا
علّــت ایــن معــراج (معــراج انفســی) ایــن اســت کــه آیــات انفســی خــویش را بــه او بنمایــانیم؛ 
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ــاً کــه او (پیــامبر[ص]) شــنواي امــر و همان گونــه کــه آیــات آفــاقی خــویش را بــه او نمایانــدیم. حقّ
او خلیفـه  گفتار ما و بیناي اشـارات و اسـرار ماسـت. نمایانـدن آیـات بـه او بـدین جهـت اسـت کـه

إلیـه یرجـع شـود؛ من در مُلک و ملکـوت اسـت و همـه امـور مربـوط بـه آن بـه دسـت او انجـام می
ــه  ــر کلّ ــود، االَم ــون؛ ).  و 123(ه ــه ترجع ــه الحکــم و إلی ــر و حکــم و نصــب و 88(قصــص، ل ).  ام

عزل در همه کائنات و مخلوقـات بـه دسـت اوسـت؛ همـه در معـاد و جـزاء و اعمـال خـویش بـه او 
 فـانّ اهللا لغنـیّ عـن العـالمین.کـه گفـتم کـه: ام، چنانگردنـد، زیـرا مـن از چنـین احکـامی منـزّهباز می

  ).569ـ 70). (ر.ك. جامع االسرار، 97(آل عمران،

  ـ ابزارهاي شناخت در انسان10 ـ3ـ1

گفته شد که از دیـدگاه عرفـان، همـه علـوم و حقـایق بـدون اسـتثناء از حضـرت ربّ اعلـی کـه 
بـر حضـرت ربّ ادنـی کـه عقـل اوّل و انسـان حقیقـی اسـت و رحمـن نـام دارد،  حق تعالی اسـت،

گـاه از حضـرت ربّ ادنـی بـر نفـس کلّـی کـه رحـیم نـام دارد، گـردد، آنصورت اجمـال نـازل میبه
ــر، نــازل گــاه بــه مراتــب پــایینگــردد، آنصــورت تفصــیلی نــازل میبه تر و بــر نفــوس جزیــی متکثّ
  ).  1175همان، .ك. رشود. (می

  ـ حواس و قلب1 ـ10 ـ3ـ1 
شــود کــه اوالً مهمّتــرین مجــاري ادراکــی انســان، چشــم و گــوش و از آیــات قــرآن فهمیــده می

دل است و ثانیـاً ایـن مجـاري بـر دو قسـم اسـت، یکـی چشـم و گـوش و دل صـوري و ظـاهري و 
  دیگري حقیقی و باطنی. به عنوان نمونه:

ی أکّنـۀ ممّـا تـدعونا إلیـه و فـی آذاننـا وقـر و فأعرض أکثـرهم فهـم الیسـمعون و قـالوا قلوبنـا فـ
لت، من بیننا و بینک حجاب فاعمـل إنّنـا عـاملون.  شـنیدند بـدین معنـا نیسـت هـا نمی).  اگـر آن5(فصـّ

هـا و شـنیدند و اگـر میـان آنشان کـر و ناشـنوا بـوده و هـیچ صـدایی را نمیهاي ظاهر و مادّيکه گوش
مشاهدة آن بـود، بـه ایـن معنـا نیسـت کـه هـیچ چیـزي حتـی امـور معارف الهی حجابی بوده که مانع از 

دیدنـد، دیدنـد، بلکـه چشـم داشـتند و امـور عـادي و متعـارف ماننـد اجسـام رنگـین را میمادّي را نمی
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  دیدند.ها به حق تعالی را نمیولی حقایق و انتساب آن
ــا ــا چشــم ب ــف اســت، مشــاهدة ب طن نیــز اگــر مشــاهده بــا چشــم ظــاهر، بــر ســالمت آن متوقّ

متوقّــف بــر ســالمت چشــم بــاطن اســت. ســالمت آن بــه صــفاي دل و رفــع حجــاب از آن و توجــه 
ــه حضــرت رحمــن و رحــیم بســتگی دارد؛ چنان ــی ب و لــو أنّهــم أقــاموا کــه حــق تعــالی فرمــود: کلّ

). 66(مائـده، التّوریۀ و االنجیل و مـا اُنـزل إلـیهم مـن ربّهـم الَکلـوا مـن فـوقهم و مـن تحـت أرجلهـم. 
کردنــد و پرداختنـد و در انجـام اعمــال قلبـی بـاطنی کوشـش میبـه عبـادت شــرعی ظـاهري میاگـر 

کردنـد کـه توجـه بـه هـر یـک از آن دو، مـانع دیگـري و سـبب غفلـت اي جمـع میگونهآن دو را به
شد، (که اولـی شـریعت اسـت و دومـی طریقـت و سـومی حقیقـت) هـم بـه غـذاهاي از دیگري نمی

کردنــد و هــم بــه غــذاهاي جســمانی و حقــایق اســت، دســت پیــدا میروحــانی فوقــانی کــه علــوم 
هاي عــالم مثــال و کشــف صــوري و ماننــد آن تحتــانی کــه مــدرکات جســمانی مربــوط بــه شــگفتی

  ).  1177ـ 80یافتند. (ر.ك. جامع االسرار، دست می
جـا کـه انسـان، وجـود جـامع میـان غیـب و شـهادت یـا ملـک و ملکـوت یـا که از آنحاصل آن

خلــق دارد، از ابــزار ادراکــی هــر دو عــالم برخــوردار اســت؛ هــم بصــر دارد تــا بــه وســیلۀ آن امــر و 
ــوت را  ــب و ملک ــالم غی ــا آن ع ــا ب ــم بصــیرت دارد ت ــد، ه ــاهده کن ــک را مش ــهادت و مل ــالم ش ع

تـوان ملکـوت را مشـاهده کـرد، بصـیرت اسـت. آیـات ذیـل بـه مشاهده کند. چشـمی کـه بـا آن می
  این ابزار اشاره دارد:

فانّهــا ). و نیــز: 8ـــ 1(یوســف، هــذه ســبیلی أدعــوا إلــی اهللا علــی بصــیرة أنــا و مــن اتّبعنــی. قــل 
  ).46(حج، التعمی االَبصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور. 

توانـد ببینـد کـه گونه که چشـمی کـه ویـژه مشـاهده عـالم شـهادت اسـت، در صـورتی میهمان
ینـا و جسـم قابـل مشـاهده و نبـودن مـانع بـراي چشـم مانع و حجابی نداشته باشد و غیـر از چشـم ب

و نبودن حجاب میان آن دو، باید نوري که نـه مربـوط بـه چشـم اسـت و نـه مربـوط بـه جسـم قابـل 
گونـه اسـت؛ بایـد موانـع مشاهده، وجود داشته باشـد، مشـاهده بـه وسـیلۀ چشـم بصـیرت نیـز همین

یـب و ملکـوت نباشـد و نـور دیگـري از سر راه آن برطرف شود و حجـابی میـان بصـیرت و عـالم غ
  گردد. میان آن دو بتابد و اگر این نور نباشد دیدن حاصل نمی
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به تعبیر قـرآن ایـن نـور از حـق تعـالی اسـت و کسـی کـه مـورد تجلّـی ایـن نـور قـرار نگرفتـه 
کنــد. باشــد، در ظلمــت و تــاریکی ذاتــی خــود خواهــد بــود و بــدین جهــت چیــزي را مشــاهده نمی

یــوم یقــول المنــافقون و ).  و نیــز، 40(نــور، یجعــل اهللا لــه نــوراً فمــا لــه مــن نــور و مــن لــم کریمــه 
).  13(حدیـد، المنافقات للذین آمنـوا انظرونـا نقتـبس مـن نـورکم قیـل ارجعـوا ورائکـم فالتمسـوا نـوراً 

  ).270ـ 1، 1تفسیر المحیط، .ك. ربدان اشاره دارد. (
ــوي ــه تق ــی، ب ــتن مجــاري ادراک ــاك داش ــع و پ ــع موان ــت اســت؛  رف ــز از غفل ــاد و پرهی و جه

والّـذین ) 3(طـالق، و مـن یتّـق اهللا یجعـل لـه مخرجـاً و یرزقـه مـن حیـث الیحتسـب، که فرمـود: چنان
  ).  69(عنکبوت، جاهدوا فینا لنهدیّنهم سبلنا. 

چـه را کـه سـبب راه پاك داشـتن مجـاري ادراکـی و پـالودن آن از موانـع بـه ایـن اسـت کـه آن
أفرأیـت مـن اتّخـذ إلهـه هـواه و أضـلّه کـه حـق تعـالی فرمـود: طرف سازیم چنانآلودگی آن گشته، بر

اهللا علــی علــم و خــتم علــی ســمعه و قلبــه و جعــل علــی بصــره غشــاوة فمــن یهدیــه مــن بعــد اهللا أفــال 
ــذکّرون؛  ــه، ت ــرار داده). آنان23(جاثی ــاي خــویش را خــداي خــویش ق ــه هواه ــان ک ــد و از آن فرم ان

زننـد و بـه دنیـا و تعلّقـات آن، کـه مـانع از مـان خـدا و رسـول سـر بـاز میبردند و بدین جهت از فر
ــته ــت، دل بس ــایق اس ــد. میدرك حق ــد، گمراهن ــه عالمن ــال ک ــین ح ــد و نمیاند در ع ــد؛ بینن بینن

. پـس ابـزار ادراکـی بـر دو قسـم اسـت کـه یـک قسـم آن را همـه دارنـد؛ …شنوند وشنوند و نمیمی
فهمنــد و قســم دیگــر آن را همــه ندارنــد بلکــه کســانی از ند و میشــنوبیننــد و میاز ایــن جهــت، می

  آن برخوردارند که جهاد و تقوي را پیشه خویش ساخته باشند.
انــد، چشــم و گــوش و دل صــوري چشــم و گــوش و دل کــه در ایــن مــوارد از ادراك بــاز مانده

نیــز بــر حســب  ظــاهري نیســت؛ زیــرا کفــار و یهــود و منافقــان نیــز از آن برخــوردار بودنــد و آنــان
ــا و شــنوا، می ــات بین ــد حیوان ــد بلکــه همانن ــور و کــودن نبودن ــد و صــورت و ظــاهر، کــر و ک دیدن

ــ 84هـا نداشـتند، چشـم و گـوش و دل حقیقـی بـود، (ر.ك. جـامع االسـرار، چه را آنشنیدند. آنمی
1182  .(  

لـوب ال یفقهـون و لقـد ذرأنـا لجهـنم کثیـراً مـن الجـنّ و االنـس لهـم قکه حق تعالی فرمـود: چنان
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بها و لهم اعین ال یبصرون بها و لهـم آذان ال یسـمعون بهـا اولئـک کاالنعـام بـل هـم أضـلّ اولئـک هـم 
ــافلون؛  ــراف، الغ ــه حوزه). آنان179(اع ــدهک ــاي دی ــنیدهه ــات ها و یافتهها و ش ــا حیوان ــان ب هایش

ند کـه بـه مشترك اسـت، تنهـا از چشـم و گـوش و قلـب صـوري ظـاهري برخوردارنـد؛ اینـان هسـت
شــان مهــر خــورده اســت و در خـاطر رفتارهــا، اخــالق و عقایــد نــاروا چشــم و گـوش و دل حقیقــی

  حجاب قرار گرفته است. 
کـالّ ). 7(بقـره، خـتم اهللا علـی قلـوبهم و علـی سـمعهم و علـی أبصـارهم غشـاوة. به تعبیـر قـرآن، 

تـرین مرتبـۀ حجـاب قیـق). ایـن کمتـرین و ر14(مطففـین، بل ران علـی قلـوبهم مـا کـانوا یکسـبون. 
ــر از آن و غلیظ» طبــع«اســت و  ــۀ حجــاب اســت کــه قابــل اصــالح و زدودن » خــتم«ت آخــرین مرتب

ــا 1186نیســت. (ر.ك. جــامع االســرار،  (محمــد، أم علــی قلــوب أقفالهــا در کریمــه » قفــل«). خــتم ب
ت، ). همانند اسـت و هـر دو بـا کـوري حقیقـی کـه رهـایی از آن در دنیـا و آخـرت نـاممکن اسـ24

و مـن کـان فـی هـذه أعمـی فهـو فـی اإلخـرة أعمـی و أضـل ). 1187برابر است؛ (ر.ك. جامع االسرار،
  ).72(اسراء، سبیالً. 

و مــن أعــرض عــن ذکــري فــانّ لــه معیشــۀً ضــنکاً و نحشــره یــوم القیمــۀ أعمــی قــال ربّ کریمـۀ 
(طـه، تنسـی حشرتنی أعمی و قد کنـت بصـیراً قـال کـذلک أتتـک آیـاتی فنسـیتها و کـذلک الیـوم لم

صــورت کــامالً روشــن تفــاوت میــان چشــم و گــوش و دل ظــاهري و بــاطنی را بیــان کــرده ). به126
و بـه خـاطر داشـتن مربـوط » یـاد«است؛ زیرا نسیان مربوط به چشم و گـوش ظـاهري نیسـت و نیـز 

  به قلب است که بصیرت نام دارد نه بصر. 
بـه اعتقـاد خودشـان در دنیـا بینـا بودنـد به تعبیر دیگر، کسانی که در عـالم قیامـت کـور هسـتند، 

فرمایـد بینـایی دو قسـم اسـت کـه یـک هـا در دنیـا، گـویی میو حق تعالی با انتسـاب نسـیان بـه آن
ــرار،  ــتید. (ر.ك. جــامع االس ــود نداش ــایی حقیقــی ب ــه بین قســم آن را داشــتید و قســم دیگــر آن را ک

کـه در دنیـا بینــا ایـن اســت کـه آنانتـوان فهمیـد ). (نکتـۀ دیگـري کـه از کریمـه یــاد شـده می1188
دیدنـد، در قیامـت از ایـن جهـت کورنـد کـه تـوان دیـد، میچه را که با چشم ظـاهري میبودند و آن

ــا چشــم ظــاهري دیــدنی بــود، در قیامــت وجــود نــدارد و آنآن چــه کــه وجــود دارد چــه در دنیــا ب
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ت کورنـد، نـه بـه ایـن معنـی مربوط به چشم باطن است که آنان فاقـد آننـد؛ از ایـن جهـت، در قیامـ
هــا گرفتــه باشــند بلکــه بــر فــرض کــه ایــن چشــمان هــم کــه چشــمانی را کــه در دنیــا داشــتند از آن

چـه وجـود دارد بـا چشـم دیگـري هـا مشـاهده کـرد، وجـود نـدارد و آنباشند، چیزي که بتوان با آن
  ها آن چشم را ندارند).قابل مشاهده است که آن

ن عبـد إالّ و لقلبـه عینـان و همـا غیـب یـدرك بهمـا الغیـب فـاذا مـا مـرسول خـدا (ص) فرمـود: 
؛ بـا انـدکی تفـاوت، 1202(همـان، أراد اهللا بعبد خیراً فتح عینَی قلبـه، فیـري مـا هـو غایـب عـن بصـره. 

  ).  53، 70از امام سجاد (ع)، بحار االنوار، 
ــود:  ــز فرم ــاهرة وو نی ــالعین الظ ــاهر ب ــري الظ ــا للجســد فی ــین کم ــب عین ــاطن و  إنّ للقل ــري الب ی

  (همان). الحقایق بعین الحق التی هی الباطنۀ. 
ــز گفته ــد میو نی ــه در قلــب عــارف پدی ــزي ک ــین چی ــد: اول ــور اســت، آنان ــد، ن ــاه ضــیاء آی گ

شــود. گــاه مــاه و در آخــر خورشــید میشــود، آنگــاه ســتاره میگــردد، آنگــاه شــعاع میشــود، آنمی
شـود، مقـدار میهـاي آن بـراي قلـب بیا بـا لـوازم و نعمتگاه که نور در دل پدید آمـد، همـۀ دنیـآن
ــرك میآن ــا را ت ــه ضــیاء شــد دنی ــاه ک ــد و از آن دوري میگ ــد، آنکن ــتاره شــد، از گزین ــه س ــاه ک گ

ــذت ــه آخــرت و آنگــردد، آنهاي آن جــدا میداشــتنیها و دوستل ــاه شــد، ب چــه در آن گــاه کــه م
چـه در بینـد و نـه آخـرت و نـه آننـه دنیـایی می گاه کـه خورشـید شـد،شود و آنرغبت میاست بی

بینـد. چنـین کسـی بـدنش نـور اسـت، قلـبش نـور، کالمـش نـور و همــه آن اسـت، تنهـا خـدا را می
  ).1211ـ 1212اش نور است. (ر.ك. جامع االسرار، هستی

  ـ مراتب قلب2 ـ10 ـ3ـ1
  قلب چهار مرتبه دارد: صدر، قلب، فؤاد، لبّ.

(زمـر، أفمـن شـرح اهللا صـدره لالسـالم. کـه حـق تعـالی فرمـود: چنان معدن اسالم اسـت؛» صدر«
22.(  

و لکــن حبّـبّ الـیکم االیمــان و زیّنـه فـی قلــوبکم. کـه فرمـود: معـدن ایمـان اســت؛ چنان» قلـب«
  ).7(حجرات، 
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  ).11(نجم، ما کذب الفؤاد ما رأي. که فرمود: معدن معرفت است؛ چنان» فؤاد«
(زمــر، إنّ فــی ذلــک لــذکري الولــی االلبــاب. کــه فرمــود: نمعــدن توحیــد اســت؛ چنا» لــبّ«و 

21.(  

  اقسام سلوك  ـ11 ـ3ـ1

  ـ سلوك محبّی2ـ سلوك محبوبی 1سلوك بر دو قسم است: 
ـ سـلوك محبـوبی عبـارت اسـت از وصـول انسـان بـه کمـالی کـه حـق تعـالی بـرایش معـیّن 1

ازد و بـدون پـرداختن بـه کـه بـه سـلوك بپـردکرده است یا مقتضـی عـین ثابـت او اسـت پـیش از آن
کـه فرمـود: ریاضت، تقوي و مجاهـده. چنـین وصـولی عنایـت محـض الهـی و هـدایت اوسـت چنان

  ).  87(انعام، و من آبائهم و ذریّاتهم و إخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم إلی صراط مستقیم. 
ــ سـلوك محبّـی آن اسـت کــه سـلوك مقـدّم بـر وصـول باشــد و رسـیدن بـه کمـال معــیّن و 2

کـه حـق ویژه به وسیلۀ ریاضت و تقـوي، مجاهـده و سـلوك و بـا طـیّ منـازل و مراحـل باشـد. چنان
  ).69(عنکبوت، و الذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا و ان اهللا لمع المحسنین. تعالی فرمود: 

هـاي الهـی گیرنـد، محبوبکه از طریـق سـلوك محبـوبی، محـل تجلّـی انـوار الهـی قـرار میآنان
کـه اشـتیاق بـه حـق تعـالی داشـته آنان انبیاء، اولیاء، ابرار و مقرّبـان هسـتند. اینـان پـیش از آنهستند؛ 

یـا آدم کـه در حـدیث شـریف قدسـی آمـده اسـت کـه هـا مشـتاق بـود؛ چنانباشند، حق تعالی به آن
أسـکنتهم صـلبک، بعینـی مـن بـین خلقـی أعـزّهم بعـزّي، و إنّ لی صفوة و ضنائن  و خیـرة مـن عبـادي 

و أجعــل قلــوبهم خــزائن کتبــی و أســترهم  ربهم مــن وصــلی و أمــنحهم کرامتــی و أبــیح لهــم فضــلیأقــ
ــماء ــر الس ــبهم أمط ــادي، ف ــی عب ــین ظهران ــاً ب ــم أمان ــی و أجعله ــت برحمت ــم أمن ــم اال  و به رض و به

متعلّقـۀ صـحت  البالء هـم أولیـائی و أحبـائی، درجـاتهم عالیـۀ و مقامـاتهم رفیعـۀ و هممهـم بـی صرفأ
ــوبهم بــذکري، فســقیتهم بکــأس ا عــزائمهم نــس الو دامــت فــی ملکــوت غیبــی فکــرتهم، فارتهنــت قل

(حـافظ ابـو نعـیم اصـفهانی، حلیـۀ . صرف محبّتی، فطال شوقهم إلـی لقـائی، و إنّـی إلـیهم ألشـد شـوقاً
  ).193، 1االولیاء، 
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و  إلهـی فاجعلنـا ممّـن اصـطفیته لقربـکدر مناجات محبّـین از امـام سـجاد (ع) آمـده اسـت کـه: 
  ).  142، 4(بحار االنوار، والیتک و أخلصته لودّك و محبّتک و شوّقته الی لقائک. 

ــود:  ــز حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) فرم ــوازي عمــل الثقلــین و نی ــۀ مــن جــذبات الحــقّ ت جذب
ان هللا شــراباً الولیائــه ). و نیــز حضــرت امیــر مؤمنــان (ع) فرمــود: 264ـــ 7، 1تفســیر المحــیط، .ك. ر(

ــیش از ایــن نقــل شــد. ص …اذا شــربوا ســکروا  و ســقاهم ؟). کریمــه  239(تمــام حــدیث شــریف پ
ــوراً  ــراباً طه ــم ش ــان، ربّه ــز 21(انس ــک ). و نی ــی ذل ــه مســک و ف ــوم ختام ــق مخت ــن رحی ــقون م یُس

ــین، فلیتنــافس المتنافســون  ــ 6(مطفف ــی الهــی 25ـ ــه همــین شــراب اشــارت دارد کــه شــراب ازل ). ب
  آنان عطا کرده است. به گفته شاعر:است که حق تعالی بدون سبب و بدون طلب به 
ـــۀ ـــب مدام ـــر الحبی ـــی ذک ـــربنا عل ــرم  ش ــق الک ــل أن یخل ــن قب ــا م ــکرنا به   س

  )264ـ 7، 1(تفسیر المحیط، ج   
یابنــد، کســانی هســتند کــه کــه از طریــق ســلوك محبّــی بــه انــوار تجلّیــات الهــی دســت میآنان

إنّ اهللا کـه حـق تعـالی فرمـود: پیش از وصـول بـه آن، اهـل سـلوك، ریاضـت و تقـوي باشـند. چنـان
إنّ المتقـین فـی جنـات و نهـر فـی ). و نیـز فرمـود: 128(نحـل، مع الذین اتّقوا و الـذین هـم محسـنون 

فمـن کـان یرجـو لقـاء ربّـه فلیعمـل عمـالً ). و نیـز فرمـود: 54ــ 5(قمـر، مقعد صدق عند ملیک مقتدر 
مـن تقـربّ یث قدسـی آمـده اسـت کـه: ). و در حـد110(کهـف، صالحاً و الیشرك بعبـادة ربّـه احـداً 

إلیَّ شبراً تقربّت إلیه ذراعاً و مـن تقـرّب إلـیّ ذراعـاً تقربّـت إلیـه باعـاً و مـن تقـربّ إلـیَّ باعـاً مشـیت 
ــۀ.  ــه هرول ــوص، صإلی ــص النص ــالی، 167(ن ــوالی اللئ ــاء؛ 531، 4؛ ع ــۀ البیض ؛ بحــار 15، 5، المحج

  ).  190، 87االنوار، 

  ه وصول به حقیقت توحیدـ شریعت تنها را1 ـ11 ـ3ـ1
جا که تنهـا معرفـت خطاناپـذیر، وحـی یـا شـریعت اسـت کـه خـداي متعـال بـر پیـامبران از آن
فرســتد، تنهــا راه وصــول بــه حقیقــت توحیــد، شــریعت اســت. شــریعت اگرچــه داراي هــیچ فــرو می

  گنجد. هاي محدود عقل متعارف نمیامر خردستیزي نیست ولی همۀ آن نیز در قالب
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هاي ، بسیاري از احکـام شـرعی و معـارف دینـی بـر خـالف ادراکـات عقلـی و اندیشـهدر ظاهر
گونـه اسـت کـه عقـل متعـارف از فهـم آن نـاتوان تـوان گفـت در واقـع نیـز همینبشري اسـت و می

طور مطلـق ناسـازگار نیسـت، بلکـه عقـل و شـرع کـامالً بـر یکـدیگر مطابقنـد، است، ولی با عقل بـه
ترین ادراکـات عقلـی هسـتند و ها و برخـوردار از عمیـقتـرین انسـانلهـی عاقـلزیرا انبیـاء و اولیـاء ا

  دین و معارف آن موافق عقل و ادراك آنان است. 
هاي هــاي نادرســت، محــدودیتاگــر مقصــود از عقــل، عقــل آلــودة بــه عــادات، رســوم، تربیت

ــایی ــی، نارس ــیطبیع ــل عرف ــاالخره عق ــی و هاي محیطــی و ب ــارف اله ــم مع ــد، از فه ــرار آن  باش اس
ویـژه اگـر مقصـود هـا باشـد، بـهگونـه نقصناتوان است، ولی اگر مقصود از آن، عقـل پیراسـته از این

از آن، عقل مـورد تأییـد حـق تعـالی و برخـوردار از عنایـات و امـدادهاي ویـژه او باشـد ماننـد عقـل 
فهمــد، ن عقلـی میچـه چنـیانبیـاء و اولیـاء، از فهـم آن بـه ارادة حــق تعـالی نـاتوان نیسـت، بلکــه آن

آیـد؛ چنـین عقلـی نسـخۀ کامـل شـرع و برابـر بـا دقیقاً همان است که از سوي حـق تعـالی فـرود می
  آن است.

ایــن ادعــا کــه ایــن یــا آن حکــم دینــی خــالف عقــل اســت، ســخنی اســت کــه از دقّــت الزم 
گـر توان گفـت ایـن اسـت کـه ایـن امـر بـا عقـل مـن و دیبرخوردار نیست؛ زیرا نهایت چیزي که می

ــد مــن اســت کــه آن را نمی ــد مــن ناســازگار اســت و ایــن عقــل مــن و مانن ــراد همانن ــا اف فهمــد ی
طور مطلــق. بنــابراین اگــر گفتــه شــده اســت کــه احکــام شــرعی و یابــد نــه عقــل بــههماهنــگ نمی

معــارف دینــی خــارج از محــدودة عقــل اســت، مقصــود از آن خــارج بــودن از حــوزة توانــایی عقــل 
.ك. رهاي یـاد شـده را دارد (هـا محـدودیّتارف اسـت کـه ادراك عقلـی آنهـاي عـادي و متعـانسان

ها برخوردارنــد، هــا و محــدودیتها از چنــین نقصجــا کــه اکثریــت انســان). و از آن736ـــ 7همــان، 
نباید تمام دین و معارف آن را بـا عقـل خـویش نقّـادي کننـد، بلکـه بایـد بـه معـارف دیـن و احکـام 

یر نباشـد یـا بـه ظـاهر بـر خـالف عقـل باشـد، بـاور داشـته و بـر اسـاس پـذشرع اگرچه با عقل فهم
ــه  ــودة ب ــزويِ آل ــل ج ــالف عق ــام مخ ــارف و احک ــرا آن مع ــند؛ زی ــد باش ــدان پایبن ــه آن، ب ــان ب ایم

  محدودیت است نه مطلق عقل.
پــذیر نیســتند و بــه تعبیــر دیگــر عقــل یــا کامــل و پیراســته از شــرع و عقــل از یکــدیگر جدایی
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کـه ی است، این عقـل همـان شـرع اسـت. چنـین عقلـی، شـرع درونـی اسـت؛ چنانهرگونه محدودیت
همــان، .ك. راي هســتند کــه دو ظهــور دارنــد. (شــرع، عقــل بیرونــی اســت و هــر دو حقیقــت یگانــه

ــین عقلــی نمی745 ــی اســت. چن ــایص طبیعــی و تربیت ــه نق ــوده ب ــا محــدود و آل ــزان ). و ی ــد می توان
ان بایــد از ســالمت و دقّــت برخــوردار باشــد و عقــل ســنجش دیــن و معــارف آن باشــد؛ زیــرا میــز

بهـره اسـت. اگرچــه بـه خـاطر اضـطرار در فهــم آلـودة بـه محـدودیت از چنـین ســالمت و دقتـی بی
  دین براي عمل به آن، همین عقل آلوده محدود نیز داراي اعتبار است. 

و به همین خـاطر اسـت کـه ظهـور شـریعت بـه وسـیلۀ عقـل و بـراي عاقـل اسـت؛ اگـر عقـل 
پـذیر خواهـد بـود و نـه قابـل اجـرا، بـه ایـن خـاطر شـرع و پـذیر و فهمعاقل نباشد نه شریعت تبیین

گونــه کــه تصــرّف روح و ظهــور صــفات و کمــاالت انــد. همانعقــل را بــه روح و بــدن تشــبیه کرده
آن جز بـه وسـیلۀ بـدن و اعضـاء و اوضـاع آن ممکـن نیسـت، تصـرّف در شـریعت، فهـم آن، عمـل 

پـذیر نیسـت. ر مراتـب و کمـاالت آن جـز بـه وسـیلۀ عقـل و اقسـام و مراتـب آن امکانبه آن و ظهو
  ).739(ر.ك. جامع االسرار، 

که گفتـه شـده اسـت عقـل داراي مراتبـی اسـت کـه از جهـت دقّـت و شـفافیّت و درسـتی چنان
و نیز از جهت گستردگی حوزة کشـف و فهـم بـا یکـدیگر تفاوتهـاي اساسـی دارنـد؛ از ایـن جهـت، 

یکی از مراتـب عقـل توانـایی فهـم حکـم یـا معرفتـی دینـی را نداشـت و یـا خـالف آن فهمیـد،  اگر
تــر هــا نیـز از درك دقیــقبـدین معنــی نیسـت کــه دیگــر مراتـب عقــل نیـز بــا آن موافــق باشـند و آن

  ناتوان باشند. 
ــوالنی و  ــوالنی، بالملکــه، بالفعــل و مســتفاد. عقــل هی ــارت اســت از عقــل هی مراتــب عقــل عب

که مرتبه عقل عوام خـواه کودکـان و خـواه بزرگسـاالن اسـت. مرتبـۀ سـوم، عقـل بالعفـل اسـت بالمل
ــدان، عارفــان، راســخان در علــم و ماننــد آن هاســت و مرتبــۀ چهــارم کــه مرتبــۀ عقــل مؤمنــان، موحّ

  ).  740همان، .ك. رهاست. (عقل مستفاد است که مرتبۀ عقل انبیاء، اولیاء و مانند آن
عرفتی دینـی بـا مرتبـۀ نخسـت عقـل ناسـازگار باشـد، ولـی بـا مرتبـۀ دوم ممکن است حکم یا م

طـور در مـورد مراتـب دیگـر. بنـابراین بـه ایـن دلیـل کـه حکمـی و آن کامالً سـازگار باشـد و همین
تــوان حکــم بــه ناســازگاري عقــل و شــرع نمــود؛ زیــرا معرفتــی بــا عقــل مــن ناســازگار اســت، نمی
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توانـد ویژه بـا مراتـب دیگـر عقـل میبـا عقـل دیگـران بـهچه کـه بـا عقـل مـن ناسـازگار اسـت، آن
تـوان گفـت کـه ایـن امـر بـا عقـل توان دربـاره عقـل دیگـران داوري کـرد و نمیسازگار باشد و نمی

ــاالتر عقــل بی ــاالتر از آن ناســازگار اســت؛ زیــرا کســی کــه از مراتــب ب بهــره مــن و همــه مراتــب ب
ــد؛ چــون چاســت، نمی ــاره آن داوري کن ــد درب ــه توان ــول اســت ک ــاره مجه ــین داوري، داوري درب ن

  حتی با اولین مراتب عقل نیز ناسازگار است.
گویـد: بنـابراین عقـل و شـرع حقیقـی سـازگار و موافـق بـا سید بـا نقـل از راغـب اصـفهانی می

یکدیگرنــد بلکــه نیازمنــد بــه هــم هســتند و هماننــد دو رکــن یــک حقیقتنــد. کــه هــیچ کــدام بــدون 
گـردد و شـرع بـه د نخواهـد داشـت. عقـل بـه وسـیلۀ شـرع راهنمـایی میدیگري، کمال بلکـه وجـو

شـود. عقـل ماننـد بنیـان اسـت و شـرع ماننـد سـاختمان؛ بنیـان بـدون وسیلۀ عقل تبیـین و تعبیـر می
ــدارد.  ــراري ن ــان، دوام و ق ــی و بنی ــدون پ ــوده اســت و ســاختمان ب ــدارد و بیه ســاختمان، ســودي ن

ایی؛ نــه چشــم بــدون روشــنایی ســودمند اســت ونــه عقــل ماننــد چشــم اســت و شــرع ماننــد روشــن
روشــنایی بــدون چشــم. عقــل ماننــد چــراغ اســت و شــرع ماننــد روغــن ســوخت آن. اگــر روغــن 

ــراغ روشــن نمی ــد، چ ــعلهســوخت نباش ــن ش ــراغ نباشــد روغ ــر چ ــود و اگ ــود. (ور نمیش .ك. رش
  ).742ـ 4همان، 

انــد، بهرهه از شــرع بیعقــل و شــرع یــک حقیقتنــد؛ بــه همــین خــاطر حــق تعــالی کســانی را کــ
بهرة از عقـل دانسـته اسـت؛ از ایـن جهـت، کفّـار و منکـران شـریعت را فاقـد عقـل معرفـی کـرده بی

  ).166(بقره، صمّ بکم عمی فهم الیعقلون. که فرمود: است، چنان

  هدف دعوت انبیاء  ـ2ـ11 ـ3ـ1
ــژهاز آن ــال وی ــه کم ــیدن ب ــتعداد رس ــر انســانی اس ــه ه ــا ک ــت اي را دارد و شاج ــتگی دریاف یس

فیض معنـوي از حـق تعـالی را دارد، اگـر بـراي دسترسـی بـه آن مـانعی ایجـاد نشـود، بـه آن دسـت 
جـا کـه یـابی بـه آن محـروم خواهـد شـد و نیـز از آنکند و در صورت وجود موانع از دسـتپیدا می

ــدام از آن دو داراي  ــر ک ــی و ه ــري عمل ــی و دیگ ــی علم ــت، یک ــوّه اس ــانی داراي دو ق ــس انس نف
گیرنـد، راتب مختلفی از کمـال و نقـص هسـتند کـه از قـوة محـض تـا فعلیّـت صـرف را در بـر میم
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  توان شناخت.مهمّترین ارکان دعوت پیامبران را می
هــاي دعــوت آنــان تکمیــل قــوّة علــم و عمــل نفــس انســانی و زدودن موانــع و مهمّتــرین هــدف

ز از طریـق تکمیـل قـوة علـم و به کمال رسیدن ایـن دو قـوّه اسـت؛ زیـرا تکمیـل نفـوس انسـانی جـ
ــه خواســته ــالش ها و اســتعدادهاي آنعمــل و رســاندن آن دو ب ــابراین تمــام ت هــا ممکــن نیســت؛ بن
خـاطر اسـت کـه بـراي تکمیـل همـین دو قـوّه اسـت؛ بـه همینپیامبران (ع) و دعوت و ارشـاد آنـان، 

خالصـه و عصـارة دعـوت  انـد:کـه گفتههاي آنـان از ایـن دو قـوّه بیـرون نیسـت. چنـانمجموعۀ پیام
التعظــیم الَمــر اهللا و پیـامبران در ایــن ســخن حضـرت ختمــی مرتبــت (ص) نهفتـه اســت کــه فرمـود: 

)؛ زیـرا کسـی کـه بـه ایـن دو امـر قیـام کنـد، بـه انجـام 48اسرار الشریعه، .ك. ر(الشفقۀ علی خلق اهللا؛ 
  همه اوامر و نواهی شرعی اقدام کرده است. 

ــاء اســت و از آنپــس تکمیــل ایــن دو قــوّه محــ جــا کــه تکمیــل ایــن دو بــه امــور ور پیــام انبی
ــاختن  ــراهم س ــز ف ــال آن دو و نی ــد و کم ــع رش ــردن موان ــین ب ــد از ب ــتگی دارد، مانن ــري بس دیگ

ــه ــوس پرداختههاي آن، زمین ــل نف ــه تکمی ــوان مقدم ــه عن ــز ب ــر نی ــن دو ام ــه ای ــاء ب ــد و چــون انبی ان
آن ســه مرتبــه بــدایت و وســط و نهایــت اســت،  ها داراي مراتــب مختلفــی هســتند کــه اصــولانســان

پیام انبیـاء نیـز داراي مراتـب متعـددي اسـت کـه اصـول آن شـریعت طریقـت و حقیقـت اسـت و از 
گانه متفـاوت اسـت، راهکارهـاي دسترسـی آنـان بـه هـاي سـههـاي گروهجا که اسـتعداد و قابلیّتآن

گانۀ پیـام انبیـاء نیـز اتـب سـهکمال شایستۀ خـویش نیـز متفـاوت اسـت؛ از ایـن جهـت، تکـالیف مر
هـا یکـی اسـت؛ بـه همـین خـاطر اسـت کـه تکلیـف خـود انبیـاء و متفاوت است، اگرچه مقصـد آن

تر اسـت و در میـان آنـان حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) بیشـترین تر و سـنگیناولیاء از همـه سـخت
او خطــاب  کــه بــهترین تکــالیف را دارد کــه هــیچ کــس را یــاراي انجــام آن نیســت؛ چنانو ســنگین
). و بــه خــاطر ســختی و ســنگینی ایــن 112(هــود، فاســتقم کمــا اُمــرت و مــن تــاب معــک شــد کــه 

  ).  52، 17(بحار االنوار، شیّبتنی سورة هود. خطاب آن حضرت فرمود: 
تر از خــود، ها عــالوه بــر مــأمور بــودن بــه تکــالیف گــروه پــایینهــاي انســانهــر یــک از گروه

). از 46ــ 48اسـرار الشـریعه، .ك. رین بـه آن امـر نشـده اسـت؛ (تکالیف دیگـري دارد کـه گـروه پـای
این جهت، گروه وسط عالوه بر تکـالیف شـریعت، تکـالیف مربـوط بـه طریقـت را نیـز دارنـد، ولـی 
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گونـه اسـت تکـالیف اهـل حقیقـت اهل شریعت، در تکـالیف اهـل طریقـت، شـریک نیسـتند و همین
  نسبت به اهل طریقت.

  با کمال انسانـ رابطه عبادت 3ـ11 ـ3ـ1
هـا اسـتعداد و هـاي مختلـف انسـان ایـن اسـت کـه هـر کـدام از آنعلّت تفـاوت تکـالیف گروه

ها از هـاي ویـژه بـه دسـت آیـد. سـهم انسـاناي دارند که باید از طریـق تکـالیف و عبادتکمال ویژه
ــدازة ســهم آن ــه ان ــراي آن کمــال انســانیت ب ــادت کــه ب ــادت اســت؛ هرکــه ســهمش از عب هــا از عب

فریده شده است بیشتر باشد، سـهمش از کمـال انسـانی بیشـتر اسـت و اگـر کسـی حقیقـت عبـادت آ
طور کلّـی آن کـه بـهپا دارد و در آن پیوستگی داشته باشـد، بـه کمـال انسـانی رسـیده اسـت و آنرا به

را نفــی کــرده باشــد و هــیچ ســهمی از عبــادت نداشــته باشــد، از حــوزة کمــال انســانی بیــرون رفتــه 
کــه حــق تعــالی در وصــف تر از حیوانــات تبــدیل شــده اســت، چنانه حیوانــات یــا پســتاسـت و بــ

ان شـرّ الـدّوابّ ). و نیـز فرمـود: 44(فرقـان، إن هـم إالّ کاالنعـام بـل هـم أضـلّ سـبیالً کافران فرمـود: 
 و مـا کـان صـلوتهم عنـد البیـت إالّ). و نیـز فرمـود: 22(انفـال، عنـد اهللا الصـمّ الـبکم الـذین الیعقلـون 

). حـق تعـالی ایـن گـروه اخیـر را بـه پرنـدگان تشـبیه نمـود کـه جـز بـال 35(انفال، مکاءً و تصدیۀ. 
  زدن و جیک جیک کردن و سوت کشیدن عبادتی ندارند.

بــه تعبیــر دیگــر، انســان بــدون عبــادت تشــریعی، انســان نیســت و کــاربرد ایــن لفــظ بــراي او 
تعــالی تعلــیم قــرآن را بــر خلــق  صـورت اشــتراك لفظــی اســت؛ بــه همــین خــاطر اسـت کــه حــقبه

(رحمـن، الـرّحمن علّـم القـرآن، خلـق االنسـان علّمـه البیـان؛ انسان مقدّم داشته است و فرمـوده اسـت: 
گــاه انســان را آفریــد. تــا انســان تعلــیم قرآنــی نداشــته باشــد، انســان ). نخســت تعلــیم داد، آن1ـــ 5

  نیست.
ــده می ــر حســب فهــم ظــاهري، نخســت انســان آفری ــه او داده میشــود، آنب ــان ب شــود، گــاه بی

شــود، ولــی دیــدگاه دینــی و الهــی غیــر از ایــن گــاه قــرآن و تعــالیم دینــی بــه او آمــوزش داده میآن
که تعالیم دینی و الهی نـدارد، از قلمـرو انسـانی بیـرون اسـت. انسـان بـا تعـالیم الهـی اسـت است. آن

تـر از یـا حیـوان اسـت یـا پسـت شود؛ به همـین خـاطر اسـت کـه کـافر انسـان نیسـت،که انسان می
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  حیوان.
ــژه ــی وی ــگ الهــی معن ــالیم الهــی اســت. آنانســان در فرهن ــه اي دارد و آن برخــورداري از تع ک

نامنـد، ولـی در تفکّـر دینـی انسـان نیسـت. فاقد ایـن تعـالیم باشـد، اگرچـه در عـرف او را انسـان می
گونـه اسـت. بـه عنـوان یـز همیندیدگاه دینـی تنهـا بـه ایـن واژه اختصـاص نـدارد، واژگـان دیگـر ن

نمونه، از نظر عرف، غنی آن است کـه ثـروت بسـیار داشـته باشـد، ولـی از نظـر دیـن غنـی آن اسـت 
، 77(بحـار االنـوار، لـیس الغنـی مـن کثـرة العـرض إنّمـا الغنـی غنـی الـنفس. نیاز باشد؛ که از درون بی

اگـر کسـی فف اي کثیـر االعـراض؛ و مـن کـان غنیـاً فلیسـتع). به همین خاطر حق تعـالی فرمـود: 162
  کند. غنی باشد از ثروت و لذت دنیا پرهیز می

هـاي خـویش غلبـه کنـد، نـه که قوي در فرهنگ دینـی کسـی اسـت کـه بـر هـوي و هوسچنان
، 7(همـان، أقـوي النـاس مـن غلـب هـواه. کـه فرمـود: که وزنۀ سنگینی را از زمـین بلنـد کنـد، چنانآن
گونــه زنــدگی، مــرگ، ســعادت و ماننــد آن در فرهنــگ دینــی ین). هم413، 2؛ غــررالحکم، 76

کــه در اخبــار، مــرگ ). چنان748ـــ 51معنــایی غیــر از معنــاي عرفــی آن دارد، (ر.ك. جــامع االســرار، 
حقیقی، کـه حیـات حقیقـی اسـت، مـرگ ارادي دانسـته شـده اسـت و بـه آن سـفارش شـده اسـت، 

موتـوا قبـل أن مرتبـت (ص) فرمـود:  گونه در حدیث مشـهور آمـده اسـت کـه حضـرت ختمـیهمان
ــوا  ــوار، تموت ــار االن ــین؛ 59، 72(بح ــۀ المتق ــود: 347، 1، روض ــان (ع) فرم ــر مؤمن ). و حضــرت امی

؛ نهــج البالغــه، خطبــه 442، 32(همــان، الحیــاة فــی مــوتکم قــاهرین و المــوت فــی حیــاتکم مقهــورین 
لـه نـوراً یمشـی بـه فـی النـاس کمـن أومـن کـان میتـاً فأحیینـاه و جعلنـا ). و نیز حق تعالی فرمود: 51

). کســی کــه از هــدایت الهــی برخــوردار نباشــد 122(انعــام، مثلــه فــی الظلمــات لــیس بخــارج منهــا؛ 
  مرده است اگرچه رشد گیاهی داشته باشد و کارهاي ارادي نیز انجام دهد.

جهل و انکار، از این دیـدگاه بـا مـرگ برابـر اسـت بلکـه مـرگ واقعـی اسـت و علـم و معرفـت 
ا زندگی برابر اسـت، بلکـه زنـدگی حقیقـی اسـت؛ زیـرا در ایـن فرهنـگ عـارف در میـان جـاهالن ب

ــان صــاحبان ظلمــت اســت؛ چــون او  ــور در می ــد صــاحب ن ــا همانن ــان ظلمــت ی ــور در می ــد ن مانن
فهمنـد تـا تواند به وسیلۀ نور خود بـه هـر سـو کـه بخواهـد بـرود ولـی صـاحبان ظلمـت راه نمیمی



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي سید ـ بخش سومدیشهفصل اول: ان

 
 
 
 

279

  ).1142باشند، تا چه رسد که در آن قدم بردارند. (ر.ك. جامع االسرار، در اندیشه شناختن آن 

  حجاب انسان ـ12 ـ3ـ1

گانه توحیــد (فعلــی، وصــفی و ذاتــی) را از طریــق عــارف کامــل کســی اســت کــه مراتــب ســه
کشف و شـهود بـه دسـت آورده باشـد و گفتـار و رفتـارش نشـانگر آن باشـد. راه کسـب آن مراتـب، 

هاي سـه گانـه. توضـیح آن ایـن اسـت کـه موجـودات بـدون اسـتثناء یـا جابعبارت است از رفع ح
مظهر ذات حق تعالی هستند یا مظهـر صـفات یـا مظهـر افعـال او. هـر یـک از ایـن مراتـب، حجـاب 
مرتبۀ فوق خـود هسـتند؛ بـدین صـورت کـه اکـوان، حجـاب افعـال اسـت، افعـال، حجـاب صـفات 

ذات بـه وسـیلۀ صـفات محجـوب شـده اسـت است و صفات، حجاب ذات اسـت. بـه تعبیـر دیگـر، 
و صفات بـه وسـیلۀ افعـال پنهـان گشـته اسـت و افعـال بـه وسـیلۀ اکـوان از منظـر انسـان دور شـده 

  است. به گفتۀ شاعر:
ـــایر ـــایق س ـــلّ الحق ـــی ک ـــک ف ــــاتر  جمال ــــک س ــــه إالّ جالل ــــیس ل   و ل
ـــتایر  تجلّیـــت لالَکـــوان خلـــف ســـتورها ـــه الس ـــمّت علی ـــا ض ـــت بم   فنمّ

هـا را یکـی پـس از دیگـري رفـع نمایـد کـه بـه چه گفته شد، سـالک بایـد حجابآنبا توجه به 
حضرت ذات که همان حضـرت وجـود مطلـق و حضـرت جمـع اسـت، دسـت یابـد. پـس نخسـت 
باید با رفع حجاب اکوان به توحید فعلـی رسـید و بـا رفـع حجـاب افعـال، بـه توحیـد صـفاتی نایـل 

کـه توحیـد ذاتـی اسـت، واصـل گشـت. رفـع آمد و بـا رفـع حجـاب صـفات، بـه حقیقـت توحیـد 
کـه بـه او گانه حجاب جز با عنایـت ازلـی و هـدایت ابـدي حـق تعـالی ممکـن نیسـت؛ آنمراتب سه

و مـن یهـد اهللا ). 40(نـور، و من لم یجعـل اهللا لـه نـوراً فمـا لـه مـن نـور رسد رسد به عنایت او میمی
و مـن یضـلل اهللا فـال هـادي لـه ). 35(نـور،  و یهـدي اهللا لنـوره مـن یشـاء). 97(اسـراء، فهو المهتـدي 

). (ر.ك. جــامع 21(حدیــد، ذلــک فضــل اهللا یوتیــه مــن یشــاء و اهللا ذوالفضــل العظــیم. ). 186(اعـراف، 
یابی بــه نــور، عنایــت، هــدایت و فضــل الهــی، پیــروي و تــرین راه دســت). مطمئن291ـــ 2االســرار، 

  آن است. سازاقتداي به انبیاء و اولیاي الهی است که زمینه
ــق عرفــا گفته انــد کــه اگــر روح و قلــب انســان کامــل بــه بــدن و احــوال طبیعــی و دنیــوي تعلّ
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چـه کـه در کتـاب نگرفته بود، همه عالم هسـتی نـزد آن دو حاضـر بـود و آن دو بـه مطالعـه همـۀ آن
ــدون هیچ ــود دارد ب ــس وج ــاب انف ــاق و کت ــانعی میآف ــه م ــد؛ چنانگون ــه روح برخــی از پرداختن ک

و اولیـاء چنـین اسـت و بـه خـاطر تعلّـق نداشـتن بـه ممکنـات کـه خـود عـین تعلّـق بـه حـق  انبیاء
تعالی یـا جلـوة نخسـت اوسـت، پیوسـته در مشـاهده و مطالعـه همـه اجـزاء و احـوال عـالم هسـتی 

  هستند. 
سـبب شـده اسـت تـا ایـن تعلّقـات میـان ایـن  تعلّق روح و قلب بـه طبیعـت و عالیـق دنیـوي،

گونــه کــه ابــر میــان خورشــید و زمــین لــب) و ایــن دو کتــاب قــرار گیــرد، هماندو لطیفــه (روح و ق
گونــه کــه کنــار رســد و همانطور کامــل بــه زمـین نمیگیــرد و در نتیجــه پرتــو خورشـید بــهقـرار می

رفتن ابر از میـان آن دو، سـبب رسـیدن درخشـش خورسـید بـه زمـین اسـت، قطـع تعلّقـات دنیـوي 
تمـام علـوم و اسـرار را بـه قلـب برسـانند و در نتیجـه روح و  شود تـا عقـل و نفـس کلّـی،سبب می

اي کـه قلب پیوسته به مشاهدة همـه عـالم هسـتی بپـردازد و همـه در محضـر او باشـد، هماننـد آیینـه
سـازد، ولـی بـه میـزان وجـود موانـع، چـه در مقابـل آن اسـت را مـنعکس میاگر مانعی نباشد هـر آن
  ).1101جامع االسرار، شود. (ر.ك. از انعکاس آن کاسته می

اي اســت کــه مقابــل لــوح بــه تعبیــر برخــی از علمــاء، قلــب هماننــد آیینــۀ صــیقلی و جــال داده
ــه اســت. همان ــرار گرفت ــایق الهــی موجــود در آن ق ــوم و حق ــهمحفــوظ و عل ــه کــه اگــر آیین اي گون

شــود و اگــر مــنعکس نشــد یــا بــه خــاطر روبــروي چیــزي قــرار گیــرد آن چیــز در آن مــنعکس می
ورت و تیرگی و غباري که بر آیینـه نشسـته اسـت، یـا بـه خـاطر مـوانعی اسـت کـه میـان آیینـه و کد

چــه کــه در لــوح محفــوظ وجــود دارد در گونــه ممکــن نیســت آنآن چیــز قــرار گرفتــه اســت، همین
قلب پاك و منزّه از عالیق دنیوي مـنعکس نگـردد. اگـر انعکـاس حاصـل نگردیـد، بـه خـاطر وجـود 

  باشد. مّترین آن بلکه تنها مانع آلودگی قلب به کثرت و تعلّقات دنیوي میموانع است، که مه
ــافتن برخــی از انســان ــت دســت نی ــالی علّ ــان را حــق تع ــدمات ایم ــارف الهــی و مق ــه مع ها ب

ــی میهمین ــه معرّف ــد چنانگون ــه میکن ــد: ک ــبون فرمای ــانوا یکس ــا ک ــوبهم م ــی قل ــل ران عل ــالّ ب ک
فـی قلــوبهم مـرض فــزادهم اهللا ). و نیــز 7(بقـره، اهللا علـی قلــوبهم  خــتم). و نیــز فرمـود: 14(مطففـین، 

دانــد. (ر.ك. جــامع هــا را تعلّقــات دنیــوي میهــا و مرض). و علّــت پیــدایش چرك10(بقــره، مرضــاً 
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. حــبّ الــدنیا رأس کــلّ خطیئــۀ). بــه همــین معنــی اســت ســخن امـام صــادق (ع) کــه: 1102االسـرار، 
ــیعه،  ــائل الش ــر ت309، 11(وس ــه). اگ ــد، نتیج ــا باش ــه دنی ــبب دل دادن ب ــا س ــات دنی ــان علّق اش هم

  حجاب و مرض و آلودگی است که اهل حجاب در آن غرقند. (ر.ك. جامع االسرار، همان).

  ـ حجاب صوري و معنوي1 ـ12 ـ3ـ1
ــه انســان داراي حجاب ــه او را از وصــول ب ــر ک ــل و زنجی ــه غ ــامبردار ب ــوانعی اســت ن ــا و م ه

هـا بـر دو دارد. ایـن حجابجـالل توصـیف شـده اسـت، بـاز مـی حضرت عـزّت کـه بـه عظمـت و
  قسم است: صوري و معنوي.

هــاي صــوري بــه نظــر برخــی عبــارت اســت از موجــودات و مخلوقــات آفــاقی، خــواه حجاب
ــوع آن ــه مجم ــمانی ک ــواه جس ــد خ ــانی باش ــه اضــافه روح ــه ب ــنج حجــاب اســت ک ــا ســی و پ ه

ــاد میحجاب ــه هفت ــوي ب ــه کریرســد، چنانهــاي معن ــاً مــه ک ــبعون ذراع ــا س ــی سلســلۀ ذرعه ــمّ ف ث
و بــه إنّ هللا تعــالی ســبعین حجابــاً مــن نــور و ظلمــۀ ). و حــدیث شــریف نبــوي 32(حاقــه، فاســلکوه 

). بـدان اشـاره کـرده 39، 58؛ بحـار االنـوار، 106، 4(عـوالی اللئـالی، سـبعین ألـف حجـاب نقل دیگـر، 
ی هجـده هـزار عـالم اسـت و چـون کـه در خبـر آمـده اسـت، مجمـوع عـوالم هسـتاست؛ زیرا چنان

طور کلّی یا مُلک است یا ملکوت و بـه تعبیـر دیگـر، یـا غیـب اسـت یـا شـهادت و هـر یـک عالم به
گانه یـا ملـک و شـهادت اسـت یـا غیـب و ملکـوت؛ بنـابراین، مجموعـه عـوالم از عوالم هجده هزار

ز آن کــم کنــیم، شــود. اگــر عــالم انســانی کــه خــود هــزار عــالم اســت اســی و شــش هــزار عــالم می
انـد یـا انفسـی، هـا یـا آفاقیشـود و چـون هـر یـک از آنمجموعه عوالم سـی و پـنج هـزار عـالم می

هــاي کلّــی عــالم هفتــاد و جزئیــات آن شــود؛ پــس مجموعــه حجابهــا هفتــاد هــزار میمجمــوع آن
  شود.هفتاد هزار می

ــه نظــر برخــی عــالم مُلــک عبــارت اســت از عــرش، کرســی، آ هــاي ســمانبــه تعبیــر دیگــر، ب
ــههفت ــد س ــه و موالی ــر چهارگان ــت، عناص ــولی، طبیع ــه، هی ــالم گان ــده ع ــوع آن هج ــه مجم گانه ک
  شود.می

گانـه، هیـولی به نظر برخی دیگـر، عبـارت اسـت از عقـل اول، نفـس کلّـی، طبیعـت، افـالك نـه
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شـود.) کـه مجمـوع ایـن نیـز هجـده گانه (کـه یکـی حسـاب میعالم سفلی، عناصر اربعه، موالید سـه
  عالم است.

بـه نظـر گروهـی دیگـر عبـارت اسـت از جبـروت، ملکـوت، عـرش، کرسـی، آسـمانهاي هفــت 
شـود) کـه مجمـوع آن نیـز هجـده گانه (کـه سـه عـالم حسـاب میگانه، عناصر چهارگانه، موالید سـه

  عالم است.
بــه هــر صــورت عــالم ملکــوت را کــه روح عــالم مُلــک اســت نیــز هجــده عــالم بــه حســاب 

گانــه ملکــی، روحــی دارد کــه عــالم ملکــوتی اســت؛ هــاي هجدهیــک از عالم آوریم؛ چــون هــرمــی
بنــابراین، مجمــوع عــوالم، ســی و شــش عــالم اســت. اگــر از مجمــوع آنهــا، عــالم انســانی کــه ایــن 

شـود. ایـن عـوالم سـی و ها بدان نسبت دارنـد، کاسـته شـود، باقیمانـده سـی و پـنج عـالم میحجاب
ت. مشــابه همــین عــوالم کــه انفســی لحــاظ شــود و خــود هــاي صــوري اســگانــه آفــاقی، حجابپنج

شــود و مجمــوع آن هفتــاد حجــاب عــالم نفــس از آن کاســته شــود، ســی و پــنج حجــاب معنــوي می
هـاي کلّـی اسـت کـه اگـر جزئیـات آن را هـا، عـوالم و حجابخواهد شد. ایـن عـوالم و نیـز حجاب

). بــه حســاب آوریــم، 47ج، (حــو إنّ یومــاً عنــد ربّــک کــألف ســنۀ ممــا تعــدّون بــه حکــم کریمــۀ 
  ).321ـ 3، 1تفسیر المحیط، .ك. رمجموعه آن هفتاد هزار حجاب خواهد شد. (

حجـاب معنـوي عبـارت اســت از اخـالق و صـفات انســان کـه مطـابق بــا مراتـب آفـاق اســت، 
ماننــد علــم و جهــل، حلــم و غضــب، شــهوت و عفــت، شــجاعت و جــبن، عــدل و ظلــم و بخــل و 

ل اسـت، حجـاب نـوري اسـت، ماننـد علـم و حلـم. صـفات نقصـی کـه کرم. صفات کمالی که فضای
    ).333رذایل است، حجاب ظلمانی است، مانند جهل و غضب. (همان، 

  ـ حجاب مطلق2ـ12 ـ3ـ1
لـو کشـف الغطـاء مــا ازددت حجـاب مطلـق کـه حضـرت امیـر مؤمنـان (ع) در حـدیث شـریف 

). بـه آن اشـاره کـرده اسـت، 108، 5 ؛ آمـدي، شـرح غـرر و درر،52کلمـه،  مـأة(بحرانی، شـرح یقیناً 
ــر می ــه عــالم و خلــق تعبی ــف و الم در الغطــاء، عبــارت اســت از مظــاهر کــه از آن ب شــود، خــواه ال

  ).331، 1تفسیر المحیط، .ك. رجنس باشد خواه عهد و یا استغراق. (
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ممکن است این پرسش مطـرح شـود کـه اگـر در هسـتی جـز او کسـی و چیـزي وجـود نـدارد، 
جـا کـه جـز حـق تعـالی وجـود نـدارد، معنـی حاجـب و محجـوب ء کـدام اسـت. آنحجاب و غطا

چیســت؟ شــاهد و مشــهود کــدام اســت؟ پاســخ آن ایــن اســت کــه حــق تعــالی از جهــت ظهــور و 
ــرده نشــین اســت؛ ــرده اســت و از جهــت ذات و وجــود، مغطــی و پ از جهــت   کمــاالت، غطــاء و پ

صــورت ب؛ از جهــت نــزول بهاســماء و صــفات، حاجــب اســت و از جهــت وجــود و ذات، محجــو
  ).331ـ 2همان، .ك. رمخلوقات، شاهد است و از جهت ذات و وجود، مشهود است. (

  ـ تفاوت محبّ و محبوب در رفع حجاب3ـ12 ـ3ـ1
ســاز تجلّــی انــوار قدســی تقـوي، ریاضــت، خلــوت و مجاهــده ابزارهــاي رفــع حجـاب و زمینــه

ایــن نــور از ازل و پــیش از ســلوك و  جــا کــهالهــی بــراي مشــاهده غیــب و ملکــوت اســت و از آن
ریاضت بر محبوبان تابیـده اسـت، آنـان حجـاب و مـانعی بـراي مشـاهده ندارنـد تـا بـه وسـیلۀ ایـن 
ــتند؛  ــی هس ــی و ازل ــفه حقیق ــاهده و مکاش ــته در مش ــه پیوس ــد، بلک ــرف نماین ــا آن را برط ابزاره

و نیــز حضــرت امیــر  ).23(معــارج، الــذین هــم علــی صــالتهم دائمــون کــه حــق تعــالی فرمــود: چنان
؛ آمـدي، شـرح 52، مـأة کلمـه(بحرانـی، شـرح لوکشـف الغطـاء مـا ازددت یقینـاً. مؤمنان (ع) فرمـود: 

  ).108، 5غرر و درر، 
امـا محبّـان کـه اهـل سـلوکند و پـیش از ســلوك، وصـلتی برایشـان نیسـت، بایـد بـا ریاضــت و 

ــا بصیرتشــ ــد ت ــه رفــع حجــاب از بصــیرت خــویش بپردازن ان گشــوده گــردد؛ خلــوت و مجاهــده ب
مـا مـن قلـب إالّ و لـه عینـان و اُذنـان فـإذا أراد اهللا بعبـد خیـراً فـتح که رسول خدا (ص) فرمـود: چنان

و لـوال ). و نیـز فرمـود: 1202(ر.ك. جـامع االسـرار، عینیه اللتـین همـا للقلـب لیشـاهد بهمـا الملکـوت 
  ).  59، 70بحار االنوار، (أنّ الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا إلی الملکوت. 

تی بـه، و ال فـی أد یـعاسـرائیل، التقولـوا العلـم فـی السـماء مـن یصـیـا بنی حضرت عیسی(ع) فرمود:
تی بـه، العلـم مجبـول فـی قلـوبکم أتی بـه، و ال مـن وراء البحـر مـن یعبـر یـأرض من ینزل یـتخوم االَ

یقین یظهــر العلــم فــی قلــوبکم حتــی ن و تخلّقــوا بــاخالق الصــدیداب الروحــانیآبــ اهللا بوا بــین یــديدّأتــ
  ).232، 3؛ تفسیر القرآن الکریم،1052(ر.ك. جامع االسرار، ص یکم و یغمرکم.غطی
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ــوُ نّإ :فرمــود )عامیرالمــؤمنین علــی( ــه بعــد ال ــذکر جــالء للقلــوب تســمع ب قرة و اهللا ســبحانه جعــل ال
ــ فـی البرهـۀ بعـد البرهـۀ، و  ؤةــ عـزت آال تبصر به بعد العشوة، و تنقاد به بعد المعانـدة، و مـا بـرح هللا

ظـۀ فـی قزمان الفترات، عبـاد ناجـاهم فـی فکـرهم، و کلمهـم فـی ذات عقـولهم، فاستصـبحوا بنـور یأفی 
دلـۀ فـی الفلـوات، مـن فـون مقامـه، بمنزلـۀ االَیـام اهللا، و یخوّأرون بفئـدة، یـذكِِّسـماء و االَو االَ ربصااالَ
لیــه الطریــق، و إوا خــذ یمینــاً و شــماالً ذمّــأنجــاة، و مــن روه باللیــه طریقــه و بشــّ إخــذ القصــد حمــدوا أ

  ). 273، 1تفسیر المحیط، ج ( ].222خ ه،[نهج البالغروه من الهلکۀ. حذّ
لیـه یکـون معـادکم و بـه إوصـیکم بتقـوي اهللا الـذي منـه ابتـداء خلقکـم و ی اُنّإا بعـد فـمّأ و نیز فرمود:

تقــوي اهللا  نّإلیــه مرامــی مفــزعکم فــإیلکم و نجــاح طلبــتکم و الیــه منتهــی رغبــتکم و نحــوه قصــد ســب
فئــدتکم و شــفاء مــرض اجســادکم، و صــالح فســاد صــدورکم، و طهــور أدواء قلــوبکم و بصــر عمــی 

 ه،[نهـج البالغـمـن فـزع جاشـکم، و ضـیاء سـواد ظلمـتکم. أبصـارکم و أنفسکم، و جـالء عشـی أدنس 
  ].198 هخطب

  ـ محجوبان4ـ12 ـ3ـ1
یـات ازلـی حـق تعـالی هسـتند و نـه برخـوردار از انـوار حاصـل از که نـه برخـوردار از تجلّآنان

ــراکم کــه هــر کــدام از آنتقــوي و ریاضــت، در حجاب ــراي محرومیــت از مشــاهدات هــاي مت هــا ب
انـد. برخـی از آیـات قـرآن بـدان چنـین اشـاره کـرده اسـت: غیبی و ملکـوتی بـس اسـت، فـرو مانده

). کــه 7(بقــره، هم غشــاوة و لهــم عــذاب عظــیم خــتم اهللا علــی قلــوبهم و علــی ســمعهم و علــی ابصــار
مقصــود از چشــم و گــوش و قلــب، نــوع ملکــوتی آن اســت نــه ملکــی، بــدین جهــت کــه چشــم و 

چـه در عـالم مُلـک قابـل دیـدن باشـد، بـراي آنـان نیـز گوش ملکیِ کفّار و منافقان نیز باز اسـت و آن
  قابل دیدن است.

  ).101(کهف، ال یستطیعون سمعاً. الذین کانت أعینهم فی غطاء عن ذکري و کانوا 
ــمَ  ــال ربّ لِ ــوم القیمــۀ أعمــی ق ــه معیشــۀ ضــنکاً و نحشــره ی ــإنّ ل و مــن أعــرض عــن ذکــري ف

ــ 6(طـه، حشرتنی أعمی و قد کنت بصیراً قـال کـذلک أتتـک آیاتنـا فنسـیتها و کـذلک الیـوم تنسـی. 
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124  .(  
اسـت و نیـز بـه  پیداست که مقصود از چشـم کـه در حجـاب اسـت و از مشـاهدة ذکـر محـروم

گــردد، چشــم مُلکــی و قــوّه خــاطر رو برگردانــدن از یــاد و ذکــر خــدا، در قیامــت کــور محشــور می
ــات و  ــز مادّی ــد، ج ــز نباش ــوي در حجــاب نی ی دنی ــّ ــر چشــم حس ــرا اگ ــایی حســی نیســت؛ زی بین

ــی، نمی ــرایط معیّن ــم در ش ــد. آنمحسوســات را، آن ه ــد ببین ــت توان ــوري در قیام ــر و ک ــا ذک چــه ب
کـه مقصـود از حجـاب نیـز حجـاب مـانع از رؤیـت دارد، چشم قلبـی و بـاطنی اسـت، چنانمناسبت 

همـین چشــم بـاطنی اســت و مقصـود از ذکــر، معرفـت کشــفی و شـهودي اســت کـه از مشــاهده بــا 
هـاي قلـب و بصـیرت اسـت نـه شود. عـالوه بـر ایـن ذکـر و نسـیان از ویژگـیاین چشم حاصل می

  ).274، 1چشم ملکی حسی. (تفسیر المحیط، 

  ـ مراتب حجاب قلب5ـ12 ـ3ـ1
(مطففـین، کـالّ بـل ران علـی قلـوبهم. تـرین آن اسـت. ترین مرتبـۀ حجـاب و رقیـقپـایین»: رین«أـ 
14  .(  
  ). 3(منافقون: فطبع علی قلوبهم فهم الیفقهون. هاست. ترین حجابتیره»: طبع«ـ ب
). 1186جــامع االســرار، نهایــت مراتــب حجــاب و غیــر قابــل اصــالح اســت. (ر.ك. »: خــتم«ـــ ج

). و قفـل 7(بقـره، ختم اهللا علی قلوبهم و علی سـمعهم و علـی ابصـارهم غشـاوة و لهـم عـذاب عظـیم. 
  ).  1187همانند ختم است. (همان، 

  ارتباط بدایت، وسط و نهایت با شریعت، طریقت و حقیقت ـ13 ـ3ـ1

هاسـت و ه کمـال ویـژة آنها بـهدف انبیـاء و اولیـاء (ع) هـدایت و رسـاندن هـر یـک از انسـان
هـا، دسـت کـم بـه خـاطر محـیط زنـدگی، آداب و رسـوم اجتمـاعی، شکی نیست که اسـتعداد انسـان

ــاوت اســت و همــه انســان ــا یکــدیگر متف ــد آن، ب ــت و مانن ــه، وراث ــت، تغذی ــتعداد تربی ها داراي اس
ــه آن ــت، هم ــن جه ــتند؛ از ای ــابهی نیس ــد و مش ــههمانن ــدایت یگان ــتورات و ه ــا داراي دس اي ه

  نخواهند بود.
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شـوند: اهـل بـدایت، اهـل وسـط هایی که دارنـد بـه سـه دسـته تقسـیم میها با همه تفاوتانسان
نهایـت اسـت، ولـی ها از نظـر اشـخاص، متعـدّد بلکـه بیو اهل نهایـت؛ زیـرا اگرچـه مراتـب انسـان

راتـب انواع و کلّیـات ایـن تفـاوت محـدود اسـت؛ از ایـن جهـت، مراتـب کلّـی دیـن الهـی نیـز بـا م
بردار شــده گانه دیــن بــه شــریعت، طریقــت و حقیقــت نــامها مطــابق اســت. ایــن مراتــب ســهانســان

اســت. شــریعت نــام دیــن الهــی و شــرع نبــوي از جهــت بــدایت اســت و طریقــت نــام آن از جهــت 
وسط است و حقیقت نام آن از جهـت نهایـت اسـت. مرتبـۀ بـدایت، مربـوط بـه عـوام اسـت، مرتبـۀ 

اسـرار الشـریعه، .ك. راسـت و مرتبـۀ نهایـت مربـوط بـه خـاصّ الخـاصّ. ( وسط، مربوط به خـواص
لکــلّ جعلنــا مــنکم شــرعۀ و منهاجــاً و لــو شــاء اهللا لجعلکــم اُمــۀ واحــدة ولکــن لیبلــوکم ). کریمــه 21

  ).  22اسرار الشریعه، .ك. ر). به همین نکته اشاره دارد. (48(مائده، 
ایقــان؛ وحــی، الهــام و کشــف؛ نبــوّت، رســالت و گانۀ دیگــر ماننــد: اســالم، ایمــان و تعــابیر ســه

والیت؛ علم الیقین، عین الیقین و حـق الیقـین؛ اقـوال، افعـال و احـوال، نـور حـس، نـور عقـل و نـور 
  گانه شرع مقدّس است. (همان). قدس و مانند آن از لوازم همین مراتب سه
ــل انســان ــراي تکمی ــاء (ع) ب ــهانبی ــب س ــن مرات ــد وگانه آمدهها در ای ــر آن ان ــراي ه ــه ب چــه ک

انـد و بـه صـراحت یـا اشـاره آن را بـه هدایت انسان و تکمیـل وي در ایـن مراتـب الزم اسـت، گفته
  اند.مردم ابالغ کرده

  ـ تعریف شریعت، طریقت و حقیقت1ـ13 ـ3ـ1
  اند. به عنوان نمونه: عرفا تعاریف متعددي را براي هر یک از مراتب یاد شده مطرح کرده

هـاي الهـی کـه اصـول و فـروع، بایـدها و نبایـدها، روا و نـاروا، اسـت بـراي راه أـ شریعت نامی
هـا را بیـان کـرده اسـت. طریقـت عبـارت اسـت از عمـل بـه حسن و قبح، احسـن و غیـر احسـن آن

چـه کـه بـا احتیـاط دقیـق موافـق باشـد و حقیقـت عبـارت اسـت بهترین آن اصول و فـروع و... و آن
  عیان.  از اثبات چیزي از طریق کشف و

ـــ شــریعت آن اســت کــه خــداي را عبــادت کنــی؛ طریقــت آن اســت کــه خــداي را حاضــر ب
  دانی و حقیقت آن است که او را مشاهده کنی. 
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ـ شـریعت آن اسـت کـه امـر او را برپـا داري، طریقـت آن اسـت کـه بـه امـر او برپـا باشـی و ج
  حقیقت آن است که به او برپا باشی.

نمایـد ي چنـین آمـده اسـت: شـریعت همچـو شـمع اسـت، ره مـیدر مقدمه دفتر پنجم مثنـو - د
که شـمع بـه دسـت آوري راه رفتـه نشـود و چـون در ره آمـدي آن رفـتن تـو طریقـت اسـت آنو بی

  و چون رسیدي به مقصود، آن حقیقت است.
هاي انبیـاء و عمـل به گفتۀ سید بنـا بـر تحقیـق، شـریعت عبـارت اسـت از تصـدیق قلبـی گفتـه

ت عبــارت اســت از عمــل بــر وفــق رفتارهــاي آنــان و اتّصــاف بــه اخــالق آنــان و هــا، طریقــبــه آن
). بــه 9همــان، .ك. رهــا از طریــق کشــف. (حقیقــت عبــارت اســت از مشــاهدة احــوال و مقامــات آن

لصـالة خدمـۀ و قربـۀ چه کـه دربـاره نمـاز گفتـه شـده اسـت و آن ایـن اسـت کـه اهمین معناست آن
ــوار،  ــار االن ــباح ال82، 90(بح ــد، ؛ مص ــلۀ). 387متهج ــت، قربــت، و وص ــریعت اس ــدمت، ش . خ

  ).9اسرار الشریعه، .ك. رطریقت است و وصلت، حقیقت است. (
طور انــد کــه پوســته، مغــز و روغــن دارد. خــود بــادام بــهشــرع مقــدّس را بــه بــادام تشــبیه کرده

  تمام و کمال، شریعت است و مغز آن، طریقت است و روغن آن، حقیقت است. (همان).
الشــریعۀ اقــوالی و الطریقــۀ افعــالی و الحقیقــۀ احــوالی و ختمــی مرتبــت (ص) فرمــود:  حضــرت

وق مرکبـی و الخـوف رفیقـی و العلـم  المعرفۀ رأس مالی و العقـل أصـل دینـی و الحـبّ أساسـی و الشـّ
سالحی و الحلم صـاحبی و التوکّـل ردائـی و القناعـۀ کنـزي و الصـدق منزلـی و الیقـین مـأواي و الفقـر 

ــه ــري و ب ــلین.  فخ ــاء و المرس ــایر االنبی ــی س ــر عل ــان، أفتخ ــالی، 8(هم ــوالی اللئ ــۀ ؛ 124، 4؛ ع تحف
  ).  173، 11؛ مستدرك الوسائل، 160، االخیار

کیـف أصـبحت؟ قـال: أصـبحت مؤمنـاً حقـاً، فقـال (ص): لکـلّ حـقّ آن حضرت به حارثـه فرمـود: 
نـار یتعـاوون و رأیـت عـرش حقیقۀ فما حقیقتـۀ ایمانـک؟ قـال: رأیـت أهـل الجنـۀ یتـزاورون و أهـل ال

ایمـان حارثـه بـه غیـب، حـق و شـریعت اسـت و زهـد او در دنیـا و ربّی بارزاً. قـال: أصـبت، فـالزم. 
هـا بـه ایـن درجـه از کمـال دسـت یافتـه اسـت، طریقـت اسـت و مشـاهدة اعمالی که بـه وسـیلۀ آن

  اسرار الشریعه، همان). .ك. ربهشت و جهنم و عرش، حقیقت است. (
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ــه همــین مراتــب ســه35(نــور، نــور الســموات و االرض...  اهللاکریمــۀ  ــرا ). اشــاره ب گانه دارد؛ زی
مشکات اشاره به عالم ملـک دارد و بـه منزلـۀ شـریعت اسـت، زجاجـه اشـاره بـه عـالم ملکـوت دارد 
که همچون طریقـت اسـت و مصـباح، اشـاره بـه عـالم جبـروت اسـت کـه هماننـد حقیقـت اسـت و 

رد که بـه منزلـۀ وجـود مطلـق اسـت کـه همـۀ وجودهـاي مقیـد کـه شجره به حضرت عزّت اشاره دا
  )30ممکنات است از آن صادر یا فائض گشته است. (اسرار الشریعه، 

چگونگی ارشـاد حضـرت ابـراهیم (ع) و هـدایت کـردن مـردم نیـز کـه پـس از رؤیـت ملکـوت 
هـذا ربّـی فلمّـا  فلمّـا جـنّ علیـه اللّیـل رأي کوکبـاً قـالو حصول ایقان انجـام شـده اسـت در کریمـۀ 

یهـدنی ربّـی أفل قـال ال اُحـبّ اإلفلـین فلمّـا رأي القمـر بازغـاً قـال هـذا ربّـی فلمـا أفـل قـال لـئن لـم
مس بازغـۀ قـال هـذا ربّـی هـذا أکبـر. فلمّـا أفلـت قـال یـا قـوم  الَکوننّ من القوم الضّالین فلمّا رأي الشـّ

مو ــذي فطــر الســّ ــا تشــرکون إنّــی وجهّــت وجهــی للّ ات و االَرض حنیفــاً و مــا أنــا مــن إنّــی بــرئ ممّ
ــ 9(انعــام، المشــرکین  ــه همــین مراتــب ســه76ـ ــه وســیلۀ ســتارگان، ). اشــاره ب گانه دارد. هــدایت ب

راهنمایی عوام است و به وسـیله مـاه، ارشـاد خـواص و بـه وسـیلۀ خورشـید ارشـاد خـاص الخـاص 
تاره) اشـاره بـه است؛ اولی شریعت اسـت و دومـی طریقـت و سـومی حقیقـت؛ زیـرا اولـی (نـور سـ

یابنــد. دومــی جوینــد و مینــور حســی دارد کــه عــوام و اهــل شــریعت و ظــاهر بــه وســیلۀ آن راه می
(نـور مــاه) اشــاره بــه نـور عقــل دارد کــه اهــل طریقــت و بـاطن و خــواص بــه وســیلۀ آن راهنمــایی 

 بـردار اسـت وگردند و سومی (نور خورشید) اشـاره بـه نـور قدسـی اسـت کـه بـه نـور حـق نـاممی
اسـرار .ك. رکننـد. (خاص الخـواص و اهـل حقیقـت بـه وسـیلۀ آن مسـیر تمامیّـت خـود را طـی می

  ).25الشریعه، 
شـوند، مربـوط هـا هـدایت میکـه بـه وسـیله آنگانه یاد شده، بـه پیـروان انبیـاء و آنانمراتب سه

م، توحیـد اهـل هـا هسـتند. بـه تعبیـر دیگـر مقصـد عـواپایۀ آنشود، نه خود انبیاء و کسانی که هممی
ــد اهــل طریقــت اســت و مقصــد خــاص  ــه آن اســت، مقصــود خــواص، توحی شــریعت و ایمــان ب

کــه پیشــتر (در الخــواص، توحیــد اهــل حقیقــت اســت؛ بــه تعبیــر ســوم، مقصــد اهــل شــریعت چنان
تعریف شـریعت) گفتـه شـد، عبـادت خـدا و مقصـد اهـل طریقـت، حاضـر دانسـتن خـدا و مقصـد 
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هاي انبیـاء را بـا دل سـت. بـه تعبیـر چهـارم، پیـروان شـریعت، گفتـهاهل حقیقت، مشاهده کـردن خدا
ــالق آنتصــدیق می ــه اخ ــت، ب ــان طریق ــد؛ راهی ــدهکنن ــف ش ــا متّص ــه ه ــت، ب ــاهدان حقیق اند و ش

گانه مربـوط بـه پیـروان اند؛ از ایـن جهـت، همـه مراتـب سـههـا نشسـتهتماشاي احوال و مقامـات آن
  و رفتار و احوال انبیاء است. ها گفتار انبیاء است؛ زیرا موضوع آن

گانۀ یـاد شـده اسـت. ایـن اسـت چه گفته شـد، مقصـد انبیـاء فراتـر از مراتـب سـهبا توجه به آن
که حضرت ابراهیم (ع) از نـور قدسـی و نـور حـق، کـه از آن بـه نـور خورشـید تعبیـر شـده اسـت، 

ایـن اسـت کـه  نیز عبـور کـرد. علّـت عبـور حضـرت ابـراهیم (ع) از نـور حـق، کـه حقیقـت اسـت،
رائی و مرئـی و نـور، سـه چیـز اسـت و ایـن بـا حقیقـت توحیـد ناسـازگار اسـت. حقیقـت توحیـد 
عین یگانگی است ولی وجـود رائـی و مرئـی و نـور، عـین کثـرت اسـت؛ بنـابراین بـراي خـالص از 

یابی به توحید حقیقی بایـد از ایـن کثـرت نیـز عبـور کـرد تـا عـارف در معـروف فـانی شرك و دست
مـا کـان مـن المشـرکین همـان). و در نتیجـه مصـداق .ك. ررائـی در مرئـی مسـتهلک گـردد (شود و 

  ). شود.67(آل عمران، 
رین را کــه کریمــه یــاد شــده را دوران کــودکی حضــرت ابــراهیم (ع)  ســید تعبیــر برخــی از مفســّ

ــر محــض میدانســته ــن اند، خطــاي آشــکار بلکــه کف ــاء را پیراســته از ای ــام عصــمت انبی ــد و مق دان
داند. و نیز نظـر برخـی از علمـا را کـه کریمـۀ یـاد شـده را مربـوط بـه مراحـل سـلوك آن هّات میتر

دانـد؛ زیـرا ایـن دعـوت مربـوط بـه زمـان نبـوّت آن حضـرت اسـت اند، نادرست میحضرت دانسته
هـا کـه نبـوّت انبیـاء و علـوم و آگـاهی آنهاسـت. عـالوه بـر اینو زمان دعوت انبیاء، دورة کمـال آن

کـه حـق تعـالی ). چنان26اسـرار الشـریعه، .ك. رو نظري نیسـت بلکـه عطایـاي الهـی اسـت، (کسبی 
تکــن تعلــم و کــان فضــل اهللا علیــک و علّمــک مــا لــمدربــاره حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) فرمــود: 

ــاره حضــرت ســلیمان (ع) فرمــود: 113(نســاء، عظیمــاً  ــا فــامنن أو أمســک بغیــر ). و درب هــذا عطاؤن
انــی عبــد اهللا آتــانی الکتــاب و جعلنــی نبیــاً ره حضــرت عیســی(ع) فرمــود: ). و دربــا39(ص، حســاب 

). و دربــاره 30ـــ 1(مــریم، و جعلنــی مبارکــاً أینمــا کنــت و أوصــانی بالصــلوة و الزکــاة مــا دمــت حیّــاً 
  ).  12(مریم،یا یحیی خذالکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیّاً. حضرت یحیی (ع) فرمود: 
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گانه یـاد شـده، ربّ نیسـتند، زیـرا کـه ممکننـد و فقیـر، اجسـام سـهگانه یـا نه تنها نورهـاي سـه
بلکـه وســیلۀ شـناخت ربّ نیــز نیســتند، زیـرا معرفــت حقیقـی ربّ بــه وســیلۀ خـود او و بــه وســیلۀ 

کــه حضــرت ختمــی پــذیرد نــه چیــزي غیــر از او، کــه خلــق و فعــل اوســت. چناننــور او انجــام می
ــی بربّــی مرتبــت (ص) فرمــود:  ). و برخــی از عارفــان امــت او 75اســرار الشــریعه، .ك. ر(عرفــت ربّ

). البتــه وصـول بـه او فــرع تعبّـد و تخلّــق و 27انـد: سـبحان مــن ال یوصـل الیـه االّ بــه. (همـان، گفته
مشاهده یا شریعت و طریقت و حقیقت اسـت. تـا بـین کسـی کـه قصـد وصـول بـه حـق تعـالی دارد 

اننـد آن، کـه از آن بـه تخلّـق بـه اخـالق اهللا تعبیـر و او، از جهت تجـرّد، تقـدّس، تنزیـه، اسـتغناء و م
ــد؛ ( ــد ش ــد، وصــولی حاصــل نخواه ــبی نباش ــده اســت، تناس ــان، .ك. رش ــت، 28هم ــن جه )؛ از ای

شریعت و طریقت و حقیقت مورد توجـه تـام و تمـام انبیـاء و اولیـاء بـوده اسـت، ولـی همـه مقدمـه 
نـه کـه توحیـد عـوام بـراي خـواص گوتوحید و شرط تخلّق به اخـالق الهـی بـوده اسـت. پـس همان

پذیرفته نیسـت و توحیـد خـواص بـراي خـاص الخـواص سـتوده نیسـت، توحیـد خـاص الخـواص 
نیز شایسته انبیـاء نیسـت؛ از ایـن جهـت، پـس از هـدایت خـاص الخـواص بـه نـور قدسـی فرمـود: 

  ).79(انعام، إنّی وجّهت وجهی للذي فطر السموات و االَرض و ما أنا من المشرکین. 
ل انبیــاء فنــاء در توحیــد اســت یعنــی فنــاء عــارف در معــروف، فنــاي محــبّ در محبــوب، کمــا

اي کـه دوئـی و اثنینیّـت اعتبـاري نیـز از میـان برداشـته شـود و انّیـت گونـهفناي شاهد در مشـهود، به
کــه حضــرت امیــر مؤمنــان ). چنان28اســرار الشــریعه، .ك. رکــه مــانع وصــول اســت، زایــل گــردد، (

ــود:  ــوا  إنّ(ع) فرم ــکروا طرب ــکروا و إذا س ــربوا س ــه إذا ش ــراباً الَولیائ ــابوا و إذا هللا ش ــوا ط و إذا طرب
ــدوا وصــلوا و إذا  ــدوا و إذا وج ــوا وج ــوا و إذا طلب ــوا خلصــوا و إذا خلصــوا طلب ــوا و إذا ذاب ــابوا ذاب ط

الحقـایق، ؛ 322، 2(تفسـیر القـرآن الکـریم، وصلوا اتّصـلوا و إذا اتّصـلوا ال فـرق بیـنهم و بـین حبیـبهم. 
178.(  

با توجه به دیـدگاه سـید دربـارة شـریعت، طریقـت و حقیقـت و نیـز تمثیلـی کـه بـراي آن ارائـه 
توان بـه یگـانگی آن سـه پـی بـرد. او تصـدیق قلبـی تعـالیم انبیـاء را شـریعت، عمـل بـه آن نمود، می

ز تشــبیه دانــد و نیــیابی بــه آن ـ را حقیقــت میهــا ـ بلکــه دســترا طریقــت و مشــاهدة احــوال آن
  دهندة یگانگی آن سه است.شرع مقدّس به بادام نشان
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  درجات اسالم ـ14 ـ3ـ1

ها یـا اهـل بـدایت هسـتند یـا اهـل وسـط یـا اهـل نهایـت کـه ایمـان و که گفته شد انسـانچنان
گانه در مراتــب هـاي سـهعمـل و خلـق متناسـب بـا جایگـاه خـود دارنــد. جایگـاه هـر کـدام از گروه

متفـاوت اسـت. بـه تعبیـر دیگـر، بـه گفتـۀ اربـاب تحقیـق و علمـاي بـاطن  شرع مقـدّس بـا دیگـري
دین الهی و پیـام نبـوي کـه شـرع نـام دارد، عبـارت اسـت از ایمـان بـه خـدا و رسـوالن و امامـان و 

ها و احکام او کـه از طریـق پیـامبران (ع) بـه مـردم معرفـی شـده اسـت. ایـن شـرع فرشتگان و کتاب
ه دارنــد؛ نخســتین مرتبــۀ آن اســالم اســت، دومــین مرتبــۀ آن ایمــان یــا دیــن و پیــروان آن، ســه مرتبــ

ــه اســت و ســومین مرتبــۀ آن ایقــان اســت و هــر یــک از مراتــب ســه ــا توجــه ب گانه اهلــی دارد و ب
ــدایت، وســط و مراتــب ســه گانه کــه پــیش از ایــن گفتــه شــد، (شــریعت، طریقــت و حقیقــت یــا ب

گانه یــاد شــده، هــاي ســههــر یــک از گروهشــود، زیــرا نهایــت) مراتــب شــرع مقــدّس نــه مرتبــه می
اسالم و ایمان و ایقـان دارد (بـا تفـاوتی کـه در مـورد ایقـان گفتـه خواهـد شـد) و اسـالم هـر کـدام 

گونــه هــا نیــز همینکــه ایمــان و ایقــان آنهــاي دیگــر متفــاوت اســت، چناننســبت بــه اســالم گروه
  ).1233است. (ر.ك. جامع االسرار، 
). ایمـان، دل بسـتن بـه او 1205ــ 6و در ظـاهر و بـاطن اسـت (همـان، اسالم، تسلیم شـدن بـه ا

ماننــد بســتگی بـه غیــر اوسـت؛ توحیــد، تنزیـه حـق تعــالی بـه وســیلۀ صـفات بیو نفـی هرگونـه دل
  یابی به ذات او از طریق اسماء نیکوي اوست.اوست و معرفت دست

  ـ اسالم اهل بدایت1ـ14 ـ3ـ1
ــ ــارت اســت از اظه ــدایت عب ــه ارکــان پنجاســالم اهــل ب ــام ب ــه بهار شــهادتین و قی صــورت گان

). و 96(نسـاء، تقولـوا لمـن ألقـی إلـیکم السـالم لسـت مؤمنـاً و الکه حق تعـالی فرمـود: تقلیدي، چنان
، 37(بحـار االنـوار، اُمـرت أن اُقاتـل النـاس حتّـی یقولـوا ال إلـه إالّ اهللا نیز رسـول خـدا (ص) فرمـود: 

ــود: 113 ــز فرم ــ). و نی ــی االس ــداً رســول اهللا و بن ــه إالّ اهللا و أنّ محم ــهادة أن ال إل ــس، ش ــی خم الم عل
). در واقـع ایـن اسـالم، 47(االیضـاح، إقام الصالة و إیتاء الزکـاة و حـج البیـت و صـوم شـهر رمضـان. 

اش تنهـا حفـظ جـان و مـال و آبـروي صـاحب آن در تسلیم شدن به قدرت حـاکم اسـت کـه نتیجـه
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اي را کـه در آخـرت آشـکار شـود، بـه دنبـال نـدارد، زیـرا کمـال ویـژهاي دنیاست و در آخرت نتیجه
ــ 5توانـد بـین فاسـق و منـافق و مشـرك مشـترك باشـد. (ر.ك. جـامع االسـرار، ندارد. این اسالم می

1234  .(  

  ـ اسالم اهل وسط2ـ14 ـ3ـ1
ن اسالم اهل وسط که اهـل اسـتدالل و برهـان یـا اهـل انقیـاد و تسـلیمند. عبـارت اسـت از ایمـا

هــاي دنیــوي (ماننــد حفــظ جــان و مــال و...) پیراســته باشــد و صــاحب آن اي کــه از غرضو عقیــده
اند و در هــیچ یــک از هاي اخــروي داشــته باشــد. اهــل ایــن اســالم، از شــرك عیــان پیراســتههــدف

ــدام  ــالم اق ــان اس ــه ارک ــوط ب ــتورات مرب ــه انجــام دس ــد و ب ــد ندارن ــادي خــویش تردی اصــول اعتق
  ).  1236ـ 7کنند. (همان،می

  ـ اسالم اهل نهایت3ـ14 ـ3ـ1
اسالم اهـل نهایـت کـه اهـل توحیـد و کشـف و شـهودند، عبـارت اسـت از اسـالم حقیقـی کـه 

کــه حــق تعــالی هــا، برآننــد؛ چناندیــن قــیّم اســت کــه همــه انبیــاء و اولیــاء و کــامالن از پیــروان آن
فی لکـم الـدین فـال تمـوتن إالّ و أنـتم و وصیّ بها إبـراهیم بنیـه و یعقـوب یـا بنـیّ إنّ اهللا اصـطفرمود: 

ــره، مســلمون.  ــایی 26(بق ــه ســبب ره ــی کشــفی اســت ک ــد ذات ــل توحی ــن گــروه از قبی ). اســالم ای
یــا کــه فرمــود: شــود، چنانصــاحب آن از شــرك نهــان ـ یعنــی رؤیــت اغیــار بــا حــق تعــالی ـ می

). یعنـی بیشـتر مردمـان 39ــ 40(یوسـف، صاحبی السجن أاربـاب متفرّقـون خیـر أم اهللا الواحـد القهـار 
دانند که دین قیّم حقیقـی، اثبـات وجـود واحـد حـق تعـالی و نفـی وجـود اغیـار و خلـق اسـت. نمی

ترین به تعبیر دیگر، بیشتر مردمـان نمـی داننـد کـه دیـن حقیقـی نفـی شـرك خفـیّ اسـت کـه مهلـک
ــت؛ چنان ــرك اس ــات ش ــن از درج ــت م ــرك در ام ــود: ش ــت (ص) فرم ــی مرتب ــه حضــرت ختم ک

)؛ 158، 18تر اســت؛ (بحــار االنــوار، مورچــه ســیاه بــر ســنگ ســیاه در شــب تاریــک، پنهــانحرکــت 
  کند.که بدان آلوده شده است، حرکت آن را در مجاري وهم و خیال خود ادراك نمیزیرا آن

اسـالم را چنـان توصـیف کـنم کـه هرگـز قبـل از سخن حضـرت امیـر مؤمنـان (ع) کـه فرمـود: 
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گــاه فرمــود: اســالم تســلیم اســت و تســلیم، تصــدیق و باشــد و آنمــن کســی آن را توصــیف نکــرده 
). بیــانگر 309، 68تصــدیق، یقــین و یقــین، اقــرار و اقــرار، اداء و اداء، عمــل شایســته اســت، (همــان، 

  ).1238ـ 40همین اسالم است. (ر.ك. جامع االسرار، 

  درجات ایمان ـ15 ـ3ـ1

  ـ ایمان اهل بدایت1ـ15 ـ3ـ1
رت اســت از تصــدیق و گــواهی کــه بــه شــک و تردیــد آمیختــه باشــد، ایمــان اهــل بــدایت عبــا

گونـه بـود. ایـن ایمـان هـم آمیختـه بـه شـرك اسـت و هـم شـک؛ (خـواه ها کـه اینهمانند اسالم آن
(یوســف،  و مــا یــؤمن اکثــرهم بــاهللا إالّ و هــم مشــرکون.کــه فرمــود: عیــان باشــد خــواه نهــان) چنان

، بـا فسـق و گنـاه و سـتم و قتـل و تعـدّي و ماننـد آن ). به خاطر آمیختگی آن بـا شـک و شـرك106
هـا جمـع گونه امـور از لـوازم شـکّ و شـرك اسـت و یـا دسـت کـم بـا آنشود؛ زیرا ایننیز جمع می

شود؛ به همـین خـاطر احکـام قصـاص، قتـل، ظلـم و گنـاه و تعـدّي را بـراي مؤمنـان بیـان کـرده می
یــا أیهــا الــذین آمنــوا قصــاص فرمــوده اســت:  ). دربــاره قتــل و1242اســت. (ر.ك. جــامع االســرار، 

و إن طائفتــان )؛ دربــاره خــونریزي و تجــاوز فرمــود: 173(بقــره، کتــب علــیکم القصــاص فــی القتلــی؛ 
)؛ دربـاره ظلـم 9(حجـرات، من المؤمنین اقتتلـوا فأصـلحوا بینهمـا فـإن بغـت إحـدیهما علـی االخـري؛ 

). و دربـاره آلـودگی بـه گنـاه فرمـود: 82(انعـام،م الذین آمنـوا ولـم یلبسـوا إیمـانهم بظلـو گناه فرمود: 
  ).8(تحریم، یا أیها الذین آمنوا توبوا إلی اهللا توبۀ نصوحاً عسی ربّکم أن یکفّر عنکم سیئاتکم. 

  ـ ایمان اهل وسط2ـ15 ـ3ـ1
چــه را ایمــان اهــل وســط عبــارت اســت از تصــدیق و گــواهی پیراســته از شــک و تردیــد بــه آن

ده اسـت، ماننـد توحیـد، عـدل، نبـوّت، امامـت و ماننـد آن، (ر.ك. جـامع االسـرار، که پیامبر اعالم کـر
ــمّ لمکــه فرمــود: ). چنان1244 ــاهللا و رســوله ث ــوا ب ــذین آمن ــابوا إنّ المــؤمنین الّ ). و 15(حجــرات، یرت

تلــک آیــات القــرآن و کتــاب مبــین هــدي و بشــري للمــؤمنین الــذین یقیمــون الصــلوة و نیــز فرمــود: 
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). ایـن ایمـان قابلیّـت کـم و زیـاد شـدن نیـز دارد، 3(نمـل، و هـم بـاإلخرة هـم یوقنـون.  یؤتون الزکاة
ــود: چنان ــالی فرم ــیهم کــه حــق تع ــوبهم و إذا تلیــت عل ــذین إذا ذکــر اهللا وجلــت قل ــون ال ــا المؤمن إنّم

  ).2ـ 4(انفال، آیاته زادتهم ایماناً. 

  ایمان اهل نهایت ـ3 ـ15 ـ3ـ1
هـا هسـتند، عبـارت اسـت اولیـاء و عارفـان از امـت و پیـروان آن ایمان اهل نهایـت کـه انبیـاء و

ــه تمــام  ــان ب ــد از طریــق کشــف و شــهود و ذوق عی از تصــدیق و گــواهی پیراســته از شــک و تردی
گـردد. ایـن ایمـان بـا محبّـت تـام و کامـل بـه چه از جانب حق تعالی بـر انبیـاء ظـاهر و نـازل میآن

فــأيّ الفــرقین أحــق کــه فرمــود: و همــراه اســت، چنانخــداي متعــال و شــوق بــه لقــاء و وصــول بــه ا
). مقصـود از ظلـم در کریمـه یـاد شـده کـه از صـاحبان ایـن 81ــ 2(انعـام، باالَمن إن کنـتم تعلمـون. 

مرتبه از ایمان نفی شده است، به نظـر برخـی، شـرك اسـت و بـه نظـر برخـی دیگـر، شـک و تردیـد 
از قبیــل احســان اســت و عبــارت اســت از اســت. ایــن ایمــان زیــاد شــدنی نیســت و زیــاد شــدن آن 

لــیس علــی گانه ایمــان در کریمــۀ ). همــه مراتــب ســه1245مشــاهدة آشــکار. (ر.ك. جــامع االســرار، 
  ).1246آمده است. (همان، الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح 

همــین مــؤمن اســت کــه بــه ممــتحن توصــیف شــده اســت و مــؤمن ممــتحن در مرتبــۀ مالئکــه 
إنّ أمرنـا صـعب مستعصـب کـه امامـان معصـوم (ع) فرمودنـد: مرسـل قـرار دارد؛ چنان مقرّب و انبیـاء

). 71، 2(بحـار االنــوار، یحتملـه إالّ ملـک مقـرّب أو نبـی مرسـل أو مــؤمن إمـتحن اهللا قلبـه لالیمـان. ال
). بــه 3(حجــرات، اولئــک الــذین امــتحن اهللا قلــوبهم للتقــوي لهــم مغفــرة و اجــر عظــیم و نیــز کریمــۀ 

اي واالسـت کـه بـاالتر از آن تنهـا مقـام اهـل یقـین ؤمن اشاره دارد. مقام این مؤمن بـه انـدازههمین م
  ).  1254و احسان است. (ر.ك. جامع االسرار، 

ــه مقــام یقــین کــه  ــه ایــن درجــه از کمــال، ایــن اســت کــه وي ب ــؤمن ب ــت وصــول ایــن م علّ
جهـت کـه نسـبت یقـین  ترین درجۀ اسالم و ایمـان و کمـال اسـت، دسـت یافتـه اسـت؛ بـدینعالی

ترین درجـه اسـالم اسـت، گونـه کـه ایمـان عـالیبه ایمان همانند نسبت ایمان بـه اسـالم اسـت. همان
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ترین درجۀ ایمـان اسـت؛ بنـابراین، چنـین مـؤمنی بـه یقـین (اگرچـه اولـین درجـۀ آن). یقین نیز عالی
و اعبــد ربّــک حتّــی کــه فرمــود: کــه بــاالتر از آن کمــال و غــایتی نیســت، دســت یافتــه اســت. چنان

). و مقصود از ایـن یقـین کـه غایـت عبـادت اسـت یقـین حقیقـی اسـت نـه 99(حجر، یأتیک الیقین 
ــه عینــی. کریمــۀ  ــه الحــقّ علمــی و ن ســنریهم آیاتنــا فــی اإلفــاق و فــی أنفســهم حتّــی یتبــیّن لهــم أنّ

عــالم ). در واقــع علّـت غــایی و هـدف از مشــاهدة آفــاق و انفـس یعنــی مشـاهدة همــه 53(فصـلت، 
  ).1255ـ 6هستی، آشکار شدن حق و نمودار شدن یقینی آن است. (ر.ك. جامع االسرار، 

هــا پیرواننــد کــه در الزم بــه یــادآوري اســت کــه انبیــاء و اوصــیاء (ع) اهــل نهایاتنــد و غیــر آن
ــی  ــلوکند ول ــل از س ــالن قب ــذوبان و واص ــیاء (ع) مج ــاء و اوص ــرا انبی ــد؛ زی ــل بدایاتن ــت، اه حقیق

  شان از سلوك تأخر دارد.دیگران وصول

  یقین ـ16 ـ3ـ1

پیش از پـرداختن بـه یقـین و مراتـب و مباحـث مربـوط بـه آن، یـادآوري ایـن نکتـه الزم اسـت 
که بین مرتبـۀ یقـین از سـویی و مرتبـۀ اسـالم و ایمـان از دیگـر سـو، ایـن تفـاوت مهـم وجـود دارد 

م و ایمـان، تنهـا بـه اهـل نهایـت گانه هـر یـک از اسـالگانه یقین بر خالف مراتـب سـهکه مراتب سه
  )1261تعلّق دارد. (همان، 

مـن أقـلّ مـا اُوتیـتم، با اشاره بـه همـین مقـام اسـت کـه حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) فرمـود: 
(بحـار الیقین و عزیمۀ الصبر؛ فمن اوتیَ حظّه منهما لـم یبـال بمـا فاتـه مـن قیـام اللیـل و صـیام النهـار. 

ــوار،  ــود از ک137، 82االن ــه ). و مقص ــت و ن ــب اس ــاز و روزة واج ــه نم ــاز و روزه ن ــتن از نم اس
مستحب مؤکد بلکه مقصـود از آن نمـاز و روزه اضـافۀ بـر مسـتحبات روزانـه اسـت. بـه همـین مقـام 

النـوم علـی الیقـین خیـر مـن کنـد کـه است کـه حضـرت امیـر مؤمنـان (ع) بـا ایـن سـخن اشـاره می
کـه )؛ چنان97لـف و الم: نهـج البالغـه، حکمـت ؛ بـدون ا357، 33(بحـار االنـوار، الصالة فـی شـکّ؛ 

نـوم العـالم افضـل مـن عبـادة الجاهـل و نـوم العـالم افضـل مـن عبـادة العابـد رسول خدا (ص) فرمود: 
کـم مـن صـائم لـیس لـه مـن صـیامه إالّ ). و حضـرت امیـر مؤمنـان (ع) فرمـود: 25، 2(بحار االنـوار، 
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(نهـج البالغـه، اء! حبّـذا نـوم االَکیـاس و إفطـارهم. الظمأ و کـم مـن قـائم لـیس لـه مـن قیامـه إالّ العنـ
  ).1257). (ر.ك. جامع االسرار، 144حکمت 

باري، یقـین عبـارت اسـت از علمـی کـه بـا حصـول آن هرگونـه شـک و تردیـدي از صـاحبش 
گــردد. اگــر یقــین از طریــق برهــان بــه دســت شــود و هرگــز بــا تردیــد و شــبهه جمــع نمیزدوده می

ین نـام دارد و اگـر از طریــق بیـان حاصـل شـده باشــد، عـین الیقـین و اگــر از آمـده باشـد، علـم الیقــ
طریق مشاهده و عیان کسـب شـده باشـد، حـق الیقـین نـام دارد؛ از ایـن جهـت، علـم اربـاب عقـول 

گونـه کـه هسـت، آگاهنـد و که مورد تأیید است، مانند علـم حکمـاي الهـی کـه بـه حقـایق اشـیاء آن
فقـد یـؤتی الحکمـۀ مـن یشـاء و مـن یـؤت الحکمـۀ مشـمول کریمـه  انـد وبه خیـر کثیـر دسـت یافته

). شـده باشـند، علـم الیقـین اسـت، زیـرا مقصـود از خیـر کثیـر، علـوم و 272(بقـره، اوتی خیراً کثیراً 
  آید.حقایق و اطالع بر سرّ قدر است که از حکمت الهی ویژة حکماي الهی به دست می

رایــج؛ چــه صــاحبان ایــن فلســفه از چنــین  مقصــود از حکمــت الهــی همــین اســت نــه فلســفۀ
انـد؛ و علـمِ اصـحابِ علـومِ حقیقـیِ ارثـیِ الهـی ماننـد علـم انبیـاء و رسـوالن بهرهعلوم و حقایقی بی

شــود و بــه پیــروان ویــژة آنــان بــه ارث و اولیــاء کــه از طریــق وحــی و الهــام و کشــف حاصــل می
، 1(بحــار االنــوار، ورثــۀ االنبیــاء العلمــاء کــه حضــرت ختمــی مرتبــت (ص) فرمــود: رسدـــ چنانمی

).  عین الیقین است؛ و علـم اصـحاب معـارف یعنـی انبیـاء و اولیـاء و کمّـل از اهـل معرفـت کـه 164
گونــه کــه هســتند، از طریــق مشــاهده و ذوق و فنــا بــه معرفــت حــق تعــالی و نیــز معرفــت اشــیاء آن

  .)1263ـ 6اند، حق الیقین است. (ر.ك. جامع االسرار، دست یافته

  ـ مراتب یقین1 ـ16 ـ3ـ1
گانه یـاد شـدة یقـین ویـژة اهـل نهایـت اسـت و علـوم چه گفته شد که مراتب سـهبا توجه به آن

حقیقــی ویــژة آنــان اســت، علــم الیقــین عبــارت خواهــد بــود از اولــین گــام اهــل نهایــت در علــوم 
مقـام مشـاهده و  حقیقی الهی ارثی و عین الیقـین عبـارت اسـت از اولـین گـام آنـان در عـالم عیـان و

إنّ هللا سـبعین إلـف حجـاب شـود کـه حـدیث شـریف نبـوي، هـایی میفناء که سبب رفع همـه حجاب
(بحـار االنـوار،  من نور و ظلمۀ لـو کشـفها الحترقـت سـبحات وجهـه مـا انتهـی إلیـه بصـره مـن خلقـه
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ــوي 31، 76 ــریف ول ــز حــدیث ش ــارة«). و نی ــر اش ــن غی ــبحات الجــالل م ــف س ــۀ کش (ر.ك. » الحقیق
). بـدان اشـاره دارنـد و در واقـع ایـن مقـام عبـارت اسـت از مقـام فنـاء محـض و 55مع االسـرار، جا

  ).1267ـ 8طمس کلّی. (ر.ك. جامع االسرار، 
شـود. ایـن حق الیقین، اولین گام آنان در بقـاء حقیقـی اسـت کـه پـس از فنـاي کلّـی حاصـل می

شـود. الم کثـرت ـ  نامیـده میمقام، مقام فـرق بعـد از جمـع ـ مقـام تکمیـل خلـق و رجـوع بـه عـ
کنـت سـمعه ). و نیـز حـدیث شـریف قدسـی 17(انفـال، و ما رمیت إذ رمیـت ولکـنّ اهللا رمـی کریمۀ 

و بصــره و لســانه و یــده و رجلــه، فبــی یســمع و بــی یبصــر و بــی ینطــق و بــی یــبطش و بــی یمشــی 
امـل اسـت کـه بـاالتر از ). بـدان اشـاره دارد. ایـن مقـام پایـان مراتـب انسـان ک207، 5(بحار االنـوار، 

(نجـم، قـاب قوسـین أو أدنـی آن مرتبه و مقامی، ممکن بلکـه قابـل تصـوّر نیسـت. ایـن مقـام، مقـامِ 
ــه 9 ــه از آن ب ــام محمــود). اســت ک ــی ). و 79(اســراء،  مق ــق اعل ــر شــده اســت و 7(نجــم،اف ). تعبی

  ).1269 . (ر.ك. جامع االسرار،لیس وراء عبّادان قریۀاند: عارفان درباره آن گفته
کلمــه،  مــأة(بحرانــی، شــرح لــو کشــف الغطــاء مــا ازددت یقینــاً ایــن ســخن امیرمؤمنــان (ع) کــه 

ــرر و درر، 52 ــدي، شــرح غ ــه 108، 5؛ آم ــن ســخن آن حضــرت ک ــز ای ــه و ). و نی ــد أبصــر طریق ق
سلک سبیله و عرف منـاره و قطـع عمـاره و استمسـک مـن العـري بأوثقهـا و مـن الجبـال بأمتنهـا فهـو 

). اشـاره بـه ایـن مقـام اسـت (ر.ك. جـامع 56، 2(بحـار االنـوار، علـی مثـل ضـوء الشـمس من الیقین 
). که ابـن عربـی دربـاره آن گفتـه اسـت: هرگـاه ایـن را چشـیدي، غایـت و پایـانی را 12709االسرار، 

رو، دیگــر اي کــه بــاالتر از آن بــراي مخلوقــات، غــایتی نیســت؛ از ایــنچشــیده و بــدان دســت یافتــه
ویش را براي فرا رفـتن از ایـن مقـام بـه زحمـت نینـداز کـه بـاالتر از آن هـیچ چیـزي طمع مدار و خ

؛ مصــباح االنــس، 453محــض اســت. (شــرح فصــوص الحکــم، » نیســتی«چــه کــه هســت، نیســت آن
304.(  

إیّـاکم و الجمـع و التفرقـۀ فـإنّ گویـد: و نیز همین مقام است کـه ابـن عربـی بـا اشـاره بـه آن می
و االلحـاد و الثـانی (یـورث) تعطیـل الفاعـل المطلـق و علـیکم بهمـا فـإنّ جامعهمـا االوّل یورث الزندقۀ 

ایـن عبـارت موحّد و هو المسمّی بجمع الجمـع و جـامع الجمیـع و لـه المرتبـۀ العلیـا و الغایـۀ القصـوي. 
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الجمـع بالتفرقـۀ، زندقـۀ و التفرقـۀ تفصیل این سخن منسـوب بـه امـام صـادق (ع) اسـت کـه فرمـود: 
  ).36(کلمات مکنونه، ، تعطیل و الجمع بینهما، توحید. بدون الجمع

  ـ مثال مراتب یقین2 ـ16 ـ3ـ1
ــاز چشــمان وي بســته باشــد،  ــد شــده باشــد و از همــان آغ ــاریکی متول ــۀ ت اگــر کســی در خان

اي که نتواند بیرون این خانـۀ تاریـک را ببینـد و بـه خورشـید بنگـرد ولـی دربـاره خورشـید و گونهبه
و غــروب و چگــونگی آن بســیار شــنیده باشــد، ایــن شــخص اگــر پــا از خانــه  اوصــاف آن و طلــوع

بیرون گذارد و چشم بـاز کنـد و روشـنایی طلـوع صـبح صـادق را ببینـد و بدانـد کـه ایـن روشـنایی 
جـا مشـاهده کنـد از آثار طلوع خورشید است، به علـم الیقـین رسـیده اسـت و اگـر روشـنایی را همـه

عـین الیقـین رسـیده اسـت و اگـر بـه جـرم خورشـید برسـد و در آن  و جرم خورشید را نیز ببیند، بـه
ذوب شود و یک پارچه نور گردد و بـین او و خورشـید تناسـب ذاتـی ایجـاد گـردد، بـه حـق الیقـین 

  ).1274ـ 5دست یافته است. (ر.ك. جامع االسرار، 
 



  
  
  
  
  

  بخش چهارم: انسان پس از طبیعت
  

  معاد یا رجوع مظاهر به حق تعالی 1ـ 4ـ 1

چــه در معـاد (قطـع نظــر از نـوع آن) عبــارت اسـت از رجــوع صـوري و معنــوي عـالم و آن
اســرار .ك. رجــایی کــه از آن صــادر و ظــاهر شــده اســت؛ (آن اســت در مراتــب قیامــت بــه همان

  به اصل خویش.). یعنی رجوع هر چیزي 104الشریعه، 
گونــه کــه در دنیــا باشــند در آخــرت نیــز خواهنــد بــود، عالمــان و هوشــیاران ها همانانســان

کــه در دنیــا اهــل غفلــت باشــند، در آخــرت در دنیــا، در آخــرت نیــز اهــل علــم و هوشــند و آنان
مـن کـان فـی هـذه أعمـی فهـو اإلخـرة أعمـی و أضـلّ سـبیالً که حـق تعـالی فرمـود: نیز چنینند؛ چنان

ــا فنســیتها و ربّ لم). و نیــز، 72اســراء، ( حشــرتنی أعمــی و قــد کنــت بصــیراً قــال کــذلک أتتــک آیاتن
  ).126(طه، کذلک الیوم تنسی. 

  کیفیّت رجوع مظاهر به حق تعالی 2ـ 4ـ 1

و از ایجـاد و تــدبیر بـا هــم بــه » شــأن«و از تــدبیر بـه » کـن«در زبـان عرفــانی، از ایجـاد بــه 
ین جهـت، تنـزّل در مراتـب تعیّنـات بـه وسـیلۀ اسـم مبـدئ حـق تعـالی، شود؛ از اتعبیر می» امر«

ایجـاد اسـت و عـروج بـه وسـیلۀ اسـم معیـد او، تـدبیر اسـت. بنـابراین امـر ایجـادي بـه وســیلۀ 
ــه او رجــوع میتــدبیري کــه شــأن اوســت، به ؛ عبــد 217کنــد. (همــان، صــورت انســان کامــل ب
  الرزاق کاشانی، رساله االصل).  
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  معاد اقسام 3ـ 4ـ 1

  معاد داراي اقسامی است که دیدگاه سید دربارة آن از این قرار است:

  معاد اهل شریعت 1ـ 3ـ 4ـ 1

معاد از دیـدگاه اهـل شـریعت عبـارت اسـت از جمـع کـردن اجـزاء بـدن متفـرّق و پراکنـدة 
ــرده و ترکیــب آن به ــوده اســت و صــورت اصــلی و همانم ــده شــدن ب ــیش از پراکن ــه کــه پ گون

گویـد چنـین چیـزي شـود. سـید میها تعبیـر میح به آن، کـه از آن بـه حشـر بـدنبازگرداندن رو
ممکــن اســت و حــق تعــالی هــم بــر انجــام ممکنــات توانــایی دارد و هــم بــه آن علــم و آگــاهی 

  دارد؛ بنابراین، او توانایی ایجاد آن را دارد. (اسرار الشریعه، همان). 
ــات امکــان وجــود و ــق معــاد اهــل شــریعت  حاصــل بحــث وي در ایــن موضــوع، اثب تحقّ

یابـد یـا نـه، وي بـدان نپرداختـه اسـت؛ اگرچـه بـا کـه چنـین امـري وجـود هـم میاست. اما این
اشاراتی در بحث معـاد اهـل طریقـت، تحقّـق آن را از عقایـد اهـل طریقـت معرفـی کـرده اسـت. 

عت چـه کـه اهـل شـریگویـد: معـاد از نظـر اهـل طریقـت، عـالوه بـر آنبه عنوان نمونـه، وي می
ــاز  ــر ب ــماء دیگ ــاهر اس ــه مظ ــی ب ــاهر برخــی از اســماء اله ــه مظ ــن اســت ک ــد ای ــدان معتقدن ب

دهندة پـذیرش معـاد بـه صـورتی اسـت کـه اهـل ). ایـن کـالم نشـان106همان، .ك. رگردند. (می
  اند. شریعت آن را تبیین کرده

  ـ معاد اهل طریقت2ـ 3ـ 4ـ 1

اهر برخـی از اسـماء بـه برخـی در هر صورت معـاد از دیـدگاه اهـل طریقـت بازگشـت مظـ
  ). بدان اشاره دارد.85(مریم، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفداً که کریمۀ چنان ؛دیگر است

ــاً هــر اســمی  ــاهی دارد و ثانی ــه اوالً خــداي متعــال اســماء نامتن ــه شــد ک ــن گفت ــیش از ای پ
ا کـه رعایـت و اداي جـشـود و از آناي دارد کـه از آن، بـه حـقِّ آن اسـم تعبیـر میاقتضاي ویـژه

حق هر اسمی امري ضـروري اسـت و یکـی از آثـار اسـم اعظـم الهـی ایجـاد تعـادل بـین اسـماء 
هــا و اداي حــق هــر اســمی بــه آن اســت، همــه اســماء الهــی بایــد ظهــور داشــته و ظهــورات آن

جـا کـه تقابـل در اسـماء ها بـه مظـاهر ویـژة خـود وجـود بخشـند و از آنباشند و هر کدام از آن
طور کلّــی و یــا در مظــاهر خــاص پذیرفتــه شــده بلکــه ضــروري اســت، ظهــور اســماء بــه امــري
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  اي خواهد بود.صورت ترتیبی و نوبهبه
ــرزخ اســت، یعنــی  ــر آن باشــد کــه قیامــت و معــاد، ادامــۀ عــالم طبیعــت و ب اگــر اعتقــاد ب

آینــد و پــس از پایــان دورة آن و برچیــده شــدن بســاط آن بــا نخســت طبیعــت و بــرزخ پدیــد می
گــردد، در ایــن صــورت ظهــور همــه تعیّنــات و مظــاهر مربــوط بــه آن، دورة قیامــت آشــکار می

اي اســت. تــا دنیــا و طبیعــت بــه پایــان نرســد، قیامــت برپــا طور کلّــی ترتیبــی و نوبــهاســماء بــه
نخواهد شـد و تـا بسـاط ظهـور اسـماء حـاکم بـر دنیـا و طبیعـت برچیـده نشـود، ظهـور اسـماء 

  واهد پذیرفت.حاکم بر قیامت تحقّق نخ
اگــر اعتقــاد بــر ایــن باشــد کــه بــا پایــان یــافتن ظهــور یــا دورة ظهــور هــر اســمی در هــر 

ــافتن دورة ظهــور اســماء مظهــري، اســم دیگــر در آن مظهــر ظــاهر می ــان ی ــا پای ــثالً ب شــود و م
شـوند، هـا ظـاهر میمربوط به دنیـا در هـر بخـش یـا شخصـی، اسـماء مربـوط بـه آخـرت در آن

گونــه کــه موجــودات عــالم طبیعــت بــه هماننــد دنیــا تــدریجی اســت و هماندر نتیجــه، قیامــت 
گونـه خواهـد بـود. در ایـن شـوند، در عـالم آخـرت نیـز همینتدریج و ترتیب در دنیـا ظـاهر می

صورت ترتیب ظهور اسماء مربـوط بـه آخـرت بـه دنبـال ظهـور اسـماء مربـوط بـه دنیـا، جزیـی 
  و موردي خواهد بود و نه کلّی.

بر این باشد کـه نوبـت ظهـور اسـماء بـه دنبـال هـم، ترتیـب زمـانی نیسـت بلکـه  اگر اعتقاد
هـا همزمـان اسـت، هـیچ یـک از دو احتمـال ترتیب طولی وجـودي اسـت و در نتیجـه ظهـور آن

گـردد کـه در گونـه تبیـین مییاد شده دربـاره قیامـت درسـت نخواهـد بـود. ایـن احتمـال بـه این
کننــد، ولــی اســماء بــوط بــه دنیــا و آخــرت ظهــور میوجــود فــرد یــا عــالم، همزمــان اســماء مر

کننـد و در نتیجـه مربوط به دنیـا در ظـاهر او و اسـماء مربـوط بـه آخـرت در بـاطن او ظهـور می
یــک شــخص کــه در دنیــا و محکــوم بــه اســماء حــاکم بــر دنیاســت، در آخــرت و محکــوم بــه 

  اسماء حاکم بر آخرت نیز هست.
اســم ظـاهر و اوّل بـه همـراه اسـماء دیگـري ماننــد دنیـا و مبـدأ عبـارت اسـت از ظهـور دو 

ــم  ــور دو اس ــارت اســت از ظه ــاد عب ــرت و مع ــد آن و آخ ــالق، رازق و مانن ــد، خ ــدئ، موج مب
ــر بــه همــراه اســماء دیگــري ماننــد عــدل، حــق، محیــی، ممیــت و ماننــد آن. (اســرار  بــاطن و آخِ

ظهـور اسـماء الهـی الشریعه، همان). بـا توجـه بـه ضـرورت ظهـور اسـماء الهـی، وجـود معـاد و 
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مربوط به آن همان اندازه حتمـی و ضـروري اسـت کـه وجـود دنیـا و ظهـور اسـماء الهـی حـاکم 
  بر آن حتمی و ضروري است.

از دیدگاه عرفـان، اسـماء الهـی اگرچـه بـر حسـب کلّیـات و انـواع متنـاهی اسـت، ولـی بـه 
تعــالی  از ایــن جهــت، ظهــورات و تجلّیــات حــق ؛حســب جزئیــات و اشــخاص نامتنــاهی اســت

صورت دنیـوي و اخـروي پیوسـته و همیشـگی اسـت و برخـی از عارفـان بـر ایـن باورنـد کـه به
ــی از آن ــور اســماء اله ــاهر اســماء الهــی هســتند و ظه ــر از مظ ــا و آخــرت دو مظه ــه دنی ــا ک ج
ویژه اسـماء کلّـی) پیوسـته و همیشـگی اسـت، پـس دنیـا و آخـرت نیـز پیوسـته و همیشـگی (به

معیّن و ماننـد آن نیسـت. عـالوه بـر ایـن، رفـع و انعـدام مظـاهر، از عـالم  است و وابسته به زمان
  ).  106ـ 7هستی محال است و بنابراین مظاهر، وجود پیوسته دارند. (همان، 

ناپـذیري مظـاهر تنهـا همیشـگی بـودن عـالم معـاد و آخـرت الزم به یادآوري است که عـدم
موجـودات و مظـاهري کـه زمـانی در دنیـا  کنـد کـهکنـد. بـه تعبیـر دیگـر، اثبـات میرا اثبات می

اند بلکـه در عـالم آخـرت وجـود دارنـد، پـس از زمـان ناپدیـد بودند و اینک نیستند، نابود نشـده
شـود؛ چـون آن اولـین مظهـر ناپدیـد شدن اوّلین مظهر از عـالم طبیعـت، عـالم آخـرت ظـاهر می

و ایـن غیـر از دوام  شده در دنیا، معدوم نشـده اسـت، پـس بـه عـالم آخـرت منتقـل شـده اسـت
طور کلّـی و پیوستگی دنیـا و آخـرت اسـت؛ زیـرا ممکـن اسـت (بـر اسـاس ایـن دلیـل) دنیـا بـه

فانی گـردد و هـیچ موجـودي در آن ظهـور نداشـته باشـد و همـه بـه عـالم آخـرت منتقـل شـده 
ویژه اسـماء کلّـی، پیوسـته و همیشـگی اسـت) باشند. ولی دلیل نخسـت (ظهـور اسـماء الهـی بـه

تــوان زمــانی ـ یــا هــر اصــطالح اي کــه نمیگونــهکنــد بهی دنیــا و آخــرت را اثبــات میپیوســتگ
  دیگر مشابه آن ـ را تصوّر کرد که دنیا یا آخرت وجود نداشته باشد.     

انـد ایـن اسـت در هر صـورت مقصـود از دوام دنیـا و آخـرت کـه مظـاهر اسـماء کلّـی الهی
صـورت ظـاهر رود و پیوسـته عـالم بـاطن بهطن مـیکنـد و بـه بـاکه پیوسته عالم ظاهر تغییـر می

گردد و قیامـت یعنـی تغییـر عـالم ظـاهر و بازگشـت آن بـه بـاطن و دنیـا یعنـی ظهـور آشکار می
  صورت ظاهر.باطن به

ـــ مظــاهر اســم ظــاهر از قلمــرو آن 1تــوان بــه دو صــورت تقریــر نمــود: ایــن دیــدگاه را می
گونـه کـه و بـالعکس. در ایـن صـورت همان خارج شـوند و بـه قلمـرو اسـم بـاطن وارد گردنـد
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شـوند. شـوند، موجـودات اخـروي نیـز بـه دنیـا منتقـل میموجودات دنیوي به آخـرت منتقـل می
شـوند و ــ مظـاهر اسـم ظـاهر بـه آخـرت منتقـل می2این دیدگاه نوعی تناسخ را پذیرفته اسـت. 

منتقــل نشـوند بلکــه  ایـن انتقـال پیوســته باشـد، ولــی مظـاهر اسـماء مربــوط بـه قیامــت بـه دنیـا
تعیّنات علمی و اعیان ثابته با غلبـه اسـم ظـاهر، بـه دنیـا آینـد و بـا غلبـۀ اسـم بـاطن بـه آخـرت 
رونـد و چـون اعیـان ثابتـه کـه صـور علمـی حـق تعـالی اسـت، نامتنـاهی اسـت، پیوسـته اعیــان 

ایـن ثابته به وسیلۀ اسم ظـاهر بـه دنیـا وارد شـوند و بـه وسـیلۀ اسـم بـاطن بـه آخـرت رونـد و 
  پذیر نباشد تا مستلزم تناسخ باشد.روند ابدي و همیشگی باشد و بازگشت

ــت می ــی نادرس ــت و از جهت ــی درس ــه را از جهت ــن نظری ــید ای ــود را س ــر خ ــد و نظ دان
  کند: گونه بیان میاین

ــرت از  ــود را دارد؛ آخ ــژه خ ــام وی ــاء و احک ــی اقتض ــماء اله ــمی از اس ــر اس ــویی ه از س
احـد، صـمد، فـرد، معیـد، ممیـت و ماننـد آن اسـت و دنیـا از اقتضـاي اقتضاء اسم قهّـار، واحـد، 

ــک از اســماء عــین  ــد آن اســت و از دیگــر ســو، هــر ی ــدئ، اول، موجــد و مانن اســم ظــاهر، مب
ــت آن ــت و ذات و حقیق ــري اس ــهدیگ ــت یگان ــا، ذات و حقیق ــاوت آنه ــت و تف ــا در اي اس ه

  ).  107احکام و آثار است. (اسرار الشریعه، 
ــر کــه ــار و  ایــن ام ــی آث ــه باشــد، ول ــه ممکــن اســت ذات و حقیقــت، واحــد و یگان چگون

احکام متفـاوت داشـته باشـد، در عـین حـال کـه امـري حتمـی و ضـروري اسـت ولـی مجهـول 
الکنه است. به تعبیر دیگر، هـر اسـمی عـین دیگـر اسـماء اسـت، اگرچـه آثـار ویـژه خـود را نیـز 

اند ولــی در ضــمن و ماء ظــاهر شــدهدارد؛ از ایــن جهــت، بــا ظهــور یــک اســم، گــویی همــه اســ
  ذیل آن اسم؛ بنابراین محکوم به آثار و احکام آن اسم هستند.

اي الزمۀ این سخن ایـن اسـت کـه دنیـا و آخـرت، حقیقـت درهـم تنیـده و بـه هـم پیچیـده
است که تنها بـا توجـه بـه اقتضـاء و آثـار اسـماء قابـل تفکیـک از یکدیگرنـد و بـه تعبیـر دیگـر، 

ي کـه مظهـر اسـمی از اسـماء ظـاهر اسـت، بـه حکـم وحـدت وجـودي و ذاتـی هر موجود دنیو
باشـد، ولـی بـه حکـم غلبـه اسـماء اسماء، همان موجود، مظهـر اسـماء مربـوط بـه بـاطن نیـز می

مربوط به ظـاهر، آثـار و احکـام مربـوط بـه اسـماء بـاطن ظهـور نـدارد، در نتیجـه آن موجـود را 
ــی ــوي م ــز دنی ــرت نی ــه آخ ــورتی ک ــهدانیم، در ص ــت و در ب ــه اس ــور یافت ــی در او ظه طور تبع
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صــورتی کــه احکــام مربــوط بــه اســماء بــاطنی کــه در ضــمن و ذیــل اســماء ظــاهر در او وجــود 
صــورت دارد، غلبــه کنــد و ظــاهر گــردد، همــین موجــود دنیــوي کــه در بــاطن اخــروي بــود، به

طور تبعـی بـه هـاکند. در عـین حـال، اسـماء مربـوط بـه دنیـا نیـز در آنموجود اخروي ظهور می
هـاي موجـود وجود دارد؛ بـه همـین خـاطر اسـت کـه تقاضـا و طلـب و ماننـد آن، کـه از ویژگی

ربّ ارجعـون گوینـد: هـا وجـود دارد؛ بـه همـین خـاطر اسـت کـه میدنیوي و بالقوّه اسـت، در آن
ــی أعمــل صــالحاً،  ــون، لعلّ ــورکم، )، 100(مؤمن ــا نقتــبس مــن ن ــد، اُنظرون ــیقض )، 13(حدی ــا مالــک ل ی

ــا ربّــک.  ــر دنیــا در آن ).77(زخــرف، علین ــام اگــر اســماء حــاکم ب هــا ظهــور نداشــت، فعلیّــت ت
تـوان از سـید دانسـت؟ چنـدان بودند و در نتیجه طلـب و تقاضـا نداشـتند. آیـا ایـن نظریـه را می

  روشن نیست.

  ـ انتقال مظاهر از اسمی به اسمی دیگر4ـ 4ـ 1

ــارت اســت از ــاد از نظــر ســید عب ــه ظــاهر و رجــوع  در هــر صــورت، مع رجــوع مظهــر ب
جا کـه اکـوان مظـاهر افعالنـد و افعـال، مظـاهر صـفات و صـفات مظـاهر محاط به محیط و از آن

تر افعــال مظــاهر اســماء و صــفاتند و صــفات و اســماء و اســماء مظــاهر ذات (و بــه تعبیــر دقیــق
ــد) و از آن ــاهر ذاتن ــماء، مظ ــفااس ــماء و ص ــت، اس ــاهی اس ــاالت ذات نامتن ــه کم ــا ک ــز ج ت نی

انــد، (بــه نظــر نگارنــده، اکــوان نیــز نامتنــاهی اســت) انــد و در نتیجــه، افعــال نامتنــاهینامتنــاهی
ــا و  ــتگی دنی ــاهی اســت و پیوس ــز نامتن ــات نی ــت جزئی ــاهر از جه ــود مظ ــوع و ع ــابراین رج بن

  آخرت همیشگی است. 
الّ الَجـل ذلـک یـوم مجمـوع لـه النـاس و ذلـک یـوم مشـهود و مـا نـؤخّره إاستناد سید بـه کریمـه 

تکلّم نفس إالّ بإذنـه فمـنهم شـقیّ و سـعید فأمّـا الـذین شـقوا ففـی النـار لهـم فیهـا زفیـر معدود یوم یاتی ال
و شــهیق خالــدین فیهــا مــا دامــت الســموات و االرض إالّ مــا شــاء ربّــک إن ربّــک فعّــال لمــا یریــد و أمّــا 

ض إالّ مـا شـاء ربّـک عطـاءً غیـر مجـذوذ الذین سعدوا ففی الجنّۀ خالـدین فیهـا مـا دامـت السـموات و االَر
اســرار .ك. ر، (»مــادام الســموات و االرض«). و تأکیــد بــر معرفــت بــه 103ـــ 108(هــود، 

ــریعه،  ــان می109الش ــویی نش ــر ). گ ــم دیگ ــه اس ــمی ب ــماء از اس ــاهر اس ــال مظ ــه انتق ــد ک ده
اء گونــه نیســت کــه تنهــا مظــاهر اســماء ظــاهر بــه قلمــرو اســمهمیشــگی و پیوســته اســت و این
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باطن منتقل شوند و مظاهر اسـماء حـاکم بـر دنیـا بـه حـوزة اسـماء حـاکم بـر آخـرت راه یابنـد، 
ــز امکان ــس آن نی ــه عک ــر بلک ــم دیگ ــه اس ــمی ب ــاهر از اس ــتۀ مظ ــال پیوس ــت و انتق ــذیر اس پ

  هاي آن است. یاد شده از پیامد رسد که تناسخپذیر است و به نظر میامکان
توانـد اسـم دیگـر بـه ایـن معنـی اسـت کـه هـر مظهـري میآیا انتقـال مظـاهر از اسـمی بـه 

باالخره مظهـر هـر اسـمی باشـد؟ اگرچـه اصـل انتقـال قابـل پـذیرش اسـت، ولـی تناسـب بـین 
شـود کـه انتقـال مظـاهر بـه اسـماء متناسـب آن صـورت پـذیرد نـه بـه مظاهر و اسماء سـبب می

از سـلطان شـروع  اي اسـت کـهگونـه کـه سـلطنت صـوري داراي ترتیـب ویـژههر اسـمی. همان
هـا کـار شـود و هـر یـک از آنشود و به ترتیب به وزیر و امیـر و سـربازان و رعیّـت خـتم میمی

ــه ــرّف نمیو وظیف ــران در آن تص ــه دیگ ــد ک ــرکت نمیاي دارن ــد و ش ــلطنت کنن ــد، س پذیرن
  گونه است. حقیقی معنوي نیز همین

ۀ وزیـر، اسـماء صـفاتی ذات حق تعالی، سـلطان حقیقـی اسـت و اسـماء ذاتـی وي بـه منزلـ
به منزلۀ امیـر و اسـماء فعلیّـه بـه منزلـۀ جنـود و حاصـل از ترکیـب آن اسـماء بـه ماننـد رعیّتنـد. 

اي هسـتند کـه نـه قابـل واگـذاري بـه دیگـري هر یک از اسماء داراي وظیفه و اثر و حکـم ویـژه
 پــذیر؛ از ایــن جهــت، هــر موجــودي از موجــودات خــارجی مظهــري بــراياســت و نــه شــرکت

ــر و حکــم آن اســت کــه از حــوزه حکــم آن خــارج  اســمی از اســماء خــداي متعــال و محــل اث
کنــد و نــه بــه غیــر آن؛ زیــرا اســم یــاد شــده، ربّ آن موجــود شــود و تنهــا بــه آن رجــوع مینمی

یـوم یحشـر ). و 42(نجـم، إنّ الـی ربّـک المنتهـی است و آن موجـود مربـوب آن اسـم و بـه حکـم 
ــداً ــرحمن وف ــی ال ــین إل ــریم،  المتق ــاز می85(م ــم ب ــان اس ــه هم ــه ). ب ــوع هم ــه رج ــردد، اگرچ گ

  موجودات به اهللا است، ولی این رجوع به واسطه اسماء اوست. 
پس هر مظهـري در حـوزة اسـم حـاکم بـر آن و پیوسـته تحـت امـر ربّ خـویش قـرار دارد 

ابراین جا که هـر یـک از اسـماء اثـر و حکـم و دولـت و دورة ویـژة خـود را دارنـد؛ بنـولی از آن
ممکــن اســت مظهــر برخــی از اســماء، مغلــوب اســماء دیگــر واقــع شــوند، بلکــه خــود اســماء 
مغلوب اسماء دیگر شـوند و یـا دولـت و دورة حکومـت برخـی از اسـماء بـه پایـان برسـد و در 

هــا) در حــوزة حکومــت و ســلطنت اســماء غالــب و قــاهر هــا (بلکــه خــود آننتیجــه مظــاهر آن
هـور قیامـت در نتیجـۀ مغلـوب واقـع شـدن اسـماء متعلّـق بـه دنیـا و قرارگیرند؛ از این جهـت، ظ
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). و یـا پایـان یـافتن حکومـت 110ــ 111اسـرار الشـریعه، .ك. رغلبۀ اسـماء متعلّـق بـه آخـرت (
  اسماء حاکم بر دنیا و آغاز سلطنت اسماء حاکم بر آخرت است.
جـه داشـت کـه گـردد، ولـی بایـد تواگرچه از ایـن راه رجـوع مظـاهر بـه آخـرت تبیـین می

اش ایـن اسـت گونـه مغلـوب اسـماء حـاکم بـر آخـرت واقـع شـوند، الزمـهاگر همه مظـاهر این
که ظهور اسـماء حـاکم بـر دنیـا بـه هـر دلیـل (مغلوبیّـت، پایـان دوره و دولـت) منقطـع شـود و 

که پیش از ایـن گفتـه شـد کـه ظهـور اسـماء پیوسـته و ابـدي اسـت؛ از ایـن جهـت، یـا حال آن
ن معــاد، انقطــاع ظهــور برخــی از اســماء پذیرفتــه شــود و یــا تــدریج در امــر معــاد بایــد در تبیــی

گونــه کــه ظهــور در دنیــا تــدریجی اســت، هماننــد دنیــا پذیرفتــه شــود؛ بــدین صــورت کــه همان
ظهور در آخرت نیز تـدریجی باشـد و یـا همزمـانی ظهـور اسـماء مربـوط بـه دنیـا و آخـرت بـه 

ــا دراین ــه دنی ــوط ب ــه کــه اســماء مرب ــه  گون ــوط ب ظــاهر موجــودات حــاکم باشــد و اســماء مرب
  ها. آخرت بر باطن آن

رســد کــه عرفــا همیشــگی بــودن حکــم و اثــر و دولــت همــه اســماء و در ولــی بــه نظــر می
انـد: اسـماء افعـال بـا توجـه روسـت کـه گفتهپذیرنـد؛ از اینهـا را نمینتیجه ظهـور همیشـگی آن

  شوند: به احکام و آثار خود به چند دسته تقسیم می
هـا داراي حکـم و اثـر و ظهـور ازلـی و ابـدي هسـتند، ماننـد اسـمایی کـه اي از آنـ دسـته1

ــر ارواح قدســی و نفــوس ملکــوتی و هــر آن ــدعات، ب ــد مب ــدارد، مانن ــرار ن ــان ق چــه تحــت زم
  حکومت دارند.

اي کـه حکـم و اثـر ابـدي دارنـد و نـه ازلـی ماننـد اسـماء حـاکم بـر آخـرت. ایـن ـ دسته2
حکــم آیــاتی کــه داللــت بــر خلــود و دوام آخــرت دارد، داراي احکــام و آثــار ابــدي  اســماء بــه

کنـد اسـماء جا کـه خـود آخـرت ازلـی نیسـت، بلکـه بـا پایـان دنیـا، ظهـور میهستند ولی از آن
  ها نیز ازلی نیستند. آن

هـا نـه ازلـی اسـت و نـه ابـدي، ماننـد اسـماء حـاکم بـر زمانیّـات، ـ اسمائی کـه ظهـور آن3
  ).112اسماء حاکم بر موجودات دنیوي. (همان،  همچون

هـا پاسـخ داده شـد هایی کـه در ایـن بحـث مطـرح بـود و بـه برخـی از آنمهمّترین پرسـش
  بدین قرار است:
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هـا ضـروري اسـت و یـا هاسـت و در نتیجـه ظهـور پیوسـته آنـ آیا ظهور اسـماء ذاتـی آن1
پـذیرد؟ تیجـه دنیـا یـا آخـرت پایـان میهـا ممکـن اسـت و در ناي بـراي آناي و نوبهظهور دوره

  پذیري به چه معنی است؟پایان
کـه گفتـه شـود ـ اگر ظهور اسماء، ذاتی است پـس آخـرت در ادامـۀ دنیـا نیسـت. مگـر آن2

  اقتضاي ذاتی آن اسم این است که آخرت ادامۀ دنیا باشد.
ــور آن3 ــر ظه ــ و اگ ــا دورهـ ــه ــور اس ــدم ظه ــور و ع ــرات در ظه ــت تغیی ماء اي اســت، علّ

هـا کـه اسـماء حـاکم بـر دنیـا و آخـرت اسـماء کلّـی اسـت. تغییرپـذیري آنویژه اینچیست؟ بـه
جـا نیـز مطـرح هاسـت، چیسـت؟ شـاید بتـوان ذاتـی بـودن را اینکه سـبب انقطـاع در ظهـور آن

  نمود.
ـ آیا هر مظهري با خروج از قلمرو اسم حـاکم بـر دنیـا بـه قلمـرو اسـم حـاکم بـر آخـرت 4

گـردد و یـا بـا خـروج همـه مظـاهر از تحـت سـیطره در نتیجه قیامت آن برپـا می شود ووارد می
  شوند؟اسم حاکم بر دنیا، همه با هم وارد حوزه اسم حاکم بر آخرت می

  بنابر احتمال اول، قیامت نیز مانند دنیا تدریجی خواهد بود.
خــارج بنــابر احتمــال دوم، مظــاهري کــه بــه تــدریج از تحــت ســیطره اســم حــاکم بــر دنیــا 

اند، تحــت چــه اسـمایی قــرار دارد؟ در ایــن و تحــت اســماء حـاکم بــر آخــرت وارد نشـده شـده
شـوند تحـت آن صورت چـرا آخـرین مظـاهري کـه از قلمـرو اسـماء حـاکم بـر دنیـا خـارج می

  شوند؟ گیرند و مستقیماً تحت اسماء آخرت وارد میاسماء قرار نمی
ــیش از ورود در قلمــر ــز پ و اســماء آخــرت، تحــت ســیطره اســماء اگــر آخــرین مظــاهر نی

گیرند، چرا مـدت قـرار گـرفتن ایـن مظـاهر تحـت سـیطره ایـن اسـماء بـا مـدتی برزخی قرار می
  اند، تفاوت دارد؟ها قرار گرفتهکه مظاهري که در اوایل یا اواسط دنیا تحت سیطره آن

  ـ مقصود از دوام دنیا و آخرت چیست؟ 5
حـاکم بـر دنیـا بـه حـوزة اسـماء حـاکم بـر آخـرت وارد گونه که مظاهر اسـماء ـ آیا همان6

  شود، عکس آن نیز ممکن است؟می
  در سورة هود چیست؟» االّ ما شاء اهللا«ـ مقصود از 7
  ـ غلبه اسماء به چه معنی است؟8
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  ـ اقسام قیامت5ـ 4ـ 1

ــه تقســیم می ــاد را دو گون ــک از دو قســم ســید در دو جــا مع ــیچ ی ــه ه ــد و در شــرح ب کن
چـه در گویـد: معـاد عبـارت اسـت از رجـوع عـالم و آنمانـد. در تقسـیم نخسـت میوفادار نمـی

گانه قیامــت کــه آن اســت، بــه محــل صــدور خــود، از جهــت صــورت و معنــی در مراتــب ســه
ــس. در ایــن صــورت قیامــت دوازده  صــغري و وســطی و کبــري اســت و از جهــت آفــاق و انف

اسـت و سـه قسـم قیامـت معنـوي  گونه که سـه قسـم قیامـت صـوري آفـاقیشود؛ بدینقسم می
گونــه اســت. بنــابراین اقســام قیامــت دوازده تاســت کــه از ایــن آفــاقی. قیامــت انفســی نیــز همین

  قرار است:
ــ قیامـت کبـراي 3ــ قیامـت وسـطاي صـوري آفـاقی 2ـ قیامـت صـغراي صـوري آفـاقی 1

ت ــ قیامـ6ــ قیامـت وسـطاي معنـوي آفـاقی 5ـ قیامـت صـغراي معنـوي آفـاقی 4صوري آفاقی 
ــ قیامـت وسـطاي صـوري انفسـی 8ــ قیامـت صـغراي صـوري انفسـی 7کبراي معنـوي آفـاقی 

ـــ قیامــت وســطاي 11ـــ قیامــت صــغراي معنـوي انفســی 10ــ قیامــت کبــراي صــوري انفسـی 9
  ـ قیامت کبراي معنوي انفسی12معنوي انفسی 

شــش قســم آفــاقی اســت کــه ســه قســم آن صــوري و ســه قســم آن معنــوي اســت. شــش 
  که آن هم، سه قسم صوري و سه قسم معنوي است. قسم انفسی است

معـاد یـا صـوري اسـت یـا معنـوي. هـر کـدام از ایـن کند: گونه تقسیم میدر جاي دیگر این
هـا یـا صـغري اسـت دو یا مربوط به اهل طریقت است یـا مربـوط بـه اهـل حقیقـت و همـۀ این

ــري. ( ــا کب ــا وســطی ی ــن تقســیم113همــان، .ك. ری ــدي، صــور). مــالك ای ــوي، اهــل بن ي، معن
  گانه است که اقسام آن از این قرار است:هاي سهطریقت، اهل حقیقت، قیامت

ــ 3ــ قیامـت وسـطاي صـوري اهـل طریقـت 2ـ قیامـت صـغراي صـوري اهـل طریقـت 1
ـــ قیامــت 5ـــ قیامــت صــغراي صــوري اهــل حقیقــت 4قیامــت کبــراي صــوري اهــل طریقــت 

ـــ قیامــت صــغراي 7حقیقــت  ـــ قیامــت کبــراي صــوري اهــل6وســطاي صــوري اهــل حقیقــت 
ــ قیامـت کبـراي معنـوي اهـل 9ــ قیامـت وسـطاي معنـوي اهـل طریقـت 8معنوي اهل طریقت 

ــ قیامـت وسـطاي معنـوي اهـل حقیقـت 11ـ قیامت صـغراي معنـوي اهـل حقیقـت 10طریقت 
  ـ قیامت کبراي معنوي اهل حقیقت12
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رش شش قسم مربوط بـه اهـل طریقـت اسـت کـه سـه قسـم آن صـوري و سـه قسـم دیگـ
معنوي است و شش قسم مربوط بـه اهـل حقیقـت اسـت کـه سـه قسـم آن صـوري و سـه قسـم 

  دیگرش معنوي است.
بنـدي نخسـت انتخـاب ولی بـه هنگـام شـرح اقسـام یـاد شـده، شـش قسـم آن را از تقسـیم

  بندي دوم. اقسام شرح داده شده بدین قرار است:کند و شش قسم آن را از تقسیممی
ـــ 3ـــ قیامــت وســطاي معنــوي اهــل طریقــت 2اهــل طریقــت ـــ قیامــت صــغراي معنــوي 1

ــراي معنــوي اهــل طریقــت  ــ قیامــت صــغراي معنــوي اهــل حقیقــت 4قیامــت کب ــ قیامــت 5ـ ـ
ـــ قیامــت صــغراي 7ـــ قیامــت کبــراي معنــوي اهــل حقیقــت 6وســطاي معنــوي اهــل حقیقــت 

ــ قیامـت 10ــ قیامـت کبـراي صـوري آفـاقی 9ـ قیامت وسـطاي صـوري آفـاقی 8صوري آفاقی 
  ـ قیامت کبراي معنوي آفاقی12ـ قیامت وسطاي معنوي آفاقی 11اي معنوي آفاقی صغر

ــه کــه مالحظــه میهمان شــود، شــش قســم نخســت از اقســام شــرح داده شــده، شــش گون
بندي دوم اســت و شــش قســم دوم از اقســام شــرح داده شــده، شــش قســم قســم دوم از تقســیم
ـــیم ـــت از تقس ـــونخس ـــه از مجم ـــت و در نتیج ـــم دو بندي اوّل اس ـــار قس ـــت و چه ع بیس

  دهد.پردازد و اقسام زیر را شرح نمیبندي یاد شده، تنها به شرح دوازده قسم میتقسیم
ــ قیامـت کبـراي 3ــ قیامـت وسـطاي صـوري انفسـی 2ـ قیامت صـغراي صـوري انفسـی 1

ـــ 6ـــ قیامــت وســطاي معنــوي انفســی 5ـــ قیامــت صــغراي معنــوي انفســی 4صــوري انفســی 
ـــ قیامــت وســطاي 8ـــ قیامــت صــغراي صــوري اهــل طریقــت 7نفســی قیامــت کبــراي معنــوي ا
ـــ قیامــت صــغراي صــوري 10ـــ قیامــت کبــراي صـوري اهــل طریقــت 9صـوري اهــل طریقــت 

ـــ قیامــت کبــراي صــوري اهــل 12ـــ قیامــت وســطاي صــوري اهــل حقیقــت 11اهــل حقیقــت 
  حقیقت

سـت کـه هـا یـاد شـد و شـرح داده نشـده، همـان اقسـامی ااینـک از آنآیا اقسـامی کـه هـم
گونـه اسـت، کـدام قسـم از ایـن دوازده قسـم شـرح داده نشـده شرح داده شـده اسـت؟ اگـر این

  برابر با کدام قسم از آن دوازده قسم شرح داده شده است؟
هـاي صـوري هـاي صـوري اهـل طریقـت کـه شـرح داده نشـده همـان قیامتـ آیـا قیامت1

  آفاقی است که شرح داده شده است؟
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هـاي معنـوي آفـاقی اسـت کـه شـرح ي اهـل حقیقـت همـان قیامتهاي صـورـ آیا قیامت2
  داده شده است؟ 

هــاي معنــوي اهــل هــاي صــوري انفســی کــه شــرح داده نشــده، همــان قیامتـــ آیــا قیامت3
  طریقت است که شرح داده شده است؟ 

هــاي معنــوي اهــل هــاي معنــوي انفســی کــه شــرح داده نشــده، همــان قیامتـــ آیــا قیامت4
  داده شده است؟  حقیقت است که شرح

  بندي تنها در الفاظ است؟هاي دو تقسیمـ آیا تفاوت5
اقســامی را کــه ســید شــرح داده، عبــارت اســت از شــش قســم قیامــت معنــوي مربــوط بــه 
انفــس و ســه قســم قیامــت صــوري آفــاقی و ســه قســم قیامــت معنــوي آفــاقی و در نتیجــه، ســه 

ایـن نکتـه توجـه کـرده اسـت؛ از  قسم قیامت صوري انفسی نادیده گرفتـه شـده اسـت. سـید بـه
گویــد: گفتــیم کــه قیامــت دوازده قســم اســت، شــش قســم آن ایــن جهــت، در جــاي دیگــر می

مربوط بـه آفـاقی اسـت کـه از آن شـش قسـم، سـه قسـم صـوري و سـه قسـم معنـوي اسـت و 
شش قسـم نیـز مربـوط بـه انفسـی کـه سـه قسـم آن صـوري و سـه قسـم دیگـر معنـوي اسـت. 

گونـه کـه در شـرح اینت کـه نخسـت بـدان اشـاره کـردیم.) و حـال آن(این همـان تقسـیمی اسـ
نشده است، بلکـه شـش قسـم قیامـت معنـوي انفسـی لحـاظ شـده اسـت و شـش قسـم قیامـت 

  ).129اسرار الشریعه، .ك. رصوري آفاقی و این درست نیست.(
ــوم می ــر ســید معل هــاي اهــل طریقــت و حقیقــت، شــود کــه مقصــود از قیامتاز ایــن تعبی

مانـد کـه او یامت انفسی اسـت کـه بـه آن پرداختـه اسـت. ولـی ایـن نکتـه مهـم بـاقی میهمان ق
شش قسم قیامت صوري آفاقی بیـان نکـرده اسـت، بلکـه سـه قسـم صـوري آفـاقی و سـه قسـم 

کــه در طــرح اشــکال بــر خــود، شــش معنــوي آفــاقی را مطــرح و شــرح کــرده اســت و حــال آن
ــاقی را مطــرح می ــر قســم صــوري آف ــه تعبی ــد. ب ــا، شــش قســم دیگــر، او در شــرح قیامتکن ه

کـه بنـابراین بـود کـه کنـد و حـال آنقیامـت معنـوي نـزد اهـل طریقـت و حقیقـت را مطـرح می
ــوي انفســی را مطــرح  ــه ســه قســم قیامــت صــوري انفســی و ســه قســم قیامــت معن ــازد، ن س

  هاي اهل طریقت و حقیقت را. قیامت
اهیم کــرد. ولــی او بایــد ســه قســم دهــد کــه بــدان اشــاره خــواو بــه ایــن اشــکال پاســخ می
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قیامــت صــوري آفــاقی و ســه قســم قیامــت معنــوي آفــاقی را مطــرح کنــد و همــین کــار را نیــز 
کنـد بندي نخسـت، درسـت نیـز هسـت، ولـی خـود اشـکال میکرده اسـت و بـر اسـاس تقسـیم

کـه چنـین نشـده و حـال آن» اینک، شـش قسـم قیامـت صـوري آفـاقی مطـرح شـده اسـت،«که 
د چنین گفته است، بر مـا هـم معلـوم نیسـت، بـه احتمـال قـوي، لغـزش قلـم بـوده است. چرا سی

  است. 
کـه چـرا بـه جـاي طـرح سـه قسـم قیامـت صـوري انفسـی و سـه قسـم اما در پاسخ به این

گویــد: قیامــت معنــوي انفســی، شــش قســم قیامــت معنــوي انفســی مطــرح کــرده اســت، او می
سـیم نخسـت در نهایـت سـادگی اسـت، مانند این پرسـش بسـی سـاده اسـت و بازگشـت بـه تق

گانه معنـوي اهـل طریقـت و حقیقـت را سـه قسـم و مربـوط هـاي شـشبدین صورت که قیامت
به انفس بدان و سه قسم قیامـت صـوري انفسـی نیـز بـدان بیفـزاي و بـراي آفـاق نیـز سـه قسـم 
صوري و سه قسم معنوي معـیّن کـن. (البتـه در کـالم سـید ایـن بخـش اخیـر کـه گفتـیم وجـود 
دارد یعنی او خود سه قسم صـوري و سـه قسـم معنـوي مربـوط بـه آفـاقی را مطـرح کـرده و بـه 

رو، تنهـا بایـد بـر شرح آن پرداخته اسـت و نیـازي بـه افـزایش از سـوي مخاطـب نـدارد؛ از ایـن
شــش قســم معنــوي اهــل طریقــت و حقیقــت، ســه قســم معنــوي انفســی و ســه قســم صــوري 

رســد، گانه نیــز بــه نظــر میدر برخــی از اقســام شــشبیفــزاییم و در ایــن صــورت تــداخلی کــه 
  برطرف گردد.)

  ـ اقسام قیامت صوري6ـ4ـ1

قیامـت صـغري صـوري آفـاقی بـه نظـر برخـی عبـارت اسـت از ویرانـی عـالم  ـ1ـ6ـ4ـ 1
ــات و بازگشــت آن ــوس و مرکّب ــمانی؛ چنانمحس ــیط جس ــر بس ــه عناص ــا ب ــالی ه ــق تع ــه ح ک

ار عطّلـــت و إذا الوحـــوش حشـــرت و إذا النفـــوس زوّجـــت و إذا الجبـــال ســـیّرت و إذا العشـــفرمـــود: 
). و بـه نظـر برخـی دیگـر قیامـت صـغراي صـوري آفـاقی عبـارت اسـت از ظهـور 3ـ 7(تکویر، 

  حضرت مهدي (ع) در آخر الزمان. 
شــود و ظهـور آن حضـرت بــدین جهـت قیامــت صـغري اسـت کــه والیـت بــه او خـتم می

گـردد رسـد و عـالم بـه همـان وضـعی بـاز میمیپس از او تکلیـف و شـرایع و ادیـان بـه پایـان 
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(نمــل، و یـوم نحشــر مــن کـلّ اُمّــۀ فوجــاً؛ کـه حــق تعــالی فرمــود: کـه پــیش از پیــدایش بــود؛ چنان
). ایــن حشــر، حشــر کلّــی و عمــومی مربــوط بــه قیامــت کبــري نیســت، زیــرا دربــاره قیامــت 83

إنّ االَوّلــین و و نیــز فرمــود: ). 47(کهــف، و حشــرناهم فلــم نغــادر مــنهم احــداً کبــري فرمــودة اســت: 
). پـس کریمـه یـاد شـده مربـوط بـه قیامـت 50(واقعـه، اإلخرین لمجموعون إلی میقـات یـوم معلـوم. 

  ).  129ـ 30اسرار الشریعه، .ك. رکبري نیست، بلکه مربوط به قیامت صغري است. (
قیامـت وسـطاي صـوري آفـاقی بـه نظـر برخـی عبـارت اسـت از بازگشـت ــ 2ــ6ـ 4ـ 1
بــه اصــل خــود کــه همــان هیــولی کلّــی اولــی اســت کــه قابلیّــت صــور عــالم اجســام را  بســائط

یــوم نطــوي الســماء کطــیّ الســجل للکتــب کمــا بــدأنا أوّل خلــق کــه حــق تعــالی فرمــود: داشــت؛ چنان
ــاعلین  ــا ف ــا کنّ ــا إنّ ــداً علین ــده وع ــاء، نعی ــود: 104(انبی ــز فرم ــوم ). و نی ــوّرت و إذا النّج مس ک ــّ إذا الش

ــدرت  ــا کانک ــه ت ــۀ ریم ــعّرت و إذا الجنّ ــیم س ــطت و إذا الجح ماء کش ــّ ــرت و إذا الس حف نش ــّ و إذا الص
  ).  1ـ 13(تکویر، اُزلفت. 

به نظر برخی دیگـر، قیامـت وسـطی صـوري آفـاقی عبـارت اسـت از تبـدیل عـالم صـوري 
صورت عـالم برزخـی معـادي و صـعودي (نـه برزخـی مبـدئی و نزولـی) و توقّـف تـام حسی به

گـردد یـا برخـورداري ها کـه از آن بـه عـذاب قبـر تعبیـر میها و سـختیبـه عـذابدر آن و ابتال 
ــذت ــیاز ل ــدازهها و خوش ــه ان ــد؛ چنانها ب ــتحقاق آن را دارن ــه اس ــی اي ک ــرت ختم ــه حض ک

، 6(بحــار االنــوار، القبــر روضــۀ مــن ریــاض الجنــۀ أو حفــرة مــن حفــر النیــران مرتبــت (ص) فرمــود: 
ــود: 205 ــالی فرم ــ). و حــق تع ــر و لنُ ــذاب االَکب ــی دون الع ــذاب االَدن ــن الع و ). 21(ســجده، ذیقنّهم م

  ).131اسرار الشریعه، .ك. ر). (100(مؤمنون، من ورائهم برزخ إلی یوم یبعثون. 
هـاي عـالم قیامـت کبـري صـوري آفـاقی عبـارت اسـت از بازگشـت صـورت ــ3ـ6ـ 4ـ 1

را از آن آفریــد؛  روحــانی یعنــی عقــول و نفــوس بــه جــوهر نخســتین کــه حــق تعــالی آن صــور
أوّل مـا خلـق اهللا تعـالی جـوهرة فنظـر إلیهـا بعـین الهیبـۀ فـذابت مـن که رسول خدا (ص) فرمـود: چنان

ــاراً فخلــق اهللا تعــالی مــن المــاء االَرواح و مــن النــار االَجســاد.  ــا هیبتــه و صــار نصــفها مــاءً و نصــفها ن (ب
  ).  13، 64اندکی تفاوت، بحار االنوار، 

ــر ــه تعبی ــوهر ب ــن ج ــادّه ای ــت از م ــارت اس ــف و ذوق عب ــل کش ــالی اه ــق تع ــه ح اي ک
هـاي موجـودات عـالم را در آن نهـاد و هبـاء و عنصـر اعظـم نـام دارد. پـس از بازگشـت صورت
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هــاي اخــروي از همــان جــوهر و مــاده ها بــه مــاده نخســتین و هبــاء، و ایجــاد صــورتصــورت
ــته و بیبه ــذیر؛ چنانصــورت پیوس ــان و تغییرناپ ــاپای ــه حــق تع ــود: ک ــداً. لی فرم ــا أب ــدین فیه خال

). این صـور اخـروي متناسـب بـا صـور حقیقـی موافـق بـا علـوم و اعمـال 169؛ 122؛ 57(نساء، 
  ).132اسرار الشریعه، .ك. رخواهد بود. (

قیامـت صـغراي معنـوي آفـاقی عبـارت اسـت از بازگشـت نفـوس جزیـی بـه  ــ4ـ6ـ4ـ 1
یـا أیّتهـا الـنفس المطمئنـۀ ارجعـی فرمـود: کـه حـق تعـالی نفس کلّـی و عـروج بـه سـوي آن، چنان

و إذا ). و نیــز فرمــود: 28ـــ 9(فجــر، إلــی ربّــک راضــیۀ مرضــیۀ فــادخلی فــی عبــادي و ادخلــی جنّتــی 
  ).  7(تکویر، النّفوس زوّجت. 

اند، تزویج نفوس، همان اتّصـال نفـوس جزیـی بـه نفـس کلّـی اسـت کـه از آن صـادر شـده
یـا أیّهـا النـاس اتّقـوا ربّکـم الّـذي خلقکـم مـن نفـس واحـدة ریمه مانند پیدایش و صدور حوا از آدم. ک

ــثّ منهمــا رجــاالً کثیــراً و نســاءً  ). بــه همــین نکتــه اشــاره دارد. از 1(نســاء، و خلــق منهــا زوجهــا و ب
ــی، آدم و  ــت معن ــتند. و از جه ــوري هس ــواي ص ــا، آدم و ح ــادر م ــدر و م ــورت، پ ــت ص جه

اسـرار الشـریعه، .ك. رشـده از آن اسـت. (حواي حقیقـی کـه نفـس کلّـی و نفـس جزیـی صـادر 
ــازدهم از 133 ــاب ی ــده اســت و در آغــاز ب ــادر خوان ــوس را م ــدر و نف ــی، ارواح را پ ــن عرب ). اب

  فتوحات گفته است:
ـــــرة ـــــاء ارواح مطهّ ـــــن آب ـــــا اب ــــــات نفــــــوس عنصــــــریات  ان   و امه

  )138، 1(فتوحات مکیه،   
او، نفـس کلّـی اسـت کـه  نفس واحـده، روح اعظـم، عقـل اوّل و آدم حقیقـی اسـت، جفـت

شـود و نسـبت بـه آدم کـه عقـل اوّل اسـت، حـواء اسـت و لوح و کرسـی و ماننـد آن نامیـده می
ــا  ــده شــدن موجــودات از آن دو از ازل ت ــارت اســت از پراکن ــردان عب ــان و م ــده شــدن زن پراکن

  ).  1121ابد. (ر.ك. جامع االسرار، 
بازگشـت ارواح جزیـی بـه  قیامـت وسـطاي معنـوي آفـاقی عبـارت اسـت ازــ 5ــ6ـ 4ـ 1

روح اعظم کلّی و عروج معنوي (و نـه صـوري) بـه سـوي آن در عـین حـال کـه بـه بـدن تعلّـق 
  پردازند.دارد و به تدبیر و تصرّف در بدن می

قیامــت کبــراي معنــوي آفــاقی عبــارت اســت از بازگشــت عقــول و عــروج ـــ 6ـــ6ـــ 4ـــ 1
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ه عینــی؛ زیـرا بازگشــت عینــی در هـا بــه عقـل اول. ایــن عــروج و بازگشـت عرفــانی اسـت نــآن
دهــد، نــه در قیامــت معنــوي. بازگشــت صــوري عینــی عقــول بــه قیامــت صــوري آفــاقی رخ می

شـود اصل خـویش کـه عقـل اوّل اسـت و بهتـرین خلـق خداسـت در قیامـت صـوري انجـام می
  دهد.ها در قیامت معنوي رخ میو بازگشت معنوي عرفانی آن

گانـۀ معنـوي آفـاقی بـدین قـرار اسـت: بازگشـت عـالم هـاي سـهتعبیر دیگـر دربـاره قیامت
افعــال کــه همــان عــالم ربوبیّــت اســت، بــه عــالم اســماء و صــفات کــه عــالم الوهیّــت اســت و 

  ).136اسرار الشریعه، .ك. ربازگشت عالم الوهیّت به عالم ذات و حضرت احدیّت. (
اق نیــز گونــه کــه مالحظــه شــد، قیامــت اختصــاص بــه نفــوس نــدارد بلکــه شــامل آفــهمان

طور اجمــال ایــن چــه در ضــمن مباحــث گذشــته گفتــه شــد، بــهشــود. دلیــل آن عــالوه بــر آنمی
چــه دربــاره اســت کــه مطابقــت میــان آفــاق و انفــس امــري ضــروري اســت؛ از ایــن جهــت، آن

جــا کــه انفــس، مــرگ و حیــات و انفــس صــادق باشــد، دربــاره آفــاق نیــز صــادق اســت و از آن
کــه انفــس و آفــاق، هــر دو انســانند. انفــس ن را دارنــد، چـه اینبعـث و نشــر دارنــد، آفــاق نیــز آ

انسان صغیر و آفـاق انسـان کبیـر اسـت و انسـان صـغیر هماننـد جـزء اسـت بـراي انسـان کبیـر، 
  پس هر چه را که انسان صغیر داراست، انسان کبیر هم آن را دارد.

ــارت اســت از آ ــدگی او عب ــی او و زن ــارت اســت از ویران ــر عب ــان کبی ــرگ انس ــادي و م ب
تجدیــد ســاختمان او در آخــرت. بعــث و نشــر و حســاب و کتــاب آن هــم مربــوط بــه اجــزاء و 

کلّکـم راع و کلّکـم گونـه کـه افـراد انسـان بـه حکـم ارکان آن بـه انـدازه مناسـب آن اسـت. همان
ــه  ــن رعیّت ــؤول ع ــوار، مس ــار االن ــراد 35، 75(بح ــتند، اف ــت هس ــؤولیت و بازخواس ). داراي مس

  گونه.ر نیز همیناجزاء انسان کبی
گونــه کــه مــرگ انســان صــغیر ســبب ســعادت اخــروي اوســت، مــرگ انســان کبیــر و همان

ویرانــی او نیــز ســبب ســعادت و آبــادي و عمــران و خلــود و همیشــگی اخــروي اوســت؛ زیــرا 
مرگ عبارت است از خـروج از دار فنـاء بـه دار بقـاء، از عـالم ظلمـت و کـدورت بـه عـالم نـور 

هـر کـه از ایـن عـالم بـه وسـیله مـرگ بیـرون رود، از ظلمـت و کـدورت و و روشنی و بنابراین 
ــ 6اسـرار الشـریعه، .ك. رفنا بیرون رفته اسـت و بـه نـور و روشـنی و بقـاء وارد گشـته اسـت. (

135  .(  
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  ـ اقسام قیامت صوري انفسی7ـ 4ـ 1

سه قسم قیامـت صـوري انفسـی (کـه پـیش از ایـن در کـالم سـید نیامـده بـود) بـدین قـرار 
  ت:اس

قیامـت صـغراي صـوري انفسـی عبـارت اسـت از رهـایی انسـان از حجـاب ــ 1ــ 7ـ 4ـ 1
کـه حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) بدن و نشئه دنیـوي بـه وسـیلۀ مـوت طبیعـی نـه ارادي. چنان

ــود:  ــه. فرم ــد قامــت قیامت ــات فق ــن م ــوار، م ــن در قیامــت صــغراي 7، 61(بحــار االن ــس از ای ). (پ
نــوان شــاهد بــر قیامــت معنــوي و مــرگ ارادي آورده معنــوي اهــل طریقــت، ایــن روایــت بــه ع

شــود و ایــن جــا بــراي قیامــت صــوري و مــرگ طبیعــی؛ از ایــن جهــت، الزم اســت پــس از می
گانه از هــم جــدا هــاي معنــوي انفســی بــه ســه قســم، اقســام ســهگانه قیامتارجــاع اقســام شــش

گانه ز مراتـب سـههـاي حاصـل اگانه عبـارت اسـت از قیامتشود و به نظـر نگارنـده اقسـام سـه
  توحید)
قیامـت وسـطاي صـوري انفسـی عبـارت اسـت از بیـرون رفـتن انسـان از دنیـا ـ 2ـ 7ـ 4ـ 1

و مـن ورائهـم بـرزخ إلـی کـه حـق تعـالی فرمـود: و توقّف در عالم بـرزخ کـه قبـر نـام دارد؛ چنان
ــۀ أو ). و نیــز رســول خــدا (ص) فرمــود: 100(مؤمنــون، یــوم یبعثــون  القبــر روضــۀ مــن ریــاض الجنّ

  ).  205، 6(بحار االنوار، حفرة من حفر النیران. 
قیامـت کبـراي صـوري انفسـی عبـارت اسـت از محشـور شـدن انسـان در ــ 3ــ 7ــ 4ـ 1

تعبیـر شـده اسـت، بـراي رسـیدن بـه جایگـاه اصـلی » طامّـۀ کبـري«قیامت کبـري، کـه از آن بـه 
(کهـف، نغـادر مـنهم أحـداً. و حشـرنا هـم فلـم ود:خویش در بهشـت یـا جهـنم کـه حـق تعـالی فرمـ

47  .(  
ــ 30اســرار الشــریعه، .ك. رگانه (ســید ایــن اقســام ســه ــس از اقســام شــش129ـ گانه ). را پ

ــا  ــت ب ــاطر موافق ــه خ ــا ب ــت، تنه ــی اس ــت انفس ــع قیام ــه در واق ــت ک ــت و حقیق ــل طریق اه
  بندي اولیه مطرح کرده است که ما پیش از آن اقسام آوردیم.تقسیم

  ـ  شرح اقسام قیامت از نظر اهل طریقت8ـ 4ـ 1

قیامـت صـغراي معنـوي اهـل طریقـت عبـارت اسـت از قیـام و بیـداري بعـد ــ 1ـ 8ـ 4ـ 1
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از موت ارادي و اختیـاري کـه حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) بـدان امـر کـرده و فرمـوده اسـت: 
ــوا؛  ــوا قبــل أن تموت ــوار، موت ــا مــرگ طبی). پــیش از این59، 72(بحــار االن ــه بیــداري و کــه ب عــی ب

مـن مـات فقـد قامـت آگاهی برسید و قیامتتان برپـا گـردد، بـا اراده و اختیـار بمیریـد و نیـز فرمـود: 
شـود، مـرگ ). مقصود از ایـن مـرگ کـه قیامـت بـه دنبـال آن برپـا می7، 61(بحار االنوار، قیامتـه. 

عـوالم پـیش  طبیعی نیست، زیرا به دنبال مـرگ طبیعـی، قیامـت و آخـرت نیسـت بلکـه عـالم یـا
از قیامت است؛ (و ظاهراً به همـین جهـت اسـت کـه سـید بـراي اهـل شـریعت، قیامـت و اقسـام 

گـردد، مـرگ ارادي رو، ایـن مـرگ کـه بـه دنبـال آن قیامـت برپـا میقیامت نیاورده است) از ایـن
(اسـرار مـت بـاالرادة تحـی بالطبیعـۀ. و اختیاري است و به همین معناسـت ایـن سـخن حکـیم کـه، 

  ).113یعه، الشر
کــه عامــل کــن شــدن هــواي نفــس؛ چــه اینمــرگ ارادي اختیــاري عبــارت اســت از ریشــه

ــذت ــه ل ــس ب ــد نف ــوي نباش ــر ه ــت و اگ ــس اس ــواي نف ــانی ه ــات نفس ــهوتحی ها و ها و ش
ها، نفـس ناطقـه ها و کشـشهاي طبیعی خـود گـرایش نـدارد و بـا گـرایش بـه ایـن لـذتکشش

ــزّل می ــویش تن ــلی خ ــاه اص ــد و از جایگ ــت میکن ــویش را از دس ــی خ ــات حقیق ــد؛ حی ده
کن شــود نفــس ناطقــه بــه جایگــاه قدســی و عــالم نــور و بنــابراین اگــر هواهــاي نفســانی ریشــه
کنـد و در یابـد و بـدان دسـت پیـدا میپـذیرد، گـرایش میحیات ذاتی خود که هرگـز مـرگ نمی

  گردد. واقع قیامت آن، که حیات حقیقی است، برپا می
کـه امـام صـادق (ع) فرمـود: ه توبـه از آن تعبیـر شـده اسـت، چنانهمین مرگ اسـت کـه بـ

فمـن تـاب فقـد قتـل ). 54(بقـره، الموت هـو التوبـۀ قـال اهللا تعـالی: فتوبـوا إلـی بـارئکم فـاقتلوا أنفسـکم 
و التحســبنّ الـذین قتلــوا فــی ). و بـه همــین مــرگ اشـاره دارد کریمــه 113(اســرار الشــریعه، نفسـه؛ 

). و 180(آل عمــران، أحیــاء عنــد ربّهــم یرزقــون فــرحین بمــا آتــاهم اهللا مــن فضــله ســبیل اهللا أمواتــاً بــل 
نیز این سخن رسـول خـدا (ص) در پاسـخ بـه ایـن پرسـش اصـحاب کـه جهـاد اکبـر چیسـت؟ 

  ).182، 19، به همین اشاره دارد. (بحار االنوار، جهاد النفسفرمود: 
  ـ  اقسام مرگ1ـ 1ـ 8ـ 4ـ 1

هـواي نفـس کـه بـه مـرگ آن بینجامـد، سـبب حیـات حقیقـی کن کـردن جا که ریشـهاز آن
پــذیر نباشـد بــر پـایی قیامــت اسـت؛ مــرگ را گــردد و حیـات حقیقــی کـه مرگنفـس ناطقـه می
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). اهـل طریقـت همـین مـرگ را مـرگ 113ــ 4اسـرار الشـریعه، .ك. رانـد. (قیامت صغري نامیده
  اند. سرخ دانسته

ــ مـرگ 2ــ مـرگ سـرخ 1اند: قسـم دانسـتهکـه آنـان مـرگ ارادي را بـر چهـار توضیح این
ــ مـرگ سـیاه. مـرگ سـرخ همـین ریشـه کنـی هـواي نفـس بـا اختیـار و 4ـ مرگ سـبز 3سفید 

اراده اسـت کـه مــرگ جـامع عنـوان دیگــر آن اسـت. از ایــن جهـت مـرگ ســرخ اسـت کــه اوالً 
این مرگ کشتن نفس اسـت و کشـتن بـا خـونریزي همـراه اسـت؛ و ثانیـاً بـا ایـن مـرگ بـا نـور 

انـد کـه بـا حصـول ایـن گـردد و از ایـن جهـت آن را مـرگ جـامع نامیدهالهی چهره او سرخ می
  همان).  .ك. رگردد. (گانه دیگر نیز حاصل میمرگ اقسام سه

جــا کـه گرســنگی بــاطن را نــورانی و دل را مـرگ ســفید عبــارت اسـت از گرســنگی و از آن
انــد و بــه تعبیــر دیگــر، رگ ســفید نامیدهگردانــد، آن را مــها پــاك میکنــد و از ســیاهیروشــن می

ــده گشــتن زنــدگی او و پرخــوري ســبب مــرگ آن اســت،  گرســنگیِ پیوســتۀ ســالک، ســبب زن
جـا کـه احیـاء از کن کنـد، زیرکـی را احیـاء کـرده اسـت و از آنپس هر کس پرخـوري را ریشـه

  اند.هاي قیامت است، آن را قیامت صغري دانستهویژگی
انــد ارزش. آن را ســبز نامیدهدار بــیهــاي وصــلهوشــیدن لباسمــرگ ســبز عبــارت اســت از پ

اش سرسـبز یابـد و زنـدگیزیرا بـا قناعـت کـردن در پوشـاك بـه آسـایش در زنـدگی دسـت می
  شود.می

ــارت اســت از تحمــل آزار خلــق. آن ــرگ ســیاه عب ــر خــویش م کــه آزار خلــق را ســختی ب
ــر میمی چــه را از حــبّ آن اســت کــه آنشــود، محــبّ حــق تعــالی نیســت. مدانــد و از آن دلگی

جــا کــه فاعــل در عــالم یکــی بخــش بدانــد و از آنحــق صــادر شــود، زیبــا و پســندیده و لــذت
کـه بـه مـرگ سـیاه دسـت یابـد؛ از ایـن جهـت، آناست، آزار خلق به اذن و ارادة حق تحقّـق می

  یافته باشد، آن را مطلوب و محبوب خواهد دانست. 
اسـت از فنـاء فـی اهللا؛ بـدین جهـت کـه آزار و اذیـت را  به تعبیر دیگـر، ایـن مـرگ عبـارت

ــانی در فعــل حــق میاز او مشــاهده می ــد و چــون ســالک افعــال را ف ــد بلکــه فاعلکن ــا را دان ه
ــت می ــانی در فاعلیّ ــه ف ــان برداشــته و مــرده و در نتیجــه ب ــس خــود و دیگــران را از می ــد، نف دان

ر بهشـت وارد شـده اسـت، بهشـتی کـه وجود حق احیاء شده اسـت و قیامـت او برپـا گشـته و د
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و أمّـا مـن پس از این مرگ و قیامت بـراي او فـراهم اسـت، بهشـت نفسـانی نـام دارد کـه کریمـۀ 
). بـدان اشـاره دارد. 41(نازعـات، خاف مقـام ربّـه و نهـی الـنفس عـن الهـوي فـإن الجنّـۀ هـی المـأوي 

دارد کـه نفـس بـدان هـایی در آن وجـود گونـه توصـیف شـده اسـت کـه: نعمتاین بهشت بدین
ــرد. ایــن بهشــت محســوس اســت و خوردنیمیــل و اشــتها دارد و چشــم از آن لــذت می هــا و ب

ــامیدنی ــذتآش ــهها و دیگــر ل ــانهاي محســوس، ب ــته و پای ــذیر در آن وجــود دارد. طور پیوس ناپ
  ).115ـ 6اسرار الشریعه، .ك. ر(

کن سـاختن شـهقیامـت وسـطاي معنـوي اهـل طریقـت عبـارت اسـت از ریــ 2ــ 8ــ 4ـ 1
اخــالق ناپســند، ملکــات ناشایســت و اوصــاف ناخوشــایند و زنــده گشــتن بــا اخــالق ســتوده و 
ملکات شایسـته و اوصـاف زیبـایی کـه مقصـود اصـلی از بعثـت حضـرت ختمـی مرتبـت (ص) 

ــم مکــارم االخــالق کــه آن حضــرت فرمــود: اســت، چنان ــع الکلــم و بعثــت الُتمّ (بحــار اُوتیــت جوام
  ).129، 61(بحار االنوار، تخلّقوا بأخالق اهللا. . و نیز فرمود: )210، 16االنوار، 

ــرا اگــر نعمــت و وصــفی شــکی نیســت کــه نعمــت اخــالق پســندیده، بی ماننــد اســت؛ زی
کــه کــرد و حــال آنهماننــد آن وجــود داشــت، حــق تعــالی رســول خــود را بــه آن توصــیف نمی

دي اخـالق پسـندیده ایـن اسـت کـه ماننـ). علّـت بی4(قلـم، إنّک لعلی خلـق عظـیم. فرموده است: 
تخلّق به اخـالق الهـی و اتّصـاف بـه صـفات او سـبب سـعادت ابـدي و وصـول بـه حـق تعـالی 

کـه در حـدیث است و این دو امر جـز بـه وسـیلۀ تخلّـق بـه اخـالق الهـی، ممکـن نیسـت؛ چنان
الیســعنی أرضــی و الســمائی ولکــن یســعنی قلــب عبــدي المــؤمن. شــریف قدســی آمــده اســت کــه: 

). معنــاي حــدیث شــریف ایــن اســت کــه وصــول 39، 58؛ بحــار االنــوار، 7، 4الی اللئــالی، (عــو
مؤمن به حق تعالی جـز از طریـق قلـب متّصـف و متخلّـق بـه اخـالق الهـی ممکـن نیسـت و بـه 

قلــب المــؤمن وکــر ). و 116(اســرار الشــریعه، قلــب المــؤمن عــرش اهللا همــین معناســت کــه فرمــود: 
). همــه ایــن 40، 70(بحــار االنــوار، بــین اصــبعین مــن اصــابع الــرحمن.  قلــب المــؤمن(همــان). و اهللا 

اسـرار الشـریعه، .ك. راحادیث اشاره بـه اتّصـاف بـه صـفات الهـی و تخلّـق بـه اخـالق اوسـت. (
113.(  

سالک پس از ایـن مـرگ، بـه بهشـت روحـانی کـه ویـژة بنـدگان وارث حـق تعـالی اسـت، 
أفلـح المؤمنـون الّـذین هـم فـی صـلوتهم خاشـعون و قـد کـه حـق تعـالی فرمـود: یابـد؛ چناندست می
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اولئـک هـم الوارثـون الّـذین یرثـون الفـردوس هـم فیهـا خالـدون. تـا کریمـۀ: الّذین هم عن اللّغو معرضون 
ــون،  ــ 11(مؤمن ــالق 1ـ ــه اخ ــازد و ب ــود دور س ــند را از خ ــالق ناپس ــان اخ ــاه انس ــرا هرگ ). زی

هــاي طبیعــت پــاك ســازد و ا و آلودگیهــپســندیده آراســته گــردد و نفــس خــویش را از تیرگی
شـود، دسـت یابـد و بـه اعمـال به مقـام تسـویه و تحلیـه کـه از آن بـه اعتـدال حقیقـی تعبیـر می

گــردد و شـرعی و وظــایف دینـی پایبنــد باشــد؛ مسـتعد اتّصــاف بـه اخــالق و صــفات الهـی مــی
ــوي وارد می ــه بهشــت معن ــانی ب ــه بهشــت نفس ــیش از ورود ب ــه دو بپ ــود و در نتیج ــت ش هش

ــان کــه حــق تعــالی فرمــود: خواهــد داشــت، چنان ــه جنّت ). کــه 46(رحمــن، و لمــن خــاف مقــام ربّ
  ).117اسرار الشریعه، .ك. رمقصود جنّت نفسانی و جنّت روحانی است. (

که هرگاه نفـس بـه ریاضـت مبتنـی بـه علـم حقیقـی و عمـل مطـابق بـا آن انـس توضیح این
ــل اخال ــه صــفات ناپســند و رذای ــرد و از هم ــهگی ــی ب ــه آن هاي هفتویژه اصــول و ریشــهق گان

ــه  صــفات کــه عجــب، کبــر، بخــل، حســد، حــرص، شــهوت و غضــب اســت، پــاك گــردد و ب
ــه ــه اصــول و ریشــهصــفات پســندیده و فضــایل اخالقــی ب ــم، هاي هفتویژه ب ــه آن، کــه عل گان

گونـه بـه مراتـب حکمت، حلـم، تواضـع، جـود، عفـت و شـجاعت اسـت، آراسـته گـردد و بدین
گانـه جهـنم را ت که پایـان مراتـب کمـال سـالک الـی اهللا اسـت، دسـت یابـد، درهـاي هفتعدال

  گانه بهشت را بر خویش گشوده است.بر خویش بسته و درهاي هشت
ــه ــند هفتریش ــفات ناپس ــاختن ص ــود از آنکن س ــاختن خ ــاك س ــه و پ ــته گان ــا و آراس ه

هاي شـده بـه بهشـتشـود کـه صـفات یـاد گانه پسـندیده، سـبب میگردیدن بـه صـفات هشـت
گانه بهشــت اســت بــر هــا کــه مراتــب هشــتروحــانی تبــدیل شــود (و یــا حقیقــت و بــاطن آن

أعـددت لعبـادي الصـالحین مـا گـردد) کـه حـق تعـالی در وصـف آن فرمـوده اسـت: سالک آشـکار 
ــر  ــب بش ــی قل ــر عل ــمعت و الخط ــین رأت و ال اُذن س ــوار، ال ع ــار االن ــرت 92، 8(بح ــز حض ). و نی

إنّ هللا جنّـۀ لــیس فیهـا حـور و ال قصــور و ال عسـل و ال لــبن، بـل یتجلّــی (ص) فرمــود: ختمـی مرتبـت 
هایی کــه در آن حــور و قصــور و عســل ). بهشــت117اســرار الشــریعه، .ك. ر(فیهــا ربّنــا ضــاحکاً؛ 

هایی جســمانی اســت و ایــن بهشــت کــه تجلّــی تبســم حــق تعــالی و لــبن وجــود دارد، بهشــت
  ویژگی آن است، روحانی است. 

والـذي نفـس محمّـد بیـده أنّ الجنّـۀ و النـار أقـرب این کالم حضـرت رسـول (ص) کـه فرمـود: 
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(همـان). اشـاره بـه بهشـت روحـانی معنـوي دارد نـه بهشـت صـوري إلی أحدکم من شـراك نعلـه، 
و اذ رأیـت ثـم رأیـت جـا و اکنـون نظـر دارد نـه بـه بهشـت آینـده؛ و نیـز کریمـۀ و به بهشـت این
راً عـالیهم ثیـاب سـندس خضـر و إسـتبرق و حلّـوا أسـاور مـن فضـۀ و سـقاهم ربّهـم شـراباً نعیماً و ملکاً کبی

). اشـاره بـه همـین بهشـت دارد. 22(انسـان، طهوراً إنّ هـذا کـان لکـم جـزاء و کـان سـعیکم مشـکوراً 
  ).118ـ 9اسرار الشریعه، .ك. ر(

ر حـق قیامـت کبـراي معنـوي اهـل طریقـت عبـارت اسـت از فنـاي سـالک دــ 3ـ 8ـ 4ـ 1
شــود و قــرب نوافــل نامیــده شــده تعــالی و بقــاي بــه او کــه از آن بــه فنــاي در توحیــد تعبیــر می

الیـزال العبـد است. قرب نوافـل مضـمون حـدیث شـریف قدسـی اسـت کـه حـق تعـالی فرمـود: 
یتقّرب الیّ بالنوافـل حتـی اُحبّـه فـإذا أحببتـه کنـت سـمعه و بصـره و لسـانه و یـده و رجلـه، فبـی یسـمع و 

). نتیجـۀ ایـن قیامـت کـه 22، 70(بحـار االنـوار، صـر و بـی ینطـق و بـی یـبطش و بـی یمشـی. بی یب
شـود، ورود بـه بهشـت شـهودي پس از فنـاي یـاد شـده ـ یعنـی مـرگ حقیقـی ـ حاصـل مـی

اســت کــه هــم بــاالتر از بهشــت نفســانی اســت و هــم بــاالتر از بهشــت روحــانی ارثــی اســت. 
چــه کــه ســید در مراتــب قیامــت اي از آنبــود خالصــه ). ایــن126و  124اســرار الشــریعه، .ك. ر(

  اهل طریقت مطرح کرده است.

  ـ شرح اقسام قیامت از نظر اهل حقیقت9ـ 4ـ 1

گانه یـاد هـاي سـهاهـل حقیقـت نیـز سـه قیامـت معنـوي دارنـد کـه پـس از حصـول قیامت
ــا می ــان برپ ــراي آن ــا قیامتشــده ب ــارهــاي ســهگــردد و ت ي، گانه اهــل طریقــت کــه مــرگ اختی

کن ســاختن اخـالق ناپســند و آراسـتن نفــس بـه ملکــات پسـندیده، فنــاي فـی اهللا و بقــاي ریشـه
ــد، قیامت ــق نیاب ــا نخواهــد شــد. ایــن قیامتاهللا اســت، تحقّ ــارت هــاي اهــل حقیقــت برپ هــا عب

ــر حســب  ــه حــق ب اســت از فنــاي اهــل حقیقــت در توحیــد فعلــی، وصــفی و ذاتــی و بقــاي ب
  ار:گانه توحید، بدین قرمراتب سه

قیامــت صــغراي معنــوي اهــل حقیقــت عبــارت اســت از فنــاي در توحیــد ـــ 1ـــ 9ـــ 4ـــ 1
اي کـه همـه افعـال بـه او نسـبت دارد و در همـه چیـز یابی به مشاهدة فاعـل یگانـهفعلی و دست
هــاي افعــال از مقابــل دیــدگان او برطــرف و چشــم بصــیرت کنــد. کســی کــه حجابتصــرّف می



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي سید ـ بخش چهارمفصل اول: اندیشه

 321

اي ببینـد و در عـین حـال کـه همـه افعـال را فعـل فاعـل یگانـهاي گونـهاو گشوده شده باشـد، به
نه در ورطۀ جبـر فـرو افتـد و نـه در تفـویض، چنـین کسـی از آلـودگی رؤیـت اغیـار و کارهـاي 
آنان نجـات یافتـه اسـت و بـه درجـۀ مشـاهدة توحیـد افعـالی و انتسـاب افعـال بـه حـق تعـالی 

ضــور حــق تعــالی حاضــر رســیده اســت و در ایــن صــورت در صــحراي قیامــت صــغري در ح
ال خواهـد بـود کـه توکّـل، تسـلیم، تفـویض و اقـرار  شده است. او هماننـد مـرده در دسـت غسـّ

  هاي آن است. فعلی به وحدت فاعل (نه اقرار زبانی) از نشانه
اگرچه انتسـاب بـه فاعـل یگانـه در قیامـت اهـل طریقـت نیـز گفتـه شـد، ولـی میـان آن دو 

کـه ایـن قیامـت بـرایش برپـا ت و معرفـت، وجـود دارد. آنتفاوت بسیاري از جهـت عمـق و دقّـ
هـاي آن، کــه مشـاهدة فاعــل حقیقـی در هــر فعلـی از افعــال گـردد، بــه جنّـت افعــال و نعمتمی

یابــد. جنّــت افعــال، اولــین درجــه از درجــات روحــانی و جســمانی اوســت، دســت می
ــتبهشــت ــان، جنّ ــت صــفات و در پای ــس از آن جنّ ــرار  هاي اهــل حقیقــت اســت کــه پ ذات ق

). (اقسـام بـا یکـدیگر تـداخل دارد و علّـت آن نیـز ایـن اسـت کـه 122ـ 3دارد. (اسرار الشریعه، 
  سه قسم را شش قسم کرده است.)

بخــش و هــاي لــذتجنّــت افعــال همــان جنّــت صــوري اســت کــه انــواع خوردنی
ارد و ها بـه عنـوان پــاداش اعمـال صـالح در آن وجــود دپـذیر و دیگـر خوشــیهاي دلآشـامیدنی

انـد. از جهـت صـورت، ایـن اهل آن از آن برخوردارنـد. ایـن بهشـت را بهشـت نفـس نیـز نامیده
هــاي اهــل طریقــت بــدان بهشــت همــان بهشــت نفــس یــا بهشــت صــوري اســت کــه در قیامت

اشاره شد، ولی از جهـت معنـی ایـن بهشـت نسـبت بـه اهـل طریقـت و حقیقـت تفـاوت دارد و 
  ت دارد. از همین جهت اختصاص به اهل حقیق

ها بـه فاعـل ها و دیگـر لـذتهـا و آشـامیدنیاین بهشت عبـارت اسـت از انتسـاب خوردنی
هـاي جنّـت صـوري و نفسـانی کـه مربـوط بـه اهـل طریقـت واحد. به تعبیر دیگر، اگرچه نعمت

جــا نیــز وجــود دارد، ولــی بــه خــاطر عمــق و دقّــت و شــهود ویــژة اهــل حقیقــت، در بــود، این
شـود و فاعـل واحـد را کـه حـق تعـالی اسـت، توحیـد فـاعلی مشـاهده میها، یکایک این نعمت
کننــد؛ زیــرا کــه حــق تعــالی نســبت بــه عــوالم ها مشــاهده میهــا و آشــامیدنیدر همــه خوردنی

هســتی، هماننــد روح اســت نســبت بــه جســد. بنــابراین عــالوه بــر خــوردن و آشــامیدن و دیگــر 
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ود دارد کـه در مراتـب پیشـین (جنّـت هـا نیـز وجـهاي صوري، مشـاهده حـق تعـالی در آنلذت
  اهل طریقت) وجود نداشت.

شــود، عبــارت اســت از جنّــت معنــوي کــه جنّــت صــفات کــه جنّــت قلــب نیــز نامیــده می
ــرین نعمت هــاي آن مشــاهده تجلّیــات اســماء و صــفات حــق تعــالی اســت. ایــن مشــاهده مهمّت

  است.نتیجۀ تهذیب اخالق و اتّصاف قلب به اخالق الهی و صفات ربّانی 
جنّت ذات که جنّـت روح نیـز نامیـده شـده اسـت، عبـارت اسـت از بهشـتی کـه بزرگتـرین 

ــی به ــاهر کلّ ــال احــدي در مظ ــن نعمــت آن مشــاهدة جم ــال و تفصــیل اســت. ای صــورت اجم
  ).  124اسرار الشریعه، .ك. ربهشت ثمرة توحید ذاتی است. (

ـــــ 2ـــ 9ـــ 4ـــ 1 ــان در قیامــت وســطاي معنــوي اهــل حقیقــت عبــارت اســت از فن اي آن
توحید صفاتی و دسترسی آنان بـه مشـاهده صـفتی یگانـه کـه در همـه عـالم سـریان دارد. کسـی 

هــایی کــه ســبب مشــاهدة هــاي صــفات از دیــدة بصــیرتش برداشــته شــود و حجابکــه حجاب
اي کــه در همـه عــالم هســتی جـز یــک صــفت کــه گونــهگــردد از او برطــرف گـردد، بهاغیـار می

ر همــه هســتی نفــوذ کــرده اســت، نبینــد و همــه هســتی و مظــاهر را هماننــد حیــات در بــدن، د
ــل شــده اســت و در  ــد صــفات نای ــه توحی ــد، ب نتیجــۀ ظهــور و ســریان آن صــفت مشــاهده کن

فکشـفنا عنـک غطـاءك فبصـرك الیـوم صحراي قیامـت وسـطاي معنـوي حاضـر شـده اسـت و بـه 
  شود.). آراسته می22(ق، حدید 

و صــفات حجــاب ذات، تــا کســی بــه توحیــد  جــا کــه افعــال، حجــاب صــفات اســتاز آن
رسـد و تـا کسـی بـه توحیـد صـفاتی افعالی نرسـد و از آن عبـور نکنـد، بـه توحیـد صـفاتی نمی

حُجــب انــد: کــه اهــل معرفــت گفتهرســد، چناننرســد و از آن فراتــر نــرود، بــه توحیــد ذاتــی نمی
آن اســت کــه حجــاب ؛ از ایــن جهــت، شــرط توحیــد افعــالی الــذات بالصــفات و الصــفات باالَفعــال

افعال برطرف شـود و همـۀ افعـال را فعـل فاعـل واحـد و یگانـه ببینـد و شـرط توحیـد صـفاتی 
اي مشــاهده آن اســت کــه حجــاب صــفات مرتفــع شــود و همــه صــفات را ظهــور صــفت یگانــه

کند و شرط توحید ذاتـی آن اسـت کـه حجـاب ذات کـه صـفات اسـت، از میـان برداشـته شـود؛ 
کیـف أصـبحت یـا أبایزیـد؟ قـال الصـباح عنـدي و المسـاء. انّمـا امی پرسـیدند: که از بایزید بسـطچنان

. بـه بیـان سـید ایـن دلیلـی آشـکار بـر ثبـات قـدم الصباح و المساء لمن یتقیّد بالصفۀ و أنا ال صـفۀ لـی
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شـود. او در توحید صـفاتی اسـت کـه پـس از توحیـد فعلـی از طریـق کشـف و ذوق حاصـل می
  .)125اسرار الشریعه، .ك. ر(

ها و یابی بــه لــذتنتیجــۀ ایــن مشــاهده (مشــاهدة توحیــد صــفاتی) جنّــت صــفات و دســت
هــایی اســت کــه عبــارت اســت از مشــاهدة صــفت محبــوب در صــورت یکایــک محبّــان، نعمت

  است:  که ابن فارض گفتهخواه جسمانی باشد خواه روحانی. چنان
ـــورة  تجلّــی لــی المحبــوب مــن کــل وجهــۀ ـــی و ص ـــل معن ـــی ک ـــاهدته ف   فش

    است: و نیز همو گفته
ــــه ـــۀ  و کــــل ملــــیح حســــنه مــــن جمال ـــل ملیح ـــن ک ـــل حس ـــه ب ـــار ل   مع

  262مشارق الدراري،   
قیامـت کبـراي معنـوي اهـل حقیقـت عبـارت اسـت از مشـاهده بقـاء ذات ــ 3ــ 9ــ 4ـ 1

کــه حــق تعــالی کــه فــانی در آن بودنــد. چنانموجــودات بــه وســیلۀ ذات حــق تعــالی پــس از آن
کـلّ ). و نیـز فرمـود: 27(رحمـن، علیها فـان و یبقـی وجـه ربّـک ذو الجـالل و االکـرام  کلّ منفرمود: 

  ).27(رحمن، شئ هالک إالّ وجهه له الحکم و إلیه ترجعون. 
ــان حجاب ــه از می ــالی را ک ــق تع ــود ح ــی ذات و وج ــاه کس ــی هرگ ــالی و جالل ــاي جم ه

ت، از او زدوده هـایی کـه سـبب رؤیـت اغیـار اسـمنکشف گشـته اسـت، مشـاهده کنـد و حجاب
اي که هـیچ غیـري مشـاهده نکنـد بلکـه تنهـا و تنهـا ذات واحـدي را مشـاهده کنـد گونهگردد، به

که در تمام مظاهر اسمائی نامتنـاهی متجلّـی گشـته اسـت، چنـین کسـی بـه توحیـد ذاتـی دسـت 
لمــن الملــک یافتــه و در صــحراي قیامــت کبــري ظــاهر شــده اســت و معنــی و حقیقــت کریمــه 

ــوم هللا  ــار الی ــد القهّ ــافر، الواح ــه ). را مشــاهده می16(غ ــود، هم ــدِ خ ــه نظــر توحی ــرا او ب ــد؛ زی کن
و قـل اهللا ؛ لـیس فـی الوجـود سـوي اهللاها و وجودها را فـانی و مقهـور سـاخته اسـت و بحکـم ذات

همـه مظـاهر هسـتی در نظـر او ، و ال تجعـل مـع اهللا احـداً). 91(انعـام، ثمّ ذرهم فـی خوضـهم یلعبـون 
و در نتیجه به توحیـد ذاتـی کـه توحیـد خـاص الخـواص اسـت، دسـت یافتـه اسـت.  فانی گشته

  ).126ـ 7اسرار الشریعه، .ك. ر(
ــد در هســتی جــز وجــه اهللا نمیایــن ــات را فــی جاســت کــه موحّ بینــد و موجــودات و ماهیّ

جاسـت یابـد. اینهاسـت بـاقی مینفسه فانی و به استناد به حـق تعـالی کـه جنبـۀ وجـه اللّهـی آن
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). بـر او آشـکار 3(حدیـد، هـو االوّل و اإلخـر و الظـاهر و البـاطن و هـو بکـلّ شـئ علـیم سرّ کریمۀ که 
گــاه کــه وحــدت و یگــانگی هســتی بــر او آشــکار شــود و بیابــد کــه در پهنــه گــردد؛ زیــرا آنمی

یابــد کــه اوّل و آخــر و ظــاهر و بــاطن اوســت و بــه حقیقــت هســتی جــز او کســی نیســت، می
ک أنّـه علـی کـلّ شـئ شـهید أال إنّهـم فـی مریـۀ مـن لقـاء ربّهـم أال إنّـه بکـلّ شـئ یکف بربّـأولمکریمه 
  آید.یابد و از حجاب بیرون می). دست می53(فصلت، محیط 

نشانۀ این مشـاهده و توحیـد عبـارت اسـت از ثبـات قـدم در مقـام اسـتقامت و تمکـین کـه 
اسـتقامت بـر توحیـد حقیقـی کـه  ). بـدان اشـاره دارد؛ زیـرا112(هـود، فاسـتقم کمـا اُمـرت کریمه 
جـا تر از مـو توصـیف شـده اسـت، در نهایـت سـختی اسـت تـا آنتر از شمشیر و باریـکبه بُرّان

  ).  52، 17(بحار االنوار، شیّبتنی سورة هود. که حضرت ختمی مرتبت (ص) فرمود: 
ــه  ــرده برداشــت و کریم ــراج از آن پ ــه در مع ــتقامت اســت ک ــا همــین اس ــا زاغ البصــر و م م

). بــدان اشــاره نمــود؛ زیــرا کســی کــه بصــر و دیــدة او از نقطــه توحیــد جمعــی 17(نجــم، ی طغــ
اش عـدالت حقیقـی اسـت منحـرف گشـت، از مـرز حقیقـت کـه بایـد بـر آن اعتدالی کـه الزمـه

ــع  ــه اســت و در جم ــرون رفت ــتقیم بی ــه از راه مس ــرده اســت و در نتیج ــذر ک ــت، گ ــوف یاف وق
ده اسـت؛ خـواه شـرك او عیـان باشـد خـواه نهـان. مشرکان منحـرف از حـق و راه حـق وارد شـ

ــی و مقصــود از  ــین أو أدن ــاب قوس ــم، ق ــت؛ چنان9(نج ــر آن اس ــوف ب ــه و وق ــان نقط ــه ). هم ک
). نیــز اشــاره بــه 110(اســراء، و ال تجهــر بصــالتک و ال تخافــت بهــا و ابتــغ بــین ذلــک ســبیالً کریمــه 

ي، بـه چـپ و راسـت خـویش گـاه کـه رو بـه مـا دارهمان است و معنـاي آن ایـن اسـت کـه آن
که عبارت از دنیـا و آخـرت و بـه تعبیـر دیگـر، جمـع و تفرقـه اسـت منگـر و راه میانـۀ آن دو را 

  که توحید حقیقی جمعی است، طی کن.
هــا و ویــژة تــرین جنّتنتیجـۀ حضــور در ایــن قیامــت معنـوي، جنّــت ذات اســت کــه عـالی

ــار فر ــدانی اســت کــه در مســیر توحیــد از مشــاهدة اغی ــر رفتهموحّ ــد؛ چنانات کــه حــق تعــالی ان
). مقـام عنـدیّت 54(قمـر، إنّ المتّقـین فـی جنّـات و نهـر فـی مقعـد صـدق عنـد ملیـک مقتـدر. فرمود: 

کــه غیــر حــق تعــالی را در هســتی کــه همــان جنّــت ذات اســت، اختصــاص بــه متقــین دارد و آن
یـا أیّهـا الّـذین آمنـوا مشاهده کند، نه موحّد است و نه متّقـی. بـه همـین خـاطر اسـت کـه فرمـود: 

ــتم مســلمون.  ــوتنّ إالّ و أن ــه و ال تم ــوا اهللا حــقّ تقات ــران، إتّق ــه). «102(آل عم ــزي جــز » حــق تقات چی
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، بــدین معناســت کــه بــه »نمیریــد جــز مســلم«پرهیــز از مشــاهدة اغیــار در راه توحیــد نیســت و 
نمیریــد مگــر کــه شــود، بمیریــد. مــرگ معنــوي حقیقــی ارادي کــه از آن بــه مقــام فنــاء تعبیــر می

اسـرار الشـریعه، .ك. رمسلم باشید یعنی مسلم بـه توحیـد ذاتـی باشـید نـه وصـفی و نـه فعلـی. (
  ).128ـ 9

  اقسام بهشت 10ـ 4ـ 1

  ـ بهشت اهل طریقت 1ـ 10ـ 4ـ 1

بهشت اهل طریقت داراي سـه مرتبـه اسـت؛ زیـرا از نظـر آنـان انسـان سـه قیامـت دارد کـه 
  شود که از این قرار است:ط به آن وارد میپس از هر قیامتی به بهشت مربو

بهشـت مربـوط بـه قیامـت صـغراي معنـوي کـه بهشـت نفسـانی نـام ــ 1ــ 1ــ 10ـ 4ـ 1
أمـا مـن خـاف مقـام ربّـه و نهـی الـنفس عـن الهـوي دارد، عبارت است از بهشتی کـه مفـاد کریمـۀ و 

ــۀ هــی المــأوي  ــدین قــرار اســت: 41(نازعــات، فــإنّ الجنّ ــا تشــتهیه فی). اســت و وصــف آن ب هــا م
پایــان هاي حســی بی). ایــن بهشــت محســوس اســت و لــذت71(زخــرف، االَنفــس و تلــذّ االَعــین. 

  ).  116اسرار الشریعه، .ك. ردر آن وجود دارد. (
بهشـت مربـوط بـه قیامـت وسـطاي معنـوي کـه بهشـت معنـوي و ــ 2ــ 1ــ 10ـ 4ـ 1

ــریف  ــدیث ش ــام دارد. ح ــی ن ــانی و ارث ــالحین روح ــادي الص ــددت لعب ــین رأت و ال اُذن أع ــا ال ع م
). 282و  4؛ حــر عــاملی، الجــواهر الســنیّه، 92، 8(بحــار االنــوار، ســمعت و ال خطــر علــی قلــب بشــر 

إنّ هللا جنّــۀ لــیس فیهــا حــور و ال قصــور و ال عســل و ال لــبن بــل یتجلّــی و نیــز حــدیث شــریف نبــوي 
  ).117ـ 118همان،  .ك.ر). بدان اشاره دارد. (118(اسرار الشریعه، فیها ربّنا ضاحکاً 

بهشـت مربـوط بـه قیامـت کبـراي معنـوي کـه بهشـت شـهودي نامیـده ــ 3ـ 1ـ 10ـ4ـ 1
  ).  119شده است. این بهشت باالتر از بهشت نفسانی و روحانی است. (همان، 

  ـ  بهشت اهل حقیقت2ـ 10ـ 4ـ 1

هــاي اهــل حقیقــت نیــز بهشــتی وجــود دارد کــه از ایــن قــرار بــه دنبــال هــر یــک از قیامت
  است:
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بهشـت مربـوط بـه قیامـت صـغراي معنـوي کـه بهشـت افعـال و نفـس ـ 1ـ 2ـ 10ـ 4ـ 1
هاي ایــن بهشــت پــاداش اعمــال صــالح انســان اســت کــه از جهــت هــا و لــذتنــام دارد. نعمت

ــاهر  ــال در مظ ــی مشــاهدة افع ــد آن اســت و از نظــر معن ــامیدنی و مانن صــورت خــوردنی و آش
ـــ 4همــان، .ك. رگــردد. (ب بالــذّات اســت، صــادر میاي کــه محبــوکــه از فاعــل یگانــهفعلــی آن

123  .(  
بهشـت مربـوط بـه قیامـت وسـطاي معنـوي کـه بهشـت صـفات نـام ــ 2ــ 2ـ 10ـ 4ـ 1

ــذت ــه در ها و نعمتدارد. ل ــوب یگان ــارت اســت از مشــاهدة صــفت محب هــاي ایــن بهشــت عب
  ).126همان، .ك. رهمه محبّان. (

راي معنـوي کـه بهشـت ذات نـام دارد و بهشـت مربـوط بـه قیامـت کبــ 3ـ 2ـ 10ـ 4ـ 1
إنّ المتّقـین فـی جنّـات و نهـر انـد. کریمـه اختصاص به موحّـدانی دارد کـه از مشـاهدة اغیـار رهیده

  ). اشاره به همان است.55(قمر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر 

  هاي بهشتـ نام11ـ 4ـ 1

عبـارت اسـت از: جنّـت  توانـد نـام درجـات و منـازل آن نیـز باشـد،هاي بهشـت کـه مینام
نعیم، جنّت فـردوس، جنّـت خلـد، جنّـت مـأوي، جنّـت عـدن، دار السـالم و دار القـرار کـه هـر 

گونـه کـه اصـول اخـالق ها مربوط بـه یکـی از صـفات پسـندیده اخالقـی اسـت. همانیک از آن
غضـب) کـه هـر کـدام از ناپسند هفت تاسـت، (عجـب، کبـر، بخـل، حسـد، حـرص، شـهوت و 

اي از طبقــات آن اســت، اصــول اخالقــی پســندیده نیــز کــه از درهــاي جهــنم و طبقــههــا دري آن
تاسـت (علـم، حکمـت، حلـم، تواضـع، گیـرد، هفـتگانه یاد شـده قـرار میدر مقابل اصول هفت

اي از درجـات آن اسـت جود، عفت، شـجاعت) کـه هـر کـدام دري از درهـاي بهشـت یـا درجـه
پسـندیده بـه اعتـدال حقیقـی بیانجامـد، اصـل اخالقـی جا که اگر اجتمـاع اصـول اخـالق آنو از 

آیـد کـه عـدالت نـام دارد و آن هـم ماننـد سـایر اصـول، دري از پسندیده دیگـري نیـز پدیـد می
اي از درجـات آن اسـت؛ بنـابراین، بهشـت هشـت در یـا درجـه و منـزل درهاي بهشت یـا درجـه

جنــۀ عرضــها الســموات و ید بــه ). از ایــن بهشــت اخیــر، ســ117ـــ 8اســرار الشــریعه، .ك. ردارد. (
  ).  230، 2تفسیر المحیط، ج .ك. رتعبیر کرده است. (االرض 
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اســت کــه در » جنّــت عالیــه«عنــوان دیگــري نیــز بــراي بهشــت در قــرآن آمــده اســت و آن 
هــاي آن عبــارت طور کلّــی، جنّــت حقیقــی و نعمتســخنان ســید بــدان اشــاره نشــده اســت. بــه

  ).538ر آفاقی و انفسی او. (ر.ك. جامع االسرار، است از مشاهدة حق تعالی در مظاه
  کنیم.اینک آن دسته از آیات قرآن را که به بهشت اشاره دارد بازگو می

و اجعلنــی مــن ورثــۀ جنّــۀ النعــیم. دعــاي حضــرت ابــراهیم (ع) کــه گفــت: »: جنّــت نعــیم«ـــ 1
  ).85(شعراء، 

إنّ الّـذین آمنـوا ). 11مؤمنـون، (الّـذین یرثـون الفـردوس هـم فیهـا خالـدون. »: جنّت فـردوس«ـ 2
  ).107(کهف، و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزالً. 

  ).15(فرقان، قل أذلک خیر أم جنّۀ الخلد الّتی وعد المتّقون. »: جنّت خلد«ـ 3
ــ 5(نجـم، و لقـد رآه نزلـۀ اُخـري عنـد سـدرة المنتهـی عنـدها جنـۀ المـأوي. »: جنّـت مـأوي«ـ 4

ــ13 ــاه نف ــته). هرگ ــد خواس ــد و بن ــت اطــالق وارد میس از قی ــه جنّ ــود، ب ــا ش ــود. هایش ره ش
و نهـی الـنّفس  ربّـهو أمّـا مـن خـاف مقـام کـه حـق تعـالی فرمـود: ). چنان922(ر.ك. جامع االسرار، 

  ).40ـ 41(نازعات، عن الهوي فإنّ الجنّۀ هی المأوي. 
و دورتــرین  جنّــت مــأوي جنّــت مشــاهده عــالم وحــدت اســت کــه آخــرین منــزل ســالکان

اند و غیـر را در ذیـل مقام عارفان اسـت و جایگـاه کسـانی اسـت کـه از رؤیـت غیـر فـارغ شـده
کننــد. مشــاهدة حــق تعــالی در مظــاهر آفــاقی و انفســی، آخــرین وجــود حــق تعــالی مشــاهده می

مرتبۀ انسان است. این مرتبه، جنّـت مـأوي اسـت کـه مقـام فـرق بعـد از جمـع نیـز نامیـده شـده 
  ).580و  579جامع االسرار،  است. (ر.ك.

إالّ مـن تـاب و آمـن و عمـل صـالحاً فاولئـک یـدخلون الجنّـۀ و ال یظلمـون فتـیالً »: جنّت عدن«ـ 5
  ).60ـ 1(مریم، جنات عدن الّتی وعد الرحمن عباده بالغیب إنّه کان وعده مأتیاً. 

  ).  127(انعام، لون. لهم دار السالم عند ربّهم و هو ولیّهم بما کانوا یعم»: دار السالم«ـ 6
  ).39(غافره، و إنّ االخرة هی دار القرار. »: دار القرار«ـ 7
ــۀ عرضــها »جنــۀ عرضــها کعــرض الســموات و االرض«ـــ 8 : و ســارعوا إلــی مغفــرة مــن ربّکــم و جنّ

  ).133(آل عمران، السموات و االرض. 
  ).  8ـ 10(غاشیه، فهو فی عیشۀ راضیۀ فی جنۀ عالیۀ. »: جنۀ عالیۀ«ـ 9
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  گانه جهنم ـ درکات هفت12ـ 4ـ 1

  جهنم هفت در یا هفت طبقه دارد که عناوین آن بدین قرار است:
  که ویژة منافقان است.» درك اسفل«ـ 1
  که باالتر از آن است و اختصاص به مشرکان عرب دارد.» لظی«ـ 2
  که باالتر از آن است و مربوط به مجوس است.» حُطمه«ـ 3
  و به صائبین اختصاص دارد. که باالتر از آن» سقر«ـ 4
  که باالتر از آن و مربوط به نصاري است.» جحیم«ـ 5
  که باالتر از آن است و مربوط به یهود است.» سعیر«ـ 6
کـاران کـه بـاالتر از آن اسـت و اولـین درك جهـنم اسـت و اختصـاص بـه گنـه» هاویـه«ـ 7

  ).117اسرار الشریعه، .ك. رمؤمن دارد. (

  گانه بهشت ـ درجات هشت13ـ 4ـ 1

ــ 3ــ اهـل ایمـان 2ــ اهـل اسـالم 1جا که اهل هدایت هفت گروهند بـا ایـن عنـاوین: از آن
ــ راسـخان در علـم؛ و از 7ــ صـاحبان نهـی 6ــ صـاحبان لـبّ 5ــ صـاحبان عقـل 4اهل یقـین 

یابی بـه کمـال شایسـتۀ انسـانی و غایـت قصـوي و حسـن جا که گروه هفتم بـه خـاطر دسـتآن
ها خواهـد رسـید یعنـی بـه حکـم کریمـۀ هاسـت، بـدانکه مقتضاي مقـام آن چهمطلق بیش از آن

ــادة  ــنی و زی ــنوا الحس ــذین أحس ــونس، للّ ــات بهشــت هشــت 26(ی ــتند. درج ــادت هس ــل زی ). اه
گانــه و درجــۀ هشــتم مربــوط بــه اهــل هــاي هفتدرجــه اســت، هفــت درجــه مربــوط بــه گروه

  زیادت.
رّ فـی اهل زیادت کسانی هسـتند کـه بـه معـارف حاصـل از ل قـاء حـق تعـالی کـه بقـاء و سـِ

بینـد کـه هرگـز ندیـده اند. در ایـن مقـام اسـت کـه عـارف چیـزي میاهللا و باهللا نام دارد، رسـیده
شناسـد کـه هرگـز نشـناخته اسـت، شـنود کـه هرگـز نشـنیده اسـت؛ چیـزي میاست؛ چیزي می

ن رأت و ال أذن أعــددت لعبــادي الصــالحین مــا ال عــیکــه حــدیث قدســی بــدان اشــاره دارد کــه چنان
ــر  ــب بش ــی قل ــر عل ــمعت و ال خط ــنیّه، س ــواهر الس ــاملی، الج ــر ع ــال 282و  4(ح ــداي متع ). و خ

). و بـه همـین 17(سـجده، فال تعلّم نفس ما اُخفی لهـم مـن قـرّة أعـین جـزاء بمـا کـانوا یعملـون فرمود: 
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ــ 5(قمـر، تـدر. إنّ المتّقـین فـی جنّـات و نهـر فـی مقعـد صـدق عنـد ملیـک مقمقام اشاره دارد کریمـه 
54  .(  

إنّ هللا جنّـۀ لـیس فیهـا حـور و ال قصـور... مرتبۀ هشتم بهشت همـان اسـت کـه حـدیث شـریف 
ــام دارد. درجــات هفت117(اســرار الشــریعه،  ــت ذات ن ــدان اشــاره دارد و جنّ ــه بهشــت، ). ب گان

کـه رسـول خـدا (ص) به ساکنان جنّـت ذات کـه مرتبـۀ هشـتم آن اسـت، سـخت مشـتاقند؛ چنان
إنّ الجنّــۀ الَشــوق إلــی ســلمان مــن ســلمان إلــی الجنّــۀ و إنّ الجنّــۀ الَعشــق لســلمان مــن ســلمان د: فرمــو
چـه در آن اسـت از ). یعنـی جنّـت نعـیم و آن240ــ 6الـواعظین،  روضـۀ(فتـان نیشـابوري، للجنّۀ. 

ی بــه ســلمان مشــتاق تــر اســت از ســلمان بــه آن؛ زیــرا ســلمان در حــور و قصــور و لــذّات حســّ
و مشاهده حضـرت الهـی اسـت نـه در جنّـت نعـیم؛ و از اهـل اهللا اسـت کـه مصـداق جنّت ذات 

الـدنیا ). کـه فرمـود: 307ــ 9، 1تفسـیر المحـیط، .ك. رحدیث شریف نبـوي قـرار گرفتـه اسـت (
، 4(عـوالی اللئـالی، حرام علی اهل االخرة و االخـرة حـرام علـی اهـل الـدنیا و همـا حرامـان علـی اهـل اهللا. 

119   .(  
رسـد کـه دار القـرار عنـوان و وصـف عـامی بـراي همـه درجـات بهشـت بلکــه میبـه نظـر 

اي از درجـات آن و نیـز جنّـت عالیـه براي عالم آخرت اسـت، نـه نـامی بـراي بهشـت یـا درجـه
وصفی براي یک درجه یا همـه درجـات بهشـت اسـت و چـون از سـویی آیـاتی کـه بـه بهشـت 

از دیگـر سـو، بهشـت یـا درجـات آن بیشـتر بنـدي نیامـده و کنـد، در ایـن دسـتهخاص اشاره می
هـا بهشـت خـاص اسـت، بنـابراین جنّـت عالیـه یـا وصـف یکـی از از هشت نیست و یکی از آن

هـا، ولـی در هـر صـورت خـود درجـه یـا گانه بهشت اسـت و یـا وصـف همـه آنمراتب هشت
باشــد. مقصــود از هــا خــاص اســت، نمیمنــزل معیّنــی غیــر از آن هشــت منــزل کــه یکــی از آن

یــا أیّتهــا الــنّفس المطمئنّــۀ إرجعــی إلــی ربّــک راضــیۀ مرضــیه  بهشــت خــاص، آن اســت کــه کریمــۀ
). بــدان اشــاره دارد و ســید آن را بهشــت ذات 27ـــ 30(فجــر، فــادخلی فــی عبــادي وادخلــی جنتــی 

ــت ( ــده اس ــریعه، .ك. رنامی ــرار الش ــۀ 128و  124اس ــی ). و کریم ــر ف ــات و نه ــی جنّ ــین ف إنّ المتّق
اســرار .ك. ر). را بــه عنــوان شـاهد بــر آن آورده اســت. (55(قمـر، ملیــک مقتــدر  مقعـد صــدق عنـد

ــالی128الشــریعه،  ــن بهشــت ع ــل تصــوّر نیســت. ). ای ــاالتر از آن قاب ــه ب ترین بهشــتی اســت ک
ــرار،  ــامع االس ــر (ص580(ر.ك. ج ــاي دیگ ــالی333). در ج ــأوي را ع ــت م ــت ) جنّ ترین بهش
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  ؟)که گذشت (ذیل جنت مأويمعرفی کرد، چنان
ــل گروهگروه ــد کــه هــر هــاي هفتهــاي اهــل شــقاوت و ضــاللت در مقاب ــرار دارن ــه ق گان

اي از جهــنم هســتند؛ از ایــن جهــت، درکــات جهــنم هفــت مرتبــه اســت. کــدام شایســته مرتبــه
  ).306ـ 7، 1تفسیر المحیط، .ك. ر(

  ـ لقاء14ـ 4ـ 1

بـر همـه چیـز مقصود از لقاء، شـناخت کشـفی و شـهودي حـق تعـالی و مشـاهده احاطـۀ او 
ــل و مشــاهدة این ــت، صــفت و فع ــت، حقیق ــم، ذات، وجــود، ماهیّ ــه در هســتی از جهــت عل ک

شــود، چیــزي و کســی نیســت. غیــر از او و مظــاهر او، کــه عــالم و انســان و ماننــد آن نامیــده می
یابـد. لقـاء بـاالتر از ایـن نیسـت کـه این همان لقاء حقیقی است کـه در قیامـت کبـري تحقّـق می

عـالی را در همـه چیـز از طریـق کشـف و عیـان مشـاهده کنـد و بـا ذوق و وجـدان عارف حـق ت
). و حضـرت امیـر 115(بقـره، فأینمـا تولّـوا فـثمّ وجـه اهللا کـه حـق تعـالی فرمـود: به او برسد. چنان

(کلمــات مکنونــه، مــا رأیــت شــیئاً إالّ و قــد رأیــت اهللا قبلــه و بعــده و معــه و فیــه مؤمنــان (ع) فرمــود: 
، الصـحیفۀ السـجادیۀ؛ تعلیقـات علـی 49؛ علـم الیقـین فـی اصـول الـدین، 479، 14قائق، ؛ کنز الد3

). 8الکــرام و بســتان العــوام، نزهــۀ ؛ 232؛ شــرح اصــول کــافی، 260، 7؛ تفســیر القــرآن الکــریم،65
جـا ). از آن1(نهـج البالغـه، خطبـه مع کـلّ شـئ ال بمقارنـۀ و غیـر کـل شـئ ال بمزایلـۀ. و نیز فرمود: 
گـردد، پـس شـود و محـاط نیـز هرگـز از محـیط جـدا نمیهرگـز از محـاط جـدا نمی که محـیط

  ).330ـ 1، 1مشاهدة هر یک، مشاهدة دیگري را به همراه دارد. (تفسیر المحیط، ج 

  ـ گسترة بهشت15ـ 4ـ 1

ــاهی اســت؛ همان ــت ذات، درجــات نامتن ــیم و جنّ ــت نع ــان جنّ ــان اهــل و می ــه می ــه ک گون
کــه حــق تعــالی دربــاره تفــاوت انبیــاء گونــه اســت، چنان، اینســاکنان درجــات مختلــف بهشــت

لنا بعضـهم علـی بعـض مـنهم مـن کلّـم اهللا و رفـع بعضـهم درجـات فرمود:  ). 253(بقـره، تلک الرّسل فضـّ
یرفـع اهللا الّـذین آمنـوا و الّـذین اُوتـوا العلـم درجـات و اهللا بمـا تعملـون و درباره تفـاوت علمـا فرمـود: 

ــه، خبیــر  ــاره آن فرمــود: ). 11(مجادل ــا و رســول خــدا (ص) درب للعلمــاء درجــات فــوق المــؤمنین، م
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  ).308، 1تفسیر المحیط، .ك. ر. (بین کل درجتین مسیرة خمسماة عام
دهنده بزرگـی و وسـعت غیـر هـا و فاصـله هـر یـک نشـاندرجات بهشت و نیـز تفـاوت آن

رآن عـرض آن بـه انـدازة اي اسـت کـه بـه تعبیـر قـقابل تصوّر آن است، این گستردگی بـه انـدازه
و سـارعوا إلـی مغفـرة مـن ربّکـم و جنّـۀ عرضـها السـموات و کـه فرمـود: آسمان و زمـین اسـت؛ چنان

ــین االرض اُ ــدّت للمتق ــران، ع ــود: 133(آل عم ــدا (ص) فرم ــول خ ــوم ). و رس ــؤمن ی ــلّ م ــی ک یعط
ــۀ بقــدر الــدنیا ســبع مــرّات  گیِ بهشــتِ عــارفِ ). و گســترد101، 4(عــوالی اللئــالی، القیمــه مــن الجنّ

ــهراســخ به ــک از ایــن بهشــتگون ــه هــیچ ی ــدان خشــنود ها توجــه نمیاي اســت کــه ب کنــد و ب
    ).308ـ 9، 1تفسیر المحیط، .ك. رگردد. (نمی

 





  
  
  
  
  

  بخش یکم: مقدمات

 ـ توحید1ـ1ـ2

رود. از نظـر وي گونـه کـه از یـک عـارف انتظـار مـیتفکّر افلوطین تفکري توحیـدي اسـت، آن
گردنـد، مبدأ عالم هستی کـه همـه موجـودات آسـمانی و زمینـی از آن پدیـد آمـده و بـه آن بـاز می

» احـد یـا واحـد«از آن بـه گونـه کثرتـی در آن وجـود نـدارد. وي اي اسـت کـه هیچحقیقت یگانـه
ــه) بهHyperausiaکنــد. اَحــد حقیقتــی اســت وراي وجــود، جــوهر، ایســیّت (تعبیــر می اي کــه گون

ــدارد و در واقــع هــیچ وصــفی را نمی ــراي توصــیف آن وجــود ن ــه همــین هــیچ راهــی ب ــذیرد؛ ب پ
از  خاطر است که هیچ اسمی نیـز نـدارد؛ زیـرا اگـر اسـم داشـته باشـد، ایـن امـر نشـان و حکایـت

کـه اَحـد چنـین کمـال و تعـیّن و وصـفی پـذیر خواهـد بـود و حـال آنجهتی متعیّن و کمالی تبیین
ــرا حــدود و رســوم، از جــا نــدارد و نیــز از آن ــدارد؛ زی ــدارد، حــدّ و تعریــف هــم ن کــه وصــف ن

پـذیر آیـد و چیـزي کـه وصـف و تعیّنـی نداشـته باشـد، تعریفصفات و تعیّنات اشـیاء بدسـت می
بـود و بـاالخره بـه همـین خـاطر اسـت کـه هـیچ صـورت عقلـی از او در هـیچ ذهنـی هم نخواهد 
  وجود ندارد.

چـه گفتـه شـد تعـابیر وراي وجود بودن بـیش از آن اسـت کـه گفتـه شـد. بـه تعبیـر دیگـر، آن
ــدأ موجــودات از نظــر  ــه مب ــه حقیقــت وجــود باشــد، درحــالی ک ــه موجــودي اســت ک ــوط ب مرب

ــوطین وراي وجــود اســت، پــس هــیچ چ ــاره او نمیافل ــز درب ــرون از هــر ی ــوان گفــت. او کــه بی ت
ــز تصــویربردار و تعریف ــرا توصــیفی اســت، کمــال مطلــق اســت. کمــاالت او نی ــذیر نیســت؛ زی پ

چیزي که خـود مطلـق و پیراسـته از هـر حـدّ و تعـیّن و کثرتـی باشـد، در عـین حـال کـه تهـی از 
یگـر، کمـاالت او نیـز مطلـق اسـت هیچ کمالی نیست، با هیچ کمالی نیـز برابـر نیسـت و بـه بیـان د
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پــذیري و محــدودیّت را بــه همــراه دارد و در ایــن صــورت نــه متعــیّن؛ زیــرا تعــیّنِ کمــال، تعریف
رو، او کمال مطلـق اسـت، پُـر اسـت، ماالمـال از کمـال و بـه تعبیـر دینـی مطلق نخواهد بود؛ از این

کـه فیّـاض اسـت، هماننـد است و به خاطر همین کمال مطلـق، پـر و ماالمـال بـودن اسـت » صمد«
چــه در خــود دارد بــه بیــرون جوشــد و از آنپایــان کــه پیوســته میحــدّ و انــدازه و بیاي بیچشــمه

اي کنــد، چــه در ایــن صــورت، چشــمهگــاه فــروکش نمیافشــاند. ایــن جوشــش و فیضــان، هیچمی
چنـین باشـد،  حدّ و اندازه نخواهـد بـود، بلکـه محـدود و متعـیّن خواهـد بـود و اگـرپایان و بیبی

انـد، پـس بایـد مبـدئی نـامتعیّن کـه تعیّنـات نامتناهیمبدأ تعیّنات نامتناهی نخواهـد بـود و حـال آن
  داشته باشند که او اَحد است.

دانـد؛ افلوطین به عنوان یـک عـارف، سـخن گفـتن از اَحـد را بسـیار مشـکل بلکـه نـاممکن می
ف آن ممکــن نیســت. بــدین جهــت گنجــد و توصــیزیــرا اَحــد حقیقتــی اســت کــه در عبــارت نمی

مانـد و حتـی اگــر کـه او گنجـی نهـان و ذاتـی پنهـان اسـت کـه پیوسـته رخ وي نـانموده بـاقی می
چــه نمایانــده شــده اســت، کمــال و وصــف خلــق اوســت نــه آشــکار نیــز شــود و رخ بنمایانــد، آن

  ذات او. 
را اگــر اســمی گــردد؛ زیــناپــذیر اوســت کــه بــا هــیچ اســمی تعبیــر نمینهــانی از لــوازم جدایی

ــه او در قالــب محــدود داشــته باشــد از آن ــن اســت ک ــد آن ای ــه اســم محــدود اســت، پیام جــا ک
کــه او نامحــدود اســت و گنجــایش نامحــدود در محــدود محــال گنجانــده شــده باشــد و حــال آن

گنجــد. رو، در قالــب اســم نمیاســت. او بیــرون از هــر حــدّ و تعــیّن و قیــد و قــالبی اســت؛ از ایــن
  ناپذیري او.گونه است وصفراي او به معنی تقید و تعیّن است. همینبیان اسم ب

رو، چیــزي کــه در هــاي مفهــومی ذهــن ماســت؛ از ایــنبــه تعبیــر دیگــر، اســم و وصــف، قالب
گنجــد بلکــه در هــیچ چیــز گنجــد، در قالــب مفــاهیم تصــوّري انســان نیــز نمیتصــوّر انســان نمی

سـد، نـاگزیر صـورتی دارد. امـا او صـورت نیسـت چه در ذهـن آیـد و عقـل بـدان رآن«گنجد. نمی
بلکــه خــود عــین معنــی اســت، پــس ذهــن و عقــل را یــاراي نزدیــک شــدن بــه حــریم عــزت او 

او اصــلی اســت برتــر از برتــرین چیزهــا در حــوزة ). «18(درآمــدي بــر فلســفه افلــوطین،». نیســت
ــه ــول، ... اعجوب ــان معق ــل و جه ــر از عق ــتی و برت ــیهس ــه حت ــافتنی ک ــاره اي اســت درنی اش درب

ــه او نســبت داده»هســت«تــوان گفــت کــه نمی ــرا در ایــن صــورت، صــفتی ب ). 5، 9، 6» (ایــم.؛ زی
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نشـان، هـیچ اسـم اسـم و بینظـر باشـد و از آن بیتوانـد نسـبت بـه آن بیولی از سویی، انسان نمی
نـام چـه بی، »نـاگزیر بایـد بـر او نـامی نهـاد«رو، بـه تعبیـر افلـوطین و نشانی نداشته باشـد؛ از ایـن

ــتن، بی ــام و نشــان نداش ــودن و از آن ن ــی و بیب ــه او طرف ــري نســبت ب ــین ام نظــري اســت و چن
  جا هست. ممکن نیست؛ زیرا اگرچه نام و نشان ندارد ولی هست بلکه همه

دانیم کـه چیسـت؛ چـون او چیسـتی نـدارد؛ زیـرا چیسـتی بـا دانیم که هست ولـی نمـیهمه می
ــدازه و قالب ــه پــذیري بحــدّ و ان ــر اســت و ایــن یعنــی محــدودیّت، در حــالی کــه او از هرگون راب

تـوان بـه او نـام داد و نـه از او صـرف نظـر پـذیري پرهیـز دارد. بنـابراین، نـه میمحدودیّت و قالب
کرد پس باید در اطالق نام بر او جانب دقّـت و تناسـب را مراعـات کـرد؛ زیـرا کـه اطـالق نـام بـر 

ــا او ممکــن اســت ذهــن مــا را از او گ ــه جــاي او قــرار دهــد. ب مــراه ســازد و اشــیاء محــدود را ب
نهــد و او را هــاي احـد، واحــد، اول و خیــر مطلـق را بــر او میمالحظـه همــین دقـت، افلــوطین نام

  خواند. هایی میبا چنین نام
ناپذیر اسـت، اَحـد و واحـد اسـت؛ از جا که او حقیقتـی بـدون ترکیـب و کثـرت و تقسـیمآناز 

ــآن ــه او مب ــهرو ک ــهدأ هم ــر هم ــت ب ــدین جه ــت و ب ــت و از چیز اس ــدّم دارد، اول اس چیز تق
جهت که هر حسـن و خـوبی و خیـري از اوسـت. چـون خلـق وجـود دارد، بنـابراین بایـد مبـدأ آن

  داشته باشد و مبدأ منحصر به اوست، پس هر چیزي از اوست، پس او خیر مطلق است. 
ت بـراي او انتخـاب شـده اسـت، نـام آن ذات هـایی هـم کـه بـا دقّـبینیم همـین نامکه مـیچنان

هـا نشـان از دارد، بلکـه هریـک از آنروي مسـتور برنمـیاسم و نشان نیسـت و پـرده از آن پـريبی
نسبتی اسـت کـه بـا اشـیاء یـا عـوالم و نشـآت دارد. بـه همـین خـاطر اسـت کـه افلـوطین نسـبت 

هـا هـم بـر د وگرنـه اطـالق همـین نامدانـها را نیز بـه او، امـري از سـرِ ناچـاري میدادن همین نام
  او روا نیست. 

هــا بــر او نیــز بایــد چنــان دقّــت و ظرافتــی رواداشــت کــه از ایــن گذشــته در اطــالق همــین نام
اي بـه او اگـر ناچـار شـویم اشـاره«گویـد: هـا بـر او و بـر غیـر او هماننـد نباشـد. وي میاطالق آن

هـم نـه بـدین معنـی کـه اسـت، ولـی آن» واحـد«د، تـوان آورکنیم، سزاوارترین کلمه که بر زبان می
خــوانیم تنهــا بــدین گــاه واحــد اســت ... اگــر او را بــه نــام واحــد میگــویی او چیــزي اســت و آن

اي کنـیم و تصـوّري را کـه از او داریـم بـه جهت است که مجبـوریم در اثنـاي سـخن بـه او اشـاره
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، همـان نیسـت کـه در مـورد نقطـه یـا رناپذیواحـد و تقسـیمیکدیگر ابـالغ کنـیم ... مقصـود مـا از 
  ). 5، 9، 6» (عددِ یک در نظر داریم.

بایـد وحـدتی «نسـبت دهـیم، » واحـد«اگر بایـد وحـدتی را در ذهـن داشـته باشـیم و آن را بـه 
نهایـت اسـت ولـی ). او بی6، 9، 6». (تر و برتـر از وحـدت عـددِ یـک یـا نقطـه باشـدباشد که غنی

اش، هـیچ چیـز جهـت کـه بـر غنـا و پُـريِ توانـاییعـدد بلکـه از آن نهایت از حیث بُعـد یـانه بی«
  نهایت.تر از بینهایت(همان). و بی» تر از واحد استمحیط نتواند شد ... او واحد

گونـه اسـت. چنـین نیسـت کـه او باشـد و خیـر باشـد و خیر یا نیـک خوانـدن او نیـز بـه همین
کـه از اوسـت از او چیـزي وجـود نـدارد مگـر آن خیر و نیکی بر او افزوده شد باشـد، بلکـه بیـرون

بــراي واحــد، خیــري «روســت کــه کــه وصــف فعــل اوســت؛ از اینو نیکــی وجــود نــدارد مگــر آن
). او برتـر 6، 9، 6». (خـاطر، میـل بـه رسـیدن بـه نیکـی نیـز در او نیسـتوجود ندارد و بـه همـین

  از نیک است، هم براي خود و هم براي دیگران. (همان)
تــوان تــوان از او ســلب کــرد؛ میکــه در ایــن مقــام، اوصــاف ســلبی و ایجــابی را میحاصــل آن

جاسـت کـه دو چیـز وجـود نـادانی در او نیسـت؛ زیـرا نـادانی آن«گفت نـه داناسـت و نـه نـادان؛ 
شناســد. از کــه او چـون تنهاســت چیـزي را نمیداشـته باشـد کــه یکـی دیگــري را ندانـد، حـال آن

ارد کــه ندانــد؛ چــون واحــد اســت ... حــق نــداریم او را بــدان ســویی دیگــر، چیــزي در خــود نــد
نیـک برتـر از همـه  ،بخشـد، نیـک بنـامیم بلکـه بـه معنـاییجهت که به چیزهـاي دیگـر نیکـی می

  ).6، 9، 6». (هانیک
دو چیــز وجــود نــدارد تــا یکــی بــر دیگــري افــزوده شــود یــا از آن کاســته گــردد؛ بنــابراین نــه 

جا تــوان گفــت کــه او در همــهداد و نــه از او ســلب کــرد؛ نــه میتــوان چیــزي را بــه او نســبت می
نمایـد ـ کـه او در و براسـتی هـم چنـین میـ چـون مـا معتقـدیم «هست و نه در جـایی نیسـت، 

جـا نیسـت، پـس از اگـر او در هیچ«، نتیجـه آن ایـن اسـت کـه »جاست و در هـیچ جـا نیسـتهمه
ــر او افــزوده نمیهیچ ــا تمــام بزرگــی خــود در هشــود؛ و اگــر در همجــا چیــزي ب جاســت، پــس ب
جا نیســت، بلکــه او خــود خــود اوســت. او در همــه» همــه جــا«رو، جاســت و از ایــنهمه
  کند.). این اوج توحید وجودي است که افلوطین بدان تصریح می16،8،6». (جاستهمه
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  ـ توصیف احد2ـ1ـ2

ــه اســم. حقیقــت بســچنان ــه حــدّ و ن ــه وصــف دارد، ن یطی اســت کــه کــه گفتــه شــد، اَحــد ن
کنـد، حتــی موجــود بـودن را. (اگرچــه موجودیّــت و شــیئیّت، آور را ردّ میهرگونـه توصــیف تعــین

گونـه رو، همانوصف نیستند). نفی هرگونـه تعـیّن، نفـی صـفات متضـاد را بـه همـراه دارد؛ از ایـن
ایـن که اَحد از توصـیف بـه علـم پرهیـز دارد، از توصـیف بـه جهـل نیـز پرهیـز دارد؛ زیـرا علّـت 

ــه هــیچ صــفتی نمیناپــذیري بســاطت و وحــدت حقیقــی اوســت؛ از ایــنوصــف تــوان رو، او را ب
دهنده کمـال صـاحب آن اسـت و نـه بـه صـفاتی کـه نشـان از توصیف کرد، نه به صفاتی که نشـان

ــاطت  ــدیّت و بس ــا اح ــه ب ــت ک ــن جه ــص از ای ــال و نق ــفات کم ــت. ص ــاحب آن اس ــص ص نق
رو، احـد، نـه عـالم اسـت و نـه جاهـل؛ نـه قـادر اسـت و نـه نناسازگار است، همانند هستند؛ از ای
  عاجز، نه موجود است و نه معدوم. 

گونه که ایـن صـفات بـه تعبیـر حکمـا از مرتبـه ذات و ماهیّـت قابـل سـلب اسـت و ایـن همان
انجامـد، بـه تعبیـر افلـوطین ایـن صـفات از احـدیّت قابـل سـلب سلب به تنـاقض و ماننـد آن نمی

  به تناقض و مانند آن بیانجامد. که است بدون آن
نیــازي اَحــد نیــز ســبب شــده اســت کــه او بــه هــیچ وصــفی توصــیف عــالوه بــراین، غنــا و بی

جـا کـه ایـن صـفات کمـال اسـت و هـر کمـالی از نگردد. اگر اَحد به صـفتی توصـیف شـود، از آن
 کنـد، بنـابراین توصـیف اَحـد بـه صـفات، بـه معنـی رفـع نقـص ازصاحب خـود رفـع نقصـی می

اوست ولی چون او هیچ نقصی نـدارد تـا بـا توصـیف او، برطـرف شـود، پـس توصـیف او ممکـن 
ــت. وي می ــد: نیس ــایی «گوی ــر از شناس ــایی و برت ــت، در وراي شناس ــل اس ــه در وراي عق او ک

). و نیـز 12،3،5» (گونه کـه بـه هـیچ چیـز نیـاز نـدارد، نیازمنـد شناسـایی هـم نیسـتاست و همان
). و 13(همــان،» ايچیــزي گفتــه«ن نیســت؛ زیــرا هرچــه دربــاره او بگــویی او قابــل بیــا«گویــد: می

» خـودِ واحـد«بـود، می» واحـد چیـزي«و اگـر » چیـزي«کـه او واحـد مطلـق اسـت بـدون حـال آن
  ). 12(همان، » است.» چیزي«پیش از » خود«بود، زیرا نمی

ت؛ زیــرا نیــازي اَحــد امــري ضــروري اســت، ولــی ایــن بــه معنــی ســلب صــفات نیســالبتــه بی
کــه تحدیــد و توصــیف گونــه کــه او بالضــروره هســت، بالضــروره هــم عــالم اســت بــدون آنهمان

  الزم آید.
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تـوان اَحـد را بـه علـم توصـیف کـرد؛ به تعبیر دیگر، از نظـر افلـوطین بـه دالیـل متعـدّدي نمی
 سـبب پیـدایی» او«نگـرش عقـل بـه «زیرا اوالً علم پس از پیدایش عقـل پدیـد آمـده اسـت. یعنـی 

عقل و اندیشیدن شده اسـت، پـس تـا وجـود عقـل نباشـد و بـه اَحـد ننگـرد، علـم پدیـد نخواهـد 
ــد ــیش از آن). «1،2،5، (»آم ــد پ ــد، بای ــر او بیندیش ــس اگ ــهپ ــه اندیش ــد، ک ــته باش ــود داش اي وج

کنـد و کـه، علـم صـفتی اسـت کـه رفـع نقـص می). و این محال اسـت. دوم این12،3،5» (بیندیشد
کـه، علـم، حرکـت را بـه همـراه رد، رفـع آن نیـز ممکـن نیسـت. سـوم اینچون احـد، نقصـی نـدا

ــان،  ــوطین، هم ــفه افل ــر فلس ــدي ب ــازگار نیســت. (درآم ــد س ــا اَح ــت ب ــارم 35دارد و حرک ). چه
رو، بـه علـم نیـازي نـدارد. پـنجم چیز؛ از ایـنچیز اسـت و برتـر از همـهنیاز از همـهکه، اَحد بیاین
ن اسـت و تعـیّن هرچـه کـه باشـد بـا مطلـق سـازگار نیسـت؛ که، صفت هرچـه کـه باشـد، تعـیّاین

چیـزي » شناسـایی«گیـرد. بنابراین، علم که تعـیّن اسـت، وصـف اَحـد کـه مطلـق اسـت، قـرار نمی
خـود «بـود، می» چیـزي«و اگـر واحـد » چیـزي«واحـد مطلـق اسـت بـدون » او«است، در حالی که 

  (همان)». بودنمی» واحد
او نیسـت، جهـل نیـز بـه طریـق اولـی وصـف او نیسـت، چـه  که گفتیم، اگر علـم وصـفچنان

  علم که کمال است، صفت او نیست چه برسد به جهل که نقص است.
یگانـه سـخنی کـه در مقـام اشـاره «حال که هـیچ وصـفی شایسـته او نیسـت، پـس او چیسـت؟ 

ــه او، می ــین اســت: ب ــوان گفــت چن ــه«ت ــلدر فراســوي هم ــن »چیزها و در فراســوي عق ــرا ای ؛ زی
چیزها نیسـت و نـامی هـم یـک از همـههیچ» او«نامی نیست بلکـه حـاکی از ایـن اسـت کـه  سخن

کوشـیم در حـد امکـان در تـوانیم گفـت، بلکـه میاش هـیچ نمیبراي او وجود نـدارد؛ زیـرا دربـاره
  )13اي به او بکنیم. (همان،درون خودمان اشاره

سـت و دربـاره خـود چیـزي به نظـر افلـوطین، اگـر بپرسـیم، پـس او بـه خـود خـویش آگـاه نی
ــینمی ــه م ــود را واژگون ــده خ ــن پرســش عقی ــا ای ــد؟ ب ــر دان ــخن، او را کثی ــا آن س ــرا ب کنیم؛ زی
کـه پنـداریم، حـال آندهیم، نیازمنـد تفکـرش میسازیم و چـون اندیشـیدن را بـه او نسـبت مـیمی

جریـانی اسـت نمایـد کـه اندیشـیدن فایـده بـود. اصـالً چنـین میاگر هم اندیشـیدن در او بـود، بی
هـا بـه خـود پیوندنـد و در نتیجـه همـه آناي بـه هـم میکه در ضـمن آن، عناصـر متعـدّد در نقطـه

  همان)..ك. رچه مطلقاً بسیط است، نیازي ندارد. (گردند، ولی آنآگاه می
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دهندة نفــی علــم از اَحــد اســت، ولــی افلــوطین، علــم را اگرچــه برخــی از ایــن کلمــات نشــان
شـود، علـم حصـولی و تفکراسـت. (البتـه میـان علـم چـه از او نفـی میکند. آنیمطلقا از او نفی نم

ــر نیــز تفــاوت اســت). دســت ــر کم میحصــولی و تفکّ ــه نفــی علــم و تفکّ ــوان گفــت کــه وي ب ت
ویژه بـه علـم حضـوري نپرداختـه اسـت. نفـی علـم از او در تصریح دارد ولی به اقسـام علـم و بـه

تـوان و از او هـیچ نگفـتن اسـت، اگرچـه دربـاره اَحـد می واقع داوري نکـردن دربـارة ذات اوسـت
شناسـیم گـوییم، او نیسـت، نـه او را میچـه دربـاره او میسخن گفت، ولـی بـه تعبیـر افلـوطین، آن

  ).14همان، .ك. راش بیندیشیم. (توانیم دربارهو نه می
  توان نظریه افلوطین را در باب صفات اَحد چنین تدوین نمود: می

جـا کـه عقـل صـورت شـود ولـی از آنرو، از او سـلب میم کثـرت اسـت؛ از ایـنصفت مستلز
مرآتی اَحد است و داراي صفات کمـالی اسـت، ایـن صـفاتی کـه در صـورت، ظهـور یافتـه اسـت، 
در او نیــز وجــود دارد؛ زیــرا صــورت جــدا و غیــر از صــاحب آن نیســت، پــس اَحــد از حقیقــت و 

ر احـدیّت، تفصـیل آن صـفات ممکـن نیسـت. بـه بهـره نیسـت اگرچـه بـه خـاطذات آن صفات بی
تر از او، ظـاهر، اگرچـه ظـاهر عـین بـاطن تعبیر دیگـر، اَحـد بـاطن اسـت و عقـل و مراتـب پـایین

نیست وگرنه ظاهر نبود، ولی ظـاهر، ظهـور بـاطن اسـت و از جهـت ظهـور غیـر از بـاطن اسـت و 
ن در ایـن اسـت کـه از چون حکم ظهور برآن جـاري شـده اسـت بـا بـاطن تفـاوت دارد. تفـاوت آ

گـردد نـه بـه اوصـاف بطـون. ولـی آن جهت که ظاهر اسـت، تنهـا بـه اوصـاف ظهـور متّصـف می
شـود و این ظهور، ظهور همـان بطـون اسـت؛ بنـابراین، ایـن صـفات کـه از مرحلـه بـاطن نفـی می

ویژه بـا ایـن سـخن صـریح افلـوطین کـه شـود، بیـرون از بطـون نیسـت، بـهبه ظاهر نسبت داده می
چیز هـم خـود اوسـت. بـه خـود او باشـد، همـه» جاهمـه«). وقتـی 16،8،6خود اوسـت، (» جامهه«

  ».همه از اوست و گر نیک بنگري همه اوست«تعبیر دیگر، 
توحید و دریافت اَحـد از نظـر افلـوطین امـري نیسـت کـه از اسـتدالل و نظـر بـه دسـت آمـده 

ماننـد آن باشـد. اسـتدالل وي بـر  باشد، بلکه چیزي نیسـت کـه نتیجـه مقـدمات و اصـول ذهنـی و
  قرار است:توحید بدین

همه مردمان به سائقه اسـتعداد فطـري بـر آننـد کـه خـدا، در هـر فـردي از افـراد آدمـی حاضـر 
ــر این ــی اســت ب ــود دلیل ــومی خ ــاد عم ــن اعتق ــت؛ و ای ــاً در اس ــالً و تمام ــد ک ــه او در آنِ واح ک



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 فلوطین ـ بخش اولهاي افصل دوم: اندیشه

 340

اسـت و نفـس مـا دائـم آن را بـه گـوش مـا تر از همـه اصـول جاست. این اصل، قابـل اعتمـادهمه
خواند، و اصـلی نیسـت کـه از قواعـد و احکـام مختلـف اسـتنتاج شـده باشـد، بلکـه ظـاهر فرو می

ــان آمــده باشــند؛ وحتــی نمایــد پــیش از آنشــود و روي میمی ــه می کــه قواعــد و احکــام دیگــر ب
ا درســتی ایــن چیز در طلــب نیــک اســت؛ زیــرپیشــتر از آن اصــلی اســت کــه بــه موجــب آن، همــه

چیز در طلـب واحـد اسـت و نیـک شـود کـه معلـوم گـردد کـه همـهاصل اخیر هنگامی آشـکار می
  ).  1، 5، 6.ك. ردارد. (واحد ها روي در ها و تالشهمان واحد است و همه کوشش

ــه ــی یگــانگی خــدا و حضــور هم ــه معن ــد ب ــه، بهتوحی ــهجایی آن یگان ــیچ ذرّه و گون ــه ه اي ک
آن تهـی نباشـد، نـه تنهـا از نظـر افلـوطین، اصـلی اسـت کـه مقبـول همگـان  اي از جهـان، ازنقطه

است، بلکه اصلی است که همـه اصـول عـام و مـورد اعتمـاد، بـر آن اسـتوار اسـت. ایـن اصـل بـه 
دسـت نیامـده اسـت بلکـه بـا علـم حضـوري و کشـف تعبیر وي از قواعـد و احکـام و دالیـل بـه 

جایی آن، خــود را آشــکار توحیــد و حضــور همــهدرونــی دریافــت شــده اســت و بــه تعبیــر دیگــر 
  کرده است و نقاب از رخ برداشته است، بلکه نقاب ندارد.

  ـ نتیجه انسانی توحید 3ـ1ـ2 

جـویی چیـزي بیـرون از او مجـوي، بلکــه پـس تـو نیــز وقتـی کـه می«حـال کـه همـه اوسـت، 
ــه ــی او را هم ــر از او و فرودســت او را در درون او بجــوي، ول ــر چیزهاي فروت ــائم ب ــه ق بگــذار ک

چیز چیز و معیـار همـهخـود اوسـت و محـیط بـر همـه »بیـرون«خود و در خود ثابت بمانـد؛ زیـرا 
ترین ســفارش عــارف بــراي ســالکان راه حــق و مســیر ). و ایــن عــالی18،8،6» (هــم خــود اوســت

ج هـایی نشـان از اوشـود. چنـین تعبیرالی اهللا است که گویی از زبـان یـک عـارف دینـی شـنیده می
  هاي افلوطین است.توحید وجودي در نوشته

  ـ عقل 4ـ1ـ2

گونـه اسـت، بلکـه نخسـتین فـیض او نیـز از ایـن جهـت بیشـترین شـباهت و نه تنهـا اَحـد این
سنخیّت را با او دارد. او نیـز بـه خـاطر اطـالق و انبسـاط ذاتـی خـود فاقـد هـیچ چیـزي نیسـت و 

د چیـزي هماننـد عقـل مـا اندیشـید کـه در عین حال واجد هـیچ چیـزي هـم نیسـت. عقـل را نبایـ
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آورد و از طریـق فعالیـت فکـري بـه محتواي خـود را از مقـدمات و احکـام منطقـی بـه دسـت مـی
کـه راه اندیشـیدن و اسـتنتاج را بیـاموزد، تهـی اسـت. آن کنـد و پـیش از آنهستی معرفت پیـدا می

کـه بـه آنچیز اسـت، بیهچیز اسـت و بـا همـچیز را دارد و همـهگونـه نیسـت، بلکـه همـهعقل این
هــا را چیــز داشــتن او، بــدین معنــی نیســت کــه آنهــا را داشــته باشــد؛ زیــرا همــهمعنــی عرفــی، آن

ــه ــر از خــود داشــته باشــد و یکایــک چیزهــا در او جــدا از یکــدیگر باشــند. ب عنوان چیزهــایی غی
زها در او چیهمــه، همــهچیز اســت و بــا اینچیز در نــزد او کامــل اســت و از هــر جهــت همــههمــه

  )2،8،1.ك. رهم آمیخته نیستند، بلکه به معنایی دیگر جدا از یکدیگرند. (درهم و به 

  ـ وجود و اتّصاف اَحد به آن 5ـ1ـ2

هایی کــه افلـوطین بــه حـق تعــالی اسـناد داده اســت، وجـود یــا کـه دیـدیم، در میــان اسـمچنان
) اســت، نــه هســتی. البتــه hyperausiaموجــود نیامــده اســت؛ زیــرا اَحــد از نظــر او وراي هســتی (

ــن صــورت او وراي  ــیم، در ای ــه وراي هســتی امکــانی تفســیر کن ممکــن اســت وراي هســتی را ب
باشــد. بــه تعبیــر دیگــر، نــه کــه وراي هــر کمــال و وصــف امکــانی میهســتی امکــانی اســت، چنان

خدا شایسته اسم وجود اسـت و نـه عـالم محسوسـات. خـدا کـه اَحـد اسـت، وراي وجـود اسـت؛ 
رو، او وجود یا موجود نیست، محـیط بـر وجـود و مبـدأ وجـود اسـت. عـالم محسـوس نیـز ایناز 

  وجود نیست؛ چون مادون وجود است و از وجود، جز نام آن، اثري ندارد. 
ــر او صــادق  ــابراین، وجــود ب ــار اوســت؛ بن ــري از آث ــان متعــالی اســت کــه وجــود اث اَحــد چن

ر بـر مـؤثر و صـدق معلـول بـر علّـت اسـت. نیست؛ زیرا صدق وجـود بـر او بـه منزلـه صـدق اثـ
عالم محسوس نیز چنان تنزّل یافته اسـت کـه اثـري از آثـار وجـود اسـت؛ بنـابراین، نـام وجـود بـر 
آن هم صادق نیست. بهتـرین تفسـیر بـراي ایـن نظریـۀ افلـوطین بـه منظـور پرهیـز از تنـاقض ایـن 

ممکـن و ماسـوایی اسـت  گـردد، وجـوداست که مقصود از وجـودي کـه اَحـد بـه آن متّصـف نمی
دانـد و همــین نشــان کـه وي وجــود را بـا محــدود بـودن برابــر میویژه ایننـه حقیقــت وجـود. بــه

  امکان آن است.
احـد فـوق و وراي وجــود اسـت. عـالم عقــل و مُثـل، وجـود اســت و عـالم محسـوس، مــادون 
و  وجود. به تعبیر دیگر، موجـود بـدون صـورت ممکـن نیسـت بلکـه موجـود عـین صـورت اسـت
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صورت عـین حـد و نهایـت و قیـد؛ بنـابراین، اَحـد موجـود نیسـت؛ چـون موجـود بـودن، حـدّ و 
تر از اي پــایینرو، او وراي وجــود اســت و وجــود مرتبــهتعــیّن و در نتیجــه صــورت اســت؛ از ایــن

کنـد و بـه چیز از جملـه وجـود اسـت. او وجـود را ایجـاد میاَحد اسـت. اَحـد علّـت و مبـدأ همـه
ــه از تتعبیــر درســت ر، وجــود از فیضــان اَحــد پدیــد آمــده اســت و همــه موجــودات، وجــود یافت

چیز حتـی وجـود، فـیض اوسـت و از او پدیـد آمـده اسـت، خـود جـا کـه همـهفیض اویند و از آن
چیز اســت شــود. او پدیدآورنــده همــههــا و از جملــه بــه وجــود توصــیف نمییــک از آناو بــه هیچ

  یک از اشیاء نیست.براین، او هیچچیز پدید آمده از اوست؛ بناو همه
ها پدیدآمـده از اوینـد و ناپـذیري او نیـز همـین اسـت کـه همـه وصـفیکی از دالیل توصـیف
ــده همــه آن ــر از پدیدآمــده اســت، پــس او غیــر از اوصــاف او پدیدآورن ــده غی هاســت و پدیدآورن

و دیگـر است. بـه عنـوان نمونـه، هسـتی، عقـل، نفـس، علـم، حیـات، نطـق، قـدرت، کـم، کیـف، 
اوصــاف همــه مخلــوق اوینــد و هــر یــک بــه تناســب خــود و بــه انــدازه و گنجــایش خــود، از او 

ــیض برده ــنف ــد؛ از ای ــالق نمیان ــر او اط ــدهرو، ب ــون پدی ــردد؛ چ ــته از گ ــد و او پیراس هاي اوین
  هاست. هاست؛ چون پدید آورنده آنآن

هـا باشـد؛ زیـرا کـه علّـت د آنهـا را پدیـد آورده اسـت، نبایـد فاقـاگرچه به همین خاطر که آن
ــویی نمی ــس گ ــت، پ ــد نیس ــی، فاق ــد آن اســت و معط ــه فاق ــد ک ــزي باش ــدة چی ــد ایجادکنن توان

ــه ــی هیچهم ــک از آنچیز را دارد ول ــهی ــد هم ــوطین، اَح ــر افل ــه تعبی ــت. ب ــا نیس ــت و ه چیز اس
ر هــا نیســت؛ دیــک از آنچیز اســت ولــی عــین هیچیــک از اشــیاء نیســت، مبــدأ و منشــأ همــههیچ

هاسـت؛ چــون همـه موجـودات اعــم از چیز در او هسـت، او منــزّه از همـه آنعـین حـال کــه همـه
جواهر کـه بـه معنـی اصـلی و راسـتین موجودنـد و چیزهـایی کـه بـه هـر معنـی دیگـري موجـود 

هاسـت؛ زیـرا اگـر عـین یکـی از ). پـس او غیـر از آن1، 9، 6.ك. رشوند، معلـول اوینـد. (تلقّی می
  که محدود نیست.د خواهد بود و حال آنها باشد محدوآن

، 6. (االسـفار االربعـه، بسـیط الحقیقـۀ کـلّ االشـیاء و لـیس بشـئ منهـابه تعبیر حکمت متعالیـه، 
ــه). «110 ــیط الحقیق ــه و » بس ــت متعالی ــد«در حکم ــه» اَح ــوطین هم ــفه افل ــت و در فلس چیز اس
ــهچیز را در خــود دارد، بههمــه ــل تصــوّرگون ــالی قاب ــیچ کم ــه ه ــه بســیط نیســت مگــر آن اي ک ک

ــرا اگــر نداشــته باشــد بســیط الحقیقــه و اَحــد نیســت، بلکــه  الحقیقــه و اَحــد داراي آن اســت؛ زی
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موجودي محـدود اسـت کـه مرکّـب از داشـتن کمـاالتی و نداشـتن کمـاالت دیگـري اسـت و ایـن 
  نه بسیط است و نه احد. 

ري نـدارد؛ بنـابراین، بایـد ترکیب از وجود و عدم، با مبـدأ یگانـه هـر کمـال و وجـودي سـازگا
چیز، همـه کمـاالت اسـت نـه نقـص و محـدودیّت و چیز را داشته باشد. البتـه مقصـود از همـههمه

مانند آن. اگر اَحد دیگـر مراتـب هسـتی را بـا لبریـزي و فیضـان پدیـد آورده باشـد، ممکـن نیسـت 
ــرا در ایــن صــورت فیضــان معنــی  نخواهــد خــود فاقــد کمــاالت حقیقــی ایــن مراتــب باشــد، زی

  داشت.
هـا نیسـت؛ یـک از آنچیز اسـت و در عـین حـال هیچواحـد، همـه«در هر صـورت، (احـد یـا) 

ت، بـدین معنـی چیز اسـتوانـد خـود آن چیزهـا باشـد بلکـه او همـهچیز، نمیزیرا اصل و مبدأ همه
). مترجمــان عــرب زبــان نیــز ایــن 1، 2، 5». (ســت و در تــالش رســیدن بــه اوچیزها از اوکــه همــه

اند کـه بـا قاعـده بسـیط الحقیقـه برابـر اسـت. بـه عنـوان یۀ افلوطین را چنان به عربی برگرداندهنظر
الواحـد المحـض هـو علـۀ االشـیاء کلّهـا و لـیس نمونه در میمر دهم از اثولوجیا چنـین آمـده اسـت: 

کشئ من االشیاء بل هو الشئ و لـیس هـو االشـیاء بـل االشـیاء کلّهـا فیـه و لـیس هـو فـی شـئ مـن 
  ).134افلوطین عند العرب، . (شیاءاال

گـردد، وجـود امکـانی چـه از اَحـد سـلب میتـوان اسـتنباط کـرد کـه آنچه گفتـه شـد میاز آن
اســت نــه حقیقــت وجــود، زیــرا آن وجــودي کــه حــد دارد و ســبب محــدود شــدن اَحــد اســت، 
ه وجود امکانی اسـت نـه حقیقـت وجـود. از ایـن گذشـته نفـی وجـود از چیـزي بـا اتّصـاف آن بـ

پــذیرد، زیــرا مقصــود او از عـدم برابــر اســت و چنــین چیــزي را افلــوطین دربــاره اَحــد هرگــز نمی
نفی وجـود از اَحـد پیراسـتن وي از حـدّ اسـت، در حـالی کـه بـا نفـی وجـود حقیقـی از او دیگـر 

ماند تا محدود باشـد یـا نباشـد. از ایـن گذشـته بکـار بـردن وجـود در مـورد عقـل چیزي باقی نمی
  گوید:بر آن است وي می نیز شاهدي

جویـد و چیـزي نـدارد و نیازمنـد چیـزي نیسـت، اَحد چـون کامـل و پـر اسـت و چیـزي نمی«
تـوان گفـت لبریـز شـد و از ایـن لبریـزي چیـز دیگـري پدیـد آمـد. ایـن چیـز دیگـر کـه تقریباً می

ی هســت» او«آبســتن شــد و ایــن عقــل اســت. روي آوردنــش بــه » او«آورد و از » او«روي در » شــد«
ســبب پیــدایی عقــل شــد. چــون روي در او آورد و در او » او«را پدیــد آورد و نگرشــش بــه 
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). بـه کـار بـردن وجـود بـراي عقـل 1، 2، 5». (نگریست در آنِ واحد هـم عقـل شـد و هـم هسـتی
  دهد که مقصود وجود امکانی است.وسیلۀ او نشان میو نه فوق آن و نیز پیدایش وجود به

هــا و در انــد، او یکــی از آنجــا کــه همــه موجــودات از او پدیــد آمدهبــه گفتــه افلــوطین از آن
چیز کـه مبـدأ اسـت؛ مبـدأ همـهها نیسـت؛ زیـرا در ایـن صـورت، مبـدأ نبـود و حـال آنعرض آن

). همـین 4،9،6.ك. راست؛ مبدأ عقـل، نفـس، طبیعـت، کـم، کیـف، حرکـت، سـکون و ماننـد آن. (
ــه در عــرض آن ــر ک ــالی او ب ــا نیســت نشــان تع ــهه ــق وجــود اســت و هم چیز و خــروج او از اف

چـه کـه بنابراین او ماوراي وجود است و به همـین خـاطر او بـه هـیچ حکـم، اسـم و صـفت، از آن
کـه گفتـه شـد، شـود و بـه همـین خـاطر اسـت کـه چنانگردد، متّصف نمیبر موجودات اطالق می

ــف ــته او وص ــت و او پیراس ــدودیّت اس ــان مح ــذیري نش ــف پ ــت. وص ــدودیّت ناپذیر اس از مح
تـوان سـخن گفـت و نـه دربـاره آن از اَحـد نـه می«گویـد روست که افالطـون نیـز میاست. از این

ــت ــزي نوش ــدس،». چی ــاله پارمنی ــزي a142(رس ــا چی ــوییم ی ــخن گ ــاره او س ــم درب ــر ه ). و اگ
شــود کــه بنویســیم، ایــن تنهــا بــه منزلــه نشــان دادن راه اســت، راهــی کــه بــه شــهودي منتهــی می

و ایـن نشـان را بـه مشـتاقان تعلـیم دهـیم و حـد تعلـیم، نشـان دادن راه و جهـت آن  گفتنی نیست
  ). 4،9،6.ك. راست. (

به بیان دیگر، اَحد قابل اشاره نیسـت، نـه قابـل اشـاره حسـی اسـت و نـه قابـل اشـاره عقلـی و 
ایم و دربـاره هرچـه سـخن بگـوییم، بـدان که هرچـه را توصـیف کنـیم، بـدان اشـاره کـردهحال آن

ــه اســت و در قالــب صــورت و ایم و آناره کــردهاشــ ــدان اشــاره کــرده باشــیم، حــدّ پذیرفت چــه ب
زنــدان پیکــر گرفتــار شــده اســت و چنــین چیــزي موجــودي معقــول یــا محســوس اســت و حــال 

ناپذیر ناپـذیري، اشــارهکـه احـد، وراي وجـود اسـت و صـورت ناپـذیر. پـس بـه حکـم صـورتآن
ناپذیري، بسـیط اسـت و بـه ناپذیر و بـه حکـم توصـیففناپـذیري، توصـیاست و به حکـم اشـاره

  حکم بساطت، مبدأ فیضان همه کثرات است.

  ـ شناخت واحد    6ـ1ـ2

تـوان شـناخت، چگونـه و بـا چـه علمـی و اگـر توان شـناخت؟ اگـر مـیآیا واحد یا اَحد را می
  توان شناخت، آیا وي مجهول مطلق است؟نمی



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 فلوطین ـ بخش اولهاي افصل دوم: اندیشه

 345

ــد را نمی ــوطین، واح ــر افل ــه نظ ــوانب ــناخت و نمی ت ــش ش ــق دان ــاري از طری ــه ی ــوانیم ب ت
شناسـیم، بـه ذات او پـی ببـریم، بلکـه تنهـا در حضـوري گونـه کـه دیگـر اشـیاء را میاندیشیدن آن

سـو تـوان بـه او رسـید. نفـس بایـد دانـش و دانسـتنی را بـه یـککه بسیار برتر از دانش اسـت، می
ــن ــدد؛ از ای ــایی، چشــم بربن ــر تماش ــد و از ه ــبنه ــه میرو، درب ــه اره او ن ــت و ن ــوان ســخن گف ت

ها تنهـا بـدین منظـور اسـت کـه (دیگـري را) بـه سـوي او توان چیزي نوشـت. گفـتن و نوشـتنمی
ــراي کســی کــه می ــیم و ب ــاز کن ــراي دیــدن و نگریســتن ب خواهــد ســوق دهــیم و چشــم (او) را ب

راه افتــادن، یــاري  بنگــرد و نظــاره کنــد، راه را بنمــاییم؛ زیــرا آمــوزش، تــا آغــاز راه و تــا آغــاز بــه
  ).4،9،6.ك. رکند و کسی که میل دارد چیزي را ببیند، باید خود نظاره کند. (می

  ـ کثرت7ـ1ـ2

هاي مهمـی کـه ذهـن همـه فالسـفه و اندیشـمندان را بـه خـود معطـوف داشـته یکی از پرسش
اســت، کیفیّــت پیــدایش کثــرت از وحــدت اســت. ایــن پرســش بــراي افلــوطین نیــز مطــرح بــوده 

کــه هــیچ ه چگونــه ممکــن اســت اشــیاء متعــدّد و کثیــر از واحــد حقیقــی پدیــد آیــد. آناســت کــ
کثرتی در او راه ندارد و به معنی حقیقـی کلمـه بسـیط و اَحـد اسـت، چگونـه ممکـن اسـت اشـیاء 

گـاه اهمیـت ویـژه خواهـد داشـت کـه تناسـب متعدّد و متفاوت را به وجـود آورد. ایـن پرسـش آن
ول، امــري الزم و ضــروري باشــد، ولــی اگــر چنــین نباشــد پرســش و ســنخیّت میــان علّــت و معلــ

  کند.چندان اهمیت نخواهد داشت؛ زیرا قدرت و اراده علت، آن را توجیه می
آیا مسأله سنخیّت میان علّـت و معلـول بـراي افلـوطین، مطـرح بـوده اسـت؟ شـکی نیسـت کـه 

تـوان گفـت کـه وي ن نمیهـاي پـس از افلـوطین اسـت و بنـابرایگونه مسـائل مربـوط بـه دورهاین
ــا توجــه بــه مســأله ســنخیّت علّــت و معلــول، بــه کیفیّــت پیــدایش کثــرت از وحــدت پرداختــه  ب
است، بلکه با توجه به دیدگاه عرفـانی افلـوطین کـه پیـدایش و خلـق و ماننـد آن بـه معنـی تجلّـی 

مـورد طور کلـی مطـرح نخواهـد بـود. بـه تعبیـر دیگـر، سـنخیّت و ظهور است، مسأله سـنخیّت بـه
چـه گفتـه بحث در فلسفه، مبتنی بر خلق یـا صـدور اسـت نـه مبتنـی بـر تجلّـی و ظهـور. بنـابر آن

شــود کــه پــس چــرا افلــوطین بــه مســأله پیــدایش کثــرت از وحــدت شــد ایــن پرســش مطــرح می
  پرداخته است؟
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گونـه مطـرح اسـت کـه اَحـد کـه بسـیط حقیقـی اسـت و هـیچ این پرسش نزد افلـوطین بـدین
ــی در او ن ــانکثرت ــه نش ــمی ک ــیچ وصــف و اس ــه ه ــت و او ب ــیف یس ــد، توص ــرت باش دهنده کث

گردد، چگونه مبـدأ کثـرات قـرار گرفتـه اسـت؟ بـه تعبیـر دیگـر، آن ذاتِ واحـدِ بسـیط کـه بـا نمی
فیضــان خــود، عــالم کثــرات را پدیــد آورده اســت، چگونــه داراي فیضــان متعــدّد و کثیــر اســت و 

  انجامد؟به کثرت اشیاء یا مستفیض میاگر فیض او واحد است، فیض واحد چگونه 
پاسخ او این است که به ایـن دلیـل کـه هـیچ چیـز در او نیسـت و هرگونـه کثرتـی از او منتفـی 

توانـد از او پدیـد آیـد. صـدور کثیـر از چیـزي نـاممکن اسـت کـه آن چیـز نیـز چیز میاست، همه
شـده، متناسـب نباشـد، ولـی مانند کثیر محدود باشد، ولی جهـات کثـرت آن بـا اشـیاء کثیـرِ صـادر 

یـک از چیز را پدیـد آورد؛ زیـرا ذات بسـیط، در عـین حـال کـه هیچتوانـد همـهاگر بسیط باشد می
  چیز است. چیز بودن، مبدأ همهچیز است و به خاطر همین همهامور متکثّر نیست، همه

باشـد نــه کـه موجـود از اَحـد پدیــد آیـد، اَحـد بایـد موجـود آفـرین بـراي این«گویـد: وي مـی
توان گفت که طالـب هـیچ چیـز نیسـت؛ اَحـد هـیچ چیـز نیسـت و نیـاز موجود. پس در حق او می

/ 1،2،5». (به چیزي ندارد، کامـل اسـت و پـر و از فـرط پـري اسـت کـه فیضـان دسـت داده اسـت
). چـرا طالـب چیـزي نیسـت زیـرا چیـزي بیـرون از 134/ افلـوطین عنـد العـرب،10اثولوجیا، میمر
  د که او از آن تهی باشد تا طالب آن باشد، در غیر این صورت اَحد نبود.او وجود ندار

  ـ پیدایش کثرت1ـ7ـ1ـ2

ــدِ بی ــدأ واح ــته مب ــري پیوس ــرط پ ــت، از ف ــق اس ــال مطل ــه کم ــورت و وصــف ک ــدّ و ص ح
جوشد و ثمره ایـن جوشـش، پیـدایش کمـاالت، اوصـاف و موجـوداتی اسـت کـه از جهتـی بـه می

ارنـد و از دیگـر جهـت، بـه خـاطر ظـاهر شـدن و فیضـان یـافتن از خاطر اتّصال به احد، وحدت د
، عقـل کلـی یـا عقـل الهـی احـداو، کثرت دارند. این فیضِ جوشیده از چشـمۀ ورايِ وجـود یعنـی 

چـه از کمـاالت کـه در مرتبـه احـدیّت نهـان بـود و هـیچ ظهـور و جالیـی نداشـتند و نام دارد. آن
رو، حیـات، علـم و شـوند؛ از ایـنیش عقـل، ظـاهر میپذیر نبودنـد، بـا پیـدابه همین خاطر، وصف

گذارنـد. ایـن کمـاالت و اوصـاف کثرت معقول، بـه عنـوان اوصـاف عقـل کلـی، پـا بـه هسـتی می
هاي متعـیّن ها یا مثل افالطـونی اسـت کـه حقیقـت اصـلی و ذاتـیِ اولـین پدیـدهمعقول، همان ایده
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  دهند.و موجودات پدید آمده از اَحد را تشکیل می
جــا کـه عقــل کلــی دو رو و دو جهــت انجامــد و از آنانِ اَحــد بــه پیــدایش عقـل کلــی میفیضـ

دارد، رویی به مبـدأ خـویش و رویـی بـه کمـاالت یـا آثـار خـویش، او از جهتـی بـه مبـدأ فیّـاض 
ــه  خــویش شــباهت دارد و از آن جهــت، واحــد، کامــل و فیضــان اســت؛ او از آن جهــت کــه رو ب

ایش، نفـس کلـی اسـت. نفـس کلـی نیـز دو جهـت دارد؛ از یـک کماالت و آثار خـویش مبـدأ پیـد
جهت رو به مبـدأ خـویش دارد و از دیگـر جهـت، رو بـه کمـاالت و آثـار خـود؛ از آن جهـت کـه 

ــر می ــار خــود دارد، ســبب پیــدایش موجــودات متعــدّد و متکثّ شــود و بــدین رو بــه کمــاالت و آث
کثرتـی خـالی نباشـد، پـا بـه هسـتی اي کـه جـاي هـیچ گونهصورت عالم کثرت به صورت کامل به

  گذارد.می

  ـ زمانمندي پیدایش کثرت 2ـ7ـ1ـ2

گونـه کثـرت و نفـی نه پیدایش عقل کلـی از اَحـد امـري زمـانی اسـت و نـه تقـدّم اَحـد بـر هر
کـه پیـدایش نفـس کلـی از عقـل کلـی نیـز در زمـان کثرات از مقام و مرتبـه او زمـانی اسـت؛ چنان

چـه نفـس از عقـل و عقـل از اَحـد م عقـل کلـی نیـز زمـانی نیسـت. اگردهد و بنابراین تقدّرخ نمی
آید، ولـی ایـن بـدان معنـی نیسـت کـه در زمـانی اَحـد هسـت و عقـل نیسـت و در زمـان پدید می

متأخّر، عقل هست و نفس نیست، بلکـه در عـین حـال کـه اَحـد بـر عقـل و عقـل بـر نفـس تقـدّم 
تـوان گفـت اند. بـه تعبیـر عرفـی میي پیشـی نجسـتهها در زمان بـر دیگـریک از آندارد، ولی هیچ

هـا بـر برخـی منـد نیسـتند. تقـدّم برخـی از آنهـا زمانهـا همزماننـد چـون هـیچ کـدام از آنکه آن
  هاست.دیگر، تقدّم ذاتی است. تقدّم به معنیِ وجودِ ترتیبِ منطقی میان آن

گانه نامیـده اسـت. نیم سـهگانه یـاد شـده (احـد، عقـل و نفـس کلـی) را اقـاافلوطین مبادي سـه
تر، از جهتـی بـا هـم متحدنـد و از جهتـی دیگـر از این اقانیم بـا هـم متّحدنـد و بـه تعبیـر درسـت

چیز اسـت و مبـدأ و فاعـل، واجـد یکدیگر متفـاوت و متفـرّق. از ایـن جهـت کـه اَحـد مبـدأ همـه
نفـس همه مراتب فـیض و فعـل اسـت، داراي همـه کمـاالت بـه صـورت اطـالق اسـت و عقـل و 

ها متحد اسـت، ولـی از ایـن جهـت کـه عقـل و نفـس تعـیّن دارنـد را در خود دارد؛ بنابراین، با آن
ولـی اَحـد تعـیّن نـدارد، عقـل و نفـس از او جداینـد؛ و نیـز از ایـن جهـت کـه آن دو موجودنـد و 
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هــا تفرقــه حــاکم اســت. حکــم عقــل و نفــس بــا یکــدیگر نیــز همــین اَحــد وراي وجــود، میــان آن
  است. 
تعبیر آشنايِ فلسـفی، احـد، علّـت عقـل و نفـس اسـت و علـت، محـیط بـر معلـول و واجـد به 

ــی  ــول حــاکم اســت، ول ــت و معل ــان علّ ــن جهــت اتحــاد می ــت دارد، از ای ــا آن معیّ آن اســت و ب
روي در معلــول وجهــی از وجــوه علّــت و پرتــوي از خورشــید وجــودِ فیّــاض اوســت و بــه هــیچ

  ت نیز ندارد؛ بنابراین، تفرقه بر آن دو حاکم است.مرتبه علّت حضور ندارد و با او معیّ
اگــر اَحــد را آغــاز سلســله وجــود بــدانیم، جهــان طبیعــت پایــان آن سلســله اســت و احکــامی 
متضاد با اَحـد دارد. احـد، وحـدت صـرف اسـت و طبیعـت کثـرت صـرف؛ اَحـد ماالمـال و پـر از 

و انــدازه اســت، طبیعــت، حــد کمــال مطلــق اســت و طبیعــت تهــی از آن؛ اَحــد چشــمه فیّــاض بی
فقیــر و نیازمنــد، کــه اگــر فــیض وجــود از مراتــب عــالی بــه او نرســد، یــک دم مانــدگار نیســت. 

ــنویژگی ــودن اســت؛ از ای رو، عــین شــرّ و هــاي طبیعــت، امکــان، نیازمنــدي، وابســتگی و تهــی ب
بـدي اســت. نــه تنهــا از خــود هــیچ کمــال و فیضـان و جوششــی نــدارد، بلکــه تــاب تحمــل هــیچ 

  و فیضانی را نیز ندارد.  کمال
دانـد، تقابـل یـاد شـده میـان کـه افلـوطین چنـین میولی اگر اَحد را وراي وجـود بـدانیم، چنان

اَحــد و طبیعــت قابــل تصــوّر نیســت و اَحــد بــا هــیچ امــري نــه قابــل مقایســه اســت و نــه ضــدّ و 
ــه انســان ســلوك ــالی اســت ک ــالم شــرّآلود و تهــی از کم ــین ع ــر صــورت در چن و  رقیــب. در ه

  کند.حرکت خود به سوي مقصد نهایی و غایت قصواي خویش را آغاز می
انسان موجودي اسـت دو پهلـو؛ هـم داراي جـان یـا نفـس جزئـی اسـت کـه از ایـن جهـت بـا 
ــویش را  ــاي خ ــت نیازه ــین جه ــال دارد و از هم ــد و اتّص ــا او پیون ــبت دارد و ب ــی نس ــس کل نف

جهـت بـا طبیعـت و مـاده، پیونـد و اتّصـال  سـازد و هـم جسـم و بـدنی دارد کـه از ایـنمرتفع می
هـاي طبیعـت و عـالم محسـوس ها و شـر و نقصدارد و از همین جهت اسـت کـه آلـوده بـه بـدي

  گردیده است. 
اي در قفـس، حقیقتـی نفسـانی کـه او نفسی است که در زنـدان تـن، زنجیـر شـده اسـت، پرنـده

اسـت کـه سـبب شـده اسـت  در غار عـالم مـاده گرفتـار شـده اسـت. همـین جنبـه نفسـانی نفـس
او باشــد. همــین امــر عامــل پیــدایش شــوق پیوســته  جــاییآنآســمانی باشــد و بــه تعبیــر افلــوطین 
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براي بازگشت به وطن اصـلی شـده اسـت و همـین شـوق اسـت کـه آغـاز حیـات ویـژه انسـانی و 
سیر و سلوك او در مسیر وطـن اصـلی و تـالش بـراي رهـایی از ایـن زنـدان شـرّآلود شـده اسـت. 

ــزي جــز فلســ ــه چی ــایی ک ــه مقصــد نه ــل وصــول ب ــن ســلوك و عوام ــه تفســیر ای ــوطین ب فه افل
  پردازد.رستگاري نیست، می

  ـ ترتیب پیدایش کثرت از وحدت3ـ7ـ1ـ2

تــوان توصــیف کــرد و نــه کــه پــیش از ایــن گفتــه شــد، از نظــر افلــوطین، اَحــد را نــه میچنان
رو، او هـیچ چیـز نیسـت، چیـز بـودن یعنـی تعـیّن داشـتن و توان حتی نامی بـر او نهـاد؛ از ایـنمی

چیز اسـت البتـه نـه بـه مرکّب شدن و این با اَحد سازگار نیسـت. او هـیچ چیـز نیسـت، بلکـه همـه
  آید. چیز از او پدید میعیّنات و مرکبات، بلکه بدین معنی که همهمعنی همه ت

وي در پاسخ به این پرسـش کـه چگونـه ممکـن اسـت از ایـن واحـد کـه خـود بسـیط اسـت و 
چـون هـیچ چیـز در «گویـد: گونه کثرت و دویی ندارد، چیزهـاي کثیـر پدیـد آینـد، چنـین مـیهیچ

ــه ــود، هم ــدچیز میاو نب ــد از او برآی ــاالت 5،1،2» (توان ــه کم ــق هم ــت و مطل ــق اس ــون مطل ). چ
ــص دارد، پــس می ــیّن و نق ــدون تع ــیّن را ب ــهمتع ــد هم ــد؛ او چــون بســیط توان ــد آی چیز از او پدی

توانــد مبــدأ پیــدایش همــه اســت و بســیط همــه کمــاالت مرکّــب را بــدون ترکیــب داراســت، می
  مرکبات باشد.

د و البتـه چیـزي هـم نـدارد جویـاحد چون کامـل و پـر اسـت و بـه همـین خـاطر چیـزي نمی
تـوان گفـت لبریـز چون چیز با محدود بودن برابـر اسـت و نیازمنـد چیـزي هـم نیسـت، تقریبـاً می

آورد و از » او«روي در » شـد«ایـن چیـز دیگـر کـه «شد و از این لبریزي چیـز دیگـري پدیـد آمـد. 
نگرشــش بــه هســتی را پدیــد آورد و » او«آبســتن شــد و ایــن عقــل اســت روي آوردنــش بــه » او«
ــدایی عقــل شــد. چــون روي در او آورد و در او نگریســت در آنِ واحــد هــم عقــل » او« ســبب پی

اي اســت کــه از دو جهــت دو عنــوان دارد و ). عقــل حقیقــت یگانــه1، 2، 5» (شــد و هــم هســتی.
گــر دو حقیقــت اســت. از آن جهــت کــه از اَحــد پدیــد آمــده اســت، موجــود اســت و از آن بیــان

نگرد، عقـل اسـت. عقـل و هسـتی، یـک حقیقـت توأمـان اسـت کـه دو اعتبـار یجهت که به اَحد م
  و جهت دارد.
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ــز تصــویري دارد.  ــز اســت. او نی ــر و لبری ــد پ ــد اَح ــد اســت، همانن ــه تصــویري از اَح عقــل ک
گونه که با فیضان احد، صورت او کـه عقـل اسـت، پدیـد آمـد، بـا فیضـان عقـل نیـز صـورتی همان

گونـه تغییـر و تحـوّلی را بـراي عقـل بـه همـراه ایش نفـس هیچآید کـه نفـس اسـت. پیـدپدید می
گونـه نیسـت یعنـی گونه کـه پیـدایش عقـل چنـین بـود، ولـی نفـس در آفـرینش ایننداشت، همان

  دهد. کار او با حرکت همراه است.در حال سکون و ثبات کاري انجام نمی
ت پیـدایش آن نفس نیـز ماننـد عقـل داراي دو جهـت اسـت. ازآن جهـت کـه بـه عقـل کـه علّـ

ــت، می ــوردار میاس ــفات او برخ ــیض و ص ــرد، از ف ــون او مینگ ــه چ ــردد و در نتیج ــود و گ ش
سـازد کـه نگـرد، بـراي خـود صـورتی مینگرد و یـا بـه نقطـه مقابـل عقـل میگاه که به خود میآن

ــاتی اســت. (ر.ك.  ــوانی و نفــس نب ــدایش 1،2،5آن نفــس حی ــع همــین نگــرش ســبب پی ). در واق
  صورت است.

ــایین«یــن نــزول و پیــدایش مرتــب ا ــا پ یابــد ... هــر ترین مرحلــه ادامــه میاز مبــدأ نخســتین ت
ــده خــود اســت و در مرتبــهپدیــده ــر از پدیدآورن ــاییناي فروت ــرد و عــین تر از آن قــرار میاي پ گی

رود، رو، وقتـی کـه نفسـی در گیـاه فـرو مـیبنـدد؛ از ایـنشـود کـه بـه آن دل میهمان چیـزي می
، یعنی جـزء گسـتاخ و ابلـه نفـس کـه تـا ایـن مایـه از پسـتی فـرو افتـاده اسـت، گیـاه جزئی از او

  ). 2، 2، 5». (گرددمی
دهـد، از اَحـد بـه عقـل، از آن بـه نفـس اي رخ میگونه کـه پدیـد آمـدن بـا ترتیـب ویـژههمان

رسـد، در مسـیر کلی و سپس به نفس جزئـی انسـانی و حیـوانی و پـس از آن بـه نفـس گیـاهی می
طور مثـال اگـر شـاخه درختـی بریـده شـود، نفسـی شـود. بـهشت نیز همین ترتیب رعایـت میبازگ

پیونــدد و اگــر درختــی هــم بخشــکد، ســت بــه اصــل خــود میهکــه در ایــن قســمت از درخــت 
ــیهمین ــرو م ــري ف ــردد، در درخــت دیگ ــود برنگ ــه اصــل خ ــر ب ــه اســت و اگ ــر گون رود. در ه

  پیوندد. (ر.ك. همان). شتر از خود میصورت، هر نفسی در مسیر بازگشت، به نفس پی

  ـ تمثیل توحیدي براي بیان چگونگی پیدایش کثرت4ـ7ـ1ـ2

افلوطین مکرر به تمثیـل دایـره و نـور پرداختـه اسـت و گـویی بـراي تبیـین توحیـد راهـی جـز 
هایش بـا مرکـز پیوسـته اسـت، واسـطه شـعاعتمسّک به تمثیل نیسـت. وي در مـورد دایـره کـه بـه 



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 فلوطین ـ بخش اولهاي افصل دوم: اندیشه

 351

ــد: می ــز می«گوی ــره خاصــیت خــود را از مرک ــرا آن دای ــز دارد؛ زی ــرد و شــکل خــود را از مرک گی
رونـد، هماننـد خـود مرکزنـد، هماننـد خـود هایش که از هر سـو رو بـه مرکـز مینقطه نهایی شعاع

ــه ســوي آن می کــه خــود مرکــز بیشــتر و آینــد، درحالیآن برمی رونــد و ازآن مرکــزي کــه همــه ب
هاي نهــایی ایــن نقطــه ـهاي نهــایی آن باشــد ها و نقطــهر خــود شــعاعآن اســت کــه د بزرگتــر از

ــز میبی ــبهم مرک ــع تصــاویر کــدر و م ــی در واق ــد ول ــق آن گمــان شــبیه مرکزن ــه از طری باشــند ک
ــه ــعاعنقط ــایی و ش ــان میهاي نه ــق آنها نمای ــرا از طری ــا شــکفته میشــوند؛ زی ــردد بیه ــه آنگ ک

  ). 18،8،6». (شکفته گردد
مثیـل هـم کیفیّـت ارتبـاط موجـودات را بـا اَحـد ـ کـه در حکـم محـیط دایـره و وي در این ت

هـا را کـه در هـا را بـا او و هـم تفـاوت آنهاي آن است ـ بیـان کـرده اسـت و هـم اتحـاد آنشعاع
ــباهت آن ــم ش ــت و ه ــاري اس ــهوضــوح و ت ــا را ک ــد« ه ــود اوین ــد خ ــه  »همانن ــر از هم و مهمت
او از طریـق «رات را ارائـه کـرده اسـت. ایـن تعبیـر کـه چگونگی و چرایی آفـرینش و پیـدایش کثـ

در تبیـین چرایـی عیـان گشـتن آن گـنج نهـان یکـی » کـه شـکفته گـرددآنگردد بیها شکفته میآن
ــف ــه میاز لطی ــت. وي در ادام ــانی اس ــاي انس ــد: ترین تعبیره ــز، نمی«گوی ــه مرک ــت ک ــوان گف ت

ســت کــه تنهــا اثــري از خــود نمایــان هاهاســت، بلکــه او خــود پــدر محــیط و شعاعمحــیط و شعاع
ها و محـیط را کـه بـه هـیچ روي جـدا از او نیسـتند، پدیـد سازد و با نیروي ثابـت خـود، شـعاعمی

  )18، 8، 6». (آورده است

  ـ تمثیل نور5ـ7ـ1ـ2

پراکنــد و محــیط وســیعی نــوري کــه از منبعــی ثابــت بـه نقــاط دور روشــنایی می«کـه گونههمان
شـود، تصـویر نـور اسـت، در حـالی کـه منبـع، نـور حقیقـی پراکنـده می چـهکنـد، آنرا روشن می

ــت ــت.). «18،8،6». (اس ــه دور اس ــال از هم ــین ح ــت و در ع ــس دور نیس ــیچ ک ــاً از ه » او قطع
چیز دور اســت و در عــین حــال کــه چیز نزدیــک اســت، از همــه). او در حــال کــه بــه همــه4،9،6(

  چیز نزدیک است.چیز دور است، به همهاز همه
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  ـ عقل8ـ1ـ2

  ـ عقل کلی1ـ8ـ1ـ2

شـود و که پـیش از ایـن گفتـه شـد، اولـین مرتبـه وجـود کـه از مـاوراي وجـود صـادر میچنان
در واقع اولین موجود است، عقل کلی یا خـرد نـاب اسـت. بـا پیـدایش و ظهـور عقـل کلـی اسـت 

. پـیش شـودگردد و بـه همـراه آن کمـاالت هسـتی و اوصـاف آن نیـز آشـکار میکه هستی آغاز می
ناپــذیري مرتبـه پــیش از آن یـا آن حقیقتــی کــه ناپذیر بــود. بیاناز ایـن مرتبــه، هرچـه بــود، وصـف

رو، عقـل را بیـرون از وجـود بـدانیم؛ از ایـنعقل از آن پیدا شده اسـت، سـبب شـده اسـت کـه آن 
اولین موجودي است که نام وجود را به خـود گرفتـه اسـت. بـه تعبیـر دیگـر، پـس از مقـام اطـالق 

اي قـرار پذیر اسـت و نـه قابـل شـناخت، مرتبـهاحدي که به خـاطر اطـالق و احـدیّتش نـه وصـف
پـذیر اسـت و رو، اگرچـه بـه دشـواري، ولـی هـم بیاندارد که هم تعیّن دارد و هـم کثـرت؛ از ایـن

  گیرد.هم قابل اشاره و در نتیجه در حوزه شناخت انسان قرار می
حکــیم و عــارف در ایــن مرحلــه، کیفیّــت صــدور پــیش از ایــن گفتــیم کــه پرســش مهــم بــراي 

ــوده اســت.  ــز مطــرح ب ــوطین نی ــراي افل ــیم کــه همــین پرســش ب کثــرت از وحــدت اســت و گفت
پرسش دیگري که همراه با پرسـش نخسـت بـراي افلـوطین مطـرح اسـت، ایـن اسـت کـه آن ذات 

زي بـه پدیـد نیـاز اسـت، چـه نیـاناپذیر که در کمال اطالق اسـت و در نتیجـه غنـی و بیبسیط بیان
آوردن عقــل دارد. بــه تعبیــر دیگــر، اوالً چــرا اَحــد کــه غنــی مطلــق اســت، عقــل را پدیــد آورد و 

  که او که بسیط مطلق است، چگونه آن را به وجود آورد؟ دوم این
چرایــی و چگــونگی پیــدایش کثــرت از وحــدت بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه پیــدایش و پدیــد 

شـود و تـا تغییـر یـا حرکتـی نباشـد و موجـود برحـال سـابق میآوردن اوالً به وسیله حرکت انجام 
خود باشـد و همـان حـال دوام یابـد، پیدایشـی نیـز در کـار نخواهـد بـود. اگـر حـال سـابق احـد، 
نیافریدن باشد و این حال اسـتمرار داشـته باشـد، نتیجـه آن بـاز هـم نیافریـدن اسـت، پـس اگـر آن 

وضــعیت ســابق خــود را رهــا کنــد و وضــعیت  نیــاز، چیــزي آفریــده اســت بایــد حــال وبســیط بی
  جدیدي به دست آورد و این یعنی حرکت. پس پدید آوردن با حرکت همراه است. 

ــد  ــیاري خواه ــذیر بس ــدهاي خردناپ ــد پیام ــته باش ــت داش ــر حرک ــت دارد؟ اگ ــد حرک ــا اَح آی
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کم حرکــت وصــف آن اســت. پذیر اســت و دســتداشــت؛ زیــرا اگــر حرکــت باشــد، اوالً توصــیف
کـه مرکّـب خواهـد بـود؛ زیـرا حرکـت را هرگونـه کـه ناپذیر بـود. دوم اینکه احد، وصـفحال آن

زمــان و تعریــف یــا تصــوّر کنــیم، وجــود اجــزاء متعــدّد بــراي آن ضــروري اســت. یــک جــزء بی
مکــان و تقســیم ناپــذیر، حرکــت نخواهــد داشــت، پــس حرکــت احــد، ترکیــب آن را بــه دنبــال بی

  بدون حرکت و تغییر باید عقل را آفریده باشد. چگونه؟دارد و این تناقض است. پس اَحد 
کـه پدیـد آوردن، اول حرکـت را بـه گفتیم چرایی و چگـونگی پیـدایش عقـل بـا توجـه بـه این

اي برخــوردار اســت. پدیــد آوردن خــواه حرکــت همــراه دارد و دوم نیازمنــدي را، از اهمیــت ویــژه
را بـه دنبـال دارد کــه چـرا پدیــد آورد؟  را بـه همـراه داشــته باشـد یـا نداشــته باشـد، ایـن پرســش

یابی بـه چـه چیـزي جاي چه چیـزي خـالی بـود و پدیدآورنـده بـا پدیـد آوردن، بـه دنبـال دسـت
  است؟ 

به تعبیر دیگر، فاعـل در انجـام هـر فعلـی، غایـت و مقصـودي دارد کـه یـا آن مقصـود بـراي او 
بـه آن مقصـود لغـو و یابی حاصل اسـت یـا نیسـت. اگـر حاصـل اسـت، پدیـدآوردن بـراي دسـت

بیهوده است و اگـر حاصـل نیسـت، آن چیسـت کـه اَحـد فاقـد آن اسـت و از طریـق پدیـد آوردن 
یابی بـه مقصـود بـودن اگرچـه بـراي هـر رسـد؟ فاقـد بـودن و در پـیِ دسـتعقل کلـی، بـدان می

یابی بــه مقصــود بــا فــاعلی الزم و ضــروري اســت، ولــی بــراي غنــی مطلــق، چنــین نیســت. دســت
اي داشـته باشـد تـا بـا آفـرینش، آن را شـدهتوانـد مطلـوب گـمی ناسازگار است. اَحد نمیغناي ذات

  بازیابد و به آن دست یابد؛ زیرا که غنی است.
کنـد بایـد بـه سـوي هرچـه حرکـت می«گویـد: افلوطین بـه همـه ایـن نکـات توجـه دارد و می

آن حرکـت کنـد، چیزي حرکت کنـد و چـون بـراي او (احـد) چیـزي وجـود نـدارد تـا بـه سـوي 
ــه او حرکــت می ــداریم ک ــداریم بپن ــه آنپــس حــق ن ــد؛ بلک ــس از کن ــه » او«چــه پ ــد، ب ــد آم پدی

ــه  ــد درحــالی ک ــد آم ــه ســویی بنگــرد، روي در خــود آنحرکــت و بیبی» او«ضــرورت پدی ــه ب ک
روي نبایـد گمـان بـریم کـه پدیـد آمـدن در زمـان صـورت گرفـت؛ زیـرا خویش داشـت. بـه هـیچ

» پدیـد آمــدن«کـه اصـالً ســخن از بـا موجـود ازلــی و ابـدي اسـت. علّــت اینجــا سـروکار مـا این
کــه یکــی نخســتین اســت و دیگــري دوم، گــوییم ایــن اســت کــه رابطــه علّــت و معلــول و اینمی

  ).6،1،5» (روشن شود.
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شاید در واقع پدید آمدنی در کار نباشد، ولـی شـکّی نیسـت کـه وحـدتی اسـت بـه نـام اَحـد و 
قـل و ایـن اَحـد علّـت اسـت و عقـل معلـول؛ علّـت پیشـین اسـت و معلـول کثرتی است به نـام ع

هاي پســین. پــس بایــد یکــی (عقــل) از دیگــري (احــد) پدیــد آمــده باشــد و بــا توجــه بــه پرســش
پیشین، باید تبیینی بـراي آن بـه دسـت آیـد، ولـی پـیش از ایـن تبیـین، بایـد بـه اصـولی کـه مـورد 

کـه، حرکـت منـد نیسـت؛ دوم ایناوالً احـد، زمانپذیرش اوست، اشـاره کـرد و آن ایـن اسـت کـه 
که، در پـی یـافتن چیـزي بیـرون از خـود نیسـت، پـس اگـر هـدف دارد، هـدف او، ندارد؛ سوم این

بیرون از او نیست؛ زیرا جز او کسـی یـا چیـزي وجـود نـدارد تـا رو بـه سـوي او کنـد و بنـابراین، 
طلبـد چـه را مید خـویش دارد، هـر آنکـه، او روي در خـوسوي دیگـري نـدارد؛ چهـارم اینرو به

  طلبد یعنی هدف و غایت او در خود اوست.در خود می
چــه گفتــه شــد کــه حرکــت، پیامــدهایی دارد کــه در مــورد احــد، قابــل پــذیرش عــالوه بــر آن

آوردن عقـل کلـی ایـن نیست، استدالل دقیـق افلـوطین دربـاره حرکـت نداشـتن اَحـد هنگـام پدیـد
چـه پدیـد آمــده کـرد، آنآورد حرکــت میلی کـه چیـزي را پدیـد مـیاسـت کـه: اگـر اَحـد در حــا

است، امر سـومی بـود، چیـزي بـود کـه پـس از اَحـد و حرکـت پدیـد آمـده اسـت، یعنـی چیـزي 
است که از اَحد و به وسیله حرکـت پدیـد آمـده اسـت، پـس آن امـر، دوم نبـود بلکـه سـوم بـود و 

(یکـی حرکـت و دیگـري آن شـئ). اینـک ایـن در واقع اولین پدیـده نبـود بلکـه پدیـده دوم بـود. 
شود که حرکت به عنـوان اولـین پدیـده چگونـه از اَحـد پدیـد آمـد؟ اگـر آن هـم پرسش مطرح می

بــه وســیله حرکــت دیگــري ایجــاد شــده اســت، تسلســل را بــه همــراه دارد و اگــر بــدون حرکــت 
قـل پدید آمـده باشـد، پـس پدیـد آمـدن بـدون حرکـت ممکـن اسـت. اگـر چنـین اسـت، پـس ع

چـه بـدین سـخن درسـت ایـن اسـت کـه بگـوییم آن«گویـد: بدون حرکت پدید آمده اسـت. او می
کنـد. چـه، اگـر هـیچ حرکتـی نمی» او«آیـد کـه آید، در حـالی پدیـد میپدید می» نخستین«معنی از 

بــود: آمــد، ســومی میچــه پدیــد میکــرد، پــس آنآیــد حرکــت میدر حــالی کــه چیــزي پدیــد می
چیـز دومـی باشـد، » او«فاصـله پـس از بـود. پـس اگـر بایـد بیت؛ و دومی نمی(پس از او و) حرک

  ).6، 1، 5». (حرکت بود، به وجود آمده باشدبی» او«این چیز دوم باید در حالی که 
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  هاي عقلـ ویژگی2ـ8ـ1ـ2

اي اسـت کـه از اَحـد بـه وجـود آمـده اسـت؛ جا که عقل اولین موجـود و نخسـتین پدیـدهاز آن
بزرگترینِ موجـودات اسـت، بـدین جهـت کـه اوالً عقـل تنهـا وابسـته بـه اَحـد اسـت و رو، از این

تنها به او نیازمند است و بـه غیـر او تکیـه نـدارد. میـان چیـزي کـه تنهـا یـک نیـاز دارد و بـه یـک 
چیــز نیــاز دارد، بــا چیــزي کــه نیازهــاي متعــدّد دارد و بــه اشــیاء متعــدّدي وابســته اســت، تفــاوت 

ــیش از یکــی اســت، بســیار اســت. موجــود ــاالتر از خــود کــه ب ــه مراتــب ب ــر از عقــل، ب ات فروت
آیـد میبر» او«چـه از نیازمندند ولی عقل تنها و تنها بـه اَحـد نیازمنـد اسـت. بـه تعبیـر افلـوطین، آن

فاصــله پــس از اوســت و دوم اســت؛ بزرگتــرین چیزهاســت و آن عقــل اســت کــه بی» او«پــس از 
بـه او نیـاز دارد چـون چیـز دیگـري نیسـت تـا عقـل بـدان نیـاز  نگـرد وزیـرا عقـل تنهـا در او می

ــالوه آن ــود. بع ــن صــورت دوم نب ــر ای ــد داشــته باشــد، در غی ــر از عقــل (احــد) پدی چــه از بزرگت
چیز پــس از چیزهاسـت، زیــرا همـهتوانـد بــود. عقـل بزرگتـر و برتــر از همهآیـد جـز عقــل نمیمی

ماننـد او نسـبت بـه بی بزرگـی و گسـتردگی ). پـس اولـین ویژگـی عقـل،6،1،5.ك. رعقل اسـت، (
  پس از خود است.

جـا دیگر ویژگی عقل ایـن اسـت کـه در صـفات بـه اَحـد شـباهت دارد. بـه تعبیـر دیگـر، از آن
اي بـه اَحـد داشـته باشـد کـه که عقل اولین موجود پدید آمـده از اَحـد اسـت، بایـد شـباهت ویـژه

گـر چنـین ویژگـی را نداشـته باشـد، دلیلـی بـر آن ویژگی سـبب پیـدایش آن از اَحـد باشـد؛ زیـرا ا
باشـد و امتیـازي بـر دیگـر موجـودات نخواهـد داشـت و در نتیجـه تقـدّم آن بـر اول بودن آن نمی

  سایر موجودات بدون دلیل خواهد بود و چنین چیزي ممکن نیست. 
د از این گذشته به حکم سـنخیّت میـان علّـت و معلـول، بایـد میـان اَحـد و عقـل، شـباهتی باشـ

تا صدور آن از اَحد تعیّن یابـد. ایـن شـباهت بایـد در صـفات آن دو باشـد؛ زیـرا از ذات اَحـد کـه 
کسی آگاهی و خبري ندارد تا بتوان دربـاره شـباهت آن بـا عقـل سـخن گفـت، پـس شـباهت بایـد 

چـه از اسـت، بـدین جهـت کـه آن» او«عقـل صـورت «در صفات آن دو باشـد. بـه بیـان افلـوطین، 
داشـته باشـد، » او«باشـد و شـباهتی بـا » او«تولید شده است بایـد بـه معنـایی خـاص، صادر و » او«

  ).7، 1، 5». (گونه که تابش خورشید با خورشید شباهت داردهمان
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  ـ نسبت عقل با اَحد 3ـ8ـ1ـ2

ــور چنان ــد نســبت ن ــد همانن ــا اَح ــد اســت و نســبت آن ب ــل صــورت اَح ــد، عق ــه ش ــه گفت ک
ــت، همان ــید اس ــا خورش ــید ب ــهگخورش ــر مرتب ــبت ه ــه نس ــه ک ــود ون ــاالتر از خ ــه ب ــا مرتب اي ب

گونـه اســت. صــورت بــودن عقـل (هرگونــه باشــد) یــک نتیجـه مشــترك را بــه دنبــال دارد و همین
آن این است که عقل وابسـتگی تـامی بـه اَحـد دارد؛ نـوعی از وابسـتگی کـه تنهـا میـان موجـوداتی 

  ردد.گکه رابطۀ صورت و صاحب صورت داشته باشند، تصویر می
جـا اگر عقل صورت خیـالی اَحـد نیـز باشـد بـاز هـم همـین وابسـتگی وجـود دارد، ولـی از آن

کم افلـوطین بـه آن نپرداختـه اسـت، ولـی که اوالً اثبات خیال براي اَحـد جـاي تأمّـل دارد و دسـت
صـورت خیـالی هـم نـدارد تـا عقـل را » او«تـوان نتیجـه گرفـت کـه از نفی صور علمی از اَحد می

کـه، صـورت خیـالی بـودن عقـل مسـتلزم نفـی وجـود ورت خیـالی اَحـد دانسـت. دوم اینبتوان ص
کــه عقــل اولــین موجــود اســت، پــس عقــل صــورت اســت ولــی خــارجی از آن اســت و حــال آن

کـه صـورت علمـی هـم نیسـت؛ زیـرا افلـوطین علـم را از اَحـد نفـی صورت خیـالی نیسـت، چنان
  گوید: کند و میمی
گونــه کــه ، در وراي شناســایی و برتــر از شناســایی اســت و هماناو کــه در وراي عقــل اســت«

» چیـز نیـاز نـدارد، نیازمنـد شناسـایی هـم نیسـت بلکـه شناسـایی در جـوهر دوم قـرار داردبه هیچ
). بنـابراین اَحـد صـورت علمـی هــم نـدارد تـا عقـل کــه صـورت اَحـد اسـت، صــورت 12، 3، 5(

لی بـودن عقـل، بـر صـورت علمـی بـودن او علمی باشد، عـالوه بـراین، اشـکال دومِ صـورت خیـا
نیز وارد است، پس او اگرچه صورت اسـت ولـی نـه صـورت خیـالی اسـت و نـه صـورت علمـی. 

  پس چگونه صورتی است؟
هایی کـه افلـوطین بـراي بیـان کیفیّـت پیـدایش عقـل از اَحـد و نیـز چگـونگی ارتبـاط از تمثیل

کـه عقـل، صـورت اَحـد اسـت پـی بـرد. ز اینتـوان بـه مقصـود او اارائه کرده اسـت، می» او«آن با 
ــاده خوش ــراي م ــراي بــرف و بــوي خــوش ب ــراي آتــش، و ســرما ب ــا ب ــو او عقــل را ماننــد گرم ب

دانــد. از ایــن تر از همــه، عقــل را ماننــد تــابش خورشــید بــراي خورشــید میدانــد، بلکــه دقیــقمی
  شود:ها چند نکته فهمیده میتمثیل
گونـه کـه گرمـا و سـرما و فـروغ خورشـید نسـبت د، همانـ عقل وجود مسـتقل از اَحـد نـدار1
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به مبدأ پیدایش خـود وجـود مسـتقل ندارنـد. ویژگـی گرمـا، اتّصـال بـه آتـش و ماننـد آن اسـت و 
  گونه است سرما و بوي خوش و فروغ خورشید.همین
تـوان زمـانی را تصـوّر کـرد کـه اَحـد باشـد و عقـل پـذیر نیسـت، نـه میـ عقل از اَحد جدایی2
تـوان زمـانی را تصـوّر کـرد کـه عقـل از اَحـد جـدا شـده باشـد و بـه وجـود خـود شد و نـه مینبا

تـوان از خورشـید جـدا کـرد و بـوي خـوش را گونـه کـه فـروغ خورشـید را نمیادامه دهـد؛ همان
بو دور ساخت. نـه خورشـید بـدون فـروغ قابـل تصـوّر اسـت و نـه فـروغ جـداي از از مادة خوش

  خورشید.
گونـه کـه متناسـب بـا وجـود خـودش اسـت، دارد. که اَحـد دارد، عقـل نیـز، آن چه راـ هر آن3

» او«صــادر و تولیــد شــده باشــد، بایــد بــه معنــایی خــاص » او«چــه کــه از آن«بــه تعبیــر افلــوطین، 
تـوان گفـت کـه چـه گفتـه شـد، می). بـا توجـه بـه آن6،1،5». (داشـته باشـد» او«باشد و شباهتی با 

کـه عقـل بـراي اَحــد اسـت، صـورت مرآتـی اسـت، صـورتی کــه از  مقصـود افلـوطین از صـورتی
رو، از سـویی تـا اَحـد باشـد و چیـزي کـه شـود؛ از ایـنچیزي در آینه یا شیء شفاف، مـنعکس می

گـردد کننده صورت اَحد باشـد، وجـود داشـته باشـد، صـورت مرآتـی اَحـد از او جـدا نمیمنعکس
ت اسـت کـه مـرآت نـام دارد و از سـوي بلکه تا اَحـد باشـد صـورت او نیـز هسـت. همـان صـور

گونـه اسـتقاللی بـراي دیگر جدایی این صورت از اَحـد بـه منزلـه نفـی صـورت اسـت، یعنـی هیچ
شـود. او در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره ضـرورت پیونـد عقـل بـا احـد، بـه صـورت آن تصوّر نمی

  گوید:کند و میمرآتی تصریح می
رورت نــدارد کــه تصــویر بــه صــورت اصــلی اگــر بــر ایــن ســخن ایــراد بگیرنــد و بگوینــد ضــ

گونه کـه پـس از دور شـدن آتـش یـا از بـین رفـتن آن، ممکـن اسـت گرمـا در وابسته باشد، (همان
جسم گـرم شـده، بـاقی بمانـد) پاسـخ خـواهیم داد کـه تصـاویر بـا یکـدیگر تفـاوت دارد. تصـویر 

ــژه ــی وی ــل، معن ــودن عق ــورد تصــویر و صــورت اصــلی، اگــر مراب دشــان تصــویري اي دارد. در م
سـازد، بایـد بـدین حقیقـت توجـه کننـد کـه ایـن تصـویر را صـورت اصـلی است کـه نگـارگر می

تـوان پدید نیاورده بلکه نگـارگر سـاخته اسـت. حتـی اگـر نگـارگري تصـویر خـود را بسـازد، نمی
چــه گفــت کــه آن تصــویر را او پدیــد آورده اســت؛ زیــرا ســازنده تصــویر، تــن نگــارگر نیســت. آن

هاســت. در واقــع شــود، نگـارگر نیســت بلکــه بـه هــم پیوسـتن رنگش آن تصـویر میسـبب پیــدای
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تـوان بـا تصـویري کـه از چیـزي در تصویر به معنـی واقعـی نیسـت. تصـویر نگاشـته شـده را نمی
زیـرا تصـویرهاي نـوع اخیـر، وجـود «آیـد یـا بـا سـایه چیـزي، قیـاس کـرد؛ آب یا آیینه پدیـد می

آینــد و چــون از آن جــدا صــاحب تصــویر دارنــد و از آن می خــود را بــه معنــی راســتین کلمــه از
). پــس افلــوطین عقــل را صــورت اَحــد 10، 4، 6». (شــوند ممکــن نیســت در حــال وجــود بماننــد

ــراي می دانــد. صــورت بــودن عقــل بــراي او، هماننــد صــورت بــودن صــورت مرآتــی یــا ســایه ب
ت مرآتـی بـا صـاحب صاحب صورت و سـایه اسـت و رابطـه عقـل بـا اَحـد هماننـد رابطـه صـور

رو، عقـل هـم عـین تعلّـق بـه اَحـد اسـت و هـم رقیقـه او آن و سایه با صاحب سایه است؛ از ایـن
هـاي گرمــی و آتـش، ســردي و بــرف و ماننـد آن دقیقــاً بیـانگر رابطــه عقــل و و شـبیه او. امــا مثال
رمـی را امـا در مـورد گرمـی و آتـش، راسـتی ایـن اسـت کـه گ«گویـد: رو، میاَحد نیسـت؛ از ایـن

  (همان).». توان تصویر آتش دانستنمی
نـه تنهــا ایــن وابســتگی تــام دربـاره عقــل صــادق اســت، بلکــه دربـاره کــل جهــان هــم صــادق 

اي از هستی نسـبت بـه مرتبـه پـیش از خـود هماننـد صـورت مرآتـی اسـت و کـل است. هر مرتبه
و ـ کـه تصـویر چیـزي  گونـهگونـه اسـت. بـه تعبیـر افلـوطین، همانجهان نیز نسبت به اَحد همین

چـون از منبـع وجـود خـود قطـع شـود، دیگـر وجـود نـدارد و ـ هم چنین روشنایی، از نگاه عرف 
ــهچنانهم ــه ب ــه وجــود خــود را از دیگــري دارد و تصــویر آن دیگــري ک ــزي ک طور کلــی هــر چی

توانــد بمانــد، ایــن نیروهــا اســت، چــون از آن دیگــري جــدا گــردد، در حــال وجــود نمی
ــ ــه از کــل هســتی می(موجــودات) ه ــد، اگــر از او جــدا شــوند، دیگــر وجــود نمیم ک ــد آین توانن

  ).  4،9،6.ك. رداشت. (

  ـ صدور نفس 9ـ1ـ2

کیفیّت پیدایش نفـس هماننـد پیـدایش عقـل اسـت و نسـبت نفـس بـا مبـدأ صـدور خـود نیـز 
گونـه کـه عقـل، صـورت اَحـد اسـت، نفـس همانند نسبت عقل با مبـدأ صـدور خـود اسـت. همان

گونـه کـه عقـل صـورت مرآتـی اَحـد اسـت، نفـس نیـز صـورت ورت عقـل اسـت و هماننیز صـ
گونه کـه صـورت مرآتـی هـر چیـزي بـا خـود آن چیـز شـباهت دارد، مرآتی عقل است و نیز همان

گونـه کـه اَحـد بـه رو، عقل با اَحـد شـباهت دارد، نفـس نیـز بـا عقـل شـباهت دارد. همانو از این



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 فلوطین ـ بخش اولهاي افصل دوم: اندیشه

 359

آورد، عقــل نیــز بــه خــاطر پــري و کنــد و عقــل را پدیــد مــیخــاطر پــري و لبریــزي، فیضــان مــی
عقـل کـه تصـویري از واحـد «آورد. بـه بیـان افلـوطین، کند و نفـس را پدیـد مـیلبریزي فیضان می

چـه از طریـق ایـن فیضـان شـود و آنکند یعنـی چـون پـر اسـت لبریـز میاست، از واحد تقلید می
، تصـویر واحـد اسـت. ایـن نیـروي اثـربخش گونـه کـه خـودآید تصویري از اوست همانپدید می

  ).1،2،5». (شود نفس استکه از عقل صادر می
کنـد و تفاوت نفس با مبدأ خود در این اسـت کـه مبـدأ نفـس یعنـی عقـل در حـالی فیضـان می

گونـه کـه مبـدأ عقـل یعنـی اَحـد در آورد کـه سـاکن و ثابـت اسـت، همانآثار خـود را پدیـد مـی
آورد ولـی نفـس در حـال سـکون و ثبـات چیـزي ایجـاد پدیـد مـی حال ثبـات و سـکون، عقـل را

ــه آفــرینش نمینمی ــر میکنــد و دســت ب ــد، بلکــه در حــال حرکــت و جنــبش، خلــق اث کنــد و زن
  آورد.افعال خود را پدید می

تعابیر مربوط به نسـبت نفـس بـا عقـل در بیـان افلـوطین از سـویی بـا تجلّـی و ظهـور تناسـب 
دهنده فقـر، ربـط، تعلّـق و وابسـتگی تـام و تمـام نفـس بـه عقـل نشـان بسیار دارد و از دیگر سـو،

بـه هرحـال، نفـس تصـویري «گویـد: است. وي پس از بیـان ارجمنـدي و خـدایی بـودن نفـس می
اي اسـت شـود، تصـویري از اندیشـهاي کـه بـا زبـان بیـان میگونـه کـه اندیشـهاز عقل است، همان

زبـان آمـدة عقـل اسـت و نیـروي زنـدگی اسـت کـه از که در نفس جاي دارد، نفس نیز اندیشۀ بـه 
گونـه کـه در مـورد آتـش بایـد میـان کـه چیـزي دیگـر هسـتی بیابـد همانترواد بـراي اینعقل می

بخشــد، فــرق نهــاد منتهــا دربــاره نیــروي عقــل گرمــایی کــه در درون آن اســت و گرمــایی کــه می
ــی ــرون م ــویی از آن بی ــه گ ــان اندیشــید ک ــد چن ــننبای ــرا ای ــرو در خــود آن می رود؛ زی ــدنی ». مان

)3،1،5.(  
گـردد و بـه خلـق شـود و لبریـز میبه خاطر همین هماننـدي اسـت کـه از مبـدأ خـویش پـر می

گـردد و بـا نظـر یـا حرکـت بـه پردازد. بـا نظـر بـه مبـدأ خـود، از فـیض او لبریـز میآثار خود می
آیــد نفــس دیــد میآفرینــد. تصــویر نفــس کــه بــا نــزول آن پمــادون خــود، تصــویر خــویش را می

گانه (احـد، عقـل، نفـس) طبیعـت کـه محـل حیوانی و نباتی است. بدین ترتیب پـس از اقـانیم سـه
آیــد و نفــس عامــل پیــدایش، دوام و بقــاي آن حــد و انــدازه اســت، پدیــد میهــاي بیظهــور کثرت

است، زیرا نفس دو جنبه و دو روي دارد؛ بـا یکـی نظـر بـه عقـل کـه مبـدأ و مـافوق خـود اسـت، 
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گـردد و رویـی بـه مـادون خـود دارد و بـا ایـن دارد، با این روي است که از فـیض عقـل لبریـز می
  گردد. روي است که سبب پیدایش طبیعت می

به تعبیر افلوطین، برتـرین وجـه و روي نفـس کـه رو بـه عـالم بـاال دارد و همـواره پـر اسـت و 
مانــد جــا میکنــد، در همآنیهمیشــه از حقیقتــی کــه بــر فــراز آن اســت، کســب روشــنایی و نــور م

یابــد. شــود و ســریان میمنــد میمنــدي روي نخســت، بهرهولــی روي دیگــر نفــس بــه طفیــل بهره
  ).5،8،3.ك. رچه نفس پیوسته در سریان است و سیر و حرکت آن دائمی است. (

نفس در وجه نخسـت خـود پیوسـته ثابـت و سـاکن و متّصـل بـا مبـدأ خـویش و در وجـه دوم 
رســاند و اقصــی جا میجاگیر اســت و حیــات را بــه همــهســاري و جــاري و همــهخــود اســت کــه 

سازد. به تعبیـر دیگـر، نفـس کـه بـا فـرود آمـدن خـود، بـه نقاط عالم طبیعت را از آن برخوردار می
آیـد، زیـرا اگـر بـه کلـی فـرود آمـده بـود، دیگـر در پردازد، بـه کلـی فـرود نمیآفرینش طبیعت می

اي بــود و دیگــر ســریان پیوســته نداشــت. ســریان ایــن جویبــار در نقطــهجا نبــود بلکــه تنهــا همــه
ــه خیــز را از حیــات ســیراب میهاي حاصــلپایــان کــه در مســیر خــود همــه ســرزمینبی ســازد، ب

خاطر اتّصال و پیوند آن بـا سرچشـمه حیـات اسـت، چـه اگـر پیونـد آن بـا سرچشـمه قطـع شـده 
  رسید.هاي دیگر نمیه سرزمینبود، در نخستین پاره زمین متوقّف شده بود و ب

  ـ ازلیّت آفرینش10ـ1ـ2

با توجه به چگونگی آفرینش و نظریـه فیضـان کـه پـیش از ایـن بـدان اشـارت رفـت، پیداسـت 
توانـد آغـاز و انجـامی داشـته باشـد، ویژه آفـرینش عـالم عقـل از نظـر افلـوطین نمیکه آفرینش بـه

دث و تغییـرات بیرونـی اَحـد نیسـت؛ زیـرا که بر اسـاس ایـن نظریـه، فیضـان، معلـول حـواچه این
که گفته شد، تغییرپذیري بـا اَحـد بلکـه بـا عقـل نیـز سـازگار نیسـت؛ بنـابراین، فیضـان بـراي چنان

ایـن جهـان نـه «گویـد: اَحد ذاتی است و فیض او ازلی و ابـدي اسـت، بـدین جهـت اسـت کـه می
ادام کـه عـالم عقـل هسـت آغازي داشته است و نه پایـانی خواهـد داشـت بلکـه قـدیم اسـت و مـ

  ). درباره این سخن افلوطین دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد:7،9،2» (ابدي خواهد بود.
ــی نخســت این ــدیم ذات ــدیم، برحســب اصــطالحات فلســفه عصــر حاضــر، ق کــه مقصــود از ق

 نیست؛ زیرا قدیم ذاتی بودن هـر موجـودي غیـر از احـد، بـا احـدیّتِ اَحـد تنـاقض دارد. بـه تعبیـر
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شناسی افلوطین بر اصل بنیادین اَحـد بنـا شـده اسـت و فیضـان اَحـد اسـت کـه سـبب دیگر، جهان
اي بــر مرتبــه پــیش از خــود، شــود. توقّــف هــر مرتبــهپیــدایش عــالم عقــل و پــس از آن، نفــس می

توقّف و وابسـتگی سـایه بـر صـاحب آن و یـا صـورت مرآتـی بـر اصـل خـویش اسـت؛ بنـابراین، 
ــس از آن  ــل و پ ــراي عق ــنهیچب ــت؛ از ای ــوّر نیس ــل تص ــندگی قاب ــتقالل و خودبس ــه اس رو، گون

  تواند قِدم ذاتی باشد.مقصود از قدیم بودن جهان، نمی
مـادام کـه عـالم عقـل هسـت، ابـدي خواهـد بـود «گویـد: که این سخن افلوطین کـه میدوم این

در واقـع او اي نیسـت کـه مقـدم و تـالی آن یکـی باشـد. (همان). تکرار نیست و در حکـم شـرطیه
گوید که اگـر جهـان ابـدي باشـد، ابـدي اسـت بلکـه مقصـود وي ایـن اسـت کـه اگـر جهـان نمی

وجــود یابــد، اگرچــه وجــود آن در یــک لحظــه باشــد، ابــدي خواهــد بــود. بــه تعبیــر دیگــر، اگــر 
فرض وجود جهـان بـا توجـه بـه نظریـه فیضـان، ضـروري اسـت، ایـن جهـان هـم قـدیم و ازلـی 

). 20،8،6کنــد؛ (، تعبیــر می»زاییــدن ازلــی و ابــدي«وي از آفــرینش بــه  خواهــد بــود و هــم ابــدي.
زیرا مقتضاي نظریه فیضـان نـه تنهـا پیـدایش جهـان اسـت و نـه تنهـا ازلیّـت آن، بلکـه ابـدیّت آن 

پـذیر نیز هست. اَحد بـدون فیضـان و فیضـان بـدون جهـان و جهـان بـدون ابـدیّت و ازلیّـت، تبیین
ابـدیت، ازلیّـت، جهـان یـا فیضـان، سـلب احـدیّت را از اَحـد و  نیست. نیست انگاشـتن هریـک از

ــال دارد؛ از این ــه دنب ــودن آن را ب ــد نب ــع اَح ــودن آن و در واق ــامع نب ــیط و ج ــه بس ــت ک روس
». شــوداي دیگـر آغـاز میگیـرد و هربـار نقطـهپذیري جهـان مـا هـر بـار از نـو صــورت میشـکل«
)14،3،4  .(  

رد و پــیش از آن وجــود نداشــت، ناچــار بایــد بپــذیریم اگــر بگــوییم جهــان آغــازي در زمــان دا
بـاره اندیشـیده اسـت کـه جهـان چگونـه بایـد بـه وجـود پیش از آفـرینش جهـان در ایـن«که خدا 

کـه ایـن امـر بـا ). و حـال آن1،2،3» (جا کـه ممکـن اسـت، نیـک باشـدتواند تا آنآید و چگونه می
کـه حصـولی بـودن علـم او را در پـی این بساطت، لبریزي و فیضـان او سـازگار نیسـت، عـالوه بـر

دارد که هیچ کدام با مبانی افلوطین سـازگار نیسـت. بـه تعبیـر دیگـر، تصـور آغـاز زمـانی آفـرینش 
ولــی اگــر بگــوییم کــه جهــان قــدیم اســت و در هــیچ زمــانی «بــا تغییرپــذیري اَحــد همــراه اســت. 

اسـت کـه تقـدیر دربـاره چنین نبوده است که جهـان موجـود نباشـد، یگانـه سـخن درسـت... ایـن 
جهان چنین است که جهان مطـابق بـا عقـل(کلی) اسـت و عقـل پیشـتر از جهـان اسـت، ولـی ایـن 



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 فلوطین ـ بخش اولهاي افصل دوم: اندیشه

 362

پیشتر بـودن، تقـدّم زمـانی نیسـت بلکـه بـه ایـن معنـی اسـت کـه جهـان از عقـل برآمـده اسـت و 
عقــل ذاتــاً پــیش از جهــان اســت و علّــت جهــان اســت و صــورت اصــلی و سرمشــقی اســت کــه 

  (همان). » آن است.جهان تصویر 
ــین موجــود به ــاره صــدور اول ــهتعــابیر افلــوطین درب اي اســت کــه اوالً دقیقــا همــان معنــی گون

ــور را می ــان میرســاند و دوم اینظه ــور را بی ــین ظه ــا اول ــت صــادر نخســتین ی ــه، ازلیّ ــد. او ک کن
ــد: می ــرد «گوی ــز دوم گ ــن چی ــرا می» او«ای ــهرا ف ــرد و هال ــه از گی ــی ک ــت از درخشش او اي اس
). عقـل کلـی یـا صـادر نخسـت، نسـبت بـه اَحـد 6، 1، 5». (سـاکن اسـت» او«تابد در حالی که می

  همانند هاله جسم نورانی است. 
گونـه اسـتقاللی دربـاره آن هاله جسـم نـورانی اوالً چیـزي غیـر از نـور آن جسـم نیسـت و هیچ

دور گشـتن از آن  شـود. جداشـدن وشود و بـه همـین خـاطر اسـت کـه از آن جـدا نمیتصوّر نمی
ــد. دوم اینســبب می ــاقی نمان ــرود و چیــزي از آن ب ــه از میــان ب ــوازم شــود کــه هال ــه از ل کــه، هال

جدانشدنی جسم نورانی است. نـه در آغـاز از آن جـدا بـود و نـه در بقـاء و دوام. بـه تعبیـر دیگـر، 
اي هکــه ممکــن نیســت کــه هالــممکــن نیســت جســمی نــورانی باشــد و هالــه نداشــته باشــد، چنان

باشد ولی به گرد آن جسم حلقـه نـزده باشـد، پـس تـا آن جسـم نـورانی بـود، هالـه نیـز بـود و تـا 
کـه، چـون هالـه چیـزي غیـر از جسـم نـورانی جسم نورانی باشد، هاله هم خواهـد بـود. سـوم این

نیست، چه اگر غیـر از آن بـود، جـدایی از آن بـرایش ممکـن بـود؛ بنـابراین، پدیـد آمـدن، صـدور، 
  مانند آن به معنی عرفی درباره هاله صادق نیست.خلق و 

گونـه کلمـات بـه تعبیـر افلـوطین تنهـا بـه خـاطر تبیـین تقـدّم و تـأخّر علّت بـه کـار بـردن این
ــه یکــدیگر  ــز نســبت ب ــانی) دو چی ــر زم ــه(غی ــودن خــاطر ب ــودن یکــی و دوم ب ــین نخســتین ب تبی

رســاند. او بــه ات یــاد شــده را میکنــد دقیقــاً نکــهــایی کــه افلــوطین ارائــه میدیگــري اســت. مثال
گــردد؛ شــود کــه از آن ســاطع میآتــش ســبب واقعیــت یــافتن گرمــایی می«گویــد: عنــوان مثــال می

تر از دهـد. مثـالی روشـندارد بلکـه بـه بیـرون از خـود میبرف نیـز سـردي را در خـود نگـاه نمـی
هـا در وجـود از آنبـو هسـتند کـه مـادام کـه وجـود دارنـد و حاضـرند، چیـزي ها، مواد خوشاین
ــراي اطرافیانشــان مطبــوع اســت. بعــالوه، هــر چیــزي کــه رســیده میمی شــود و کامــل آیــد کــه ب
چـه بـه نحـو ازلـی و ابـدي رسـیده و کامـل اسـت، بـه آن کنـد. ولـیگردد، شروع به تولیـد میمی
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  ).6، 1، 5» (کند.نحو ازلی و ابدي، چیزي ازلی و ابدي، تولید می
، هماننـد نسـبت گرمـا بـه خورشـید، سـرما بـه بـرف، بـوي خـوش نسبت عقـل کلـی بـه احـد

بـو اسـت. سـرما و گرمـا و بـوي خـوش نـه چیـزي غیـر از بـرف و آتـش و نسبت به مـواد خوش
بو اسـت؛ نـه جـداي از آن اسـت و نـه از آن پدیـد آمـده اسـت تـا سـخن از چگـونگی ماده خوش

  مطرح شود. و چرایی پدید آمدن آن باشد و به دنبال آن گمانه نیازمندي

  ـ غایت آفرینش11ـ1ـ2

هاي اساسـی ایـن اسـت کـه چـرا جهـان آفریـده شـده اسـت؟ بـه تعبیـر دیگـر، یکی از پرسش
چرا احد، عالم عقـل را آفریـد و چـرا عقـل عـالم نفـس را و نفـس عـالم طبیعـت را آفریـد؟ اَحـد 

آورد و مـیآفریـد، آن را بـه دسـت ندر آفرینش عقل، در پـی یـافتن چـه چیـزي بـود کـه اگـر نمی
بایـد جهـان آفریـده  شـود کـه بـراي رفـع آن نقـصاگر عقل و نفـس نبـود چـه نقصـی تصـوّر می
اي دارد کـه اگـر آفریـده نشـده بـود، نداشـت؟ پاسـخ شود یا اینک که آفریده شده اسـت چـه ثمـره

شـود هـا سـبب میافلوطین به پرسش از غایت آفـرینش چنـد نکتـه اساسـی دارد کـه توجـه بـه آن
  غایت جهان چنان روشن و بدیهی شود که نیازي به پاسخ نداشته باشد. که مسأله

هایی در جـایی درسـت اسـت کـه موضـوع مـورد نکته نخسـت ایـن اسـت کـه چنـین پرسـش
توانـد مـورد پرسـش قـرار پرسش آغاز زمـانی داشـته باشـد. سـاختمانی کـه آغـاز زمـانی دارد، می

مـانی نـدارد، موضـوع چنـین پرسشـی نیـز گیرد که چرا ساخته شده است؟ ولی چیـزي کـه آغـاز ز
گیــرد. در واقــع جهــان پیشــینه عــدمی زمــانی نــدارد تــا بــا توجــه بــه آن پیشــینه عــدمی، قــرار نمی

  مورد پرسش واقع شود. جهان همیشه بوده و هست و خواهد بود؛ ازلی و ابدي است.
گـردد یپرسش درباره علّت پیدایش جهان بـا ایـن وصـف، بـه پرسـش دربـاره وجـود آن بـاز م

گــردد کــه جهــان چــرا بــوده و هســت و خواهــد بــود؟ گــویی و در واقــع بــه ایــن پرســش بــاز می
چنین پرسشـی دربـاره جهـان بـه همـان انـدازه رواسـت کـه دربـاره آفریننـده جهـان رواسـت. بـه 

ایـن پرسـش کـه نفـس چـرا جهـان را سـاخته و پدیـد آورده اسـت، همـان انـدازه «تعبیر افلوطین، 
سـازد؟ زیـرا ایـن پرسـش ی بپرسـد: نفـس چـرا هسـت و سـازنده چـرا مینادرست است کـه کسـ

گر دربـاره چیـزي کـه قـدیم و ابـدي اسـت، قائـل بـه آغـاز زمـانی بدین معنی است که اوالً پرسش
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ــه 8،9،2». (اســت ــوط ب ــزي، مرب ــدایش چی ــی پی ــدارد و پرســش از چرای ــانی ن ــاز زم ــان آغ ). جه
  گونه نیست.ان اینچیزهایی است که آغاز زمانی داشته باشد که جه

ــده ــاره آفرینن ــین پرسشــی را درب ــه چن ــن اســت ک ــه دوم ای ــه اي مینکت ــود ک ــوان مطــرح نم ت
تــوان پرســید کــه چــرا تغییرپــذیر باشــد؛ اگــر فاعــل داراي تحــوّالت درونــی و بیرونــی باشــد، می

ی تـوان پرسـید کـه کـدام تغییـر و تحـوّل درونـی یـا بیرونـچنین کاري را انجـام داد و در واقـع می
سبب انجام چنین کاري شـده اسـت، ولـی اگـر فاعـل بسـیط باشـد و هرگونـه تغییـر و تحـوّلی در 
ــر و  مــورد او محــال باشــد، پرســش از چرایــی انجــام کــار کــه در واقــع پرســش از پیــدایش تغیی

  تحوّل در اوست، نادرست است.
ه گیـرد کـه چـچنین فاعلی کـه هـیچ تغییـري بـراي او ممکـن نیسـت مـورد پرسـش قـرار نمی

نــوع تغییــري در او ایجــاد شــده اســت. بــه بیــان افلــوطین، ایــن پرســش بــدین معنــی اســت کــه 
برد کـه سـازنده، بـه علّـت تحـوّلی کـه در او رخ داده اسـت، جهـان را آفریـده گر گمان میپرسش«

کـه اَحـد کـه بسـیط مطلـق اسـت از هـر گونـه تغییـر و تحـوّلی پیراسـته (همان). و حـال آن» است
  شود.چنین پرسشی درباره او مطرح نمی است؛ بنابراین،

کــه، پرســش دربــاره امــوري سزاســت کــه ممکــن باشــد، بــود و نبــود آن برابــر نکتــه ســوم این
گاه یکی بر دیگري تقـدّم و تـرجیح یابـد. در ایـن صـورت علّـت تقـدّم یـا تـرجیح مـورد باشد، آن

ــا وجــود جهــاگیــرد. آیــا آفــرینش جهــان همینپرســش قــرار می ــه اســت. آی ن امــري ممکــن گون
  الوجود است که در صورت وجود یافتن، علّت آن مورد پرسش قرار گیرد؟ 

اگرچه بر حسـب ظـاهر جهـان ممکـن الوجـود اسـت؛ ولـی بـا وجـود علّـت تامّـه هـر معلـول 
بخــش آن، ضــروري شــود. جهــان نیــز بــا توجــه بــه علّــت هســتیممکنــی، وجــودش ضــروري می

ف معلـول از علّـت را در پـی خواهـد داشـت کـه الوجود اسـت؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت، تخلّـ
محال است، پـس جهـان حتـی اگـر ذاتـاً هـم ممکـن باشـد، ولـی بـا توجـه بـه علّـت تامـه خـود، 

آموز نیسـت؛ زیـرا اگـر پرسـیده شـود کـه چـرا ضروري اسـت. پرسـش از امـر ضـروري، معرفـت
  جهان که ممکن است پدید آمد؟

ود داشـت، وجـود آن نیـز ضـروري اسـت و پاسخ آن این اسـت کـه چـون علّـت تامّـه آن وجـ
گونـه اسـت کـه نفـس کلـی نسـبت بـه عدم آن محال. جهان طبیعـت نسـبت بـه نفـس کلـی همان
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عقل و عقل نسبت بـه اَحـد اسـت. اَحـد علّـت تـام عقـل اسـت؛ بنـابراین، وجـود عقـل ضـروري 
گونـه اسـت. ایـن است و عقل نیـز نسـبت بـه نفـس و نفـس نیـز نسـبت بـه جهـان طبیعـت همین

ضــروري بــود کــه ایــن جهــان پدیــد آیــد ... عــالم عقــل نیــروي «گویــد: اســت کــه افلــوطین می
(همـان). و امـور ضـروري، » انگیز دارد؛ بنـابراین، ضـروري بـود کـه تولیـد کنـد و بیافرینـداعجاب
  پذیر نیست.پرسش

 



  
  
  
  
  

  بخش دوم: انسان پیش از طبیعت
  

هــا از جــا کــه مراتــب فــرودین هســتی، صــورت مراتــب فــرازین آن اســت و انفکــاك آناز آن
چـه کـه در مرتبـۀ فـرودین هسـت، در مرتبـۀ بـاالتر نیـز اصل خویش نـاممکن اسـت، بنـابراین، آن

ــۀ پــیش از طبیعــت هــم هســت. در  ایــن هســت، پــس انســان اگرچــه در طبیعــت اســت، در مرتب
  پردازیم.چه که به بودن انسان در مرتبۀ پیشتر ارتباط دارد میبخش به آن

  ـ نفس کلی و جزئی 1ـ2ـ2

خود تفـاوتی هسـت؟ اگـر تفـاوتی خوديآیا میـان نفـس جزئـی و حقیقـت نفـس یـا نفـس بـه
ادراك حسـی و انفعـال و «باشد باید نفس جزئـی چیـز مرکبـی باشـد و شـاید بتـوان پـذیرفت کـه 

). ولــی اگــر میــان آن دو تفــاوتی 2،1،1» (ی همــه حــاالت نیــک و بــد بــدان تعلّــق داردطور کلــبــه
خود باشـد، در خودينباشد و نفس جزئی همـان نفـس کلـی باشـد و نفـس انسـان همـان نفـس بـه

یــک از ایــن جــا کــه نفــس (نفــس جزئــی) نــوعی ایــده (صــورت) اســت، هیچایــن صــورت از آن
د و خــود نفــس نــه عواطــف دارد نــه عقایــد و نــه تفکــر، هــا و حــاالت جــایی در او ندارنــفعالیت

گونـه چیزهـا از آن باشـند، بایـد در هـر چیـزي کـه نفـس دارد، پیوسـته وجـود داشـته زیرا اگر این
کــه برخــی نــاك، چنانکــه وجــود ندارنــد. برخــی گــاهی شــادند و گــاهی انــدوهباشــند و حــال آن

صــاف موجــودات زنــده یــا انســان بــه گونــه اســت اتّدیگــر گــاهی دلیرنــد و گــاهی ترســو و همین
  صفات یاد شده.
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  ـ تقسیم پذیري نفس2ـ2ـ2

تــوان گفــت کــه جزئــی از نفــس یــا عقــل در ناپذیرنــد، نمیجــا کــه عقــل و نفــس تقســیماز آن
آینـد کـه کننـد و بـه حـدّي پـایین میانسان وجود دارد بلکه باید گفت کـه عقـل و نفـس تنـزّل می

مـا «آن برخـوردارگردیم. بـه تعبیـر افلـوطین، ه باشـند و مـا از با حد و قالب نفس ما تناسـب داشـت
). مرتبــه نخســت اَحــد اســت، 8،1،1». (وریمدر مرتبــه ســوم جــاي داریــم و از نفــس جهــان بهــره

ناپذیر اسـت، نفـس جهـان تقسـیم«مرتبه دوّم عقل و مرتبه سـوم، نفـس اسـت. بـه تعبیـر افالطـون، 
(تیمـائوس، » شـود.ها تقسـیم میت چـون در بـدنپذیر اسـچون در جهـان معقـول اسـت و تقسـیم

پذیر اسـت چـون در تمـام راسـتی کـه نفـس از جهـت ارتبـاط بـا جهـان جسـمانی تقسـیمبه). «35
تابــد و هــا میها حاضــر اســت و در آننمایــد کــه در جســمکیهــان تنهــا و یکــی اســت؛ چنــان می

موجـودات را از ترکیـب آورد، ولـی چنـان نیسـت کـه ها را به صـورت موجـودات زنـده درمـیآن
مانــد و تنهــا تصــاویري از بــدن و ذات خــود پدیــد آورد بلکــه او در نــزد خــود و بــراي خــود می

). و در 8،1،1» (شــود.هاي بســیار نمایــان میاي کــه در آیینــهدهــد، ماننــد چهــرههــا میخــود بــه آن
ن هماننـد تعـدّد پـذیري آپـذیري اشـیاء مـادي نیسـت. تقسـیمپـذیري آن، ماننـد تقسـیمواقع تقسیم

  هاي متعدّد است.صور مختلف یک چیز در آیینه

  ـ رابطه نفس جزئی با نفس کلی و عقل3ـ2ـ2

از دیـدگاه افلــوطین مــا صــور مرآتـی نفــس کلــی هســتیم و آن نیـز صــورت مرآتــی عقــل و آن 
تــوان گفــت کــه نفــس تقســیم شــده اســت و هــم رو، هــم مینیــز صــورت مرآتــی احــد؛ از ایــن

سیم نشـده اسـت. از جهـت صـورِ بسـیارِ آن، کـه هرکـدام در عـالم فروتـر، نفسـی توان گفت تقمی
هــاي آننــد، بنــابراین ذات آن اســت، تقســیم شــده اســت و از ایــن جهــت کــه نفــوس همــه عکس

ــاهر و بســاطت از جهــت ذات اســت. تقســیم نشــده اســت؛ تقســیم پذیري از جهــت صــور و مظ
گمـان عقـل نیـز بـه عنـوان اصـلی واال در بی« همین نسبت را با عقـل نیـز داریـم اگرچـه باواسـطه.

آن مشـترکند یـا در مـورد هـر  اي اسـت کـه همـه آدمیـان درگونـهما هست ولی بودن او در ما یا به
اي خاص است و یا هم بـه صـورت مشـترك و هـم بـه صـورت خـاص. بـه صـورت گونهفردي به

اسـت، زیـرا هـر فـردي جا همـان اسـت؛ خـاص پذیر نیسـت و در همـهمشترك هست، زیرا تقسیم
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). همــین نسـبت را بــا دو واسـطه بــا اَحــد 8،1،1». (تمـام آن را در برتــرین بخـش نفــس خـود دارد
  نیز داریم.

  ـ رابطه نفس جزئی با اَحد یا ظهور اَحد در انسان4ـ2ـ2

ــاره از آن ــه هنگــام اندیشــه درب ــایی ســروکار دارد و ب ــا عــدالت و زیب جاکــه نفــس اندیشــنده ب
ــاره مطابقــت آناشــیاء و امــور م ســازد و هــا بــا عــدالت و زیبــایی پرســش مطــرح میختلــف، درب

اي در نفـس پدیـد آیـد کند، بنابراین، باید عـدالتی وجـود داشـته باشـد تـا چنـان اندیشـهداوري می
هـا بـا سـنجد و از کجـا بـه مطابقـت یـا عـدم مطابقـت آنوگرنه نفس، امـور را بـا چـه چیـزي می

  برد؟عدالت و زیبایی پی می
ــایی میهمین ــاره عــدالت و زیب اندیشــد، خــواه پیوســته باشــد و خــواه مقطعــی، کــه نفــس درب

دهنده این است کـه خـود عـین عـدالت و زیبـایی نیسـت. اگـر عـین عـدالت و زیبـایی بـود، نشان
نباید درباره آن بیندیشـد؛ زیـرا در ایـن صـورت، میـان خـود و عـدالت و زیبـایی جـدایی انداختـه 

کـه فـرض ایـن اسـت کـه آناره عدالت و زیبایی بیندیشد نـه دربـاره خـود، بـا است تا توانسته درب
خود عین عـدالت اسـت، پـس عـین عـدالت بـودن، نـاتوانی از اندیشـیدن دربـاره علّـت و زیبـایی 

  اندیشد، پس نفس عین عدالت نیست.ها میکه نفس درباره آنرا به همراه دارد و حال آن
توانســت و زیبــایی نیســت؛ زیــرا در ایــن صــورت نمیهمچنــین، نفــس علّــت پیــدایش عــدالت 

هــا بیندیشــد، پــس عــدالت و زیبــایی را دیگــري در نفــس پدیــد هــا دربــاره آنپــیش از ایجــاد آن
آورده اســت و او عقــل اســت و چــون عقــل اولــین موجــود اســت، عــدالت و زیبــایی بایــد در آن 

کــه گفتــه شــد، گــر، چنانوجــود داشــته باشــد و چــون امــري عارضــی بــر آن نباشــد. بــه تعبیــر دی
اندیشــد، یــا دربــاره عــدالتی اندیشـیدن، ذاتــیِ عقــل اســت، عقــل کــه دربـاره عــدالت و زیبــایی می

اندیشد کـه در عقـل وجـود دارد یـا عـدالتی کـه بیـرون از عقـل وجـود دارد؛ عـدالتی بیـرون از می
رده اسـت و کـه عقـل آن را پدیـد آوعقل وجـود نـدارد، زیـرا هـیچ عـدالتی وجـود نـدارد مگـر آن

  اگر عقل آن را پدید آورده است نخست آن را داشته است و در دیگران پدید آورده است.
ــان دیگــر، چنان ــه بی ــد ب ــه شــده اســت، اَحــد فاق کــه در بســاطت و نفــی صــفات از اَحــد گفت

هرگونه صفت یـا اسـم و حـدي اسـت کـه نشـان از ترکیـب داشـته باشـد، پـس عـدالت و زیبـایی 
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کـه گفتـه شـد، عـدالت و زیبـایی را در خـود نـدارد، و نفـس انسـان نیـز چناندر اَحد وجود ندارد 
چــون اندیشــه و پرســش از عــدالت و زیبــایی فــرع بــر وجــود آن اســت؛ از طرفــی هــم عــدالت و 

  گیرد، پس در عقل است. زیبایی وجود دارد، چون مورد اندیشه نفس قرار می
ز در مـا باشـد و نیـز علّـت عقـل کـه وجود اندیشه درباره علّت مستلزم این اسـت کـه عقـل نیـ

اي بـا پـیش از خـود همچـون که گفتـه شـد نسـبت هـر مرتبـهاَحد است، نیز در ما باشد؛ زیرا چنان
ــه صــاحب آن اســت و انفکاك ــی ب ــهنســبت صــورت مرآت ــر مرتب ــذیري ه ــیش از پ ــه پ اي از مرتب

عـدالت از عقـل  شـود وخود محال اسـت؛ بنـابراین، اندیشـه دربـاره عـدالت، از عـدالت جـدا نمی
دهنده وجـود عقـل و علّـت عقـل یعنـی اَحـد و عقل از احد. پـس وجـود اندیشـه در نفـس نشـان

  گوید:که میدر نفس ماست چنان
پرسـد کـه آیـا ایـن امـر مطـابق عـدالت اسـت و آیـا چون نفس اندیشنده هنگام اندیشـیدن می«

ته باشـد کـه بـه سـبب آن، آن چیز زیباست یا نه، پس به ضـرورت بایـد عـدالتی ثابـت وجـود داشـ
سـنجد تـا بدانـد آیـا چنان اندیشیدنی در نفس پیدا شود وگرنـه، نفـس، امـور را بـا چـه چیـزي می

اندیشـد، پـس اندیشـد و گـاه نمیمطابق عدالت است یـا نـه؟ چـون نفـس دربـاره عـدالت گـاه می
د در مـا باشـد اندیشـد بلکـه همیشـه عـدالت را در خـود دارد، بایـعقل نیز که دربـاره عـدالت نمی
  )11،1،5». (و همچنین علّت عقل، یعنی خدا

ــا وجــود دارد، همانچنان ــز عقــل در م ــد و نی ــه شــد، اَح ــه اجمــال گفت ــه ب ــادّة ک ــه م ــه ک گون
ــهخوش ــورت و ب ــورت در ص ــاحب ص ــود، ص ــروغ خ ــید در ف ــوش، خورش ــوي خ ــو در ب طور ب

ضــور اَحــد در مــا، کلــی، حقیقــت در رقیقــه خــود حضــور دارد. اینــک بایــد بــر آن افــزود کــه ح
گنجـد و حضوري زمانی و مکانی نیسـت؛ زیـرا اَحـد بسـیط مطلـق اسـت و در زمـان و مکـان نمی

نیـز حضــور او در مـا بــه معنــی حضـور اجــزاي او در مــا نیسـت؛ زیــرا فــرض اجـزاء بــا بســاطت 
ــر و  ــر حــاالت و تغیی ــی تغیی ــه معن ــا و دیگــران ب ــز حضــور او در م ــق، ناســازگار اســت و نی مطل

یــک از ایــن امــور بــا اَحــد ســازگار نیســت. حضــور او در مــا هماننــد نیســت؛ زیــرا هیچ تحــوّل او
ــان  ــره در می ــز دای ــا همچــون حضــور مرک ــور خــود اســت ی ــه ن ــان هال ــید در می حضــور خورش

  اندازه آن است.هاي بیشعاع
هاي ماسـت، فـیض و هـا هسـتیبه تعبیر دیگـر، عـالم هسـتی و مراتـب وجـود کـه یکـی از آن
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گونـه کـه فـیض بـدون فیّـاض ممکـن نیسـت، ظهـور بـدون مبـدأ ظهـور نیـز همان ظهور اوست و
یـا مبدأــ در موجـودات، مبـدأ ظهـور اسـت کـه ظهـورات ـ گونـه کـه اصـل معنی نـدارد و همان

یابنـد، اصـل در میـان مـا نیـز اي بـه گـرد خورشـید، حضـور میگیرند و همچون هالـهگرد او را می
  ایم. به بیان افلوطین:ار گرفتهواَحد است که ما گرد او را هاله

بودن خدا در ما چنـان نیسـت کـه بـه اجـزاء تقسـیم شـده باشـد و جزئـی از آن در مـا باشـد، «
بلکه در حالی کـه او همیشـه سـاکن و بـه یـک حـال اسـت و در مکـان نیسـت، در هریـک از مـا، 

ــذیرایی او را دارد، ــت پ ــه قابلیّ ــان می ک ــود را نش ــدخ ــاً). «11،1،5.» (ده ــت می تقریب ــوان گف ت
هاي ي دومی در مـا هسـت؛ او نسـبت بـه مـا همچـون مرکـز دایـره نسـبت بـه شـعاع»او«همچون 

  (ر.ك. همان).» ایم.آن است و ما از طریق این مرکز با او یگانه

  ـ مراتب یا طبقات نفوس 5ـ2ـ2

بنـدي یکی از مباحث مهم مربـوط بـه طبقـات نفـوس، بحـث دربـاره معیـار و مـالك ایـن طبقه
کـه مـالك آن بندي بایـد بـر یـک معیـار و مالکـی اسـتوار باشـد؛ دوم این؛ زیرا اوالً هر دسـتهاست

تـوان یا باید خردپذیر باشد و یـا مـورد توافـق همگـان یـا گـروه خـاص. پرسشـی را کـه اینـک می
هـا در ترتیـب صـدور بنـدي نفـوس چیسـت؟ آیـا جایگـاه آنمطرح نمود این است که مـالك طبقه

رخـورداري آنـان از اسـتعدادهاي مختلـف یـا عقـل یـا علـم یـا لـذت و یـا غیـر از است یا میزان ب
  ها؟ این

ــت طبقــات مختلــف معیــار تقســیم ــه ذات و ماهیّ ــار ب ــا ایــن معی بندي افلــوطین چیســت؟ و آی
مردم مربـوط اسـت و یـا امـري قـراردادي و حـداکثر، امـري انتزاعـی اسـت؟ اگـر بـه ذات انسـان 

یک از افـراد یـک طبقـه بـه طبقـه دیگـر نخواهـد رفـت و هرکـدام هیچ گاهارتباط داشته باشد، هیچ
در جایگاه خاص خـود همیشـه بـاقی خواهنـد مانـد، ولـی اگـر قـراردادي و انتزاعـی باشـد، افـراد 

پـذیر اي بـه طبقـۀ دیگـر امکانبه طبقۀ معیّنـی اختصـاص نخواهنـد داشـت و انتقـال آنـان از طبقـه
گیرنـد و براســاس د طبقـات، مـورد مطالعـه قـرار میاسـت. تنهـا وضـع موجـود و مصـادیق موجــو

معیّنــی، مالکــی اســتنباط و انتــزاع یــا وضــع خواهــد شــد، در ایــن صــورت هــیچ فــردي بــه هــیچ 
اي اختصاص نخواهـد داشـت اگرچـه اینـک یـا در هـر زمـانی، افـراد معیّنـی در طبقـه معیّنـی طبقه
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ــار طبقه ــد. معی ــرار دارن ــدگاري انســانق ــوطین، مان ــدگاري  هابنــدي افل ــدازه آن مان در حــواس و ان
ها از ابزارهــاي ادراکــی حســی و بــاالتر از آن اســت و بــه تعبیــر دیگــر، میــزان برخــورداري انســان

  است.
ــذیرش این ــا پ ــوطین ب ــه هرحــال افل ــانب ــه انس ــه هم ــاز ک ــد و در آغ ــات حســی دارن ها ادراک

همــه مجبــور بــه شــان از عقــل اســت و هــا از حــس بــیش از برخورداريزنــدگی، برخــورداري آن
  کند:ها را به سه دسته تقسیم میاستفاده از حواس هستند، انسان

ــاقی می1 ــویش ب ــودکی خ ــال ک ــه در ح ــی همیش ــ گروه ــه ـ ــر ب ــان منحص ــد و ادراکاتش مانن
شناسـند. معیـار خـوبی و بـدي برایشـان، ادراکات حسـی اسـت و چیـزي غیـر از محسوسـات نمی

چـه بـا هـا سـازگار باشـد، خـوب و آنطبـع آنموافقت و مالئمـت بـا حـواس اسـت و هرچـه بـا 
ــر خــویش را صــرف دســت ــام عم ــد اســت و در نتیجــه تم ــه طبعشــان ناســازگار باشــد، ب یابی ب

ــذت ــز از تلخیل ــا گری ــاي حســی میهاي حســی ی ــا و درده ــات ه ــزي جــز محسوس ــد و چی کنن
  گریزند.هراسند و نمیهاي حسی نمییابند و از چیزي جز سختیطلبند و نمینمی
شــوند کــه انــدکی از آنــان دســت نیســتند و در میانشــان کســانی نیــز پیــدا میبتــه اینــان یــکال

اند و بـه اصـطالح، خردمنـدان و دانشـمندان آنـان برترند و از حواس و ادراکـات حسـی رهـا شـده
پردازنـد، ولـی فکــر و اندیشـه و آگــاهی خـود را در حــوزه هسـتند و بـه تفکّــر و اسـتدالل نیــز می

ــر و اســتدالل در پــی دســتار میشــهوات حســی بــه کــ یابی بــه مقاصــد حســی و گیرنــد؛ بــا تفکّ
ها هـا در خـدمت لـذتدنیوي خویشند. این گروه اگرچه عالمنـد ولـی بـه ایـن خـاطر کـه علـم آن

  هاي پست و فرودین آنان است، عالمان حقیقی یا فیلسوف نیستند.و هدف
ایـد برتـر از قـوم خـود باشـند ولـی اگرچه اندیشـه و علـم، ارزشـمند اسـت و بنـابراین، آنـان ب

به ایـن خـاطر کـه علـم و اندیشـه آنـان در خـدمت شـهوات و مقاصـد پسـت مشـترك و حیـوانی 
قــرار دارد، فاقــد ارزش اســت. اینــان بــا داشــتن علــم و اندیشــه، ابــزار پــرواز را دارنــد و هماننــد 

جـا هاي مربـوط بـه آن رهـا شـوند، ولـی از آنبایـد بتواننـد از زمـین و کشـشپرندگان هستند کـه 
که علم و اندیشه آنـان در خـدمت تمـایالت پسـت و فـرودین اسـت، گویـا پرنـدگانی هسـتند کـه 

کـه بـال و پـر دارنـد ولـی از پـرواز، ناتواننـد و پر و بالشان به گل و الي آلوده شـده اسـت و بـا آن
  ).1،9،5مانند (ر.ك. اند، باقی میمتولد شده پیوسته در غاري که در آن
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ـــدسته دوم کســانی هســتند کــه انــدکی از گــروه پیشــین برترنــد؛ زمــین و شــهوات دنیــوي را 2
تر دارنـد. اینـان از هاي عمیـقهـاي برتـر و لـذتاند و دل در گـرو زیباییمطلـوب حقیقـی ندانسـته

دارنــد، ولــی چــون توانــایی دیــدن پرنــد و در ایــن خاکــدان حیــوانی آرامــش نجهــان فــرودین می
ــه  ــال ک ــین ح ــد، در ع ــاي گیرن ــا در آن ج ــد ت ــاهی در آن ندارن ــد و قرارگ ــرین را ندارن ــان ب جه

کننـد، ولـی چـون جـایی بـراي نشسـتن در آن مشتاق آن جهانند و بـراي رسـیدن بـه آن پـرواز می
جـایی کـه از  گردنـد و دربیننـد، پـس از انـدك زمـانی بـه خاسـتگاه پیشـین خـود بازمیجهان نمی

  آیند. (ر.ك. همان).آن پرواز کرده بودند فرود می
ـ دسـته سـوم کسـانی هسـتند کـه از زنـدگی زمینـی کـه مشـترك بـا حیوانـات اسـت، پـرواز 3
ــویش را میمی ــب خ ــاي مناس ــمان ج ــد و در آس ــد و در آنکنن ــا مییابن ــانی ج ــان آدمی ــد. این مانن

ــ ــون خ ــر، همچ ــدّت بص ــدرت و ح ــت و ق ــه در عظم ــتند ک ــتههس ــیرت دایان گش ــده بص اند. دی
کنـد و از ابرهـاي تیـره و تـار گرداگـرد زمـین عبـور ایشان، جمال الهی را بـه وضـوح مشـاهده می

گزیننــد و در نتیجــه امــور زمینــی را بــا جــا اقامــت میرســند و در آنکننــد و بــه عــالم دیگــر میمی
کسـانی کـه پـس از نگرند و به خاطر وصـول بـه آشـیان اصـلی خـویش همچـون دیده حقارت می

ــدت ــیدهم ــویش رس ــن خ ــه وط ــت، ب ــار غرب ــرگردانی در دی ــادي ها س ــرور و ش ــرق در س اند، غ
 شوند. (ر.ك. همان)می

ــا چــه وســیله ــه و ب ــه ایــن گــروه ســوم چگون ــین جایگــاهی دســت اگــر بپرســم ک ــه چن اي ب
دیالکتیـک کـه بـه وسـیله یابند؟ پاسخ افلـوطین ایـن اسـت کـه اوالً اینـان فیلسـوفانند و دوم اینمی

  ).3،3،1یابند. (ر.ك. به آن مقام دست می

  ـ تعدّد نفس6ـ2ـ2

چه درباره مراتب نفـس گفتـه شـد کـه مربـوط بـه اقسـام نفـوس بـود و آدمیـان بـر عالوه بر آن
گونـه گونـه کـه عقـل بسـیط اسـت و هیچسه دسته بودنـد، بحـث دیگـر ایـن اسـت کـه آیـا همان

کنــد و د آن را بــه هــر نــوع کــه باشــد بــه شــدت ردّ میتعــدّدي در آن راه نــدارد و افلــوطین تعــدّ
ـــده ـــدّدي در آن را خن ـــرت و تع ـــه کث ـــرض هرگون ـــد، (ر.ك. آور میف ـــز 2،9،1دان ـــس نی ). نف

گونـه تعـدّد و کثرتـی نـدارد یـا داراي تعـدّد و مراتـب مختلـف اسـت؟ بـه گونه است و هیچهمین
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  ست؟تعبیر دیگر، آیا یک نفس به تنهایی داراي مراتب متعدّد ا
پــیش از ایــن نفــس را داراي دو جهــت دانســتیم کــه از جهتــی رو بــه زمــین و تعلّقــات مربــوط 

هــاي مربــوط بــه آن. اینــک حــدّ وســط و میــان آن را بــه آن دارد و از جهتــی رو بــه عقــل و زیبایی
شـود. بخشـی یـا افـزاییم و در نتیجـه نفـس داراي سـه مرتبـه یـا جهـت یـا بخـش مینیز بر آن می

ــی از آن  ــان جهت ــر از آن در جه ــی دیگ ــت، و جهت ــرین اس ــان ب ــویش در جه ــن اصــلی خ در وط
  برد و وجه سوم آن میانه آن دو قرار دارد.فرودین و در غربت به سر می

ــت  ــه دوم در نهای ــرار دارد و از جنب ــتگی ق ــاکی و پیراس ــفا و پ ــال ص ــه نخســت، در کم از جنب
انـه پـاکی و آلـودگی اسـت؛ تیرگی و کدورت و آمیختگـی بـه جهـان محسـوس. از جهـت سـوم می

نه چنان صاف و صیقلی است که آسمانی باشـد و نـه چنـان تیـره و کـدر اسـت کـه زمینـی باشـد، 
بلکه میانه آن دو اسـت کـه برحسـب نزدیکـی و دوري نسـبت بـه آن دو جهـت، مراتـب متعـدّدي 
بــراي آن قابــل تصــوّر اســت. ایــن مرتبــه، مرتبــه برزخــی نفــس اســت کــه بــراي عبــور از مرتبــه 

  فرودین و سفلی به مرتبه برین و علوي باید از آن گذر کرد.
نفس ما داراي سـه بخـش اسـت: یکـی همیشـه در جهـان بـرین نـزد عقـل «نویسد: افلوطین می

ــاط اســت و ســومی در می ــان در ارتب ــن جه ــا ای ــان محســوس دارد و ب ــی روي در جه ــد؛ دوم مان
دارد، گـاه بـا جـزء بهتـر خـود کـه میان این دو. چون نفس، ذاتی واحـد اسـت کـه قـواي بسـیاري 

کنـد، گـاه بـا جـزء بـدش بـه سـوي زمـین بهترین جزء هستی است، بـه جهـان معقـول عـروج می
کشد، زیـرا حـق نـدارد تمـام نفـس را بـا خـود بـه سـوي آید و جزء میانگین را با خود میفرود می

  )2،9،2». (پایین بکشد
ارهـاي اوسـت و همـین بخـش این بخش نخسـت نفـس اسـت کـه اندیشـه و ادراك کلـی از ک

ــر آن می ــر افلــوطین، اســت کــه پرتوهــاي عقــل ب ــه تعبی ــد و ب ــاكاین«تاب ــابجــا پ ترین ترین و ن
ــه عــالی 3،3،5». (منطقــه نفــس اســت ــر و ادراك عقلــی کــار آن اســت، مرتب ). آن بخــش کــه تفکّ

نفس است و آن بخـش کـه ادراك حسـی کـار آن اسـت، مرتبـه دانـی نفـس اسـت و میـان آن دو، 
  نویسد:هستیم. او می» ما«اي است که به تعبیر افلوطین رتبهم

شـوند، مـا تفکّـر هایی کـه هنگـام تفکّـر پیـدا میتفکّر کننده خـود مـا هسـتیم و دربـاره اندیشـه
هــاي ادراك حســی از آینــد و فعالیتهــاي عقــل از بــاال میکنیم. ایــن خــود مــاییم ولــی فعالیتمــی



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي افلوطین ـ بخش دومفصل دوم: اندیشه

 374

م میـان دو قـوه پسـت و عـالی یعنـی میـان ادراك حسـی و پایین. خود ما جزء اصـلی نفـس هسـتی
  عقل. (همان)

  ـ علم انسان در عوالم فراتر از طبیعت 7ـ2ـ2

کــه علــم حصــولی امــري تــدریجی و زمــانی اســت، تــا مفهــوم یــا مفــاهیمی در ذهــن جااز آن
ــاهیم و صــورت ــه مف ــت ب ــد، نوب ــور نکن ــود و از آن عب ــر نمیحاضــر نش ــی دیگ ــد. هاي ذهن رس

گـاه کبـري در آن نقـش ببنـدد تـا علـم مثال، نخست صغري باید در ذهـن حاضـر شـود، آنطور به
ــرا  ــدارد، زی ــود ن ــم حصــولی وج ــت، عل ــاالتر از طبیع ــالم ب ــا در ع ــود، امّ ــه حاصــل ش ــه نتیج ب

بـر ایـن، علـم حصـولی  ). عـالوه1،4،4» (چیزها در آن باال ابدي هسـتند نـه وابسـته بـه زمـانهمه«
یــرد کــه غایــب باشــند و در منظــر عــالم حضــور نداشــته باشــند تــا از راه گبــه چیزهــایی تعلّــق می

در آن بـاال هـر چیـزي حاضـر «هـا، معلـوم واقـع شـوند، در حـالی کـه حضور مفـاهیم و صـور آن
جــا مــرور کــردن و اندیشــیدن بــر مبنــاي صــغري و کبــري و پــرداختن بــه چیزهــا اســت و در آن

نع از آن نیسـت کـه همـه اشـیاء را در آن بـاال یکی پس از دیگـري وجـود نـدارد ... هـیچ چیـز مـا
  که تفسیر دیگري از علم ارائه گردد.). مگر آن1،4،4» (از طریق شهودي جامع دریابد

  ـ ازلیّت انسان8ـ2ـ2

ــی او نمی ــود طبیع ــین وج ــه هم ــر ب ــان را منحص ــابقۀ انس ــوطین س ــه او را در افل ــد بلک دان
او را همنشـــین عقـــول (خـــدایان).  دانـــد وهـــاي پیشـــین داراي وجـــود ویـــژة خـــود میجهان
شــود و در زمــان چــه بــه آن نزدیــک میآیــا مــا آن بــاالیی هســتیم یــا آن«گویــد: شناســد و میمی
جـا بـودیم، آدمیـان دیگـري بـودیم، بعضـی از مـا خـدا در آن »شـدن« ؟ نه، ما پیش از این»شودمی«

زاي جهـان معقـول بود و نفـس محـض بـود و عقـل بـود، بـا کـل هسـتی پیوسـته بـودیم و از اجـ
کــه امــروز هــم از او منقطــع بــودیم نــه جــدا و منقطــع از آن؛ نــه، متعلّــق بــه کــل بــودیم، همچنان

  ).14،4،6» (نیستیم.
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  ـ عین ثابت  9ـ2ـ2

تـوان آن را بـر عـین ثابـت انسـان تطبیـق نمـود. شـود کـه میعباراتی در آثار افلوطین دیـده می
حـاکم بـر انسـان و رهبـر اوسـت، نـه تغییرپـذیر  آورد کـهوي گاهی از اصلی سـخن بـه میـان مـی

کنــد کــه همــان نقــش را دارد و انســان نــه اي بحــث میپــذیر؛ گــاهی از فرشــتهاســت و نــه تبدیل
  توانایی تغییر آن را دارد و نه توانایی تبدیل آن را. به عنوان نمونه:

د؛ اصـلی گـردبخشـید، پـس از مـرگ رهبـر او میاصلی که در زندگی در وجـود کسـی اثـر می«
کـه زنـدگی مـا بـه بخشـید، پـس از آنکـرد و اثـر میکه در زندگی زمینی در وجود مـا فعالیـت می

تواند رهبـري مـا را بـه عهـده داشـته باشـد و بایـد ایـن وظیفـه را بـه جزئـی پایان رسید دیگر نمی
ــددیگــر (فرشــته ــیش از آن). «3،4،3، (»اي دیگــر) واگــذار کن ــه وارد خصــلت و اخــالق نفــس پ ک

تواننـد خصـلت و اخــالق اوضـاع و احـوال بیرونـی نمی). «4،4،3» (ن شـود وجـود داشـته اسـتتـ
آینــد و ها مینخســت سرنوشــت«). بــه گفتــه افالطــون، 5،4،3». (بنیــادي نفــس را دگرگــون ســازند

(افالطـــون، ». بختی و ماننـــد آنهـــا، نیـــکهاي زنـــدگی و پـــس از همـــه آنپـــس از آن نمونـــه
این مطلب را متـذکّر شـویم کـه جهـان معقـول تنهـا حـاوي تمـام عقـل  باید). «617ـ20جمهوري، 

». و کــل عقــل نیســت بلکــه نیروهــاي عقلــی و عقــول یکایــک موجــودات نیــز در آن جــاي دارنــد
)4 ،8 ،3.(  

این تعابیر به وجودي مقدم بـر جهـان طبیعـت و چیـزي کـه ذاتـی انسـان اسـت بلکـه حقیقـت 
ن را بــه عــین ثابــت (بــه معنــیِ ماهیــاتِ تهــی از وجــود تــوان آو ذات اوســت، اشــاره دارد. آیــا می

ــارة تقــدیر و تفــاوت ماهیت ــدازهعینــی) او تطبیــق نمــود؟ بحــث بعــدي درب ــا ان ــه ایــن هــا ت اي ب
  دهد.پرسش پاسخ می

  ـ تفاوت ماهیات و علّت آن10ـ2ـ2

چیز آیــد و بــه همــهاگرچـه تقــدیر امــري اســت کــه از مراتــب بــاال بـه مراتــب پــایین فــرود می
بخشد، ولـی نـوع تعـیّن اشـیاء بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت و چنـین نیسـت کـه یّن و قطعیت میتع

پـس تقـدیر کـه از بـاال «آیـد، همۀ تعیّنات همسان باشـند؛ زیـرا در ایـن صـورت کثرتـی پدیـد نمی
شـود بلکـه جا بـه نحـو برابـر توزیـع نمیگیـرد، همـهآید و از آغاز تـا انجـام را در بـر میفرود می
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اي اسـت کـه هـاي مختلـف، مختلـف اسـت. وضـع آن ماننـد وضـع موجـود زنـدهکانبر حسـب م
اجزایش از نخستین تـا واپسـین بـا هـم مربوطنـد ولـی هریـک وظیفـه خـاص خـود را دارد، جـزء 

  ).5، 3، 3» (تر.تر عملی پستکند و جزء پستبهتر عمل بهتر می
یابـد در حـالی کـه  هـا و اوضـاع مختلـف، تفـاوتچگونه ممکن است تقـدیر بـر حسـب مکان

هـا و اوضـاع نیـز بخشـی از تقـدیر اسـت و تـا تقـدیر نباشـد تفـاوتی در عـالم خودِ تفـاوت مکان
هـاي وضـعی و مکـانی را بـه تفـاوت ماهیـات کثرت پدید نخواهد آمـد. شـاید بتـوان ایـن تفـاوت

  ها تفسیر کرد.آن
آورد و مـیجا هـر یـک عمـل خـاص خـود را بـه«در هر صـورت، ایـن اجـزاء مربـوط بـه هـم 

ــا کــل، خــاص آن اســت، می ــث ارتبــاطش ب ــا از حی ــذیرد. انفعــالی را کــه، برحســب طبیعــتش ی پ
ــأّثري روي می ــزاء ت ــه اج ــه ب ــامی ک ــد، صــدا هنگ ــت صــدا دادن را دارن ــه قابلیّ ــی ک ــد، اجزائ ده

ــی میمی ــال خاموش ــر، آن را درح ــزاي دیگ ــد و اج ــت دهن ــه حرک ــأّثر ب ــابق آن ت ــد و مط پذیرن
ها کـاري دیگـر و نیـروي اندیشـه کـاري ور مثـال پاهـا کـاري دیگـر دارنـد و چشـمطآیند ... بهمی

شـود و تقـدیري واحـد اي واحـد حاصـل میهـا نتیجـهدیگر و عقل کـاري دیگـر. ولـی از همـه آن
تر، سرنوشـت اسـت و در سـطح بـاالتر، تقـدیر ها حـاکم اسـت. ایـن تقـدیر در سـطح پسـتبر آن

صـورت معقـول اسـت و برتـر از صـورت معقـول، یعنـی  چیزمحض؛ زیرا در جهـان معقـول همـه
  (همان).» آید، تقدیر است.جا میچه از آنعقل و نفس ناب. همه آن

ــهدر این ــر هم ــدیر ب ــه تق ــان آزادي ک ــه انس ــر ک ــن ام ــه دارد، شــکی نیســت و در ای چیز احاط
و هـا بـر همگـان آشـکار نیسـت. همگـان انتخاب دارد نیز شـکی نیسـت، ولـی سـهم هریـک از آن

کننـده دهـد، از سـهمی کـه عمـلچـه مطـابق تقـدیر روي میتوانـد تقـدیر و آننمی«گـو حتی پیش
ــر می ــا و الهــی ب آیــد و حتــی در عمــل خــود دارد، تشــخیص دهــد. ایــن کــار تنهــا از مــردي دان

توانـد بگویـد چـرا و بـه چـه علّـت چنـین توان گفت این کرامت خـاص خداسـت. پیشـگو نمیمی
اي در توانــد بگویــد چنــین خواهــد شــد. هنــر او هنــر خوانــدن نوشــتهمی خواهـد شــد، بلکــه تنهــا

کنـد، یـا، خوانـدن گـردش آسـمان اسـت کـه اعـالم طبیعت اسـت کـه وجـود نظمـی را اعـالم می
کـه آن کند که هر فـردي چگونـه خواهـد شـد، و خصوصـیات اخالقـی او را، حتـی پـیش از آنمی

  .)6،3،3». (دهدخصوصیات او ظاهر شوند، خبر می
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هـا بـاز ها و نیکـی برخـی و بـدي برخـی دیگـر، بـه تفـاوت ذات آنیکی از علل تفاوت انسـان
جا که آفـرینش بـر اسـاس تمامیّـت صـفات آفریننـده انجـام شـده اسـت، هریـک از گردد. از آنمی

صفات او مناسب با خـود ظهـور یافتـه اسـت. ایـن تفـاوت بیـرون از حـوزه اختیـار انسـان اسـت. 
انـد؛ زیـرا وضـع بـدان جهـت اسـت کـه از آغـاز همـه برابـر نبوده«ها ، این تفاوتبه تعبیر افلوطین

برابـر نبـودن اشـیاء در آغـاز کـه همـان . )18،2،3» (ها نیـز ماننـد وضـع طـرح کـل عـالم اسـتآن
تفاوت در مرتبۀ ذات یا مرتبـۀ علمـی موجـودات اسـت، تعبیـر دیگـري از تفـاوت ماهیّـت و عـین 

  تواند باشد.ثابت اشیاء می
 



  
  
  
  
  

  بخش سوم: انسان در طبیعت
  

  ـ علّت فرو افتادن نفس در طبیعت 1ـ3ـ2

که چرا نفس انسان کـه پـیش از ایـن در جهـان معقـول بـا نفـس جهـان پیوسـته و همـراه و این
فارغ از هرگونـه درد و رنجـی بـود، بـه جهـان طبیعـت فـرود آمـد، پرسشـی اسـت کـه در فلسـفۀ 

چـه شـده اسـت «اسـت. افلـوطین بـا طـرح ایـن پرسـش کـه، اي برخوردار افلوطین از اهمیت ویژه
انـد و نـه انـد و متعلّـق بـه آننـد، پـدر خـود، خـدا را از یـاد بردهکه نفـوس، کـه از آن جهـان آمده

). بحــث هبــوط، رکــود و بازگشــت نفــوس را آغــاز 1،5، (»شناســند و نــه او را؟خــود را می
  کند.می

کــه داننــد، چنانگناهکــار بــودن نفــس می گویــد: برخــی علّــت تعلّــق نفــس بــه بــدن راوي می
گوید قانون چنـین اسـت کـه نفـس گناهکـار بـه جهـان پـایین فـرو افتـد و او خـود امپدوکلس می

پایـان چون پشت به خدا کـرد و از خـدا گریخـت بـدین جهـان رانـده شـد تـا دچـار کشـمکش بی
و نفـس را از دل نگـرد طور کلـی جهـان محسـوس را بـه چشـم تحقیـر میگردد. افالطون الهی بـه
نامـد و دارد و تـن را زنجیـري بـه دسـت و پـاي نفـس یـا گـور نفـس میبستن به تن بر حذر مـی

گوینــد نفــس در ایــن جهــان در حــال اســارت کــه در تعــالیم مرمــوز مــذهبی میگویــد در اینمی
  ). 1،8،4.ك. ربرد، حقیقتی ژرف نهفته است. (بسر می

فـوس عـالم علـوي و همراهـی بـا مبـدأ خـویش اسـت به نظر افلوطین، جایگاه و وطن اصـلی ن
و در جهان طبیعـت، غریـب و دورافتـاده از وطـن اسـت و هماننـد هـر غریبـی، در غربـت آرامـش 

پـی درهاي پیندارد و پیوسته میـل بـه بازگشـت بـه وطـن دارد. نفـس از نظـر وي در ادامـه فیضـان
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  گانه، از مبدأ خویش فاصله گرفته است.اقانیم سه
هـا نـزول را قهـري و غربـت و فاصـله گـرفتن عوامـل متعـدّدي دارد کـه برخـی از آن این نزول

ســاخته اســت و برخــی دیگــر بــه نــزول اختیــاري انجامیــده اســت. از ســویی نفــس فــیض قهــري 
گـاه کـه عقـل لبریـز شـد، حاصـل آن پدیـدار گشـتن است که حاصل نظر عقل بـه خـود اسـت، آن

فـیض هماننـد رابطـه صـورت مرآتـی بـا صـاحب آن جـا کـه رابطـه فـیض بـا منفس است و از آن
انـد و ایـن فروتـر بـودن احکـام است، پس به صورت قهـري، نفـوس در مرتبـه فروتـر قـرار گرفته

  و آثاري دارد که از آن گریزي نیست. 
نامــد بخــت میســتاید و آن را خــدایی نیکافالطــون در رســاله (تیمــائوس). ایــن جهــان را می

ه نیـک اسـت، بـدین جهـت بـه جهـان نفـس داد تـا جهـان داراي خِـرد کـصانع جهان«گوید: و می
توانسـت شـد؛ بنـابراین، نفـس جهـان و نفـس هـر یـک شود، چون اگر نفس نداشت خردمنـد نمی

چیز کامـل باشـد؛ زیـرا الزم بـود همـه از ما به فرمان خدا بدین جهان فرستاده شـده اسـت تـا همـه
). نکتــۀ 1،8،4» (د، در ایــن جهــان نیــز باشــند.انــواع موجــودات زنــده کــه در جهــان معقــول هســتن

  توان دومین دلیل فرود آمدن نفس به جهان طبیعت دانست.مورد اشارة افالطون را می
ایــن ســخن بــه ضــرورت نــزول ارواح و نفــوس بــه جهــان طبیعــت اشــاره دارد و ضــرورت آن 

نـب خـدا هاي ناشـی از جانیز از جانب خـدا و بـه منظـور تکمیـل جهـان اسـت و چـون ضـرورت
ــابراین، می ــر و تحــوّل در ذات و صــفات او نیســت، بن ــن ناشــی از تغیی ــت ای ــه علّ ــوان گفــت ک ت

  ضرورت، اقتضاي ذات و صفات ثابت و سرمدي اوست.
رغم فـرود اجبــاري، در توانـد علـیایـن نـزول از جهـت دیگــر اختیـاري اسـت، زیـرا نفــس می

شـت خـود بـه وطـن اصـلی خـویش قـرار قـراري را وسـیله بازگقرار باشد و ایـن بیمنزل خود بی
توانــد بــه ایــن منــزل انــس نگیــرد و در پــی کــاهش آثــار و احکــام آن باشــد و بــاالخره دهــد؛ می

گونـه وار زندگی کند و پیوسـته بـه دنبـال راه خـروج از ایـن منـزل باشـد، ولـی اینتواند غریبمی
ــدگی اضــطراري در منزل ــري و زن ــرود قه ــر ف ــالوه ب ــاهنیســت، بلکــه نفــس ع ــدان  گ ــت، ب طبیع

کنـد و بـاالخره زنـدگی در ایـن گـردد و خـود را تسـلیم آثـار و احکـام طبیعـت میمشتاق نیـز می
ــوده منــزل را می پــذیرد و بــدین ترتیــب نفــس کــه ذاتــاً پــاك و پیراســته از گنــاه اســت، بــه آن آل

  شود.می
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د اسـت. هـاي بعـدي اوسـت، نظـر بـه خـوبه تعبیر دیگر، اولین آلودگی نفس کـه منشـأ آلودگی
هرچه نظـر نفـس بـه خـود و جنبـه فـرودین خـود بیشـتر باشـد، از نظـر وي بـه جنبـه فـرازین او 

شود و همین یعنی انـس بـه طبیعـت کـه جایگـاه شـرور اسـت و در نتیجـه همـین یعنـی کاسته می
توقّف و رکود و از یاد بـردن وطـن اصـلی و بازگشـت بـه آن. افلـوطین از ایـن نظـر بـه خـود کـه 

، غیریــت و میــل بــه اســتقالل و خــود اثبــاتی »شــدن«هاســت بــه گســتاخی، هــوسِ منشــأ آلــودگی
  گوید:کند و او میتعبیر می

گیــر نفــوس شــده اســت، نتیجــه گســتاخی و ورود آنــان بــه جایگــاه زایــش و بالیــی کــه دامــن
شــدن و خواســتار غیــر گشــتن و تمایــل بــه اســتقالل و خــود مختــاري اســت. نفــوس همــین کــه 

مختاري را یافتند، خـود مختـاري خـود را در راهـی بـه کـار بردنـد کـه آنـان لذت استقالل و خود 
را از اصلشــان دور ســاخت و در نتیجــه بــه گمراهــی افتادنــد و همچــون کودکــانی کــه زمــانی دراز 

» شناســند و نــه پــدر خــود را.اند، نــه خــود را میدور از پــدر و در ســرزمینی بیگانــه بــزرگ شــده
چیز دیگــر را بــر خــود برتــر دانســتند و خــود را فروتــر از آن همــه رو جهــان و). و از ایــن1،1،5(

ــادون خــود  ــر م ــد و ســر تواضــع در براب ــد و مهــرش را در دل نهادن ــدان چشــم دوختن دانســته، ب
فرود آوردند و درنتیجه، تعلّـق خـویش را از امـور علـوي قطـع کردنـد و شـرف خـویش را از یـاد 

  )1،1،5بردند. (ر.ك. 
ت اختیـاري بـودن هبـوط انسـان بـه طبیعـت و مانـدگاري در آن اسـت و گـر علّـاین تعبیر بیان

دهنــده بسـتگی بــه طبیعـت نشــاناي فروتـر از طبیعــت، دلدر عـین حــال علّـت تنــزّل او بـه مرتبــه
این است که طبیعت محبـوب نفـس قـرار گرفتـه اسـت و چـون محبـوب بـه نـوعی غایـت محـبّ 

موجـودي کـه بـه دیگـري دل ببنـدد و در او «طین، است، بنابراین برتر از آن اسـت. بـه تعبیـر افلـو
کـه خـود را به چشـم سـتایش بنگـرد و سـر در پـی او بنهـد، همـین خـود اعتـراف اوسـت بـه این

تر از اشــیایی شـمارد کــه دســتخوش دانـد. نفســی کــه خـود را فرومایــهکمتـر از محبــوب خــود می
ــه ــادند و از هم ــون و فس ــتک ــت دارد، پس ــه دوس ــدتر میچیزهایی ک ــذیرایی دان ــت پ ، از قابلیّ

  (همان).». گرددبهره میماهیّت و نیروي الهی بی
نفـس چـون «چـه کـه افالطـون در رسـالۀ فایـدروس گفتـه اسـت: این تعبیر دیگري است از آن

هــا در ادواري خــاص، از جهــان بالهــایش را از دســت داد در ایــن جهــان فــرو افتــاد؛ بعضــی نفس
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شــوند و بعضــی دیگــر بــه حکــم ه بــه ایـن جهــان آورده میانــد دوبــاربـاال کــه بــه آن صــعود کرده
دادگاه الهی یا بر حسب اتفاق یـا سرنوشـت یـا ضـرورت ناچارنـد بـه ایـن جهـان نـزول کننـد. در 

  ).1،8،4». (داندهمه این موارد نزول نفس و ورودش را در تن زیانی براي آن می
ــه ــت و ب ــان طبیع ــدن در جه ــومان ــدن، خ ــا ب ــاد ب ــی و اتح ــدهاي ویژه همراه ــود پیام ــه خ د ب

کنـد، ولـی مهمتـرین عامـل، بـه فراموشـی سـپردن اصـل و گـوهر نامطلوبی را بر نفس تحمیـل می
ذات خویش و دل سپردن به اشـیاء فروتـر از خـود اسـت؛ بـدتر از همـه انـس و عـادت یـافتن بـه 

انـواع «پـذیرا شـدن ». گـور اوسـت و همچـون زنجیـري بـر دسـت و پـاي اوسـت«منزلی است که 
.ك. ر». (هــا، تــرس و شــهوت اســتهــا، میلهاي تــن و گرفتــاري در بنــد رنجو بــدبختی مصــائب

3،8،4.(  
رو، ذاتــاً آســمانی هســتند. از نظــر افلــوطین ذات و فطــرت انســان، پــاك و الهــی اســت؛ از ایــن

آلــودگی و گنــاه در نتیجــه غفلــت حاصــل از ورود در طبیعــت و گرفتــار شــدن در زنــدان تــن، بــر 
ست و به خـاطر عرضـی بـودن ایـن آلـودگی، نـه تنهـا بازگشـت او بـه اصـل و ها عارض شده اآن

پذیر است بلکـه بـه ایـن بازگشـت نیـز مایـل اسـت. مشـکل آنـان ایـن اسـت کـه وطن خود امکان
دانند چگونـه بـه اصـل خـویش بازگردنـد؛ زیـرا هماننـد کـودکی هسـتند کـه در غربـت و دور نمی

اند. اگرچـه او بـه نبـوّت اعتقـاد نـدارد امّـا رگ شـدههاي مربـوط بـه آن بـزاز اصل خویش و آموزه
ویژه بــه منظــور بازگشــت ایــن غریــب دور افتــاده از اصــل خــویش و توانــد نیــاز بــه آن را بــهنمی

  پرواز این مرغِ فربهِ بال و پر به گل آلوده، انکار کند.
ی رو گانه اسـت دو وجـه داشـت، بـا وجهـهـاي سـهگونه که نفس کلـی کـه یکـی از اقنومهمان

به عقل داشت و با وجهی رو به خـود یـا فروتـر از خـود، بـا وجـه نخسـت از عقـل، صـدف تهـی 
ــه ایجــاد آفــرینش میخــویش را پــر می ــا وجــه دوم ب ــود و هــم کــرد و ب پرداخــت، هــم علــوي ب

گونـه اسـت. جنبـه علـوي او کـه سـرّ وجـود اوسـت، بـه اصـل او سفلی، نفوس جزئـی نیـز همین
ین شــباهت، بــدان میــل دارد. از ایــن جهــت کــه او صــورت مرآتــی شــباهت دارد و بــه خــاطر همــ

ــدان را دارد.  ــایی از زن ــدها و ره ــراي گســیختن بن ــی ب ــتعداد ذات ــیش از خــود اســت، اس ــه پ مرتب
اش فراموشـی خـود و اصـل جنبه سفلی او حاصل نظر به خـود و فروتـر از خـود اسـت کـه نتیجـه

  :نویسدخود و دل بستن به فروتر از خود است. او می
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نفوس تا هنگـامی کـه در جهـان معقـول بـا نفـس جهـان پیوسـته و همراهنـد، از هرگونـه درد «
و رنجی فارغنـد و در فرمـانروایی بـر جهـان بـا نفـس جهـان شـریکند ... ولـی چـون از کـل جـدا 

کننــد ... نفســی کــه زمــان درازي در ایــن گردنــد و بــه عنــوان جــزء، هســتی مســتقلی آغــاز میمی
گـردد نفـس کلـی دور شـود و دیگـر در عـالم عقـل ننگـرد، تنهـا و نـاتوان می حالت بسر ببرد و از

خــوش تــأثّرات و انفعــاالت شــود ... و دســتهــاي کوچــک میو همــه حواســش متوجــه گرفتاري
توانــد تمــام کیهــان را اداره کنــد بلکــه بــا تحمّــل مشــقّت فــراوان گــردد؛ دیگــر نمیکننــده میتبــاه

ــه عهــده م ــرد و در بنــد اشــیاء بیرونــی مییپرســتاري فــردي تنهــا را ب افتــد ... در ایــن حالــت گی
جاســت کــه شــود ... ایندهــد و در زنــدان تــن اســیر میهــاي خــود را از دســت میاســت کــه بال

دهـد ... نفسـی نفس عصمت خـویش را کـه هنگـام همنشـینی بـا نفـس کـل داشـت، از دسـت می
ز فـیض عقـل کلـی محـروم شـده اسـت منـد اسـت و اگونه باشد تنهـا از طریـق ادراك بهرهکه این

گوینـد: در گـور تـن مـدفون شـده اسـت و در غـار زیـر و به همین خاطر اسـت کـه دربـاره آن می
  ).4،8،4». (بردزمینی به سر می

رســی بــه توانــد بــدون دستنفســی کــه عصــمت خــویش را از دســت داده اســت، چگونــه می
ــاکی خــود را  ــه پ ــه داراي عصــمت باشــد، راه بازگشــت ب ــد؟ کســی ک ــد و در آن حرکــت کن بیاب

نفسـی کـه بالهـاي خـود را از دســت داده، در زنـدان تـن اسـیر شــده و پرسـتاري یـک بـدن را بــه 
توانـد از ایـن وضـعیت بیـرون رود؟ شـکی نیسـت کـه بـه تنهـایی از عهده گرفته است، چگونه می

بایـد  توانـد او را یـاري رسـاند. پـسآیـد؛ کسـی چـون خـودش نیـز نمیعهدة چنین کـاري برنمی
کسی یا کسـانی باشـند کـه از نفـس کلـی دور نشـده، نگـاه خـود را از عـالمِ عقـل قطـع نکـرده و 

  عصمت خویش را از دست نداده باشند.
ــف او در جهــان فروتــر از خــود،  بــاري، ایــن یــک جنبــه نفــس اســت کــه ســبب رکــود و توقّ

رف و اصـالت سکون و رکود در آن و دل سـپردن بـه آن و از یـاد بـردن اصـل و وطـن خـود و شـ
توانــد زنجیــر را از شــود. همــین نفــس وجــه دیگــري دارد کــه از آن جهــت میو برتــري خــود می

دست و پاي خـود بـردارد و خـود را از گـور تـن برهانـد و از غـار طبیعـت بیـرون رود. بـه تعبیـر 
  وي:
. ایـن نمایـدکنـد و بـه بـاال پـرواز میولی اگر به فعالیت عقالنـی روي آورد، بنـدها را پـاره می«
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دهد که ابتدا نفس بـه یـاد گذشـته خـویش افتـد و بـه وجـود حقیقـی خـود نظـر هنگامی دست می
کند، زیرا نفس اگرچـه هبـوط کـرده اسـت، وجـه علـوي خـود را بـا خـود دارد. نفـوس از نعمـت 
حیــات دوگانــه برخوردارنــد، از جهتــی بــا عــالم معقــول پیونــد دارنــد و از جهتــی دیگــر در عــالم 

تــر برنــد. هرگــاه بــا عــالم معقــول انــس گیرنــد، حیــات عقالنــی آنــان غنیمحســوس بــه ســر می
ــرو می ــالم محســوس ف ــنجالب ع ــد، در م ــن دســت ده ــد، خــالف ای ــاه از بخــت ب شــود و هرگ
  (همان).» روند.می

که گفته شد از دیدگاه وي، میـل بـه اسـتقالل از مهمتـرین یـا تنهـا عامـل فروافتـادن نفـس چنان
در زنــدان و بــه زنجیــر کشــیده شــدن و گمــراه گشــتن.  فتــار شــدندر بــدن اســت و در نتیجــه گر

ــه  ــون ک ــدگاه افالط ــن دی ــه ای ــان«وي ب ــد وارد جه ــار بودن ــوس ناچ ــدن« نف ــاره » ش ــد، اش گردن
). از 5،8،4چــه مــا گفتــیم متنــاقض نیســت. (گویــد ســخن افالطــون بــا آن). و می4،8،4» (کنــد.می

ــرو ــه ف ــوطین و افالطــون ک ــه افل ــان نظری ــباهت می ــن ش ــوس را ضــروري میای ــدن نف ــد، د آم دان
تــوان نکتــه دیگــري را کــه از دیــدگاه افلــوطین، دلیــل اصــلی فــرود آمــدن نفــوس بــه طبیعــت می

  دست آورد.است، به
دلیل اصلی این فرود آمدن، ضـرورت آن اسـت نـه میـل بـه اسـتقالل. ایـن ضـرورت بـا نظریـه 

کــه در جــاي خــود رد. چنانوي در موضــوع آفــرینش یعنــی نظریــه فیضــان، ســازگاري بیشــتري دا
گفته شد، پیـدایش کثـرت نتیجـه پـري و لبریـزي اَحـد و بـه دنبـال آن عقـل و نفـس کلـی اسـت. 
پیداست که نتیجه این فیضان پیـدایش جهـانی فروتـر اسـت؛ زیـرا اگـر جهـان فروتـر پدیـد نیایـد، 

اهـد بـود. باید با فیضان اَحد، اَحد دیگـري در عـرض او پدیـد آیـد کـه در ایـن صـورت اَحـد نخو
گونه است در مورد مراتب عقـل و نفـس کلـی. اگـر نتیجـه عقـل کلـی، عقـل دیگـري چـون همین

  خودش و در عرض خودش باشد، دیگر عقل کلی نیست.
ــت؛ از  ــر اس ــان فروت ــی و ضــروري جه ــدایش حتم ــان، پی ــدهاي فیض ــی از پیام ــابراین، یک بن

هـا بلکـه کـه ویژگـی ذاتـی آن آیـدرو، با فیضـان نفـس کلـی، نفـوس و ارواح جزئـی پدیـد میاین
هـا، فـرود آمـدن در جهـان تـن و پرداخـت بـه بـدن جزئـی و تـدبیر آن اسـت و در جزئی بودن آن

واقع پادشاهی کـردن و کـار خـدایی کـردن در جهـان جزئیـات اسـت و بـه تعبیـر افلـوطین، نفـس 
ز اوسـت چـه فروتـر انهـد تـا بـه آنهمچون خـدایی درجـه دوم، آزادانـه پـاي در ایـن جهـان می«
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صورت ببخشـد... چنـین نفسـی، نیـروي خـود را آشـکار سـاخته و قـدرت آفریننـدگی خـویش را 
رسـید مانـد، نیـرویش از قـوه بـه فعـل نمیجسـمی میعیان نموده است. اگـر همیشـه در حـوزه بی

ــده ــاه نمیاي نمیو فای ــود آگ ــه خ ــس ب ــید و نف ــد و نمیبخش ــود کردی ــه در درون خ ــت چ دانس
ــی و ظهــور اســت کــه می). ا5،8،4». (دارد ــه تجلّ ــوعی میــل ب ــه نفــس نســبت داد و یــن ن ــوان ب ت
تــوان آن را چهــارمین علّــت فــرود آمــدن بــه جهــان طبیعــت دانســت ـ کــه پــس از ایــن بــدان می

  اشاره خواهد شدـ .
تـوان گفـت: فـرود آمـدن نفـس بـه ایـن جهـان بـه اختیـار و در چه گفته شـد، میبا توجه به آن

گمـان آیـد بیتر فـرود میچـه بـه سـوي چیـزي پسـتضـطرار بـود؛ زیـرا آنحال به اجبـار و اعین
کنــد کــه جــا کــه در ایــن نــزول پیــروي از حرکتــی میکنــد؛ ولــی از آنایــن کــار را بــه اختیــار نمی

  ). 5،8،4مقتضاي ذاتش است، پس در فرود آمدن آزاد است. (ر.ك. 
بــا آراء افلــوطین نیــز ســازگار شــاید بتــوان تبیــین دیگــري از آزادي و اضــطرار ارائــه کــرد کــه 

باشد، بدین صـورت کـه نفـس در فرودآمـدن از آن جهـت مجبـور و مضـطر اسـت کـه ایـن فـرود 
کـه بـدان اشـاره شـد، جـز بـا پدیـد آمـدن عـالمی فروتـر آمدن نتیجه فیضان است و فیضـان، چنان

ویش را معنی ندارد و از ایـن جهـت آزاد اسـت کـه در جهـان فروتـر از سـویی نیـرو و توانـایی خـ
کنــد و بــه تــدبیر رســاند و از دیگــر ســو، کــار خــدایی میکــه کمــال اوســت از قــوه بــه فعــل می

پـردازد کـه در توانـایی اوسـت. پـس فـرود آمـدن نفـس بـه ایـن جهـان کمـال موجودي (تـن) می
هـاي بـالقوّه و هـم اظهـار کمـاالت اوست، هم تشبّه به خداست و هـم بـه فعلیّـت رسـاندن توانایی

  خود. 
تـوان علّـت دیگـري بـراي بـاره میکه اشاره شد از برخی عبـارات کوتـاه افلـوطین در ایـنچنان

فرود آمدن نفـس بـه ایـن جهـان اسـتنباط کـرد و آن حـبّ نفـس بـه اظهـار و تماشـاي کمـاالت و 
تـوان علّـت آفـرینش کثـرات را حـبّ ذاتـی اَحـد بـه اظهـار گونـه کـه میزیبایی خود اسـت. همان

گونـه نظــر داد. تـوان همینتفصـیلی آن دانسـت، در مــورد نفـس نیـز میکمـاالت خـود و تماشـاي 
گردیـد مانـد ... بـه خـود آگـاه نمیجسـمی میاگر نفـس همیشـه در حـوزه بی«نویسد: افلوطین می

  ).5،8،4». (دانست چه در درون خود داردو نمی
 چــه نفــس در درون خــود دارد، هــم کمــال نفــس اســت و هــم مطلــوب او؛آگــاه شــدن بــه آن
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پــذیرد، مطلــوب دســت آوردن آن نیــز کــه از راه فــرود آمــدن در ایــن جهــان انجــام میبنــابراین، به
ــاالت خــود به ــاي کم ــه تماش ــی نفــس ب ــه صــورت تفصــیلی را میاوســت. حــبّ ذات ــوان نظری ت

کـه پـس از آن عبـارت، ایـن میـل نفـس را بـه طلـب ذاتـی واحـد یـا ویژه اینافلوطین دانست، بـه
گونـه کـه تنهـا و پنهـان بـودن واحـد، مطلـوب و شـدنی نیسـت، تنهـا و و همانکند اَحد تشبیه می

  نویسد:پنهان بودن نفس و فرود نیامدن به این جهان نیز نه مطلوب است و نه شدنی. او می
ــه واحــد نمیهمان« ــه ک ــه همــهگون ــد وگرن ــاقی بمان ــان ب ــا و نه ــان بایســت تنه چیز دیگــر پنه
نهــاد، اگــر ذوات فروتــر از او پــاي بــه عرصــه هســتی نمی نمــود و هــیچ چیــزمانــد و روي نمیمی

ــه نفوســند و از او برآمده ــد، تنهــا میهــم کــه در مرتب ــد، چیزهــایی کــه هســتی خــود را از ان ماندن
بـود. هـر ذاتـی در درون آمدنـد و از کثـرت اشـیاء زمینـی اثـري در میـان نمینفس دارند پدید نمی

ــک ــد ش ــه حکــم آن بای ــه ب ــتعدادي دارد ک ــه پســتخــود اس ــایی را ک ــود و چیزه تر از او و فته ش
  ).6،8،4» (آورد. فروتر از او هستند پدید

گونــه کــه دهنده کمــال بــودن آن اســت. همانتشــبیه کــار نفــس بــه کــار واحــد یــا احــد، نشــان
گونـه کـه اگـر اَحـد آفرینش بـراي احـد، مطلـوب اسـت، بـراي نفـس نیـز مطلـوب اسـت و همان

نهـد، اگـر نفـس نیـز از فـرود آمـدن بـه جهـان جزئیـات و ه هستی نمیچیز پا به عرصنیافریند هیچ
یــک از افعــال و آثــار اختیــاري و غیــر اختیــاري آفریــدن موجــودات مناســب خــود بپرهیــزد، هــیچ

جاکـه ایـن افعـال و نهادنـد. و از آنها کـه مخلوقـات نفـس هسـتند، پـا بـه عرصـه هسـتی نمیبدن
هـا بــراي هاینـد، ظهـور آنهـاي فاعـل و فعلیّــت آنییآثـار یـا مخلوقـات، تفصــیل کمـاالت و توانا

  فاعل مطلوب است و حبّ ذاتی او بدان تعلّق گرفته است.
هـا اسـت و گـویی ها که بگـذریم گـویی نظریـۀ نهـایی افلـوطین چیـزي غیـر از ایناز همه این

اي رواج نداشــت و بــه همــین جهــت بــه تعبیــر وي بیــان آن نیــاز بــه در زمــان وي چنــین نظریــه
  گوید: رأت دارد. وي میج

رود بلکـه جـزء بهتـر و واالتـرش همیشـه من بر آنم که نفس مـا نیـز بکلـی در تـن فـرو نمـی«
دهنـدة نفـی هبـوط نفـس انسـان و نیـز نفـی ). ایـن تعبیـر نشـان8،8،4». (مانـددر جهان معقول می

وجـه ترکیب نفس و بدن است. نفـس انسـان نیـز هماننـد عقـل و نفـس کلـی دو وجـه دارد؛ یـک 
آن بــه مــافوق خــود نظــر دارد و وجــه دیگــر آن بــه مــادون خــود. در واقــع فــرود آمــدنی در کــار 
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نیســت تــا در پــی یــافتن علّــت آن باشــیم. ممکــن اســت ایــن پرســش مطــرح شــود کــه در ایــن 
تـوانیم آن عـالمی را کـه بـه وجـه بـاالیی نفـس مـا ارتبـاط دارد، مشـاهده کنـیم؟ صورت چرا نمی

  قرار است: پاسخ افلوطین از این
شـود و اختیـار خـود را آن جزئی که در جهـان محسـوس جـاي گرفتـه اسـت، چـون گـیج می«

کنـد دریـابیم. بینـد و نظـاره میگـذارد مـا آن عـالمی را کـه جـزء واالتـر میدهـد، نمیاز دست می
رسـد کـه پـایین کنـد هنگـامی خبـرش بـه مـا میبینـد و تجربـه میچه نفس در عالم معقـول میآن
  (همان).». یابدو در آگاهی ما راه می آیدمی

توانــد نظــر نهــایی وي دربــارة کثــرت اي را اضــافه کــرده اســت کــه میافلـوطین در ادامــه نکتــه
هـر نفسـی دو بخـش دارد: یکـی کـه بخـش فروتـر اسـت، «نفوس نیز باشـد و آن ایـن اسـت کـه، 

ن بــا بخشــی روي در تــن دارد و دیگــري کــه بخــش برتــر اســت، روي در عقــل دارد. نفــس جهــا
ــان را اداره می ــان و کیه ــن دارد، جه ــه روي در ت ــاال ک ــان ب ــود او در جه ــه خ ــالی ک ــد، در ح کن

مانــد و از هرگونــه رنــج و مشــقتی آزاد اســت؛ زیــرا جهــان را بــه یــاري محاســبه و اندیشــیدن می
  (همان).» دهد.کند بلکه از طریق عقل محض کار خود را انجام میاداره نمی

ن است کـه اصـالً نفـس بـه جهـان فروتـر نیامـده اسـت تـا دربـارة چرایـی حاصل نظریه وي ای
ناشــدنی اسـت، داراي مراتبــی  که مجــرّد و بسـیط و تقسـیمو علّـت آن گفتگـو کنــیم. نفـس انسـآن

کم دو مرتبــه اســت، مرتبــه واالي آن بــا عــالم عقــل ارتبــاط دارد و مرتبــه فــرودین آن بــا و دســت
  جهان طبیعت. 

  ت نفوس ـ وحدت یا کثر2ـ3ـ2

که نفـس هـر فـردي واحـد اسـت و بـه تعـداد اجـزاء تـن، تعـدّد نـدارد، شـکّی نیسـت، در این
جـاي تـن حاضـر اسـت و براسـتی هـم یکـی بـیش نیسـت؛ زیـرا چنـان چون تمـامی آن در همـه«

نیســت کــه جزئــی از آن در ایــن عضــو باشــد و جزئــی در عضــوي دیگــر. در جــانوران و گیاهــان 
). وي در اسـتدالل بـر ایـن موضـوع 1،9،4زاي تنشـان حاضـر اسـت. (نیز تمامی نفس در همـه اجـ

کـه بـدان تصـریح کـرده باشدــ بـه قاعـدة الواحـد نظـر دارد، زیـرا وي چنـین اسـتدالل ـ بدون آن
گیـرد و چـون نفـس جهـان واحـد نفـس افـراد انسـانی از نفـس جهـان سرچشـمه می«کند کـه: می
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جـا کـه نفـس جهـان و نفـس اسـت و نیـز از آناست، پس نفس من و تو و دیگر افـراد نیـز واحـد 
گیـرد و آن هـم یکـی اسـت، پـس همـه نفـوس من و تو از کل نفـس (نفـس کلـی) سرچشـمه می

  ).1،9،4». (باید یکی باشد
رسـد؛ زیـرا پیامـد این سخن که همه نفوس یکی باشـند، در نگـاه نخسـت معقـول بـه نظـر نمی

یابـد، دیگـران نیـز چیـزي را بـه حـس درمی هنگـامی کـه کسـی«آن به گفته افلوطین این است که، 
گـاه کـه کسـی بـه گونه دریابند؛ اگر کسی نیـک اسـت، دیگـران نیـز نیـک باشـند؛ آنهمان را همان

ها و کیهـان داراي ادراك چیزي میـل دارد، همـه بـه آن میـل داشـته باشـند و بـاالخره، همـه انسـان
ر همــه نفــوس یکــی باشــند، کــه چنــین نیســت. اگــو احســاس و میلــی واحــد باشــند و حــال آن

خـرد و چگونــه ممکـن اســت گیاهــان و چگونـه ممکــن اسـت یکــی خردمنـد باشــد و دیگــري بی
جـا کـه هویّـت و فردیّـت ). بـه تعبیـر دیگـر، از آن1،9،4» (جانوران با هـم تفـاوت داشـته باشـند؟

هر فردي بـه نفـس اوسـت، پـس اگـر نفـوس نـه تنهـا بـا هـم تفـاوتی نداشـته باشـند بلکـه یکـی 
اش ایــن اســت کــه همــه افــراد یــک فــرد باشــند و در واقــع کثــرت حقیقــی وجــود اشــند، الزمــهب

کنــد و ایــن پــذیرد و دیگــري آن را رد میکــه همــین مســأله را یکــی مینداشــته باشــد و حــال آن
  دهنده کثرت و تعدّد افراد است.نشان

ه نفــس شــود کــآیــا بــر فــرض وحــدت نفــوس، بایــد لــوازم یــاد شــده را پــذیرفت؟ آیــا نمی
هـاي مختلـف بـا وحـدت خـویش حضـور داشـته حـال در بـدناي باشـد و در عینحقیقت یگانـه

  باشد و با این حال آن پیامدها را نداشته باشد؟
در تــن نیــز، کــه واحــد اســت یــک «کــه، دهــد و آن اینافلــوطین بــه اشــاره پاســخی نقضــی می

کـه نفـس حـاکم در دیگـر، بـا این ). بـه تعبیـر2،9،4» (گـردددست از تأثّر دسـت دیگـر متـأثّر نمی
بــدن و اجــزاء مختلــف آن، واحــد اســت، ولــی آثــار و پیامــدهاي آن متفــاوت و متعــدّد اســت. بــا 

رانـی آن در رانـد، ولـی نتیجـه و پیامـد حکـمکه نفس واحدي در بـدن اسـت و بـر آن حکـم میآن
د بـه حرکـت گونه نیست کـه چـون دسـت بـه فرمـان نفـس واحـگونه نیست. اینهمه اعضا به یک

درآید، همه اعضاي بدن به حرکت درآیند و یـا چـون چشـم بـه فرمـان نفـس ببینـد، همـه اعضـاي 
  دهند.دیگر نیز همان کار را انجام می

گونه کـه نفـس واحـد در بـدن کـه اعضـاي مختلـف دارد، یـک اثـر و یـک پیامـد نـدارد، همان
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ت کـه نفـس حـاکم بـر همـه بلکه به تناسـب اعضـا، آثـار آن متفـاوت اسـت، ایـراد نخواهـد داشـ
گونـه کـه در ها واحد باشـد و در عـین حـال در هـر بـدن، اثـري ویـژة آن داشـته باشـد، همانبدن

پـس آن سـخن کـه تـو بایـد بـر تـأثّر مـن آگـاه «افزایـد: هر عضـوي اثـر ویـژة آن را دارد. وي می
هــم  بــود و مــن و تــو بــابــود کــه تــن مــن بــا تــن تــو پیوســته میگـردي، در صــورتی درســت می

  (همان).». بودیمواحدي می
ها نیــز ایــن امــر ضــرورتی نــدارد؛ زیــرا رســد کــه حتــی بــر فــرض پیوســتگی بــدنبــه نظــر می

ایـرادي نـدارد کــه اعضـاي بـدن از یکــدیگر آگـاه نباشـند، در حــالی کـه همـه تحــت فرمـان یــک 
(ماننـد  ها حتـی بـر فـرض اتّصـال و پیوسـتگیرو، مـانعی نـدارد کـه بـدننفس قرار دارند؛ از ایـن
خبــر باشــند و در عــین حــال همــه تحــت فرمــان یــک نفــس قــرار داشــته اعضــا) از یکــدیگر بی

  باشند.
پاسخ اصلی افلـوطین بـه ایـن انتقـاد، بـر پـذیرش وحـدت و کثـرت نفـس از جهـات مختلـف 
استوار است. شـاید بتـوان گفـت کـه مقصـود وي از واحـد بـودن نفـس، وحـدت در عـین کثـرت 

وحـدت نفـس بـدین معنـی نیسـت «کنـد کـه، ز کثرت. خـود تصـریح میاست نه وحدت پیراسته ا
بهـره اسـت. ایـن حالـت (وحـدت صـرف) ویـژه ذوات علـوي اسـت؛ کلـی بیکه نفس از کثرت به

آوریم، مرادمـان ایـن اسـت کـه نفـس در عـین حـال، هـم بلکه وقتی سـخن از وحـدت نفـس مـی
پذیر خواهــد شــد، هــم تقســیم کــه پــس از ایــن گفتــه). و چنان2،9،4» (واحــد اســت و هــم کثیــر

  ناپذیر.است و هم تقسیم
نفــس اگرچــه واحــد و یگانــه اســت ولــی داراي قــواي مختلفــی اســت کــه بــر اســاس تعــدّد و 

گـردد. قـوه نبـاتی داراي آثـاري اسـت کـه قـوه حیـوانی نیسـت؛ پذیر میتکثر آن، کثرت آثار توجیه
د؛ بنـابراین، بـا تعـدّد قـوا، تعـدّد آثـار قوه شـنوندگی اثـري دارد کـه قـوه بیننـدگی آن اثـر را نـدار

در بـذر نیـز نیروهـاي متعـدّد «پذیر خواهد بـود و تعـدّد قـوا مـانع از وحـدت نفـس نیسـت. توجیه
). پـس یـک پاسـخ ایـن اسـت کـه تعـدّد قـواي 3،9،4» (وجود دارد و با این حال بذر، واحد اسـت

بــه همــین خــاطر اســت کــه گــردد و هاي مختلــف مینفــس ســبب تعــدّد و اخــتالف آثــار در بــدن
ممکن است نفس یا نفـس حـاکم بـر افـراد متعـدّد انسـانی واحـد باشـد ولـی قـواي متعـدّد داشـته 

  ها را تدبیر کند.باشد و با قواي متعدّد خود آن



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي افلوطین ـ بخش سومفصل دوم: اندیشه

 389

هــا متعــدّد و اســتعدادهاي پاســخ دیگــر ایــن اســت کــه اگرچــه فاعــل واحــد اســت، ولــی قابل
هـا و اسـتعدادهاي متوقّـف بـر تشـابه و تسـاوي قابل ها مختلف است و اثرگـذاري فاعـل واحـدآن
کنــد و چیــز کــه واحــد اســت، چیــزي را ســیاه میگونــه کــه نــور خورشــید بــا آنهاســت، همانآن

جـاي تـن قـادر جـاي تـن اسـت، در همـهگوینـد در همـهنفس فردي نیز کـه می«دیگري را سفید. 
). بـدین جهـت کـه 3،9،4» (تـن نیسـتبه ادراك حسـی برابـر نیسـت؛ و خـرد نیـز در همـه جـاي

جاي تن اسـتعداد ادراك حسـی را نـدارد. اگـر حضـور نفـس در بـدن را هماننـد حضـور نـور همه
خورشــید در اشــیاء مختلــف تشــبیه کنــیم، وحــدت نفــس و در عــین حــال کثــرت آثــار، خردپــذیر 

  خواهد بود.

  ـ تجرّد عقل و نفس 3ـ3ـ2

ولــی در «حتــی نفــوس نیــز مجرّدنــد،  دانــد و در آن جهــانمی جهــانیآنوي عقــل و نفــس را 
اند ... همـه نفـوس در آن عـالم، باهمنـد ها گردیـده و از ایـن طریـق تقسـیم شـدهجهان ما وارد تن

هـا نیسـت؛ عقـل همیشـه واحـد و نامنقسـم اسـت و نفـس نیـز هرچنـد در و فاصله مکانی میان آن
شــود و تقســیم  جــا واحــد و نامنقســم اســت، ولــی اقتضــاي مــاهیتش ایــن اســت کــه تقســیمآن

  ).1،4» (گزیند.گردد و در تن جاي میگونه است که از خود جدا میشدنش بدین
پذیري حقیقـی نباشـد. بـه کـه تقسـیمتقسیم شـدن نفـس بـا تجـرّد آن ناسـازگار اسـت مگـر آن

رو پذیري بـراي افلـوطین نیـز جـاي پرسـش دارد؛ از ایـنهمین جهت، جمع میـان تجـرّد و تقسـیم
گونـه، تمـام نفـس توانـد در عـین حـال تقسـیم نشـده باشـد؟ اینچگونـه نفـس میولی «گوید: می

جـا مانـده و بـه جهـان مـا فـرود نیامـده آن در همآناز جهان باال جدا نشـده اسـت بلکـه جزئـی از 
  (همان).» و تقسیم نگردیده است.

ــیمدر این ــل تقس ــه عق ــت، عبارتک ــر آن تصــریح دارد. آنناپذیر اس ــوطین ب ــاي افل ــه ــه ک ه چ
ــیم ــیمتقس ــا تقس ــاً پذیري ی ــز ذات ــس نی ــس اســت. نف ــو دارد، نف ــاي بحــث و گفتگ ناپذیري آن ج
خــاطر اســت کــه ارواح یــا نفــوس جزئــی از آن جهــت کــه در عــالم ناپذیر اســت، بــه همینتقســیم

جــا بــه تعبیــر افلــوطین، همــه باهمنــد و فاصــله مکــانی ناپذیرند و در آننفــس قــرار دارنــد؛ تقســیم
جــا کــه ارواح و نفــوس جزئــی کــه در عــالم نفــس کلــی یــا نفــس ت. ولــی از آنهــا نیســمیــان آن
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گردنـد، ایـن ها آمیختـه میآینـد و بـا بـدنیابنـد و در جهـان مـاده فـرود میجهان، هستند، تنزّل می
شــود در عــالم ناپذیرند، چگونـه میشــود کـه نفــوس کــه در عـالم خــود تقســیمپرسـش مطــرح می

  جزئی از آن در بدنی قرار گیرد؟پذیر شوند و هر طبیعت تقسیم
ناپذیرند و اگـر توان گفـت کـه نفـوس یـا مجرّدنـد یـا نیسـتند، اگـر هسـتند تقسـیماز سویی می
جــا مجــرّد پذیرند؛ اگــر مجرّدنــد، در همــه عــوالم مجرّدنــد و اگــر نیســتند، در هیچنیســتند، تقســیم

انــد. پذیر تعلّــق گرفتهتقســیم هاي متعــدّد وناپذیر بــه بــدننیســتند. از ســویی دیگــر، نفــوس تقســیم
هاســت، در حــالی کــه در عــالم نفــس و پذیري آنهاي متعــدّد نشــان تقســیمهمــین تعلّــق بــه بــدن

  هاست. راه حل چیست؟ناپذیري آنفراتر از ماده بودن، نشان تقسیم
تقسـیم شـدن نفـس بـه ایـن معنـی اسـت کـه از «نظریه افلوطین در این مسـأله ایـن اسـت کـه 

ــدا می ــود ج ــرددخ ــودش دســت1،4» (گ ــزي از خ ــدن چی ــدا ش ــی ج ــاه نخســت ). ول کم در نگ
ــردد؟ از  ــدا گ ــود ج ــی از خ ــی واقع ــه معن ــزي ب ــت چی ــن اس ــه ممک ــت. چگون ــذیر نیس خردپ

مانــد و جزئــی از نفــس در جایگــاه اصــلی و عــالم خــود می«نویســد: روســت کــه افلــوطین میاین
  (همان).» ردد.گها تقسیم میآید و در بدنجزء دیگري از آن فرود می

ناپذیر اسـت و باتوجـه بـه جزئـی کـه فـرود نفس با توجه به آن جزئی که فـرود نیامـده، تقسـیم
پذیري نفـس اسـت؛ زیـرا تـا پذیر اسـت. ولـی ایـن سـخن تأییـدي بـر تقسـیمآمده اسـت، تقسـیم

نفس تقسـیم بـه دو جـزء نشـده باشـد، چگونـه ممکـن اسـت یـک جـزء آن در عـالم خـود بـاقی 
  دیگر آن فرود آید؟ بماند و جزء

ناشـدنی در جـاي خـود مانـده و الزم به یـادآوري اسـت کـه ایـن تعبیـر اخیـر کـه جـزء تقسیم
پذیر فــرود آمــده اســت، بیــان دیگــري اســت بــراي جــدا شــدن نفــس از خــودش. جزئــی تقســیم

ــیم ــودش تقس ــی آنخ ــت ول ــیمناپذیر اس ــت، تقس ــده اس ــدا ش ــه از آن ج ــر چ ــت. در ه پذیر اس
کنـد. ایــن پذیري آن تبیــین نمیناپذیري نفــس را در عـین تقسـیمعبیرهــا تقسـیمگونـه تصـورت این

پـردازد و تبیـین اساسـی خـویش را دربـاره ایـن نظریـه چنـین مطـرح است که وي به شـرح آن می
  سازد:می
نفــس از جزئــی بــرین و جزئــی فــرودین تشــکیل یافتــه و بــه عبــارت دیگــر، نفــس در جهــان «

شــود، یابــد و در ایــن جهــان ریختــه میهــان مــا گســترش میبــرین اســت و در عــین حــال تــا ج
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). اگرچـه نفـس 1،4» (یابنـد.هاي دایـره از مرکـز بـه همـه نقـاط محـیط گسـترش میکه شعاعچنان
ــیم ــی تقس ــده اســت، ول ــیمتقســیم ش ــد تقس ــد پذیري آن مانن ــه همانن ــام نیســت، بلک پذیري اجس

ید از آن اسـت. تقســیم نشــده اســت، هاي دایــره از مرکـز و تقســیم پرتوهــاي خورشــتقسـیم شــعاع
چــون مرکــز حتــی پــس از تقســیم فرضــی نیــز بــر وضــع پیشــین خــود بــاقی اســت؛ تقســیم شــده 

  هاي متعدّدي از آن بیرون آمده است و محیط را ترسیم کرده است.است، چون شعاع
شــود. فــیض کــه تر میبــا توجــه بــه نظریــه فیضــان، دیــدگاه افلــوطین در ایــن موضــوع روشــن

جهـت کـه غیـر مفـیض نیسـت، تقسـیم ناشـده اسـت و از  ز تصاویر مفـیض اسـت، از آنعبارت ا
آن جهـت کـه سـبب پیـدایش مسـتفیض گشـته اســت، تقسـیم شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال منبــع 

ــیم کــه تقســیم ــر گنبــدي مینــوري را فــرض کن تابــد کــه داراي ناپذیر باشــد ولــی پرتوهــاي آن ب
تابـد و بـه شـکل ها بـه درون گنبـد میکـه از ایـن روزنـههاي متعدّد و متفاوت است. نـوري روزنه
ها تقسـیم شـده اسـت ولـی در عـین حـال منبـع آن پرتوهـا شود، به تعـداد روزنـهها دیده میروزنه

 جـدا شـدن نفـس از خـودش یـا تشـکیل نفـس از جزئـیتقسیم نشده اسـت. مقصـود افلـوطین از 
هاي دایـره و شـده، همـان شـعاع ، همـین اسـت؛ آن جـزء فـرودین و جـدابرین و جزئـی فـرودین

  پرتوهاي منبع نور است که از جزء برین خودش جدا شده است.
از «نفسی که در تک تـک افـراد وجـود دارد نیـز از جهتـی تقسـیم شـده اسـت و از جهتـی نـه. 

گیــرد، تقســیم نشــده شــود و تمــام آن در تمــام تــن جــاي میآن جهــت کــه در تمــام تــن وارد می
  ).1،4» (جاي تن است، تقسیم شده استدر همهاست و از آن جهت که 

وحـدت آن  ناپذیر اسـت، ولـیاگرچه نفس (نفـس کلـی و نیـز نفـوس جزئـی) واحـد و تقسـیم
از نوع وحدتی که اجسـام دارنـد نیسـت. وحـدت جسـم، وحـدت اتّصـالی اسـت و در عـین حـال 

  که هر جزئی از آن در جایی است، وحدت دارد.
اي گونـهوحـدتش به«کـه واحـد اسـت کثیـر نیسـت، ولـی نفـس  عالوه بر این، جسم در حـالی
پذیر بـودن آن بـه ایـن پذیر نیسـت ... تقسـیمپذیر اسـت، تقسـیماست که در عین حـال کـه تقسـیم

ناپذیر معنــی اســت کــه وقتــی در چیــزي جــاي گزیــده اســت، در همــه اجــزاي آن اســت و تقســیم
ام آن هسـت. کسـی کـه ایـن نکتـه را چیـز، تمـبودن آن بدین معنـی اسـت کـه در همـه اجـزاي آن

انگیز اسـت ... دانـد کـه نفـس، ذاتـی خـدایی و اعجـاببـرد و میدریابد به عظمـت نفـس پـی می
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عد و اندازه ندارد، ولی در هـر بعـد و انـدازه جـا، آن هـم نـه جاسـت و هـم آناي هسـت؛ هـم اینبُ
جاســت و هــم هــم اینجــا، بلکــه تمــامی آن جــا باشــد و جزئــی آنبــه ایــن معنــی کــه جزئــی این

نفـس «روسـت کـه ). از این1،2،4» (سان هـم تقسـیم شـده و هـم تقسـیم نشـده اسـت.جا، بدینآن
ــد ــدین جهــت کــه موجــودات کثیرن ــر اســت ب ــر اســت... نفــس کثی ». در عــین حــال واحــد و کثی

  ناپذیر.). و واحد است بدین جهت که مجرّد است و تقسیم2،2،4(
کنـد از ایـن قـرار گویـد و خـود آن را تلخـیص مینفـس میچه کـه افلـوطین دربـاره حاصل آن

یابنـد، خصوصـاً از حیـث خلـق و خـوي هایشـان بـا یکـدیگر فـرق میاست: نفوس برحسب کالبد
هاسـت. او ( شـان کـه خـود نتیجـه زنـدگی پیشـین آنو خاصیت، و همچنین بـر حسـب اندیشـیدن

ــز می ــازه خــود را برحســب افالطــون) نی ــدگی ت ــه نفــوس زن ــد ک ــر گوی ــدگی پیشــین خــود ب زن
گزینند ... و گفتیم کـه همـه نفـوس از همـه نیروهـا برخوردارنـد، ولـی بـر حسـب نیرویـی کـه می

ــک از آن ــر ی ــت میدر ه ــا فعالی ــؤثّر میه ــد و م ــرق میکن ــدیگر ف ــا یک ــد ب ــت و افت ــد. فعالی یابن
ه اثربخشی نیروهاي مختلف در نفوس مختلـف، از ایـن جـا ناشـی اسـت کـه نفسـی بـا عقـل یگانـ

کوشـد تـا یابـد، و نفـس دیگـر میشـود و بصـیرت میگردد، و نفس دیگر بـه عقـل نزدیـک میمی
نگـرد و جـا ناشـی اسـت کـه هـر نفسـی در چیـزي دیگـر میبه عقل نزدیک شود. فرق دیگر از آن

ــه یــک نگــرد و از اینگــردد کــه در آن میهمــان می روســت کــه همــه نفــوس از حیــث تکامــل ب
  )8،3،4درجه نیستند. (

  نکات مهم دیدگاه وي عبارت است از: 
  ها و کالبدها. ـ تفاوت نفوس به خاطر تفاوت بدن1
هـا هاسـت. همـۀ آنهـا نتیجـه زنـدگی پیشـین آنـ خلق و خـوي و ویژگـی و نیـز اندیشـه آن2

اکتســابی نیســت. پــیش از ایــن گفتــه شــد کــه مقصــود از زنــدگی پیشــین چیــزي هماننــد زنــدگی 
 جا نیست. این

  اتاً نیز با هم تفاوت دارند.ـ نفوس ذ3
 ـ همه نفوس از همه نیروها و قوا برخوردارند.4
 ـ در عین حال در مقام فعلیّت آن نیروها و قوا با هم تفاوت دارند. 5
ــ تفــاوت دیگــرِ اثربخشــیِ نیروهـا در انســان بــدین جهــت اســت کـه نفســی بــا عقــل یگانــه 6
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کوشـد تـا بـه عقـل نزدیـک دیگـر می شـود و نفسـیگردد و نفـس دیگـر بـه عقـل نزدیـک میمی
 شود. 
نگــرد و همــان هاســت. هــر نفســی در چیــزي میخاطر منظــر آنـــ تفــاوت دیگــر نفــوس بــه7
 نگرد. شود که در آن میمی

  ـ تجرّد نفس جزئی4ـ3ـ2

گـردد، زیـرا چه دربارة تجرّد نفس گفتـه شـد، تجـرّد نفـس جزئـی نیـز معلـوم میبا توجه به آن
). از ایــن 10،1،5». (لهــی و واالســت و مــاهیتش هماننــد تمــام نفــس اســتنفــس مــا نیــز ذاتــی ا«

گذشته نفس جزئی نیـز بـه عقـل متصـل اسـت و وجهـی از آن را در خـود دارد، بـدین جهـت کـه 
رسـد کـه عقـل را در خـود دارد. امـا از عقـل، بخشـی عقـل اندیشـنده نفسی بـه مرتبـه کمـال می«

ســازد. ایــن بخــش اندیشــنده را در نفــس، کــه می اســت و بخشــی دیگــر او را بــه اندیشــیدن توانــا
بخشـد، بایـد براي اندیشیدن نیازي بـه آلـت جسـمانی نـدارد بلکـه در کمـال پـاکی و نـابی اثـر می

آمیختگی بـا تـن بـدانیم؛ زیـرا حـق نـداریم بـه دنبـال مکـانی بگـردیم و بگـوییم او در متعالی و بی
  (همان).». یمآن مکان است بلکه باید او را بیرون از مکان بدان

  جایی مجرّداتـ حضور همه5ـ3ـ2

جایی مجرّدات از نظـر افلـوطین چنـدان روشـن اسـت کـه نیـازي بـه دلیـل نـدارد؛ حضور همه
کـه نـه تنهـا خـداي بـزرگ همـه آدمیـانی کـه مفهـوم خـدا را در ذهـن دارنـد متّفقنـد در این«زیرا 

ــه ــز در هم ــر نی ــدایان دیگ ــه خ ــنبلک ــز ای ــه نی ــد می جا حاضــرند؛ و اندیش ــده را تأیی ــدعقی ». کن
)4،5،6.(  

دانــد، دلیلــی نیــز جایی آن را قابــل فهــم بــراي همگــان میوي در عــین حــال کــه حضــور همــه
گــوییم ذات علــوي نامحــدود اســت، ایــن ســخن چــه معنــایی کــه میاین«بــراي آن آورده اســت، 

گـر چنـین اسـت توانـد غایـب باشـد و اجـا نمیکـه آن ذات از هـیچتواند داشـته باشـد جـز اینمی
جا حاضـر اسـت، چـه اگـر نتوانـد حاضـر باشـد، ناچـار پس بایـد بگـوییم در هـر چیـز و در همـه

چـه ). آن4،5،6» (جـا نخواهـد بـود.غایب خواهد بود؛ زیرا جـایی وجـود خواهـد داشـت کـه او آن
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جایی آن دهنـده تجـرّد آن و در نتیجـه حضـور همـهکه گفته شد، دربارة نفـس کلـی اسـت و نشـان
هـا تـوان گفـت کـه آنجا که نفوس جزئی بـا نفـس کلـی تفـاوت مـاهوي ندارنـد، میو از آن است

  اند. گونهنیز همین
نفـس یـا نفـس از آن جهـت کـه نفـس اسـت، تأثّرپـذیر نیسـت، اینـک بایـد ببینـیم جا که از آن

د گونـه اسـت و تأثّرناپـذیر اسـت؟ نخسـت بایـجهت که بـا بـدن ارتبـاط دارد نیـز هماننفس از آن
  ارتباط نفس و بدن را تصویر نماییم. 

  ـ چگونگی ارتباط و تعلّق نفس به بدن 6ـ3ـ2

گونـه کـه عقـل ناشـی از فیضـان اَحـد اسـت؛ تفکّر افلـوطین بـر فیضـان اسـتوار اسـت و همان
نفس ناشی از فیضـان عقـل اسـت، مـاده نیـز ناشـی از فیضـان نفـس کلـی یـا نفـس جهـان اسـت. 

اش چـون بـه آخـرین مـرز رسـید، تـاریکی آغـاز ه روشـنایینفس همچـون نـوري عظـیم بـود کـ«
شد. چون نفس این را دیـد، بـه تـاریکی شـکل و صـورت بخشـید؛ زیـرا ممکـن نبـود چیـزي کـه 

نفـس ). «9،3،4». (بهـره بمانـدبخـش (نفـس) همسـایه باشـد، از آن حقیقـت بیبا حقیقتـی صـورت
توانــایی اســت کــه جســم را بخشــد؛ زیــرا نفــس بــه صــورت بــالقوه داراي ایــن بــه تــن شــکل می

ــام همان ــد ... اجس ــکل ده ــود ش ــا خ ــب ب ــه میمناس ــه او میگون ــوند ک ــد و بدانش ــه خواه گون
  ).10،3،4» (کند.مانند که او رهبري میمی

ــه کــه در جــاي خــود گفتــه شــد، هــر مرتبــههمان هــاي آن، صــورت اي از هســتی و جهانگون
اي از هسـتی، مرتبـه پـس گفـت کـه هـر مرتبـه تـوانمرآتی مرتبه پیش از خود اسـت؛ بنـابراین، می

دهــد. ایــن آفرینــد و بــا توجــه بــه اســتعداد آن یــا خواســت خــود، بــدان شــکل میاز خــود را می
ــا  اشــکال چنــان متعــدّد و متفاوتنــد کــه ارواح و نفــوس جزئــی متعــدّد و متفاوتنــد. پــس نفــس ی

د و متفـاوتی را پدیـد هاي متعـدّها و صـورتنفس کلی به خـاطر تقـدّم بـر جهـان طبیعـت، شـکل
ــر «آورد و  ــانی، پس ــداي یون ــونیزوس (خ ــه دی ــود را در آیین ــاویر خ ــون تص ــان چ ــوس آدمی نف

سرنوشـت «). بنـابراین، 12،3،4» (زئوس) دیدند، از جهـان بـاال بـه سـوي آن تصـاویر فـرود آمدنـد
تـا  کنـدرانـد و وادارش میپـیش می آن چیزي اسـت کـه نفـس فـردي را بـه» قطعی و تغییر ناپذیر

به تبعیّت از نظم، بـه تنـی روي آورد کـه تصـویر اراده و حالـت نفـس شـده اسـت. در جهـان بـاال 
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نیـز هــر نــوعی از نفــس بـا چیــزي همســایه اســت کـه حالــت درونــیش روي در آن دارد؛ و چــون 
زمان مقدّر فـرا رسـد، الزم نیسـت کسـی دیگـر او را رهبـري کنـد و بـه سـوي پـایین بکشـاند تـا 

ن وارد تنــی معــیّن بشــود؛ بلکــه همــین کــه زمــان معــیّن فــرا برســد، نفــس نفــس در وقــت معــیّ
  شود که برایش آماده است.آید و وارد تنی میخودي خود فرود میبه

این زمان معیّن براي نفوس مختلـف، مختلـف اسـت و چـون زمـان مقـدّر بـراي هـر نفـس فـرا 
اخوانــده اســت، و وارد تنــی کــه گــویی منــادیی او را فرآیــد چنانفاصــله فــرود میرســد، نفــس بی

گــردد، و گــویی نیرویــی ســحر آمیــز او را بــه ســوي آن تــن کشــیده اســت. متناســب بــا خــود می
ــدروس،  ــون، فای ــر نیســت، چنان13،3،4؛ 248(افالط ــی جب ــه معن ــن ب ــه ای ــی ). و البت ــه معن ــه ب ک

فـرود گـاه کـه زمـان صـورت اسـت کـه آنها هم نیست، بلکـه بـدینواگذاري امر فرود آمدن به آن
آیـد. بـه کـه بتوانـد غیـر از آن انتخـاب کنـد، فـرود میآمدن نفسی فرا رسد، به میل خـود بـدون آن

  تعبیر افلوطین:
ــکلهمان« ــه ش ــه ک ــورت میگون ــیّن ص ــات مع ــده در اوق ــودات زن ــد پذیري موج ــرد، مانن گی
 هــا در چهــره ... فــرودها یــا بیــدار شــدن غرایــز و پیــدایش جوشآمــدن ریــش یــا رســتن شــاخدر

فرسـتد؛ ولـی آمدن نفوس نه برخالف میـل و اراده ایشـان اسـت و نـه کسـی آنـان را بـه پـایین می
آزادیشان در فرود آمدن چنان نیسـت کـه گـویی حـق انتخـاب کـردن دارنـد، بلکـه هماننـد بـه راه 

سـان کـه بعضـی کارهـایی افتادن کودکان یا بیدار شـدن میـل تولیـد مثـل در آدمیـان اسـت یـا بدان
  ).13،3،4» (که تفکّر و تأمّل به آن کارها وادارشان کرده باشد.آنند بیکننیک می

یـک از انحـاء بـودن چیـزي در چیـزي دیگـر، در مـورد بـودن نفـس در روشن اسـت کـه هـیچ
تن صادق نیست. بودن نفس در تـن ماننـد ناخـدا در کشـتی نیسـت، زیـرا ناخـدا بـه عنـوان کسـی 

گونـه کـه نفـس در طور اتّفـاقی در کشـتی اسـت، ثانیـاً آنکنـد، اوالً تنهـا بـهکه در کشـتی سـفر می
تمام تن است، ناخدا در تمـام کشـتی نیسـت. همچنـین، نفـس در بـدن ماننـد فـن در ابـزار اسـت، 

دهـد. زیـرا فـن رانـی کـه سـکّان کشـتی را مطـابق قواعـد آن فـن حرکـت مییعنی مانند فن کشتی
  بخشد.رانی از بیرون در سکان کشتی اثر میکشتی

ــاهر در  ــه در ظ ــنایی، اگرچ ــرا روش ــت؛ زی ــم نیس ــوا ه ــنایی در ه ــد روش ــدن مانن ــس در ب نف
ــا این ــرا ب ــوا نیســت؛ زی ــع در ه ــی در واق ــههواســت ول ــه در هم ــوا راه میک ــی جــاي ه ــد، ول یاب
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آمیـزد، بـه همـین جهـت اسـت کـه هنگـامی کـه هـوا از حـوزه یک از اجـزاي آن بـا هـوا نمیهیچ
ــی ــرون م ــزي اروشــنایی بی ــنز روشــنایی در خــود نگــاه نمــیرود، چی تر آن رو درســتدارد، از ای

کـه افالطـون نفـس جهـان را است که بگوییم هـوا در روشـنایی اسـت نـه روشـنایی در هـوا، چنان
تــن در نفــس اســت، و مــرادش ایــن اســت کــه تــن در «گویــد: دانــد، بلکــه میدر تــن جهــان نمی

تــن نیســت. همــین ســخن در  بخشــی از نفــس اســت، ولــی نفــس بخشــی دیگــر دارد کــه حــاوي
اند کـه تـن هـایی بـا تـن پیوسـتهمورد نفوس فردي نیـز صـادق اسـت. از نیروهـاي نفـس، تنهـا آن

هاست، در حالی کـه نیروهـاي دیگـر را بـا تـن پیوسـتگی نیسـت. نیروهـایی هـم کـه بـا نیازمند آن
؛ 36و  34وس، اند در اجــزاي تــن یــا تمــام آن مســتقر نیســتند. (ر.ك. افالطــون، تیمــائتــن پیوســته

22،3،4(  
نفس نه چون ناخدا در کشتی اسـت، نـه چـون فـن در سـکان، نـه چـون روشـنایی در هـوا، نـه 

گیـرد؛ چون آب در گـل و روغـن در بـادام و نـه چـون هـر چیـز دیگـري کـه در چیـزي قـرار می
ترین مرتبـه آن بـا بـدن طور کلی نفس در بدن نیسـت، بلکـه محـیط بـر بـدن اسـت و پـایینزیرا به

رتباط دارد و بدین جهت شـاید بتـوان گفـت کـه بـدن در همـان بخـش فـرودین نفـس قـرار دارد ا
کــه افالطــون همــین نکتــه را دربــاره نفــس جهــان و تــن آن گفتــه اســت. نــه نفــس در بــدن، چنان

افالطـون، تیمـائوس، همــان). بـه نظــر افلـوطین، همـین ســخن در مـورد نفــوس فـردي نیــز .ك. ر(
  اي از نفس قرار دارد و نه برعکس. ن در بخشی یا مرتبه). که ت22،3،4صادق است (

  توان تصویرنمود:ارتباط نفس و بدن را چندگونه می
ــ 1 ــد«ـ ــزار نفــس باش ــن اب ــادس، ». ت ــون، آلکیبی ــدن 129(افالط ــاط نفــس و ب ــر ارتب ــا اگ ). آی
اگـر نفـس، تـن را «پذیري شـرط حتمـی نفـس اسـت؟ بسـا بتـوان گفـت کـه گونه باشد، انفعالاین
آورنـد، متـأثّر شـود، بـرد، الزم نیسـت از تأثّرهـایی کـه بـه تـن روي میچون ابزاري بـه کـار میهم

ــه صــنعتهمان ــه ک ــیگون ــان روي م ــه ابزارش ــه ب ــایی ک ــران از تأثّره ــأثّر نمیگ ــدآورد، مت ». گردن
)3،1،1  .(  

کــه بتوانــد ابــزار تــن را بــه کــار ببــرد، بــه نفــس بــراي این« همچنــین شــاید بتــوان گفــت کــه: 
آینــد، بشناســد ... ضــرورت بایــد داراي ادراك حســی باشــد تــا بتوانــد تــأثّراتی را کــه از بیــرون می

همچنین بایـد داراي میـل نیـز باشـد؛ زیـرا خواهـان ایـن اسـت کـه ابـزارش سـالمت خـود را بـاز 
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جـا کـه مراقبـت از ایـن (همان). پس حتـی بـر ایـن فـرض کـه تـن ابـزار نفـس اسـت، از آن» یابد
ر بـردن درسـت آن، حفـظ سـالمت و بازیـابی آن، همـه بـر تأثّرپـذیري نفـس اسـتوار ابزار، بـه کـا

  است، باید نفس را تأثّرپذیر دانست.
گـردد کـه بر فرض تأثّرپـذیري نفـس از بـدن، و کـنش بـدن بـر نفـس، ایـن پرسـش مطـرح می

ــه کــار می اگــر نفــس و بــدن از یکــدیگر جداینــد و تنهــا نفــس، آن ــه عنــوان ابــزار ب و گیــرد را ب
انــد، چگونــه بــدن و ابــزار، داران نظریــه ابــزار بــودن بــدن، ایــن جــدایی را پذیرفتهکم طــرفدســت

چـه در خـود آن هسـت، بـه توانـد از آنجسـم می«گـذارد؟ بر نفس به کار گیرنـده ابـزار، تـأثیر می
توانـد چیـزي بـه نفـس ببخشـد. ایـن بـدان مانـد کـه چیـزي جسمی دیگر ببخشد، ولی چگونه می

بـرد کـه یکـی بـه کـار میپـذیرد، متـأثّر شـود؛ زیـرا صـرف نظـر از ایني که چیزي دیگر میاز تأثّر
کم کســی کــه بــدن را و دیگــري، ابــزار کــار اوســت، آن دو بــه کلــی از یکــدیگر جداینــد و دســت

  (همان).» داندداند، آن دو را از هم جدا میابزار نفس می
ــدن  ــذیري نفــس از ب ــر ردّ تأثیرپ ــوطین ب ــتدالل افل ــدن آناس ــودن ب ــزار ب ــه اب ــه نظری ــه ک گون

گوید، دو نکتـه مهـم دارد: یکـی ایـن اسـت کـه نفـس و بـدن از هـم جداینـد و دو چیـز جـدا، می
توانند بر یکدیگر تأثیر داشـته باشـند. ایـن بـه ماننـد تأثیرپـذیري چیـزي از تـأثّرات چیـز دیگـر نمی

اســت، چنــدان قابــل توجــه  اســت. ایــن نکتــه کــه خــود اســتداللی در رد نظریــه تأثّرپــذیري نفــس
نیست، زیرا مـانعی نـدارد دو چیـز جـداي از هـم، بـر یکـدیگر تـأثیر گذارنـد و مـانعی نـدارد کـه 
چیزي تأثّراتی را که از دیگري دریافت کـرده اسـت، بـه چیـز دیگـر وانهـد. همـه تـأثیر و تأثّرهـاي 

  گونه است.اجسامِ جداي از هم، بر یکدیگر همین
ــاره نفــس ه اســتدالل دیگــري اســت و نشــاننکتــه دوم ســخن افلــوطین کــ ــر او درب دهنده تفکّ

گذارنـد، است، این است کـه بـر فـرض کـه بپـذیریم اشـیاي جـداي از هـم بـر همـدیگر تـأثیر می
گـویی نفـس بـا دیگـر اشـیاء و اجسـام ». بـدن بـر نفـس تـأثیر گـذارد؟« ولی چگونه ممکن اسـت

گر، دلیلــی بــر تأثیرگــذاري بــدن بــر تفــاوت اساســی دارد کــه حتــی تأثیرگــذاري اجســام بــر یکــدی
چـه در خـود دارنـد بـه جسـم دیگـر ببخشـند ولـی تواننـد از آناجسـام می« تواند باشد. نفس نمی
  »توانند چیزي به نفس بدهند؟چگونه می

جـواري آن دو، طور مثـال هـر دو جسـم بودنـد، هـماگر نفس هم چیـزي ماننـد بـدن بـود و بـه
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انگیز نبـود کـه بـدن چیـزي بـه کـرد و بنـابراین شـگفتتوجیـه می تأثیرگذاري آن دو بر یکدیگر را
توانـد چیـزي اي اسـت کـه بـدن نمیگونـهنفس بدهد یا چیـزي از آن بگیـرد، ولـی وضـعیت آن به

توانـد از آن چیـزي دریافـت کـه در جـاي خـود گفتـه خواهـد شـد، میبه آن بدهـد، اگرچـه، چنان
  کند.
عـدّد آن دو، تحلیلـی فلسـفی و ذهنـی اسـت. پـیش انـد و فـرض تـ نفس و تـن درهـم آمیخته2

ــر  ــه تعبی ــد. ب ــه بودن ــم آمیخت ــس، آن دو در ه ــن و نف ــان ت ــک فلســفی می ــل و تفکی ــن تحلی از ای
ــیش از آن ــوطین، پ ــود؟ کــه فلســفه آنافل ــه ب ــاط آن دو چگون هــا را از همــدیگر جــدا ســازد، ارتب

دهنده ایــن اســت ، نشـانســفهقطـع نظــر از تحلیــل ذهنـی و پــیش از فل همـان). آیــا عبــارتِ.ك. ر(
دانــد و در نتیجــه تعــدّد آن دو را مولــود تحلیــل کــه افلــوطین ترکیــب نفــس و بــدن را حقیقــی می

ــین اســت مرگذهنــی می ــد؟ و اگــر چن ــذیري نفــس و مرگدان ــین ناپ ــه تبی ــدن را چگون ــذیري ب پ
 کند؟می

سـاختن  انـد. پـیش از مطـرحبه هرحال فـرض دوم ایـن اسـت کـه نفـس و بـدن درهـم آمیخته
کـه آن دو تـوان مطـرح سـاخت کـه پـیش از آنها را مینقد افلوطین بـر ایـن فرضـیه، ایـن پرسـش

در هم آمیزنـد، دو چیـز بودنـد و در هـم آمیختنـد یـا یـک چیـز؟ فـرض دوم کـه نادرسـت اسـت؛ 
زیرا یک چیز امکـان درهـم آمیخـتن نـدارد. فـرض نخسـت کـه دو چیـز بودنـد و درهـم آمیختنـد 

هـا) چگونـه درهـم آمیختنـد؟ دو چیز، چـه بودنـد؟ (قطـع نظـر از نـام آن ارد. آننیز جاي پرسش د
هـا هماننـد آمیــزش دو جسـم بـه یکـدیگر اسـت؟ اگــر نـه، پـس چگونـه آمیزشــی آیـا آمیـزش آن

پـذیر؟ و در هـر دو ناپـذیر اسـت و دیگـري (بـدن) مرگاست؟ اگر آري، چـرا یکـی (نفـس) مرگ
هـا نیـز ممکـن اسـت و واقـع انـد، تجزیـه و جداسـازي آنهگونه که درهـم آمیختصورت، آیا همان

  پذیر است؟شود؟ و آیا دوباره و چندباره این آمیزش و جداسازي امکاننیز می
نتیجـه چنـین فرضـی ایـن «در هرصورت نقد نخست افلـوطین بـر ایـن فرضـیه ایـن اسـت کـه 

گـردد. تـن بهتـر است که عنصـر بـدتر، یعنـی تـن، بهتـر شـود و عنصـر بهتـر، یعنـی نفـس، بـدتر 
ــدتر میور میشــود چــون از زنــدگی بهــرهمی خــردي گــردد چــون از مــرگ و بیگــردد و نفــس ب

  ).4،1،1» (یابدبهره می
ممکـن اســت گفتــه شـود: چــه ایــرادي دارد کــه تـن بهتــر و نفــس بــدتر شـود، تــن بــه خــاطر 
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د و نفـس آمیزش با نفس، رشد کنـد و بـه قابلیّـت و شایسـتگی برخـورداري از زنـدگی دسـت یابـ
اي اسـت کـه از آمیـزش آن دو پدیـد پـذیري برسـد. ایـن نتیجـهخـردي و مرگتنزّل کنـد و بـه بی

آید و ایرادي هـم بـر آن وارد نیسـت. نادرسـتی ایـن نتیجـه در ایـن اسـت کـه ادراکـات حسـی می
پـذیر وسـیله آمیـزش نفـس و بـدن توجیـه نمـود و چنـین چیـزي بـا ایـن فرضـیه، توجیهرا باید به
زیرا نفس پیش از آمیزش بـا بـدن کـه توانـایی ادراك حسـی نداشـت، بـدن نیـز کـه جسـم نیست؛ 

  است و از چنین قابلیتی برخوردار نیست.
کـه نفـس پـس از دو اسـت و حـال آنادراك حسی بـر اسـاس ایـن فرضـیه نتیجـه آمیـزش آن 

ت؛ زیـرا کـه بـر قـابلیّتش افـزوده شـده باشـد، از آن کاسـته شـده اسـآمیزش با بـدن، بـه جـاي آن
خــرد و اي بیپــذیر اســت و تــا انــدازهناپــذیر بــود و خردمنــد و اینــک مرگپــیش از آمیــزش، مرگ

ــن  ــه دســت آورده اســت. اینــک جــاي ای ــا آن ب ــزش ب ــدن و در نتیجــه آمی هــردو ویژگــی را از ب
پــذیر و نــابخرد شــود و توانــاتر بــود، ادراك کــه مرگپرســش اســت کــه چگونــه نفــس پــیش از آن

هایی شــده اســت، بتوانــد تر گشــته اســت و دچــار نقیصــهاینــک کــه ضــعیف حســی نداشــت ولــی
ــوطین،  ــر افل ــه تعبی ــد؟ ب ــته باش ــدینآن«ادراك حســی داش ــدگی نقصــان چــه ب ــث زن ــان از حی س

  ).4،1،1» (تواند قابلیّتی اضافی بیابد و قادر به ادراك حسی شود؟یابد، چگونه میمی
ــرا تــوان گفــت کــه نقــد افلــوطین بــر ایــن فرضــیه امی ز اســتحکام الزم برخــوردار نیســت؛ زی

داشـتن ادراك حسـی الزامـاً قابلیّـت بیشـتر نیســت. اگـر جسـمی بخواهـد بـه ادراك حسـی دســت 
یابد، باید بر قابلیّت و توانـایی آن افـزوده شـود و صـعود کنـد و ارتقـا یابـد، ولـی اگـر نفسـی کـه 

ــد، بایــد ــه ادراك حســی دســت یاب ــایی آن کاســته  فراتــر از ادراك حســی اســت بخواهــد ب از توان
شود و نـزول کنـد و ایـن امـري دور از ذهـن نیسـت. بـه عنـوان مثـال، اگـر بخـواهیم صـوتی کـه 
داراي فرکـانس بسـیار پـایین اسـت بـر دسـتگاه شـنوایی انسـان اثـر گـذارد و انسـان آن را بشـنود، 

االسـت باید بر فرکـانس آن افـزوده شـود، ولـی اگـر بخـواهیم صـوتی کـه داراي فرکـانس بسـیار ب
هــا بـر آن تــأثیر گـذارد، بایــد از آن کاسـته شــود. کاســته شـدن از آن، نتــایجی دارد کـه یکــی از آن

  شنیده شدن به وسیله دستگاه شنوایی انسان است. 
ــز همین ــرار دارد کــه محسوســات و ادراکــات نفــس نی ــان افــق عــالی ق ــه اســت. او در چن گون

آینــد، ولــی بــا تنــزّل از زي بــه حســاب نمیهــا نســبت بــه او چیــیابــد و در واقــع آنحســی را نمی
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شـود، بـا محسوسـات تناسـب و سـنخیّت پیـدا مقام خود که از طریـق آمیـزش بـا بـدن حاصـل می
  کند.ها را ادراك میکند و در نتیجه آنمی

نقــد دوم افلــوطین بــر ایــن فرضــیه ایــن اســت کــه چگونــه ممکــن اســت نفــس و بــدن درهــم 
دو اسـتوار اسـت. زش دو چیـز، بـر تناسـب و هماننـدي آن آمیخته شـده باشـند، درحـالی کـه آمیـ

گونه تناسبی نداشـته باشـند بلکـه کـامالً مبـاین یکـدیگر باشـند، آمیـزش ندارنـد. دو چیزي که هیچ
انـد، (یکـی بسـیط اسـت گونهتوان رنگ و خط را در هـم آمیخـت؟ نفـس و بـدن نیـز همـینآیا می

ناپـذیر؛ یکـی خردمنـد اسـت و دیگـري گپـذیر اسـت و دیگـري مرو دیگري مرکـب؛ یکـی مرگ
هم آمیخــتن دو چنـدان معقــول نیسـت. بــه تعبیــر افلـوطین، شــاید اصـالً بــهنـابخرد) و آمیــزش آن 

انــد درســت ماننــد ایــن اســت کــه هــا بــه هــم آمیختهگویــد آندو محــال باشــد و کســی کــه میآن 
  اند؟هم آمیختهبگوید رنگ و خط یعنی دوچیز که هیچ وجه تشابهی با هم ندارند، به 

شـوند، الزم نیسـت اند. و چـون دو چیـز کـه بـا هـم بافتـه میـ نفس و بدن به هم بافتـه شـده3
ــد،  ــر پذیرن ــدیگر اث ــاالت یک ــه و در «از انفع ــن فرورفت ــه در ت ــس ک ــت نف ــن اس ــابراین ممک بن

ــه ــذیرد؛ همانهم ــر نپ ــن اث ــاالت ت ــت، از انفع ــده اس ــترده ش ــنایی از جاي آن گس ــه روش ــه ک گون
  ).4،1،1» (پذیردکند، اثر نمیاي چیزي که روشنش میتأثّره

این فرضیه نیز مورد انتقاد اسـت؛ زیـرا اوالً بـافتن دو چیـز بـا هـم یـا فـرورفتن چیـزي در چیـز 
دو اسـتوار اسـت تـا دو چیـز بـا هـم سـنخیّت نداشـته باشـند، بـافتن دیگر، بر تناسب و تشـابه آن 

آن ریســمانی پدیــد آورد و یــا  را بــا نــخ تابیــد و از تــوان عشــقپـذیر نیســت. مگــر میدو امکانآن 
ــا کــرد؟ از ایــن شــود آن را در کــوزهمگــر می اي جــاي داد و از فــرورفتن آن در کــوزه، آشــوبی بپ

 شود.گذشته هرگاه دو چیز با هم بافته شوند یا یکی در دیگري فرو رود، از آن متأثّر می
کـه نفـس ضـیه دو پیامـد دارد، یکـی اینـ نفس در تن ماننـد صـورت در مـاده اسـت. ایـن فر4

توانــد مــاده را رهــا کنــد و احیانــاً بــه گونــه کــه صــورت میپــذیر باشــد، همانبایــد از بــدن جدایی
دهـد و آن را بـراي مقاصـد کـه چـون نفـس بـه مـاده شـکل میماده دیگري تعلّق گیـرد. دیگـر این

ي بیشـتر از خـواص مـاده در هـا و خـواص آن در مـاده ظهـورگیـرد، بایـد ویژگیخاص به کار می
نفــس داشــته باشــد. احتمــال دیگــر در ایــن فرضــیه ایــن اســت کــه نفــس را بــراي بــدن هماننــد 

آیـد. تبـر نـه صـورت بـه تنهـایی صورت براي آهن بدانیم که بـا تـوأم شـدن آن دو، تبـر پدیـد می
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ه کـه یکـی بـر دیگـري غلبـه داشـتاست و نه ماده، بلکـه ترکیـب صـورت و مـاده اسـت بـدون آن
  باشد.

دو اسـت. بـه تعبیـر انسان نیز نـه نفـس اسـت و نـه بـدن، بلکـه ترکیـب متعـادل و مسـاوي آن 
افلوطین، آهن که بـه آن صـورت خـاص در آمـده اسـت، قابلیّـت کـار خـاص تبـر را یافتـه اسـت، 
اگرچه آن قابلیّت را از صـورت کسـب کـرده اسـت. بـه عبـارت دیگـر بایـد بگـوییم کـه تأثّرهـاي 

ــه تــن  ــه تنــی روي مــیمشــترك ب ــوعی خــاصاز «آورد ولــی ب ــالقوه » ن از طریــق طبیعــت «کــه ب
ــه ــت«و » صــورت یافت ــدگی اس ــس و داراي زن ــرف نف ــدن از ط ــرده ش ــار ب ــه ک ــراي ب ــاده ب ». آم

)4،1،1( 
زیــرا موجــود زنــده یــا تــن اســت کــه بــه خــاطر «ایــن فرضــیه نیــز خــالی از اشــکال نیســت؛ 

ا تنـی اسـت متحـد بـا نفـس؛ یـا چیـز سـومی هاي خاص پیدا کرده اسـت؛ یـصورت یافتن ویژگی
). هرکــدام از ایــن صــور کــه 130دو پدیــد آمــده اســت. (افالطــون، آلکیبیــادس،  کــه از ترکیــب آن

پـذیر شـدن بـدن اسـت باشد یا باید نفس را پیراسـته از انفعـال بـدانیم، اگرچـه خـود علّـت انفعال
پـذیر باشـد بـا نفـس بـودن، . اگـر انفعال)5،1،1». (پـذیر بـدانیمیا آن را نیـز بـه همـراه تـن، انفعال

ــا اتحــاد هــاي پیشــین گفتــه شــد، ناســازگار اســت؛ اگــر انفعالچــه در فرضبنابرآن پــذیر نباشــد ب
  ناسازگار است.

اساساً صورت و مادّه دو امر تحلیلی از یـک واقعیـتِ عینـیِ واحـد اسـت و بـه یـک معنـی، هـر 
عینیّــت مسـتقل از دیگــري داشـته باشدـــ ماننــد  توانـدکــدام نمیاند و هیچدو معقـول ثــانی فلسـفی

  هیولی و صورت از نظر مشاءـ. 
ـ نظریه نهایی افلـوطین: انسـان یـا موجـود مـدرك، آن موجـودي اسـت کـه از ترکیـب نفـس 5

بــدین «و بـدن پدیــد آمـده اســت، ولــی ترکیـب آن از انــواع ترکیـب عرفــی یــا ماننـد آن نیســت و 
جـود یـا بـه بـدن داده باشـد، بلکـه نفـس نـوعی روشـنایی معنی نیست که نفس، خود را بـه آن مو

با کیفیتی ویژه به بدن بخشـیده و از طریـق بخشـیدن ایـن روشـنایی بـه بـدن، موجـود زنـده را بـه 
عنوان موجـودي تـازه پدیـد آورده اسـت و ادراك حسـی و همـه عـواطفی کـه مـال موجـود زنـده 

رو، مــا بــدین جهــت ادراك کننــده از ایــن ).7،1،1؛ (»ایم، متعلّــق بــه آن موجــود تــازه اســتدانســته
هستیم که از موجود زنده بـا کیفیّـت ویـژه جـدا نیسـتیم اگرچـه چیزهـاي دیگـري هـم در ترکیـب 
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  وجود آدمی جاي دارد.
تـوان پـذیر خواهـد بـود؛ زیـرا میبا توجه به این نـوع از ترکیـب، ادراك حسـی نفـس نیـز تبیین

جـه محسوسـات باشـد بلکـه بایـد بکوشـد تـا بـه نیروي ادراك حسی نفس الزم نیسـت متو«گفت 
آیـد، دسـت بیابـد، زیـرا آن تصـاویر تصاویري که بـر اثـر ادراك حسـی در موجـود زنـده پدیـد می

(همـان). بـه تعبیـر دیگـر، ادراك حسـی اگرچـه از طریـق حـواس ». خود از نوع چیزهاي معقولنـد
مانـد. تـا آن خـود بـاقی نمیآیـد، ولـی همیشـه بـر همـان وضـع اولـی آید یا پدیـد میبه دست می

ــدام ــه نفــس رســید، هاي حســی قــرار دارد، حســی اســت ولــی آنتصــویر حســی در ان گــاه کــه ب
  معقول است و نه محسوس و به تعبیر افلوطین:

ــایه« ــا تصــویر س ــت، تنه ــده اس ــود زن ــاص موج ــه خ ــاهري ک واري از ادراك ادراك حســی ظ
تـري اســت، عبــارت ادراك حقیقیخـاص نفــس اسـت. ایــن ادراك اخیـر کــه بــه خـاطر مــاهیتش، 

(همـان). بـد نیسـت کـه اشـاره کنـیم » کـه سـبب انفعـالی شـود.ها بـدون آناست از نظاره صورت
دانــد، بلکــه او را از کــه افلــوطین، انســان کامــل یــا مــرد خردمنــد را، ترکیبــی از نفــس و بــدن نمی

س و بــدن اســت، ولــی ). بنــابراین اگرچــه انســان مرکّــب از نفــ15،4،1.ك. ردانــد، (بــدن جــدا می
  انسان کامل یا مرد بافضیلت یا خردمند چنین نیست.

  ـ نیازمندي نفس به بدن7ـ3ـ2

چه گفته شد کـه تعلّـق نفـس بـه بـدن و مـاده، سـبب ضـعف و نقـص نفـس اسـت رغم آنعلی
تر اسـت، ولـی از ایـن همراهـی و تر و نـاقصتر باشـد، ضـعیفتر و آمیختـهو هرچه به آن نزدیـک

کــه رشــد و تکمیــل نفــس بــا کمــک گــرفتن از بــدن و مــاده، ریــزي نیســت، چــه اینآمیختگــی گ
کـه نفسـش در زمـان همراهـی بـا بـدن رو، اگـر کسـی پـیش از آنشدنی است نه بدون آن؛ از ایـن

و ماده بـه کمـال خـود برسـد، از بـدن جـدا شـود، درجـا متوقّـف خواهـد شـد و بـه کمـال خـود 
طور طبیعـی از نفـس را تحمـل کنـد تـا زمـانی کـه بـدن بـهنخواهد رسید. انسان باید این همراهـی 

  جدا شود، زیرا به تعبیر افلوطین:
اگر کسی نفس خود را مجبور سازد از تـن بـدر رود، ناچـار اسـت چیـزي بـا خـود بـردارد تـا «

رو، بـا چیـزي جسـمانی و بیگانـه همـراه خواهـد بـود ... نفـس بتواند از تن بیـرون بـرود و از ایـن
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صـورت مجبـور نیسـت بـه مکـانی د تـا تـن بـه کلـی از او جـدا شـود؛ زیـرا در ایـنباید منتظر شو
). 9،1» (مانــد.دیگــر بــرود بلکــه همــین کــه تــن از او جــدا شــد، خــود بــه خــود جــدا از تــن می

که اگرچـه آمیـزش نفـس بـا بـدن و مـاده، نقـص و ضـعف بـراي آن اسـت، ولـی بـدون حاصل آن
  نیاز شود.د آن اندازه با بدن باشد که از آن بیتواند بماند، بنابراین بایبدن هم نمی

ــیش از بیاین ــر نفــس پ ــه اگ ــه نظــر ک ــد شــد، ب ــدن، از آن جــدا شــود چــه خواه ــازي از ب نی
شـود و در واقـع کنـد و بـه بـدن دیگـري منتقـل میصـورت بـدن را رهـا میافلوطین، نفس در این

  رد نظر او قرار گرفته است.(همان). و این نوعی تناسخ است که مو» تغییر مکان داده است«

  ـ مراتب وجود انسان8ـ3ـ2

و بــیش شــناخته شــده اســت، ولــی آدمــی در  آدمــی در جهــان فــرودین همــین اســت کــه کــم
). یــا ایــده 4،7،6(ر.ك.  آدمــی فــی نفســهجهــان بــرین حقیقــت آدمــی اســت کــه افلــوطین وي را 

همــه آدمیــان اســت. او بــر  بنــابراین آدمــی معقــول پیشــتر از«خوانــد. آدمــی یــا انســان معقــول می
هـا (= آدمـی افکند و ایـن یکـی بـر آدمـی سـوم؛ و ایـن آدمـی واپسـین همـه آنآدمی دوم پرتو می

ــه آن ــدیل ب ــود را تب ــی خ ــود دارد، ول ــی دوم) را در خ ــا نمیاول و آدم ــار ه ــه در کن ــد، بلک کن
ي از آدمـی کـه کنـد، دیگـرهاست. یکی از مـا آدمیـان تنهـا مطـابق فروتـرین آدمیـان فعالیـت میآن

رسـند کـه نیـروي فعالیـت خـود را از گیـرد، و بعضـی هـم بـه جـایی میبر فراز آن است، بهره می
» کـه هـر فـردي از مـا آدمیـان هـر سـه پایـه را مالـک اسـت.کننـد. بـا اینبرترین آدمـی کسـب می

)6،7،6(  
سـت؟ زندگی در جهـان فـرودین مربـوط بـه انسـان سـوم اسـت. آیـا انسـان اول، ایـده انسـان ا

ــان اول  ــس انس ــت، پ ــان دوم اس ــان، انس ــده انس ــر ای ــان دوم کیســت؟ و اگ ــن صــورت انس در ای
گانه، مراتـب انسـان در هـر یـک از مراتــب هـاي سـهکیسـت؟ ممکـن اسـت مقصـود وي از انسـان

گونـه کثرتـی تصـوّر گانه باشـد و چـون در مرتبـۀ احـد، هیچهـاي سـهگانه هسـتی یعنـی اقنـومسه
  نسان عقلی باشد.شود، انسان اول انمی
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  ـ جامعیّت انسان9ـ3ـ2

ولـی در عـین حـال همـه نفـوس و همـه عقـول را دارد؛ زیـرا «نفس واحد اگرچـه فـرد اسـت، 
چیز اسـت و همـه نفـوس فـردي را نهایـت اسـت و هـم همـهواحد است و در عـین حـال، هـم بی

ــال بی ــین ح ــدیگر و در ع ــدا از یک ــود دارد، ج ــندآندر خ ــدیگر باش ــدا از یک ــه ج ). 14،4،6( ،»ک
ولی در عین حال، آدمـی بهتـرین مخلوقـات نیسـت، بلکـه بـه انتخـاب خـود در مقـام میانـه جـاي 

). یعنـی میانـۀ عقـل و طبیعـت؛ جامعیـت و در عـین حـال برتـر از همـه نبـودن 9،2،3گرفته است (
تـوان در بحـث جامعیـت انسـان از دیـدگاه سـید تهی از ناسازگاري نیست. شرح ایـن نکتـه را مـی

  .یافت
ــی ــان م ــه میگم ــتان آن زن ک ــدن بهکنم داس ــده ش ــس از آفری ــد پ ــهگوین ــت پرومت اوس، دس

خدایان آرایشش کردنـد و آفرودیـت هـم بـه آن زن، کـه صـورت خـدایان دارد، چیـزي بخشـید و 
). از Pandoraبخش (اي بــه او دادنــد و نــامش پانــدورا = همــههریــک از خــدایان دیگــر نیــز هدیــه

). پدیـد آمـد تـا مبـین ایـن معنـی باشـد TesــPan( همـه). بـا کلمـه Doron( بخشـشترکیب کلمه 
انـد، اشـاره بـه همـین مطلـب اسـت و مـراد سـازنده داسـتان بـه او داده بخششـیخـدایان  همهکه 

پدیـد آمـد، چیـزي عرضـه  »بینـیتقـدیر و پیشدسـت «این است که همه بـه ایـن مخلـوق کـه بـه 
  وق، انسان است. ). مقصود افلوطین از این مخل14،3،4کردند. (

  ـ نشان جامعیّت انسان 1ـ9ـ3ـ2

توانــد بــه مقــامی دســت یابــد کــه از خــود بگــذرد و آن را نادیــده بگیــرد، بلکــه آیــا انســان می
خــودي از او در میــان نباشــد؟ و در نتیجــه هرگونــه تعیّنــی را کــه ســبب محــدودیّت وي اســت از 

ز طبیعــت، بــه یقــین چنــین چیــزي میــان بــردارد؟ در مســیر بازگشــت و عــروج بــه عــوالم فراتــر ا
آورد و حتـی اصـالً خـود را بـه یـاد نمـی«ممکن است. به عقیده افلـوطین نفـس در چنـین مراتبـی 

گر اسـت، یــا عقــل یــا نفــس طور مثــال، ســقراط نگرنــده و نظــارهدانــد کــه او خــود، بـهاصـالً نمی
کـه بـه صـورت ). او نه تنهـا در مسـیر بازگشـت بـه اصـل خـویش چنـین اسـت، بل2،4،4». (است

کـه بـه چیـزي کـه هنگامیگونـه اسـت. چنانجزئی و مقطعـی در همـین جهـان طبیعـت نیـز همین
اش دقیــق باشــد، توجــه بــه ویژه اگــر نگــرش و اندیشــهاندیشــد، بــهنگــرد و دربــاره چیــزي میمی
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در آن دم تنهـا بـه صـورت بـالقوه خـودش اسـت. پـس آیـا آدمـی تنهـا هنگـامی بـه «خود نـدارد. 
» چیز اســت؟اندیشــد؟ یــا وقتــی کــه تهــی از همــهعــل خــودش اســت کــه هــیچ نمیصــورت بالف

توانـد از خـود تهـی باشـد، ولـی وقتـی آدمـی کـامالً از کم می(همان). در هر صورت انسـان دسـت
اندیشـد در آنِ واحـد، بـه چیز باشـد، در آن صـورت وقتـی بـه خـود میخود تهـی اسـت کـه همـه

نگـرد، چـون بـه نحـو بالفعـل خـود را وقتـی در خـود میبـدین صـورت کـه «اندیشد، چیز میهمه
ــهمی ــه هم ــزي ک ــوان چی ــه عن ــود را ب ــد، خ ــت، درمیبین ــدمج اس ــتتر و من ــدچیز در آن مس » یاب

)2،4،4  .(  

  ـ زیبایی 10ـ3ـ2

هاي گروه سوم (فیلسـوفان) ایـن اسـت کـه بـا بصـیرت خـویش جمـال الهـی را یکی از ویژگی
انـد. هـاي مـادي و فـرودین صـرف نظـر کردهینـان از زیباییکننـد و البتـه ابـه وضـوح مشـاهده می

نواز بــه نــواز و چشــمهــاي گــوشدان و عاشــق، ســخن از زیباییکــه در بحــث ســفر موســیقیچنان
ها هـا و شـباهتمیان خواهـد آمـد، مناسـب اسـت نظریـه افلـوطین دربـاره زیبـایی، اقسـام، تفاوت

  را به اختصار از نظر بگذرانیم.

  یی چیست؟ـ زیبا1ـ10ـ3ـ2

بحث دربـاره حقیقـت زیبـایی سـرانجام روشـنی نـدارد؛ بـدین جهـت کـه شـناخت درسـتِ آن 
بـرد و آن را خـوش کـه چـرا نفـس از چیـزي لـذت میبا شـناخت درسـتِ نفـس ارتبـاط دارد. این

دارد، ولی از چیز دیگر نفـرت دارد، بـدین جهـت اسـت کـه چیـزي بـا نفـس تناسـب و هماننـدي 
کـه حقیقـت ایـن چیسـت کـه بـا نفـس تناسـب دارد، متوقّـف بـر رد. و ایندارد و چیزي دیگر نـدا

ــناخته  ــز ش ــور آن نی ــب و در خ ــیاء مناس ــود، اش ــناخته ش ــس ش ــر نف ــت. اگ ــس اس ــناخت نف ش
هــاي ذهنــی و مفــاهیم ویژه در قالبتر از آن اســت کــه بــهشــوند، ولــی شــناخت نفــس پیچیــدهمی

زیبــایی تنهـا از طریــق شـهود آن ممکــن رو، دســت یـافتن بــه حقیقـت مـاهوي بیـان شــود؛ از ایـن
  است.

 انــد تناســب اجــزاء بــا یکــدیگر اســت و در نتیجــه زیبــایی از ویژگــیکــه گفتهآیــا زیبــایی چنان
هـا بـا یکـدیگر، زیباسـت ها است؟ آیا خود اجـزاي مرکّـب زیبـا نیسـتند و تنهـا تناسـب آنترکیب
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؟ اگـر زیبـایی در تناسـب اجـزاء شود یک مرکّـب زیبـا، اجـزاي زشـت داشـته باشـدو در نتیجه می
اســت، چــرا یــک مرکّــب بــدون پیــدایش تغییــري در آن، گــاه زیباســت و گــاه نیســت؟ آیــا علّــت 

ها نیز تناسب اسـت و اگـر چنـین اسـت، چـه چیـزي بـا چـه چیـزي در ایـن مـورد، زیبایی اندیشه
سـب تناسب دارد؟ اگـر تناسـب همـان زیبـایی اسـت، پـس بایـد چیزهـاي بـد نیـز کـه بـا هـم تنا

دارند زیبا باشند. زیبایی نفس چیست؟ آیا نفـس نیـز بـه خـاطر تناسـب زیباسـت؟ تناسـب بـا چـه 
  گونه است.چیزي؟ در حالی که نفس اجزاء ندارد. فضیلت نیز همین

هاي متعـدّد دربـاره آن، بـه تبیـین آن این اولین دیـدگاهی اسـت کـه افلـوطین بـا طـرح پرسـش
آن اصـلی «انـد، یعنـی کـه بـه گفتـۀ وي همـه آن را پذیرفتهپردازد. وي با طرح دیـدگاه تناسـب می

» شـود، تناسـب درسـت اجـزاء بـا یکـدیگر و بـا کـلکه حضورش در چیزي، سـبب زیبـایی آن می
پــردازد کــه نــه اصــل آن نظریــه دالیــل قطعــی دارد و نــه نقــد وي. وي در ). بــه نقــد آن می1،6،1(

  گوید:نقد این نظریه می
توانــد زیبــا باشــد و زیبــایی چیــز بســیط و ســاده هرگــز نمی اگــر ایــن ســخن درســت باشــد،«

خــاص چیزهــاي مرکّــب اســت. از ایــن گذشــته، اجــزاي آن چیــز مرکّــب نیــز زیبــا نیســتند، بلکــه 
شـود کـه تنهـا کـل زیبـا باشـد. ولـی اگـر کـل چیـزي ها با یکدیگر و بـا کـل، سـبب میتناسب آن

توانـد از اجـزاي زشـت تشـکیل یافتـه زیبـا نمیزیبا باشد، باید اجزایش نیز زیبا باشـند؛ زیـرا چیـز 
  گوید:باشد. (همان). پیداست که این دلیل، مصادره به مطلوب است. وي در ادامه می

تواننـد زیبـا هـاي زیبـا نیـز، ماننـد روشـنایی خورشـید، نمیاگر آن عقیـده درسـت باشـد رنگ«
کـه ایـن مـا هسـتیم کـه باشند؛ زیرا که بسـیطند. (همـان). ممکـن اسـت در پاسـخ وي گفتـه شـود 

کنیم نــه بســیط را. وي کنیم و مــا هــم رنــگ و روشــنی مرکّــب را درك مــیزیبــایی آن را درك مــی
گونـه نمایـد و گـاه نازیبـا، در حـالی کـه هیچاي گـاه زیبـا میبعـالوه، رخسـاره«کند کـه: اضافه می

تناسـب، چیـز اش جـز دهـد. پـس آیـا نبایـد گفـت کـه علّـت زیبـاییتغییري در تناسبش روي نمی
هاي زنـدگی، سـخنان زیبـا و قـوانین و علـوم چـه بگـوییم؟ دیگري هم باید باشد؟ در مـورد شـیوه

ها بـه دنبـال تناسـب گشـت؟ اگـر تناسـب و توافـق علّـت زیبـایی باشـد توان در اندیشهچگونه می
  )1،6،1». (چیزهاي بد نیز اگر با یکدیگر متناسب باشند باید زیبا شمرده شوند



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي افلوطین ـ بخش سومفصل دوم: اندیشه

 407

  اقسام زیبایی ـ2ـ10ـ3ـ2

ــ زیبـایی 2ــ زیبـایی حسـی ماننـد زیبـایی تـن و محسوسـات. 1زیبایی بر چهـار قسـم اسـت: 
ــ زیبـایی عقلـی کـه افلـوطین از آن بـه سرچشـمه 3نفس مانند زیبـایی علـم، فضـیلت و عـدالت .

یـا جمـال » االول«ــ حقیقـت زیبـایی یـا زیبـایی ذاتـی کـه از آن بـه 4کنـد. زیبایی نفـس تعبیـر می
کند. اگرچـه زیبـایی بـه ظـاهر بـا توجـه بـه مفهـوم و تصـوّرات عقلـی تقسـیم شـده تعبیر می ذاتی

  است ولی در واقع چنین نیست.
اسـت کـه در مراحـل مختلـف مبـدأ المبـادي اقسام یادشده، ثمـره سـلوك فیلسـوف بـه سـوي 

ــه آتــش عشــق را در ســیر خــود، آن را شــهود می ــایی حســی اســت ک ــه آن زیب ــین مرتب ــد. اول کن
پــرد و بــه ســازد بلکــه برتــر میولــی ایــن زیبــایی او را خرســند نمی«افــروزد، د فیلســوف میوجــو

کـه » االول«یـا مبـدأ المبـادي گـذرد تـا سـرانجام بـه مقـام جـا نیـز میرسد و از آنزیبایی نفس می
درمـان بـود، یابـد. چـون بـه ایـن مقـام دسـت یافـت دردي کـه بیاش ذاتـی اوسـت، راه میزیبایی

ــه عنــوان قســم 2،9،5رد. (درمــان پــذی ــاده اســت و آن را ب ــایی عقلــی از نظریــۀ افلــوطین افت ). زیب
  دیگري نیاورده است.

بخشـد، حقیقـت ماننـد بـه آن میزیبایی حقیقی کـه بـا جـان انسـان سـروکار دارد و آرامشـی بی
زیبــایی اســت کــه ظهــور و تجلّــی آن بــر موجــودات و انعکــاس تصــویر آن در عــالم ســبب شــده 

ــا ه ــه فراخــور وجــود خــویش از آن برخــوردار شــوند، هماناســت ت ــه کــه مــه موجــودات ب گون
گـاه کـه بـه عـالم طبیعـت و اجسـام اي کـه آنگونـهگـردد، بهتر میکند، رقیقهرچه هستی تنزّل می

  گونه است.تابد، زیبایی نیز همینرسد، تصویر هستی در آن بازمیمی
شـود و بـا رسـیدن بـه روتـر، از آن کاسـته میبـا تنـزّل زیبـایی از سرچشـمه خـود بـه مراتـبِ ف

بینیم. بــه گــردد و مــا در ایــن جهــان، تصــویر زیبــایی را مــیعــالم اجســام، تصــویر آن نمــودار می
تـوان فهمیـد کـه ایـن زیبـایی عـاریتی اسـت و هرگـاه زیبـایی همین خاطر است که بـه راحتـی می

واهــد داشــت؛ زیــرا تصــویر عــاریتی وجــود داشــته باشــد، زیبــایی حقیقــی و ذاتــی نیــز وجــود خ
گونـه کـه جهـان طبیعـت صـورت مرآتـی عـالم نفـس اسـت، بدون صـاحب نخواهـد بـود و همان

گونـه اسـت و بـاالخره گونـه اسـت؛ زیبـایی نفـس نسـبت بـه عقـل نیـز همینزیبایی آن نیـز همین
  چون صور مرآتی آن است.» اول«ها نسبت به زیباییِ ذاتیِ همه زیبایی
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  طلبیاییـ علّت زیب3ـ10ـ3ـ2

اش جــا کــه نفــس آدمــی موجــودي آســمانی اســت کــه جایگــاه اصــلی و وطــن حقیقــیاز آن
اســت و در عــالم طبیعــت چــون غریبــی دور افتــاده از اصــل خــویش اســت، بــا نگــاه بــه » جــاآن«

هـا هایی از وطـن اصـلی اوسـت، بـه آنهـا نشـانههاي مادي و طبیعـی، بـدین جهـت کـه آنزیبایی
هـا هرچـه کـه باشـد، نشـانی از وطـن اوسـت گیـرد و ایـن زیبایین انـس میشود و به آدلبسته می

کنــد نـه خـود وطــن؛ عکـس یـار اسـت نــه خـودش. بـه تعبیــر و تصـویري کـه از آن حکایـت می
  افلوطین:

یابـد شناسـیم و نفـس آن را آشـناي خـود میزیبایی چیزي اسـت کـه بـا اولـین نگـاه آن را می«
کنـد و از زشـتی گریـزان اسـت چـون ا آن ارتبـاط برقـرار میو آن را مطبوع طبع خـود دانسـته و بـ

یابد. این امر بـدین جهـت اسـت کـه نفـس ذاتـاً بـا جهـان معقـول و وجـود آن را بیگانه با خود می
کـه چیـزي ببینـد کـه خویشـاوند اوسـت یـا نشـانی از خویشـاوندش در حقیقی تعلّـق دارد، همـین

ارتبــاط و آشــنایی پیشــین خــود بــا آن آگــاه  آیــد و ازگــردد و بــه جنــبش میاوســت، شــادمان می
» آورد.چــه را خــود دارد، بــه یــاد مــیگــردد و ذات خــود و آنگــاه بــه خــود بــاز میگــردد و آنمی

)2،6،1.(  
شــود کــه میــان اشــیاي زیبــاي محســوس و زیبــایی معقــول چــه اینــک ایــن پرســش مطــرح می

سـمانی اسـت و دیگـري فراتـر کـه یکـی جشباهتی وجود دارد که هـر دو زیبـا هسـتند؟ و حـال آن
از جسم؟ از نظر افلـوطین، علّـت زیبـایی اشـیاي معقـول ایـن اسـت کـه حقیقـت انسـان از همـان 

هـا یـا وطـن اصـلی نفـس انسـان هسـتند یـا نشـانی از وطـن او دارنـد، بنـابراین بـا سنخ است. آن
تعبیــر دیگــر،  (همــان). و بــه» آوردچــه را خــود دارد، بــه یــاد مــیذات خــود را و آن«هــا دیــدن آن

ــه آرامــش میخــود را در آن می ــد و ب ــذت میبین ــن آرامــش ل ــایی رســد و از ای ــت زیب ــرد و علّ ب
(همـان). معقـوالت بـه » اي اسـت کـه از ایـده و صـورت دارنـد.بـه سـبب بهـره«اشیاي محسوس، 

  مند بودن از آن، زیبایند. سببی که یاد شد زیبایند، و محسوسات نیز به دلیل بهره

  مشاهده زیبایی ـ4ـ10ـ3ـ2

تـوان زیبـایی را یافـت و ابـزار و وسـایل آن چیسـت، از دیگـر مسـایل قابـل که چگونـه میاین
ــا همــه زیبایی ــا چشــم قابــل شناســایی اســت؟ زیباییتوجــه ایــن بحــث اســت. اوالً آی هــاي هــا ب
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ــزاري وجــود دارد؟ و  ــز اب ــر از آن نی ــایی معقــول و فرات ــراي شناســایی زیب ــا ب معقــول چطــور؟ آی
  هاي معقول و فراتر از آن را دارد؟ یابی به زیباییطور کلی، آیا انسان توانایی دستبه

ــا چشــم قابــل شناســایی نیســت، حتــی همــه زیباییشــکی نیســت کــه همــه زیبایی هــاي هــا ب
هاي هماهنـگ بـه وسـیله گـوش قابـل محسوس نیز با چشم قابـل شناسـایی نیسـت. زیبـایی نغمـه

ــه طعمهــکــه زیباییدریافــت اســت، چنان ــان و بینــی قابــل اي مربــوط ب ــه وســیله زب هــا و بوهــا ب
تـوان گفـت کـه راه شناسـایی زیبـایی و دریافـت آن، شـهود اسـت، طور کلـی میشناسایی است. به

هـا بـا چشـم اسـت ولـی شـهود خواه شهود حسـی باشـد، خـواه فراتـر از آن. شـهود زیبـایی رنگ
  زیبایی عدالت با چشم نیست. 

گونـه کـه کـور مـادرزادي کـه هرگـز زیبـایی محسـوس را ندیـده اسـت، نبه نظر افلوطین، هما
تواند دربـاره زیبـایی محسـوس سـخن بگویـد، اگرچـه دربـاره آن بسـیار شـنیده باشـد، کسـی نمی

آن چیـزي توانـد از هم که زیبـایی رفتارهـا، کردارهـا و علـوم را خـود مشـاهده نکـرده باشـد، نمی
گونـه اسـت. باشـد. زیبـایی فضـیلت و عـدالت نیـز همین بگوید، اگرچـه دربـارة آن بسـیار شـنیده

هرکســی خــود بایــد آن را بــا دیــدة نفــس ببینــد تــا درکــی در مــورد آن داشــته باشــد و از آن، بــه 
شــود، در شــگفتی فرورفتــه و غــرق چــه بــا دیــدن زیبــایی زمینــی شــادمان میمراتــب بــیش از آن

ولـی نفوسـی کـه قابلیّـت عاشـق پـذیر اسـت، اعجاب شود. ایـن شـهود بـراي همـه نفـوس امکان
  )4،6،1گردند. (ر.ك. تر و متحیّرتر میهاي نامحسوس، شادمانشدن دارند، با دیدن زیبایی

ــه زیباییآنان ــد و ب ــوالت دارن ــرو معق ــه دل در گ ــوس میک ــایل و نف ــاي فض ــه ه ــد و ب نگرن
ه هیجـان شـوند و بـبیننـد کـه چنـان شـیفته و سـرگردان میزیبایی درون خـویش آگاهنـد، چـه می

ــن احســاس بیمی ــه ای ــزي ک ــد. آن چی ــایی یابن ــن ره ــد ت ــد از بن ــه آرزو دارن ــد ک ــد را در آین مانن
گمـان نـه شـکل اسـت و نـه رنـگ و نـه انـدازه، بلکـه بی«آورد چیسـت؟ عاشقان راستین پدید می

کــه زیبــایی را ). حاصــل آن5،6،1». (انــد، زیباینــدخــودِ نفــس اســت، حقیقــت اســت؛ چــون حقیقی
اي کـه قـرار داشـته باشـد، متناسـب بـا همـان مرتبـه، شهود کرد و نفس آدمی در هر مرتبـه توانمی

ــه زیبــایی محسوســات دســت بــه شــهود زیبــایی می پــردازد. اگــر در مرتبــه محسوســات باشــد، ب
شـود و اگــر فراتــر از آن یابـد و اگــر در مرتبــه معقـوالت باشــد، بــه زیبـایی معقــوالت نایــل میمی

  یابد که از معقوالت فراتر باشد.هایی دست میه زیباییقرار داشته باشد، ب
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  مشاهده خیر مطلق  5ـ10ـ3ـ2

بینـد، زیـرا نیـک چنـان پوشـیده نیسـت کـه نفس در آن باال، به پایمردي عقل، نیـک را نیـز می«
). شـکی نیسـت کـه مقصـود از نیـک، ذات اَحـد نیسـت، زیـرا 4،4،4». (از چشم نفس پنهـان بمانـد

سم و حدي نـدارد تـا بـه مشـاهده آیـد. ولـی او از اَحـد بـه نیـک و خیـر مطلـق ذات اَحد اسم و ر
پذیر باشـد؟ مقصـود از نیـک چیسـت؟ وي گـاهی اَحـد را یاد کـرد، پـس بایـد اَحـد نیـز مشـاهده

ــرین نیــک می ــا برت ــق ی ــر مطل ــد (ر.ك. خی ــه وصــفی 6،9،6خوان ــد هرگون ــد را فاق ). و چــون اَح
پذیر بــودن بــا تعــیّن همــراه اســت، پــس خیــر ا مشــاهدهدانــد، مشــاهدة او نــاممکن اســت؛ زیــرمی

  پذیر نیست.مطلق که همان اَحد است، مشاهده
دانـد کـه از چشـم نفـس پنهـان بمانـد. وي در جاي دیگر، خیـر را چنـان پوشـیده و پنهـان نمی

دانـد، پـس خیـر مطلـق یـا ). او تماشاي خیـر را بـه وسـیلۀ پـایمردي عقـل، میسـر می4،4،4(ر.ك. 
افلوطین که دیـدن آن سـبب سـعادت حقیقـی اسـت، فراتـر از عقـل اسـت و چـون اَحـد  نیک برتر
ــاهده ــرار دارد. مش ــل ق ــر از عق ــد و فرات ــر از اَح ــوطین فروت ــقِ افل ــرِ مطل ــس خی ــت، پ پذیر نیس

اگرچـه وي بـدان ـ توان از نظـر افلـوطین نیـز میـان اَحـد و واحـد فـرق نهـاد و جاست که میاین
پــاك خــداي متعـال از جهــتِ وحــدتِ صــرف، یعنــی احــد، خیــرِ تصـریح نداردـــ گفــت کــه ذات 

  پذیر است. ناپذیر و از جهت وحدتِ در عینِ کثرت، خیرِ مطلقِ مشاهدهمطلقِ مشاهده

  ـ سعادتمند کیست؟11ـ3ـ2

ها گشـوده اسـت و بـدبخت ترین دیـدنیچشـم بـه دیـدار نیکبخـت«سعادتمند کسی اسـت کـه 
هـا و اجسـام سـت. بـدبخت آن نیسـت کـه توانـایی دیـدن رنگنصیب مانـده اکه از آن دیدار بیآن

زیبا را ندارد یا به قـدرت و شـهرت و تـاج و تختـی نرسـیده اسـت بلکـه کسـی اسـت کـه از ایـن 
دیدار کـه آدمـی بـه خـاطر آن تـاج و تخـت و فرمـانروایی بـر سراسـر زمـین و دریـا و آسـمان را 

» بهــره مانــده اســت.امــن بیفشــاند، بیجهــانی اســت، دبایــد فــدا کنــد و از هــر چــه زمینــی و این
)7،6،1.(  

ترین باشـد، بخـتممکن است این پرسـش مطـرح شـود کـه مگـر دیـدن کسـی حتـی اگـر نیک
تواند سبب سـعادت و خوشـبختی شـود؟ پاسـخ آن ایـن اسـت کـه ایـن دیـدن پـس از عمـري می

ــل ســختی ــته و تحمّ ــلوك پیوس ــیر و س ــالش و س ــلها و ریاضــتت ــاي پی  افکن، ممکــن اســته



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي افلوطین ـ بخش سومفصل دوم: اندیشه

 411

حاصل شـود. در واقـع سـعادتمند کسـی اسـت کـه همـۀ مراتـب سـلوك و ریاضـت را پشـت سـر 
گذاشته و به غایت قصواي آدمی، یعنـی لقـاي حـق تعـالی، رسـیده باشـد و بـه تعبیـر وي، مقصـود 

  ).9، 9، 6.ك. راز دیدن، یگانه شدن با اوست. (

  ـ عشق 12ـ3ـ2

تــه شــود حقیقــت آن را بیــان تــوان ســخن گفــت و اگــر چیــزي هــم گفدر چیســتی عشــق نمی
تـوان دربـارة امـوري ماننـد فاعـل و غایـت عشـق و مسـایلی از ایـن دسـت نخواهد کـرد. تنهـا می

ــوطین می ــان آورد. افل ــه می ــده عشــق اســت و هــم عــین اشــتیاق ســخن ب ــد: او هــم برانگیزن گوی
اش از خــودش و در خــودش اســت ... اگرچــه عشــق؛ او عشــق بــه خــود خــویش اســت و زیبــایی

  ).15،8،6نده و موضوع خواهش عین یکدیگرند. (خواه

  ـ عشق نفس به خدا1ـ12ـ3ـ2

نفس تـا هنگـامی کـه در وضـع و حالـت اصـلی خـویش اسـت و تشـخص مـادي و زمینـی را 
نپذیرفته اسـت، خواهـان خداسـت و اشـتیاق یگانـه شـدن بـا خـدا را دارد. در ایـن حالـت، نفـس 

ز سـقوط بـه جهـان زمینـی و محـدود شـدن کنـد، ولـی چـون پـس اپاك است و پاکی را طلب می
هاي مــادي و دنیــوي و از دســت دادن شــباهت بــه حــدود آن و در نتیجــه آلــوده شــدن بــه پســتی

ــه ســخنان  ــر دیگــر، چــون ب ــه تعبی ــژة خــود، و ب ــه خــدا و از دســت دادن کمــاالت وی خــویش ب
گـردد یبنـدد، عشـقش دگرگـون مدهـد و بـه آنـان دل میچاپلوسانۀ عاشقان زمینـی گـوش فـرا می

  کند.افتد و بنابراین خدا را فراموش میو در دام ننگ می
فهمـد کـه او مسـافر گـردد و میهـاي زمینـی آگـاه میکه به هر طریقـی بـه زشـتی ننگاما همین

جـایی اسـت، غریبی است که منزل و مقصـدش جـاي دگـر اسـت، خـود را از هرچـه زمینـی و این
ــه اصــل خــویش مــیپــاك می ــاره رو ب آورد، و همــین، رهــایی و رســتگاري اوســت. ســازد و دوب

کسی که از این تجربه بیگانـه اسـت، بیـاد بیـاورد کـه چگونـه عشـق زمینـی آرام و قـرار از عاشـق «
گـاه بـاز بـه یـاد بیـاورد کـه موضـوعات عشـق رباید، و رسیدن به منظـور چـه لـذتی دارد؛ و آنمی

ی ندارنـد و ایـن عشـق در واقــع پذیرنـد و جـز درد و رنـج و بـدبختی حاصـلزمینـی گـذرا و مرگ
شــوند و بــه هــیچ وجــه آن نیســتند کــه مــا در عشــق بــه تصــاویري اســت کــه دائــم دگرگــون می
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تـوان بـه یگانـه شـدن بـه جاسـت و تنهـا بـا او میکه معشوق راسـتین در آنطلبش هستیم؛ حال آن
  ).9،9،6». (معنی واقعی نایل گردید

نـی دیـدن تصـویري بـا چشـم نیسـت، بلکـه بـه دیدن و مشاهدة آن به معنـاي دیـدن زمینـی یع
اي از آن داشـته توانـد ایـن امـر را بفهمـد کـه تجربـهمعنی یگانه شـدن بـا اوسـت. البتـه کسـی می

  (همان).» گویم.داند من چه میتنها کسی که او را دیده است، می«باشد و به تعبیر افلوطین، 
اي کســب گــردد، زنــدگی تــازهرســد و بــا آن یگانــه میهنگــامی کــه نفــس بــه ایــن مرتبــه می

یابــد کــه دیگــران از تصــوّر آن نیــز کنــد کــه پــیش از ایــن فاقــد آن بــود؛ بــه لــذتی دســت میمی
مانـد و دیگـر نیـازي بـه هـیچ چیـز بـرایش بـاقی نمی«ناتوانند. کسی که به این مقـام دسـت یابـد، 

نـد و تنهـا در او آرام چیز را از خـود دور کداند یگانه کاري که بایـد بکنـد، ایـن اسـت کـه همـهمی
» او«توانـد در جـا اسـت کـه نفـس میو ساکن بماند و در کمـال تنهـایی عـین او شـود. تنهـا در آن

روشـن شـود و از روشـنایی معقـول آکنـده گـردد، و حتـی، بـه » او«و در خود بنگـرد... و در پرتـو 
بگـوییم خـودِ  سـنگینی، یـا حتـی بهتـر اسـتعبارت بهتر، خودِ روشنایی شـود، پـاك و نـاب و بـی

ــه میخــدا گــردد. در آن ــدگی زبان ــاز کشــد ولــی همــینجــا شــعله زن ــه جهــان محســوس ب کــه ب
  (همان).» شود که گویی آن شعله به کلی خاموش شده است.افتیم، چنان میمی

ــا نفــس می ــه ایــن عشــق آی ــار اســت، ب ــین گرفت ــدن اســت و در زم ــه در ب ــد در حــالی ک توان
از «شــاهدة خیــر مطلــق بپــردازد؟ شــکی نیســت کــه تــا نفــسآســمانی دســت یابــد و پیوســته بــه م

ولـی زمـانی « توانـد بـه آن دسـت یابـد ، نمی»جهان محسوس بـه نحـو کامـل بیـرون نرفتـه اسـت
کـه تـن بـه نحـوي از آنخواهد آمد که نفس الینقطع خواهـد نگریسـت و نظـاره خواهـد کـرد، بـی

  (ر.ك. همان).» انحناء مزاحمش شود.
تـوان بـه ، میگـویمدانـد مـن چـه میا کسـی کـه او را دیـده اسـت، میتنهـاز این عبـارت کـه 
  برد.مقام سلوك افلوطین پی

  ـ مانع مشاهده2ـ12ـ3ـ2

شـود کـه نفـس بـه مشـاهدة خیـر مطلـق دسـت نیابـد، مـورد توجـه که چه چیزي سبب میاین
ع افلوطین قرار داشته اسـت و شـاید بتـوان گفـت کـه همـان چیـزي کـه مـانع مشـاهده اسـت، مـان

گمـان در کسـی کـه بـه مرحلـه نظـاره نرسـد ... بی«تـوان گفـت: پیوستگی آن هم هسـت، پـس می
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حین صعود بار سنگینی بـه دوشـش بـوده اسـت کـه او را از نظـاره بازداشـته اسـت و تنهـا و فـارغ 
» جــدا کـرده اســت.» او«چیز صـعود نکــرده بلکـه بــا خـود چیــزي بـرده اســت کـه او را از از همـه

)4،9،6.(  
چـه کـه مـانع پیوسـتگی مشـاهده اسـت، همـان مـانع اصـل مشـاهده توان گفت، آنن میهمچنی

  ).9،9،6» (از جهان محسوس به نحو کامل بیرون نرفته است.«هم هست و آن این است که 

  ـ گستردگی شعور در جهان 3ـ12ـ3ـ2

آیــا عقــل و فضــیلت بــه انســان اختصــاص دارد؟ آیــا ســایر موجــودات (طبیعــی) فاقــد عقــل و 
فت و فضیلت هسـتند؟ افلـوطین بـر ایـن بـاور اسـت کـه جهـان طبیعـت کـه فروتـرین حلقـه معر

کنـد. جهان هستی اسـت، از همـه کمـاالت برخـوردار اسـت و شـواهدي را بـر ایـن ادعـا ارائـه می
  گوید: دهد و مینخست نفی معرفت و فضیلت از جهان طبیعت را مورد پرسش قرار می

ــرود« ــمان ف ــه در آس ــتارگانی ک ــرا س ــت میچ ــنظم حرک ــدارهاي م ــد ... داراي ین ... در م کنن
هــا کــه در حــوزه آنویژه اینهــا از فضــیلت چــه مــانعی دارد؟ بــهمنــدي آنفضــیلت نباشــند؟ بهره

هـا جا سـبب فسـاد و بـدي آدمیـان اسـت، وجـود نـدارد ... چـرا آنیک از چیزهایی که در اینهیچ
منـد نباشـند و در اندیشـه و معنـی بـا خـداي در آرامش ابدي خود از نـوعی عقـل و اندیشـه بهـره

بزرگ و دیگـر خـدایان سـروکار نیابنـد؟ چـه دلیلـی وجـود دارد کـه معرفـت مـا بـیش از معرفـت 
تـوان گفـت ایـن اسـت کـه مـا عقـل و اندیشـه و فضـیلت ). تنها چیزي که می8،9،2» (ها باشد؟آن
ــهآن ــده و نیافت ــزار فهــم داراییهــا را ندی ــا اب ــداریم. در هــر صــورت آنهــاي ایم. شــاید م هــا را ن

ــش ــین پرس ــرح چن ــا ط ــوطین ب ــت را بیافل ــت از طبیع ــل و معرف ــی عق ــاس هایی، نف ــه و اس پای
  انگارد.می

طور غیر مستقیم بـه طـرح دلیلـی بـر اثبـات اندیشـه و خـرد و سـایر کمـاالت گاه بهافلوطین آن
ایـن جهـان نیسـت، پـس  اگـر جهـان دیگـري بهتـر از«نویسـد: پـردازد و میبراي جهان طبیعت می

(همـان). بـه تعبیـر دیگـر، جهـان طبیعـت » این جهان تصویر خوب و زیبـایی از عـالم عقـل اسـت.
معلول عـالم بـاالتر از خـود اسـت و معلـول در نظریـه فیضـان، همچـون صـورت مرآتـی اسـت و 

دهنده صـاحب صـورت اسـت؛ بنـابراین معلـول صورت مرآتـی بـه انـدازه و ظرفیـت خـود، نشـان
  دهنده کماالت علّت خود است.رقیق نشان طوربه



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي افلوطین ـ بخش سومفصل دوم: اندیشه

 414

جهان طبیعت بهترین جهان است؛ (و اگـر نباشـد نیـز چنـدان تفـاوتی نـدارد، زیـرا همـین نظـام 
ناتمام نیز باید معلول علّت تـامی باشـد، اگرچـه چنـد واسـطه میـان آن و علّـت تـام فـرض شـود) 

دهـد، پـس ورت نشـان میبهترین جهان تصویري اسـت کـه زیبـایی عـالم عقـل را بـه بهتـرین صـ
دهـد و ایـن در صـورتی ممکـن اسـت کـه آن کماالت عالم عقـل را بـه زیبـاترین شـکل نشـان می

هــا را داشــته باشــد و چــون معرفــت، اندیشــه، کمــال و فضــیلت در عــالم عقــل کمــاالت و زیبایی
  وجود دارد، پس آیینۀ آن (یعنی عالم طبیعت) نیز آن را دارد. 

کننـد و اگـر آدمـی جـزاي بسـیار مهـم کیهاننـد و کیهـان را تکمیـل میاز این گذشته سـتارگان ا
در میان همـه موجـودات زنـده، ارجـی خـاص دارد، پـس سـتارگان بـه طریـق اولـی و بـه مراتـب 

ــد؛ ( ــان ارج دارن ــتر از آدمی ــاالت آن13،9،2.ك. ربیش ــد کم ــس بای ــت). پ ــا دس ــدازه ه ــه ان کم ب
اراده و دیگـر کمـاالت برخـوردا باشـند و هسـتند،  کماالت آدمی باشد. آنـان نیـز از عقـل و علـم و

وار در بنـد چیزهاي دیگـر هـم کـه بـردهحتی به خدا سوگند، آتـش نیـز داراي اراده اسـت و همـه«
). اراده دارنــد، اگرچــه نــوع اراده آنــان بــا اراده انســان تفــاوت 1،7،3» (طبیعــت خــود قــرار دارنــد

  داشته باشد.
هاي خداینــد. هریــک فعــل و ســاخته ها و نشــانهن، آیــهبــاري، از نظــر افلــوطین مجموعــه جهــا

ماننـد او. هریـک از موجـودات اي بـر وجـود او و کمـاالت بیدست اوست و بـه نوبـه خـود آیینـه
هایی اسـت کـه بـراي اعـالم کمـال و جمـال خـداي متعـال بـه انسـان، آفریـده شـده این جهان آیه
زیـرا اگـر بـا او و کمـاالت او تبـاین داشـته  رو، بایـد از کمـاالت او برخـوردار باشـد؛است؛ از این

  نویسند:باشند، آیه نیستند. وي می
ــک « ــم یکای ــان و ه ــام جه ــم تم ــر او دارد. ه ــده اســت و چشــم ب ــز از او برآم ــان نی ــن جه ای

ــزرگ را و خدایآن ــان ذات آن خــداي ب ــه او نظــر دارد) همــه این کــه در آن هســتند، (از اوســت و ب
ــر آن شــود چیــزي ). و مگــر می9،9،2.ك. ر» (کننــدآدمیــان اعــالم میچــه را کــه او دوســت دارد ب

اعالم کننـده خـدا و محبـوب خـدا باشـد و بـا او هـیچ سـنخیّتی نداشـته باشـد؟ آیـه بـودن جهـان 
  فرع تناسب آن با خداست؛ بنابراین، باید داراي کماالت خدایی باشد.

  بختیـ فراگیري سعادت، کمال یا نیک4ـ12ـ3ـ2

آن بـه انسـان اختصـاص دارد یـا فراگیـر اسـت و موجـودات دیگـر را نیـز  آیا سـعادت و ماننـد
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گیرد؟ براي پاسـخ بـه ایـن پرسـش، نخسـت بایـد بـدانیم کـه سـعادت چیسـت؟ افلـوطین در برمی
ــف مینخســت زنــدگی را عــین ســعادت معرفــی می ــه ایــن تعری ــا توجــه ب گویــد: همــه کنــد و ب

اي انـد و تـا انـدازهکـه بـه هرحـال زندهـ ن هـا ماننـد گیاهـاترین آنموجودات زنده و حتی پسـت
  ). 1،4،1.ك. رورند. (بختی بهرهاز نیکـ اند معیّن تکامل یافته

ــه ــا ب ــندي ی ــعادت، آن را خرس ــري از س ــف دیگ ــی و وي در تعری ــال طبیع ــا آوردن اعم ج
ــر می ــابراین، آن را فراگی ــدگی میبن ــود زن ــق طبیعــت خ ــه مواف ــر موجــودي را ک ــد و ه ــد، دان کن

زنـدگی نیـک، خـواه بـه معنـی خرسـندي باشـد و خـواه بـه «گویـد: شـمارد. وي میخـت میبنیک
ــداري معنــی بــه جا آوردن اعمــال طبیعــی، در مــورد همــه جانــداران صــادق اســت؛ زیــرا هــر جان

ــهمی ــی خــود را ب ــال طبیع ــد و اعم ــندي بگذران ــه خرس ــدگی را ب ــد زن ــر توان ــی اگ ــا آورد. حت ج
دفی بـدانیم کـه تمایـل طبیعـی در تـالش رسـیدن بـه آن اسـت، بختی را به معنـی بـاالترین هـنیک

ور بختی بهــرهرســند، از نیــکتــوان گفــت کـه جــانواران هنگــامی کــه بـه آن هــدف میبـاز هــم می
  ماند. (ر.ك. همان)گردند؛ زیرا پس از آن دیگر آرزویی براي آنان نمیمی

اي کـه گونـهسـت، بهعبارت اخیـر، تعریـف دیگـري از سـعادت اسـت و آن رسـیدن بـه آرزوها
اي نداشته باشد. آیا سـعادت رسـیدن بـه تمـایالت طبیعـی اسـت؟ بـر اسـاس تعریـف اخیـر، نایافته

تنها رسیدن به تمایالت طبیعی، سـعادت نیسـت، بلکـه رسـیدن بـه جـایی کـه هـیچ آرزویـی بـاقی 
نماند و بـه هرچـه کـه قابـل دسـترس باشـد و تمایـل طبیعـی بـدان گـرایش داشـته باشـد، دسـت 

  افته باشند.ی
ــا مقصــود از آن، کشــش ــدن و دســتتمــایالت طبیعــی چیســت؟ آی ــه ب ــوط ب ــه هاي مرب یابی ب

هـاي جسـمانی اسـت؟ یـا هـر کششـی خـواه جسـمانی باشـد، خـواه نفسـانی و ها و خواهشلذت
هـاي بـدنی یابی بـه خواهشخواه عقالنی؟ تردیدي نیسـت کـه سـعادت انسـان منحصـر بـه دسـت

الت طبیعـی را منحصـر بـه آن دانسـت. تمـایالت طبیعـی شـامل همـه تـوان تمـاینیست، پـس نمی
هاي هایی اسـت کـه بـر خـالف طبیعـت یـک موجـود نباشـد؛ بنـابراین خواسـتهها و کششخواسته

  نفسانی و عقالنی را نیز در بر دارد.
دهنده ایـن اسـت کـه مقصـود وي از تمـایالت طبیعـی جـز ایـن برخی از تعابیر افلـوطین نشـان

بختی را در کسـی کـه نیـک«گویـد: هاي مربـوط بـه بـدن را در بـردارد. او میخواسـته است و تنهـا
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داند نه زندگی فـی نفسـه یـا در زنـدگی تـوأم بـا ادراك حسـی، نظـر درسـتی زندگی خردمندانه می
ــف دیگــري از 2،4،1» (دارد. ــی تعری ــرار دارد، ول ــوطین ق ــاد افل ــورد انتق ــف اگرچــه م ــن تعری ). ای

دهـد کـه تعریـف نخسـت کـه محـور آن تمـایالت طبیعـی اسـت، شـامل یسعادت است و نشان م
ــه نفــس و عقــل نمیخردمنــدي و کشــش ــف دوم، ســعادت هاي مربــوط ب ــر اســاس تعری شــود. ب

ــف نخســت، شــامل همــه موجــودات زنــده  ویــژه موجــود خردمنــد اســت، ولــی بــر اســاس تعری
  شود.می

ــرح پرســش ــا ط ــوطین ب ــت؟ افل ــت اس ــف دوم درس ــا تعری ــرار هایی آن رآی ــاد ق ــورد انتق ا م
ایم کـه بختی، آیـا خـرد را بـدین جهـت بـه زنـدگی افـزودهنویسد: بـراي ارائـه نیـکدهد. او میمی

ــأمین  ــأثیري در ت ــیچ ت ــر ه ــی اگ ــا حت ــارآیی دارد ی ــی ک ــاي طبیع ــوازم تســکین نیازه ــأمین ل در ت
 بختی اســت؟ بنــابر فــرض نخســت، اوالًهاي طبیعــی نداشــته باشــد، بــاز هــم شــرط نیــکخواســته

شـوند، وري از خـرد، بـه تسـکین نیازهـاي طبیعـی خـود موفـق میموجوداتی هـم کـه بـدون بهـره
رسـند، همسـانند) نیکبختنـد و ثانیـاً خـرد بـه (با موجوداتی که به همـین هـدف از طریـق خـرد می

گزار تمـایالت طبیعـی تنـزّل یافتـه اسـت و بـه خـاطر خـودش خواسـته نشـده اسـت مرتبه خدمت
کـه خـرد ارزش ذاتـی دارد و مطلـوب واقعـی اسـت نـه ابـزار تـأمین تمـایالت ن(همان). و حـال آ

  بدنی.
ولی بنا به فرض دوم، یعنی بـراین فـرض کـه خـرد مطلـوب ذاتـی اسـت، ایـن پرسـش مطـرح 

شــود کــه خــرد چــه آثــار دیگــري غیــر از تــأمین تمــایالت دارد کــه مطلــوب ذاتــی اســت؟ آیــا می
ی اسـت یـا سـبب افـزایش آن؟ بـه نظـر افلـوطین بختوجود خرد در زنـدگی سـبب پیـدایش نیـک

هــا بـه تفـاوت میــان دارنـدگان زنـدگی بســتگی زنـدگی درجـات مختلفــی دارد و تفـاوت میـان آن
دارد. ماننــد زنــدگی گیــاه و زنــدگی حیــوان و چــون انــواع مختلــف زنــدگی بــر حســب درجــات 

). و 3،4،1.ك. رمختلف با هـم فـرق دارنـد، بنـابراین درجـات تحقـق زنـدگی نیـز مختلـف اسـت (
  در نتیجه، درجات سعادت نیز تفاوت دارد.

ــدگی دارد کــه از هــیچ جهــت اگــر آن ــوعی زن ــدگی را در نهایــت کمــال دارد، (یعنــی ن کــه زن
ــالی ــت) داراي ع ــلنقصــی در آن نیس ــین ترین و کام ــا چن ــس تنه ــت، پ ــدگی اس ــق زن ترین تحق

ترین و قعــی و کامــل، نیــکباشــد؛ زیــرا در حــوزه هســتی، زنــدگی واموجــودي داراي ســعادت می
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رارج ایم کــه زنــدگی حقیقــی و واقعــی و کامــل، تنهــا در حــوزه تــرین چیزهاســت ... بارهــا گفتــهپُ
انـد، نـه زنـدگی کامـل و نـاب و حتـی هاي دیگـر ناقصـند و تصـاویر زندگیعقل اسـت و زنـدگی

اسـت و از همـان). پـس زنـدگی بـا سـعادت برابـر .ك. رانـد. (توان گفـت هماننـد عـدمِ زندگیمی
  جا که زندگی داراي درجات مختلف است، سعادت نیز درجات متفاوتی دارد.آن

ترین درجــه آن باشــد. اگــر وي ترین و یــا پســتتوانــد، کامــلدر ایــن میــان ســعادت آدمــی می
زندگی کامل داشته باشد، سعادت او نیـز کامـل اسـت و گرنـه کامـل نیسـت. زنـدگی کامـل آدمـی 

آدمـی هنگـامی داراي زنـدگی کامـل اسـت کـه عـالوه بـر ادراك حسـی، « اي دارد؛نیز معنـی ویـژه
). و هـر انسـانی کـه بـه زنـدگی کامـل نایـل گردیـد، 4،4،1» (خرد و عقل واقعی نیـز داشـته باشـد

بخــت اســت و علّــت آن نیــز ایــن اســت کــه در ایــن حالــت، او هــیچ آرزویــی نــدارد. بــدین نیک
بخواهـد، بهتـر از آن نیـز کـه وجـود نـدارد، پـس او  توانـدجهت آرزویی ندارد که بدتر را کـه نمی

  بختی رسیده است. (ر.ك. همان).به کمال نیک
هــا وجــود دارد کــه ها، دردهــا، بیماريممکــن اســت گفتــه شــود کــه در زنــدگی انــواع ســختی

ــام نیــکنمی ــوان ن ــر آنت ــه میبختی ب ــا نیــکهــا نهــاد، پــس چگون ــدگی را ب ــوان زن ــر ت بختی براب
گونــه کــه اینبختی آن اســت کــه انســان آن را بخواهــد و حــال آنر ایــن، نیــکدانســت؟ عــالوه بــ

  ). 1،4،5چیزها خواسته انسان نیست(ر.ك. 
ــه آن می ــخ ب ــه در پاس ــد ک ــته ش ــعادت دانس ــدگی س ــوع زن ــاز آن ن ــه در آغ ــت ک ــوان گف ت

خرسندي یا انجام اعمال طبیعـی در آن رخ دهـد نـه هـر نـوع زنـدگی؛ بنـابراین، چنـین اشـکالی از 
کـه، زنـدگی را بـا همـه مراتـب آن بـا سـعادت تواند مطرح باشـد. ولـی بـا توجـه بـه ایناصل نمی

برابر دانسـتیم و یکـی از مراتـب و درجـات زنـدگی نیـز، زنـدگی همـراه بـا درد و رنـج و سـختی 
منـد اسـت، بایـد است، پس باید ایـن زنـدگی هـم نیـک باشـد و کسـی کـه از چنـین زنـدگی بهره

کــه اگــر نیــک بــود هــر کســی آن را ویژه ایــنکــه چنــین نیســت، بــهل آنبخــت باشــد و حــانیک
  خواهد. پس اشکال یاد شده، قابل طرح است.را نمی که کسی آنآنخواست و حال می

بختی، در فراغـت از درد و بیمـاري و پاسخ افلوطین ایـن اسـت کـه اگـر گفتـه بـودیم کـه نیـک
بختی در توانـد بـود، ولـی اگـر نیـکبختی نمیکهـا باشـند، نیـجـا کـه اینمصیبت اسـت، البتـه آن

داشتن نیـک نخسـتین باشـد، پـس نبایـد آن را فرامـوش کنـیم و بـه چیـزي فرعـی چشـم بـدوزیم 
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بختی ندارند. اگر هـدف یکـی اسـت نـه چنـد تـا، پـس بایـد در را ه رسـیدن بـه که ارتباطی با نیک
ــت ( ــاترین چیزهاس ــرین و پربه ــه برت ــیم ک ــزي بکوش ــتین 6،4،1.ك. رآن چی ــک نخس ). و آن نی

است نه چیز دیگـر. آسـایش در مقابـل رنـج، تندرسـتی در برابـر بیمـاري، هـدف اصـلی نیسـت و 
خـواهیم بلکـه در نبـود هـا را نمیهـا، آنبه همین خـاطر اسـت کـه در وضـعیت وجـود داشـتن آن

هـا مطلـوب حقیقـی و هـدف دهـد کـه اینهـا هسـتیم. همـین نشـان میهاست کـه خواهـان آنآن
  قعی نیست. به تعبیر وي:وا

اي بــراي مــا دارنــد؟ هنگــامی کــه تندرســتی و فراغــت تندرســتی و فراغــت از درد چــه جاذبــه«
گونـه چیزهـا را، کـه وقتـی کـه حاضـرند نظـر مـا را کنیم. آنهـا نمـیاز درد را داریم، اعتنایی به آن

زاحم مـا هسـتند، کـه نباشـند، بـه خـاطر آزاد شـدن از چیزهـایی کـه مـکنند، ولـی همینجلب نمی
ــا را میآن ــا ضــروریات میه ــوییم، تنه ــابراین، آنج ــت. بن ــه نعم ــک و ن ــه نی ــد ن ــوان نامی ــا ت ه
ــی هنگامینمی ــند، حت ــا باش ــایی م ــی از هــدف نه ــد جزئ ــه آنتوانن ــا نیســتند و عکــس آنک ــا ه ه

  (همان).» هست، هدف نهایی نباید از نظر دور شود.
هــا هــدف نیســتند و نــه نیکنــد و نــه اگــر این تــوان مطــرح نمــود کــهاینــک ایــن پرســش را می

بخــت آرزو دارد کــه آن ضــروریات وجــود داشــته باشــند و عکــس پــس چــرا مــرد نیک«نعمــت، 
هـا مایـه کـه آن). پاسـخ افلـوطین ایـن اسـت کـه، نـه بـراي این7،4،1» (ها وجود نداشته باشـد؟آن
کننـد، در حـالی کـه عکـس یاش یـاري مکـه بـه ادامـه هسـتیبختی او هستند، بلکـه بـراي ایننیک
گونـه امـور هـدف را از افکنـد یـا مـانعی بـراي هـدفش اسـت ... ایناش را به خطر میها هستیآن

شــماري ماننــد از رو، ممکــن اســت حــوادث بیکاهــد؛ از ایــناش نمیبختیگیــرد و از نیــکاو نمی
کـه او را از آنیطور غیـر منتظـر بـر سـر مـرد حکـیم هجـوم آورد بدست دادن فرزنـد یـا مـال، بـه

  همان)..ك. رهدفش غافل سازد و توجّهش را به چیز دیگر جلب کند. (

  ـ سرنوشت و آزادي13ـ3ـ2

  ـ تقدیر یا گستره حاکمیت علّت نخستین و اختیار  1ـ13ـ3ـ2

ــه در آن  ــدان اســت و حتــی کســانی ک ــذیرش همــه خردمن ــورد پ ــیش م اصــل علیــت کــم و ب
انــد و در واقــع ناخواســته آن را ن اصــل در آن تردیــد کردهاند، بــه وســیله همــیتشــکیک روا داشــته
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هـیچ چیـز «اند. افلوطین نیز در کلیّت ایـن اصـل هماننـد دیگـران اسـت. بـه نظـر وي نیـز، پذیرفته
ــت بی ــري بی شــودنمیعلّ ــداریم کــه تغیی ــداریم بپن ــت در آنو حــق ن ــا روي میعلّ ــز ه دهــد و نی

سـازند و ل و قصـد خـود وضـع خـود را دگرگـون میهـاي خیـالی بـه میـنباید بـاور کنـیم کـه اتم
ــه ــت حرکــت میطور ناگهــانی و بیاجســام ب ــا نفــس یــکعلّ ــد ی ــاره بیکنن ــزهآنب ــه کــه انگی اي ب

  ).1،1،3». (کردکند که پیش از این نمیحرکتش آورد، کاري می
کـه هــر کـار و رخــدادي علّتـی دارد، شـکی نیســت و اخـتالف نظــر قابـل تــوجهی پـس در این

کم در عصـر افلـوطین) میان فیلسـوفان وجـود نـدارد. مسـأله اساسـی و مـورد اخـتالف (دسـت نیز
ــت ــتِ قطعی ــینِ مصــداقِ علی ــدهتعی ــین پدی ــه علتآور اســت. در تبی ــا، نخســت ب ــاي ها و کاره ه

کـه دوسـتی را ببینـد رود بـراي آنطور مثال کسـی کـه بـه میـدان شـهر مـیبه«خوریم. طبیعی برمی
یابی یابـد، دیگـري بـه سـبب دسـتند ... بیماري بـه وسـیله پزشـکی بهبـود مییا طلبی را وصول ک
(همــان). بــاالخره در ». شــودشــود، کــودکی بــه وســیله پــدر و مــادر متولــد میبــه گــنج تــوانگر می

گیـرد ولـی شـکی هـاي مباشـر مـورد توجـه قـرار میها، علتاولین گام بـراي تبیـین علّـت پدیـده
هـاي دیگـري داشـته هـا نیـز علتسـتند و بایـد خـود ایـن علتهـا علـل حقیقـی نینیست کـه این

ــناخت علت ــه ش ــف در مرحل ــند و توقّ ــوطین، باش ــر افل ــه تعبی ــی ب ــاي طبیع ــی و «ه ــانگر تنبل نش
  ).2،1،3» (کاهلی جستجوگر است.
ــا مشــاهده علت ــد آوردهب ــاوتی را پدی ــه رخــدادهاي متف ــاي طبیعــی همســان ک ــوم ه ــد، معل ان

کنـد چـرا در شـبی مهتـابی یکـی دزدي می«ی نیسـتند. بـه عنـوان مثـال، ها علل حقیقشود که آنمی
شـود، یـا شـود و دیگـري نمیشـود یکـی بیمـار میکند، یـا چـون هـوا دگرگـون میو دیگري نمی

(همــان). » دســت گــردد؟شــود کــه یکــی تــوانگر شــود و دیگــري تنگفعــالیتی خــاص ســبب می
مباشــر) بــراي کشــف علــل حقیقــی بــه  واســطه امــور (علّــتفیلســوفان پــس از مالحظــه علــل بی

  باره بیان کردند:جستجو پرداختند و نظرات مختلفی را در این
هـا و حتـی اتم چیز را معلـول حرکـتبرخی بـه اصـول مـادي قائـل شـدند، ماننـد اتـم، و همـه

هـا هـاي اتمسـان فعـل و انفعالداننـد و بـدینتمایالت و حـاالت نفسـی مـا را نیـز ناشـی از آن می
داننــد و کننــد برخــی دیگــر اجســام دیگــري را اصــل میعنــوان ضــرورتِ جهــان، تلقّــی می را بــه

  پندارند.همه رخدادها را معلول آن می
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کنـد چیز نفـوذ میگوینـد کـه در همـهداننـد و از علتـی سـخن میفیلسوفان، کیهـان را اصـل می
ــه ــیو هم ــت درم ــه حرک ــچیز را ب ــاکم ب ــت واالي ح ــت و علّ ــهآورد و آن را سرنوش چیز ر هم

ــا، ناشــی از حرکــات آن اصــل دهــد حتــی اندیشــهگوینــد هــر چــه روي مینامنــد و میمی هاي م
  است.

  دانند.ها میگروهی دیگر حرکات و اوضاع ستارگان را علّت پدیده
داننـد کـه تـا و باالخره جمعـی دیگـر سرنوشـت را بـه زنجیـري از علّـت و معلـول وابسـته می

آن زنجیـر، هـر حلقـه بعـدي معلـول و نتیجـه حلقـه پیشـتر اسـت. ر علّت نخسـتین ادامـه دارد و د
چیز را ناشــی از علّــت اي کــه همــهدســته«تــوان بــر دو دســته تقســیم کــرد: ایــن گــروه را نیــز می

  )2،1،3» (اي دیگر که با این نظر مخالفند.دانند و دستهنخستین می
ــوطین اســت. وي آراء یایــن خالصــه ــا عصــر افل ــورد بحــث و اي از آراء مطــرح ت ادشــده را م
ــرار می ــا هــا را نقــد میدهــد و بســیاري از آنبررســی ق ــرار دارد، ی ــر ســر دو راهــی ق کنــد. وي ب

پـذیرد و در نتیجـه ماننـد بسـیاري، نـوعی جبـر یـا ضـرورت علـیّ را احاطه علّـت نخسـتین را می
حــوزه احاطــه پــذیرد و در نتیجــه ماننــد برخــی دیگــر نیــز بایــد بپــذیرد و یــا اختیــار انســان را می

طور علّــت نخســتین را محــدود خواهــد ســاخت. افلــوطین در پــی آن اســت کــه هــم علیــت را بــه
واسـطه یـا بـا واسـطه مسـتند علّـت نباشـد بلکـه بیاي که هیچ چیز نه تنهـا بیگونهکامل بپذیرد، به

غیـر  هـا را بـه علّـت نخسـتین برساندــ دررو، بایـد هـم زنجیـر علتبه علّت نخستین باشد؛ از این
علّـت دانسـته اسـت ـ هاي جهـان هسـتند، بیاي از پدیـدهها را که خـود پدیـدهاین صورت، علت

و هـم اســتقالل انسـان را بپــذیرد و او را از فروافتــادن در ورطـه جبــر نجــات دهـد؛ هــم اختیــار را 
  بینی را.گویی و پیشبپذیرد و هم امکان پیش

نفـس اسـتوار اسـت. وي نفـس را اصـلی از نظریه وي در ایـن موضـوع بـر توانـایی و جایگـاه 
داند، نه تنها نفس جهـان (نفـس کلـی) بلکـه نفـس فـردي (نفـس جزئـی) نیـز. وي نوعی دیگر می

ــرش از «نویســد: می ایــن نفــس اصــل کــوچکی نیســت ... او خــود علتــی اســت کــه فعالیــت و اث
دارد و تن اسـت بـر خویشـتن تسـلط کامـل شـود، نفـس درحـالی کـه تنهـا و بـیخودش ناشی می

آیـد و در تـن فـرو از همه علل کیهان جسـمانی آزاد اسـت ولـی هنگـامی کـه از مـدارش فـرود می
رو، گـردد ... از ایـنافتد، دیگـر تسـلط کامـل بـر خویشـتن نـدارد ... و جزئـی از یـک نظـام میمی
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ط میدر فعالیتش گاه تابع اوضـاع و احـوال بیرونـی می یابـد و گـردد، ولـی گـاهی هـم بـر آن تسـلّ
کنـد. نفـس بهتـر، تسـلط بیشـتري دارد و نفـس بـدتر، تسـلط آن را مطابق میل خـود راهنمـایی می

  )8،1،3» (کمتر.
ــان طبیعــت  ــا دیگــر موجــودات جه ــی پــس از آن، ب ــزول و حت ــیش از ن پــس نفــس انســان پ

رو، مقهــور طبیعــت نیســت، ولــی آیــا ایــن بــه معنــی بیــرون شــدن انســان از تفــاوت دارد؛ از ایــن
وقتـی همـه «دهـد؛ زیـرا چیز ضـرورت میخسـتین اسـت؟ علّـت نخسـتین بـه همـهقلمرو علّـت ن

ــا هــم جمــع می ــل ب ــد میشــوند، همــهعل ــد.چیز از ســر ضــرورت پدی ). پــس انســان 9،1،3» (آی
تواند هم داراي اختیـار باشـد و هـم محکـوم بـه ضـرورت ناشـی از اجتمـاع همـه علـل چگونه می

  د؟ویژه ضرورت ناشی از علّت نخستین باشو به
همــان). .ك. رکنــد (را مطــرح می» همکــاري اراده و سرنوشــت«افلــوطین در حــل ایــن مســأله 

اگر نفس تحت تـأثیر اوضـاع و احـوال بیرونـی دگرگـون شـود و عملـی انجـام دهـد، «گوید: و می
تــوان خوانــد و نــه حــالتش را حــالتی اختیــاري، ولــی اگــر خــرد را نـه کــار او را کــار اختیــاري می

  (همان). » اش آزاد و مستقل است.و از او پیروي کند، ارادهرهبر خود سازد 
ــد می ــن وي تأکی ــر ای ــی در غی ــل دارد ول ــت، آزادي عم ــرد اس ــرو خ ــه پی ــه نفســی ک ــد ک کن

جـا کـه کـارش بـه پیـروي از زنـد، انفعـال اسـت نـه عمـل. بنـابراین آنچه از او سر میصورت آن
ــین کــاري را  ــز دیگــري اســت و چن ــت آن چی ــد. خــرد نیســت، علّ بایــد معلــول سرنوشــت خوان

  )10،1،3.ك. ر(
کنـد؟ بـدون آیا این بیـان، مسـأله اختیـار انسـان و فراگیـري احاطـه علّـت نخسـتین را حـل می

شک، نه. به همین خاطر است کـه در رسـاله بعـدي نیـز تحـت عنـوان تبیـین مسـأله شـرّ آن را پـی 
  گیرد.می

  ـ احاطه تقدیر2ـ13ـ3ـ2

را نیز بایـد بگـوییم کـه بـه هـیچ وجـه شایسـته نیسـت بـازیگرانی اما از سوي دیگر این مطلب 
نویس نوشــته اســت، ســخنان چــه نمایشــنامهبــه روي صــحنه نمــایش بیــاوریم کــه، عــالوه بــر آن

کـه گـویی نمایشـنامه نـاقص اسـت و آنـان بـا سـخن خـود جـایی را کـه دیگري هم بگوینـد چنان
ــرا در ایــن صــورت ، پــر مینویس در وســط نمایشــنامه خــالی گذاشــته اســتنمایشــنامه کننــد؛ زی
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ــازیگر نیســتند بلکــه جزئــی از نمایشنامه ــان دیگــر ب ــیش نویســند و گــویی نمایشــنامهآن نویس از پ
چه خواهنـد گفـت و بـا توجـه بـه ایـن امـر خواهـد توانسـت بقیـه نمایشـنامه دانسته است آنانمی

ر جهـان نیـز نتـایجی کـه از را با پیوند دادن به سخنان آنـان بـه صـورت واحـدي کامـل در آورد. د
گـردد و ایـن نتـایج نیـز موافـق آن برنامـه شود، از سوي برنامـه جهـان معـیّن میاعمال بد ناشی می

پیوندد؛ مثالً کودکانی که نامشـروع، یـا در نتیجـۀ تجـاوز مـردي بـه زنـی اسـیر، زاییـده به وقوع می
ــا فضــیلت میمی ــی شــریف و ب ــه جــاي شــهشــوند، گــاه مردان ــد؛ و ب ــه دســت گردن رهایی کــه ب

آینـد. پـس ایـن سـخن کـه نفـوس بـه میـل گردند، گاه شهرهایی زیبـا پدیـد میستمگران ویران می
زیـرا اگـر برنامـه جهـان ـ کنند و بعضی کار بـد، بـی معنـی اسـت و اراده خود بعضی کار نیک می

آن نسـبت  تـوانیم بـهرا در مورد کارهاي بـد از مسـؤولیّت بـرئ بـدانیم، کارهـاي نیـک را نیـز نمی
و چه مانعی هست کـه اعمـال بـازیگران را جزئـی از برنامـه جهـان بـدانیم و اجـراي نیـک ـ دهیم 

و بد نمایش را بـه او نسـبت دهـیم و بگـوییم هـر عملـی اثـر خـود آن برنامـه در بـازیگر اسـت و 
ر ). ایـن تعـابی18،2،3تر باشـد، اثـر برنامـه در بـازیگران بیشـتر اسـت. (ر.ك. هر چه نمـایش کامـل

  گر دیدگاه دقیق افلوطین درباره احاطه تقدیر و اختیار انسان است. بیان
هـا خـواه انسـان و ها بـه طـرح کـل عـالم رسـیده اسـت و فاعلاینک بحث تبیین شرور و بـدي

کـس کـه رفتـار نیـک انجـام اند و آنخواه غیر او، همچون بـازیگران صـحنه نمـایش انگاشـته شـده
دهـد، بـازیگري کـه رفتـار بـد انجـام میکـه نقـش مثبـت دارد و آندهد، همانند بازیگري اسـت می

ــر اســاس نمایشــنامه اي کــه نویســنده اســت کــه نقــش منفــی دارد، ولــی هــر دو نقــش خــود را ب
  کنند نه کمتر و نه بیشتر.تدوین کرده است، بازي می

شــود کــه بــر ایــن اســاس، نقــش نیکــی و بــدي چیســت؟ ایــن اینــک ایــن پرســش مطــرح می
ر نیز مطرح بـود، ولـی بـر ایـن اسـاس کـه نیکـی و بـدي تأثیرگـذار اسـت و اختیـاري پرسش پیشت

و ارادي عرفـی اسـت و در واقـع بـر ایــن اسـاس کـه همـه رخــدادها جـدي اسـت، مطـرح بــود و 
شـد: رفتـار بـد، سـودمند طور مثـال در پاسـخ گفتـه میپاسخ آن نیز با همان مبنـا سـازگار بـود. بـه

ت؛ سـبب هوشـیاري اسـت؛ نتیجـه و بازتـاب رفتارهـاي انسـان در است؛ نتیجـه اختیـار انسـان اسـ
  عوالم پیشتر است و مانند آن. 

هاسـت، ها بـر اختیـار عرفـی آدمـی کـه نتیجـه آن جـدي بـودن رفتارهـا و نقشهمه این پاسـخ
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صـورت استوار بود، ولی اینـک کـه همـه، بـازیگرانِ صـحنۀ نمـایشِ عـالم هسـتند، ایـن پرسـش به
ــراي ایــن پرســش، ســودمند گــردد و پیداســت کــه پاســختري مطــرح مــیدقیــق هاي یــاد شــده، ب

شـود و چـرا در ایـن نمـایش کیهـانی، چنـین نیست. باالخره رفتار بـد بـه چـه منظـوري انجـام می
آیــا نفــوس خــدایی در کیهــان براســتی هیچنــد و همــه «هــایی در نظــر گرفتــه شــده اســت؟ و نقش

  ).18،2،3» (اجزاي طرح کل عالمند؟
ــو ــدیر و پاســخ افل ــان تق ــاره جمــع می ــن پرســش، از ســویی دقــت نظــر وي را درب ــه ای طین ب

ــار آشــکار می ــک میاختی ــدي وي نزدی ــدگاه توحی ــه دی ــا را ب ــو، م ــر س ــازد و از دیگ ــازد. او س س
هـا هـر دو نویسد: طرح کل عـالم، هـم کارهـاي نیـک را دربـر دارد و هـم کارهـاي بـد را و اینمی

هـا نیـز آورد بلکـه کـل آن، شـامل آنهـا را پدیـد مـیعـالم آن اجزاي آنند. نباید گفت که طرح کل
ــر دیگــر، طــرح اصــلی جهــان مقتضــی و مــالزم این1،3،3.ك. رباشــد. (می ــه تعبی ــور ). ب ــه ام گون

کنـد تـا بـه دنبـال علّـت غـایی آن بـود و از که طرح کـل جهـان آن را ایجـاد میمتضاد است، نه آن
  آن پرسش نمود.

وطین بـه چیـزي ماننـد تعـدّد و تکثّـر اسـماء و صـفات خـداي متعـال توان گفت کـه افلـآیا می
اي از عـالم اسـماء و صـفات بشناسـاند و اسـت کـه طـرح کـل جهـان را نسـخه اشاره دارد و برآن

تــوان پرســید کـه چــرا بــدي وجـود دارد و بــر فــرض صـورت نمیآن را تصـویر آن بدانــد؟ در این
ها جزئــی از ت کـه بــدان اشـاره شــد: بـديکـه چنـین پرسشــی مطـرح شــود، پاسـخ آن همــان اسـ

  طرح کل جهان هستند.
ــت:  ــته اس ــین نوش ــخ چن ــن پاس ــین ای ــام تبی ــوطین در مق ــورت«افل ــهص ــی (نقش ها، هاي عقل

هـاي نفـوس جزئـی اسـت و چـون هـاي نفـس جهـان اسـت و اجـزاي آن فعالیتها) فعالیتبرنامه
ــورت ــت، ص ــاگون اس ــزاي گون ــد داراي اج ــس واح ــآن نف ــی نی ــا آن، هاي عقل ــت ب ز، در مطابق

ــایی آن ــایج نه ــه محصــوالت و نت ــز ک ــاگون اســت و در نتیجــه، اعمــال نی ــاگون گون هاســت، گون
؟) نفــس جهــان 398کــه پــیش از ایــن گفتــه شــد (بحــث تجــرد نفــوس ص ). چنان1،3،3، (»اســت

کـه بلکه نفوس جزئی، مجرّدند و جـزء داشـتن بـا تجـرّد سـازگار نیسـت، پـس مقصـود وي از این
  زئی، اجزاء نفس جهان است، چیست؟نفوس ج

هـا تصـاویر مرآتـی آن واحـد وي در بحـث چگـونگی پیـدایش کثـرت تصـریح کـرد کـه کثرت
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اي از کثــرت، تصــاویر وحــدت پــیش از خــود اوســت. ارواح یــا نفــوس انــد و هــر مرتبــهحقیقــی
هـم صـورت عقـل کلـی و آن نیـز صـورت اَحـد جزئی تصاویر نفـس کلـی یـا نفـس جهاننـد و آن

پس مقصود از اجـزاء نفـس یـا نفـس جهـان، جـزء بـه معنـاي عرضـی آن نیسـت، بلکـه بـه  است.
ها و صـور مرآتـی اسـت؛ بنـابراین، نفـس جهـان یـا نفـس کلـی کـه حـاکم بـر معناي وجوه، جنبـه

خاطر کــه داراي وجــوه و صــور مرآتــی هــاي حقیقــی فروتــر از خــود اســت، بــدینجهــان و کثرت
تفـاوت و متکثّـر (نیـک و بـد) را بـه همـراه خواهـد داشـت. ایـن متکّثر و فراوان است، رفتارهاي م

  رفتارها ظهور همان صور مرآتی متعدّد نفس جهان است.
هـا یـا افعـال پرسـش نمـود، زیـرا فعـل بـه توان از علّـت غـایی ایـن کثرتبنابراین دیدگاه نمی

پــذیر باشــد، معنــی انجــام کــاري کــه از نظــر عرفــی ارادي باشــد و بــا ایــن کــنم یــا آن کــنم، تبیین
نیســت بلکــه ظهــور ذاتــی اســت کــه داراي صــفات متعــدّد و متفــاوت اســت و بــر فــرض کــه از 
علّت غایی آن پرسش به میان آید، پاسـخ آن همـان پاسـخی خواهـد بـود کـه بـه پرسـش در مـورد 

شـد. پاسـخ آن همـان نظریـه فیضـان اسـت و اگـر کسـی بگویـد نفـس جهـان علّت فاعلی داده می
ن خواسـته اسـت و خواسـتن او نیـز عـین ذات اوسـت، مسـأله چنـدان تفـاوتی چنین است یا چنـی

  نخواهد کرد.
که بخشـی از پاسـخ دقیـق افلـوطین ایـن اسـت کـه رفتارهـاي ایـن عـالم بلکـه همـه حاصل آن

هـاي نفـس کلـی یـا نفـس جهـان اسـت و نتیجـه اوصـاف فراگیـر و ها، فعالیتموجودات و پدیده
هـا ث، پرسـش شـود کـه نقـش ایـن نفـوس جزئـی و ارتبـاط آنمتضاد اوست. اگر براي تکمیل بح

آیــد بـا نفــس کلــی چیســت؟ آن نکتــه دوم و دقیــق کــه از البــالي ســخنان افلــوطین بــه دســت می
   شود.یعنی اعتباري بودن کثرت، مطرح می

  هاي اعتباري و رابطۀ آن با تقدیر ـ کثرت3ـ13ـ3ـ2

ــاوینی هم ــه فیضــان، صــورتعن ــون نظری ــچ ــی، ب ــوس هاي مرآت ــور نف ــایش و ظه ازیگران نم
هایی از دیــدگاه وي دربــاره اعتبــاري بــودن کثــرات دانســت. وي تــوان نشــانهجزئــی را می

هسـتند و هـم بـا اعمالشـان، بـدین معنـی کـه بـا  نفوس جزئـی، هـم بـا هـم هماهنـگ«نویسد: می
چیز بــه ضــرورت طبیعــی از واحــد هــم، یــک واحــد هســتند هرچنــد حــاوي اضــداد؛ زیــرا همــه

). اگرچـه بـازیگران نمـایش 1،3،3، (»گـرددآید و به حکم ضـرورت طبیعـی بـه واحـد بـاز مییبرم
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هـاي متضـاد بـا یکـدیگر دارنـد، ولـی همـه نمودهـا هاي متفاوت از هم بلکـه نقشمتعدّدند و نقش
  شود.جا، نفس جهان یا نفس کلی خوانده میو ظهورهاي حقیقت واحدي هستند که در این

نمـایش کیهـانی هماننـد بـازیگران صـحنه نمـایش انسـانی (تئـاتر) نیسـتند؛  این بازیگران صحنه
هــاي انســانی جــداي از نویســنده و کــارگردان هســتند و بــه انتخــاب خــود، زیــرا بــازیگران نمایش

ــده ــازیگر ش ــایش اند و میب ــازیگران نم ــی ب ــد، ول ــرك کنن ــایش، صــحنه را ت ــه نم ــد در میان توانن
وجـوه نفـس کلـی و بـه تعبیـر افلـوطین، اجـزاي او هسـتند نـه غیـر ها گونه نیستند. اینکیهانی این

رسـد گونـه بـه نظـر میدهـد، ایناز او که در اختیار او باشـند. گـویی کارهـایی را کـه او انجـام می
دهـد ولـی بخشـی از آن بـا دهنـد. همچـون کـاري کـه نفـس انسـان انجـام میکه دیگران انجام می

  د.شودست و بخشی با پا و... انجام می
هـا، همـان واحـد هسـتند کـه از مقـام وحـدت خـویش چـه یـادآوري شـد، کثرتبا توجه به آن

گـاه کثـرت، بـه همـان واحـد بـاز هـا بـا صـعود از منـزلرو، همـین کثرتتنزّل کرده است؛ از ایـن
تري گردند. افراد مختلف تحـت نـوعی واحـد قـرار دارنـد و انـواع متعـدّد تحـت عنـوان جـامعمی

هـا نیـز تحـت عنـوان موجـود و بـاالخره همـه تحـت اصـلی کـه وجـود از ده و آنمانند موجود زن
تـوانیم از طریــق تجزیــه و تقســیم دوبــاره پــایین جــا میاز این«آن پدیـد آمــده اســت، قــرار دارنــد. 

سـان، یابـد ... بـدینچیز گسـترش میشـود و بـه همـهبیاییم و ببینیم که واحـد چگونـه پراکنـده می
ــه ــدة یگان ــیاي ذاتِ زن ــابق م ــک از اجــزاي آن مط ــر ی ــر دارد و ه ــدّد و کثی ــه اجــزاي متع بینیم ک

دارد. مــثالً آتــش کنــد و در عــین حــال ارتبــاط خــود را بــا کــل نگــاه مــیطبیعــت خــود عمــل می
ــف خــود کارهــاي مختلفــی  …ســوزاند می ــر حســب اخــالق و خصوصــیات مختل ــی ب ــراد آدم اف

بخــت کننــد، یکــی نیکچــه کارهــایی می دهنــد و برحســب اینکــه چــه اخالقــی دارنــد وانجــام می
  ).1،3،3». (شود و دیگري بدبختمی

بخــت شــدن یکــی و بــدبخت شــدن دیگــري اگرچــه جبــري نیســت و بــر کســی تحمیــل نیک
نشده است، ولـی هـیچ کـس نیـز در ایـن امـر مسـتقل نیسـت. چنـین نیسـت کـه کسـی چیـزي را 

چنـین هـم نیسـت کـه نظـم کیهـانی بیرون از تقدیر و نظم کیهـانی و بـرخالف آن انتخـاب کنـد و 
ــرد.  ــده بگی ــر کســی تحمیــل کنــد و انتخــاب و اراده او را نادی ــاري) ب چیــزي را (در کارهــاي اختی

پیونــدد، در حـالی کــه افــراد و دهــد و بـه هــم میچیزها را بافـت میاصـل حــاکم بـر جهــان همــه«
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گونــه کــه مانکننــد. هچیزهـا، در عــین عمــل کــردن برحســب طبعشــان، در آن پیونــد همکــاري می
ــا  ــود را ب ــال خ ــربازان اعم ــرار دارد و س ــپاه در رأس ق ــردار س ــامی، س ــدهی نظ ــتگاه فرمان در دس

  ). 2،3،3.ك. ر». (سازندفرمان او هماهنگ می
دهـد، چـه را فرمانـده دسـتور میاگر سربازانی را در نظر گیـریم کـه بـا اختیـار و میـل خـود آن

را، بــه دیــدگاه افلــوطین دربــاره جمــع تقــدیر و  دهنــد نــه چیــزي بیــرون از فرمــان ويانجــام می
ــده ــک ش ــار نزدی ــاري را انجــام میاختی ــان ک ــا هم ــربازان تنه ــده از آنایم. س ــه فرمان ــد ک ــا دهن ه

حـال، سـربازان بـه انجـام فرمـان فرمانـده، راغـب و خواسته است، نه کمتـر و نـه بیشـتر و در عین
اسـت و هـم میـل و اختیـار. کـاري کـه انجـام  خواهند، هم فرمـان و تقـدیرآن نمیطالبند و غیر از 

  شده است، هم موافق فرمان تقدیر است و هم موافق انتخاب آزاد انسانی.
ــا آن در اختیــار مــن اســت. ولــی آن«گــویی: فــرض کــن کــه می چــه انتخــاب انتخــاب ایــن ی

ــه از  ــزي نیســت ک ــان چی ــو در کیه ــهم ت ــرا س ــانی اســت؛ زی ــه نظــم کیه ــرد، در حیط خــواهی ک
ــ ــا همــه ویژگیتصــمیمی آن ــو ب ــان منظــور ی ناشــی شــده باشــد، بلکــه ت هایــت در محاســبه کیه

کنـد، ایـن انتخـاب دقیقــاً بـا تقـدیر او هماهنـگ اســت، ). اگـر کسـی انتخــاب می3،3،3» (اي.شـده
دهـد کـه پـیش از ایـن بـر او رقـم گزینـد و انجـام میاگرچه خود بدان آگاه نیست؛ چیـزي را برمی

کنــد کــه در سرنوشــت او لحــاظ شــده اســت و آن را طلــب میخــورده اســت؛ بــه چیــزي راغــب 
  است.

ــه انتخــاب میچــرا انســان و هــر موجــود مختــار دیگــري این که هــاي انســانکنــد؟ ویژگیگون
گیـرد، از کجـا پدیـد آمـده اسـت و بـه گفتـه افلـوطین رفتارها و انتخاب او بر اسـاس آن شـکل می

لقی هسـت، علّـت آن بـدانیم و بگـوییم مسـؤول چرا چنینم که هستم؟ آیا بایـد خـالق را، اگـر خـا«
  )3،3،3» (اخالق، و خصوصیات فرد، اوست؟ یا خود فرد را مسؤول بدانیم؟

پاســخ افلــوطین بــه ایــن پرســش چیــزي اســت کــه در عرفــان تحــت عنــوان جعــل ماهیــات، 
  شود. تفصیل پاسخ وي از این قرار است: مطرح می

پرسـیم کـه نمیچنانیت سـخنی نگـوییم، همکار درست ایـن اسـت کـه اصـالً در مـورد مسـؤول
ــؤول این ــتند، مس ــی نیس ــانوران آدم ــا ج ــتند، ی ــانور نیس ــد و ج ــی ندارن ــان ادراك حس ــه گیاه ک

جـا خواهـد بـود کیست؟ اگر بنا شود در این موارد به دنبال مسـؤول بگـردیم، ایـن پرسـش نیـز بـه
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و جـانوران نـه خـالق را  کـه آدمیـان خـدا نیسـتند، کیسـت؟ اگـر در مـورد گیاهـانکه مسـؤول این
تـوان هـا چنیننـد کـه هسـتند، و نـه مخلـوق را، پـس چگونـه میتوان کرد کـه چـرا آنسرزنش می

کـه هسـتتند، نیسـتند؟ اگـر بـدین جهـت شـکایت شکایت از این کرد کـه چـرا آدمیـان بهتـر از این
آدمـی گردیـد، پـس مقصـر خـود سـاخت، بهتـر میکنیم که معتقـدیم آدمـی اگـر خـود را بهتـر می

توانـد است که خود را بهتر نسـاخته اسـت. ولـی اگـر نگـوییم آدمـی از راه فعالیـت خـود بهتـر می
ــر میبایســت کــاري میشــد، بلکــه معتقــد باشــیم کــه خــالق می ــین کــرد کــه آدمــی بهت شــد، چن

چـه بـه او داده شـده اسـت تـوانیم بـراي آدمـی بـیش از آناي دور از خـرد اسـت؛ زیـرا نمیعقیده
  گونه که در مورد گیاهان و جانوران چنین خواستنی ابلهانه است. مانبخواهیم، ه

تر از ذاتـی دیگـر اسـت یـا نـه، بلکـه یگانـه پرسشـی کـه نباید بپرسیم که آیا ذاتی کمتر و پست
کـه هسـت، بـراي خـود کـافی اسـت یـا نـه، زیـرا حق داریم بکنیم این است که آیـا آن ذات، چنان

روسـت کـه خـالق از طریـق باشـند. ولـی آیـا ایـن نـابرابري از آنبایست برابـر همه موجودات نمی
تأمّــل و اندیشــیدن بــه ایــن نتیجــه رســید کــه چیزهــا بایــد نــابرابر باشــند؟ بــه هــیچ وجــه، بلکــه 
اقتضاي طبیعت امور چنین بود. زیـرا برنامـه جهـان پیـرو نفـس جهـان اسـت و نفـس جهـان پیـرو 

چیز یعنـی چیز اسـت، و همـهیسـت بلکـه همـهعقل، ولـی عقـل، ذاتـی مفـرد یـا یکـی از چیزهـا ن
هـا عـین یکـدیگر نیسـتند، پـس هـاي کثیـر هسـت و همـه آنچیزهاي کثیـر و متعـدّد؛ و اگـر چیز

ــد در درجــه اول باشــند، بعضــی در درجــه دوم و بعضــی در درجــه ســوم؛ از بعضــی از آن هــا بای
م وجــود دارنــد. تري هــرو، موجــودات زنــده تنهــا نفــوس نــاب نیســتند، بلکــه نفــوس پســتایــن

  )3،3،3.ك. ر(
هـا شـود نبایـد آن را بـه غیـر ذات آنهـاي ذاتـی اشـیاء و افـراد پرسـش میگاه کـه از ویژگیآن

ــاه آن ــنو جایگ ــبت داد؛ از ای ــتی نس ــالم هس ــا در ع ــید. میه ــؤولیت پرس ــد از مس ــوان رو، نبای ت
مقتضـی آن بـود و اگـر هـا انـد کـه پاسـخ آن ایـن اسـت کـه ذات آنگونههـا اینپرسید که چرا این

گونـه اسـت، پاسـخ ایـن اسـت کـه ذاتیـات معلـل نیسـتند و یـا ایـن ها اینبپرسیم که چرا ذات آن
  پذیر نیستند. است که ماهیات مجعول نیستند، پس پرسش
تـوان پرسـید کـه اي دیگـر، تنهـا میگونـه و نـه گونـهبه تعبیر افلوطین، نباید پرسید که چـرا این

اند یـا نـه؟ بـه تعبیـر نگارنـده، ه باشـند بـراي خـود نیـک و مطلـوب و بسـندهاي کـها هرگونـهاین
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هــا در جهــان هســتی تناســب هــا بــا جایگــاه آنهــاي آنتــوان پرســید کــه وجــود و ویژگیتنهــا می
بـدیل و کلـی جهـان اسـت، نظـامی کـه بازتـاب دارد یا نه؛ زیرا که هر موجودي جزئـی از نظـام بی

  صفات و کماالت اَحد است.
روسـت کـه خـالق از طریـق تأمّـل و اندیشـیدن سخن افلوطین کـه آیـا ایـن نـابرابري از آن این

گویـد: بـه هـیچ وجـه، بلکـه به این نتیجه رسید که چیزهـا بایـد نـابرابر باشـند؟ و پاسـخ او کـه می
اقتضاي طبیعـت امـور چنـین اسـت، دقیقـاً مطـابق بـا مسـأله جعـل ذوات و ماهیـات اسـت و نیـز 

هــا بایــد در درجــه اول باشــد و گویــد کــه بعضــی از آنتیــب مراتــب هســتی میچــه دربــاره ترآن
ــین  ــی چن ــأله مطابقــت دارد. یعن ــان مس ــا هم ــوم، ب بعضــی در درجــه دوم و بعضــی در درجــه س
نیست که بر اساس مالحظات و محاسـباتی، یکـی عقـل کلـی شـده باشـد و دیگـري نفـس کلـی و 

تـی موجـودات رقـم خـورده اسـت، یـا بـر سومی جزئی، بلکـه ایـن ترتیـب بـر اسـاس جایگـاه ذا
اي بودنــد و ایــن شایســتگی هــم اســاس علــم و ماهیــات کــه هــر کــدام مقتضــی و شایســته مرتبــه

کـه عقـل ها بود و یا بر اسـاس ترتیـب در فیضـان. اولـین فـیض، عقـل کلـی اسـت، نـه آنذاتی آن
چـه لـی شـد و آنچـه اول آفریـد، عقـل ککلی را نخسـت آفریـد و دیگـران را پـس از او، بلکـه آن

  دوم آفرید نفس کلی.
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  ـ خیر و شرّ 14ـ3ـ2

  ماهیّت خیر و شرّ (نیک و بد)  1ـ14ـ3ـ2

ــه شــناخت دیگــري از آن ــر و شــرّ تقابــل اســت، شناســایی یکــی از آن دو ب ــان خی جــا کــه می
چیز وابسـته بـه آن اسـت و کند. از نظر افلـوطین، خیـر عبـارت اسـت از چیـزي کـه همـهکمک می

چیز اسـت و هـر چیـزي بـه آن نیـاز دارد. خـودِ کوشـد؛ علّـت هسـتیِ همـهآن می براي رسیدن بـه
چیز اسـت و عقـل و هسـتی آن، هیچ نقصی ندارد و نیازمنـد هـیچ چیـز نیسـت؛ معیـار و حـدّ همـه

“ نیـک”چیز تـا عقـل، زیباسـت ولـی راستین و نفـس و زنـدگی و فعالیـت عقلـی، از اوسـت. همـه
). توضـیح یـاد شـده هماننـدي 8،1،2تـرین چیزهاسـت. (ر.ك. برتر از زیبـایی اسـت و فراسـوي به

تـوان گفـت کـه خیـر یـا نیـک، قطـع نظـر از رو، میکاملی به تعـابیر مربـوط بـه اَحـد دارد؛ از ایـن
شــود. بــا تعریــف خیــر بــه هــاي آن، بــر خیــر مطلــق و نیــک نخســتین اطــالق میحــدود و ویژگی
  ود است.توان فهمید که شر و بدي، الوجبرتر از وجود، می

بحــث فلســفۀ افلــوطین از وراي وجــود، وجــود و الوجــود اســت. وراي وجــود و الوجــود دو 
ــا وراي وجــود جــا کــه ویژگیطــرف موضــوع آن اســت و وجــود میانــۀ آن دو. از آن هــاي خیــر ب

یعنی احـد، برابـر اسـت، بـه حکـم تقابـل خیـر و شـرّ، شـرّ بایـد الوجـود باشـد. در هـر صـورت 
راسـتی توانـد بـود کـه بـهپـس بـدي نـه در میـان چیزهـایی می”کند: بیر میافلوطین از آن چنین تع

هـا نیکنـد؛ بنـابراین، بـدي اگـر اصـالً هسـت یـا بایـد هستند و نه در برتر از هستی. زیـرا همـه این
  )3،8،1باشد یا از چیزهایی باشد که با الوجود آمیخته یا با آن همراهند. ( الوجوداز نوع 

مـراد از الوجـود، چیـزي «نویسـد: نیسـتی و عـدم اسـت؟ افلـوطین می، الوجـودآیا مقصـود از 
نیســت کــه اصــالً وجــود نــدارد، بلکــه چیــزي اســت غیــر از وجــود. تفــاوت آن بــا وجــود ماننــد 
تفاوت حرکـت و سـکون بـا وجـود نیسـت، بلکـه الوجـود، نـوعی تصـویر و سـایه وجـود اسـت 

ت. (ر.ك. افالطـون، سوفیســت، اش بـا وجـود بـیش از فاصـله سـایه بـا موجـود اسـوحتـی فاصـله
هاي حسـی و هرچـه همـراه بـا به بعـد). بـدین معنـی، تمـام جهـان محسـوس و همـه تجربـه 250
ــا پــس از آنآن ــا اصــل و منشــأ آنهــا ی ــده آنهــا، ی ــا یکــی از عناصــر پدیــد آورن هاســت، هــا، ی

  ). 3،8،1» (الوجودند.
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ــه  ــد ب ــاوریم، بای ــال بی ــراي وجــود و الوجــود مث ــهاگــر بخــواهیم ب ــن نمون ــیم: ای ها اشــاره کن
حــدّي در برابــر حــدّ، فقــدان صــورت در برابــر چیــزي کــه داراي انــدازگی در برابــر انــدازه، بیبی«

صورت است، نیازمنـدي دائمـی در برابـر چیـزي کـه بسـنده بـه خـود اسـت، چیـزي کـه نـامتعین 
نیــازي. و بی ناپذیر و فقــر کامــل اســت در برابــر تعــینجــا قرارگــاهی نــدارد و ســیرياســت و هیچ

ــد (ر.ك. همــان). الوجــود این ــت آنن ــر آن؛ در واقــع ماهیّ ــه عــارض ب ــد و ن هــا صــفات ذاتــی آنن
صــورتی، نیازمنــدي و نــامتعینی اســت و وجــود هماننــد حــدي، بیانــدازگی، بیهماننــد بی

  نیازي، متعین، و ثبات است..دار، محدود، داراي صورت، بیاندازه

  ـ اقسام خیر و شرّ 2ـ14ـ3ـ2

ــزي را هر ــه حقیقــت چی ــق اســت ک ــا نیــک مطل ــر دو قســم اســت؛ ی ــدي ب یــک از نیکــی و ب
گونـه اسـت؛ یـا بـد شـود. بـد نیـز همیندهد، یا نیک محدود که عـارض بـر چیـزي میتشکیل می

مطلق است و یـا بـدي عارضـی کـه کیفیّـت چیـزي دیگـر اسـت. بـدي مطلـق یـا بـدي نخسـتین، 
رود، ها و حـدّها بـه کـار مـیها و انـدازهصـورت ها وچیزي است که همچون مایـه و مـاده شـکل«

بــا زینتــی عــاریتی آراســته شــده، زیــرا هــیچ نیکــی در ذات خــود نــدارد و در مقایســه بــا وجــود، 
» اي بیش نیسـت و جـوهر بـدي اسـت، اگـر جـوهر بـدي اصـالً بتوانـد وجـود داشـته باشـد.سایه

  که پیشتر گفته شد، الوجود است.). شرّ یا بدي چنان8،1،3(
توان مطرح سـاخت کـه، مقصـود افلـوطین از الوجـود چیسـت؟ آیـا قائـل بـه این پرسش را می

واسطه میان وجود و عدم اسـت؟ مصـادیق نیـک عرضـی و بـد مطلـق و بـد عرضـی چیسـت؟ بـر 
چه اساسی در جهان طبیعت، بـد، عرضـی اسـت؟ مگـر بـد همـان الوجـود نیسـت، و مگـر جهـان 

اسـت؟ معنـاي بـد عرضـی ایـن اسـت کـه ذاتـش طبیعت الوجـود نیسـت، پـس چـرا بـد عرضـی 
نیک اسـت. مگـر ذات جهـان طبیعـت همچـون سـایه نیسـت؟ اگـر هسـت پـس الوجـود اسـت و 

  بد.
ــوع بــدي ــد و ن ــورد مصــادیق ب طبیعــت جســمانی از آن «نویســد: هــا میهاي آنافلــوطین در م

دارنـد ور است، بـد اسـت ولـی نـه بـد مطلـق؛ زیـرا اجسـام نـوعی صـورت جهت که از ماده بهره
نظمشــان یکــدیگر را انــد و از طریــق حرکــت بیبهرهکــه صــورت حقیقــی نیســت و از زنــدگی بی

دارنـد و بـه سـبب تغییـر و پدیـد آمـدن و از کنند و نفـس را از فعالیـت راسـتینش بـاز مینابود می
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  ).4،8،1» (شان از هستی حقیقی گریزانند.میان رفتن دائمی
چـه از زنـدگی بهـره اسـت، بـد اسـت و آنی بیصورت حقیقـی چیسـت؟ آیـا هرچـه از زنـدگ

بهـره بـودن طبیعـت جسـمانی از زنـدگی در عبـارت او چـه مند است، نیک اسـت؟ اگـر نـه بیبهره
کنـد؟ آیـا علّـت بـدي آن، تغییـر و تحـوّل دائمـی آن اسـت؟ اگـر آري، آیـا امـور چیزي را بیان می
  پی بیان چیست؟ که الوجودند؟ اگر نه، این عبارت درثابت، نیکند، با این

که دیدیم طبیعت جسمانی بد نسبی اسـت ولـی نفـس بـد نسـبی هـم نیسـت؛ زیـرا مـالك چنان
ور وري از مـاده اســت و چـون نفــس از مـاده بهــرهبـد بــودن بنـا بــه ظـاهر ســخن افلـوطین، بهــره

نیست؛ بنابراین، نفس، بد و شـرّ نیسـت؛ زیـرا مـالك بـدي و شـرّ یعنـی مـالك نیسـتی و الوجـود 
شـود، ایـن وصـف عـارض بـر آن اسـت. اگـر ارد. پس اگر نفس به شـرّ و بـدي توصـیف میرا، ند

نفــس را داراي اجــزاء یــا مراتــب و وجــوه بــدانیم، آن جــزء یــا مرتبــه و وجــه نفــس کــه قابلیّــت 
بـدي عبـارت «اتّصاف بـه شـرّ و بـدي را دارد، ممکـن اسـت بـه آن متّصـف شـود و چـون شـر و 

ــت از بی ــدازگی و بیاس ــدالان ــاماعت ــایر ی و لگ ــویی و س ــرارت و ترس ــأ ش ــه منش ــیختگی ک گس
). پـس آن بخـش یـا مرتبـه نفـس کـه 4،8،1» (هـاي ناخواسـته اسـتهاي نفس و مایـه هیجانبدي

ــه بی ــدالی و لگــامب ــه بــدي و شــرّ گــردد، ســبب میگســیختگی متّصــف میاعت شــود کــه نفــس ب
  توصیف شود.

ه نفـس کـه ایـن ویژگـی ـ یعنـی اتّصـاف افلوطین در پاسخ به این پرسش که آن جزء یـا مرتبـ
گویــد: چنــین نفســی بیــرون از پــذیرد، کـدام اســت، میاعتــدالی و لگــام گســیختگی ـ را میبـه بی

اعتـدالی آمیختـه اسـت و از صـورت کـه نظـم و انـدازه و اعتـدال انـدازگی و بیماده نیست، بـا بی
کـه مـاده را در خـود دارد (همـان). بهره است؛ زیـرا بـا تنـی پیونـد یافتـه اسـت را با خود دارد، بی

کم در مـورد) گونه که پیش از ایـن دربـاره طبیعـت جسـمانی گفتـه شـد. مـالك بـدي (دسـتهمان
رو، نفـس نیـز از جهـت مـادي بـودن یـا ارتبـاط آن طبیعت جسمانی، مادي بودن آن اسـت؛ از ایـن

میختـه یـا پیونـد گـردد. پـس آن جنبـه از نفـس کـه بـا بـدن آبا مـاده بـه بـدي و شـرّ متّصـف می
  خورده است، مایه بدي نفس است.

دیــدگی دالیــل و عوامــل دیگــري کــه بــراي بــد بــودن نفــس گفتــه شــده اســت، ماننــد: آســیب
ــه خــاطر هیجان ــدن ب ــاتوانی آن از دی ــاده از بخــش اندیشــمند نفــس، ن ــاریکی م هــا از ســویی و ت
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ن، همـه بـه همـان دیگر سـو، گـرایش بـه مـاده، چشـم دوخـتن بـه شـدن و روي گردانـدن از بـود
گـردد؛ زیـرا بـه تعبیـر وي، طبیعـتِ مـاده چنـان بـد اسـت کـه پیوند نفس با مـاده یـا بـدن بـاز می

شـود؛ زیـرا مـاده نگـرد نیـز از بـدي آکنـده میحتی چیزي که هنوز در آن نیسـت و تنهـا بـه آن می
ه را کـه بـه بهرگـی کامـل از نیـک اسـت و هـر چـاي از نیک ندارد بلکه انکـارِ نیـک و بیهیچ بهره

  همان)..ك. رسازد (او نزدیک شود، همانند خود می
ــه بــدي متّصــف  ــه آن ب ــاده و گــرایش ب ــدن و م ــا ب ــد ب ــاري، نفــس از جهــت ارتبــاط و پیون ب

نیــازي از بــدن، رو بــه مــاده و بــدن رو، اگــر نفســی بــه خــاطر کمــال خــود و بیشــود؛ از ایــنمی
این، نفــس کامــل بــدین جهــت کــه روي در نداشــته باشــد، از بــدي یادشــده پیراســته اســت، بنــابر

شـود و نگـرد و نـه بـه آن نزدیـک میگریـزد؛ نـه در بـدي میعقل دارد، پـاك اسـت و از مـاده می
همـان). ولـی نفسـی .ك. رمانـد و عنـانش بـه دسـت عقـل اسـت، (به همین خاطر همیشه پـاك می

  گردد.ه میدهد و به بدي آلودماند، پاکی خویش را از دست میکه در این حال نمی
رو، هرچــه هــم نقصــان مطلــق؛ از ایــنبــه نظــر افلــوطین ریشــه بــدي و شــرّ، نقصــان اســت آن

سـهم  سهمی از نقصان داشته باشد، در بدي نیز سـهیم اسـت. سـهم هـر چیـزي از بـدي بـه انـدازه
آن از نقصان مطلق است و مهم نیست کـه ایـن نقصـان، نقصـان، چـه چیـزي باشـد. بـراي اتّصـاف 

صان همـین انـدازه بـس اسـت کـه عنـوان نقـص بـر آن صـادق باشـد، حـال آن نقـص چیزي به نق
هرچه که باشد تفاوتی ندارد. چیـزي کـه نـاقص اسـت، اگرچـه ممکـن اسـت در نـوع خـود کامـل 

شـود. نقصـان مطلـق و حقیقـت باشد، ولی به خـاطر اتّصـاف بـه نقـص، بـه بـدي نیـز متّصـف می
، بــد بــه معنــی راســتین اســت و هــیچ نیــک در آن رو). از ایــن5،8،1؛ (»همــان مــاده اســت«نقــص 

منـد بـود و در مـورد آن، خـواه بگـوییم نیست. ماده، هستی نیـز نـدارد و اگـر داشـت از نیـک بهره
هســت و خــواه بگــوییم نیســت، ایــن هــر دو بــه یــک معنــی اســت و بهتــر آن اســت کــه بگــوییم 

  همان)..ك. ربودنش نبودن است (
سـت کـه جایگـاه شـرّ و بـدي، جهـان مـاده اسـت و آسـمان و به خاطر برابري ماده بـا نیسـتی ا

جــا اعتــدالی نــدارد، در آننظمــی و بیگونــه بیجایگــاه خــدایان از بــدي و شــرّ پــاك اســت و هیچ
  ).6،8،1.ك. رگونه بدي و شرّي وجود ندارد. (هیچ
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  ـ فاعل شرور3ـ14ـ3ـ2

نیســتی و الوجــود اســت، کــه شــرّ و بــدي از نگــاه افلــوطین، تــاریکی، مــاده، بــا توجــه بــه این
بنــابراین نبایــد وجــود و پیــدایش آن را بــه علّــت فــاعلی نســبت داد و فاعــل را ســبب پیــدایش آن 
دانست؛ زیـرا شـرّ از ایـن دیـدگاه چیـزي نیسـت تـا پدیـد آمـده باشـد و در واقـع هـر جـا کمـال 

اد چـه را کـه فاعـل ایجـنباشد، نقص است و هرگـاه وجـود نباشـد، عـدم و نیسـتی اسـت، پـس آن
کند نیک و خیر است و اگـر چیـزي ایجـاد نکنـد، جـاي خـالی خیـر و نیـک، شـرّ و بـد اسـت، می

  ها به فاعل نسبت ندارند.بنابراین شرور و بدي
توان گفت که تعبیر دیگـر بـراي نیـک و بـد یـا خیـر و شـرّ در آثـار افلـوطین، قـرب و بعـد می

تر اسـت تر باشـد، نیـکنزدیـکاست. هرچه فعل به فاعـل حقیقـی کـه نیـک و خیـر مطلـق اسـت، 
تــر اســت و هرچــه از فاعــل حقیقــی دورتــر باشــد، از خیــر و نیکــی آن کاســته و نیکــی آن افزون

آیـد و اگـر ایـن دوري و شـود و بـدین صـورت، شـرّ و بـدي پدیـد میشود و دچـار نقـص میمی
آیـد و چـون نهایـت بعـد و دوري از مبـدأ واقعـی پدیـد می بعد به نهایت خود برسد، شـرّ و بـدي

ها و در واقـع نهایـت دوري از فیّاض، مـاده اسـت؛ بنـابراین، مـاده، شـرّ واقعـی و منبـع همـه بـدي
مانـد، بـه علّـت فیضـان از او یـا تنهـا نمی نیـک خیر و نیک مطلق است. بـه تعبیـر افلـوطین، چـون
شـود، یعنـی ر شـدن از او، چیـزي واپسـین پیـدا میبه عبـارت دیگـر، بـه سـبب پـایین آمـدن و دو

ــد نمی ــزي پدی ــه پــس از او دیگــر چی ــزي ک ــدي اســت. پــس ازچی ــز واپســین ب ــن چی ــد و ای  آی
، بـه ضـرورت، چیـزي هسـت و چـون چنـین اسـت، پـس بـه ضـرورت، چیـزي واپسـین نخستین

بــد. یااي نمیهــم هســت. ایــن چیــز واپســین مــاده اســت کــه دیگــر از نیکــی نخســتین هــیچ بهــره
  )7،8،1.ك. ر(

  ـ تبیین شرور4ـ14ـ3ـ2

سزاوار نیست کـه جهـان یـا آفریننـده جهـان را سـرزنش کننـد کـه چـرا جهـان زیبـا نیسـت و 
باشـد. زیـرا اوالً جهـان، ناشـی از ضـرورت اسـت، نـه از بهترین جهان، جسـمانی و محسـوس نمی

د ظـاهر کـرده اسـت. اندیشه و محاسبه قبلی؛ ناشـی از ایـن اسـت کـه ذات برتـر، تصـویري از خـو
ــده ــانی اگــر هــم در نتیجــه اندیشــه و محاســبه آفرینن ــه شرمســاري در ث ــود، مای اش پدیــد آمــده ب

اش نبــود؛ زیــرا آفریننــده جهــان، واحــدي کامــل و بســیار زیبــا و بســنده بــراي خــویش، آفریننــده
تـرین و پدید آورده است کـه هـم بـا خـود خـویش بـه حـدّ اعلـی هماهنـگ اسـت و هـم بـا مهم
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گــاه تمــام جهــان را نگــرد و آنترین اجــزایش. کســی کــه تنهــا جزئــی از جهــان را میاهمیــتبــی
ــا کــل در نظــر گرفــت، و می ــرا هــر جزئــی را بایــد در ارتبــاط ب نکوهــد، داوریــش نارواســت؛ زی

خواهد کل را ببینـد نبایـد توجـه و دقـت خـود را صـرف اجـزاي کوچـک کنـد. کسـی کسی که می
ــل را  ــه جــزء، ک ــا توجــه ب ــه ب ــان را نمیمیک ــد، جه ــرده نکوه ــر اجــزاي آن خ ــه ب ــد، بلک نکوه

گیرد، و این بدان ماند که کسی همـه توجـه خـود را صـرف تـار مـویی یـا انگشـت پـایی بکنـد می
ــوه جــانوران پســت ــا از انب ــد، ی ــل بمان ــی غاف ــاي آدم ــام پیکــر زیب ــه تم ــا را ترین آنو از مطالع ه

  )3،2،3.ك. ربگزیند. (
ن کــامالً مســتقل از یکــدیگر دربــاره پیــدایش شــرّ و بــدي در جهــان عبــارت یــاد شــده دو تبیــی

  طبیعت است:
ـ ضرورت پیـدایش جهـان هسـتی از اَحـد مـورد دقـت وي قـرار گرفتـه اسـت، یعنـی نظریـه 1

شـود بـه حکـم بسـاطت او و شـباهت هـر چـه کـه از احـد ناشـی میفیضان و لبریزي احد. البته آن
تـرین سـطح ممکـن آن اسـت. بنـابر ایـن، اوالً در عـالیچیزي به اصل خـود، داراي همـه کمـاالت 

کــه، محاســبه و اندیشــه و ناپــذیر اســت. دوم اینآفــرینش، ضــرورت ذاتــی اَحــد اســت کــه تخلّف
  تصوّرات در آن تأثیرگذار نیست.

ــ تبیـین دوم وي ایـن اسـت کــه بـر فـرض کـه آفـرینش ناشــی از ضـرورت نباشـد بلکـه بــا 2
اشـد، داوري دربـاره کمـال یـا نقـص آن بـر مشـاهده مجموعـه آن محاسبه و اندیشه انجـام شـده ب

طور کلــی یــک نظــام اســت. داوري دربــاره یــک توقّـف دارد. بــه تعبیــر دیگــر، جهــان آفــرینش بـه
سـاز داوري عـاري نگـري، زمینهجانبـه آن نظـام اسـت؛ زیـرا جزئینظام، مشـروط بـه مطالعـه همـه

ــد لحــاظ شــ ــا ب ده اســت، ممکــن اســت شــرط الزم و از خطــا نیســت. همــان جزئــی کــه شــرّ ی
تـوان بـا مشـاهده تـار کـه نمیضروري یک نظام باشـد و تکمیـل کننـده آن بـه حسـاب آیـد، چنان

ارزشـی مویی یـا انگشـت پـایی دربـاره همـه وجـود انسـان داوري کـرد و یـا بـا دیـدن حشـره بی
سـت، ارزش بـه حسـاب آمـده ادرباره جهـان طبیعـت قضـاوت نمـود؛ زیـرا همـان چیـزي کـه بـی

همـه ایـن رویـدادها در خـدمت نظـم و «گونـه نباشـد؛ زیـرا ممکن است در یـک نظـام فراگیـر، آن
مـا همچـون کسـانی هسـتیم کـه هـیچ اطالعـی از «خبـریم. ). و مـا از آن بی3،2،5» (نظام کل اسـت

هــاي نقــش وي، روشــن و کننــد کــه چــرا همــه رنگنگــارگري ندارنــد و نگــارگر را ســرزنش می
حـالی کـه نگـارگر بـه اقتضـاي هنـرش سـایه و روشـن را بـه نحـو متناسـب  درخشان نیسـت، در
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ــرده اســت ــارم،  11،2،3» (تقســیم ک ــاب چه ــه نقــل از افالطــون، جمهــوري، کت ــز «). و 420ب هرگ
  ).12،2،3» (ممکن نبود طرح کل عالم از انبوهی اجزاي یکسان تشکیل یافته باشد.

شـود، بـه تعبیـر افلـوطین خـواهیم یافـت  جانبـه انجـاماگر مطالعه جهان به صورت کلـی و همه
آیم؛ حـاوي همـه مـرا خـدایی آفریـده اسـت و مـن از سرچشـمه او مـی«که به زبان خواهد گفـت: 

ــده ــراي خــویش؛ همــهموجــودات زن ها و جــانوران ... و چیز در مــن اســت. رســتنیام و بســنده ب
  ).3،2،3» (انبوهی از خدایان و گروهی از فرشتگان و نفوس...

هاي ناشـی از رفتارهـاي انسـان ایـن اسـت کـه: انسـان دیگر وي دربـاره شـرور و بـدي ـ بیان3
جویـد و یابی بـه آن از تمـام تـوان و ابـزار خـود سـود میطالب خیر و نیـک اسـت و بـراي دسـت

جا که به دلیل ضعف یا جهل و خطـا بـا اسـتفاده از امکانـات خـود توانـایی رسـیدن بـه خیـر از آن
ــراي ــدارد، ب ــات و داشــته و نیــک را ن ــه امکان ــر اســت، ب ــوب خــود کــه خی ــه مطل هاي رســیدن ب

ــارت میاندازي میدیگــران دســت ــل و غ ــه قت ــد و ب ــري و دیگــر کن ــگ و درگی ــردازد. پــس جن پ
ــاتوانی از  ــر و ن ــوي خی ــه س ــل و کشــش او ب ــه می ــان، نتیج ــاعی انس ــاي ناشایســت اجتم رفتاره

کـه نبـود آن، زیبـایی و حکیمانـه یابی به آن است و چون این کشـش نـه تنهـا نیـک اسـت بلدست
هـاي جـدي ماننـد بیهـوده بـودن آفـرینش، نفـی کمـال از اَحـد و نیـز نفـی بودن جهان را با چالش

  سازد.آرامش از انسان، روبرو می
هـا و کشـتارها یابی بـه خیـر مطلـق). درگیريبنابراین، این خیر و نیـک بـزرگ، (میـل بـه دسـت

ــکنــد و در واقــع اینرا توجیــه می ــزرگ و اساســی، شــرّ و بــدي گون ه امــور نســبت بــه آن خیــر ب
دارنـد شـاید سـتمی کـه آدمیـان بـر یکـدیگر روا می«تـوان گفـت: اندك و بالعرض است، پـس می

علتش کشش و گرایشی باشـد کـه آدمیـان بـراي رسـیدن بـه نیـک دارنـد؛ و چـون گـاه ضـعیفند و 
ــدر می ــد از راه ب ــن مقصــود ندارن ــراي ای ــافی ب ــروي ک ــد و نی ــراه میرون ــه شــوند و آنگم ــاه ب گ

  )4،2،3» (کنند.یکدیگر حمله می
معناي دیگر ایـن سـخن افلـوطین ایـن اسـت کـه ایـن شـرور مربـوط بـه حـوزه اختیـار انسـان 
اســت و اراده آزاد انســان در برخــی مــوارد چنــین پیامــدهایی را دارد. یــا بایــد آزادي و اختیــار کــه 

هاي آن نیـز ماننـد قتـل و غـارت پذیرفتـه شـود یـا کمال انسان است، وجـود داشـته باشـد و پیامـد
اگر این پیامـد پـذیرفتنی نیسـت، بایـد اختیـار و آزادي از انسـان سـلب شـود. پیداسـت کـه نیکـی 
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ــدي این ــب از ب ــه مرات ــان ب ــراي انس ــل آنآزادي اراده ب ــت. حاص ــتر اس ــدها بیش ــه پیام ــه گون ک
ت و نقصــی بــر آفــرینش نیســت، ها مربــوط بــه قلمــرو اختیــار انســان اســگونــه شــرور و بــدياین
  که امکان پیشگیري آن نیز وجود دارد.ویژه اینبه

اند، کیفــر و بــراي هــا شــدهگونــه شــرور بــراي کســانی کــه مرتکــب آنـــ از ایــن گذشــته این4
ها کـه سـختیانـد، پـاداش دارد. پـاداش مظلومـان و اینکه به ناحق تحـت تـأثیر آن قـرار گرفتهآنان

ی است ولـی اگـر پـرده برداشـته شـود، جـز لطـف و رحمـت چیـزي نیسـت، و بالها به ظاهر سخت
دارد پس از این بدان اشاره خواهد شد. امـا کیفـر سـتمی کـه انسـان بـا اختیـار بـر دیگـران روا مـی

  که بخشی از راه حل مسأله شرّ از دیدگاه افلوطین است، بدین قرار است: 
ــر  ــوانین فراگی ــتی داراي ق ــان هس ــه جه ــان طبیعــت بلک ــوانین و همهجه ــن ق ــه اســت. ای جانب

گیـرد. یکــی از طور عـام، حــوزه اختیـار و اراده انســان را نیـز در بــر میعـالوه بـر پهنــه هسـتی بــه
کسـی کـه «هـاي کارهـاي اختیـاري انسـان اسـت. ها) مربـوط بـه بازتاباین قوانین (یا برخی از آن

کـار بـد بـه نفـس خـود  بینـد و کیفـرش ایـن اسـت کـه بـه علّـت ارتکـابکند، کیفـر میستم می
توانـد از قـانون کـس نمیدهـد؛ زیـرا هـیچرساند و نفس خـود را در مقـامی بـد قـرار میآسیب می

کنــد، اگرچــه بــه کــه ســتم می). و ایــن از لــوازم انتخــاب آدمــی اســت. آن4،2،3» (کیهــان بگریــزد
هـان ظاهر به دیگري سـتم کـرده اسـت ولـی در واقـع بـه خـود سـتم کـرده اسـت و ایـن قـانون ج

گرانـه هـاي رفتارهـاي سـتمهستی اسـت. بـا توجـه بـه اختیـار انسـان و نیـز قـانون کیفـر و بازتاب
اي اسـت کـه بهتـر از آن انسان، ستم نه تنهـا، شـرّ و بـدي نیسـت بلکـه بخشـی از جهـان حکیمانـه

  تصورپذیر نیست. 
پیرامـون  توانـد گـره از پرسـشاعتبـار نیسـت و میـ راه حل دیگـري کـه از نظـر افلـوطین بی5

هاي مربـوط بـه انسـان در ایـن جهـان شرّ و بـدي جهـان بگشـاید، ایـن اسـت کـه شـرور و بـدي
نفوســی کــه در زنــدگی پیشــین، داراي «نتیجــه و بازتــاب زنــدگی او در جهــان فراتــر بــوده اســت. 

شـوند و انـد، در زنـدگی بعـدي بـرده میکار بردههـاي بـد بـهقدرت بودند و قدرت خـود را در راه
ــهمصــلحت  ــد ب ــروت خــود را ب ــه ث ــان در همــین اســت؛ کســی ک ــرده اســت، و منفعــت آن کار ب

ــه دســت دیگــري کشــته میدســت میتنگ ــد گــردد ... هــرکس، دیگــري را بکشــد، ب شــود ... نبای
جهت در یوغ بنـدگی گرفتـار آمـده یـا برحسـب اتفـاق اسـیر شـده یـا دچـار گمان برد که کسی بی
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ــه ــی را ک ــده اســت. هــرکس بالی ــه ســر  بیمــاري گردی ــاده اســت، روزي خــود ب ــروز در آن افت ام
  ).13،2،3» (دیگران آورده است.

ــان دیگــر ایــن اســت کــه 6 ــا آن«ـــ بی ــه صــورتی نیکــو مــنظم امــور ت جــا کــه میســر اســت ب
رســد، بــدین جهــت اســت کــه نیــک ). و اگــر چیــزي بــه نظــر شــرّ و بــد می15،2،3» (انــدگردیده

اعـل اسـت کـه در صـورت وجـود قابلیّـت، قابـل ساختن آن ممکن نبـود. دلیـل آن هـم تمامیّـت ف
  همان).ك. رداند. (آید. این تعبیر را افلوطین کافی نمیبه بهترین صورت، پدید می

(همـان). و بـا تعریفـی کـه » ها مـاده اسـتسـبب همـه نقصـان«ـ بیـان دیگـر ایـن اسـت کـه 7
  توان آن را توجیه نمود. پیش از این از ماده ارائه شد، می

  شرور مربوط به حوزة اختیار انسان ـ 5ـ14ـ3ـ2

بختی، از ـــ ممکــن اســت بــه نظــر برخــی، دســت نیــافتن برخــی از افــراد بــه ســعادت و نیــک8
بختی در حــوزه اختیــار ها و شــرور جهــان باشــد، ولــی چنــین نیســت؛ زیــرا ســعادت و نیــکبــدي

باشـند بـاز هـم  انسان قرار دارد و اگر هم چنین نباشـد و برخـی توانـایی رسـیدن بـه آن را نداشـته
شـود، چـون مقتضـاي نظـام فراگیـر جهـان اسـت کـه هـر اي وارد نمیبه نظام کامل جهان، خدشـه

موجــودي حتــی موجــود نــاتوان در جــاي خــویش نیکوســت؛ زیــرا آن موجــود نــاتوان، شایســتگی 
آفرینش داشت و فاعلیّت فاعل نیـز کامـل بـود؛ بنـابراین، موجـود نـاتوان نیـز بخشـی از ایـن نظـام 

  ).5،2،3ها، نقصی بر جهان نیست. (ر.ك. و تمام است. در هر صورت ناتوانی انسانتام 
دهـد هاي ایـن جهـان یـا بـراي نیکـان رخ میها و سـختیـ بیان دیگر وي این است کـه بـدي9

ــدان. نیکــان از چنــین ســختی رســاند و هایی گریــزان نیســتند؛ زیــرا زیــانی بــه آنــان نمییــا بــراي بُ
ــدان اســتحقاق آن را  ــه ب ــر ایــن ک ــان اســت، عــالوه ب ــاري آن ــد و ایــن کیفــر رفتارهــاي اختی دارن

دســتی و تنگ«برایشــان ســودمند هــم هســت. بــه تعبیــر افلــوطین برخــی از شــرور طبیعــی ماننــد، 
ــدان ســودمند اســت ــراي ب ــی ب ــدارد ول ــانی ن ــراي نیکــان زی ). پــس از جهــت 5،2،3، (»بیمــاري ب

  سودمندي آن، پیدایش آن در جهان الزم است.
ها از لــوازم طبیعــت انســان و جهــان ـــ بیــان دیگــر ایــن اســت کــه برخــی از شــرور و بــدي10

» توانـد از بیمـاري بگریـزد زیـرا مـا همـه داراي تـن هسـتیمهـیچ کـس نمی«است. به عنوان نمونه، 
ــه  ــر از مجموع ــوا و اگ الت ه ــر و تحــوّ ــا ضــرورت دارد و هــم تغیی ــن داشــتن م ــم ت (همــان). ه
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  ناپذیر طبیعت ما و جهان است. وجود آید، از لوازم جدایی دي بهها، بدون اختیار، بضرورت
ـ افلـوطین تعـابیر دیگـري در ایـن زمینـه دارد کـه شـاید بتـوان آن را در ضـمن بیانـاتی کـه 11
، »وجود آمـدن چیـز دیگـر اسـتاز میـان رفـتن چیـزي، شـرط بـه«ها اشاره شد یافـت. ماننـد، بدان

بیمـاري، قتـل و ماننـد آن از میـان برونـد تـا موجـود دیگـري  بنابراین باید برخی چیزهـا از طریـق
بینــد و تنــی کــه از بیمــاري آســیب می). «15،2،3» (ها بیاینــدهــا بــه جــاي کهنــهو تازه«پدیــد آیــد 

، 3». (گیـردشـود ... در سلسـله نظـام دیگـري قـرار مینفسی که به سـبب بیمـاري تـن ضـعیف می
2 ،5(  

کـه جهـان منحصـر بـه طبیعـت و قـوانین آن نیسـت؛ آنشاید معنی این عبـارت ایـن اسـت کـه 
رود کـه بـا آن تناسـب بیشـتري در این جهان تاب و توان ماندگاري نـدارد، بـه جهـان دیگـري مـی

دهـد و هـم هم براي کل جهان سـودمند اسـت؛ زیـرا بـه عـدالت مجـال تجلّـی می«دارد. این رفتن 
کنـد دهـد و عقـل و فهـم را بیـدار میبراي مقاصد دیگر سودمند اسـت؛ زیـرا بـه آدمـی هشـدار می

  ».سازدو ارزش فضیلت را آشکار می
چـه رونـد، رفتنشـان بـراي دیگـران سـودمند باشـد، چـه بـاك؟ آناگر هنگامی کـه از جهـان می

گونـه کـه در صـحنه نمـایش، بـازیگري کـه گـردد، همانگردد، بـه صـورتی دیگـر بـاز مینابود می
ــاز میکنــد و دشــود، جامــه عــوض میکشــته می گــردد و در ر جامــه و نقــابی دیگــر بــه صــحنه ب

   ). این نشانگر دیدگاه افلوطین در مورد تناسخ است.15،2،3شود. (حقیقت کشته نمی
داننـد و ها میـ افلوطین در پاسخ بـه کسـانی کـه جهـان طبیعـت را آلـوده بـه شـرور و بـدي12
ــااز تنگ ــل و غ ــگ و قت ــروت، بیمــاري، جن ــابرابر ث ــد، مســأله رت شــکوه میدســتی، تقســیم ن کنن

ســازد و از ایــن راه بــه تبیــین نظریــه خــویش کــه فناناپــذیري نفــس و در واقــع معــاد را مطــرح می
  نویسد:پردازد و میهمانا انکار شرور، نسبیّت آن و یا عدمی بودن آن است می

انـد ردهکننـد، از یـاد بدستی یـا تقسـیم نـابرابر ثـروت در میـان مردمـان شـکوه میکه از تنگآنان
دســت گــر برتــر از تنگپــذیرد کــه تــوانجویــد و نمیکــه مــرد حکــیم در ایــن مــورد برابــري نمی

ــوده عــوام واگــذار می ــه ت ــداري را ب ــین پن ــر از فرودســت. حکــیم چن ــانروا برت ــد. اســت و فرم کن
)9،9،2  .(  

هـا هـا، کمـال نیسـت تـا سـلب آنگونـه امـور شـرّ نیسـتند؛ زیـرا کـه وجـود آنطور کلی اینبه
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پیـدایش نقصـی را بـه دنبـال داشــته باشـد. او بـا طـرح بازگشـت انســان بـه جایگـاه پیشـین خــود 
شـوند و بعضـی اي اسـت کـه در آن بعضـی غالـب مینویسد: اگر زنـدگی ماننـد میـدان مسـابقهمی

شـوي، ایـن امـر چـه زیـانی بـراي جـزء تـوان گرفـت. اگـر مظلـوم میمغلوب، چه عیبی بـر آن می
کشــند؟ ایــن خــود آرزوي توســت. ایــن جهــان را خــوش دارد؟ تــو را می ناپــذیر وجــود تــومرگ

نداري؟ مجبـور نیسـتی در آن بمـانی (همـان). گـویی کسـی کـه بـه عـوالم پـس از جهـان طبیعـت 
باور دارد و هیچ کاري را که در ایـن جهـان رخ داده باشـد، اگرچـه بـه ظـاهر سـختی و بـال باشـد، 

  که در جهان طبیعت غالب باشد یا مغلوب؟ داند، او را چه باك از میان رفتنی نمی
ــاره ایــن 13 ــانگر نگــرش وي درب ــاهی آن، بی ــا همــه کوت ــوطین دارد کــه ب ــان دیگــري افل ــ بی ـ

ــه در آن رخ می ــان و هرچ ــن جه ــویی ای ــت. گ ــوادث آن اس ــان و ح ــه جه ــر وي، ب ــد، از نظ ده
و  خواست و اراده خداسـت و یـا موافـق بـا حکمـت الهـی اسـت و گـویی مصـلحت چنـین بـوده

تـوان دربـاره کـار خـداي حکـیم رو، نمیگونـه باشـند؛ از ایـنهاي آن اینهست که جهان و پدیـده
خواهــد، چــه او میبــا عقــل جــزوي و محــدود، داوري کــرد و در کــار وي پرســش روا داشــت. آن

کــه دربــاره امــور آنان«نویســد: کمــال اســت، اگرچــه مــا توانــایی فهــم آن را نداشــته باشــیم. او می
ــ ــد و خــدا را میا شــتاب داوري میخــدایی ب ــد، از حقیقــت بیکنن ــدنکوهن ). و اگــر 9،9،2» (خبرن

پرده از حقیقـت کارهـاي خـدا برداشـته شـود و از راز و رمـز آن بـاخبر شـوند، هرگـز او را مـورد 
  دهند. پرسش و نکوهش قرار نمی

ــا ذات آن تناســب دارد و اگــ ر هــر اگــر جایگــاه هــر موجــودي و نیــز هــر فــردي از انســان ب
ــا همــه ویژگی ــه می«هــایش در محاســبه کیهــانی منظــور شــده اســت، انســانی ب ــوان پــس چگون ت

چیز مقــدّر و ). اگــر همــه3،3،3؟ (»چــه هســتند، نیســتندشــکایت کــرد کــه چــرا آدمیــان بهتــر از آن
معــیّن اســت و از پــیش رقــم خــورده اســت، پــس چــرا انســان را بــه خــاطر برخــی از رفتارهــا و 

  ن سرزنش نمود؟تواهایش میویژگی
پاسخ نقضـی افلـوطین بـه ایـن پرسـش ایـن اسـت کـه اگـر او را سـرزنش نکنـیم، پـس چـه 

کـرد کـه آدمـی بایسـت کـاري میکـه خـالق می«تـوانیم بگـوییم کسی را باید سرزنش کنیم؟ آیا می
  ).3،3،3». (اي دور از خرد استشد، چنین عقیدهبهتر می
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ــر دیگــر، ســرزنش ــه تعبی ــدیهی اســت و نمیپذیري برخــی از کاب ــوان آن را رهــاي انســان ب ت
کـرد یـا خـالق انسـان را و چـون سـرزنش خـالقِ انسـان،  سـرزنشنفی کرد. اینک یا باید انسـان را 

خردناپذیر است، چون او انسـان را بـه عنـوان جزئـی هماهنـگ بـا مجموعـه جهـان آفریـده اسـت، 
یگـاه شایسـته انسـان داوري کنـیم، که ما به همـه جهـان آگـاهی نـداریم تـا دربـاره جاعالوه بر این

تـوان خــالق را ســرزنش بـاره گفتــه شـد؟) پــس نــه می(پـیش از ایــن در بحـث شــرّ نکــاتی در این
  رو باید انسان را سرزنش کرد.کرد و نه از او پرسش نمود، از این

اي بـود، هـیچ مـوجبی بـراي قرار اسـت: اگـر آدمـی موجـود طبیعـی سـادهپاسخ حلّی او بدین
کــه بــراي ســرزنش کــردن موجــودات دیگــر مــوجبی وجــود ود نداشــت، همچنــانسرزنشــش وجــ
گیرنـد و حـق نیـز همـین اسـت؛ زیـرا در دانیم کـه آدمیـان مـورد سـرزنش قـرار میندارد. ولی می

آدمی چیز دیگري هست، یعنـی اصـلی آزاد. ـ هـر چنـد ایـن اصـل آزاد بیـرون از حیطـه تقـدیر و 
ــه ج ــک برنام ــرا ی ــت؛ زی ــان نیس ــه جه ــر، برنام ــه دیگ ــت و برنام ــده اس ــازنده و آفرینن ــان، س ه

ســازد. آن برنامــه نخســتین، تقــدیر عِلــوي و مخلوقــات و حادثــات را بــا ذوات واالتــر مربــوط می
بخشـد، ولـی تقـدیر دیگـري هسـت کـه از آن کنـد و اثـر میبـرین اسـت کـه در آن بـاال عمـل می

گر و همچنـین تقـدیر کـلّ، از ناشی است و بـا آن همـراه اسـت و پیوسـتگی همـۀ اشـیاء بـا یکـدی
چـه را دارنـد آید ـ پـس اصـلی واال در آدمیـان هسـت ولـی همـه آدمیـان همـه آنآن دو پدید می

بـرد و دیگـري چیـزي دیگـر را و بعضـی هـم کـار میبرنـد بلکـه یکـی یـک چیـز را بـهکار نمیبه
االنـه در او اثـر برنـد. همـۀ ایـن اصـول در آدمیـان هسـتند هرچنـد فعّکـار میتنها اصـول بـد را بـه

  ).4،3،3بخشند. (ر.ك. نمی
پذیر را پدیــد اي اســت کــه تغییــرات ســرزنشگونــهترتیــب جهــان و موجــودات آن به

اي قـرار دارنـد کـه ذاتـاً از موجـودات آورد. بـه گفتـه افلـوطین، برخـی از موجـودات در مرتبـهمی
ــود، پســت ــر خ ــد فرات ــه آن«تر و فروترن ــافی اســت ک ــوچکی ک ــاي ک ــا و خط را از راه راســت ه

شــود کــه ســرزنش آن موجــود فروتــر، روا ). و همــین انحــراف ســبب می4، 3، 3» (منحــرف کنــد
  باشد. 
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  ـ جایگاه اختیار 15ـ3ـ2

هـا بــر نفـس مــا بـرم مــا چـون دســتخوش سرنوشـت و ضـروتیم و امیــال و هیجانگمـان می«
کنیم و عنــان ا پیــروي مــیهــکشــانند و مــا از فرمــان آنخواهنــد میانــد و مــا را بــه هرجــا میچیره

دارد کـه آیـا مـا خـود هیچـیم سپاریم، ایـن پرسـش در درون مـا سـربرمیها میخود را به دست آن
  ).1،8،6» (و اراده و اختیاري نداریم؟

آیا تنها کارهایی اختیاري اسـت کـه بـر خـالف فرمـان سرنوشـت باشـد یـا مـا چنـان بـه اراده 
نع بـروز اراده مـا باشـد؟ اگـر چنـین اسـت، از کجـا خود انجـام دهـیم کـه هـیچ چیـزي نتوانـد مـا

ــان سرنوشــت انجــام دادهمی ــرخالف فرم ــاري را ب ــا ک ــه م ــد ک ــوان فهمی ــوم ت ــم و از کجــا معل ای
  تواند مانع بروز اراده ما باشد.شود که هیچ چیزي نمیمی

 رسـد کـه مربـوط دانسـتن اراده و اختیـار بـه امـور بیـرون از آن و گـره زدن آن بـابه نظـر می
موافقت یا مخالفت بـا سرنوشـت یـا توانـایی قـدرتی بـراي ایجـاد مـانع در مسـیر تحقـق اراده مـا، 

تـوان بـراي آن آورد و نـه امکـان تبیـین و فهـم آن وجـود دارد؛ زیـرا امري است کـه نـه دلیلـی می
توان فهمید که سرنوشـت چیسـت تـا موافقـت یـا مخالفـت بـا آن را معـیّن سـازیم و در از کجا می

گونـه اسـت امکـان پدیـد آمـدن مـانع در حکـم کنـیم کـه اراده آزاد داریـم یـا نـداریم. همیننتیجه 
  برابر اراده ما.

ــه ــرون از آن، ب ــا امــوري بی ــا مقایســه ب ــه ب ــد از درون آن شــناخت ن ــار را بای ویژه اراده و اختی
ــت ــان دس ــه امک ــایی ک ــه آنچیزه ــراهم نیســت. یابی ب ــا ف ــی از اراده آزا«ه ــایی را ناش ــا کاره د م

هـا را هـا دخیـل نیسـت و بـا علـم و اراده خـود آندانیم کـه اجبـاري بیرونـی در انجـام دادن آنمی
، »گیــریمهــا تصــمیم میدانیم کــه خــود دربــاره آندهیم؛ امــوري را در اختیــار خــود مــیانجــام مــی

  خبر باشیم.). اگرچه از وجود یا عدم نیروي وادار کننده بیرونی بی1،8،6(
مـالك اختیـاري بـودن کـاري، تصـمیم و اراده بـه انجـام آن اسـت حتّـی اگـر به تعبیـر دیگـر، 

کسی ما را وادار به کـار کنـد، ولـی خـود نیـز پـس از اجبـار او بـدان راغـب شـویم و تصـمیم بـه 
انجام آن بگیریم. به تعبیر دیگـر، کـار اختیـاري چیـزي اسـت کـه از اراده بـه آن پدیـد آمـده باشـد 

) ایـن نکتـه دقیقـی اسـت کـه مـورد توجـه افلـوطین 3،8،6». (تن اسـتاراده، خرد توأم با دانسـ«و 
قرار گرفتـه اسـت. اختیـار یعنـی نبـود قـوه قـاهر و مسـلّطی کـه أىمـی را بـر خـالف مـیلش بـه 

  .کاري وادارد
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  ـ جمع میان سرنوشت و اختیار 1ـ 15ـ 3ـ 2

فی اسـت ترین مسـایل فلسـکـه گفتـه شـد، جمـع میـان تقـدیر و اختیـار یکـی از پیچیـدهچنان
که پذیرش هر کدام، بسا کـه سـبب نادیـده گـرفتن دیگـري شـود. قـائالن بـه جبـر و تفـویض، بـه 

اند. جبرانگــاران، نظــر بــه احاطــه علّــت نخســتین داشــتند و اختیــار را همــین چــالش گرفتــار شــده
گرایان، نظـر بـه اختیـار انسـان داشـتند و احاطـه علّـت نخسـتین را نادیـده نادیده گرفتند و تفویض

ــا انکــار جبــر و تفــویض، هــم احاطــه علّــت گ ــه رفتنــد و ب رفتنــد. محقّقــان از فیلســوفان، راه میان
کـه اینـان در تبیـین ایـن نخستین را مـدلّل دانسـتند و هـم اختیـار انسـان را بـدیهی یافتنـد. امـا این

جمع تا چه انـدازه موفـق بودنـد، بحـث دیگـري اسـت کـه در صـورت موفقیـت یـا شکسـت، بـه 
  سازد.دو، زیانی وارد نمیها به جمع میان آنباور آندرستیِ اصلِ 

کم در اصــلِ اظهــار عقیــده بــه جمــع، راه افلــوطین یکــی از همــین فالســفه اســت کــه دســت
اي باشـد کـه مـا خـود هـیچ نقشـی گونـهتأثیر تقـدیر نبایـد به«نویسد: درستی پیموده است. وي می

ر، چیـزي بـاقی نخواهـد مانـد تـا تقـدیر صـورت جـز تقـدینداشته باشیم و هیچ باشـیم، چـه در آن
بخشــد ولــی ایــن بــدان معنــی نیســت کــه چیز اثــر میدر آن اثــر بخشــد. تقــدیر هســت و در همــه

  )9،2،3». (چیز را از میان برداردهمه
گـویی مقصــود وي ایـن اســت کـه تقــدیر، اثربخشـی در چیزهاســت، پـس بایــد چیـزي قطــع 

د و اگـر چنـین چیـزي نباشـد، تقـدیر معنـی نـدارد؛ نظر از تقدیر باشـد تـا تقـدیر در آن اثـر بخشـ
ــه چیــزي کــه تقــدیر در آن  ــار تقــدیر اســت ن ــرا در ایــن صــورت هرچــه هســت، تقــدیر و آث زی

که ایـن بیـان، کـه نـوعی اسـتدالل بـر جمـع میـان تقـدیر و اختیـار اسـت و اثربخش باشد. البته این
تعــاریف فالسـفه از تقــدیر بـر تعریـف تقــدیر اسـتوار اسـت، چــه انـدازه درسـت اســت، بایـد بـه 

مراجعه کرد و مراجعـه بـه آن، چیـزي را کـه تأییـد سـخن افلـوطین باشـد، بـه دنبـال نـدارد؛ زیـرا 
  که تعاریف گزافی باشد.توان براي تقدیر ارائه نمود مگر آنچنین تعریفی را نمی

مـد احاطـه اي را بـه عنـوان پیابه هر حال افلوطین در تأیید جمـع میـان تقـدیر و اختیـار، نکتـه
اگـر آدمیـان ناخواسـته «کند کـه پـذیرفتنی نیسـت. بـه عنـوان نمونـه، تقدیر و نفی اختیار مطرح می

ــه ســتم می ــه کســانی را کــه دســت ب ــد هســتند، پــس ن ــوان آالینــد میو بــرخالف میــل خــود ب ت
کننـد ... اگـر برنامـه جهـان سـبب سرزنش کرد و نه آنان را کـه بـه سـبب نـاتوانی تحمـل سـتم می
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  )10،2،3» (عدالتی نیست؟د که آدمیان بد شوند، آیا این امر نهایت بیشومی
تقدیر از نظر وي، رهـا سـاختن کارهـاي مربـوط بـه حـوزه اختیـار انسـان و واگـذاردن آن بـه 

رو، علــل طبیعــی و فراطبیعــی نیســت، بلکــه عمــل کــردن در درون قلمــرو آن علــل اســت؛ از ایــن
ــود نمی« ــایی خ ــه در راه ره ــد کســی ک ــدا کوش ــا از خ ــا دع ــود را ب ــایی خ ــال ره ــین ح و در ع
ــه می ــدارد انتظــار داشــته باشــد ک ــین کســی حــق ن خواهــد، دعــایش دعــاي درســتی نیســت. چن

  )9،2،3». (خدایان زندگی خود را رها کنند تا به جزئیات امور انسان بپردازند
شــده  ایــن بیــان افلــوطین بــراي تقــدیر اگرچــه بــه منظــور جمــع میــان تقــدیر و اختیــار ارائــه

گر جمع نیست، زیرا گـویی کارهـا و امـور مربـوط بـه جهـان، بـه دو دسـته تقسـیم است، ولی بیان
اي کارهـاي مهـم و بـزرگ کـه کـار خـدایان اسـت و مربـوط بـه تقـدیر اسـت و شده است. دسـته

کننـد و دخالــت در آن اسـت کـه خــدایان در آن دخالـت نمی» امـور جزئــی آدمـی«اي دیگـر دسـته
هـا برابـر اسـت و ایـن در واقـع، پـذیرش هـم جبـر و هـم تفـویض ار خـدایی آنبا رها ساختن کـ

چـه مربـوط بـه است، نـه هـم تقـدیر و هـم اختیـار؛ زیـرا ایـن تعبیـر بـه ایـن معنـی اسـت کـه آن
چــه امــور جزئــی انســانی اســت، فروتــر از کــار خــدایان اســت، انســان در آن ســهمی نــدارد و آن

، مغــز ســخن بایــد بکوشــد و دعــا کنــدانســان خــدایان اســت. در هــر صــورت ایــن جملــه کــه 
ــر آن  ــار اســت، اگرچــه توضــیح پــس از آن، کمــی ب ــدیر و اختی ــان تق ــاره جمــع می ــوطین درب افل

  سازد.خدشه وارد می
یابـد، اگرچـه همـه کارهـا، معلـول ضـرورت اسـت و تـا ضـرورت نداشـته باشـد، وجـود نمی

). 10،2،3، (»ونــی باشــدضــرورتی نیســت کــه ســببش عامــل بیر«ولــی مقصــود از ایــن ضــرورت 
بلکه اراده و اختیار انسان نیز در تعـیّن آن ضـرورت، تأثیرگـذار اسـت. بـه همـین خـاطر اسـت کـه 

(همـان). و ایـن بـدین جهـت اسـت » خـود او گناهکـار اسـت«دهـد که کار ناپسـندي انجـام میآن
. (همـان). پـس »دهـد بـه آزادي و اسـتقالل رفتـار کنـدآدمی نیرویـی دارد کـه بـه او اجـازه می«که 

  کند.انسان در فرایند قوانین طبیعی و فراطبیعی با اختیار عمل می
تـوان بخشـی از کارهـا را بـه ولی مرز اختیـار و سـهم انسـان در انجـام کـار چیسـت؟ آیـا می

امــور جزئــی شــود کــه انســان واگــذارد؟ ایــن همــان اســت کــه از عبــارت پیشــین وي فهمیــده می
کـه گفتـه شـد، ایـن بـا دیـدگاه افلـوطین ناسـازگار اسـت. وي ی چناننهـاد، ولـرا به او وامی آدمی
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اي اسـت کـه اسـت؛ از نقشـه و برنامـه طـرح کـل عـالمهمه امـور، ناشـی از «بر این باور است که 
خواهـد کـه هسـت و حتّـی بـدي نیـز بـه اقتضـاي چیز را چنـان میبر همه جهان ناظر است و همه

گونـه چیز نیـک و یکنواخـت باشـد، همانخواهـد همـهه نمیآیـد؛ زیـرا آن برنامـآن برنامه پدید می
  ).11،2،3». (خواهد همه تن حیوان، چشم باشدکه نگارگر هنرمند نمی

طـرح کـل باید بر این سخن این نکته را نیـز افـزود کـه اختیـار و اراده انسـانی نیـز بخشـی از 
اســت؛ چــون  اســت و همــان اســت کــه او خواســته اســت؛ بنــابراین، ســلب آن نــه ممکــن عــالم

جزئــی از طــرح یــاد شــده اســت و نــه پســندیده اســت؛ چــون هماننــد بخشــی از نقــش نگــارگر 
  هنرمند در تابلوي هنري اوست.

  ـ نمایشی به نام زندگی 2ـ15ـ 3ـ 2

کـه کننـد، چناناي خـاص بـا یکـدیگر مینبردهایی که آدمیـان فـانی بـا رعایـت نظـم و قاعـده
دهـد کـه تمـام زنـدگی آدمـی رقصـند، نشـان میدسـت میگویی در حال بازي و تفریح، سالح بـه 

میـرد، تنهـا رخـدادي را نوعی بازي است و مـرگ مصـیبتی نیسـت. کسـی کـه در میـدان جنـگ می
رود تـا افکنـد و از صـحنه زودتـر بیـرون مـیاش روي خواهـد داد، بـه پـیش میکه در هنگام پیري

یـد بیندیشـیم کـه آن دارایـی پیشـتر نیـز مـان را ربودنـد، بازودتر بـه صـحنه بـازگردد. اگـر دارایـی
کنـد؛ زیـرا دیگـران هـم از او خواهنـد ربـود ... کشـتارها آوري میمال ما نبود و رباینده کـار خنـده

ــه ــه بازيو غلب ــریم ک ــد همچنــان بنگ ــارت شــهر را بای ــحنه نمــایش را ها و غ هــاي روي ص
کننــد. (ر.ك. شــکوه و نالــه میکــه گــویی بازیکنــان نمایشــند کــه درحــال بــازي، نگــریم ... چنانمی

16،2،3  .(  
هـا مربـوط نیسـت، بلکـه بـه چگـونگی انجـام در این صورت خوبی و بدي افراد بـه نقـش آن

کـه از عهـدة نقـش خـود آن است. هر که نقـش خـود را بـه خـوبی انجـام دهـد، نیـک اسـت و آن
هـا وجـود نقـش آن هـا بـا تمـام تفـاوتی کـه دراي نـدارد. پـس همـۀ انسـانبرنیاید، از خوبی بهـره

تـوان گفـت فـداکار خـوب اسـت گردنـد. در ایـن صـورت نمیدارد به خـوبی و بـدي متّصـف می
تواننـد خـوب یـا بـد هـا بـر حسـب چگـونگی ایفـاي نقـش خـود، میو قاتل بد، بلکه هر دوي آن

توانــد بــد باشــد کــه قاتــل باشــند؛ فــداکار در عــین حــال کــه فــداکار اســت بــه همــان انــدازه می
توانـد خـوب باشـد کـه بد باشد و قاتل در عین حال که قاتـل اسـت، بـه همـان انـدازه می تواندمی
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  تواند خوب باشد. فداکار می
بـا یـک مقـام موسـیقی مقایسـه «تـوان هـا را میبه بیان دیگر، موجـودات جهـان و کارهـاي آن

ــم از هــاي موســیقی صــداهاي زیــر آیــد ... اگــر در مقامکــرد کــه از نواهــاي متضــادّ پدیــد می و ب
ــه هــم می ــه وحــدت برتــري میطریــق همــاهنگی ب رســند کــه خــود اجــزاي آن پیوندنــد یعنــی ب

بینیم بایــد هسـتند و اگــر در جهــان چیزهــاي متضــادّي ماننــد سـیاه و ســفید و گــرم و ســرد ... مــی
ها اجـزاي سـاختمانی واحدنـد و اگـر اجـزاء بـا هـم در نبردنـد، کـلّ کیهـان توجه کنیم که همه این

  )16،2،3». (هماهنگی کامل داردبا خود 
کـس بـد نیسـت. پاسـخ ایـن اسـت کـه بـد ممکن است کسی در مقام ایراد بگویـد: پـس هـیچ

ــس می ــود پ ــه ش ــان نیســت. ممکــن اســت گفت ــدها از ذاتش ــدي ب ــی ب ــدها هســت ول ــوان از ب ت
پوشـی کـردن یـا نکـردن ناشـی از فرمـان طـرح کـلّ پوشی کرد. پاسـخ ایـن اسـت کـه چشمچشم

گونــه باشــد ). بــر فــرض کــه همین17،2،3دهــد. (پوشــی نمیآن طــرح اجــازه چشم عــالم اســت و
ها در خوبی و بـدي افـراد تـأثیر نداشـته باشـد و معیـار آن انجـام نقـش باشـد، که گفته شد و نقش

آیا خود همین انجام نقش نیز نمـایش دیگـري اسـت یـا چگـونگی انجـام آن جـدي اسـت؟ ظـاهر 
کــه در کنــد. (چنانتــی نــدارد، اگرچــه کارهــا را تقســیم مــیســخن افلــوطین بــه جــدي بــودن دالل

  بحث بعدي بدان اشاره خواهیم کرد).

  ـ نمایشی به نام جهان 3ـ 15ـ 3ـ 2

وضــع جهــان شــبیه نمایشــی اســت کــه در آن، نویســنده نمایشــنامه بخشــی از کــار را انجــام 
ــازیگران بایــد در صــحنه بگوینــد میمی ســد، ولــی بخــش نویدهــد، یعنــی مــتن ســخنانی را کــه ب

دیگر، یعنی هنرمنـدي و اسـتادي بـازیگران مربـوط بـه او نیسـت بلکـه آن را بـه بـازیگران واگـذار 
ــد می ــازي کنن ــوم را ب ــش اول و دوم و س ــد نق ــه بای ــازیگرانی را ک ــنامه ب ــنده نمایش ــد. نویس کن
ر گمـارد و جـایی را کـه بایـد دسازد بلکه هر یک را بـه نقشـی کـه بـراي او مناسـب اسـت مینمی

ــیّن می ــرد، مع ــرار گی ــد. (ر.ك. آن ق ــب دارد و 17،2،3کن ــی تناس ــا نقش ــی ب ــر کس ــع ه ). در واق
  گزیند.اي برمیهاي ویژهها را براي نقشکارگردان با توجه به همین تناسب آن

در صحنه جهان نیز نیـک و بـد، هـر یـک جـاي خاصـی مطـابق طبیعـت و خصوصـیات خـود 
ــر  ــه ب ــایی را ک ــان ج ــک از آن ــر ی ــیدارد، ه ــیات اخالق ــت و خصوص ــراي او حســب طبیع اش ب
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کنـد، بـدین خـاطر کـه هـر کـدام بـراي جـا شـروع بـه بـازي میگزیند و در آنمناسب است، برمی
اي قــرار انجــام کــاري و ایفــاي نقشــی مناســب اســت و بــه دلیــل همــین تناســب در جــاي ویــژه

و دیگـري بـه گفتـار شـود گویـد و کارهـاي زشـت مرتکـب میدینانـه میگیرد. یکی سخنان بیمی
اي نوشـته شـود یـا بـازي کـه نمایشـنامهبازیکنـان نمـایش پـیش از آنو کردار، نقطه مقابل اوسـت. 

ــه صــحنه  ــا خــود ب ــق و خــو را ب ــن خل ــد و ای ــق و خــوي خــاص خــود را دارن ــاز شــود خل آغ
  همان)..ك. ر(آورند. می

ــاعران از بخش ــه ش ــان، ک ــی جه ــایش حقیق ــی در نم ــد مول ــف آن تقلی ــاي مختل ــد، یه کنن
کننــد، آفریننــده جهــان بــا توجــه بــه تناســب بــازیگران، نفــوس هســتند و نقشــی را کــه بــازي می

ــا نقش ــوس ب ــده آننف ــه عه ــا آن را ب ــا میه ــذارد. همچنانه ــه در نمایشگ ــا نقابک ــاي م ــا و ه ه
ــهلباس ــاخر و جام ــاي ف ــازیگران تقســیم میه ــان ب ــده را می ــز هاي ژن ــان نی ــایش جه ــد، در نم کنن

شود، بـه هـیچ وجـه اتفـاقی نیسـت بلکـه آن را برنامـه جهـان بـه او که نصیب نفسی میسرنوشتی 
کــه جامــه سرنوشــت را بــه تــن کــرد، در نمــایش جهــان کــه تحــت دهــد، و نفــس پــس از آنمی

  کند. (ر.ك. همان).رهبري برنامه جهان است، بازي را آغاز می
ت کـه او روي صـحنه نمـایش اي اسـبنابراین، اعمال و رفتـار هـر کسـی در ایـن جهـان نغمـه

ــی ــري در م ــه تغیی ــردن آوازش ناهنجــار باشــد، البت ــازي ک ــدن و ب ــام خوان ــر هنگ ــا اگ ــد و ی افزای
انگــار و بــدآوازي اســت. (ر.ك. دهــد کــه بــازیگر ســهلآورد ولــی نشــان مینمــایش بوجــود نمــی
ور دهنده اختیـار بــازیگر اســت و بـه همــین جهــت اسـت کــه کــارگردان کــه داهمـان). ایــن نشــان

گـذارد اش نمیکنـد و دیگـر نقشـی بـه عهـدهقابلی در مسـایل هنـري اسـت، یـا او را سـرزنش می
هــاي ســتاید و در نقشدارد و بــازیگران نیــک را میمــیکــار وااهمیــت بــههــاي بــیو یــا در نقــش

ــهبزرگ ــد و هــم گمــارد و از ایــنکار میتــر ب ــایی ارتقــاء دارن ــازیگران ایــن نمــایش هــم توان رو ب
  تنزل.

گیـرد، در حـالی کـه طبیعـت و اخـالق نیـک نفس نیز در نمایش آفرینش نقشـی بـه عهـده می
دهنــد و آورد. هنگــامی کــه او را در صــحنه در ردیــف بــازیگران جــاي مییــا بــد را بــا خــود مــی

کـه آن نقـش را کننـد، تـوجّهی بـه شخصـیت اخالقـی ندارنـد و بـر حسـب ایننقشش را معیّن می
  کنند.ستایند یا سرزنش میرا میچگونه بازي کند، یا او 
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کنـد و بـازیگران میان بازیگران نمـایش هسـتی کـه خـدا یـا طـرح جهـان آن را کـارگردانی می
نمایشی که کارگردان انسانی دارد، تفـاوت مهمّـی نیسـت؛ تنهـا تفـاوتی کـه هسـت ایـن اسـت کـه 

شــان و آفریننــدهگردنــد، بســیار پهنـاورتر از صــحنه نمــایش اســت اي کــه بــر آن نمایــان میصـحنه
ــد، و در  ــتري دارن ــان آزادي بیش ــاب جایش ــت. در انتخ ــاده اس ــان نه ــان را در اختیارش ــام کیه تم
ستایش و نکوهشی کـه نصیبشـان خواهـد شـد، خـود نیـز دخیلنـد، زیـرا هـر یـک جـایی انتخـاب 

کند که با طبیعت و اخالقـش متناسـب اسـت و هـر یـک از آنـان بـه اقتضـاي حـق، خـود را بـا می
کـه هـر یـک از تارهـاي سـاز خـود خواهـد پـذیرفت، همچنـانکنـد کـه او را بـهزگار میبخشی سا

شـود. زیبــایی جهـان در همــین اســت در محلـی متناســب بـا نــوع آوازي کـه خواهــد داد بســته می
گیـرد و مـثالً اگـر آواز ناهنجـار یکـی از دوزخ که هر کس در جـایی کـه سـزاوار اوسـت قـرار می

  جا است. (ر.ك. همان).ز، همانشنیده شود، سزاوار آن آوا
هـاي هماننـدي شـود کـه در آن هـر فـردي سـنگی باشـد و همـه نقـشجهان هنگامی زیبا نمی

داشته باشند؛ زیبـایی جهـان بسـته بـه ایـن اسـت کـه فـرد نقـش خـود را، هـر چنـد زشـت و بـد 
وان تـسـان در همـاهنگی کـلّ کیهـان شـرکت جویـد. زیبـایی جهـان را میباشد، بازي کند و بـدین

هاي یک ساز تشـبیه کـرد. سـاز نیـز تنهـا یـک صـدا نـدارد و صـداهاي ضـعیف آن به زیبایی نغمه
کننـد؛ زیـرا همـاهنگی از بـه هـم پیوسـتن صـداهاي نـابرابر پدیـد نیز به پیدایی هماهنگی یـاري می

آید. تمـام برنامـه جهـان نیـز یکـی اسـت، ولـی بـه اجزائـی تقسـیم شـده کـه برابـر نیسـتند. در می
ــان ــود دارد و نفسمکان کیه ــدتر وج ــر و ب ــاي بهت ــابرابر در مکانه ــاي ن ــاي ه ــابرابر ج ــاي ن ه

نـوازد کـه هـم بـا آن مکـان متناسـب گیرند و هر یک در مکـان خـاص خـود نغمـه خـود را میمی
  است و هم با کلّ هماهنگ. (ر.ك. همان). 

اسـت.  چه در مـورد فـرد خـالف طبیعـت اسـت، بـراي کـل موافـق طبیعـتآن«که، حاصل آن
ــفته  ــل را آش ــاهنگی ک ــی هم ــت، ول ــت اس ــه پس ــاظ ارزش همیش ــار از لح ــه آواز ناهنج گرچ

که وجود دژخـیم فرومایـه در شـهري، دلیـل بـدي اداره امـور شـهر نیسـت؛ زیـرا سازد همچناننمی
  ). 17،2،3». (شهر به او نیز احتیاج دارد
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  ـ عروج نفس16ـ 3ـ 2

ه از مجموعـه سـخنان یـاد کـچـه نـد ولـی آنکیـد مـیکاگرچه افلـوطین بـر اختیـار انسـان تأ 
ه آن کـی از عناصـر آن اراده آدمـی اسـت کـه یکـتـوان بـه دسـت آورد، جبـر علّـی اسـت شده می

  شود.م بر جهان منتهی میکاراده نیز سرانجام به طرح حا
که گفته شد، نفس در غـار طبیعـت محبـوس اسـت و در زنـدان تـن گرفتـار شـده اسـت چنان

ــان در غــل و ز ــوهر شــریف خــود و وطــن خــود را آســان و چن ــه گ ــر بســته شــده اســت ک نجی
کــه نبایــد دهــد و حــال آنتر از خــود تــن در میکنــد و بــه فروتنــی در برابــر فرومایــهفرامــوش می

شـود کـه بـا توجـه بـه وضـعیت نفـس در گونه باشـد. ایـن اسـت کـه ایـن پرسـش مطـرح میاین
ــرطبیعــت، چــه می ــار طبیعــت بی ــا نفــس از غ ــرد ت ــوان ک ــد و ت ــد و حقیقــت را تماشــا کن ون آی

  زنجیرهاي بسته شده بر پاي خود را از هم باز و از گور تن نجات پیدا کند؟
شــکّی نیســت کــه مهمتــرین عامــلِ دل بســتن نفــس بــه غارنشــینی و تســلیم شــدن در برابــر 

کـه گـوهر شـرف خـود و ذات متعـالی عِلـوي تر است، دو چیـز اسـت. یکـی اینچه که فرومایهآن
مایـه شـناخته اسـت. بـه تعبیـر تر از خـود را گـرانکـه فرومایـهرا نشناخته است و دیگـر آنخویش 

دیگر، دو شـناخت نادرسـت او را بـه چنـین گرفتـاري مبـتال سـاخته اسـت. خـود را کـه وجـودي 
تر از شــهوات و غرایــزِ پســتِ مــاديِ زودگــذر دانســته اصــیل و آســمانی دارد، موجــودي فرومایــه

  ایۀ محسوسِ ماديِ زودگذر را برتر از خویش شناخته است.است و موجودات فروم
راه نجات انسان از این گرفتـاري ایـن اسـت کـه ایـن مشـکل مربـوط بـه شـناخت را برطـرف 

گونـه کـه هسـت نظـر کنـد؛ گونه کـه هسـت بشناسـد و بـه حقیقـت، آنسازد و موجودات را همان
ــوطین میاز این ــه افل ــد: روســت ک ــه«نویس ــراي ب ــد و راه آوردن ب ــن حالتن ــار ای ــه دچ ــانی ک کس

تـوان سـود بـرد. ها بـه سـوي اصـل و منشـأ و واحـد و نخسـتین، از دو اسـتدالل میبازگرداندن آن
سـازد کـه اکنـون بـه چشـم ارجـی چیزهـایی را نمایـان میاین دو اسـتدالل کـدام اسـت؟ یکـی بی

ــرارج می ــدنفــس پ ــاد نفــس ). اســتدالل دوم اصــل و منشــأ نفــس و ارج آن ر1،2،1». (نمای ــه ی ا ب
  ).  1،1،5آورد. (می

به تعبیر دیگر، نفس ابتـدا بایـد از تعلّقـات جسـمانی و شـهوات و لذایـذ مـادي بیـزار شـود و 
ــه حقیقــت دل از آن ــدد و ب ــه شــرف اصــل خــویش دل بن ــد، و ســپس ب ــد و روي بگردان هــا برکن

دو کـار  خوديِ خود و سرّ وجود خویش روي آورد. امـا نفـس بـه خـودي خـود قـادر نیسـت ایـن
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کـه بتوانـد کـار اول را انجـام دهـد بایـد او را را انجام دهد، اگر چـه اسـتعداد آن را دارد. بـراي این
موعظـه کــرد و بـه وي فهمانــد کــه بـه چیزهــایی کــه روي آورده اسـت، دون شــأن اوســت و او را 

چـه موجـب سـعادت اوسـت، بیـرون از ایـن غـار اسـت پـس از از حقیقت دور کـرده اسـت و آن
.. نفس باید یـادآور شـود کـه اصـل و حقیقـت چیسـت، از کجـا آمـده اسـت و بـه کجـا بایـد آن .

  ).64برود. (ر.ك. درآمدي به فلسفه افلوطین، 
کنـد و دربـاره هــر کـه دیـدیم افلــوطین بـراي ایـن منظــور دو راه بـه ترتیـب پیشــنهاد میچنان

امـور مـادون نفـس گویـد کـه هـر دو امـري معرفتـی اسـت. یکـی شـناخت دو به تفصیل سخن می
شـود. دیگـري، شـناخت خـود نفـس و آشـکار سـاختن حقیقـت که مطلوب و مقبـول آن واقـع می

ــت.  ــس اس ــت نف ــی ماهیّ ــت. راه دوم بررس ــک اس ــث دیالکتی ــت او، بح ــنهادي نخس آن. راه پیش
کنیم کــه کـه بــه بحـث دربـاره آن دو راه بپــردازیم، نخسـت ایـن پرســش را مطـرح مـیپـیش از آن

ن بــه ســوي خــروج از زنــدان تــن و عــروج بــه وطــن اصــلی خــویش بــر عهــده راهنمــایی انســا
  اي باید به آن بپردازند؟که افراد ویژهتواند بدین کار اقدام کند یا آنکیست؟ آیا هرکسی می

شکّی نیست که ورود بـه طبیعـت و آلـوده شـدن بـه آن بـراي نفـوس جزئـی مشـترك اسـت؛ 
بـه امـور فروتـر از خـود نیـز بایـد مشـترك باشـد،  بنابراین، فراموشی اصل خویش و تعلّـق خـاطر

هاي کــه تفــاوت و ترتیــب میــان نفــوس جزئــی نیــز مــورد پــذیرش باشــد کــه در نوشــتهمگــر آن
ها در فروافتــادن در دام تــن و خــورد. پــس اوالً همــه انســانافلــوطین چنــین چیــزي بــه چشــم نمی

ز ایـن دام نجـات نیافتـه باشـد کـه تـا کسـی اگرفتار شدن بـه زنـدان طبیعـت، همدردنـد و دوم این
ــت را آن ــد و حقیق ــته باش ــویش بازنگش ــل خ ــه اص ــد، و ب ــرده باش ــا نک ــه هســت تماش ــه ک گون

اي بایــد تــا راهنمــاي رهــروان باشــد؛ تــا پیــر خبیــري یافتــهتوانــد راهنمــاي دیگــران باشــد، راهنمی
  جلودار نباشد، هرگونه حرکتی، به گرد خویش گشتن خواهد بود.

طبیعــت و زنــدان تــن و عــروج بــه وطــن اصــلی، نیازمنــد بــه راهنمــاي پــس خــروج از غــار 
ها در وابســتگی و وارســتگی کــم و بــیش هماننــد همنــد، هــیچ یــک خبیــري اســت و چــون انســان

هـا و شـرایط ایـن راهنمـا چیسـت و ایـن راهنمـا کیسـت، توان راهبردن دیگـران را نـدارد. ویژگی
گویـد ولـی بـه صـراحت فی، چیـزي نمیامري اسـت کـه افلـوطین بیـرون از سـخنان رسـمی فلسـ

گفته است که خود ایـن راه را طـی کـرده اسـت؛ بنـابراین، شایسـتگی راهنمـایی کـردن دیگـران را 
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  نویسد:دارد. او می
چیز خـارج ام، از همـهبارها اتفاق افتاده است کـه بـدن خـود را تـرك کـرده و بـه خـود آمـده«

ام. در آن ه کننـده در برابـر چشـمان خـود دیـدهگـاه جمـالی خیـرام و آنشده و در خود فـرو رفتـه
گـذرانم و از جهـان یـابم و واالتـرین زنـدگی را میدم به تعلّـق خـود بـه جهـان علـوي اعتمـاد می

گـاه چـون پـس از گـردم. آنپـرم و بـا خـدا یکـی میگـذرم و از همـه معقـوالت برتـر میعقل می
پرسـم: بازگشـت از افـتم. از خـود میسکونی در دامـن الوهیّـت، دوبـاره بـه حـوزه تفکـر فـرو مـی

راســتی چــرا بایــد نفــس وارد بــدن شــود، نفســی کــه حتّــی آن حالــت چگونــه ممکــن اســت، بــه
». کنــدهنگــامی کــه در اســارت تــن اســت، آن شــرف و عــزت اصــلی و پیشــین خــود را حفــظ می

ی افلــوطین دارد، ولــی شایســتگی نجــات انســان از آلــودگه کــ). بــا همــه بزرگــی و حرمتــی 1،8،4(
ه بـراي وي نقـل شـده اسـت و عبـارت یـاد شـده بـدان کـمـالی کثر کطبیعت را نـدارد، زیـرا حـدا

ــدن  ــدن اســت. خلــع ب ــان کاشــاره داشــت، خلــع ب ــه جــا و مقــام راهبــري انســان و رســاندن آن ب
ه عبـارت یـاد کـین در مقـام وحـدت اسـت، در حـالی کـوحدت. از این گذشته، شـرط هـادي، تم

  شده نشان از تلوین دارد.
گــاه بــه دیالکتیــک کــه از نظــر افلــوطین دو راه ک نخســت بــه بررســی ماهیّــت نفــس و آناینــ

  پردازیم.هدایت انسان براي خروج از زندان طبیعت و عروج به وطن اصلی نفس است، می
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  هاي شناسایی ماهیّت نفسـ راه17ـ 3ـ 2

  ـ راه نخست و مراحل آن1ـ 17ـ3ـ 2

خواهــد ماهیّــت نفــس را معرفــی کنــد و میکــه ـــ نخســت الزم بــه یــادآوري اســت کــه آن1
ــس می ــع نف ــت و در واق ــس اس ــود نف ــاند، خ ــن بشناس ــرة ای ــد و ثم ــی کن ــد خودشناس خواه

خودشناسی را به عنـوان زمینـه خودشناسـی دیگـر نفـوس در اختیـار دیگـران قـرار دهـد. بنـابراین 
نــد. آیــا نفــس در اولــین گــام، نفــس بایــد دربــاره توانــایی خــود بــه انجــام ایــن شناســایی اقــدام ک

ــا نفــس میمی ــد؟ آی ــود را بشناس ــد خ ــود توان ــق خ ــد و از تحقی ــق کن ــود تحقی ــاره خ ــد درب توان
اي بــه دســت آورد؟ آیــا نفــس اســتعداد شــناختن و شناســانده شــدن را دارد؟ اگــر بخواهــد نتیجــه

کـه بـدانیم ها پاسخ دهد، بایـد بشناسـد تـا پاسـخ دهـد و بـه تعبیـر دیگـر، بـراي اینبه این پرسش
ــیم؛ از تو ــور بشناس ــن منظ ــراي ای ــایی خــویش را ب ــد توان ــم، بای ــایی خــویش را داری ــایی شناس ان
  رو، گام نهادن در مسیر شناخت خود، متوقف بر شناخت است.این

افلوطین تنها به ایـن نکتـه نظـر دارد کـه گـام نخسـت در شناسـایی ارج و بزرگـی نفـس، ایـن 
اي بینـا دارد و شـناختی برخـوردار اسـت و دیـدهببینـد آیـا از توانـایی و اسـتعداد چنـین «است که 
  ).1،1،5» (اي به دست آورد؟تواند بود که از تحقیق خویش در این زمینه نتیجهامیدوار می

ـــ گــام دوم در شناســایی نفــس ایــن اســت کــه نفــس بــه ایــن نکتــه توجــه کنــد کــه همــه 2
را بــا همــه موجــودات زنــده زمینــی، هــوایی و دریــایی را خــود او آفریــده اســت؛ زمــین 

ــتردگی ــتهگس ــمان را آراس ــه آس ــتارگانی ک ــت؛ س ــد آورده اس ــمان اش او پدی ــید و آس اند، خورش
هـا زنـدگی دمیـده اسـت؛ خـود اوسـت کـه بـه آسـمان نظـم بزرگ را او بـه وجـود آورده و در آن

ــمانی را او اداره می ــیاء آس ــمان و اش ــنظم آس ــت م ــت؛ حرک ــیده اس ــد (ر.ك. بخش ). و 2،1،5کن
هایی اســت کــه بــه وســیله ها و پدیــدهد کــه طبیعــت و هرچــه در آن اســت، ســاختهبــاالخره بدانــ
  اند.نفس پدید آمده

پیش از پیگیري دیدگاه افلـوطین در ایـن موضـوع، اشـاره کوتـاهی بـه ایـن نکتـه داشـته باشـم 
که این تعاببر افلوطین خـالی از ابهـام نیسـت و دقیقـاً معـیّن نیسـت کـه آیـا نفسـی کـه طبیعـت را 
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گانه اسـت یـا نفـوس جزئـی کـه خـود در هـاي سـهاست، نفس کلّی است که یکی از اقنـوم آفریده
  اند.هاي طبیعی فروافتادهقالب

آیـد و بـا چـه کـه پـیش از ایـن گفتـه شـد کـه بـا فیضـان اَحـد عقـل پدیـد میبا توجه بـه آن
نـده آینـد، آفرینفیضان عقل، نفس و با فیضـان نفـس موجـودات طبیعـی و نفـوس جزئـی پدیـد می

و اداره کننده جهـان طبیعـت و موجـودات سـاکن در آن، نفـس کلّـی اسـت، و نـه جزئـی، ولـی از 
جــا مــورد بحــث اســت، شناســایی نفــوس جزئــی گرفتــار در زنــدان جــا کــه موضــوعی کــه اینآن

دهنده هاي خـود نشـانطبیعت است نه شناخت نفـس کلّـی، بنـابراین توجـه دادن نفـس بـه آفریـده
ه و اداره کننــده جهــان طبیعــت و موجــودات ســاکن در آن، نفــوس جزئــی ایــن اســت کــه آفریننــد

اســت نــه نفــس کلــی. نفــوس جزئــی خــود اتّکاینــد و بــه خلــق و تــدبیر موجــودات فاقــد نفــس 
  پردازند.انسانی می

ــاله دوم از نه ــوطین در رس ــر افل ــدازهتعبی ــا ان ــنجم ت ــه پ ــلّ میگان ــکل را ح ــد. او اي مش کن
کنـد، تـا وقتـی، کـه بـه عقـل آفرینـد کـه حرکـت میر خـود را مینویسد: نفس در حالی تصـویمی

گـردد، ولـی همـین کـه در جهـت مخـالف پـیش نگـرد، از آن آکنـده میکه او را آفریده اسـت، می
کنــد). نفــس حــس کننــده (نفـس حیــوانی) و نفــس نبــاتی را کــه در گیاهــان رود، (و نــزول میمـی

اي ). بنـابراین، نفـس حقیقـت یگانـه1،2،5د، (آوربخشد، بـه عنـوان تصـویر خـود پدیـد مـیاثر می
است که اگر رو بـه آفریـدگار خـود (عقـل) داشـته باشـد، کلـی اسـت و در نتیجـه آفریننـده سـایر 
موجــودات اســت، ولــی اگــر رو بــه ســوي مخــالف آفریــدگار خــود داشــته باشــد، جزئــی اســت، 

  خواه حساس و حیوانی باشد خواه نباتی.
ــه، ترتیــب ــه ایــن نکت ــا توجــه ب ــرار اســت: اَحــد، عقــل، نفــس، نفــس  ب ــدین ق موجــودات ب

طـور خـاص که در ایـن زنجیـره جـایی بـراي نفـس نـاطق و انسـانی بـهحساس، نفس نامی. از این
رسـد کـه مقصـود از نفـس کـه مرتبـه سـوم هسـتی را بـه در نظر گرفته نشـده اسـت، بـه نظـر می

ــن نفــس  ــان نفــس انســانی اســت، اگرچــه ای انســانی داراي دو خــود اختصــاص داده اســت، هم
ــی اســت کــه از ایــن جهــت از عقــل صــادر شــده اســت و از جهتــی  جهــت اســت؛ از جهتــی کلّ
ــه اســت. ممکــن اســت  ــرینش طبیعــت و اداره آن پرداخت ــه آف ــی اســت کــه از ایــن جهــت ب جزئ
مقصــود از نفــوس جزئــی قــواي نفــس کلّــی باشــد و ممکــن اســت پرتــو آن باشــد کــه بــه خــاطر 
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اي ن آن دو، عنـوان جدیـدي نیافتـه و در سلسـله نفـوس جـاي ویـژههمـانی میـانهایت قرب و این
  نگرفته است. 

کنـد و نفـس کلّـی یـا مطلـق را غیـر طور خـاص بـه هـر دو نفـس اشـاره میدر جایی دیگر به
گونـه امـور (شـادي و انـدوه و) بـه نفـس تنهـا تعلّـق دارد یـا گوید: اینداند و میاز نفس انسان می

). آیـا میـان نفـس فـردي و ذات اصـلی 1، 1، 1گیـرد. (را بـه کـار می به نفس از آن جهت کـه تـن
). در هــر صــورت دیــدگاه افلــوطین در ایــن 2، 1، 1نفــس (= نفــس فــی نفســه) تفــاوتی هســت؟ (

  مورد مبهم است.
ــابیر وي در نه ــه تع ــان اســت. ب ــده جه ــی آفرینن ــوس جزئ ــه نف ــنجم صــراحت دارد ک ــه پ گان

انـد ... انـد، پـدر خـود را از یـاد بردهکـه از آن جهـان آمدهچه شده است کـه نفـوس «عنوان نمونه، 
حرمتــی روا داشــتند ... دلبســتگی بــدین بــه علّــت نــادانی بــر اصــل و مبــدأ خــود، بــر خویشــتن بی

». کلّـی از یـاد ببرنـدجهان محسـوس و حقیـر شـمردن خـویش سـبب شـد کـه جهـان بـرین را بـه
راه آوردن کسـانی وط اسـت. وي بـراي بـه). پیداست کـه ایـن تعـابیر بـه نفـس جزئـی مربـ1،1،5(

گویــد: نفــس بایــد بــه ایــن دانــد و میاند، خودشناســی را ســودمند میکــه دچــار ایــن وضــع شــده
نکته توجه کند کـه خـود او همـۀ موجـودات زنـده را آفریـده و سـتارگان و خورشـید و آسـمان را 

  پدید آورده است. (ر.ك. همان).
نفـس جزئـی تردیدپـذیر نیسـت. جمـع میـان سـخنان دو ظهور این سخنان بر آفریننـده بـودن 

پهلوي وي، به دو وجهی دانستن نفـس انسـان اسـت کـه پـیش از ایـن نیـز بـه آن اشـاره شـد. (بـه 
ــه در بحــث تقســیم مــا در مرتبــه ســوم جــاي «ناپذیري نفــس، وي تصــریح کــرد کــه عنــوان نمون

تـوان فـس کلّـی اسـت، پـس میجـا کـه مرتبـۀ سـوم از ن(؟)). و از آن20(همین نوشتار، ص» داریم
نتیجه گرفت کـه مـا از آن جـدا نیسـتیم. همچنـین در بحـث رابطـۀ نفـس جزئـی بـا نفـس کلّـی و 

ــت:  ــل گف ــتبی«عق ــا هس ــل در م ــان عق ــس 20(ص». گم ــل و نف ــرّد عق ــث تج ــز در بح ). و نی
  شواهدي بر این مطلب آوردیم).

یـد بدانـد کـه او آفرینشـگر گیـریم. گفتـیم کـه نفـس بااینک گام دوم شناسایی نفس را پـی می
جهــان طبیعــت و اداره کننــده آن اســت و بنــابراین، توجــه یابــد کــه ذات و ماهیّــت او بــا ماهیّــت 
ــت او  ــاوت دارد. ماهیّ ــده اســت، تف ــه خــود آفری ــه موجــوداتی ک ــري بلک موجــودات تحــت رهب
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هاي دهنیــاز از آفریــبخــش اســت و در نتیجــه ذات او بیماهیّــت آفرینشــگر، خــالق، مــدیر و هســتی
ــه رو و هســتی اوســت، ولــی ماهیّــت موجــودات ســاخته شــده او، ماهیّــت آفریــده، مخلــوق، دنبال

هـا بـا همـه ذات و ماهیّـت خـود بـه او نیازمندنـد. پـس بدانـد کـه ارزش یافته است و در نتیجه آن
آینــد و از میــان او بــه مراتــب بــیش از ارزش همــه آن چیزهــایی اســت کــه بــه وســیله او پدیــد می

ــرون نمیرومی ــود بی ــز از خ ــت و هرگ ــدي اس ــود او اب ــد. خ ــود، (ر.ك. ن ــر 2،1،5ش ــی دیگ ). ول
ــد می ــا اراده او پدی ــی ب ــودات طبیع ــان میموج ــا اراده او از می ــد و ب ــدي آین ــابراین اب ــد و بن رون

  نیستند.
ـ پیش از این گفته شد کـه نفـس واسـطه میـان عقـل و طبیعـت اسـت، رویـی بـه عقـل دارد 3

ــه طبیعــت، ــه طبیعــت هســتی خــود از عقــل، صــدف تهــی خــویش را پــر می و رویــی ب کنــد و ب
بخشــد؛ بنــابراین، طبیعــت بــه واســطه نفــس بــه عقــل متّصــل اســت و از آن برخــوردار اســت؛ می

کــه دریابــد کــه نفــس جهــان چگونــه و بــه چــه رو، نفــس بــراي این). از ایــن1،2،5؛ 5،8،3.ك. ر(
بخشــد، بایــد روي در نفــس جهــان گی مینحــو خــواه بــه کیهــان و خــواه بــه یکایــک اشــیاء زنــد

  ).2،1،5بیاورد و در او بنگرد. (ر.ك. 
اي که مطرح ساختن آن ضـروري اسـت، ایـن اسـت کـه مقصـود از نفـس جهـان کـه بـه نکته

بخشـد، چیسـت؟ آیـا غیـر از نفـس کلّـی و نفـوس جزئـی، نفـس کیهان و یکایک اشیاء زندگی می
کـه مقصـود از آن، همـان نفـس کلّـی اسـت د یـا اینپـردازدیگري وجود دارد کـه بـه ایـن کـار می

که اقنوم سوم است یا مقصـود یکـی از نفـوس جزئـی اسـت. شـکّی نیسـت کـه در ترتیـب نفـوس 
از منظر افلوطین، غیـر از نفـس کلّـی و نفـس جزئـی چیـزي وجـود نـدارد، پـس مقصـود از نفـس 

  جهان، یا نفس کلّی است و یا جزئی.
ــس  ــرض نف ــم ع ــا ه ــز ی ــی نی ــوس جزئ ــدگی نف ــابراین، در زن ــایینتر از آن؛ بن ــا پ ــانند ی انس

بخشیدن به کیهان و اشیاء موجـود در آن، بـر انسـان تقـدّم ندارنـد. اگـر نفسـی جزئـی بـه کیهـان و 
جـا کـه تر از آن. از آنبخشد، ایـن نفـس انسـانی اسـت نـه سـایر نفـوس پـاییناجزاء آن وجود می

دانـد، جمـع میـان تعـابیر مختلـف و مـبهم وي یوي را داراي دو وجه یا دو جـزء برتـر و فروتـر م
به این است که نفـس از جنبـۀ فروتـر خـود، جزئـی باشـد و از جنبـۀ فراتـر خـود کلـی و از جنبـه 

  .بخش استلی، زندگیک



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي افلوطین ـ بخش سومفصل دوم: اندیشه

 455

گونــه بیــان شــده اســت: عــالوه بــر در هــر صــورت در ادامــه  گــام ســوم معرفــت نفــس این
امـواج شـهوت و هوسـش آرام گرفتـه باشـد  چه گفته شد، نفـس بایـد از هـر جهـت آرام باشـد،آن

ــونش را فراگرفته ــه پیرام ــایی ک ــه چیزه ــه آرام بلکــه هم ــوا، هم ــا، ه ــین، دری ــند، زم ــد، آرام باش ان
باشند حتّی در آسمان نیـز مـوجی نجنبـد. در ایـن حـال، آن نفـس بنگـرد و دریابـد کـه چگونـه از 

ریـزد؛ چگونـه از ن فـرو میشـود و در آهر سو نفـس جهـان از بیـرون بـه درون جهـان جـاري می
کنــد و چگونــه آســمان نیــز چــون نفــس در آن تابــد و روشــنش میجــا و از هرســو بــر آن میهمـه

ــرو می ــدگی میف ــزد، زن ــرگری ــد، م ــذیر مییاب ــدار ناپ ــش بی ــکون و آرام ــواب و س ــود و از خ ش
  گردد. (ر.ك. همان).می

مینـی و آسـمانی بـه فهمـد کـه ارزش موجـودات زنتیجه این نگرش ایـن اسـت کـه نفـس می
انـد. بـا تـابش نفـس جهـان بـر موجـودات چیزي است که از نفـس یـا نفـس جهـان دریافـت کرده

اي بـیش نبودنـد، شـوند، در حـالی کـه پـیش از آن تـوده مـردهبخـت میاست که آنان زنده و نیـک
بخـت بـودن، پیش از آن چیزي جز تـاریکی مـاده و الوجـودي، نبـود. بـودن و زنـده بـودن و نیـک

هاســت. بزرگــی آســمان بــه خــاطر همــان تــابش اســت و مــه نتیجــه تــابش نفــس جهــان بــر آنه
هـا از همـان تـابش اسـت. خـود مـا نیـز، اگـر اصـالً ارزشمندي موجودات نیز بـه انـدازه سـهم آن

ــره ــبب به ــه س ــتیم ب ــزي هس ــت، چی ــین نفســی اس ــرگین «وري از چن ــان همچــون س ــرا مردگ زی
  . (همان).»شوداند که دور افکنده میفایدهبی

ــاد شــده، نشــان می ــه همــه تعــابیر ی ــی اســت کــه ب دهــد کــه نفــس جهــان همــان نفــس کلّ
تر از خــود، زنــدگی بخشــیده اســت. تعبیــر دیگــر افلــوطین بــراي نفــس جهــان، هــاي پــایینکثرت

  پردازند.به تدبیر جهان می» خدایی کهنتر«خدایان است که تحت فرمان 
دهـد کـه رابطـه نفـس کلّـی بـا نفـس ت و نشـان میولی تعبیر دیگر او اندکی تردیـدافکن اسـ

اي اسـت گونـهجزئی انسـانی از رابطـه آن بـا سـایر نفـوس جزئـی متفـاوت اسـت و تفـاوت آن به
نویسـد: نفـس مـا نیـز از نـوع نفـس جهـان کنـد. او میکه نوعی هماننـدي را بـه ذهـن تـداعی می

ــاکی ــت هــا مــیزوایــد و آالیشاش، بیاســت و چــون آن را در کمــال پ نگــریم، در آن همــان ماهیّ
ــه مراتــب پرارجپرارجــی را می ــابیم کــه خــاص نفــس جهــان اســت و ب ــر از همــه موجــودات ی ت

  جسمانی. (ر.ك. همان).
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تــوان اســتفاده کــرد کــه بــه نظــر افلــوطین وجــود، حیــات و از مجمــوع تعــابیر یــاد شــده می
ان اسـت، یعنـی ارزش نفس ما نیـز از نفـس جهـان اسـت، ولـی در عـین حـال از نـوع نفـس جهـ

ترین روح یا نفس در میان ارواح و نفـوس بـه نفـس کلّـی یـا نفـس جهـان یـا خـدایان، نفـس شبیه
ــن ــت و از ای ــان اس ــس انس ــا نف ــلی ــاکترین، کام ــالم ارواح و رو، پ ــس در ع ــاترین نف ترین و توان

  نفوس جزئی، به انسان اختصاص دارد و یا انسان است.
ــه نفــس انســان4 ــوم گشــت ک ــه معل ــ اینــک ک ــل ـ ــه، کام ترین نفــس اســت و از حیــث رتب
ــا از جهتــی خــود آن اســت و پرارزششــبیه ــی ی ــه نفــس کلّ تــرین موجــود در عــالم ترین نفــس ب

هـم طبیعت اسـت و نیـز معلـوم گشـت کـه نفـس انسـان، صـورت مرآتـی نفـس کلّـی اسـت و آن
 ترین وشـود کـه کامـلهـم صـورت مرآتـی اَحـد اسـت، پـس معلـوم میصورت مرآتی عقـل و آن

تر از آن نیــز اَحــد اســت کــه بیــرون از هرگونــه توصــیفی ترین موجــود، عقــل اســت و کامــلپربهــا
  است.

گـردد کـه آیـا ارج و بهـاي نفـس انسـان ثابـت و با دانستن این نکتـه ایـن پرسـش مطـرح می
تـوان بـر ارزش نفـس انسـان افـزود یـا نـه؟ پـذیر و بـه تعبیـر دیگـر، آیـا میراکد اسـت یـا تحوّل

نفـس چیـزي ارجمنـد و خـدایی اسـت و بـه یـاري چنـین چیـزي بـه «گوید: پاسخ می افلوطین در
کــه مقصــود از خــدا چیســت؟ آیــا مقصــود او اَحــد اســت یــا ). این3،1،5». (تــوان رســیدخــدا می
جـا کـه او اَحـد را هاي مرآتـی او، اگرچـه افلـوطین بـدان تصـریح نکـرده اسـت ولـی از آنصورت

یابی بــه آن ممکــن نیســت؛ زیــرا هرچــه در افــقِ فهــمِ د، دســتدانــناپذیر میبســیطِ مطلــقِ وصــف
ممکنِ محدود یـا در دسـترسِ موجـودِ ممکـنِ محـدود واقـع شـود، خـود محـدود خواهـد بـود و 

ــه وصــفپذیر و حــال آنوصــف ــه تصــویرپذیر اســت و ن هــیچ «). و 3،9،6پذیر (ر.ك. کــه اَحــد ن
ــده 5،9،5» (اســمی شایســته او نیســت ــدان خوان ــی ب ــا حتّ شــود و فهمــی از او حاصــل گــردد. ). ت

یابی بـه نفـس کلّـی یـا نفـس جهـان اسـت کـه نسـبت بـه یابی به خدا، دسـتپس مقصود از دست
جهان، سـمت ربوبیّـت و خـدایی دارد و ایـن ربوبیّـت و خـدایی را نیـز از خـدایی کهنتـر از خـود 

ــرده اســت. (ر.ك.  ــت ک ــ). مم2،1،5دریاف ــانک ــد، چن ــن اســت مقصــود او احــد باش ــوک اهیم ه خ
  گفت. در هر صورت، توان به خدا رسیدن، نشان تغییرپذیري نفس انسان است.

در هر صورت، گـام چهـارم در شـناخت نفـس (بـه وسـیله نفـس) ایـن اسـت کـه بـدانیم کـه 



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي افلوطین ـ بخش سومفصل دوم: اندیشه

 457

راهـی دراز در «توان به خـدا رسـید و دامـن همـت بـاالزده، قـدم در راه نهـیم و نیـز بـدانیم کـه می
اي از ). ایــن بــود خالصــه3،1،5ن مــا و او بســیار نیســت. (ر.ك. ، زیــرا مراحــل میــا»پــیش نــداریم

راه نخســت شناســایی نفــس کــه از طریــق مشــاهده حقیقــت خــود و چگــونگی ارتبــاط بــا نفــس 
  شود.هاي مناسب آن پیموده مینگري و ریاضتشود. این راه همراه با درونکلّی حاصل می

  ـ راه دوم شناسایی نفس2ـ 17ـ 3ـ 2

ن بـراي شناسـایی خـود و سـعادت و راه رسـیدن بـه آن بـه راهنمـایی بیـرون از که انسادر این
کنــد؛ بنــابراین تــوان تردیــد روا داشــت و افلــوطین نیــز آن را انکــار نمیخــود نیازمنــد اســت، نمی

توانـد مـا را گویـد: کـدام هنـر یـا عمـل میهاي این راهنما بپردازد. بـدین جهـت میباید به ویژگی
هـایی ر کنـیم، ببـرد؟ کـدام کـس توانـایی صـعود دارد و بایـد داراي چـه ویژگیجا که باید سفبدان

باشد تا بتواند او را به سـوي آن مقصـود بـاال بـرد؟ بـه نظـر وي همـۀ نفـوس توانـایی رسـیدن بـه 
توانـد موفـق بـه صـعود شـود کـه بـه گفتـه افالطـون، همـه یـا مقصد را ندارند بلکه تنها نفسی می

ــد نخســتین در کالبــد چنــان انســانی جــاي گرفتــه باشــد کــه بیشــتر حقــایق را نگریســته  و در تولّ
دان و یـا عاشـق خواهـد شـد. (ر.ك. افالطـون، فایـدروس، (چنین کسی یـا) فیلسـوف یـا موسـیقی

ــد از 248 ــا در مــورد هرکــدام بای ــراي همــه یــک روش هســت ی ). روش رهبــري کــدام اســت؟ ب
  )1،3،1روشی دیگر سود جست؟ (ر.ك. 

  یابی به مقصدها در دستانسانـ تفاوت 18ـ 3ـ 2

تواننـد بـه مقصـد برسـند، یـا از نظر افلـوطین نیـز کسـانی کـه توانـایی صـعود را دارنـد و می
تواننــد دیگــران را در ایــن ســفر راهنمــایی دان یــا عاشــق و کســانی کــه میفیلســوفند یــا موســیقی

یابی بـه ایی دسـتکنند نیز از همین گروهنـد. اگـر ایـن فـرض درسـت باشـد، اکثریّـت مـردم توانـ
  دان و نه عاشق.مقصد را ندارند؛ زیرا اکثریّت آنان نه فیلسوفند، نه موسیقی

اند. طور کلـی بـر دو دسـتهها بـهاحتمال دیگر در تفسیر سخن افلـوطین ایـن اسـت کـه انسـان
اي توانایی دارنـد کـه بـدون تکیـه بـر دیگـران و بـدون راهنمـایی دیگـران بلکـه بـا تکیـه بـر دسته
دانند یـا فیلسـوف هاي فردي خـویش صـعود کننـد و بـه مقصـد برسـند، اینـان یـا موسـیقیاییتوان

هـاي دسـته اول نیسـتند. اگرچـه بـه نیـاز از راهنمایییا عاشـق. دسـته دیگـر عمـوم مردمنـد کـه بی
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تواننـد بـه مقصـد یافتگـان میتواننـد بـه مقصـد برسـند، ولـی بـه کمـک و راهنمـایی رهتنهایی نمی
دان و عاشـق نیازمنـد بـه فیلسـوف هسـتند، معلـوم ه موسـیقیکـولی بـا توجـه بـه ایـندست یابند. 

تواننـد بـه مقصـود برسـند. در هـر صـورت، سـفر بـه سـوي ه آنـان نیـز بـه تنهـایی نمـیکشود می
وطـن اصـلی و مقصـد حقیقـی دو مرحلـه دارد. مرحلـه نخسـت بیـرون شـدن از جهـان طبیعـت و 

ــذ زود ــد شــهوات و لذای ــوازم آن مانن ــذر و دســتل ــه نظــر گ ــه ب ــت؛ (ک ــرا طبیع ــالم ف ــه ع یابی ب
بـه پایـان «یابی افلوطین، عالم عقل اسـت) مرحلـه دوم، سـیر و سـفر در آن عـالم بـه منظـور دسـت

  ).1،3،1». (رسدجا که سفر به پایان میترین نقطه جهان معقول، آنعالم عقل و بلند

   هاي مرحله نخست سفر و مسافران آنــ ویژگی1ـ18ـ 3ـ 2

از زیبــایی زود متــأثّر «کنــد کــه او دان را چنــین معرفـی می: افلــوطین موســیقیدانــ موســیقی1
ــداردمی ــایی مطلــق را ن ــذیري از زیب ــراي تأثّرپ ــایی کــافی ب ــی توان ــه ». شــود، ول ــان ب (همــان). این

هاي نــاخوش گیرنــد و از صــداها و نغمــههاي زیبــا قــرار میســرعت تحــت تــأثیر صــداها و نغمــه
هــاي مــادي و صــعود دان بــه خــروج از تیرگــی. راه وادار ســاختن یــا راهنمــایی موســیقیگریزاننــد
هــا کــه بــه حــس دریــافتنی هاي کمــال ایــن اســت کــه راهنمــایی او را از آوازهــا و آهنگبــه قلــه

ــه صــور اصــلی کــه  ــاده را از صــورت جــدا ســازد و ب ــاموزد کــه م ــه او بی ــد و ب اســت، آغــاز کن
ــد و زیبــایی آن صــور را بنگــرد و هــا سرچشــمه میهــا از آنها و هماهنگیتناســب ــد، راه بیاب گیرن

ــد کــه آن ــه هیجــان مــیچــه او را برمیدریاب ــود و انگیخــت و ب ــایی همــاهنگی معقــول ب آورد، زیب
ــایی«هــا، زیبــایی اصــلی یعنــی هــا و هماهنگیمنشــأ همــه آن زیبایی ــه زیبــایی » خــود زیب اســت ن

  متجلّی در شکلی خاص. (ر.ك. همان).
هـا، هاي فلسـفی سـود بجویـد و بـه یـاري آنیابی بـدین منظـور بایـد از اسـتداللدسـت براي

کــه بــه آن واقــف باشــد و بــا آشــکار آناعتمــاد او را بــه آن چیــزي برانگیــزد کــه او خــود دارد، بی
  هاي او که لوازم سفرش هم هست، او را راهنمایی کند.ساختن داشته

  کنم: نکته اشاره میباره به چند پیش از ادامه بحث در این
دان، کســی اســت کــه بــر نــواختن موســیقی توانــایی دارد یــا بــه أـــ آیــا مقصــود از موســیقی

بــرد؟ ظــاهر ســخن هــاي زیبــا لــذّت میتصــنیف آن آگــاه اســت یــا کســی کــه از آوازهــا و آهنگ
اش از موســیقی تــوان پرســید کســی کــه تأثّرپــذیريرو، میافلــوطین، دســته نخســت اســت؛ از ایــن
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کـم هـم انـدازه او باشـد، در دان نیـز بیشـتر باشـد و دسـتکمال باشـد و حتّـی از موسـیقی در حد
  دان دارد؟این مسیر چه تفاوتی با موسیقی

ــه ایــن اســت کــه ویژگــی موســیقی ــگ و آواز خــوش اســت و دان، تأثّرمگــر ن ــذیري از آهن پ
ه ایـن همین سـبب حرکـت او در مسـیر رسـیدن بـه مقصـد نهـایی اسـت؟ در ایـن صـورت، هرکـ
ــر دیگــر، موســیقی ــه تعبی ــا او مشــترك اســت. ب دان دو ویژگــی را داشــته باشــد، در ســپردن راه، ب

هاي خـوش و دیگـري آگـاهی بـه چگـونگی پیـدایش ایـن پـذیري از نغمـهویژگی دارد، یکـی تأثّر
یابی بـه ها، یعنی مهارت در نـواختن. کـدام یـک از ایـن دو سـبب حرکـت او در مسـیر دسـتنغمه

  است؟ هدف نهایی
هـا نداشـته باشـد، تنهـا آیا اگر کسـی نوازنـده مـاهري باشـد ولـی تأثّرپـذیري الزم را از آهنگ

دان اســت، توانــایی صــعود و وصــول بــه مقصــد را دارد؟ پیداســت کــه بــدین جهــت کــه موســیقی
ها تفـاوتی نخواهـد داشـت؛ تأثّرپذیري شرط حتمـی اسـت، در غیـر ایـن صـورت بـا دیگـر انسـان

شــوند، کســانی بــدانیم کــه بــا داشــتن د دســته نخســت را کــه موفــق بــه صــعود میرو، بایــاز ایــن
جــا کــه گــوش، ابــزار گیرنــد و از آنهــاي زیبــا قــرار میگوشـی شــنوا و دقیــق، تحــت تــأثیر آهنگ

  درك و به دنبال آن تأثیرپذیري است نه خود مدرك، باید گفت:
هاي زیبـا قـرار یر نغمـهکسانی که داراي نفسـی لطیـف یـا نفسـی ویـژه هسـتند کـه تحـت تـأث

ــیقیمی ــواه موس ــد، خ ــایی رهگیرن ــند، توان ــواه نباش ــند و خ ــه ســوي مقصــود را دان باش ــپاري ب س
گونـه نیسـتند؟ اگـر نـه همـه مـردم، دسـت کـم تـوان پرسـید کـه چـه کسـانی ایندارند. اینـک می

ها ایش انســانهاي آهنگــین زیبــا را دارنــد. میــل و گــراکثریّــت آنــان تأثّرپــذیري از آوازهــا و نغمــه
  به موسیقی گواه برآن است.

ـ چه کسی باید با اسـتفاده از ایـن اسـتعداد و قابلیـت، عالقمنـدان بـه موسـیقی را بـه سـفر ب
توانــد راهنمــاي او دان دیگــري یــا عاشــق نمیوادارد و بــه مقصــد برســاند؟ پیداســت کــه موســیقی

هنمـاي او، حکـیم و فیلسـوف باشد. تنهـا احتمـالی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه گفتـه شـود، را
است، ولی این احتمـال از نظـر افلـوطین مـردود اسـت؛ زیـرا خـود فیلسـوف نیـز نیـاز بـه راهنمـا 

ــه مقصــد نرســیده اســت، نمی توانــد راهنمــاي مســافران دارد و کســی کــه خــود ســفر نکــرده و ب
نمایـد ... تـا خواهـد کـه راه بـاال را بـه او بفیلسـوف رهبـري شایسـته می«دیگر باشد. به گفته وي، 
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  ). پس فیلسوف نیز راهنما نیست. 3،3،1». (از تردید و تزلزل رهایی یابد
توانـد مردمـانی را کـه توانـایی پرسش مهـم ایـن اسـت کـه راهنمـا کیسـت؟ و چـه کسـی می

صعود دارنـد، راه بنمایـد و در ایـن مسـیر او را کمـک کنـد؟ جـاي پاسـخ ایـن پرسـش در عرفـان 
ت. ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه افلـوطین خـود از کسـانی اسـت کـه غیر دینی افلوطین خالی اسـ

توانـد راهنمـاي دیگـران در ایـن مسـیر باشـد. پاسـخ ایـن اسـت این راه را طی کرده است، پس می
که اوالً هـیچ دلیلـی نـدارد کـه او خـود ایـن راه را درسـت طـی کـرده باشـد؛ بـر فـرض درسـتی، 

چـه او یافتـه اسـت حـداکثر، برخـی از انـواع آندلیلی نـدارد کـه او همـۀ راه را طـی کـرده باشـد. 
کشف صوري است و نه بیشـتر. از ایـن گذشـته راه او ماننـد سـایر عارفـان کـامالً شخصـی اسـت. 
بـه همـین دلیــل اسـت کـه در میــان شـاگردان و پیـروانش کســی کـه هماننـد خــودش سـفر کــرده 

  باشد وجود ندارد.
ــتداللج ــا اس ــا ب ــ آی ــفی میـ ــهاي فلس ــل و گ ــوان می ــه زیباییت ــه ب ــی را ک ــاي رایش کس ه
ــه زیباییگــوش ــواز دلبســتگی دارد، ب هــاي حقیقــی و اصــیل منتقــل ســاخت؟ اگــر چنــین اســت ن

ــه اســتدالل ــوط ب ــایی را دارد؟ در بحــث مرب ــین توان هایی کــه در ایــن کــدام اســتدالل فلســفی چن
  زمینه سودمند است، نکات دیگري را یادآور خواهیم شد.

بــرد و هــا لــذّت میشــود و از آنهــاي زیبــا متــأثّر میدان از آهنگگونــه کــه موســیقیدـــ همان
توانـد ابـزاري بـراي حرکـت هـا میبنابراین اسـتعداد صـعود را دارد و همـین لـذّت بـردن از آهنگ

ها هاي حسـی باشـد، چـرا ایـن امـر در مـورد دیگـر لـذّتهاي فراتـر از لـذّتاو و انتقال بـه لـذّت
هاي بصـري نیـز از نظـر افلـوطین وسـیله سـفر بـه خـواهیم دیـد، لـذّتکه صادق نباشد. البته چنان

هاي مربـوط بـه قـوه بویـایی یـا گونـه نباشـد؟ لـذّتها اینسوي مقصد است، پس چرا سـایر لـذّت
گونـه نباشـد؟ در هـر صـورت حتّـی بـر فـرض کـه چشایی، یا بسـاوایی و حتّـی خیـالی، چـرا این

وردار باشـد، ولـی ایـن سـبب انحصـار توانـایی هاي سـمعی و بصـري از قـوت بیشـتري برخـلذّت
  شود؟دو نمی صعود به آن

ــ 2 ــق: ـ ــیقیعاش ــاالتر از موس ــر و ب ــق برت ــام عاش ــوطین مق ــر افل ــه از نظ ــت. البت دان اس
توانـد بـه مقـام عاشـق دسـت یابـد و در آن مقـام بمانـد و یـا از آن نیـز بـاالتر رود. دان میموسیقی

ــق« ــق درك عمی ــایی دارعاش ــد د، او میتري از زیب ــایی«توان ــود زیب ــدازه» خ ــا ان ــاد را ت ــه ی اي ب
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تواند آن را جـدا از چیزهـاي زیبـا بشناسـد، بلکـه بـا دیـدن زیبـایی محسـوس بـه بیاورد، ولی نمی
  ).2،3،1». (دهدآید و اختیار از دست میشوق می

کـه  گونـهنواز را (البتـه آنهـاي چشـمهاي بصـري اسـت، او برخـی از زیباییعاشق اهل لـذّت
ــا ویژگی ــه خــوبی میب ــالی او تناســب دارد.) ب ــأثّر میهــاي نفســی و خی ــذیرد. شناســد و از آن ت پ

  شناسد و به آن دلبستگی دارد.هاي گوش نواز را میدان زیباییگونه که موسیقیهمان
گونـه راهنمـایی کـرد کـه: نبایـد دل بـه یـک تـنِ تنهـا ببنـدد، بلکـه بایـد عاشق را بایـد بـدین

گـاه بایـد او را بـدین نکتـه متوجـه سـازند کـه هـاي زیبـا ببینـد؛ آنیبایی را در همـه تنبکوشد تا ز
هاسـت و از جـایی دیگـر هـاي زیبـا، یکـی اسـت و بـه کلـی غیـر از یکایـک تنزیبایی در همه تن

  اي بهتر و بیشتر دارد.هاي زندگی یا قوانین جلوهآید و در چیزهاي دیگر مانند روشمی
جسـم ی ایـن اسـت کـه چشـم عاشـق بـراي دیـدن زیبـایی در چیزهـاي بینتیجه این راهنمـای

ــاز می ــر، دانــش و فضــایل ب ــد هن ــا همــه آن مانن ــد او را وادار ســازند ت ــن هنگــام بای شــود. در ای
جا و به صورتی واحـد ببینـد و بـه او بیاموزنـد کـه چگونـه و از چـه راه بـه سـوي ها را یکزیبایی

  تین، گامی بیش نیست. (ر.ك. همان)عقل صعود کند و از عقل تا خیر نخس
چــه کــه افلــوطین بــراي راهنمــایی عاشــق بــه منظــور حرکــت بــه ســوي مقصــد خالصــه آن
  یابی به آن ارائه کرده است بدین قرار است:حقیقی و دست

هـا ببینـد نـه یـک تـن کـه بـدان دل أـ ترغیب و آموزش او تـا بکوشـد زیبـایی را در همـه تن
  سپرده است.

هـاي زیبـا، یکـی اسـت و ایـن زیبـایی غیـر از که زیبـایی در همـه تناو به اینـ توجه دادن ب
 هاست.زیبایی یکایک تن

هـاي زنـدگی ـ آگاه ساختن او به ایـن امـر کـه ایـن زیبـایی در چیزهـاي دیگـر ماننـد روشج
 جان براي او ظاهر گردد.یا قوانین، جلوه بیشتري دارد، تا زیبایی اشیاء بی

 ها را یک جا و به صورت واحد ببیند.که همه زیباییایندـ واداشتن او به 
جاسـت کـه بـر دیـدن زیبـایی فضـایل هاي رسیدن به آن زیبـایی واحـد. ایـنـ نشان دادن راهه

 شود.توانا می
 وـ صعود کردن از زیبایی فضایل به سوي زیبایی عقل.
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 ــ نکاتی درباره این دیدگاه افلوطین2ـ18ـ 3ـ 2

  کنم:این دیدگاه یادآوري مینکاتی را پیرامون 
هـاي مختلـف، کمـال یـا مقدمـه کمـال اسـت و آیـا بـر فـرض کـه أـ آیا دیـدن زیبـایی در تن

هـاي دیگـر نیـز چشـم دوزد و دل ببنـدد، ایـن مقدمـۀ عاشق که به یک تـن دل بسـته اسـت بـه تن
آن، هـا بـه عبـور از سیر به سوي عالم عقـل اسـت؟ نسـبت احتمـال متوقّـف شـدن در تماشـاي تن

چــه انــدازه اســت؟ بــه تعبیــر دیگــر، چــه درصــدي از عاشــقانی کــه زیبــایی یــک تــن را دیــده و 
کننـد هـاي مختلـف و بسـیار، از زیبـاي تـن عبـور میانـد بـا مشـاهده تنپسندیده و بدان دل باخته
هـم بـه وفـور و گردنـد؟ آیـا مشـاهده زیبـایی مجـازي آنرانـی آلـوده میو چه درصدي به شـهوت

ر، پل عبور بـه زیبـایی حقیقـی اسـت یـا فرومانـدن و درغلتیـدن در آن؟ نگـاهی بـه به صورت مکرّ
  کند.تجارب دیگران پاسخ آن را آشکار می

هـاي متعـدد، بـه ایـن امـر کـه همـه ایـن ـ توجه دادن عاشـق، پـس از مشـاهده زیبـایی تنب
راهــش  دان،هــا یکــی اســت، از چــه راهــی ممکــن اســت؟ آیــا هماننــد راهنمــایی موســیقیزیبایی

تـوان دسـت استدالل است؟ و اگر چنـین اسـت، آیـا بـه هـر نـوع مقصـد و هـدفی بـا اسـتدالل می
ــا اســتدالل می ــا ب ــوان او را از عشــق تهــی یافــت؟ آی ــا اینــک بت ــوان کســی را عاشــق ســاخت ت ت

ســاخت یــا چیــزي را جــایگزین معشــوق او ســاخت؟ مگــر عشــق در حــوزه علــم حصــولی قــرار 
ی دیگـر بتـوان آن را ایجـاد کـرد یـا آن را از بـین بـرد یـا تغییـرات هـاي حصـولدارد که بـا آگاهی

 دلخواه را در آن پدید آورد؟
شـود کـه جـان اسـت؟ آیـا نمیـ آیا عشق به زیبایی تـن، مقدمـه عشـق بـه زیبـایی اشـیاء بیج

جــان ماننــد هنــر، دانــش، فضــیلت، عشــق ورزیــد؟ اگــر چــه بــدون عشــق بــه تــن، بــه اشــیاء بی
ه زیبایی بدن منحصـر نسـاخته اسـت، ولـی راه صـعود عاشـق را عشـق بـه بـدن افلوطین عشق را ب

  دانسته است و نقطۀ آغاز را همان دانسته است.
در عرفـان » المجـاز قنطـرة الحقیقـۀ«اي بـه ممکن است گفتـه شـود کـه ایـن سـخن تـا انـدازه

آن دو  چـه کـه در عرفـان اسـالمی آمـده اسـت، تفـاوتاسالمی شباهت دارد، ولـی بـا دقـت در آن
هـاي زیبـا شـود. عشـق مجـازي حتّـی از دیـدگاه فیلسـوفان مسـلمان نیـز تماشـاي بـدنروشن می

فرماسـت نـه نیست. عشـق مجـازي عبـارت اسـت از عشـق عفیـف کـه در شـمایل معشـوق حکـم
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  ).112، 2شهوت. (ر.ك. االشارات و التنبیهات، 
ت بایـد عاشـق تـن شـود، نخسـدر هر صورت، آیا هرکه عاشق هنـر یـا دانـش یـا فضـیلت می

هایی شده باشـد؟ اگـر چنـین اسـت پـس چـرا بایـد مردمـانی کـه توانـایی حرکـت در مسـیر یا تن
دانان و تواننــد صـعود کننــد تنهــا منحصــر بــه موســیقییابی بــه مقصــد نهــایی را دارنــد و میدسـت

تـوان بـدون عشـق بـه تـن، بـه هنـر و فضـیلت عشـق ورزیـد، عاشقان و فیلسوفان باشـد؟ اگـر می
ورزي را نداشـته باشـند؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه عاشـقِ تـن، ا همه مـردم اسـتعداد ایـن عشـقچر

انـد، یعنـی بـدون گونهرسـد؟ عمـوم مـردم نیـز همـینبدون راهنما به مرتبه عشـق بـه فضـیلت نمی
رسـند. پـس در نرسـیدن بـه مقصـد، بـدون راهنمـا همـه مشـترکند، اي نمیراهنما بـه چنـین مرتبـه

انـد تـا هـا بودههمانند همند و مگر واصـالن بـه عشـق پـاك، همـه عاشـقان تن عاشق و غیر عاشق،
 گفته شود که عموم مردم توانایی صعود به این مرتبه را ندارند؟ 

هــا بــه صــورت واحــد. گونــه اســت وادار کــردن عاشــق بــه تماشــاي همــه زیباییدـــ همــین
ن؟ اسـتدالل کـه چنـین اثـري تـوان او را بـدین کـار برانگیخـت؟ بـا اسـتدالل یـا غیـر آچگونه می

 ندارد، از غیر استدالل هم در سخنان افلوطین نشانی نیست.
هــاي رســیدن بــه آن زیبــایی ـــ بقیــه مراحــل راهنمــایی عاشــق نیــز همــین ابهــام را دارد؟ راهه

 واحد، چیست؟ صعود کردن از زیبایی فضیلت به زیبایی عقل چگونه ممکن است؟
دسـته مردمـانی هسـتند کـه توانـایی صـعود را دارنـد و فیلسـوفان یکـی از سـه ــ فیلسـوف: 3

فیلسـوف بـر «ترین هسـتند. بـه تعبیـر افلـوطین، در میان آن سـه دسـته، فیلسـوفان برتـرین و آمـاده
ــال و پــر  ــه اصــطالح داراي ب حســب طبیعــتش بــراي صــعود بــه جهــان معقــول آمــادگی دارد و ب

خواهـد کـه تنهـا رهبـري شایسـته می است و نیازي به جدا شدن از جهـان زمینـی و مـاده نـدارد و
راه باال را به وي بنمایاند. پـس کـاري کـه بایـد دربـاره او کـرد، ایـن اسـت کـه راه را بـه او نشـان 
دهنــد تــا از تردیــد و تزلــزل رهــایی یابــد؛ زیــرا او خــود آمــاده صــعود اســت و پیونــد خــود را بــا 

  ).3،3،1». (جهان زمینی بریده است
وطین ظـاهراً بایـد متفـاوت از تصـویري باشـد کـه اینـک بلکـه در تصویر فیلسوف از نظـر افلـ

زمان افلوطین و پـیش از او رواج داشـته اسـت؛ زیـرا فیلسـوف کسـی بـوده و هسـت کـه موضـوع 
رو، فیلسـوف، هـم اش هسـتی باشـد؛ ابـزار او عقـل و شـیوه ارائـه آن، برهـان باشـد؛ از ایـناندیشه



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 هاي افلوطین ـ بخش سومفصل دوم: اندیشه

 464

هـایش، برهـان اسـت. در حـالی کـه افلـوطین آگاهیبه علوم عقلـی آگـاهی دارد، هـم شـیوه ارائـه 
بــر ایــن بــاور اســت کــه فیلســوف توانــایی صــعود را دارد، ولــی بایــد او را بــا علــوم عقلــی ماننــد 

ــک آموخــت. او می ــه او دیالکتی ــود و ب ــنا نم ــد: ریاضــی آش ــوم «نویس ــا عل ــد او را ب نخســت بای
هـا و بـه اندیشـیدن دربـاره آنجسـم، اعتمـاد کنـد ریاضی آشـنا سـازند تـا بـه هسـتی چیزهـاي بی

خــو بگیــرد. چــون از آمــوختن ریاضــیات فــارغ شــد، بایــد بــه او دیالکتیــک بیاموزنــد تــا در ایــن 
  (همان).». دانش نیز به کمال برسد

سخن در این است کـه اگـر فیلسـوف بـراي صـعود بایـد ریاضـی و دیالکتیـک بیـاموزد، پـس 
امنـد؟ معنـاي سـخن افلـوطین ایـن اسـت کـه نچه چیزي دارد که بـه خـاطر آن او را فیلسـوف می

توانــد فیلســوف باشــد، ولــی ریاضــیات و دیالکتیــک ندانــد، پــس از کســر ریاضــیات و کســی می
دیالکتیک، باقیمانده آن چیست کـه بـاز هـم صـاحب آن، فیلسـوف اسـت. اگـر توانـایی اندیشـیدن 

یلسـوف کاسـته منظم براي رسـیدن بـه ماهیّـت و وجـود چیـزي، کـه همـان دیالکتیـک اسـت، از ف
مانــد کــه هنــوز هــم فیلســوف اســت. دیالکتیــک نــوعی اســتدالل شــود، چــه چیــزي بــراي او می

منطقـی ـ عقلــی اســت کـه اگــر علمــی فاقــد آن باشــد، فلسـفه نیســت. پــس مقصــود افلــوطین از 
  که براي راهنمایی فیلسوف باید به او ریاضیات و دیالکتیک آموخت چیست؟ این

  ـ دیالکتیک3ـ18ـ 3ـ 2

ضیات که معلـوم اسـت چیسـت. آیـا دیالکتیـک چیـزي اسـت کـه ممکـن اسـت فیلسـوف ریا
ــف  ــوطین در تعری ــدارد؟ افل ــایی صــعود ن ــن صــورت، فیلســوف توان آن را نداشــته باشــد و در ای

ــک می ــد: دیالکتی ــوم آن «گوی ــافتن مفه ــز، و ی ــاره هرچی ــنظم درب ــایی اندیشــیدن م ــک توان دیالکتی
ــی گفــتن این ــه ذات آن چیســتاســت؛ یعن ــا چیزهــاي دیگــر دارد و چــه وجــوه ک ــی ب ، چــه فرق

هــا دارد و جــایش کجاســت، آیــا موجــود اســت یــا الموجــود؛ چندگونــه موجــود اشــتراکی بــا آن
حقیقی هسـت و چندگونـه الوجـود کـه غیـر از موجـود حقیقـی اسـت. دیالکتیـک دربـاره نیـک و 

  )4،3،1». (گوید؛ و همچنین درباره ابدي و غیر ابديغیر نیک نیز سخن می
ــد، چــه می ــر فیلســوف ریاضــیات و دیالکتیــک ندان ــد؟ دوم اینپــس اوالً اگ ــف دان ــه، تعری ک

دیالکتیــک از منظــر افلــوطین همــان حکمــت نظــري و عملــی اســت؛ بنــابراین، هرکســی کــه آن را 
بداند، به فلسفه آشناسـت، پـس نبایـد آمـوزش ریاضـیات و دیالکتیـک بـه عنـوان ابـزار صـعود بـه 
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  هاي فیلسوف نیز همین است.باشد؛ چون مهمترین آگاهی فیلسوف اختصاص داشته
از ایــن گذشــته، آمــوختن ریاضــیات و دیالکتیــک تنهــا بــه اندیشــه دربــاره امــور غیرمــادي و 

کنــد کــه بــه درســتی بیندیشــیم. آیــا کنــد. بــه تعبیــر دیگــر، ایــن دو کمــک میجســمانی کمــک می
ــه وســیلهصــعود و دســت ــر از آن ب ــه عقــل و فرات ــالِم ب ــایی ممکــن اســت؟  یابی ع ــه تنه فکــر ب

محصول فکر و اندیشه تا زمـانی کـه در حـوزه خـود حرکـت کنـد، جـز تصـورات و تصـدیقات و 
  صور علمی چیزي نیست.

آیا عالم عقل نیز مجموعه صـور علمـی اسـت کـه از طریـق فکـر بتـوان بـه آن دسـت یافـت؟ 
ل وجـود دارد کـه اگر نیست چه تناسـبی میـان صـور علمـی حاصـل از فکـر و فلسـفه و عـالم عقـ

یکی ابزار وصـول بـه دیگـري اسـت؟ و آیـا سـیر و حرکـت در مسـیر مقصـد متعـالی کـه عوامـل 
ــؤثر  ــدون عمــل و دیگــر عوامــل م ــه وســیله فکــر، ثمــربخش اســت و ب ــا ب فراطبیعــی اســت، تنه

  توان به آن دست یافت؟می
یـاد شـده) توان گفت: هر کـه یـا هـر فیلسـوفی کـه ریاضـیات و دیالکتیـک (بـه معنـاي آیا می

رسـد و آیـا تـاکنون چنـین بـوده اسـت؟ ثمـره و نتیجـه دیالکتیـک داشته باشـد، بـه عـالم عقـل می
). آیـا هـر کسـی کـه 4،3،1». (بخشـدمـا را از خطـا و سفسـطه و نادرسـتی رهـایی می«این است که

هـاي صـادق و پیراسـته از خطـا داشـته باشـد، بـه عـالم عقـل و بـاالتر از آن در اندیشه خود گزاره
ها را نادیــده گرفــت کــه افلــوطین مقصــود تــوان ایــن پرســشدســت یافتــه اســت؟ در صــورتی می

گونـه اسـت و فیلسـوف بـه نظـر او کـه آیـا همـیناي از فیلسوف داشـته باشـد. پاسـخ بـه اینویژه
غیر از فیلسـوف در تصـورات رایـج اسـت، در سـخنان افلـوطین بـه صـراحت نیامـده اسـت، ولـی 

  ه در ادامه خواهیم دید.کهایی به آن دارد اشاره
ــن نتیجــه روشــن میاز همــه این ــه ای ــم ب ــه بگــذریم، دســت ک ــا ک ــزار ه ــا اب ــه تنه رســیم ک

یابی به مقصد نهایی که فراتـر از طبیعـت اسـت، عقـل اسـت. ایـن نیـز ویژگـی دیگـر عرفـان دست
  غیردینی افلوطین است.

هـاي یـاد شـده پرسـشتوضیح بیشتر دیالکتیک از دیـدگاه افلـوطین کـه در واقـع پاسـخی بـه 
ــاوت دارد.  ــا جــدل در منطــق صــوري تف ــک از منظــر وي ب ــه دیالکتی ــن اســت ک ــز هســت، ای نی

یابی بـه کمـاالت معنـوي و خـروج از دیالکتیک افلـوطینی علـم یـا روشـی اسـت کـه بـراي دسـت
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آیـد، نـه بـراي بـه تمایالت زمینـی و پـرواز در عـالم بـرین و تمکـین و اسـتقرار در آن بـه کـار می
ــت آ ــا دس ــک ت ــوطین از دیالکتی ــف افل ــه تعری ــیاء، اگرچ ــدود اش ــاف و ح ــاهیم و اوص وردن مف
گردد، ولـی تردیـدي نیسـت کـه صـعود و عـروج بـه عـالم عقـل را اي به همین مفاهیم بازمیاندازه

رو، دیالکتیـک بـا جـدل مصـطلح متفـاوت اسـت مگـر دانـد؛ از ایـناز طریق دیالکتیـک ممکـن می
  ی و اوصاف ماهوي اشیاء، عالم برین باشد.که کسب همین مفاهیم ذهنآن

اگرچه تعابیر افلوطین بـا ایـن تعریـف نیـز سـازگار اسـت ولـی تفکـر، عمـل و حـاالت او بـا 
کــه تمــایلی بــه خودســتایی نداشــته، بلکــه از کــه او بــا اینچنــین چیــزي ســازگار نیســت، چــه این

ــز می ــد، پرهی ــته باش ــتایی داش ــانی از خودس ــه نش ــاري ک ــت، هرک ــرده اس ــر ک ــه تعبی ــه ب ـ بلک
ــفۀ  ــه فلس ــدي ب ــت، (درآم ــار داش ــود ع ــدن خ ــودن در ب ــی از ب ــاگرد وي، او حتّ ــوس، ش فرفوری

کنـد کـه بارهـا اتفـاق افتـاده اسـت کـه بـدن خـود را تـرك کـرده و بـه ).ـ تصریح می65افلوطین، 
کننــده در گــاه جمــالی خیــرهام و آنچیز خــارج شــده و در خــود فــرو رفتــهام و از همــهخـود آمــده

). بـه گفتـه خـودش، بارهـا مکاشـفه بـرایش حاصـل شـده 1،8،4ام. (ر.ك. برابر چشـم خـود دیـده
شـناختم، چهـار بـار ایـن حالـت بـرایش است و به گفته فرفوریـوس در مـدتی کـه افلـوطین را می

  ).23رخ داده است. (ر.ك. زندگانی، 
ــدن، خلســه بلکــه مکاشــفات بســیار باشــد، تصــور مفــاهیم ذه نــی و کســی کــه اهــل خلــع ب

شناسـد. ایـن اسـت کـه هـم دانـد و آن را عـالم بـرین نمیحدود ماهوي اشیاء را کمـال نهـایی نمی
  اي دارد و هم دیالکتیک. حکیم در نظر وي معنی ویژه

کـه گفتـه شـد، ابـزار صـعود بـراي فیلسـوف یکـی ریاضـیات اسـت و دیگـر به هرحال، چنان
شـد و دیالکتیـک بـراي پـرورش نفـس و دیالکتیک. ریاضیات بایـد بـراي پـرورش ذهـن و فکـر با

رســاند بلکــه گونـه باشــد، اگرچـه تعــابیر وي دربـاره آن، چنــین چیـزي را نمیدل. ظـاهراً بایــد این
دانـد کـه گمـان و تردیـد تعریف او از دیالکتیـک آن را نـوعی اسـتدالل، البتـه اسـتداللی یقینـی می

  زداید.را از نفس فیلسوف می
ــوط ــف افل ــر، تعری ــر دیگ ــه تعبی ــویی میب ــرا از س ــت؛ زی ــک دو پهلوس ــد ین از دیالکتی گوی

ــیاء را می ــت اش ــه ماهیّ ــت ک ــی اس ــک علم ــباهتدیالکتی ــاند، ش ــاي آنها و تفاوتشناس ــا را ه ه
ــوم میآشــکار می ــازد و معل ــو س ــر س ــرار دارد، از دیگ ــزي تحــت چــه جنســی ق ــه هرچی ــد ک کن
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قیقــی جــدا ســاخت، خیــر و تــوان امــور حقیقــی را از غیــر حمی کتیــکگویــد: بــه وســیله دیالمی
نیکی را از بدي بازشـناخت و بـاالخره نفـس بـه وسـیله دیالکتیـک از سـرگردانی عـالم حـس رهـا 

  ).1،3،4گزیند. (رك، شود و در عالم عقل سکنی میمی
آیا سـکنی گزیـدن در عـالم عقـل، آن هـم عـالمی کـه اولـین تعـیّن در هسـتی و فیضـان اَحـد 

هـا بدسـت آورد؟ دیالکتیـک ابـزاري مفـاهیم و ترکیـب آن است، چیزي اسـت کـه بتـوان از طریـق
جـا کـه نفـس را در آن«یابـد و است کـه فیلسـوف بـه وسـیله آن از جهـان محسوسـات نجـات می

ــدزار حقیقــت نامیــده اســت، میافالطــون چمــن زار (همــان). شــکّی نیســت کــه نــه چمــن». چران
هـا دسـت تـوان بـه آنه امـور میگونـحقیقت مفاهیم ذهنی و تصـوّرات اسـت و نـه بـه وسـیله این

  توان چنین چیزهایی را به افلوطین نسبت داد. یافت و نه می
ترین بخـش عقـل و اندیشـه گویـد، نـابکـه افالطـون مینویسـد: دیالکتیـک چنانافلوطین می

ــا هســتی حقیقــی و اســت و چــون عــالی ترین و پربهــاترین قابلیّــت ماســت، بــه ضــرورت بایــد ب
وکار داشته باشـد. بـه عنـوان علـم، بـا وجـود سـروکار دارد و بـه عنـوان عقـل پربهاترین چیزها سر

). ایـن بیـان کـامالً متفـاوت و رسـاتر از تعـابیر پیشـین وي 5،3،1چـه برتـر از وجـود اسـت. (با آن
است. بر این اساس حـوزه دیالکتیـک تنهـا مفـاهیم ذهنـی و صـور مـاهوي نیسـت، بلکـه کمتـرین 

نــوعی شناســایی اســت بــا وجــود ســروکار دارد و از آن جهــت آن وجــود اســت. از آن جهــت کــه 
  که عقل است با برتر از وجود سروکار دارد. 

ــز مقصــود وي از  ــم و عقــل چیســت و نی ــه چــه معناســت؟ مقصــود وي از عل ایــن ســخن ب
وجود و برتر از وجود چیسـت؟ آیـا مقصـود وي از عقـل، ذهـن و قـوه ادراکـی اسـت یـا مقصـود 

است کـه بـه خـاطر فیضـان اَحـد پدیـد آمـده اسـت؟ اگـر مقصـود، ذهـن و او از آن، اولین عالمی 
قوه ادراکی باشـد، دیگـر بـا برتـر از وجـود سـروکار نـدارد بلکـه بـا کمتـر و فروتـر از وجـود کـه 

  هاي آن است، سر و کار دارد.مفاهیم و صور حاکی از وجود و سایه
مفـاهیم سـر و کـار دارنـد، جا که ذهن و خیـال و دیگـر قـواي ذهنـی انسـان کـه بـا پس از آن

عقل نیستند، ـ زیرا عقـل بـا فراتـر از وجـود سـروکار دارد، ولـی ذهـن و ماننـد آن بـا فروتـر از آن 
ـ آیا منظـور ایـن اسـت کـه دیالکتیـک نیـز ماننـد نفـس دو روي دارد، روي بـرین و روي زیـرین؟ 

ســت، ســروکار روي زیــرین آن بــا وجــود و موجــودات فروتــر از خــود کــه طبیعــت و ماننــد آن ا
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شـناختی دارد و روي برین آن با برتـر از وجـود؟ ایـن عقـل بـه قرینـه مقابلـه بـا علـم، عقـل هستی
  شناختی. متعلّق و غایت این عقل حکمت عملی است.است نه معرفت

ــوطین او را  ــه افل ــان اســت ک ــا هم ــر از وجــود چیســت؟ آی ــرین «مقصــود از برت ــود آف موج
». هـا باشـدتوانـد خـود یکـی از آنچیز نمیمبـدأ همـه«گویـد: ). می1،2،5؟ (»داند و نـه موجـودمی

ــز 4،9،6( ــام موجــود را نی ــی ن ــه حتّ ــد اســت ک ــود، اَح ــر از وج ــا مقصــود او از برت ــاالخره آی ). ب
اندیشـد و توان بر او نهاد؟ آیا مقصـود او از عقـل، آن اسـت کـه دو نیـرو دارد کـه بـا یکـی مینمی

چــه را در فراســوي اوســت از ه یــاري نیــروي دیگــر، آننگــرد و بــچــه در خــود اوســت، میبــه آن
ــهود درمی ــق ش ــد و از آنِ خــود میطری ــازد؟ (ر.ك. یاب ــه 35،7،6س ــی اســت ک ــور عقل ــا منظ ). آی

همـان). آیـا عقلـی .ك. رآکنده از اشـتیاق عشـق اسـت، عـاري از خـرد و سرمسـت و سـرخوش؟ (
هرچــه غیــر اوســت، فــارغ پــرد و از یــاد اســت کــه بــا دیــدن صــاحبِ خانــه هــوش از ســر او می

  همان)..ك. رشود؟ (می
پـردازد به هرحال، دیالکتیک از نظر افلـوطین هـم علـم اسـت و هـم عقـل، هـم بـه وجـود می

هاي اسـتدالل و شناسـایی ماننـد و هم بـه برتـر از وجـود. مقصـود او از دیالکتیـک، جـدل و شـیوه
آورد و کتیـک بـه دسـت مـیآن نیست. افلـوطین منـزل و مقصـدي را کـه فیلسـوف بـه وسـیله دیال

  کند:گزیند، چنین توصیف میدر آن سکنی می
توانـد راه جـا کسـی میتـوان بـه آن رسـید؟ بـه آنجا چگونه جایی اسـت و از کـدام راه میآن

یابد که برحسـب اسـتعداد فطـري، عشـق بـه حـرکتش آورده اسـت و فیلسـوف بـه معنـی راسـتین 
ــه حقیقــت، طالــب معرفــت اســت؛ عاشــقِ  هــاي مــادي دردمنــدِ حســن اســت و زیباییاســت و ب

پـرد و بـه زیبـایی نفـس و سـازد بلکـه برتـر میشود؛ او را زیبـایی تـن خرسـند نمیحجاب او نمی
ــی ــوم و آداب روي م ــدالت و رس ــم و ع ــیلت و عل ــام فض ــز مق ــه نی ــن مرحل ــی در ای آورد، ول

گـذرد جـا نیـز مینرسـد و از آپـرد و بـه علّـت و سرچشـمه زیبـایی نفـس میشود و فراتر مینمی
رســد و چــون بــدین مقــام کــه حســن او ذاتــی اســت، میاالول یــا مبــدأ المبــادي تــا ســرانجام بــه 
  ). 2،9،5پذیرد. (ر.ك امان بود، درمان میرسید دردي که بی

تـوان رسـید بلکـه بایـد بـا پیداست که به این مقصود از طریـق مفـاهیم ذهنـی و ماننـد آن نمی
ــدان راه یافــت. امــا  ــج و مصــطلح نیســت. عقــل از نظــر عقــل ب ــه یقــین، عقــل رای چــه عقلــی؟ ب
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دهــد کــه عقــل، اندیشــۀ مــا بــه مــا چنــین وعــده می«نویســد: افلــوطین امــري دگــر اســت. او می
موجــودي حقیقــی و هســتی راســتین اســت، موجــودي اســت جــداي از عــالم محسوســات و همــه 

ــده ــدای ــاي دارن ــ3،9،5». (ها در آن ج ــتاد س ــده و اس ــل آفرینن ــت). عق ــان اس ــس جه ». ازنده نف
  (همان).

رسـد، عقـل را انـد، نفـس چـون بـه پختگـی میکـه برخـی گفتهعقل برتر از نفس اسـت و این
ــالقوه نمیپدیــد مــی ــالقوه اســت و عقــل بالفعــل و ب ــد، آورد، درســت نیســت، چــون نفــس ب توان

ــد آورد. (ر.ك.  ــدي ا). «4،9،5بالفعــل را پدی ــی و اب ــه ازل ». ســتعقــل موجــودي بالفعــل اســت ک
)5،9،5.(  

). 6،9،5گونـه کـه جـنس بـر انـواع و کـل بـر اجـزاء. (چیز محـیط اسـت، همانعقل بـر همـه«
ــل نیســت ــرون از عق ــتی بی ــیچ هس ــتی). «5،9،5». (ه ــه هس ــه هم ــتیی اســت ک ــود هس ها را در خ

ــده6،9،5، (»دارد ــه ای ــل، هم ــوان ک ــه عن ــل ب ــت، عق ــل اس ــده، عق ــر ای ــا) اســت. ). ه ها (= مثاله
چــه برتــر از وجــود اســت، ســروکار بــا آن«ر صــورت دیالکتیــک بــه عنــوان عقــل، ). در هــ8،9،5(

  ).5،3،1». (دارد
آیا فلسـفه و دیالکتیـک یکـی اسـت؟ نـه. دیالکتیـک اعـم از حکمـت نظـري و عملـی اسـت. 
از آن جهــت کــه اگــر کســی خطــا یــا سفســطه یــا اســتداللی نادرســت پــیش آورد، دیالکتیــک زود 

ــتی آن را درمی ــد و منادرس ــه اســت. (ر.ك. ییاب ــت بیگان ــه از حقیق ــد ک ــري 5،3،1دان ــۀ نظ ). جنب
شـکال اسـتنتاج سـروکاري نـدارد و دارد، ولی از آن هرچیـزي را کـه بـه او داده شـود «جـا کـه بـا اَ

). فراتـر از جنبـۀ نظـري 5،3،1، (»یابـداي شـبیه بـه ادراك حسـی درمیگونـهاز راه شهود درونـی به
ــی  ــل، مــدیون دیالکتیــک اســتاصــول فضــایل مبتنــی «اســت و حتّ ــر تعقّ ــه همــین 6،3،1». (ب ). ب

توانــد بــدون فضــایل (کلــی و جزئــی) دانــا و اهــل دیالکتیــک باشــد. خــاطر اســت کــه کســی نمی
  (ر.ك. همان).

  هاي فیلسوفـ ویژگی4ـ18ـ 3ـ 2

کـه از زمـین گفته شد که فیلسوف بـه وسـیله دیالکتیـک بـه پـرواز درخواهـد آمـد و بـدون آن
هـاي فکـري، خلقـی و رفتـاري وي را از اینـک ویژگی تواند بـه مقصـد خـود برسـد.جدا شود، می

ــی ــه اختصــار مطــرح م ــوطین ب ــن ویژگینظــر افل ــا ریشــه در شــناخت وي از انســان و کنیم. ای ه
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  جهان و خدا دارد. 
کـه ها را ـ چناندانـد و نـه سـختیهـاي مـادي میهـا را منحصـر بـه نعمتفیلسوف نه نعمت

  انگارد. در واقع نگاه وي به انسان و جهان نگاهی دیگر است. بدي میرسدـ به نظر می
تـرین هـدف مـاوراي ایـن به گفتۀ افلوطین، مـرد دانـا و حکـیم یـا کسـی کـه در طلـب بزرگ

جهانی است، هیچ یک از حـوادث در نظـر او بـزرگ نیسـت. چنـین کسـی هـیچ نعمـت عـادي را، 
و از دســت دادن ســلطنت یــا حتّــی ویرانــی  شــماردروایــی را بــزرگ نمیحتّــی ســلطنت و فرمــان

دانــد ... او اگــر قربــانی شــود، بــه خــاك هــم ســپرده نشــود، اســیر وطــنش را بــدبختی بزرگــی نمی
). 7،4،1دانـد، (گردد یا حتّـی عـروس یـا دختـرش را بـه اسـیري ببرنـد، هرگـز آن را بـدبختی نمی

شـم دیگـران و درد و انـدوه نمایـد کـه بـه چچیز به چشـم مـرد بـا فضـیلت همچنـان نمیزیرا همه
ــه اعمــاق درونــش راه نمی ــذّت ب ــاتوانی نفــس و ل ــه درون، دلیــل ن ــذّت و درد ب ــافتن ل یابــد. راه ی

که مرد با فضیلت ناتوان نیسـت. البتـه ایـن بـدین معنـی نیسـت کـه مـرد دانـا روي آن است و حال
ــود را در ب ــد، فضــیلت خ ــر روي دهن ــی اگ ــد، ول ــوادثی را آرزو کن ــین ح ــپر دادن چن ــان س رابرش

هــا بـه آســانی بــه درون او راه یابنــد. (ر.ك. ها و هیجــانگـذارد احســاسسـازد و ایــن ســپر نمیمی
8،4،1.(  

  هاي او به اختصار چنین است: ویژگی
). ســعادت را 14،4،1تــوجهی بــه بــدن، متــأثّر نشــدن از خوشــی و ناخوشــی زمینــی، (ر.ك. بی
ـــوي ندانســـتن، (ر.ك. در نعمت ). 8،4،1. ســـختی را نعمـــت دانســـتن، (ر.ك. )15،4،1هـــاي دنی

  ).1،2،1). اینان آدمیان راستین هستند. (2،9،9بردباري و شکوه نکردن؛ ( ر.ك. 
ــاد نمی ــه و فری ــه و گری ــکوه و نال ــدگی ش ــایع زن ــتین در وق ــان راس ــد، اینآدمی ــار کنن ــا ک ه

ــدگی ظــاهري دل ــه زن ــه ب ــه اشــکاند و نمیبســتهکســانی اســت ک ــد ک ــه ها و کارهادانن یشــان ک
کننــد، همــه بــازي اســت. تنهــا مردمــان جــدي بــه کارهــاي جــدي روي ســخت جــدي تلقــی می

گیرنــد کــه توانــایی کننــد و بــازي را کســانی جــدي میآورنــد و دیگــران کــاري جــز بــازي نمیمی
ــه کــار جــدي را ندارنــد و خــود نیــز بازیچــه اي بــیش نیســتند. مــردي جــدي کــه در پــرداختن ب

کم بایـد بـه ایـن امـر آگـاه باشـد کـه در میـان کودکـان جویـد، دسـتهـا شـرکت میهـاي آنبازي
  ). 15،2،3افتاده و نقش اصلی خود را کنار گذاشته است. (ر.ك. 
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  ـ صعود یا جدایی نفس از بدن19ـ 3ـ 2

آیا جـدا شـدن نفـس از بـدن همـان صـعود آن اسـت یـا عـالوه بـر آن بـه امـور دیگـري نیـز 
بــه تفصــیل خــواهیم گفــت، جــدایی از بــدن بــه تنهــایی  کــه در جــاي دیگــرنیازمنــد اســت؟ چنان

صـعود نفـس و جـدا شـدنش، تنهـا جـدا شـدن «براي صعود آن، بسنده نیست. بـه گفتـه افلـوطین، 
و فـرود آمـدن آن، » شـدن«از تن نیست، بلکه جـدا شـدن از همـه چیزهـایی اسـت کـه در جریـان 

یین، ذاتــی دیگــر ـ یــا بــدان افــزوده شــده اســت. نفــس در هنگــام فــرود آمــدنش بــه جهــان پــا
  ).12،1،1». (آیدآید و این ذات دیگر است که فرود میتصویري ـ از او پدید می

چه که اینـک در زمـین بـه نـام نفـس وجـود دارد، همـانی نیسـت کـه در فراتـر از بنابراین، آن
تــوان گفــت حقیقــت تــوان گفــت کــه تصــویر آن اســت، هــم میزمــین حضــور داشــت. هــم می

باشـد. ایـن ذات کـه بـه » دیگـر«ولی نه حقیقتی که کامالً بـا نفـس عـالم بـرین  دیگري شده است،
خاطر پیدایش تغییـرات متعـدّد، غیـر از نفـس عـالم بـرین شـده اسـت، بایـد بـه وضـعیت پیشـین 

چـه سـبب شـده اسـت تـا نفـس غیـر از خود باز گردد تا بتواند به اصل خود رجوع کنـد. دقیقـاً آن
نی شـدن اسـت، پـس بایـد از زمینـی شـدن بـرون شـود. بـه تعبیـر ذات اصلی خود شده باشد، زمی

  ).1،2،1». (ناچار باید از این جهان بگریزیم«افلوطین، 
ــه ــرین ب ویژه در گریــز از ایــن جهــان فــرودین، اگرچــه بــه معنــی ورود و اســتقرار در عــالم ب

ه اسـباب چـه کـهمه عوالم نیسـت، ولـی بـه عنـوان اولـین قـدم بایـد از آن بیـرون رفـت. البتـه آن
  تواند در ادامه، آدمی را به عوالم فراتر برساند. گریز از این عالم شده است، می

  ـ چگونگی گریز از جهان20ـ 3ـ 2

ــوطین می ــد: افل ــه می«پرس ــان چگون ــت؟از جه ــوان گریخ ــان » ت ــخ را از زب ــان). و پاس (هم
یه خـدا تـوانیم از ایـن طریـق کـه شـبیه خـدا شـویم و هنگـامی شـب«کنـد: افالطون چنـین بیـان می

  ). 176تئوس، ته(ته». شد که از روي بینش در راه عدل گام برداریم و با فضیلت زندگی کنیم
ــه خــدا، از نظــر وي، در راه عــدل گــام برداشــتن اســت و عــدل، از نظــر وي، جــامع  تشــبّه ب

هاي هـا، فضــیلتداري، دلیـري، بیــنش) اسـت کــه هـر کــدام از آنگانه (خویشــتنهاي سـهفضـیلت
یاري را در خـود دارد. در واقـع عـدالت پیشـه کـردن، در راه عـدل گـام برداشـتن و بـا فضـیلت بس
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  زندگی کردن، همه تعبیر دیگري از شبیه خدا شدن است.
هایی را دارد کــه مگــر خــدا چنــین فضــیلتگــردد. نخســت اینجــا دو پرســش مطــرح میاین

کــه آیــا کســب چنــین این کــه بــه دســت آوردن آن ســبب شــود مــا بــه او شــبیه گــردیم؟ و دیگــر
هایی بـراي مـا ممکـن اسـت و چگونـه؟. پاسـخ افلـوطین بـه پرسـش دوم ایـن اسـت کـه: فضیلت

بـریم کـه این سخن کـه مـا بایـد هماننـد او شـویم، پـذیرفتنی اسـت؛ زیـرا در جهـانی بـه سـر می«
  ).1،2،1». (زیر فرمان اوست

ننـدي بـا او بسـنده نیسـت؛ پیداست که بـه سـر بـردن در چنـین جهـانی بـه تنهـایی بـراي هما
ها شـوند، غیـر از انسـانها در ایـن جهـان هسـتند در حـالی کـه همـه چـون او نمیزیرا همه انسان

شـوند، پـس بایـد بـراي هماننـدي بـا او بـه چیـزي فراتـر از بـودن در نیز هستند، ولی چون او نمی
اسـت. اگـر تنهـا » بـودنزیـر فرمـان او «جهان بیندیشیم. نکته اساسی در نظریـه اخالقـی افلـوطین، 

اصلِ بودن در جهـان بـراي هماننـدي، بسـنده بـود، دیگـر قیـد زیـر فرمـان او بـودن، بیهـوده بـود. 
کنـد کـه مـا نیـز چـون که جهـان زیـر فرمـان اوسـت در صـورتی در ایـن راه بـه مـا کمـک میاین

ت. هاي یادشــده اســجهــان زیــر فرمــان او باشــیم. بــه فرمــان او بــودن، راه عملــی کســب فضــیلت
، همانند او شدن ممکن است و ثانیا به فرمان او بودن، راه آن است.   پس اوالً

اشاره به این نکته الزم است که زیـر فرمـان او بـودن اگـر تنهـا تکـوینی باشـد و نـه تشـریعی، 
گـذارد؛ زیـرا همـۀ جهـان زیـر فرمـان اوسـت و از ایـن جهـت تفـاوتی راهی پیش پـاي نفـس نمی
ت، پـس زیـر فرمـان او بـودن نسـبت بـه انسـان، بایـد بیشـتر از تکـوینی میان انسان و غیـر او نیسـ

  باشد و در این صورت وجود هادي یا نبیّ الزم است. 
کـه معلـوم شـود خـدا ولی پاسخ به پرسش نخسـت نیـاز بـه شـرح بیشـتري دارد. پـیش از آن

ــه  ــردد ک ــوم گ ــد معل ــین صــفاتی را دارد، بای ــن خــدا کیســت«چن ــا مقصــود 1،2،1». (ای از او ). آی
ناپذیر اسـت؟ یـا عقـل اسـت کـه اولـین موجـود اسـت؟ یـا نفـس است که به کلّی توصـیف» اَحد«

  کلّی است که جهان، تصویر او و او در کار تدبیر جهان است؟
ها را بـه کمـال ایـن خـدا کیسـت؟ آیـا آن ذاتـی اسـت کـه همـه فضـیلت«پرسـد: افلوطین می

ــه  ــر او ک ــاکم ب ــل ح ــان و اص ــس جه ــی نف ــت، یعن ــابداراس ــی اعج ــت؟داراي معرفت » انگیز اس
دهنده ایـن اسـت کـه مقصـود از خـدا کـه هماننـدي بـا او بهتـرین شـرط (همان). این تعبیـر نشـان
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آن، نفـس کلّـی اسـت. تعبیـر گریز از این جهان است، نه اَحـد اسـت و نـه عقـل. بلکـه مقصـود از 
اگــر آن خــدا روي در «نویســد: کنــد. وي میســازد ایــن نکتــه را تأییــد میدیگــري کــه مطــرح می

شـود جهان حقایق معقول دارد کـه نفـس مـا نیـز در تـالش رسـیدن بـه آن اسـت، پـس معلـوم می
  (همان). ». آیدکه نظم و فضیلت براي ما نیز از همان جهان می

دهنده ایـن اسـت کــه خـدایی کـه بایـد بـراي گریـز از جهـان، بــا او عبـارت یـاد شـده، نشـان
کـه نفـس جهـان اسـت، اصـل حـاکم بـر آن اسـت؛ روي در جهـان همانند شـویم، عـالوه بـر ایـن

جـا نظـر دارد کـه نفـس مـا نیـز بـراي رسـیدن بـه آن در تـالش اسـت. ایـن معقول دارد؛ بـه همان
تعابیر با نفس کلّی تناسب دارد نه با عقـل و نـه بـا اَحـد؛ زیـرا عقـل، خـود جهـان معقـول اسـت و 

جـایی رو، روي بـه هـیچهـر وصـفی اسـت؛ از ایـنروي در جهان معقول ندارد و اَحـد پیراسـته از 
  ندارد.

پس مقصود از خدا، نفس کلّی اسـت و آدمـی بـراي گریـز از ایـن جهـان بایـد بـا نفـس کلّـی 
ــدا  ــا خ ــدي ب ــرایط و آداب همانن ــیف ش ــس از توص ــر پ ــایی دیگ ــوطین در ج ــود. افل ــد ش همانن

». پیـروان خـداي نخسـتینچنین کسی واقعاً خـدا شـده اسـت، آن هـم خـدایی در زمـره «گوید: می
 خـداي نخسـتین). پس یقیناً مقصود از خدا، اَحـد نیسـت؛ یـا عقـل اسـت و یـا نفـس. اگـر 6،2،1(

توانــد دهــد کــه مقصــود از خــدایی کــه انســان میاَحـد باشــد، مقصــود از عبــارت اخیــر، نشــان می
 داد کــه مقصــود، نفــس اســت.هــاي پیشــین نشــان مــیهماننــد او شــود، عقــل اســت، ولــی عبارت

  کدام یک مقصود افلوطین است؟
طور مثـال بـه تـوان تردیـد کـرد. بـهراسـتی داراي همـه آن فضـایل باشـد، میکه خدا بهدر این
دار و دلیـر باشـد؛ زیـرا بیـرون از او چیـزي نیسـت تـا توان پذیرفت کـه خـدا خویشـتنآسانی نمی

را نـدارد، میـل بـه  آور باشـد و چیـزي بـراي او مطبـوع نیسـت کـه بگـوییم چـون آنبراي او ترس
آور نیســت، نترســیدن و دلیــري نیــز ). و چــون چیــزي بــراي او تــرس1،2،1داشــتن آن دارد (ر.ك. 

گونـه کـه چـون چیـزي بـراي او مطبـوع نیسـت و در نتیجـه بـه چیـزي معناسـت. همانبراي او بی
ابـر داري بـا مقاومـت در بردار اسـت؛ زیـرا خویشـتنتـوان گفـت کـه او خویشـتنمیل نـدارد، نمی

  آید.ها پدید میمیل
(افالطــون، » دانیم، دارا باشــدرود او فضــایلی را کــه مــا فضــایل اجتمــاعی مــیاحتمــال نمــی«
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ماننـد دانـایی کـه ویـژه موجـود متفکّـر اسـت یـا شـجاعت ). «434ــ 427جمهوري، کتاب چهارم، 
عقـل و  داري کـه زاده همـاهنگی تمـایالت بـا قـوهکه از جزء دلیر نفس ناشـی اسـت یـا خویشـتن
  ).1،2،1». (ها استاندیشه است، یا عدالت که حاصل توافق آن قوه

نســبت دادن چنــین صــفاتی بــه موجــوداتی کــه فراتــر از طبیعــت باشــند و جســمانی نباشــند، 
خردپــذیر نیســت. تــا درگیــري و مخاصــمه و تــرس از خطــر وجــود نداشــته باشــد و غلبــه بــر آن 

ــل کــه عــالم شــت؛ و در عــالم ایــدهحاصــل نشــود، شــجاعت و دلیــري وجــود نخواهــد دا ها و مُثُ
هــایی انــد، چنــین ویژگیآن گــرد آمدهنفــس کلّــی اســت و خــدایان یــا اربــاب جهــان طبیعــت در 

وجــود نــدارد، پــس خــدایان چنــین فضــایلی هــم ندارنــد، یعنــی امکــان اتّصــاف آنــان بــه چنــین 
  رذایل است، دارند.ها را که که این فضایل را ندارند، ولی ضد آنفضایلی نیست؛ نه این

ــا خــدا فضــیلت ــا آنآی ــوان از طریــق هماننــدي ب هــا از ایــن جهــان هاي دیگــري دارد کــه بت
تـري باشـد کـه بـا خـدا ها درباره خـدا بـه معـانی دقیـقگریزان شد؟ آیا ممکن است همین فضیلت

 دار باشـد، ولـی نـه بـه معنـایی کـه آدمـی بـدان متّصـفطور مثـال خویشـتننیز سازگار باشـد؟ بـه
تـوان گردد؛ دلیر باشد ولی نه بـه معنـاي انسـانی آن؟ و بـر فـرض کـه چنـین باشـد، چگونـه میمی

هاي آدمـی هایی کـه خـدا دارد و از نـوع فضـیلتها هماننـد شـد. هماننـد شـدن بـه فضـیلتبه آن
  نیست و ما بدان آگاهی نداریم، چگونه ممکن است؟

ــه فضــیلت ــکّی نیســت ک ــاوت از فضــیلتش ــی متف ــدان هاهاي اله ــی فق ــت، ول ــی اس ي آدم
هـا مـانع از هماننـدي بـا او نیسـت؛ زیـرا اگـر بایـد هماننـد او شـویم و بـه صـفات او آگاهی به آن

ــق فضــیلت ــابیم، از طری ــق شــباهت ی ــه از طری ــین مقصــدي خــواهیم رســید ن ــه چن ــی ب هاي آدم
ــیلت ــدا، از فض ــه خ ــبّه ب ــراي تش ــع ب ــت و در واق ــناخته اس ــا ناش ــر م ــه ب ــدا ک ــفات خ ها و ص

  بریم.هاي آدمی سود مییلتفض
ــوطین می ــد: افل ــیلت«نویس ــن راه، فض ــا در ای ــی بیآی ــه کل ــاعی ب ــه، فایدههاي اجتم ــد؟ ن ان

ــه خــدا، از آن فضــیلتنمی ــراي شــبیه شــدن ب ــه ب ــوان گفــت ک ــیج ســودي نمیت ــا ها ه ــریم. م ب
ــی ــیلتم ــه از آن فض ــانی ک ــنّتی، کس ــان س ــه در زب ــی خواها بهرهدانیم ک ــان اله ــد، آدمی ــده ورن ن
». اندها هماننـد خـدا شـدهرو، باید بپـذیریم کـه آن کسـان در پرتـو همـین فضـیلتشوند؛ از اینمی

)1،2،1.(  
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ها هاي یـاد شـده آدمـی، وسـیله و راهـی بـراي هماننـدي بـا فضـیلتدر واقع کسـب فضـیلت
یابی بـه مقصـد، کسـب ها مقصـود نیسـت، ولـی راه دسـتیا صفات الهی است. خودِ ایـن فضـیلت

توانــد شــد، هــر چنــد خــدا و اگــر بپــذیریم کــه آدمــی هماننــد خــدا می«ها اســت؛ فضــیلت همــین
هاي مـا نباشـد، مـانعی نخواهـد بـود کـه مـا، هرچنـد از جهـت هایی از نوع فضـیلتداراي فضیلت

هاي خـود، شـبیه ذاتـی گـردیم کـه خـود داراي توانیم شـد، بـه یـاري فضـیلتفضیلت شبیه او نمی
  (همان)». هاي ما نیستلتهایی همانند فضیفضیلت

ــیلت ــباهت فض ــیلتش ــه فض ــا ب ــباهت و هاي م ــد ش ــاوت آن دو، همانن ــز تف ــدا و نی هاي خ
ــا معقــول اســت.  ــه آن «تفــاوت محســوس ب ــه معقــول نیســت ولــی ب ــه محســوس، عــین خان خان

کــه شـبیه شــدن مـا بــه آن . همــین مختصـر کــافی اسـت بــراي نشـان دادن اینشــده اسـت» شـبیه«
  (همان)». جا هم فضیلت باشدلت، مستلزم آن نیست که در آنمنبع، به یاري فضی

هاي هاي اجتمـاعی بـود. آیـا فضـیلتچه گفته شد، شـبیه شـدن بـا خـدا از طریـق فضـیلتآن
ــز وجــود دارد کــه از طریــق آن ــه افلــوطین، دیگــري نی ــه گفت ــه خــدا هماننــد شــد؟ ب ــوان ب هــا بت

هماننــد خداشــدن در گریــز از هســتی : «گویــددهــد. وي میافالطــون راه دیگــري را نیــز نشــان می
ــانی اســت. ــن جه ــه(ته» ای ــق نمی176تئوس، ت ــاعی را، فضــیلت مطل ــمارد، ). وي فضــایل اجتم ش

ــیلت ــه فض ــایل را هایی میبلک ــه فض ــت. او هم ــش اس ــاعی، داراي نق ــدگی اجتم ــه در زن ــد ک دان
ــتثناء  ــدون اس ــدن«ب ــاك ش ــد. (ر.ك. می» پ ــیلت3،2،1دان ــاعی می). فض ــه توهاي اجتم ــد مقدم ان

  توان به خدا همانند شد. ها میهاي مطلق باشد که از طریق آنفضیلت
هــاي آن اســت و بــه پنــدارهاي آن دل نفــس کــه بــه خــاطر آمیــزش بــا بــدن، محکــوم هیجان

ها گـاه کـه از بـديبندد و به بدي آلوده گشته است و بـدین جهـت بـه خـدا شـباهت نـدارد، آنمی
  استه گردید به خدا شباهت یافته است.ها آرپیراسته شد و به فضیلت

بـه جـاي مشـارکت در پنـدارهاي تـن، اهـل عمـل باشـد، در «وقتی شـباهت یافتـه اسـت کـه 
دار باشـد؛ از جـدایی از تـن نهراسـد این صورت داناسـت؛ پیـرو امیـال تـن نباشـد یعنـی خویشـتن

دل باشـد. اگـر ایـن یعنی دلیر باشد، عقل بر او حاکم باشد و تمـایالت پیـرو عقـل باشـند یعنـی عـا
اسـت، هماننـد خـدا شـدن بنـامیم، سـخن بـه حـق هیجان فـارغ حالت نفس را که فعّالیت عقلی از 

ــه ــدي». ایمگفت ــتن از ب ــرد گش ــدن و مج ــاك ش ــس پ ــان). پ ــه ها و آلودگی(هم ــدي ب ــا، همانن ه
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  خداست. 
ــهپــاکی، رهــایی نفــس اســت از همــه«پــاکی چیســت؟   ). مقصــود از پــاك،4،2،1». (چیز بیگان

ــد تجــرّد در حکمــت اســالمی اســت؛ از ایــن ــز از ایــن رو، میچیــزي همانن ــوان گفــت کــه گری ت
پـذیر اسـت و پـاکی و تجـرّد یعنـی جهان از طریق همانندي به خـدا و پـاك شـدن یـا تجـرّد امکان

  رهایی از اغیار.

  ـ چگونگی عروج21ـ 3ـ 2

ــرازین و میچنان ــرودین، ف ــه اســت؛ ف ــه شــد نفــس داراي ســه مرتب ــز کــه گفت ــۀ آن دو؛ و نی ان
گفته شد که وطـن اصـلی نفـس، عـالم بـرین اسـت و در جهـان فـرودین چـون غریبـی دور افتـاده 

افتـد و اي از وطـن اصـلی خـویش، بـه یـاد آن میاز وطن خویش است که بـا مشـاهده هـر نشـانه
ا نـواز یـکـه بـا شـنیدن آواز و نغمـه زیبـا و گوششـود، چنانشوق بازگشت بـه آن در او ایجـاد می

کنـد و اشـتیاق بـه بازگشـت بـه نواز، وطـن حقیقـی خـود را یـاد میدیدن تصویر تنی زیبا و چشـم
هــاي خــویش را بــا شــوید و بســا کــه اگــر بالچیز میشــود و دســت از همــهور میآن در او شــعله

  الي و لجن آلوده نکرده باشد، به سوي آن پرواز کند.
ه سـوي مقصـد اصـلی خـویش کـه توانـد بـاینک ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه چگونـه می

هــاي عملــی و نظــري وطــن حقیقــی اوســت، بــازگردد؟ مقــدمات و ابزارهــاي آن کــدام اســت؟ راه
  که براي این بازگشت وجود دارد، چیست؟ شرایط هرکدام و موانع آن از چه قرار است؟

ترین درجـه وجـود کـه طبیعـت و زمـین اسـت، در دورتـرین از نگاه افلـوطین نفـس در پـایین
ــاالت و ویژگی نقطــه ــین خــاطر ح ــه هم ــرار دارد و ب ــه در از وطــن اصــلی خــویش ق ــایی را ک ه

آن جهــان کمتــرین نشــانه را بــه همــراه خــود کنــد و از وطــن اصــلی خــویش داشــته، فرامــوش می
توانـد سـبب دوري بیشـتر او از وطـن خـود اي از وطـن اوسـت، خـود میچه کـه نشـانهدارد و آن

کـه شـهوات و تعلّقـات زمینـی اسـت، اگـر ابـزار صـعود او نشـود هاي وطـن او شود؛ زیـرا نشـانه
بلکه نفـس را بـه خـود جـذب کنـد و در خـود نگـه دارد و بـراي کسـب آن بـه تـالش و فعالیـت 

ــز میوادارد، چنان ــین نی ــه و حــرص و عــداوت روي خواهــد آورد و کــه چن ــه ظلــم و کین ــد، ب کن
  ر حدّ توان و استعداد. این یعنی فروتر رفتن در زندان یا به پستی گراییدن د
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اند؛ تـن هماننـد این جهان بـراي نفـس هماننـد زنـدانی اسـت کـه او را در آن بـه بنـد کشـیده
اند. اند و او را اسـیر سـاختههـاي خـروج را بـر او بسـتهسلول یا زندان انفرادي اسـت کـه همـه راه

ــراي بیــرون رفــتن از آن و ــدان در بنــد شــده اســت و راهــی ب آزادي خــود  نفســی کــه در ایــن زن
ــه خوشــی ــذیرد و ب ــرد و شــرایط موجــود را بپ ــه آن خــو گی ــر ب ــدارد، اگ ــذّتن هاي آن دل ها و ل

ببندد، به زشتی و قـبح و ناپسـندي گرفتـار خواهـد شـد و خـود را آلـوده بـه لجـن خواهـد کـرد و 
ــه شــهوت ــذّتهرچــه بیشــتر ب ــودگی آن ها و ل ــر آل ــه ســهم خــود ب هاي زودگــذر کــه هرکــدام ب

  جویی خواهد شد.عادت خواهد کرد و بنده حرص، شهوت و کینهافزاید، می
ــن میل ــتن آن در ای ــرو رف ــودگی بیشــتر نفــس و ف ــبب آل ــه آن، س ــوط ب ــاي مرب ــا و رفتاره ه

هاي آن، کــه شــود و بــه تعبیــر دیگــر، مــانع از تماشــاي وطــن اصــلی خــویش و نشــانهزار میلجــن
ــل و اندیشــه اســت، میزیبایی ــه عق ــوط ب ــرار هــاي ضــخیمرا در حجاب شــود و اوهــاي مرب تر ق
ــا ســایهمی ــن صــورت او تنه ــده دهــد. در ای ــین دی ــف در زم ــه در اشــکال مختل ــایی را ک هاي زیب
ــاهده میمی ــود، مش ــه آنش ــد و ب ــا دل میکن ــاي ه ــاي وجوده ــانع از تماش ــود م ــن خ ــدد و ای بن

یط و ســازد، پــس همــه شــراگــردد و هرچــه بیشــتر او را از وطــن اصــلی خــود دور میحقیقــی می
مقــدّمات مانــدن در ایــن زنــدان و فــرورفتن در گــل و الي آن، فــراهم اســت و بســا کــه پیامــد آن، 

  ماندن همیشگی در این زندان باشد.
ولی از سـویی، نفـس موجـودي آسـمانی اسـت و اگرچـه در زنـدان تـن گرفتـار شـده اسـت، 

الي و لجـن اسـت ولی گـوهر آن آسـمانی اسـت و بنـابراین، ذات آن پـاك و پیراسـته از هـر نـوع 
شـود. بـه تعبیـر دیگـر، گـاه زمینـی نمیها بر او عارض شـده اسـت، پـس گـویی هیچو این آلودگی

هــا هــاي زمینــی درآمیختــه اسـت و چــون ایــن آلودگینفـس حقیقتــی آســمانی دارد کــه بـا آلودگی
در گوهر ذات آن وجود نـدارد بلکـه پوششـی بـراي آن گـوهر خواهـد بـود؛ بنـابراین، امیـد بـراي 

  تواند خود را از این زندان و الي و لجن آن نجات دهد.پالودن آن بسیار است و نفس می
نویسـد: نفسـی کـه بـه ظلـم روي آورده و آکنـده از تمـایالت شـهوي بـاره میافلوطین در ایـن

ــه این ــه هم ــده اســت ـ ک ــرس و حســد ش ــا ذات او و ت ــرون از ذات اوســت و ب ــوري بی ــا ام ه
بسـتن بینـد ... او بـه سـبب دلچـه را بایـد ببینـد، نمیه اسـت تـا آنپیوندي ندارد ولی ـ سبب شـد

ــذّت ــه ل ــا تــن و امــور مــادي، آراســتگی و جمــال خــود را از دســت ب هاي شــهوي و پیوســتگی ب
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زار افتـاده و چنـان بـه الي و لجـن آلـوده شـده اسـت کـه مانـد کـه در لجـندهد و به کسی میمی
شـود. هرگـاه بخواهـد بـار دیگـر همـان جمـال و چیزي جـز الي و لجـن در ظـاهر او دیـده نمـی

آراســتگی خــود را بیابــد، بایــد خــود را بشــوید و پــاك ســازد و ماننــد گذشــتۀ خــود شــود. پــس 
تــوان گفــت کــه زشــتی و قــبح نفــس، معلــول آلــودگی و فــرورفتن در مــنجالب جســم و تــن می

سـمانی خـالص است. وقتی از شهوات بدنی کـه بـا آن آمیختـه اسـت، جـدا شـود و از تعلّقـات ج
ــردد؛ ویژگی ــد، گ ــویش برس ــلی خ ــرّد اص ــه تج ــد؛ ب ــود بزدای ــی را از خ ــدورات زمین ــا و ک ه

  ).5،6،1شود. (ر.ك. هاي عارض بر او، برطرف میزشتی
بایـد بکوشـیم تـا خـود را در او بیـابیم، چـه، در «به تعبیر دیگر، در حال عـروج بـه سـوي او، 

خـواهیم چـه را میولـی نخـواهیم توانسـت آناین صورت خـواهیم توانسـت در خـود او بنگـریم، 
به زبان بیاوریم. بایـد او را در حـالی کـه خـود ثابـت و سـاکن اسـت، بنگـریم و هرگونـه مفهـومی 

کـه در بنـد امـور بیرونـی اسـت، معرفـت و عـدالت نفـس هنگامی). «19،8،6». (را به یک سو نهـیم
ردد کـه بـه خـود خـویش بـازگردد و در گـتواند ببیند، بلکه هنگـامی بـه ایـن کـار توانـا میرا نمی

  ).10،7،4». (حال اندیشیدن، خود خویش را دریابد
هـاي عارفـان مسـلمان بـه سـالکان تـوان بـا سـفارشاي میاین دستورات افلوطین را تـا انـدازه

  به بعد). 30نوسفر مقایسه کرد. (ر.ك. رسالۀ لبّ اللباب، صفحۀ
کــه، ن، زمینــه آلــودگی نفــس اســت. دوم اینپــس اوالً در زمــین بــودن و در زنــدان تــن مانــد

کـه، جـدا شـدن نفـس هـا در ذات آن راه نـدارد، بلکـه عـارض بـر آن اسـت. سـوم ایناین آلودگی
سـازد و آن را بـه سـفر بـه مقصـد هـا، ذات و گـوهر نفـس را آشـکار میاز این شـهوات و آلودگی

ــر آشــناي اخــالق شــرقی، راه رخــویش تشــویق و کمــک می ــه تعبی هــایی نفــس از ایــن کنــد و ب
  زندان، تزکیه است.

  یابی به پاکی هاي دستـ راه22ـ 3ـ 2

ــا چــه انــدازه ــا خــدا و پــاکی، ت تــوان بــه آن دســت ضــرورت دارد و چگونــه می هماننــدي ب
ویژه در هاي عملـی نیـز توجـه دارنـد و بـههایی کـه بـه جنبـهیافت؟ ایـن پرسـش در همـه فلسـفه

ــ ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــان از اهمی ــهعرف ــار نظری ــب، اعتب ــرا اغل ــکار ت؛ زی ــل آش ها در عم
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رو، اگـر پـاك شـدن، راه و شـیوه معینـی نداشـته باشـد، نظریـه پـاکی بـه تمامیّـت گردد؛ از ایـنمی
  رسد.خود نمی

ــین مســأله ــه چن ــرداختن ب ــراي پ ــوطین ب ــن پرســش را مطــرح میافل ــه نفــس اي، ای ســازد ک
گون و انــدوه و احساســات چیــره گــردد و هــاي گونــاتوانــد بــر خشــم و میــل و هیجانچگونــه می

  تواند از تن جدا شود؟ پاسخ وي بدین پرسش، از این قرار است:تا چه اندازه می
هـا آزاد توانـد بـه خـود بـاز گـردد و در خـود فـرو رود و خـود را از هیجاننفس هنگامی می«

هایش خسـتگی سازد که اجازه ندهد تن از لذایـذ، جـز آن مقـدار کـه بـراي تسـکین دردهـا و رفـع
هــا نیســت بــا بردبــاري تحمّــل کنــد و در کــافی اســت، بهــره ببــرد؛ دردهــایی را کــه گریــزي از آن

سـو هـاي تـن خـود را نبـازد و تـرس را بـه یـکهاي تن شـریک نشـود و در برابـر امـواج میلرنج
آور وجـود نـدارد؛ هرگونـه احسـاس شـدیدي را کـه بـه او روي بنهد، زیـرا بـراي او چیـزي تـرس

گـاه کـه ایـن احسـاس هشـدار طبیعـت در مـورد خطـري باشـد؛ بـه ورد، سر بکوبـد، مگـر آنآمی
هیچ بدي نگراید؛ در خـوردن و نوشـیدن بـه حـدّ نیـاز بسـنده کنـد؛ در پـی لذایـذ شـهوانی نـرود، 

  ).5،2،1جز بدان مقدار که براي تسکین غریزه تابع، خِرد ضروري است. (
ــ ــرورت، تحمّ ــدّ ض ــز در ح ــذ ج ــاك از لذای ــختیامس ــا و س ــر ل درده ــت در براب ها، مقاوم

هــایی اســت کــه بــه نظــر افلــوطین خــوري از مهمتــرین گامهــا، از میــان برداشــتن تــرس و کممیل
تر سـازد تـا بتوانـد بـه روشـنی بایـد تـن را ضـعیف«یابی به پـاکی بایـد برداشـته شـود. براي دست

کنـد بلکـه فربهـی تـن را کمتـر می ببیند که انسان راستین غیـر از انسـان بیرونـی اسـت ... نـه تنهـا
ــا اینبــه تــن اعتنــایی نمی کوشــد تندرســتی را نگــاه دارد، آرزو کــه میکنــد تــا ضــعیف شــود ... ب

  ).14،4،1». (کند که به هر قیمت از بیماري و درد فارغ بماندنمی
آیا کسی که به ایـن درجـه از اعتـدال دسـت یابـد، بـه پـاکی رسـیده اسـت و بـا خـدا هماننـد 

توانـد بـدان دسـت که چنین کسی بـه کمـالی رسـیده اسـت کـه کمتـر کسـی میست؟ در اینشده ا
هــاي خــود را برطــرف ســاخته اســت، یابــد، شــکّی نیســت و در ایــن نیــز کــه او بســیاري از نقص

دیگـر گنـاهی «اي رسـیده اسـت کـه بـه تعبیـر افلـوطین، بازهم تردیـدي نیسـت. او اینـک بـه پایـه
  ). ولی آیا با خدا همانند شده است؟6،2،1( ».ندارد و هرچه کند نیک است

اگر چنـین کسـی در ایـن جایگـاهی کـه قـرار گرفتـه اسـت، بـه تمکـین رسـد و هرگـز حتّـی 
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بدون اراده، در دام تمایالت فرو نیفتـد، بـا خـدا هماننـد شـده اسـت، ولـی اگـر اهـل تلـوین باشـد 
اسـت، ولـی بـا خـدایی و به تمکین نرسـد، اگرچـه از گنـاه رهـا شـده اسـت و هرچـه کنـد، نیـک 

  شدن فاصله بسیار دارد. 
ــرد، بیافلــوطین می ــه یکــی از آن تمــایالت شــود، آننویســد: اگــر ایــن ف کــه بخواهــد، فریفت

گردد کـه در عـین حـال، هـم عقـل (= خـدا) اسـت و هـم دمـون. بـه عبـارت موجودي دوگانه می
دایی نیسـت) ولـی شـود کـه فضـایلش از نـوعی دیگـر اسـت، (یعنـی خـدیگر، داراي همراهـی می

هــم خــدایی در هــا نیفتــد، واقعــاً خــدا شــده اســت، آنروي در دام تمــایالت و هوساگــر بــه هــیچ
  ).6،2،1زمره پیروان خداي نخستین. (ر.ك. 

ــه ــه نکت ــان ب ــنم و آن ایندر پای ــاره ک ــري اي اش ــک، ام ــردان نی ــا م ــدي ب ــه همانن ــه اگرچ ک
سـت، ولـی مقصـود اصـلی نیسـت، بلکـه پسندیده است و خود راهی به سوي کمـال ویـژة آدمـی ا
وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه هماننـد عقـول «همانندي با خدا مقصد اصلی است. بـه تعبیـر افلـوطین، 

(= خدایان) شویم نه هماننـد مـردان نیـک. شـباهت مـا بـه مـردان نیـک ماننـد شـباهت دو تصـویر 
ر بــه اســت کــه اصــل هــر دو یکــی اســت، ولــی شــباهت بــه عقــول (= خــدایان) شــباهت تصــوی

». بلکـه خـدا شـدن اسـت«). و نیـز هـدف، رهـایی از گنـاه نیسـت، 7،2،1» (سرمشق تصـویر اسـت
)6،2،1  .(  

  ـ زندگی ناب و راه آن23ـ 3ـ 2

نفســی اســت کــه آکنــده از تمــایالت شــهوي و تــرس و حســد اســت و ســر در پــی «زشــت 
ــن اســت ــد ت ــراپا در بن ــذات جســمانی بســته و س ــه ل ــذرا دارد و دل ب ــاي پســت و گ و از  چیزه

  ).5،6،1». (بردزشتی و فرومایگی لذّت می
ــتی ــه زش ــد، ب ــته باش ــري داش ــی کمت ــدگاري درون ــوطین هرچــه نفــس خودمان ــر افل ها از نظ

منـدتر اسـت. نفسـی نگـري بیشـتر داشـته باشـد، از پـاکی بهرهتر است و هرچه توانـایی درونآلوده
تنهـا خـوردن و خوابیـدن و  اش آمیختـه بـا مـرگ اسـت؛ زیـرا کـه زنـدگیکه آلوده است، زنـدگی

نفس کشـیدن نیسـت؛ زنـدگی دیـدن امـوري اسـت کـه شایسـته انسـان اسـت و کمـال انسـان بـه 
که نیمـه زنـده اسـت و همـراه بـا زنـدگی، مـرگ بـر او غلبـه کـرده اسـت جـز هاست. آندیدن آن
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ــات میآن ــان و حیوان ــه فرومایگ ــیش از آن، نمیچ ــه ب ــد، ن ــذّتبینن ــه ل ــد. دل ب ــمانبین ی هاي جس
  بستن از مهمترین عوامل درآمیختن زندگی با مرگ است. 

گذرانـد به سـبب آمیختگـی بـا بـدي، زنـدگیی آمیختـه بـا مـرگ می«به تعبیر وي، چنین کسی 
اش خــالص اســت، بــه مراتــب بــیش از کــه زنــدگی(همــان). آن». بینــدچــه را بایــد ببینــد نمیو آن
کنــد و بــه خــاطر همــین شــهود شــهود می بیننــد،چــه نفــوس آلــوده بــه زشــتی و دربنــد تــن میآن

هایش، امـور مشـترك کـه محـدوده دیـدهاست که اشتیاق بـه تماشـاي درون خـود را دارد، ولـی آن
قابلیت ماندن در خود را نـدارد و دائـم بـه سـوي امـور بیرونـی و زمینـی و تاریـک کشـیده «است، 
  (همان).». شودمی

یــرون از خــود و پیوســتگی بــا تــن و بســتن بــه شــهوات و امــور بچنــین کســی بــه خــاطر دل
بـه کســی «دهـد و سـرانجام سـروکار داشـتن بــا امـور مـادي، زیبــایی اصـلی خـود را از دســت می

اش زاري افتـاده و چنـان بـه الي و لجـن آلـوده شـده اسـت کـه قیافـه واقعـیماند کـه در لجـنمی
  (همان)». پیدا نیست
و مادیــات، آلــودگی عارضــی بــر  بســتن بــه شــهوات و امــور مربــوط بــه تــنطور کلــی، دلبــه

نفس آدمی است. حقیقت نفس با چنین امـوري سـازگاري نـدارد، بـه همـین خـاطر اسـت کـه تـن 
گـردد کـه بایـد از بسـتگی بـه آنهـا، آلـودگی نفـس محسـوب میدادن به این امور و پیوستگی و دل

هسـت،  شـدن نفـس بـا تـن و کشـش بـه سـوي تـن و مـادهنفس زدوده شود. تا آمیختگـی و یگانه
گونـه کـه زر تـا هنگـامی کـه بـا مـواد بیگانـه آمیختـه، زشـت اسـت و وقتـی همان«زشتی هسـت، 

هـا و شود که مواد بیگانـه را از آن دور کننـد و زر نـاب بـاقی بمانـد؛ نفـس نیـز اگـر از میلزیبا می
ــا آنهوس هــا آمیختــه اســت، پــاك شــود، از زشــتی رهــایی هــایی کــه بــه ســبب همنشــینی تــن ب
  . (همان)»یابدمی

ــدیم گفته ــل از ق ــین دلی ــه هم ــهب ــایی و ب ــجاعت و دان ــدالت و ش ــد: ع ــه ان ــی هم طور کل
ــیلت ــدون، فض ــون، فای ــت (ر.ك. افالط ــدن اس ــاك ش ــذهبی، 69ها، پ ــوز م ــخنان مرم ). و در س
  روند. (ر.ك. همان).که ناپاکان در جهان مردگان در لجن فرو میاي هست بر ایناشاره

ــه تــن و رود و ناپــاکی چیســت؟ چنانچــرا ناپــاك در لجــن فــرو مــی کــه گفتــه شــد، میــل ب
گونــه امــور از عــوارض تــن اســت و نفــس تــا در آمیختگــی بــه شــهوات، ناپــاکی اســت؛ زیــرا این
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زندان تـن گرفتـار اسـت، بـه خـاطر همنشـینی بـا تـن چنـین تمـایالتی دارد و اگـر تـن نباشـد نـه 
رود کـه آن جهـت بـه لجـن فـرو مـی شهوتی است و نه غضبی و در نتیجـه نـه آلـودگی. ناپـاك از

رو، خوکـان کـه تنشـان ناپـاك اسـت لجـن را خـوش ناپاکی بـا لجـن خویشـاوندي دارد و از ایـن«
  )6،6،1». (دارند

تواند از آلـوده گشـتن جـان خـویش پیشـگیري کنـد کـه از آلـودگی بپرهیـزد و جـان کسی می
ــوطین، خو ــر افل ــه تعبی ــازد و ب ــمانی نس ــایالت جس ــن و تم ــلیم ت ــد و یشــتنرا تس ــر «دار باش مگ

هــا را ناپــاك هـاي شــهوي دل ندهــد، بلکـه آنداري جــز ایـن اســت کــه آدمـی بــه هوسخویشـتن
  (همان)» ها پرهیز کند؟آنبداند و از 

هـا. از ایـن جهـت بخشـی این بخشی از پاکی نفـس اسـت و در عـین حـال جـامع همـه پاکی
مــال آن اســت و از ایــن جهــت از آن اســت کــه شــجاعت و علــم نیــز بخشــی دیگــر از پــاکی و ک

هــا نیــز بــه نــوعی پرهیــز از تمــایالت نفســانی و دل بــه تــن نبســتن هاســت کــه آنجــامع همــه آن
  است.

شجاعت نیـز بـه معنـی نترسـیدن از مـرگ اسـت؛ زیـرا مـرگ جـز جـدایی «به تعبیر افلوطین، 
» هراسـدور شـود، از مـرگ نمـینفس از تـن نیسـت و کسـی کـه آرزو دارد از لـذّت تنهـایی بهـره

نگـري برخـوردار باشـد، بایـد از تعلّقـات خواهـد از لـذّت تنهـایی و درون). و کسی کـه می6،6،1(
  داري است.بیرون که سبب ترس از مرگ است، بپرهیزد و این خود خویشتن

دانـایی، اندیشـیدن اسـت، اندیشـیدنی کـه از ایـن جهـان زمینـی «دانایی نیز همین گونه اسـت؛ 
، (همــان). پــس اندیشــیدن نیــز ســبب »بــه جهــانی واالتــر رهنمــون شــودروي برتابــد و نفــس را 

هاي شـهوي آن را پرکـرده اسـت و پرهیز از جهان فـرودین اسـت کـه تمـایالت جسـمانی و لـذّت
  داري است.این نیز خویشتن

شـود کـه نفـس از تعلّقـات زمینـی رهـا هـا ایـن میآلودگی نتیجه ایـن پرهیزهـا و دورشـدن از
گونـه آلـودگی شـود و چـون هیچگـردد و در نتیجـه پـاك مییري تـن آسـوده میشود؛ از اثرپـذمی

رود و بـدین صـورت، شـود و یـا بـه کلّـی از میـان مـیرنـگ میدر آن نیست، جنبـه زمینـی آن کم
  گردد.ها میشود و خود مرکز و جامع همه زیباییبه ایده و خرد ناب تبدیل می

توانـد بـه سـوي عقـل پـرواز ك شـده اسـت میاینک که از هرگونـه نشـان مـادي و زمینـی پـا
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گیـرد. چنــین نفســی ترین مقـام کــه بـاالتر از آن نــام و نشــانی نـدارد، قــرار و آرام کنـد و در عــالی
ایـده «هاي یاد شـده، پـاك گردیـده اسـت، نفسـی اسـت کـه از نظـر افلـوطین، که با کسب فضیلت

بهـره کامـل بـرده و بـه سـوي  شده اسـت و از الوهیّـت کـه سرچشـمه زیبـایی اسـت،» و خرد ناب
  عقل صعود کرده است. (ر.ك. همان).

  داريها در خویشتنـ نقش فضیلت24ـ 3ـ 2

داري اســت و همــین اســت ها خویشــتنکــه گفتــه شــد خالصــه و عصــاره همــه فضــیلتچنان
انجامــد، رهــا شــود و از هــر شــود نفــس از تعلّقــات زمینــی کــه بــه آلــودگی آن میکــه ســبب می
ــتی و دون ــاپس ــرح میم ــن پرســش مط ــک ای ــردد. این ــته گ ــه یگی پیراس ــه هم ــا وزن ــه آی ــود ک ش

ــیلت ــن فض ــی از ای ــی از برخ ــر آدم ــت؟ اگ ــدازه اس ــک ان ــه ی ــتگی ب ــن پیراس ــدایش ای ها در پی
هـا برخـوردار رسـد کـه از برخـی دیگـر از آنها برخـوردار باشـد، بـه همـان جایگـاهی میفضیلت

یابی انسـان بـه سرچشـمه زیبـایی بـه در دسـتها باشد؟ و سـرانجام سـهم هریـک از ایـن فضـیلت
  یک اندازه است؟

طور کلـی یـا نظـري اسـت یـا عملـی؛ یـا مربـوط بـه رفتارهـاي نیـک اسـت یـا ها بـهفضیلت
شــود کــه تعلّقــاتی کــه در اندیشــه نیــک هاي نیــک. رفتارهــاي نیــک ســبب میمربــوط بــه اندیشــه

دوده شـود و در واقـع تمرینـی هـا گرفتـه شـده اسـت، زشناخته شده اسـت و تصـمیم بـه قطـع آن
است براي تثبیـت و تمکـین در جایگـاهی کـه انسـان در اندیشـه نیـک، بـدان دسـت یافتـه اسـت. 

که اهل اندیشه نیک اسـت و البتـه تمـرین عملـی نیـز داشـته باشـد، از هرگونـه نقـص و ضـعفی آن
هـا اهـل رفتـار نیـک کـه تنشـود، ولـی آنمی» خـدا«گردد و در نتیجه به تعبیر افلـوطین، پیراسته می

  )12،1،1تواند به رنگ خدا درآید و به او تشبّه یابد. (ر.ك. است، تنها می

  ـ نیک و بد اخالقی1ـ24ـ 3ـ 2

هـا را شـناخت. در تفکـر فلسـفی ـ عرفـانیِ غیـرِ دینـیِ ها نخست بایـد آنبراي پرهیز از بدي
ه ادراکـی آدمـی) معـیّن افلوطین، تعیین خـوب و بـد بایـد بـه وسـیله عقـل و در حـوزه عقـل (قـو

شود. عالم علـوي سرتاسـر نیـک و فضـیلت اسـت و عـالم سـفلی سراسـر بـد و رذیلـت. آن یکـی 
رو، نیـک اسـت؛ ایـن یکـی مادّیـت و آلـودگی بـه تجرّد و پیراستگی از حدّ و نقـص اسـت، از ایـن
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  رو، بد است.حدود و نقایص است، از این
ور سـنجش قـرار گیـرد، نیـک و بـدي پیداست کـه اگـر چیـزي وجـود نداشـته باشـد تـا محـ

وجــود نخواهــد داشــت؛ زیــرا قطــع نظــر از ســنجش و مقایســه عــالم ســفلی بــا عــالم علــوي یــا 
موجودات مربوط به آن، در عالم سـفلی نیـز بـدي وجـود نخواهـد داشـت و هـر موجـودي کـه در 

یـد آجـا پدیـد میکنـد، بـراي خـود نیـک اسـت و مطلـوب. بـد بـودن از آنآن هست یا زندگی می
که موجودات زمینی یا هـر چیـز دیگـر بـا موجـود دیگـري سـنجیده شـود و نسـبت بـه آن نـاقص 

  آور باشد و سرانجام باید نوعی سنجش وجود داشته باشد.باشد یا براي آن زیان
شـود اینک که سـخن از فضـیلت و رذیلـت، آلـودگی و پیراسـتگی صـعود و نـزول مطـرح می

شـود؟ و محـور ایـن شـود، بـا چـه چیـز سـنجیده مییـده میو اموري آلودگی، شرّ، بد و زشـت نام
  سنجش چیست؟ معیار و مالك زشتی چیست؟ 

گیـرد، انسـان اسـت نـه محور سنجش که با توجـه و مقایسـه بـا آن، خـوبی و بـدي شـکل می
مطلقِ انسان، بلکه انسـانی آسـمانی اسـت کـه اینـک بـه هـر دلیـل در زمـین گرفتـار شـده اسـت و 

از زنــدان تــن و صــعود بــه آســمان و آرمیــدن در وطــن اصــلی خــود را قصــد رهــا ســاختن خــود 
اي از دارد. اگر انسـان، زمینـی بـود و آغـاز و پایـان زنـدگی او همـین زمـین بـود، چنـین مجموعـه

هـاي هـایی بـود کـه در نظامها و رذیلتبد و خوب وجـود نداشـت و اگـر داشـت غیـر از فضـیلت
زارِ تیـره و سـانِ گرفتـار در تـن و فرومانـده در لجـنفلسفی مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. پـس ان

ــور خوبی ــن، مح ــدرِ ت ــا و بديک ــابراین، آنه ــت، بن ــین و هاس ــف او در زم ــبب توقّ ــه س ــه ک چ
شــود کــه بــا گــوهر انســان ناســازگار هــایی میخــوگرفتن بــه زنــدان تــن و فــرو رفــتن در آلودگی

هـا رهـا شـود و بـه ن آلودگیشـود تـا انسـان از ایـچـه سـبب میاست، بـد اسـت و رذیلـت و آن
وطــن اصــلی خــویش دســت یابــد و در آســایش پیوســته، در آســمان قــرار گیــرد، خیــر اســت و 

  فضیلت.
هـاي هسـتی آیا چنین نظام اخالقـی کـه محـور نیـک و بـد آن انسـان و کمـاالت او و واقعیت

ر چـه است با نظام اخالقی دینی متفاوت است؟ اگـر مـالك نظـام اخالقـی دینـی ایـن باشـد کـه هـ
پســندد، ناپســند اســت، نظــام اخالقــی چــه او نمیپســندد، پســندیده اســت و آندیــن یــا خــدا می

افلوطین با نظام دینی متفاوت است، ولی اگـر مقصـود از نظـام اخالقـی دینـی ایـن باشـد کـه دیـن 
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چه را که انسـان در راه تعـالی و عـروج خـویش بـدان نیـاز دارد، اعـالم و بـدان امـر یا خدا، هر آن
چـه کـه مـانع رسـیدن انسـان بـه کمـاالت ویـژه اوسـت، ده است، پـس پسـندیده اسـت و از آنکر

هـا در ه واقعیّـتکـنهی کـرده اسـت؛ بـد اسـت و ناپسـند، نظـام اخالقـی افلـوطین از ایـن جهـت 
خــوبی و بــدي مؤثّرنــد. بــا نظــام اخالقــی دینــی تفــاوت چنــدانی نخواهــد داشــت. هــر دو نظــام، 

ت زمینـی و جسـمانی انسـان و فـراهم سـاختن وسـایل عـروج انسـان معیار خـوبی را قطـع تعلّقـا
ــف انســان در زمــین و داننــد و مــالك بــدي را آلــودگی و خــوگرفتن بــا آنمی چــه کــه ســبب توقّ

  دانند.تعلّقات و شهوات زمینی است، می
البتــه ممکــن اســت ایــن دو نظــام در بیــان مصــادیق هریــک از خــوب و بــد دیــدگاه متفــاوتی 

هـا بـا یکـدیگر متفـاوت باشـد، (و حتمـاً نیـز چنـین اسـت؛ زیـرا یا میزان صـدق آن داشته باشند و
ابــزار شناســایی یکــی از آن دو آگــاهی خطاناپــذیر یــا وحــی الهــی اســت و ابــزار دیگــري، آگــاهی 
خطاپـذیر یـا خــردِ آلـوده بـه برآینــدهاي طبیعـت) ولــی تفـاوت در مصـادیق بــه معنـی تفــاوت در 

  یک نظام نیست. ها و معیارهاي اخالقی مالك
هـا دسـت یافـت؟ آیـا بـدون تفسـیر تـوان بـه تعیـین دقیـق مالكآیا بدون تعیـین مصـداق می

تـوان آن را مـالك ناپسـندي دانسـت؟ تـا معلـوم نشـود چـه زمینـی اسـت، میروشنی از زمین و آن
ــودن آن ــی و آســمانی چیســت، نیــک ب ــودن آنکــه زمین ــد ب ــی اســت، چــه آســمانی و ب چــه زمین

تـوان بـه تفـاوت نظـام اخالقـی دینـی بـا کنـد، بنـابراین، مینظـام اخالقـی حـلّ نمی مشکلی را در
  نظام اخالقی افلوطین نظر داد.

باري، اولین گام در مسیر حرکـت بـه سـوي وطـن اصـلی خـویش، پیراسـتن نفـس از خلـق و 
گونــه حــال، هاي عــالم ســفلی از او پــاك شــود و هیچاي کــه نشــانهگونــهخــوي ناپســند اســت، به

تــار و صــفت دنیــوي کــه تعلّقــات و شــهوات و لذایــذ زمینــی اســت، در نفــس مشــاهده نگــردد. رف
  گوید:این بخش سلبی تزکیه از نظر افلوطین است. وي در این مورد می

داري حقیقــی چیسـت، جــز عــدم همنشـینی بــا شــهوات جسـمانی و بلکــه پرهیــز از خویشـتن
  ).6،6،1تعلّق دارد؟ (ر.ك. ها به عنوان امور ناپاك و اموري که با ناپاکی آن

ــه دســت آوردن صــفات و ویژگی ــه، ب ــوي و بخــش ایجــابی تزکی ــالم عل ــه ع ــوط ب هــاي مرب
ـل و ایـدهگونـهتشبّه به صـفات عقـل اسـت، به ها برسـاند، بلکـه اي کـه او را نـه تنهـا بـه عـالم مُثُ
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  ) شود. Logosاي در آن عالم تبدیل شود و کلمه (خود به مثال و ایده
گـردد و ي، چون نفس تزکیه شـد عـین مثـال و کلمـه، بـه کلّـی مجـرّد و معقـول میبه گفته و

گــردد. پــس هرچــه الجملــه در دریــاي جمــال الهــی کــه منشــأ هــر زیبــایی اســت، مســتغرق میفی
گــردد ... تــا جــایی کــه در تر شــود، زیبــایی و جمــال او بیشــتر مینفــس بــه مرتبــه عقــل نزدیــک

همـان). و بـا ایـن هماننـدي اسـت کـه توانـایی مشـاهده خـدا شـود (ر.ك. زیبایی همانند خـدا می
را به دسـت آورده اسـت و تـا ایـن هماننـدي نباشـد، تماشـاي آن حقیقـت و زیبـایی مطلـق بـراي 

پـذیر نخواهــد بـود؛ زیــرا میـان نــاظر و منظــور، سـنخیّت و شــباهت اسـت. چشــمی کــه وي امکان
هــاي مثــالی ینــد و بــراي دیــدن زیباییبهــم در شــرایط معینــی میمــادي اســت تنهــا مادیــات را آن

ــه  ــاز ب ــر از آن، نی ــدن جمــال عقــل و فرات ــراي دی ــاز اســت و ب ــورد نی ــنخ م چشــمی از همــان س
اي کــه صــفت آفتــاب نــدارد هــیچ دیــده«هــا اســت و بــه گفتــه افالطــون، ســنخ آنچشــمانی هــم

  ).517(جمهوري، کتاب هفتم، ». تواند آفتاب را ببیندنمی
ا کـه آدمـی را جـز ایـن زنـدان تـن، وطنـی دیگـر اسـت، پـس بایـد دو جـبه بیان دیگـر از آن

چـه در غربـت تـن بـدان نیـاز دارد، چشـمی بـراي دیـدن چشم داشته باشد چشمی براي دیـدن آن
گــردد. تزکیــه بــراي گشــوده شــدن ایــن چشــم دوم چــه در وطــن اصــلی خــویش بــدان آرام میآن

چشـم «سـت. بـه تعبیـر افلـوطین، است. قدم نخست در گشـودن چشـم دوم، بسـتن چشـم اولـی ا
تن را باید ببنـدیم و چشـمی دیگـر را بگشـاییم، چشـمی کـه همـه دارنـد ولـی تنهـا عـده کمـی از 

  ).8،6،1». (جویندآن سود می
هاي عـاریتی را کـه هنگـام نـزول تواند به مقصد خویش دسـت یابـد کـه همـۀ جامـهکسی می

خواهـد بـراي انجـام مراسـم سـی کـه میگونـه کـه کبه تن کـرده اسـت، از خـود دور سـازد. همان
هاي خـود را برکنـد و ترین جا پاي نهـد، بایـد خـود را پـاك سـازد و همـه جامـهمذهبی به مقدس

بــه ســویی نهــد و برهنــه وارد گــردد، نفــس نیــز بایــد چیزهــاي بیگانــه از الوهیّــت را از خــود دور 
  سازد و تنها به آن یگانه بنگرد. 

کشـد و هرکـه بگشـاید، شـعله عشـق در درونـش زبانـه میکسی که که چشـم بـه تماشـاي او 
شـود کـه بـا رنـج همـراه انگیز آکنـده اسـت و ترسـی بـر او چیـره میاو را دیده، از حیرتـی نشـاط

خنـدد و بـه همـه چیزهـایی کـه هاي دیگـر مینیست. در بند عشق حقیقـی اسـت، بـه همـه عشـق
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او همچـون حـال کسـی اسـت کـه یـک نگـرد. حـالِ پیشتر زیبا پنداشته بود، به چشـم حقـارت می
هاي زیبـاي اي بـر او نمایـان شـده اسـت و از آن پـس دیگـر اعتنـایی بـه بـدنبار خدایی یا فرشـته

آدمیان نـدارد. وقتـی کـه حـال او چنـین باشـد، پـس چگونـه بایـد باشـد حـالِ کسـی کـه زیبـایی 
ــا هاي جســمانی پکــه در جامــهآنمطلــق را در نــابی و پــاکی محضــش دیــده اســت، بی نهــان یــا ب

  ).211مکانی زمینی یا آسمانی پیوسته باشد. (ر.ك. افالطون، مهمانی، 
اي کـه حقیقـت زیبـایی را بـدون گونـهالبته پیداست که رسـیدن بـه چنـین برهنگـی و پـاکی به

هاي زمینــی و آســمانی تماشــا کنــد، کــار آســانی نیســت. مرتبــه شــهود واســطه و بیــرون از جامــه
ــین) ج ــین الیق ــتقیمِ، (ع ــه زیباییمس ــه هم ــی اســت ک ــال مطلق ــت؛ م ــوي از اوس ــالم، پرت ــاي ع ه

همتـاي اوسـت، بنـابراین تماشـاي هـا فروغـی از رخ بیهـا و محبوبمحبوبی اسـت کـه همـه حبّ
او خــود زیبــایی نخســتین اســت و هرچــه «پــذیرد. بــه تعبیــر افلــوطین، او بــه ســهولت انجــام نمی

ــ ــایی را از او دارد؛ از ای ــت، زیب ــتنی اس ــت داش ــابقهندوس ــوارترین مس ــخترو، دش ترین ها و س
ها براي دست یافتن به اوسـت و یگانـه آرزویـی کـه نفـس در سـر دارد، ایـن اسـت کـه از کوشش

  )7،6،1». (بهره نمانددیدار او بی
ــه صــفات حقیقــی، انســان می ــا نفــی صــفات مجــازي و اتّصــاف ب توانــد از زنــدان طبیعــت ب

قصــود از صــفات مجــازي، صــفات موجــودات خــارج شــود و بــه وطــن اصــلی خــویش برســد. م
ــع ســایه و تصــویر مجــازي اســت. چنان ــی در واق ــه شــد، موجــودات زمین ــن گفت ــیش از ای ــه پ ک

ـــن ـــل؟ اســـت و از ای ـــی و مُثُ ـــز صـــفات ســـایهرو، صـــفات آنموجـــودات حقیق ـــا نی ها و ه
ــس همانتصویر ــز مجــازي اســت. هاســت، پ ــان مجــازي اســت، صفاتشــان نی ــه وجودش ــه ک گون

، هم به خـود آن موجـودات مجـازي اسـت و هـم بـه صفاتشـان، (شـباهت بـه عرفـان نسبت وجود
ــاوت در  ــادي. تف ــودات م ــودن موج ــازي ب ــباهت در مج ــر. ش ــی دیگ ــاوت از جهت ــی و تف از جهت
انحصار وجود در حق در عرفـان و نفـی صـفت وجـود از او در افلـوطین) ولـی آیـا ایـن پایـان راه 

نسـان، مقـام نفـس کلّـی اسـت یـا عقـل و یـا اَحـد؟ پاسـخ است؟ آیا از نظر افلوطین، وطن اصلی ا
 آن را در بخش چهارم تحت عنوان مقصد نهایی، مطرح خواهیم کرد.

 



 

 

  
  
  
  
  

  بخش چهارم: انسان پس از طبیعت
  

  ها علل تفاوت نفوس و سرانجام آنـ 1ـ 4ـ 2

  مهمترین عوامل مؤثر در تفاوت نفوس عبارت است از: 
  أـ سرنوشت

 هایی که در آن جاي گرفتند. ـ بدنب
  ـ تربیت.ج

  )15،3،4ها. (ر.ك. دـ تفاوت درونی و ذاتی آن
نزولـی نفـوس اسـت و برخـی مربـوط بـه رفتارهـاي  هـا مربـوط بـه سـیربرخی از این تفاوت

  ها.اختیاري آن
تــوان دربــاره جایگــاه نفــوس یــا ســرانجان آنهــا پــس از جــدایی از بــدن چنــد احتمــال را می

  مطرح کرد:
  ـ ماندگاري در همین جهان طبیعت.1
 ـ ماندن در تن پیشین خود.2
 ـ جاي گرفتن در تنی دیگر.3
 خالف خود را بچشد. ـ رفتن به جایی که کیفر اعمال 4

). وي مانــدگاري در جهــان طبیعــت را 24،3،4کنــد. (افلــوطین ســه احتمــال نخســت را رد می
» ه او را بــه خــود بپــذیرد.کــجــا دیگــر چیــزي نخواهــد بــود ایــن«ه کــنــد کبــدین جهــت رد مــی

حالــت طبیعــی آن تــن بــه آن اجــازه «دانــد چــون (همــان). مانــدگاري در تــن را نیــز نادرســت مــی
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(همــان). جــاي گــرفتن در تنــی دیگــر را بــه ایــن جهــت رد » ه پــذیراي روح شــود.کــد دهــنمــی
 کن اســت بــا جــاي روح متفــاوت باشــد. در یــکــنــد کــه هــر تنــی جــایی خــاص دارد و ممکمــی

خـردي جزئـی از تـن را بـا نفـس سـبب بـی«ه کـپذیرد و آن ایـنصورت احتمال دوم و سوم را می
ــاه دارد. ــاره ا» خــود نگ ــارم می(همــان). وي درب ــیچ موجــودي نمیحتمــال چه ــد: ه ــد از گوی توان

تـوان گریخـت؛ زیـرا آن قـانون، در آنِ کیفـر اعمـال خـالف حقّـش بگریـزد. از قـانون خـدایی نمی
واحـد، هــم حــاوي حکــم اسـت و هــم حــاوي اجــراي حکــم. حتـی نفســی کــه مطــابق آن قــانون 

آرام دائــم بــاال و ن و بــیشــتابد. ســرگرداســوي کیفــر خــود میکــه بدانــد، بــهآنمحکــوم شــود، بی
افتـد شـود، بـه جـایی کـه فراخـور اوسـت، میرود و سرانجام چـون خسـته و وامانـده میپایین می
ــود میو بدین ــار خ ــه اختی ــه ب ــاتی ک ــق حرک ــان از طری ــایی میس ــان ج ــه هم ــد، ب ــه کن ــد ک رس

  خواست.نمی
نون معـیّن شـده هر نفسی به انـدازة معیّنـی کیفـر خواهـد شـد. میـزان کیفـر و مـدت آن در قـا

آورد و همـاهنگی و مـوزونی جـا روي بـه بـاال مـیاست و چون مـدت کیفـر بسـرآید، نفـس از آن
بخشـد. پیداسـت کـه کیـف مربـوط بـه که بر تمام هستی حکم فرماسـت، نیـروي عـروج بـه او می

اند، ولــی هاي زمینــی آلــوده شــدهانــد و بــه پلیــدينفوســی اســت کــه پــاکی خــود را از دســت داده
ناب و پاك که هیچ جزئـی از تـن را چـون بـاري بـه دوش ندارنـد، در حـوزه جسـم جـاي نفوس 

). 24،3،4بیننــد. (ر.ك. گزیننــد و بنــابراین کیفــر هــم نمیگیرنــد و در تنــی ســکونت نمینمی
نفوسـی «گویـد: رسـد. بـه همـین جهـت اسـت کـه میگویی کیفر تنها از طریـق بـدن بـه نفـس می

  (همان).». برندها رنج مییابند و از آنا در میکه تنی دارند کیفرهاي بدنی ر
رونـد و در جایگـاهی واال قـرار طور کلّـی از زمـین بیـرون مینفوسی که فاقد بـدن هسـتند بـه

گونـه نفـوس در کجاینـد، بایـد بجـویی تـا معلـوم کنـی کـه اگر بخواهی بـدانی کـه آن«گیرند و می
ــوا ــر بخ ــت و اگ ــت در کجاس ــتی و الوهیّ ــوهر و هس ــاي گ ــه آنج ــد از هی ب ــري نبای ــا راه بب ج

  ).24،3،4». (ها یاري بجوییچشم

  ـ مقصد نهایی2ـ 4ـ 2

ــاوتی دارد. از ســویی اَحــد را بی ــابیر متف ــه تع ــام و نشــان، بیاو در ایــن زمین وصــف و حــدّ ن
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کـه بـه او دسـت یافـت، توان او را توصیف کـرد، تـا چـه رسـد بـه اینرو، حتی نمیداند؛ از اینمی
دهـد. بـه عنـوان نمونـه، وي عـالوه بـر گـر سـو، او را در منظـر انسـان وارسـته قـرار میولی از دی

منــدي از الوهیّــت و سرچشــمۀ نقــل ســخن افالطــون کــه رهــایی از بــدن و خردنــاب شــدن و بهره
هاســت، (ر.ك. زیبــایی و ســرانجام صــعود بــه ســوي عقــل و پــاك شــدن از طریــق کســب فضیلت

  گوید:). می1،6،6
کــه هــر نفســی در آرزوي اوســت. تنهــا » نیــک«ســوي یم بــاالتر بپــریم، بــهخــواهاکنــون می«

ــت، می ــده اس ــه او را دی ــه میکســی ک ــد چ ــویمدان ــک«). مقصــود او از 7،6،1». (گ چیســت؟ » نی
نفـس بایـد همـه چیزهـاي بیگانـه از الوهیّـت را از «گویـد: نفس، عقـل یـا اَحـد؟ وي در ادامـه می

ــ ــارغ از آالی ــا و ف ــازد و تنه ــود دور س ــت و خ ــاب اس ــاك و ن ــا و پ ــه تنه ــد را ـ ک ش، آن واح
چیز در او ). و همـــه211چیز روي در او دارد (افالطـــون، مهمـــانی، چیز از اوســـت و همـــههمـــه

  ).7،6،1». (اندیشد و همه علت زندگی، عقل و هستی است ـ بنگردزید و میمی
نـام و اسـت؟ بی نـام و نشـان و وصـفمقصود از الوهیّت و اَحد چیسـت؟ آیـا همـان اَحـد بی

تـوان نگریسـت. ایـن واحـد و الوهیّـت، همـان نیـک یـا خیـر مطلـق اسـت. ولـی نشان را کـه نمی
پذیر است یـا نـه؟ اگـر نـه، نگریسـتن بـه او چـه معنـی دارد؟ در حـالی خیر مطلق چیست؟ وصف

که هیچ تعیّنی نـدارد و نگریسـتن بـه مطلـق و بسـیط، نـاممکن اسـت. اگـر آري، پـس او یـا عقـل 
  یا نفس کلّی. مقصود افلوطین کدام یک است؟است 

حــالِ کســی کــه چنــین نگریســته اســت همچــون حــالِ «گویــد: وي در شــرح ایــن نکتــه می
(همــان). ایــن تعبیــر ». اي بــر او نمایــان شــده باشــدکســی اســت کــه یــک بــار خــدایی یــا فرشــته

ــراحت دارد در این ــه، آنص ــینک ــارات پیش ــت و در عب ــته اس ــه او نگریس ــان ب ــه انس ــه  ک از آن ب
الوهیّت، واحد، نیـک تعبیـر کـرده اسـت، اَحـد نیسـت؛ زیـرا اگـر چنـین بـود، حـالش نبایـد ماننـد 

اي بـر او آشـکار شـده باشـد؛ زیـرا خـدا در تعبیـر افلـوطین، بـه کسی باشد کـه خـدایی یـا فرشـته
جـا اینها و مُثل است. از نظر او آنان خدایاننـد، پـس نظـر بـه الـه، واحـد و نیـک کـه تـا معنی ایده

مقصد صعود انسان بوده است، نظـر بـه اَحـد بلکـه عقـل هـم نیسـت، بلکـه بایـد نظـر بـه چیـزي 
کـه همتـاي یکـی از ها یـا فرشـتگان باشـد. آنباشد که اثر و نتیجه آن همانند نظـر بـه یکـی از ایـده

  خدایان یا فرشتگان است، چیست؟ 
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ــی میوي در جــاي دیگــر می ــه ذات ــاب ب ــاك و ن ــد: نفــس پ ــگوی ــه پیون ــر از هم ــه فرات دد ک
موجودات است و آرامـش و لـذّت او تنهـا نگریسـتن بـه همـان ذات اسـت. نـه از گذشـته چیـزي 

تنهـا در آن ذاتـی خواهـد نگریسـت کـه «چـه فروتـر از او هسـت، بلکـه به خـاطر دارد و نـه از آن
اال خود درون اوست و همـه فعّـالیتش متوجـه او خواهـد بـود و اگـر جـز ایـن کنـد اصـالً در آن بـ

   ).1،4،4». (نیست
باري، مقصـود از آن هرچـه کـه باشـد از نظـر افلـوطین، ایـن نظـر پایـان مسـیر انسـان نیسـت 

وقتـی کـه حـال او چنـین اسـت، پـس حـال «نویسـد: بلکه بـاالتر از آن نیـز ممکـن اسـت. وي می
هاي جســمانی پنهــان یــا کــه در جامــهآنکســی کــه زیبــایی مطلــق را در نــابی و پــاکی محضــش بی

چـه کـه از (همـان). آن» ا مکانی زمینی یا آسمانی پیوسته باشـد، دیـده اسـت بایـد چگونـه باشـد؟ب
رسـد ایـن اسـت کـه الـه، واحـد و نیـک، اَحـد نیسـت، اگرچـه معلـوم نیسـت این تعبیر به نظر می

شـود ایـن اسـت کـه زیبـایی مطلـق کـدام که عقـل اسـت یـا نفـس. ولـی پرسشـی کـه مطـرح می
  یا نفس؟  است؟ اَحد است یا عقل

کــه بـا برخــی از تعـابیر پیشــین او ســازگار اسـت ـ آیـا اَحــد قابــل اگـر اَحــد اسـت، ـ چنان
مشاهده است؟ آیا بسیط مطلق کـه نـه نـام دارد نـه نشـان، قابـل مشـاهده اسـت؟ افلـوطین زیبـایی 

چیزهاســت؛ زیبــایی نخســتین اســت؛ همــۀ دوســت سرچشــمه همــه«دانــد کــه مطلــق را چیــزي می
). ایـن زیبـایی نخسـتین، زیبـایی مطلـق کـه اصـل و منشـأ 7،6،1». (ها از اوسـتیباییها و زداشتنی

جـا کـه توانـد باشـد؟ از آنهاسـت، چیسـت؟ آیـا غیـر از اَحـد کسـی میچیزها و همـه زیباییهمه
هـا عقـل نیسـت، بلکـه عقل نیز زیباست و عقل از اَحد صادر شـده اسـت، پـس منشـأ همـه زیبایی

نـام و وصـف را مشـاهده کـرد و تـوان نامحـدود، مطلـق، بسـیط و بییاَحد اسـت. ولـی چگونـه م
  در عین حال از اطالق و بساطت خویش بیرون نرود؟

اي پـرده از کنـد نیـز تـا انـدازهراهی را که افلـوطین بـراي مشـاهده آن زیبـایی مطلـق ارائـه می
تـوان سـر می دارد، چـه او راه مشـاهده آن را رهـا کـردن هرچیـزي کـه بـا چشـمچیستی آن بر می

  نویسد:داند. او میها میمشاهده کرد و روي گرداندن از سایه
ــایی  ــدار آن زیب ــه دی ــوانیم ب ــا بت ــریم ت ــیش گی ــابیم و چــه روشــی در پ ــه بی ولــی راه را چگون

ترین جــاي معبــد، مقــام دارد و هرگــز پــاي از تــرین و مقــدّسناپذیر کــه همیشــه در درونیوصــف
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ــر نمی ــاآســتانه آن فرات ــد، نائــل گــردیم؟ از آن گــذارد ت ــر او نیفت ــامحرمی ب جــا کــه ایــن چشــم ن
آیـد، بلکـه چشـم سـر مـانع آن اسـت، مشاهده، امري بیرونی نیست و با چشـم سـر بـه دسـت نمی

تـوان دیـد، توانـد، بـرود و بـه درون خـویش بـازگردد و هرچـه را بـه چشـم تـن میپس هرکه می
اش زیبـا در چیزهـایی کـه پیشـتر بـه دیـدهدر بیرون رها کنـد و سـر بـه پشـت خـود برنگردانـد و 

  نمود، ننگرد.می
نگریستن به چنین چیزهـایی نـه تنهـا بـراي رسـیدن بـه مقصـد نهـایی سـودمند نیسـت، بلکـه 

هـا دل بسـپارد، بینـد نبایـد بـه آنهـاي جسـمانی را میآور است؛ زیرا آدمـی وقتـی کـه زیباییزیان
صـویري بـیش نیسـتند، روي در آن چیـزي آورد کـه هـا سـایه و تکـه همـه آنبلکه با آگاهی به این

ــایهآن ــا س ــه آنه ــد. کســی ک ــه اي از آنن ــرد، ب ــوش بگی ــد در آغ ــدارد و بخواه ــی بپن ــا را حقیق ه
دیـد، در آغـوش آیـد کـه خواسـت عکـس خـود را کـه در آب میدچـار می» نارسـیس«سرنوشت 

هــاي کــه بــه زیبایی بگیــرد و خــود در آب فــرو افتــاد و دیگــر اثــري از او دیــده نشــد. کســی هــم
مانــد و جــز رود و در جهــان مردگــان نابینــا میمحســوس دل ببنــدد، نفســش در تــاریکی فــرو مــی

  ).8،6،1یابد. (ر.ك. ها همنشینی نمیسایه
دهـد کـه الـه، زیبـایی مطلـق و واحـدي کـه مـورد نظـر افلـوطین اسـت، این عبارات نشان می

عــت و زنــدان تــن قــرار دارد، زیــرا بــا چشــم ســر، تــر و بــاالتر از جهــان طبیاي پیشدقیقــاً مرتبــه
شـود، بـا کنیم، اولین زیبایی کـه پـس از ایـن زیبـایی بـر مـا نمایـان میزیبایی اجسام را مشاهده می

شـود. تـا کسـی از زیبـایی اجسـام نگـذرد، فروبستن و نظر نکـردن بـه زیبـایی اجسـام، حاصـل می
طــور هــر رســد و همینتــر از آن نمیتبــه پیشرســد و تــا از آن نگــذرد بــه مربــه بــاالتر از آن نمی

اي مقدمـه مرحلـه بعــد اسـت تـا بـه زیبــایی مطلـق برسـد. پـس اگــر کسـی بـا گذشــتن از مرحلـه
اي بـاالتر از شـود کـه زیبـایی مطلـق دقیقـاً مرتبـهزیبایی اجسام به زیبایی مطلـق رسـید، معلـوم می

  زیبایی اجسام است.
زیبـایی اجسـام اسـت و میـان آن دو، مرتبـه یـا مراتـب  ولی اگر زیبایی مطلـق مرتبـه بـاالتر از

یابی بـه ایـن مرتبـه را پـرش از مرتبـه دیگـري کـه دیگري وجود ندارد، پـس چـرا افلـوطین دسـت
بــاالتر از اجســام اســت، معرفــی کــرده اســت؟ وي نخســت زیبــایی اجســام را کــه بــا چشــمِ ســر 

آیـد تن زیبـایی کـه بـه چشـم در نمیبـراي دریـاف«گویـد: گـاه میسـازد، آنتوان دید، مطـرح میمی
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توانـد شـد، بایـد بـاالتر بـرویم و ادراك که ابزاري بـه کـار ببـرد، بـه آن آگـاه میآنو تنها نفس، بی
  ).6،9،4؛ ر.ك. 4،6،1». (حسی را در این پایین رها کنیم

ــه از طریــق مفــاهیم  ــا چشــم قابــل دیــدن اســت، چــون مــادي نیســت و ن ــه ب ایــن زیبــایی ن
ن دســت یافــت. تبیــین مفهــومی آن بــراي کســی کــه آن را ندیــده اســت، ماننــد بیــان تــوان بــه آمی

زیبایی حسـی بـراي کـور مـادرزاد اسـت. هـر کسـی خـود بایـد آن را بـه دیـده نفـس دیـده و بـه 
شـود، در برابـرش در شـگفتی فرورفتـه چـه بـا دیـدن زیبـایی زمینـی شـادمان میمراتب بیش از آن

هـایی هـم کـه بـه چشـم تـن نتـوان دیـد، بـه یارویی بـا زیباییو غرق اعجاب شود. نفس هنگام رو
دهــد، ولــی بــه عاشــقان بیشــتر. (ر.ك. افتــد و ایــن حالــت بــه همــه نفــوس دســت میحیــرت می

4،6،1.(  
اسـت و بـراي رسـیدن بـه ایـن زیبـایی » نیـک«مرتبه بعدي زیبـایی از نظـر افلـوطین، زیبـایی 
دل در گـرو معقـوالت «طالبـان آن بـه گفتـۀ وي باید از زیبـایی پیشـین کـه زیبـایی معقـول بـود و 

ــه آن دســت یافــت. ایــن زیبــایی اســت کــه وي آن را 5،6،1» (دارنــد ــا ب ــاالتر رفــت ت ). پریــد و ب
معرفــی کــرده اســت، کــه نشــان » زیبــایی نخســتین«، »زیبــایی الوهیّــت«، »زیبــایی مطلــق«، »نیــک«

  ).7،6،1سعادت آدمی، دسترسی به آن است. (ر.ك.
چه گفتـه شـد، آیـا زیبـایی سـه مرتبـه دارد، زیبـایی حسـی، معقـول و مطلـق؟ و با توجه به آن

هـا بـه نفـس جزئـی انسـانی، ها مربوط به یکـی از مراتـب هسـتی اسـت. نخسـتین آنهر یک از آن
دومی به جنبـه ارتبـاط انسـان بـه نفـس کلّـی و سـومی بـه جنبـه ارتبـاط انسـان بـه عقـل مربـوط 

کـه ی نخسـتین، مطلـق، نیـک و الـه اسـت؟ بـا توجـه بـه ایناست؟ پس چـرا زیبـایی اخیـر، زیبـای
  هاست. همه مراتب هستی، نتیجۀ فیضان احد است، زیبایی او مبدأ همه ریبایی

ــد: وي در جــاي دیگــر می ــا می«گوی ــی اشــیاء زیب ــدازه باشــند، ول ــد داراي صــورت و ان توانن
انـدازه داشـته باشـد. امـا  ، نبایـد صـورت وبرتـر از زیبـاییتر، زیبایی حقیقی یا بـه سـخن درسـت

اســت و زیبــایی و ماهیّــت » نخســتین«شــکل و صــورت اســت و زیبــاي اصــلی اســت، چــه بیآن
  ).33،7،6». (نیک هموست

 کــه مقصــود از زیبــایی مطلــق، الــه، نیــک و نخســتین، اَحــدایــن عبــارت تصــریح دارد بــر این
تــرین عوامــل از مهمرا یکــی » چشــم از معشــوق زمینــی بداشــتن«اســت نــه چیــز دیگــر. افلــوطین 
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هاي گذشـته بـه صـورت جـدي قابـل دانـد؛ (همـان). بنـابراین پرسـشمشاهده زیبایی نخسـتین می
  طرح است.

چـه گفتـیم، سـومین مرتبـه اسـت ولـی کـه، بـا توجـه بـه آناز این گذشته این مرتبه سوم با آن
ن از زیبــا آیــد. آیــا چشــم فروبســتهــاي حســی بــه دســت میدقیقــاً بــا چشــم فروبســتن از زیبایی

تــوان گفــت: شــرط دیگــر مشــاهده معقــول (مرتبــه دوم) نیــز شــرط وصــول بــه آن اســت؟ آیــا می
  ). 34،7،6زیبایی نخستین عبارت است از تهی ساختن نفس حتی از صور معقول. (ر.ك. 

ها ـ کـه پیشـتر مطـرح شـد ـ روشـن چه گفتـه شـد اینـک پاسـخ ایـن پرسـشبا توجه به آن
  شود که: می

  ی نفس انسان، نفس کلّی است یا عقل یا اَحد؟ ـ وطن حقیق1
  یابد؟ ـ با تزکیه یاد شده انسان به کدام مرتبه دست می2
  یابی به مراتب باالتر کدام است؟ ـ ابزارهاي دست3
  پذیر است؟یابی به مقام اَحد امکانـ آیا دست4

ه و تشـبّه که گفته شـد پیراسـتن نفـس از صـفات ناپسـند و اتّصـاف بـه صـفات پسـندیدچنان
شــود کــه انســان ارتقــا داري اســت، ســبب میبـه صــفات عقــل کــه در مجمــوع تزکیــه و خویشـتن

تـوان یابد و به مرتبـه بـاالتر از آن نائـل گـردد و بـه وطـن اصـلی خـویش واصـل شـود. اینـک می
هاســت، گونــه تزکیــه بــه مشــاهده زیبــایی مطلــق کــه منشــأ همــه زیباییگفــت کــه انســان بــا این

گانه یـاد شـده کـه ایـن مقصـد (مشـاهده زیبـایی مطلـق) کـدام یـک از مراتـب سـهاینرسد، اما می
  که پیش از این گفته شد، ابهام دارد.است، چنان

داننــد (درآمــدي بــه چــه کــه گفتــه شــد را ابــزار رســیدن انســان بــه مرتبــه عقــل میبرخــی آن
رسـد، بلکـه او پایـان نمی). و بر این باورنـد کـه سـفر انسـان در ایـن مرتبـه بـه 91فلسفه افلوطین، 

مرتبـه عقـل، مرتبـه علـم اسـت و «گوینـد: تواند از عقل بگـذرد و در اَحـد مسـتغرق شـود و میمی
گـردد. امـا ایــن نظـر کـردن مسـتلزم دویــی نفـس در آن نـاظر نیکـویی معقـوالت و عــین عقـل می
دویـی اسـت طور کلّـی، مرتبـه علـم مرتبـه است. هنوز در این مرتبه ناظري هسـت و منظـوري. بـه

... عالوه بـراین، در علـم هنـوز نیـاز هسـت. عـالم چـون نیازمنـد معلـوم اسـت، بـدان روي آورده 
اي ترقّـی کنـد کـه اثـري از دویـی و نیـاز در آن نباشـد، یعنـی است؛ بنابراین، نفس بایـد بـه مرتبـه
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  (همان).» باید از علم و عقل و وجود فراتر رود و در بحر احدیّت مستغرق شود.
  کنیم: هایی قابل طرح است که به اشاره مطرح میپرسش جااین

ـ راه پیشـنهادي افلـوطین بـراي صـعود و بـرون رفـت از خـود، تخلیـه از صـفات ناپسـند و 1
رسـاند یـا از تحلیه به صفات پسـندیده بـود. ایـن راه انسـان را از نفـس جزئـی بـه نفـس کلّـی می

وج از نفـس جزئـی و وصـول بـه نفـس کلّـی رسـاند، ابـزار خـرنفس کلّی به عقل؟ اگر به عقل می
  کدام است؟ 

ـ اگر مرتبه عقل، مرتبه علـم اسـت، پـس مرتبـه نفـس کلّـی چیسـت، و مرتبـه نفـس جزئـی 2
  کدام است؟ 

حــد و ـــ اگــر مرتبــه عقــل، علــم باشــد و مرتبــه احــدیّت هــم فنــا و اســتغراق در دریــاي بی3
ب نـاظر بـه مرتبـه شـهود بـود و میـان هاي افلـوطین اغلـاندازه است، مرتبه شهود کجاسـت؟ گفتـه

  علم و عین نیز تفاوت است. 
  ـ اگر مقصود از علم، نظر و شهود است، پس مرتبه علم به معنی متعارف کدام است.4

به هرحال، امکـان گـذر از عقـل و رسـیدن بـه زیبـایی مطلـق بسـیط، محـدود شـدن بسـیط را 
کـه، ایـن بسـیط کـه اَحـد اسـت، اسـم ه آنویژبه دنبال دارد؛ زیرا دویی نشان محدودیت اسـت، بـه

او منشـأ زیبـایی نفـس و عقـل اسـت ولـی خـود شـکل یـا صـورتی «و رسم و صـفت نیـز نـدارد. 
شـکلی کـه همـه شـکلی کـه نیازمنـد شـکل باشـد، بلکـه بیشـکل اسـت، نـه بیندارد. نخستین بی

ــایی32،7،6آینــد. (اشــکال معقــول از او می ــدارد ). او خــودِ زیبــایی اســت و خــودِ زیب ، صــورت ن
چـه را کـه (همان). و چیزي که اسم و رسم و وصـف نـدارد، قابـل مشـاهده نیسـت. شـاهد نیـز آن

کنــد بــه حکــم محــدودیت مشــاهده و نیــز ســنخیّت میــان شــاهد و مشــهود، محــدود مشــاهده می
خواهد یافت. به همـین جهـت اسـت کـه توانـایی توصـیف آن را نـدارد. ولـی در عـین حـال بایـد 

  اشته باشد و افلوطین آن را نیک دریافته است.راهی وجود د

  ـ مشاهدة اَحد و اتصّال به آن3ـ4ـ2

کنـد و آن را افلوطین در سـیر انسـان، بـه وصـل او، بـه مقـام احـدیّت و فنـاي در او اشـاره می
داند و ایـن غیـر از مشـاهدة احـد اسـت. وي بـه عنـوان شـرایط وصـول آخرین مقام سیر انسان می
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  نویسد:ندان هم از شرایط وصول به دیگر مراتب، جدا نیست، میبه این مقام که چ
ر اســت خــود را چنـان بیارایــد کــه هماننـد او گــردد و آن« را در » او«گــاه تـا آن حــدّ کــه میسـّ

نمایـد؛ زیـرا چیـزي میـان آن دو نیسـت و بـا نفـس یگانـه می» او«خود بنگرد و ببینـد کـه چگونـه 
ــر دو یآن ــا دیگــر دو نیســتند، بلکــه ه ــه ه ــانی ک ــا زم ــزد نفــس اســت، » او«کــی اســت و ت در ن

هـا را از هـم جـدا کنـی. در ایـن حـال، نفـس نـه بـر هسـتی ها فرقی ببینـی و آنتوانی میان آننمی
ــه از خــود، بلکــه در  ــدارد کــه در خــود می» او«تــن آگــاه اســت و ن ــی وقــت آن را ن نگــرد و حتّ

  ).34،7،6». (بنگرد
(همـان). در آن دم، چنـان حـالی دارد » ه وجـود نـدارد.فریـب و اشـتبا«در این مقام اسـت کـه 

کنــد ... کـه حتــی بــه اندیشــیدن و تعقــل، کــه پیشـتر بــرایش آن همــه ارج قائــل بــود، اعتنــایی نمی
کنـد، در کمـال انـزوا و تنهـایی جـا حرکـت میگیـرد و در آنهنگامی کـه در مکـان عقـل قـرار می

شـوید و حـال چیز دسـت میافتـد، از همـهمی »او«بـاره چشـمش بـه که یـکاندیشد؛ ولی همینمی
اي آراسـته و مجلّـل و زیبـا وارد شـده اسـت و پـیش از او همچون حال کسی اسـت کـه بـه خانـه

نگـرد و از آن همـه زیبـایی و جـالل، در که خداونـد خانـه را ببینـد، زینـت و زیـور خانـه را میآن
ــگفتی می ــی همینش ــد، ول ــه میافت ــد خان ــه خداون ــمش ب ــه چش ــهافک ــم از هم ــد ... چش چیز ت

ــی ــه نمیبرم ــد خان ــز خداون ــس ج ــون در او میدارد و از آن پ ــد و چ ــم از او بین ــرد و چش نگ
بینــد بــه هــم چــه میبینــد، بلکــه دیــدنش بــا آنگیــرد، ســرانجام چیــزي بیــرون از خــود نمیبرنمی

  ).35،7،6پیوندد. (ر.ك. می
وجــود. بــه تعبیــر دیگــر، بیــانگر آیــا ایــن عبــارت بیــانگر فنــاي در شــهود اســت یــا فنــاي در 

وحدت شـهود اسـت یـا وجـود؟ وي در عبـارت دیگـر، خواهنـده و موضـوع خـواهش یـا عاشـق 
ــی می ــوق را یک ــد. (ر.ك. و معش ــورد ). این15،8،6دان ــت. در م ــهود نیس ــخن از ش ــر س ــا دیگ ج

شـاید دیـدن بـدین معنـی باشـد کـه خـود بیننـده آن چیـزي «نویسد: همین معنی در جاي دیگر می
). ولـی بـا ایـن وصـف، در همـین مـورد کـه نـاظر و منظـور یکـی 7،3،5». (شـودباشد که دیده می

نویسـد: است و نفس که رائـی اسـت، عـین اَحـد کـه مرئـی اسـت، شـده اسـت، در عـین حـال می
(همـان). آیــا ایـن بـه معنــی ». در ایـن صـورت نیـز ناچــار خواهـد بـود خــود را ببینـد و بشناسـد«

گرچــه افلــوطین چنــین تعبیــري نــدارد، ولــی بایــد گفــت کــه حقــاً نیــک بقــاي بعــد از فناســت؟ ا
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  دریافته است.

  ناپذیري نفس کلّیـ مرگ4ـ 4ـ 2

هــا مربــوط بــه نفــس کــه صــفاتی ماننــد شــادي، انــدوه، دلیــري، ترســویی و ماننــد اینجااز آن
خشـد، بهـا را بـه ذوات دیگـر میکلّی یا مربوط به نفس از جهـت نفـس بـودن نیسـت، بلکـه او آن

ــس می ــرگپ ــس م ــت: نف ــوان گف ــالت ــه انفع ــت ک ــدین جه ــت ب ــذیر اس ــت و ناپ ــذیر اس ناپ
کـه مـرگ یـا ). چـه این2،1،1ناپـذیري را بـه همـراه دارد. (ر.ك. ناپـذیري ناگـذرایی و مـرگانفعال

پذیري است و یـا نتیجـه آن. پـس اگـر چیـزي تغییـر و تحـوّل و انفعـال نداشـته باشـد خودِ انفعال
  یوسته باشد، مرگ ندارد؛ مرگ خود نوعی انفعال یا ثمره انفعال است.بلکه ثابت و پ

ــذیر و مرگکــه انفعالچیزي ــذیر باشــد، جــز آنناپ ــر و کامــلناپ تر کــه چــه از موجــودي واالت
ــت می ــداي از او نیس ــزي نمیج ــران چی ــذیرد، از دیگ ــد، پ ــن باش ــر از ای ــر غی ــه اگ ــذیرد، چ پ

ــس انفعال ــت، پ ــذیر اس ــدي و«پ ــی اب ــین ذات ــأثّرش مرگ چن ــی مت ــر بیرون ــیچ اث ــه ه ــذیر، ک ناپ
آورد کـه در معـرض اثرهـاي بیرونـی اسـت. سازد، از چـه بترسـد؟ تـرس بـه چیـزي روي مـینمی

توانــد بــود؛ زیــرا چگونــه چیــزي کــه در معــرض تــرس قــرار ناپــذیر، دلیــر نیــز نمیآن ذات مرگ
  (همان).». گیرد، دلیر باشدنمی

آینـد یـا تسـکین پرکـردن یـا تهـی کـردن بـدن پدیـد می هائی است کـه ازترس و دلیري، میل
توانـد بـه نفـس تعلّـق داشـته باشـد؛ پذیري اسـت یـا نتیجـه انفعـاالت، پـس نمییابند؛ یا انفعالمی

گونـه نیسـت؛ چـون ایـده و صـورت اسـت، پذیر نیسـت. در حـالی کـه نفـس ایننفس انفعالچون 
ذاتی جوهري است و به همین خـاطر، بسـیط اسـت و چیـزي کـه بسـیط باشـد، نـه چیـزي بـر آن 

گـردد؛ زیـرا اگـر در معـرض افـزایش یـا کـاهش قـرار شود و نه چیـزي از آن کاسـته میافزوده می
تـوان چیـزي از آن آن اسـت؛ زیـرا تـا چیـزي مرکّـب نباشـد، نـه می دهنده ترکیـبگیرد، این نشان

آن کـاهش یابـد، ولـی در عـین حـال خـودش بمانـد و از میـان  کاست؛ چون چیـزي نـدارد کـه از
تــوان چیــزي بــر آن افــزود، چــه پــس از افــزایش، مرکّــب خواهــد بــود؛ مرکــب از نــرود و نــه می

  که بسیط فرض شده است.چه بر آن افزوده شد و حال آنچه بود و آنآن
شـود و نـه بـا چیـزي آمیـزش دارد، نـه تـرس نفسی که بسیط باشد، نـه بـا چیـزي ترکیـب می
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ــري می ــال دیگ ــأثّر و انفع ــیچ ت ــه ه ــاطت و دارد، و ن ــاطر بس ــه خ ــرا ب ــد؛ زی ــته باش ــد داش توان
ته توانـد آمیـزش داشـچگونـه می«رو، تأثیرناپذیري، چیزي نیسـت کـه بـر آن تـأثیر گـذارد؛ از ایـن

پـذیرفت کـه او خـود، کـه بسـیط اسـت. اگـر چیـزي بـر آن افـزوده شـود خواهـد باشد و حال آن
چـه براسـاس ذاتـش بسـیط چه هسـت، نباشـد. درد نیـز از او دور اسـت. از چـه درد بکشـد. آنآن

ــراي خــود، بســنده اســت ــادام کــه طبیعــت و ذات خــود را دارد، ب ــابراین » اســت، م (همــان). و بن
  ر بیرون از خود قرار نخواهد گرفت.تحت تأثیر هیچ ام

ادراك حسـی و «شـود و نـه غمگـین؛ نـه میـل دارد و نـه بیـزاري. چنین چیزي نـه شـادمان می
اندیشیدن درباره چیـزي یـا کسـی، عقیـده و پنـدار نیـز پیونـدي بـا او ندارنـد؛ زیـرا ادراك حسـی، 

اره کسـی یـا چیـزي ادراك شکلی یا گـرفتن تـأثّري از جسـمی اسـت؛ اندیشـیدن نیـز همیشـه دربـ
ــر ادراك حســی اســت ــی ب ــز، مبتن ــدار نی ــده و پن ــیط و » اســت و عقی ــه بس ــزي ک ــان). و چی (هم

  گردد.یک از این امور متّصف نمیتأثیرناپذیر باشد، به هیچ

  ـ ماهیّت و فناناپذیري نفوس جزئی5ـ 4ـ 2

و  که آدمـی موجـودي بسـیط نیسـت، بلکـه از نفـس و تـن ترکیـب شـده اسـتبا توجه به این
ناپـذیر نحوي دیگـر بـا مـا پیوسـته اسـت، آیـا هـر یـک از مـا کـالّ مرگتن ابزار کار ماست و یا به

پـذیرد و تبـاه شـدنی اسـت و جزئـی دیگـر بـر است یـا کـال فناپـذیر؟ یـا جزئـی از مـا مـرگ می
  ). 4،7،1ناپذیر؟ (ر.ك.حسب طبیعتش ابدي و مرگ

صـون از فنـا باشـد. هـم عقـل فناپـذیري توانـد مکـه بـدن مرکـب اسـت، نمیبا توجـه بـه این
ــه آســانی بــدن را تأییــد می ــه ب ــه. ایــن مطلــب را از طریــق اندیشــیدن خردمندان کنــد و هــم تجرب

پـذیرد و هـر یـک پوسـد و انحـالل میبینیم کـه تـن چگونـه میتوان دریافت. به چشم نیـز مـیمی
هــر عنصــري عناصــر  نــوع خــود بپیونــدد، وکوشــد بــه عنصــر هماش میدهنــدهاز عناصــر تشــکیل

ــون می ــر را دگرگ ــاه میدیگ ــازد و تب ــس از آنس ــه نف ــامی ک ه هنگ ــّ ــد، خاص ــت و کن ــا جداس ه
ناپـذیر ها بشـتابد. در نتیجـه چـون تـن، جزئـی از ماسـت پـس کـلّ مـا مـرگتواند به یاري آننمی

  نیست. (ر.ك. همان). 
ــاره مرگ ان داوري پــذیري انســاینــک بایــد معلــوم ســاخت کــه نفــس چیســت تــا بتــوان درب
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ــج در عصــر خــود را یکی ــوطین بیشــتر آراء رای ــه بررســی آن یکــی مطــرح مینمــود. افل ــد و ب کن
  کند.پردازد و در آخر آن را ردّ میمی

دهـد و در پایـان از ـ وي نخست این نظریه را کـه نفـس، جسـم اسـت، مـورد نقـد قـرار می1
  ).2،7،4کند. (ر.ك. آن سلب اعتبار می

بـرد، نظریـه کسـانی اسـت کـه تیـغ نقـد افلـوطین جـان سـالم بـدر نمی ـ دومین نظریه که از2
ــد: می ــه«گوین ــن اســت 3،7،4». (هاســتهم پیوســتن اتمنفــس حاصــل ب ــل وي در ردّ آن ای ). دالی

، نفــس داراي احســاس اســت و اتم ، اتمکــه اوالً هــا بــه خــاطر فقــدان احســاس، هــا فاقــد آن. ثانیــاً
  که نفس واحد است.آنشدن را ندارند و حال توانایی یگانه

ـ سومین نظریه ایـن اسـت کـه نفـس جسـمی بسـیط اسـت. ایـن نظریـه نیـز از دیـدگاه وي 3
کـه جهت کـه اگـر ایـن جسـم، مـاده اسـت نبایـد حیـات داشـته باشـد، در حالیباطل است؛ بـدین

  نفس حیات دارد. (همان).
هماننـد طبیعـت  که منشأ زندگی نـه جسـم اسـت و نـه چیـزي کـه طبیعتـیوي با اشاره به این
گیرد که باید چیـزي برتـر از جسـم وجـود داشـته باشـد تـا عنـان زنـدگی بـه جسم دارد، نتیجه می

کــه جســم پیوســته دســتخوش دگرگــونی و حرکــت اســت، اگــر  جــادســت او باشــد و نیــز از آن
پاشـید و اگـر نفـس نیـز جسـم بـود، خـود نیـز از نفس فراتر از جسم نباشد، جهـان زود از هـم می

  ).3،7،4شد. (ر.ك. پاشید و به سرنوشت اجسام دیگر گرفتار میومیهم فر
جسـم «دهنده امـري غیـر جسـمانی اسـت؛ زیـرا هاي گونـاگون اجسـام نشـانهمچنین حرکت

نفـس امـري برتـر «پذیر اسـت، پـس ). و چـون جسـم تقسـیم5،7،4» (بیش از یک حرکـت نیسـت
جسـم تفـاوت اساسـی دارد. نفـس در  بـودننفـس بـا  بـودن(همان). و نیـز چگـونگیِ » از آن است

توانـد هـاي مختلـف میکـه جسـم نـه تمامـاً در مکانجا تماماً و کامالً موجـود اسـت، در حالیهمه
توانـد بـود (ر.ك. همـان). و اگـر نفـس جسـم بـود، نـه ادراك باشد و نه جزئی از آن عـین کـل می

). وي دالیـل 6،7،4.ك. حسی داشـت، نـه دانـش، نـه اندیشـه، نـه فضـیلت و نـه کمـالی دیگـر. (ر
هـا از گنجـایش ایـن بسیاري بر جسم نبودن نفـس ارائـه کـرده اسـت کـه پـرداختن بـه یکایـک آن

  ).3، 8و  2، 8و  1، 8و  8و  7، فصول 7، رساله4گانهر.ك. ، نه نوشتار بیرون است. (
 گیـرد، نظریـه همـاهنگی اسـت کـه بـهـ چهارمین نظریه کـه مـورد انتقـاد افلـوطین قـرار می4
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فیثاغورس و پیروان او نسبت داده شده است. آنـان بـر ایـن عقیـده بودنـد کـه نفـس غیـر از جسـم 
ــه ــگ. ولــی ناشــی از جســم اســت. ب ــال همــاهنگی اســت؛ چیــزي همچــون همــاهنگی چن طور مث

ــوزون شــدن ســیمهمان ــا م ــه ب ــه ک ــد میگون ــزي پدی ــگ چی ــده هاي چن ــاهنگی نامی ــه هم ــد ک آی
آمیزنـد، ایـن آمیـزش ر مختلـف بـه صـورت خاصـی بـه هـم میشود، در تن ما نیز وقتی عناصـمی

گــردد؛ بنــابراین نفــس چیــزي نیســت جــز حالــت ناشــی از آن ســبب پیــدایش زنــدگی و نفــس می
ــوطین می ــزش. افل ــه را از راهآمی ــن نظری ــتی ای ــد: نادرس ــت کردهنویس ــاگون ثاب ــاي گون ــد ه ان

  )؟ و اشکاالت آن از این قرار است: 4،8،7،4(
از بــدن اســت در حــالی کــه همــاهنگی پــس از چنــگ و مــوزون شــدن أـــ نفــس پیشــتر 

  ها. سیم
کــه کنــد، حــال آنرانــد و حتــی در برابــر آن مقاومــت میـــ نفــس بــر بــدن فرمــان میب

  گونه نیست. هماهنگی این
  ـ نفس جوهر است، ولی هماهنگی جوهر نیست. (ر.ك. همان).ج

ازد، نظریـه ارسـطو اسـت. وي نفـس را پـردـ پنجمین نظریه کـه افلـوطین بـه بررسـی آن می5
دانــد. وي نســبت نفــس تــن) می ارگانیســم) (نیرویــی نهفتــه در درون Enteleachia» (انطالشــیا«

ــه موجــود مرکّبــی کــه مــا آن را آدمــی می ــه مــاده میرا ب ــد. خــوانیم، ماننــد نســبت صــورت ب دان
  ند.داهاي پیشین مردود می). وي این نظریه را نیز مانند نظریه58،7،4(

نفــس جــوهر اســت و «نویســد: پــردازد و میســرانجام خــود وي بــه شــرح حقیقــت نفــس می
کـه در کالبـد موجـودي زنـده درآیـد، اش بر هسـتی جسـم اسـتوار نیسـت، بلکـه پـیش از آنهستی

تواند سـبب پیـدایش نفـس باشـد؛ نفـس چیـزي اسـت از نـوعی کـه رو، تن نمیوجود دارد؛ از این
اسـت نـه بـودن و  شـدن نـامیم. هرچـه جسـمانی باشـد،راسـتین میما هسـتی و جـوهر بـه معنـی 

وري از هســتی؛ در حــال کــون و فســاد اســت و هرگــز باشــنده حقیقــی نیســت و تنهــا از راه بهــره
  )58،7،4». (یابدور شود، هستی میآن بهره تواند ازهستی، تا آن اندازه که می

شـود. بـه ر کـائن و فاسـد جـدا میاي کـه از امـوراستین بودن نفس، هویت آن است بـه گونـه
همین جهت است که نفـس موجـودي حقیقـی اسـت. موجـود حقیقـی جـوهري اسـت کـه هسـتی 

ــد می ــه پدی ــود دارد؛ ن ــیرا از خ ــان م ــه از می ــد و ن ــاء و دوام آی ــه بق ــت ک ــودي اس رود؛ موج
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هـا اسـت، ولـی موجودات دیگر نیز وابسته بـه آن اسـت؛ موجـودي اسـت کـه عامـل همـه حرکت
کـه زنـدگی آن ن از خـودش اسـت؛ بـه اجسـام جانـدار زنـدگی بخشـیده اسـت، در حالیحرکت آ

ـــه زمـــانی. از خـــودش اســـت و هرگـــز از دســـت نمی دهـــد؛ هســـتی او همیشـــگی اســـت ن
  ).9،7،4(ر.ك.

پذیر اسـت و نـه هـاي جسـم را نـدارد، بـه همـین خـاطر نـه تقسـیمنفس هیچ یـک از ویژگی
ــان. ترکیب ــه زم ــان دارد و ن ــه مک ــذیر؛ ن ــر پ ــه تعبی ــت و ب ــت اس ــر از طبیع ــی فرات ــس حقیقت نف

طبیعتی خدایی و ابدي اسـت. نـه رنـگ دارد و نـه شـکل، و نـه بـه یـاري حـس المسـه «افلوطین، 
تـوان آن را دریافـت. در ایــن نکتـه همـه توافــق داریـم کــه هـر چـه خــدایی و موجـود حقیقــی می

بــدي «تــوان فهمیــد کــه س می). بــا تأمــل در نفــ10،7،4». (اســت، زنــدگی نیــک و خردمندانــه دارد
ــیعارضــه ــس روي م ــه نف ــرون ب ــه از بی ــت ک ــه آورد در حالیاي اس ــس داراي هم ــود نف ــه خ ک

  (همان). ». چیزهاي نیک و واال و معرفت و فضایل است
چــه دربــاره نفــس بیــان داشــته اســت، تعریــف آنرســد کــه مقصــود افلــوطین از بــه نظــر نمی

ــرا نفــس را نمی ــد؛ زی ــی مصــطلح باش ــمنطق ــدینوان در قالبت ــاد، ب ــومی نه ــاي مفه ــه ه خاطر ک
ــق  ــه حصــولی و از طری ــق مشــاهده اســت، ن ــري حضــوري و از طری ــاهی انســان از نفــس، ام آگ

پـذیر اسـت، شـرح و توضـیح چیـزي اسـت کـه از راه حضـور و شـهود بـدان که امکانچهذهن. آن
  گونه عمل کرده است.ایم. گویی افلوطین نیز همیندست یافته

و گـردیم توضـیحات یـاد شـده و شناسـایی نفـس، اینـک بـه پرسـش آغـازین بـاز می با ارائـه
ناپـذیري نفـس پـذیر و فناپـذیر اسـت یـا نـه؟ از نظـر افلـوطین مرگآن این است که آیا نفس مرگ

روسـت توانـد آن را بفهمـد و بیابـد؛ از اینبدیهی یا در حکم بـدیهی اسـت کـه هـر خردمنـدي می
ــه می ــرد خرک ــدام م ــد: ک ــد در مرگگوی ــد میدمن ــی تردی ــین ذات ــذیري چن ــرد؟ (ر.ك. ناپ ــد ک توان
  کند. حال براي کسانی که در آن تردید دارند استدالل نیز ارائه می). در عین11،7،4

شـدنی بـود، تمـام جهـان و کیهـان از میـان رفتـه نویسد: اگر هـر نفسـی تباهبه عنوان نمونه می
داننـد، ناپـذیر اسـت، ولـی نفـس مـا را فناپـذیر میگپذیرنـد کـه نفـس جهـان، مربود. اما اگـر می

کننـده بیاورنـد؛ زیـرا هـر دو، اصـول محرّکنـد گذاري میـان دو نفـس دلیـل قـانعباید براي این فرق
و هر دو زندگی خـود را از خـود دارنـد و هـر دو بـه یـاري نیرویـی واحـد و از طریـق اندیشـیدن، 
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چیز صــعود یابنـد و تــا نخســتین علــت همــهیچـه را در آســمان و فراســوي آســمان اســت، در مآن
  )12،7،4کنند. (می

نویسـد: خواهنـد، میافلوطین پس از فـارغ شـدن از گفتگـو بـا کسـانی کـه دلیـل و برهـان می
و آداب گونـاگونی کـه بـا ایـن خواهند باورشان به تجربـه متکـی باشـد، بایـد بـه رسـوم که میآنان

  . همچون احترام نهادن به درگذشتگان و مانند آن.)15،7،4مطلب ارتباط دارد، توجه کنند، (

  ـ فناناپذیري نفوس سایر جانداران1ـ5ـ 4ـ 2
انــد، نفــوس ســایر موجــودات جانــدار هــم کــه فــرو افتــاده و در کالبــد جــانوران جــاي گرفته

ناپـذیر باشـند. حتـی اگـر نـوع فروتـري از نفـس هـم موجـود باشـد، او نیـز ضرورت بایـد مرگبه
ــه گمــان از همــبی ــز ب ــرا او نی ــده؛ زی ــدگی حقیقــی اســت، ناشــی گردی ــه داراي زن ان جــوهري ک

جانداري که در کالبـدش جـاي دارد، زنـدگی بخشـیده اسـت و علّـت زنـدگی آن اسـت؛ همچنـین 
انـد و زنـدگی جـزو ذاتشـان اسـت و هـا از منشـأي واحـد برآمدهاست نفس گیاهان؛ زیـرا همـه آن

  )14،7،4و جوهرند. ( جسمانیناپذیر و غیررو، تقسیماز این

  ـ معاد: تناسخ یا تجسم اعمال6ـ 4ـ 2

شــود، ماننــد نفــس حســاس یــا نفــس حیــوانی و گر میهاي مختلــف جلــوهآدمـی بــه صــورت
اس از این«نفس نامی یا نفس نبـاتی؛  روسـت کـه آدمـی تنهـا موجـودي متفکّـر نیسـت، بلکـه حسـّ

ضـــی جهـــات هـــم هماننـــد باشـــد؛ زیـــرا داراي آالت حـــس اســـت. از بع(حیـــوان) نیـــز می
هــا داراي جــزء ). ایــن نفس2،4،3». (کنــدیابــد و تولیــد میهاســت، زیــرا تــن او رویــش میرستنی

یا مرتبه برتري هستند کـه نفـس ناطقـه یـا نفـس متفکّـر نـام دارد. نفـس هنگـامی کـه از تـن جـدا 
 (همــان). و چــون نفــس» شــود کــه در او بیشــتر از چیزهــاي دیگــر هســتآن چیــزي می«شــود، 

  رود که با آن تناسب بیشتري داشته باشد. موجودي مادي نیست؛ بنابراین به عالمی می
پس از جـدایی از تـن، اگـر پـیش از آن پیـرو ادراك حسـی بـوده، بـه سـطح نفـس حیـوانی و 
اگر در برابر غریزه تولید مثل و میـل بـه خـوردن و آشـامیدن تسـلیم بـوده، بـه سـطح نفـس نبـاتی 

روي بـه جهـان معقـول و «همّـت خـویش را بـه امـور برتـر معطـوف دارد و  افتد. پس بایدفرو می
  (همان). تا در جایگاه ویژه آدمی قرار گیرد.» عقل و خدا بیاورد
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گانه (ناطقــه، حیــوانی و نبــاتی) در هــاي ســهبــه تعبیــر دیگــر، قــوّت یــافتن هــر یــک از نفس
را  آدمــی کســی کــه«ازد. ســانســان، سرنوشــت وي را پــس از جــدایی از بــدن (و مــرگ) معــیّن می

ــی می ــاره آدم ــد، دوب ــرده باش ــظ ک ــود حف ــود؛ آندر درون خ ــت ش ــه دس ــود را ب ــان خ ــه عن ک
هـا در شـود؛ و اگـر امیـال و هوسهـا سـپرده باشـد، جـانور میهاي حسـی و امیـال و هوسادراك

هـا و گـردد؛ برحسـب اخـتالف نـوع میلوجودش با خشم تـوأم بـوده باشـد، جـانوري وحشـی می
ــاهوس ــاي میه ــاگون ج ــانوران گون ــد ج ــرگ در کالب ــس از م ــرد. آن، نفســش پ ــا در گی ــه تنه ک

ــوده اســت، جــانوري بی ــدال و پرخــور میاندیشــه تســکین غرایــزش ب شــود. (ر.ك. افالطــون، اعت
  ).81؛ فایدون 92و 91؛ تیمائوس 620، کتاب دهم 519جمهوري، کتاب هفتم، 

ــوده اســت، صــ ــوأم ب ــالش ت ــا امی ــاهلی ب ــر سســتی و ک ــاه میاگ ــه ورت گی ــد ... کســی ک یاب
آالیشــی حــال زنــدگی را بــا پــاکی و بیداشــته و در عینچیز دوســت میموســیقی را بــیش از همــه

گیـرد. کسـی کـه پادشـاه بـوده ولـی بسر برده است، به عقیـده افالطـون، در کالبـد بلبلـی جـاي می
یـرش نبـوده، عقـابی هاي دیگـري دامنگبه استبداد حکومت رانـده اسـت، اگـر عـالوه بـر آن، بـدي

شناســی کــه بــدون بیــنش ژرف، همیشــه چشــم بــه آســمان داشــته اســت، مرغــی شــود؛ و ستارهمی
شــود، ولــی ور بــوده اســت، آدمــی میگــردد؛ و کســی کــه از فضــایل اجتمــاعی بهــرهبلنــدپرواز می

شـود کــه در حــال اگـر اثــر آن فضـایل در او انــدك بــوده اسـت، تبــدیل بـه یکــی از جــانورانی می
  ).2،4،3». (برند، چون زنبور عسل و مانند آناع بسر میاجتم

آیا افلـوطین بـه تناسـخ عقیـده دارد؟ آیـا وي بـر ایـن عقیـده اسـت کـه نفـس انسـان پـس از 
چـه کـه در شـود؟ قطـع نظـر از آنبیرون شدن از بـدن مـادي او در بـدن حیـوانی دیگـري وارد می

کـه شـرور موجـود ر اشـاره کـرد مبنـی بـر اینجاي دیگر به عنوان تبیین شرور به عنـوان نظـر معتبـ
هـاي پـیش از ایـن اسـت در این جهـان کـه دامنگیـر انسـان اسـت، نتیجـه رفتارهـاي وي در جهان

هـاي ذاتـی که ممکن است نشـان گـرایش وي بـه تناسـخ باشـد و ممکـن اسـت اشـاره بـه ویژگی
کـه نفـس انسـان ذاتـاً ینانسان و ظهور متناسب با آن در هر عالم باشـد نـه بـه معنـی تناسـخ، چـه ا

اي یـا هـر عـالم هایی است کـه بـه هنگـام نـزول و دورگشـت از اَحـد، در هـر مرتبـهداراي ویژگی
هـا ممکـن اسـت متناسب با همان مرتبـه یـا عـالم ظهـور و نمـود، و یـا رفتـاري دارد کـه ثمـره آن

  هاي این عالم باشد و در نتیجه ارتباطی با تناسخ نداشته باشد.بدي
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ــ ــر ص ــر از آندر ه ــع نظ ــا ورت و قط ــت، آی ــده اس ــاره ش ــدان اش ــن ب ــیش از ای ــه پ ــه ک چ
دهنده عقیـده وي بــه کــه پـس از ایـن طـرح خواهــد شـد، نشـانهـاي یـاد شـده و ماننـد آنعبارت

تناسخ است؟ نـه؛ زیـرا ایـن تعبیرهـا بـه همـان انـدازه کـه ممکـن اسـت بـه معنـی تناسـخ باشـد، 
م اعمـال باشـد. در ایـن صـورت هـر کـه هـر صـفت هاي مثـالی یـا تجسـتواند بـه معنـی بـدنمی

  شود.غالبی داشته باشد پس از مرگ در قالب همان صفت، آشکار می
دهـد کـه مقصـود تناسـخ نیسـت؛ از این گذشته، عبارت بعدي افلـوطین بـه روشـنی نشـان می

ها را پــس از مــرگ بــه شــکل فرشــته و جمعــی را بــه شــکل زیــرا وي صــورت گروهــی از انســان
شــود؛ زیــرا کــه خــدا نــد و شــکّی نیســت کــه کســی در قالــب و شــکل خــدا وارد نمیداخــدا می

که، بـر فـرض محـال کـه خـدا نیـز شـکل و قالـب داشـته باشـد، شکل و قالب ندارد. عالوه بر این
توانـد در آن شـکل و اش، یـک شـکل و قالـب دارد؛ بنـابراین، تنهـا یـک نفـر میبه خاطر یگـانگی

هـا افـرادي کـه صـفت و ویژگـی آن ات کـه بـه خـاطر تعـدّد آنقالب وارد شـود، بـرخالف حیوانـ
  توانند هر کدام در فردي از آن حیوان وارد شوند.حیوان را داشته باشند، می

کنـد شـود، تصـریح میعالوه بر این، او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه کـدام کـس فرشـته می
بـوده اسـت. (ر.ك.  شـود کـه در زنـدگی دنیـایی خـود نیـز فرشـتهکه کسـی بـه شـکل فرشـته می

). چنـین کسـی پــیش از جـدایی از بــدن فرشـته بــوده اسـت، اگرچــه بـا چشــم عـادي دیــده 2،4،3
اش شـود کـه در همـین زنـدگی دنیـاییکـه کسـی خـدا (= مثـال و عقـل) میشده اسـت؛ چناننمی

نیز خدا (= مثال و عقـل) بـوده اسـت. چنـین نیسـت کـه کسـی پـس از مـرگ در انـدام فرشـته یـا 
جـا فرشـته یـا خـدا بـوده، پـس از بیـرون شـدن از خدا درآید، بلکه کسـی کـه در همین به صورت

هــاي دنیــایی هــا و قالبکــه فرشــته بــوده، لباسشــود و آنهـاي مــادي، حقیقــت او آشــکار میقالب
نهـد و در ایـن صـورت بـه شـکل فرشـته را که مانع از ظهور حقیقت او بوده اسـت، بـه کنـاري می

ــود ــده میکــه شــکل حقیقــی او ب ــا، ه اســت، دی م اعمــال، صــفات و باوره ــا تجســّ شــود و ایــن ب
  مناسبت بیشتري دارد تا تناسخ. عبارت افلوطین در این موضوع از این قرار است:

شـود؟ جـا فرشـته بـود. کـدام کـس خـدا میشود؟ همـان کـه در اینپس کدام کس فرشته می«
بخشـید، پـس در وجـود کسـی اثـر میجا خدا بود. زیـرا آن اصـلی کـه در زنـدگی همان که در این

ــر او می ــرگ رهب ــردد، هماناز م ــدگی اینگ ــه در زن ــه ک ــوده اســت.گون ــرش ب ــز رهب ــانی نی » جه
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ــد و خــدایان پــس از 3،4،3( ــیش از مرگن ــرگ، همــان فرشــتگان پ ــع فرشــتگان پــس از م ). در واق
مـرگ و  طـور زاغـان و کالغـان و عقابـان پـس ازمرگ نیز همـان خـدایان پـیش از مرگنـد و همین

نیز ماران و موران و زنبـوران پـس از مـرگ، هماننـد کـه پـیش از مـرگ بودنـد، اگرچـه بـه دالیـل 
  متعدّدي، این امر پیش از مرگ براي بیشترین مردمان قابل مشاهده نیست.

  ـ نفوس ضعیف و مرده7ـ 4ـ 2

زود بــه «گیــرد، ضــعف و نقــص نفــس بــه ایــن اســت کــه تحــت تــأثیر احساســات قــرار می
ــهحرکــت می ــه آســانی ب ــد، ب ــدي کشــیده میآی ــه هیجــان میســوي هــر ب ــد، زود شــود، زود ب آی
  )14،8،1». (شودگردد و زود تسلیم میخشمگین می

ــه نفــس دســت تحــوالت پیوســته ــدن ب ــه ب ــوط ب ــی و مرب ــرات بیرون ــه خــاطر تغیی ــه ب اي ک
د، کــه پــیش از ایــن گفتــه شــدهنده ضــعف و نقصــان نفــس اســت و در واقــع چناندهــد، نشــانمی

نزدیکی نفس بـه بـدن و مـاده، علـت و میـزان ضـعف و نقـص آن اسـت و هرچـه نفـس بـه مـاده 
ــر باشــد، از نزدیــک ــرد و هرچــه از آن دورت ــج خواهــد ب ــص بیشــتري رن تر باشــد از ضــعف و نق

قوت و توانایی بیشتري برخوردار خواهد بـود. نـه تنهـا در مـورد نفـس چنـین اسـت بلکـه ضـعف 
ــر گــرد همــی ــز ب ــدن نی ــأثیرات آن ن محــور میو قــوت ب ــاده و ت ــه م ــز هرچــه ب ــدن نی چرخــد. ب

  تر و هرچه از آن دورتر باشد، تواناتر است.تر باشد، ضعیفتر و آمیختهنزدیک
علـت ضـعف نفـس و تـن، مـاده اسـت ... نفسـی کـه از مـاده «توان گفـت کـه طور کلّی میبه

ــرا چنــین نفســی پــاك و نــاب اســت (همــان ). و بــه گفتــه جداســت، ضــعف و نقــص نــدارد؛ زی
). چنـین نفسـی بـا هـیچ مـانعی بـراي 246(افالطـون، فایـدروس، ». دار اسـتافالطون، کامل و بـال

فعالیت خود روبرو نیست. نفسـی کـه نـه پـاك اسـت و نـه توانسـته اسـت خـود را پـاك کنـد، بـه 
  میزان آلودگی خود، از ضعف و نقص برخوردار است.

چـه کـه بـا آن درآمیختـه باشـد سـتی اسـت و آناین امر بدین جهت اسـت کـه مـاده، پایـان ه
ربایـد و بـه تملّـک مـاده هـر چیـزي را کـه می«گردد و به تعبیـر افلـوطین، ها برخوردار میاز نقص

گـردد تـا زمـانی کـه کنـد و نفـس نیـز بـه سـبب ورود در مـاده فاسـد میآورد، فاسد میخود درمی
گـی مـاده بـدین جهـت اسـت کـه مـاده اصـل و ). ایـن ویژ14،8،1». (دوباره بتواند از ماده بگریـزد
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کـه نفـس را بـد سـازد، بـد اسـت و بـد پـیش از آن«ریشه و سبب هر شرّ و بدي اسـت و در واقـع 
  (همان).». اصلی است

شـود. اگـر نفـس در آمیختگـی و چـه گفتـه شـد، مـرگ نفـس نیـز شـناخته میبا توجه بـه آن
داشـته باشـد و کـامالً تحـت تـأثیر آن قـرار نزدیکی به ماده چنان باشد کـه بـا آن تفـاوت چنـدانی ن

شـود رسـد. در ایـن صـورت اسـت کـه بـدي عـین ذات و طبیعـت آن میگیرد، به بـدي مطلـق می
میرد تا آن انـدازه کـه مـردن بـراي نفـس ممکـن اسـت؛ و مـرگ نفـس ایـن اسـت می«و در نتیجه 

ز تـن جـدا شـود، که تا هنگامی کـه در تـن اسـت غـرق در مـاده و آکنـده از مـاده اسـت و چـون ا
اي روي از گونـهماند تـا زمـانی کـه بـاز روي بـه سـوي بـاال بیـاورد و بههمچنان در گل و لجن می

  ).13،8،1». (گل و لجن برتابد
). نقــش 3،4،6امــا انســان بافضــیلت، یــا فرشــته اســت و یــا زنــدگی فرشــتگان را دارد. (ر.ك. 

و او را بــه ســوي مقصــد خــود  فرشــته در زنــدگی انســان ایــن اســت کــه نــاظر و نگهبــان اوســت
کـه نفـس از ایـن جهـان بیـرون رفـت، فرشـته او را بـه ). و پـس از آن4،3، 3کند (ر.ك. رهبري می

بینـد، فرشـته در او ). پـس از آن نیـز اگـر نفسـی کیفـر می3،4،6بـرد. (ر.ك. محکمه عدل الهـی می
 حاضر است. (ر.ك. همان).

  
  

 



  
  



  
  
  
  
  
  

ــدگاه ــباهتدی ــوطین ش ــا افل ــید ب ــاي س ــرح ها و تفاوته ــش مط ــه در دو بخ ــایی دارد ک ه
  ها خواهد بود.ها و بخش دوم مربوط به تفاوتشود. بخش یکم مربوط به شباهتمی

  
  هابخش یکم: شباهت

  

  ـ سري بودن برخی از معارف1ـ 1ـ 3

اي رف را ناپسـند و تـا انـدازهر دو در عین حـال کـه آشـکار سـاختن برخـی از علـوم و معـاه
اي در فهــم یابی بــه جایگــاه ویــژه)، بــه خــاطر دســت406داننــد،(ر.ك. همــین نوشــتار، ناشــدنی می

ــی از آن پرداخته ــان برخ ــه بی ــته ب ــت، ناخواس ــی و معرف ــاالت روح ــۀ ح ــه آن را نتیج ــد و البت ان
  اند.خویش دانسته

ــااهالن را نا ــراي ن ــد و در عــین حــال درســت میســید از ســویی، افشــاي معــارف الهــی ب دان
شـود شـمارد و از سـویی دیگـر دچـار تغنّـی میدریغ داشتن آن را از افراد شایسـته نیـز ناپسـند می

شـمارد کـه از آن گریـزي نیســت. آمـد حـاالت خـویش میپـردازد و آن را پیو بـه ذکـر اسـرار می
ــز بســیاري از معــارف را بیان ــوطین نی ــذیر میافل ــه خــاطر داناپ ــد و ب ــه در آن دان شــتن حــاالتی ک

چـه رسـد، بـه بیـان برخـی از آنخـودي میشـود و بـه بـیشـود و از خـود خـارج میخلع بدن می
  ).1ـ1ـ1پردازد. (ر.ك. همین نوشتار،نباید گفت، می
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  ـ شناخت ناپذیري ذات حق تعالی2ـ 1ـ 3

ــه شــناخت و توصــیفیر دو در مــورد ذات حــق تعــالی و اینهــ  کــه ذات وي فراتــر از هرگون
قرار دارد، اتّفاق نظـر دارنـد. از نظـر سـید مرتبـت ذات کـه از آن بـه غیـب ذات یـا غیـب الغیـوب 

یابی کس تـاب تحمّـل مشـاهده و تـوان دسـتگردد، چنان بلنـد و متعـالی اسـت کـه هـیچتعبیر می
بــه آن را نــدارد. از نظــر افلــوطین نیــز ذات احــدیّت مبــرّاي از هرگونــه وصــفی اســت و در قالــب 

ــه حقیقــت دمــی نمیاندیشــه آ ــه تعبیــر دیگــر، او وراي وجــود اســت و اندیشــۀ آدمــی ب گنجــد. ب
یابـد، تـا چـه رسـد بـه وراي وجـود. هـر دو حـق تعـالی را اَحـد، نامتنـاهی، وجود نیز دسـت نمی

فراتر از هرگونه وصـف، غیـر قابـل هرگونـه اشـاره، (خـواه حسـی و خـواه عقلـی) مطلـق و خیـر 
  ). 1ـ2ـ2؛ 9ـ1ـ1تار،دانند. (ر.ك. همین نوشمحض می
کـه دیـدیم تعـابیر سـید دربـارة توحیـد حقیقــی کـامالً بـا وحـدت وجـود مطـابق اســت، چنان

هـاي پـس از خـود، چیـزي دربـارة هـاي شـناخته شـده در دورهافلوطین نیـز اگرچـه در قالـب واژه
چـه گفتـه اسـت دقیقـاً هسـتۀ اصـلی و مغـز سـخنان عارفـان وحدت وجود نگفتـه اسـت، ولـی آن

گفـت: حـق تعـالی هـم ظـاهر اسـت و هـم هاي بعـدي اسـت. بـه عنـوان نمونـه، سـید میدورهدر 
باطن؛ هـم ظـاهر اسـت و هـم مظهـر. او از جهـت ذات و وجـود, ظـاهر اسـت و از جهـت اسـماء 
و صــفات، مظهــر اســت؛ دو چیــز نیســت کــه یکــی ظــاهر باشــد و دیگــري مظهــر؛ (نقــد النقــود، 

سـت و هـم کثیـر، هـم خـالق اسـت و هـم مخلـوق ...، ).هم اول است و هم آخـر، هـم واحـد ا91
لـیس فـی الوجـود سـوي اهللا و ال توانـد بگویـد: ).به همین خـاطر اسـت کـه عـارف می109(همان، 

ــبّ اهللا إالّ اهللا.  ــرف اهللا إالّ اهللا و ال یح ــان، یع ــوطین می200(هم ــه جاســت و ).و افل گفــت: او در هم
شـود؛ س از هـیچ جـا چیـزي بـر او افـزوده نمیجـا نیسـت، پـدر هیچ جا نیسـت. اگـر او در هـیچ

خـود اوسـت. » جـاهمـه«رو، جاسـت و از ایـن اگر در همه جاست، پـس بـا همـۀ بزرگـی در همـه
ــه ــهاو در هم ــود هم ــه او خ ــت، بلک ــت (جا نیس ــتار،16،8،6جاس ــین نوش ــ1). (ر.ك. هم ــ1ـ  ؛4ـ

  ). 1ـ1ـ2
ء و موجـودات, هسـتند و بـه تعبیـر دیگـر، هـر دو بـر ایـن باورنـد کـه در نگـاه سـطحی اشـیا

هاسـت، ولـی در نگـاه دقیـق، اشـیاء چیـزي جـز هستی خـود را از او دارنـد و او مبـدأ و خـالق آن
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همــه از اوســت و گــر نیــک بنگــري «ظهــور و تجلّــی و فیضــان او نیســتند و بــه تعبیــر شبســتري، 
  »همه اوست.

ه یکـی ثمـرة همه از اوست، به همان اندازه درست است کـه همـه اوسـت, بـا ایـن تفـاوت کـ
کـه آن دو بـه تعبیرهـاي مختلـف، نظر متعارف اسـت و دیگـري ثمـرة مشـاهدة عـارف. حاصـل آن

  اند، اگرچه یکی به اجمال و دیگري به تفصیل.اوج توحید وجودي را بیان کرده
هـا در مـورد دهندة تفـاوت دیـدگاه آنرسـد کـه ظـاهر کلمـات آن دو، نشـانبه نظر چنـین می

کـه در جـاي خـود گفتـه شـد، افلـوطین هرگونـه توصـیفی ی اسـت. چنانناپذیري حق تعـالوصف
کـــه در وراي عقـــل اســـت وراي شناســـایی و برتـــر از » او«گویـــد: کنـــد و میرا از او نفـــی می
).و چون صـفت، هرچـه کـه باشـد تعـیّن اسـت و تعـیّن، هرچـه کـه باشـد 12،3،5شناسایی است (

توصـیفی فروتـر از مقـام منیـع اوسـت. ولـی از  با مطلق سازگار نیست، (همـان). بنـابراین هرگونـه
تـوان بـه او جا که اندیشۀ سید قرآنـی و برگرفتـه از وحـی اسـت، ظـاهر سـخن افلـوطین را نمیآن

ناپذیري حــق تعـالی همـان اســت کـه وحـی الهــی بـدان تصـریح کــرده نسـبت داد. قلمـرو وصـف
ــت، چنان ــود: اس ــالی فرم ــق تع ــه ح ــادک ــفون إالّ عب ــا یص ــبحان اهللا عم ــون  س ــنهم المخلَص اهللا م

سـبحان ربّـک ربّ العـزّة عمّـا یصـفون و سـالم علـی المرسـلین؛ ).و نیـز فرمـود: 159ــ160(صافات,
ــص یــا پیــام180ـــ181(همــان,  آوران او نباشــد. (ر.ك. همــین ). توصــیف جــز بــراي بنــدگان مخلَ
  ). 3ـ8ـ1ـ2نوشتار، 

دگاه افلــوطین، ناپذیري حــق تعــالی از دیــتــوان گفــت کــه مقصــود از وصــفآیــا می
کــه مکــرّر او را فراتــر از عقــل معرفــی کــرده اســت؛ بنــابراین، ناپذیري عقلــی اســت، چنانوصــف
پذیري فراعقلــی را از او نفــی نکــرده اســت و در ایــن صــورت او نیــز چــون ســید و دیگــر وصــف

ــدل می ــدق و ع ــق و ص ــردان بافضــیلت را ح ــا م ــان و ی ــیف مخلَص ــان، توص ــاید عارف ــد؟ ش دان
وي پس از تهی شـدن از خـود، شـاهدي بـر ایـن امـر باشـد. اگـر چنـین باشـد آن  مشاهدات خود

طور مکــرّر کــه بــهدو در توصــیف حــق تعــالی، هماننــد یکدیگرنــد. ولــی اگــر چنــین نباشــد چنان
ــوان از ســخنان وي در وصــفمی ــی و ت ــد خــداي وي را، خــداي تنزیه ــد، بای ــد فهمی ناپذیري اَح

بیهی اسـت. بـا خـداي انبیـاء و اولیـاء و کُمّـل از بنـدگان نقطۀ مقابل خداي عـوام دانسـت، کـه تشـ
  خدا که جمع میان تشبیه و تنزیه است، تفاوت دارد. 
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ــا می ــر آی ــویی دیگ ــین و از س ــراي مخلَص ــده ب ــتثناء ش ــی توصــیف اس ــه حتّ ــت ک ــوان گف ت
ناپذیري رسـوالن، توصـیف مقـام ذات و غیـب الغیــوب نیسـت؛ بنـابراین, سـید در مسـألۀ توصــیف

جــا کــه فروتــر از ذات، خــود وصــف اســت؛ جــز رأي اســت؟ از آنیّت بــا افلــوطین هــمذات احــد
براي شرح و توضیح، نیاز بـه توصـیف نـدارد. بـه تعبیـر دیگـر، توصـیف چیـزي را شایسـته اسـت 

ناپذیري مربــوط بــه پذیري یــا توصــیفکــه قطــع نظــر از آن، مطلــق و نهــان باشــد؛ پــس، توصــیف
پذیري یـا نفـی آن از مرتبـۀ تعـیّن تعـیّن اسـت، امـا توصـیفذات احدیّت است کـه فاقـد هرگونـه 

رو، دیــدگاه آن دو در ایــن مســأله، بــر ایــن فــرض کــه یــا وصــف، خــارج از بحــث اســت؛ از ایــن
  توحید از نظر افلوطین, تنزیه محض است, با یکدیگر متفاوت است. 

 ـ شناخت خدا3ـ 1ـ 3

ــه را میا ــن نکت ــال جمعی ــین ح ــه و در ع ــوان دنبال ــديت ــا  بن ــرا ت ــین دانســت. زی ــۀ پیش نکت
ــدازه ــفان ــألۀ وص ــوطین) در مس ــید و افل ــابه آن دو (س ــاوت و تش ــالی را اي تف ــق تع ناپذیري ح

تـوان شـناخت و نـه از طریـق عقـل. دهد. از نظر افلـوطین، خـدا را نـه از طریـق علـم میشرح می
ــه میآن ــر از دانــش اســچــه ک ــه بســیار برت ــا در حضــوري ک ــوان از او دانســت، تنه ت، ممکــن ت
).راه رسـیدن بـه او نیـز کنـاره گـرفتن از 9،6،4تـوان بـه او رسـید. (شود. به تعبیر دیگر، تنهـا میمی

ــه آن چیــزي کــه در درون اســت؛ پــاك  همــه آن چیــزي اســت کــه در بیــرون اســت و روآوردن ب
چیز حتّــی از دانــش و حتّــی از آگــاهی بــه خــود تــا بتوانــد چشــم بــه ســاختن درون خــود از همــه

یگانــه شــد و بــه قــدر کــافی بــا او همنشــین گردیــد، » او«کــه بــا بگشــاید و پــس از آن» او« نظــاره
هاي خــود را بــه دیگــران ســهم خــویش از شــهود را بــه دســت آورده اســت و اگــر بتوانــد، یافتــه

  ). .3ـ 1ـ 3 ؛6ـ1ـ2 ). (ر.ك. همین نوشتار،7،9،6برساند. (ر.ك. 
چیـز کنـاره گـرفتن، رو بـه او داشـتن، بـه نظـارة دل تهی ساختن، به اغیـار نپـرداختن، از همـه

او نشســتن، از خــود نیــز تهــی شــدن، بــا او همنشــین گشــتن، ســهم خــویش از شــهود برگــرفتن، 
، 575چـه کـه سـید پیرامـون سـفرهاي چهارگانـه، (ر.ك.جـامع االسـرار، تعبیر دیگـري اسـت از آن

دیــن (ر.ك.جــامع االســرار، ). مراتــب 276ـــ85، 1). مراتــب تقــوي، (ر.ك. تفســیر المحــیط، ج 578
).بـه تفصـیل بیـان کـرده اسـت. در هـر 291ــ2).و راه وصول به توحید (جـامع االسـرار، 1257ـ66
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ــامع  ــت. (ج ــوده اس ــد وي ب ــه و تأکی ــورد توج ــدیّت م ــودن ذات اح ــافتنی نب ــت ی ــورت دس ص
  ...). 3 ـ9 ـ3ـ1 ).(ر.ك. همین نوشتار،272االسرار، 

  یـ نفی وحدت عددي از حق تعال4ـ 1ـ 3

اي هـا، بهـرهدانـد. بلکـه وحـدت آنفلوطین وحـدت سـایر موجـوداتِ واحـد را حقیقـی نمیا
ــی واحــدي چــون  ــد، واحــد اســت، ول ــه همــین خــاطر اگرچــه اَح از وحــدت حقیقــی اســت. ب

گونـه نیسـت. شـوند، در حـالی کـه اَحـد اینواحدهاي دیگـر نیسـت. واحـدهاي دیگـر شـمرده می
اي اســت ).ایــن دقیقـاً همــان نکتــه4،5،5دانــد. (ر.ك. یوي وحـدت عــددي را بــراي اَحـد محــال م

کـه برخـی از آنـان علّـت کفـر مسـیحیان را کـه انـد. چنانکه عارفـان مسـلمان بـدان تصـریح کرده
هـاي فکـري گانه در سـایر نظامهـاي سـهکـه قـول بـه تثلیـث یـا اقنومقائل به تثلیث هستند، بـا این

داننــد، تقــاد بــه وحــدت عــددي حــق تعــالی میتوحیــدي نیــز کــم و بــیش وجــود دارد، همــین اع
ها بدان تصریح نکرده باشـند. اَحـد یـا حـق تعـالی را یکـی از سـه اقنـوم دانسـتن و اگرچه خود آن
).دانسـتن، بـه معنـی وحـدت عـددي اسـت، در حـالی کـه او 73(مائـده، ثالث ثالثـۀ به تعبیر قرآن، 

).دانسـت. 7(مجادلـه، رابـعِ ثالثـۀ قـرآن،  ).و بـه تعبیـر370، 4را باید ثالـث اثنـین (ر.ك. فتوحـات، 
دانـد کـه بـا سید نیز وحـدت حـق تعـالی را وحـدت محـض و صـرف و او را بسـیط حقیقـی مـی

؛ اســرار 7ـــ1ـــ2؛ 1ـــ 7ـــ 4همــۀ اشــیاء کــه ظهــور کمــال اوینــد، معیــت دارد. (همــین نوشــتار، 
  )80الشریعه، 

  ـ نسبت قُرب و بعد او با موجودات5ـ 1ـ 3

میـان آن دو نسـبت قـرب و بعـد حـق تعـالی بـا اشـیاء اسـت. او در عـین یگر نکته مشـترك د
چیز و همــه کــس جــایی دارد، از همــهچیز اســت و حضــور همــهچیز و در همــهحــال کــه بــا همــه

اي نیســت گونــه).نزدیکــی او به4،9،6دور اســت و در عــین حــال کــه دور اســت، نزدیــک اســت. (
ــا دوري او ناســازگار باشــد، چنان ــه ب ــه دوري ک ــز بهک ــهاو نی ــا نزدیکــی وي گون ــه ب اي نیســت ک

. (ر.ك. همــین عــالٍ فــی دنــوّه و دان فــی علــوّهجمــع نشــود. بــه تعبیــر نصــوص و ظــواهر دینــی، 
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  ).4ـ1ـ1؛ 10ـ2ـ1؛ 5ـ7ـ1ـ2 نوشتار،

 ـ ظهور و حضور همه جایی حق تعالی6ـ 1ـ 3

ــهی ــور هم ــامّ و حض ــور ت ــان آن دو، ظه ــترك می ــات مش ــر از نک ــی دیگ ــت،ک ــایی اوس  ج
داننـد کـه هـر کـه و فهمنـد و نیـز میاي که همـه آن را بـه انـدازه فهـم و اسـتعداد خـود میگونهبه

حـدّ و انـدازة حـق تعـالی اسـت. بـه اي از ظهـور بیهرچه که ظهـور دارد، ظهـور او اسـت، جلـوه
گفتۀ افلـوطین، همـۀ مردمـان بـه سـائقۀ اسـتعداد فطـري، برآننـد کـه خـدا، در هـر فـردي از افـراد 

ــاً در همــه حاضــر ــه اســت ... او در آنِ واحــد کــال و تمام ــن اصــلی پیشــین اســت ن جاســت و ای
).بـه تعبیـر دیگـر، ظهـور همـه جـایی حـق تعـالی، پوشـیده و 1،5،6برگرفته از اصول دیگـر. (ر.ك.

پنهــان نیســت کــه کســی نقــاب از رخ او بــردارد تــا او آشــکار شــود، بلکــه خــود عــین عیــانی و 
بـا نظـر عرفـان دینـی کـه برگرفتـه از نصـوص و ظـواهر دینـی اسـت آشکاري اسـت. ایـن نظریـه 

کامالً سازگار است. چه از منظـر ظـواهر دینـی نیـز، ظهـور و عیـان بـودن ذاتـاً و اصـالتاً از آنِ حـق 
، شـاهدِ بـر عـالمِ امکـان،  أیکـون لِغیـرك تعالی است نه از دیگران. به تعبیـر سـیّد و سـاالرِ شـهیدانِ

  ). 8ـ1ـ1؛ 4ـ1ـ1؛ 1ـ1ـ2ر.ك. همین نوشتار، . (من الظهور ما لیس لک

  ـ موجودات ظهور وجودند.7ـ 1ـ 3

اش بـا وجـود ز نظر افلـوطین، الوجـود، نـوعی تصـویر و سـایۀ وجـود اسـت و حتّـی فاصـلها
ــا توجــه بــه ایــن دیــدگاه کــه برگرفتــه از اندیشــه ــا موجــود اســت. ب هاي بــیش از فاصــله ســایه ب

هاي حسـی و هـر د).تمام جهـان محسـوس و همـۀ تجربـهبـه بعـ 250افالطون است، (سوفیسـت، 
ــد. (ر.ك.آن ــت، الوجودن ــدة آن اس ــد آورن ــا پدی ــس از آن ی ــا آن، پ ــیش از آن، ب ــه پ ). 3،8،1چ

انـد بهرهاگرچه معدوم نیستند، ولـی موجـود هـم نیسـتند و بـه تعبیـر دیگـر، از حقیقـت وجـود بـی
کــه در ر وجودنـد. ســید نیـز (چنانکــه پیشـتر گفتــه شـد، تصــویو ظهـور و نمــود وجودنـد و چنان

).بـه ایـن امـر تصـریح کـرده 1ــ14ــ3ــ2، 4ــ1ـ1بحث وحدت وجود گفته شد، (همین نوشـتار، 
  است.
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  ـ ظهور در عین بطون8ـ 1ـ 3

ز نظــر افلــوطین، اَحــد در عــین حــال کــه آشــکار و عیــان اســت، پنهــان و نهــان اســت و بــر ا
ظهــور و عیــانی اوســت، ولــی بــدین  عکــس پیــدایش خلــق و مظــاهر، در عــین حــال کــه نشــانگر

اینـک نیـز در کـه نهـان بـود. بلکـه همطور مطلق عیـان شـده باشـد پـس از آنمعنی نیست که او به
عین حال که عیـان شـده اسـت، عیـان نشـده اسـت و در عـین حـال کـه نهـان شـده اسـت، نهـان 

ــق آن ــر وي، او از طری ــه تعبی ــت. ب ــده اس ــکفته مینش ــا ش ــیه ــردد، ب ــکفتهآنگ ــه ش ــردد.  ک گ
).این تعبیر دقیقاً بـا ظهـور در عـین بطـون و بطـون در عـین ظهـور کـه مـورد توجـه سـید 18،8،6(

است، برابـر اسـت. از نظـر سـید نهـانی حـق تعـالی، نهـانی حقیقـی نیسـت و اگـر وي گـنج نهـان 
بوده و هست، نسبت به مظاهرِ اسـماء و صـفات، گـنج نهـان بـوده اسـت نـه فـی ذاتـه. اسـتتار وي 

کـه ظهـور او عـین بطـون و بطـون وي عـین هور و نهانی وي عـین عیـانی اوسـت، چناندر عین ظ
  ).10ـ2ـ1؛ 4ـ7ـ1ـ2).(ر.ك. همین نوشتار، 306ـ316ظهور اوست. (ر.ك. جامع االسرار، 

  ـ تشبیه، تنزیه و جمع9ـ 1ـ 3

ید دربارة تشبیه و تنزیه بـه تفصـیل سـخن گفتـه اسـت و حاصـل نظریـه وي نفـی هـر یـک س
تــوان بــه تنهــایی و پــذیرش آن دو بــا یکــدیگر اســت. از برخــی تعــابیر افلــوطین نیــز می از آن دو

هاي آدمـی را ـ البتـه بـه جـا کـه فضـیلتتـوان گفـت وي آناي را اسـتنباط کـرد. میچنین نظریـه
هاي جـا کـه بـدون شـک فضـیلتدهـد، بـه تشـبیه اشـاره دارد و آنمعنی دیگرـ به خدا نسـبت می

هاي جــا کــه فضــیلتدانــد، بــه تنزیــه اشــاره دارد و آنهاي آدمــی میفضــیلتالهــی را متفــاوت از 
ــۀ محســوسِ فضــیلت ــولِ هاي الهــی میآدمــی را مرتب ــه معق ــالی را مرتب ــد و کمــاالت حــق تع دان

).(ر.ك. همـین 1،2،10ك دانـد، بـه جمـع میـان تشـبیه و تنزیـه نظـر دارد. (رهاي آدمـی میفضیلت
  ).20ـ 3ـ 2 ؛9ـ1ـ1نوشتار، 

 ـ ازلیّت آفرینش10ـ 1ـ 3

فلــوطین بــدین نکتــه تصــریح کــرده اســت کــه: ایــن جهــان نــه آغــازي داشــته و نــه پایــانی ا
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ــدیم اســت. (ر.ك.  ــه 7،9،2خواهــد داشــت، بلکــه ق ــاره شــد ک ــه اش ــدین نکت ).در جــاي خــود ب
مقصود از قدیم بودن جهان، قدیم ذاتـی نیسـت؛ بـه همـین خـاطر اسـت کـه جهـان در عـین حـال 

ولــی آفریــده اســت و آفــرینش در عــین حــال کــه ســبب تبــادر زمــان بــه ذهــن  کــه قــدیم اســت،
).همـین 20،8،6» (زاییـدن ازلـی و ابـدي«شود، ازلـی و ابـدي اسـت. معنـی تشـبیه آفـرینش بـه می

دانـد و بـدان است؛ هم زایش و خلـق اسـت و هـم ازلـی, عـالوه بـر ایـن, انسـان را نیـز ازلـی می
طور غیـر مسـتقیم اشـاره هـاي دیگـر نیـز بـهلیّـت جهانتصریح کرده اسـت و در عـین حـال بـه از

ــیش از  ــرده اســت. او انســان را پ ــان، موجــودي می» شــدن«ک ــه در آن در زم ــد ک ــاال«دان ــوده » ب ب
ــاال انســان دیگــري بودهاســت. برخــی از آن انــد؛ برخــی خــدا، برخــی نفــس و برخــی هــا در آن ب

گونـه کـه ، نـه جـدا و منقطـع از آن، همانانـداند. آنـان بـا کـلّ هسـتی پیوسـته بودهدیگر عقل بوده
  ). 10ـ1ـ2).(ر.ك. همین نوشتار، 14،4،6اینک نیز منقطع از آن نیستند. (ر.ك. 

گونه تعبیرها نشـان از پیشـینۀ غیـر زمـانی انسـان اسـت، ولـی در ایـن صـفت، خـدا اگرچه این
ــا او مشــترکند، بلکــه اگــر انســان در آن بــاال حضــور داشــته باشــد ، بایــد در آن و عقــل و نفــس ب

باشــد، پــس بایــد بــاالیی وجــود داشــته باشــد تــا انســان در آن بــاال حضــور داشــته باشــد. » بــاال«
مقصود از باال یا عالم نفـس اسـت یـا عقـل و مرتبـه و عـالم خـدایان. در هـر صـورت بایـد عـوالم 
دیگري غیر از جهـان طبیعـت وجـود داشـته باشـد تـا انسـان در آن عـوالم حضـور داشـته باشـد و 

  منشین خدا باشد و همین براي زمانمند نبودن حقیقت انسان و جهان بس است. ه
از نظــر ســید نیــز محبوبیّــت ظهــور در صــور خلقــی، پــیش از خلــق و در نتیجــه ذاتــی حــق 
ــود؛  ــی خواهــد ب ــز ازل ــوب نی ــی اســت، الجــرم، محب ــت ازل تعــالی اســت و چــون محــبّ و محبّ

ر اسـت و نـه تقـدّم و تـأخّر، بلکـه زمـان نیـز از بنابراین در ظهور حق تعـالی نـه زمـان قابـل تصـوّ
ــن ــمائی اوســت؛ از ای ــور اس ــوازم ظه ــت، همانل ــی اس ــور او ازل ــدي اســت. رو, ظه ــه اب ــه ک گون

). ظهـور حـق تعـالی بـه صـورت و معنـاي هـر ممکنـی، نـه تنهــا 307ــ316(ر.ك.جـامع االسـرار، 
ــرار،  ــامع االس ــت، (ر.ك.ج ــال وي اس ــه کم ــت، بلک ــن اس ــ308ممک ــرا ای ــان ). زی ــور هم ن ظه

معروفیّــت ذات اســت کــه مــورد تعلّــق حــبّ ذاتــی قــرار گرفتــه اســت؛ بنــابراین، مظــاهر وي کــه 
خلــق اوینــد، زمانمنــد نیســتند. از ایــن گذشــته خفــاي حــق تعــالی، امــري حقیقــی نیســت، بلکــه 

هـا نهـان اسـت. کـه اینـک و هـر زمـان دیگـري نیـز بـراي آننسبت به خلق نهان بوده اسـت، چنان
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  ). 10ـ2ـ1ین نوشتار، (ر.ك. هم

 ـ علّت آفرینش11ـ 1ـ 3

ــدگار پ ــی وجــود آفری ــد پرســش از چرای ــوطین، همانن ــرینش از نظــر افل ــی آف رســش از چرای
ــان اســت و همان ــز همینجه ــه پرســش دوم نادرســت اســت، پرســش نخســت نی ــه ک ــه گون گون

). 8،9،2است. چنـین پرسشـی دربـارة چیـزي درسـت اسـت کـه آغـاز زمـانی داشـته باشـد. (ر.ك. 
تـوان مطـرح کـرد کـه فاعـل دسـتخوش تغییـر و تحـوّل از این گذشته، این پرسش را در جـایی می

گونـه نیسـت، چنـین پرسشـی روا نیسـت. عـالوه بـر ایـن، ایـن شود و چـون آفریـدگار جهـان این
هـا برابــر باشـد تــا از پرسـش در مـورد چیزهــایی درسـت اســت کـه نســبت وجـود و عـدم بــه آن

یـک از ایـن مـوارد دربـارة جهـان جـود بـر عـدم پرسـیده شـود و چـون هیچعلّت تـرجیح تقـدّم و
درست نیسـت؛ چنـین پرسشـی نیـز روا نیسـت؛ زیـرا بـه تعبیـر افلـوطین، ضـروري بـود کـه ایـن 

کـه جهان پدید آید و بـراي آفریـدگار جهـان نیـز ضـروري بـود کـه بیافرینـد، (همـان). حاصـل آن
  ). 11ـ1ـ2پذیر نیست. (ر.ك. همین نوشتار، آفرینش ازلی و ضروري است؛ بنابراین، پرسش

گونــه اســت. بــه نظــر وي آفــرینش جهــان نتیجــۀ اي همیناز نظــر ســید نیــز مســأله تــا انــدازه
حبّ ذاتی حق تعالی بـه مشـاهدة کمـال تفصـیلی خـویش اسـت. او جهـان را بـدین خـاطر آفریـد 

). و چــون ایــن 133ـــ4کــه خــود و کمــال ذاتــی خــود را در آن تماشــا کنــد. (ر.ك. نقــد النقــود، 
حبّ، ذاتی اوست؛ بنابراین آفـرینش امـري ضـروري خواهـد بـود. بـه تعبیـر دیگـر، قابلیّـت ظهـور 

ــایق آن ــه معلومــات و حق ــابراین، ظهــور او ب ــود؛ بن ــامّ ب ــز ت ــت حــق تعــالی نی هــا ممکــن و فاعلیّ
ــود. (ر.ك. نقــد النقــود،   ). تغییرناپــذیري حــق تعــالی90صــورت موجــودات خــارجی، ضــروري ب

  ). 9 ـ2ـ1نیز چنان روشن است که نیاز به بحث ندارد. (ر.ك. همین نوشتار، 
کننـده آفـرینش اسـت. نکتـۀ دیگـري کـه که، نظریـه فیضـان از دیـدگاه آن دو تبیـینحاصل آن

در این مـورد میـان آن دو مشـترك اسـت، اظهـار حسـن و بهـاي اشـیاء اسـت (ر.ك. فـی علـم مـا 
تـوان سـن اشـیاء در مظهـر حسـن ذاتـی حـق تعـالی اسـت، می). و چون ظهور ح215بعد الطبیعه، 

گفت ظهور اشیاء از لـوازم ظهـور اوسـت و چـون ظهـور او محبوبیّـت ذاتـی دارد، بنـابراین ظهـور 
  اشیاء نیز محبوبیّت خواهد داشت. 
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ات و نیـز چـه کـه سـید پیرامـون جعـل ماهیّـگویـد بـا آنچه افلوطین پیرامون این مسأله مینآ
مشیّت الهی گفتـه اسـت، شـباهت دارد. افلـوطین موجـودات مختـار جهـان هسـتی را بـه بـازیگران 

کننـد؛ زیـرا مـیگوینـد و نمـیچـه نویسـنده نوشـته اسـت، نکند کـه جـز آنمیصحنه هستی تشبیه 
چـه را کـه نوشـته ناشـده چه کـه نوشـته شـده اسـت انجـام دهنـد یـا آناگر بازیگران بر خالف آن

کـه چنـین گمـانی دربـارة برنامـۀ جهـان، بگویند، این نشانِ نقـص نویسـنده اسـت و حـال آن است
کننـد، ولـی بـا چـه را نوشـته شـده اسـت اظهـار میخردناپذیر است. بازیگران در عین حـال کـه آن

ــام می ــویش آن را انج ــار و ارادة خ ــز همیناختی ــان نی ــار جه ــودات مخت ــد. موج ــد. گونهدهن ان
شـده اســت و بـر اســاس طـرح پیشــین تقسـیم شــده اسـت و موجــودات بــر سیمهـا کــامالً تقنقش

  ).18،2،3کنند نه کمتر و نه بیشتر. (رك. اساس آن با اختیار و اراده عمل می
هـا بـه همـین نکتـه اشـاره کـرده اسـت. وي نیـز هـاي آنسید نیز در بحـث ماهیّـات و تفاوت

اختیـار موجـودات ارتبـاط دارد، مربـوط بـه شـود و حتّـی بـه نـوعی بـه اراده و چه را انجـام میآن
دانـد. در واقـع هـر کـس ینـد ـ مـیهاي علمـی حـق تعـالیتفاوت ماهیّات موجودات ـ که صورت

اي دارد کـه در عـین بـا توجـه بـه ماهیّـت خـویش، در صـحنۀ نمـایش عـالم، نقـش و رفتـار ویـژه
هاي پیشـین یـا صـور شـتهحال کـه بـراي او اختیـاري اسـت، بـا ماهیّـت و ذات او کـه در واقـع نو

ــت خــود کــاري انجــام  ــر خــالف ماهیّ ــه موجــودي ب علمــی حــق تعــالی اســت، مطابقــت دارد. ن
هـا، همـین دهـد. (ماهیّـات و تفـاوت آندهد و نه بر خـالف اختیـار خـود بـه کـاري تـن در میمی

  )1ـ11ـ2ـ1؛ 2ـ11 ـ2ـ1؛ 13ـ3ـ2نوشتار، 
هــا م کــه اجــزاء متعــدّد دارد و هــر یــک از آنبینیاي مــیبــه تعبیــر افلــوطین، ذاتِ زنــدة یگانــه

ــه1،3،3کنــد. (مطــابق طبیعــت خــود عمــل می اي هســتند (ر.ك. ). موجــودات مظــاهر وجــود یگان
ــ7، 1تفســیر المحــیط، ج  ــد و وجــود 336ـ ــاً در وجــود علمــی خــود متفــاوت و مختلفن ). کــه ذات

). از ایــن گذشــته، 17ه، شــان برابــر اســت. (ر.ك. اســرار الشــریعهــا نیــز، بــا وجــود علمیعینــی آن
چـه کـه گفتـه شـد، تر از آندارد کـه دقیـقگانه توحیـد، نکـاتی را بیـان مـیوي در تبیین مراتب سه

گویـد: توحیـد فعلـی آن اسـت کـه به موضـوع مـورد بحـث داللـت دارد. وي در توحیـد فعلـی می
افعــال  هــاي متعــدّد و نــهموحّــد در عــالم هســتی یــک فعــل و یــک فاعــل مشــاهده کنــد نــه فاعل
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  ).79متعدّد. (ر.ك. اسرار الشریعه، 

  ـ دخالت اندیشه در کیفیّت آفرینش13ـ 1ـ 3

فاوت موجودات ایـن پرسـش را بـه دنبـال دارد کـه آیـا آفریـدگار جهـان بـا فکـر و اندیشـه ت
اي آفریـده اسـت و آیـا ممکـن بـود بـه گونـۀ دیگـري بیافرینـد؟ گونـههر یـک از موجـودات را به

گویــد: هماننــد بحــث جعــل ماهیّــات از دیــدگاه ســید اســت. افلــوطین می پاســخ افلــوطین چیــزي
نابرابري موجودات به این خاطر نیسـت کـه خـالق از طریـق فکـر و اندیشـه بـه ایـن نتیجـه رسـید 

ــت. ( ــین اس ــور چن ــت ام ــاي طبیع ــه اقتض ــند، بلک ــابرابر باش ــا ن ــه چیزه ــین 3،3،3ک ). (ر.ك. هم
  ). 11ـ2ـ1؛ 3ـ13ـ3ـ2نوشتار، 

ــا مســأله جعــل ماهیّــت از دیــدگاه ســید اســت. بــه نظــر  اقتضــاي وضــع امــور دقیقــاً برابــر ب
ــد در درجــه اول باشــند و برخــی در درجــه دوم و برخــی در  ــوطین، بعضــی از موجــودات بای افل

رو، هاســت و از ایــندرجــه ســوم، (همــان). یعنــی اخــتالف موجــودات امــري ضــروري و ذاتــی آن
ــی  ــته الزم و ازل ــاوت را پیوس ــالی تف ــق تع ــدي میح ــور و اب ــان ظه ــرینش، هم ــرا آف ــد؛ زی دان

ــه تعبیــر دیگــر، همــه امــور، ناشــی از 694هاســت. (ر.ك. جــامع االســرار، اســتعدادها و قابلیّت ). ب
). و هــر موجــودي مقتضــاي اســمی از اســماء حــق تعــالی 11،2،3طــرح کــلّ عــالم اســت. (ر.ك. 

ــز چنی ــودات نی ــتند، موج ــل هس ــه متقاب ــف بلک ــماء، مختل ــون اس ــت و چ ــامع اس ــد، (ر.ك. ج نن
هـا وجـود داشـته باشـد. که فکـر و اندیشـه بـه معنـی رایـج در ایـن تفاوت). بدون آن259االسرار، 

  ). 3ـ13ـ3ـ2؛ 2ـ11 ـ2ـ1(ر.ك. همین نوشتار، 

  ـ تمامیّت جهان طبیعت14ـ 1ـ 3

ترین وضـعیّت هـاي فراتـر از آن، عـالین دو در این مسـأله کـه جهـان طبیعـت هماننـد جهانآ
ترین درجــه حســن و تمامیّــت اســت، داراي رد و نظــام هســتی از صــدر تــا ذیــل، داراي عــالیرا دا

هـا نیـز در ایـن موضـوع یکسـان اسـت. افلـوطین ایـن جهـان را رأیی هماننـد هسـتند و مبنـاي آن
). و ایــن یکــی از لــوازم نظریــۀ فیضــان 8،9،2دانــد (ر.ك.تصــویر خــوب و زیبــاي عــالم عقــل می

گردد. تمامیّـت اَحـد، تمامیّـت فـیض نخسـت او را کـه عـالم میحـد بـازاست کـه در نهایـت بـه اَ
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ــر را در حــدّ  ــت عــوالم فروت ــز تمامیّ ــت عقــل نی ــی دارد. تمامیّ عقــل اســت، در حــدّ امکــان در پ
ــا آن ــا طبیعــت بــودن امکــان بــه دنبــال دارد؛ بنــابراین، عــالم طبیعــت ت جــا کــه ممکــن اســت و ب

ســت. از ایــن گذشــته، جهــان طبیعــت، تصــویر عقــل سـازگار اســت، تــامّ و داراي حــس و کمــال ا
است و به حکم مطابقت تصویر با اصـل خـود، جهـان طبیعـت بـا اصـل و بنیـاد خـود یعنـی عقـل 

  ). 3ـ8ـ1ـ2؛ 3ـ12ـ3ـ2مطابقت دارد. (ر.ك. همین نوشتار، 
اندیشـد؛ زیـرا او نیـز آفـرینش را تجلّـی اسـماء و صـفات حـق تعـالی گونـه میسید نیز همین

ــی ــدم ــود، دان ــ4. (ر.ك. نقــد النق ــري و 133ـ ــوة خــود براب ــا جل ــه ب ــی یافت ــا صــفت تجلّ ). ذات ی
ــه ــابراین، تجلّیــات حــق تعــالی در هــر مرتب ــا صــفت ســنخیّت دارد؛ بن ــا آن ذات ی اي از هســتی، ب

کننــده هماننــد خواهــد بــود، در غیــر ایــن صــورت، آن جلــوه و صــورت، جلــوة او نخواهــد تجلّی
س بــه حکــم تمامیّــت ذات و صــفات و اســماء حــق تعــالی، بــود و ایــن خــالف فــرض اســت. پــ

و صــورت  هــا نیــز تــامّ و کامــل اســت. بــه تعبیــر دیگــر، عــالم هســتی آیینــهمظــاهر و تجلّیــات آن
کنــد، در غیــر ایــن صــورت، رو، از تمامیّــت او نیــز حکایــت میمرآتــی حــق تعــالی اســت؛ از ایــن

  ). 8 ـ2ـ1آیینۀ او نیست. (ر.ك. همین نوشتار، 

  ـ جامعیّت انسان15ـ 1ـ 3

باهت دیگــر نظریــات آن دو در ایــن اســت کــه هــر کــدام بــا تعبیــر ویــژه خــود، انســان را شــ
داننـد. از نظـر سـید انسـان مظهـر همـه اسـماء الهـی اسـت  و جامع همه کماالت، قوا و نیروهـا می

  ).3ـ3ـ2؛ 8 ـ2ـ1). (همین نوشتار، 8،3،4از نظر افلوطین نیز از همه نیروها برخوردارند. (
اي کــه همــه مراتــب گونــهاي دارد، بهاز نظــر آن دو, نفــس در عــین وحــدت، جامعیّــت ویــژه

بـاالتر از خــود را دارد. بــه تعبیــر افلــوطین، نفــس در عــین وحــدت، همــه نفــوس و عقــول را دارد 
). و ســید نیــز نفــس 14،4،6چیز اســت (ر.ك. نهایــت و همــهو در عــین حــال کــه واحــد اســت، بی

چـه در مرتبـۀ بـاالتر از دانـد. آنت، واجد همه کمـاالت ممکـن بـاالتر از خـود مـیرا در عین وحد
رو، نفـس در نفس وجود دارد، بـه صـورت ظهـور یـا وجـود ظلّـی در نفـس, جمـع اسـت؛ از ایـن

عین حال که واحد است، کثیـر اسـت. انسـان از آن جهـت کـه اولـین تعـیّن اسـت، نـه تنهـا داراي 
همـه موجـودات همـه از اوسـت و دیگـر موجـودات ظهـورات  همه کماالت است، بلکـه کمـاالت
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چــه در عــوالم ) انســان در حکــم خزانــۀ الهــی اســت کــه هــر آن1ـــ2ـــ1اوینــد. (همــین نوشــتار، 
چــه در آن خزانــه وجــود فروتــر پدیــد آمــده اســت، صــورت نــازل و قطــرة کــوچکی اســت از آن

ــۀ اعظــم الهــی اســت (همــین نوشــتار,  ــ1دارد. از ســویی آدمــی خزان ــ2ـ ). و از دیگــر ســو 17 ـ
چه در مراتـب عـالم هسـتی ظـاهر شـده اسـت، ظهـور و نـزول چیـزي اسـت کـه در آن خزانـه آن

  ). بنابراین، انسان در عین وحدت، واجد همه کثرات است.21وجود دارد، (حجر، 
تعبیر دیگـر سـید ایـن اسـت کـه هـر فـردي از افـراد انسـان، ظهـور و آیـت اسـمی از اسـماء 

رو، هـر انسـانی، اسـماء ی در بـاطن خـود، همـه اسـماء الهـی را دارد؛ از ایـنالهی است و هر اسـم
ــایی و اســتعداد تفصــیل آن اســماء را دارد. (ر.ك.  الهــی را در غیــب وجــود خــود داراســت و توان

چــه کــه افلــوطین در ذیــل داســتان زنــی آورده گونــه تعبیرهــا بــا آن). این29، 2تفســیر المحــیط، ج 
ــه ــه پرومت ــه او  اوس او رااســت ک ــزي ب ــک چی ــر ی ــد و ه ــش کردن ــدایان وي را آرای ــد و خ آفری

ــدورا ایــن امــر می ــانگر بخشــیدند، شــباهت دارد. او علّــت نامگــذاري آن زن را بــه پان دانــد کــه بی
بخشش همه خدایان است. هر یـک از خـدایان، کـه گـاهی در سـخنان افلـوطین بـه معنـی مـدبّران 

ــت،  ــرّدات اس ــول و مج ــی عق ــه معن ــاهی ب ــالم و گ ــیدهع ــزي بخش ــه او چی ). 14،3،4اند. (ر.ك. ب
ــدورا و صــورت بخشــش ــن داســتان, پان ــن زن را در ای ــوطین ای ــد و ســید هاي خــدایان میافل دان

دانــد و بــه تعبیــر دیگــر، انســانِ ایــن جهــانی، از ها یــا تجلّیــات الهــی میانســان را مظهــر بخشــش
انی دارد. گـویی انسـان از کماالت همه موجـودات عقلـی و مجـرّد و مراتـب هسـتی, کمـالی و نشـ

ــه  ــامع هم ــوق را ج ــن مخل ــوطین، ای ــت. افل ــوطین اس ــر افل ــدورا از نظ ــان پان ــید هم ــر س نظ
ــش ــدایان میبخش ــاالت آنهاي خ ــه کم ــامع هم ــماء و ج ــه اس ــر هم ــید او را مظه ــد و س ــا دان ه

  ). 9ـ3ـ2؛ 13 ـ2ـ1). (ر.ك. همین نوشتار، 261ـ2داند. (ر.ك. جامع االسرار، می
ــوطین، ان ــهافل ــان را هم ــهچیز میس ــه هم ــزي ک ــد، چی ــدمج اســت دان ــتتر و من چیز در آن مس

ــی می2،4،4(ر.ك.  ــه اله ــید او را کلم ــی را دارد و در ). و س ــماء اله ــور اس ــتعداد ظه ــه اس ــد ک دان
). استشـهاد 1ــ 2ــ 3ــ 1؛ 2،4،4هـا بـه فعلیّـت نیـز رسـیده اسـت. (همـین نوشـتار، برخی از آن

  رت امیر مؤمنان(ع) که فرمود: مکرّر او به شعر منسوب به حض
ـــغیر ـــرم ص ـــک ج ـــزعم أنّ ــر  أت ــالم االکب ــوي الع ــک انط   و فی

ــان می ــه یکــدیگر را بی ــدگاه آن دو ب ــه نزدیکــی دی ــر دو وجــود انســان را جــامع هم ــد. ه کن
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ــوالم و او را موجــودي می ــا و ع ــوالم هســتی در آن وجوده ــودات و ع ــه دیگــر موج ــد ک دانن
  منطوي و مستتر است. 

  علّت هبوط ـ16ـ 1ـ 3

). و گـاهی آن را تـدبیر عـالم 1،1،5فلوطین گاهی علّـت هبـوط را میـل نفـوس بـه اسـتقالل (ا
ــی می ــت، معرف ــرب، طبیع ــد الع ــوطین عن ــد (ر.ك. افل ــت 84کن ــه فعلیّ ــت آن را ب ــاهی علّ ). و گ

دانــد کــه رســاندن قــوا و اســتعدادهاي خــود (همــان). و گــاهی نیــز علّــت آن را فیضــان عقــل می
  ). 1ـ3ـ2راي نفس حتمی و ضروري ساخته است. (ر.ك. همین نوشتار، هبوط را ب

تــوان گفــت وي علّــت آن را گــاهی قضــاي ســید نیــز اگرچــه بــدان تصــریح نــدارد، ولــی می
دانـد؛ بـدین حتمی الهی در مرتبـه علـم و آن را از لـوازم حتمـی عـین ثابـت انسـان و ماننـد آن می

یابـد، مقتضـاي اسـتعداد ذاتـی عـین صـعود می چـه کـه انسـان در قـوس نـزول وجهت که همه آن
ثابت اوست و گاهی آن را نتیجـه ظهـور اسـماء حـاکم بـه دنیـا و در نتیجـه ضـرورت آبـادي دنیـا 

اي که اگر انسان هبـوط نداشـت، زمینـۀ ظهـور برخـی از اسـماء حـق تعـالی فـراهم گونهداند، بهمی
ت شـدن و فاعـل بـالتجلّی گشـتن بـه تـوان گفـت مسـتکفی بـه ذاشـد. و مینبود و دنیـا آبـاد نمی

ئ کـن فیکـون تقـول للشـئ مقتضاي حدیث قدسـی  عبـدي أطعنـی حتّـی أجعلـک مثلـی أقـول للشـّ
(؟). نیز مهمترین علّت هبوط اسـت کـه بـا اسـتقالل مـورد نظـر افلـوطین قابـل مقایسـه کن فیکون 

  است. 
داننـد، نـاه میبه تعبیـر دیگـر، بـرخالف نظـر برخـی کـه علّـت نـزول انسـان بـه طبیعـت را گ

داننـد، بلکـه علّـت آن را امـري ناشـی از ضـرورت اي را درسـت نمیسید و افلوطین چنـین نظریـه
کـه حـق تعـالی گونهدانـد. همانشمارند. سید ایـن امـر را نتیجـۀ الوهیّـت مطلـق حـق تعـالی میمی

ق اسـت گونـه کـه او فاعـل مطلـاله مطلق است، بایـد مـألوه مطلـق نیـز وجـود داشـته باشـد؛ همان
). پـس وجـود جهـان طبیعــت 354بایـد قابـل مطلـق نیـز وجـود داشـته باشــد، (ر.ك. نقـد النقـود، 

جـا کـه انسـان ظهـور تـامّ حـق تعـالی اسـت و حقیقـت همـه حقـایق، امري ضروري است و از آن
مرکــز دایــره و مفــیض اســت، پــس بایــد در همــه مراتــب ظهــور و افاضــه وجــود داشــته باشــد؛ 

ــزّل انســا ــابراین، تن ــان طبیعــت، بن ــان, ورود او در جه ــالم هســتی و در پای ــر ع ــه مراتــب فروت ن ب
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  ). 10ـ2ـ1امري ضروري است. (ر.ك. همین نوشتار، 
اي از همـین قـرار اسـت. وي فـرود آمـدن انسـان بـه ایـن از نظر افلوطین نیز، مسأله تـا انـدازه

شــان نقــص دانــد، بــدین جهــت کــه نبــودن انســان در ایــن جهــان، نجهــان را امــري ضــروري می
توانـد مسـتند بـه خـداي فیّاضـی باشـد کـه فیضـانْ ذاتـی اوسـت؛ جهان است و جهان نـاقص نمی

چیز کامـل نفس هر یک از ما به فرمـان خـدا بـدین جهـان فرسـتاده شـده اسـت تـا همـه«بنابراین، 
باشد؛ زیرا الزم بود همه انـواع موجـودات زنـده کـه در جهـان معقـول هسـتند، در ایـن جهـان نیـز 

کنـد کـه بـه پیرامـون خورشـید ). وي نفوس جزئی را بـه پرتـو خورشـید تشـبیه می1،8،4.» (باشند
شـود و شود. ویژگی ذاتـی پرتـو خورشـید همـین اسـت کـه نـه از اصـل خـود جـدا میافکنده می

گـردد؛ بنـابراین نفـوس در عـین حـال کـه از اصـل و مبـدأ خـود جـدا نه در اصل خود ماندگار می
ســو بــا خورشــید گونــه کــه نــور از یــکهمان«انــد، وتــر جهــان تنــزّل یافتهاند، بــه مراتــب فرنشــده

». فرسـتدپیوسته اسـت و در عـین حـال از سـویی دیگـر، درخشـش خـود را بـه جهـان زیـرین می
  ). 1ـ3ـ2 ). (ر.ك. همین نوشتار،4،8،4(

اگرچــه وي میــل نفــس بــه اســتقالل را عامــل فــرو افتــادن وي در جهــان فــرودین و تعلّــق آن 
» چـه مـا گفتـیم بـا نظریـۀ افالطـون ناسـازگار نیسـتآن«کنـد کـه داند، ولی تصـریح میدن میبه ب

). و چون نظریۀ افالطون همان اسـت کـه پـیش از ایـن گفتـه شـد، یعنـی ضـرورت تکمیـل 5،8،4(
تـوان نتیجـه گرفـت کـه نظریـۀ افلـوطین نیـز همـین اسـت. حتّـی اگـر چنـین جهان؛ بنـابراین، می

ــه  ــز نگفت ــزي را نی ــم میچی ــاز ه ــود، ب ــه ب ــدین جهــت ک ــان دانســت؛ ب ــۀ وي را، هم ــوان نظری ت
اسـت؛ زیـرا وي پیـدایش کثـرت  مقتضاي نظریۀ فیضان کـه در جـاي خـود گفتـه شـد، نیـز همـین

ــزي اَحــد می ــري و لبری ــدایش جهــان را نتیجــۀ پُ ــین فیضــانی، پی ــد و پیداســت کــه نتیجــۀ چن دان
  فروتر و موجودات مربوط به آن است.

هـا در سـخنان آن دو نیـز در مـورد علّـت آفـرینش نفـوس یـا هبـوط و تنـزّل آن بیان دیگـري
هـا در ایـن مسـأله از جهـت دیگـر نیـز مشـترك اسـت. تـوان گفـت دیـدگاه آنوجود دارد کـه می
کـه گفتـه شـد حـبّ ذاتـی حـق تعـالی بـه معروفیّـت اسـمائی و خلقـی اسـت، علّت آفرینش چنان

دارد. ایـن حـبّ ذاتـی کـه صـفت حـق تعـالی اسـت، در که حدیث گـنج نهـان, بـدان اشـاره چنان
کـه افعال و مخلوقـات وي در مرتبـۀ وجـود علمـی نیـز وجـود دارد؛ بـدین جهـت، عـالوه بـر این
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ــب می ــارج را طل ــور در خ ــالی، ظه ــق تع ــاالت ح ــی و کم ــب حتم ــن مطل ــدن ای ــد و روا ش کنن
و مخلوقـات وي کـه پـیش از ایـن در بحـث ازلیّـت خلـق گفتـه شـد، افعـال ضروري اسـت، چنان

نیز به حکم همان حبّ ذاتـی بـه تماشـاي خـود و کمـاالت خـود در مرتبـۀ تفصـیل، طالـب ظهـور 
در عالم کثرت خلقـی و جهـان طبیعـت هسـتند و بـه زبـان اسـتعداد، از حـق تعـالی طلـب وجـود 

که در بحث تفاوت ماهیّـات بـه تفصـیل گفتـه شـد، پـس علّـت فـرود آمـدن نفـوس کنند، چنانمی
  خواهند خود را در عالم کثرت تماشا کنند.ه میاین است ک

افلوطین نیز در برخی از عبـارات خـود بـه همـین نکتـه اشـاره کـرده اسـت و گـاهی از آن بـه 
گویـد: (نفـس) اگـر همیشــه در ). و نیـز می4،8،4میـل و اسـتقالل و آزادي یـاد کـرده اســت (ر.ك. 

گردیــد و ... و بــه خــود آگــاه نمی رســیدمانــد، نیــرویش از قــوه بــه فعــل نمیجســمی میحـوزة بی
). و ایـن همـان حـبّ نفـس بـه تماشـاي خـود و آگـاه 5،8،4دانست چـه در درون خـود دارد (نمی

شــدن از درون خــود اســت. تعبیــر دیگــر ایــن ســخن، همــان میــل نفــس بــه تحقّــق و بــه فعلیّــت 
  رسیدن اسماء در اوست که در سخنان سید بارها بدان اشاره شده است. 

  ـ هبوط اختیاري یا تعلّق اختیاري روح به بدن17ـ 1ـ 3

ز نظــر افلــوطین، فــرود آمــدن روح از جایگــاه آســمانی خــود و تعلّــق آن بــه بــدن اختیــاري ا
یـا » ایـن کـنم«است و همراه با میل و رغبت است، اگرچه به معنـی انتخـاب یـک امـر مـردّد میـان 

هـا ملکـه ایی اسـت کـه انجـام آننیسـت، بلکـه هماننـد انجـام کارهـاي طبیعـی یـا کارهـ» آن کنم«
فاعل شده باشـد. فـرود آمـدن نفـس بـه عـالم طبیعـت هماننـد رشـد و بیـدار شـدن غرائـز, امـري 

شـود, ولـی در عـین حـال، طبیعی است یا مانند کاري اسـت کـه بـدون تفکّـر و رویّـت  انجـام می
ش در آینـۀ این نزول یـا هبـوط طبیعـی، آگاهانـه اسـت. نفـوس آدمیـان بـا مشـاهدة تصـاویر خـوی

). بنــابراین، ایــن نــزول هــم قطعــی اســت، هــم 12،3،4دیــونیزوس، از آســمان فــرود آمدنــد. (ر.ك. 
  ). 6ـ3ـ2طبیعی و هم آگاهانه. (ر.ك. همین نوشتار، 

ــات وي در  ــه نظری ــی از مجموع ــت، ول ــرده اس ــریح نک ــوع تص ــدین موض ــه ب ــید اگرچ س
ــه ــرینش ب ــوس، میآف ــرینش نف ــدي را اویژه آف ــن همانن ــوان ای ــه دســت آورد. چنانت ــه در ز آن ب ک

جاي خود گفته شد، علّت پیـدایش کثـرت کـه یکـی از مراتـب آن تنـزّل نفـوس بـه عـالم طبیعـت 
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است، حبّ ذاتی به ظهور در مراتـب کثـرت خلقـی اسـت. ایـن حـبّ ذاتـی کـه مقتضـاي اسـتعداد 
ترین امّجــا کــه نفــس تــهاســت, ممکــن اســت آگاهانــه یــا ناآگاهانــه باشــد، ولــی از آنطبیعــی آن

هـا بـه تماشـاي کمـاالت خـود در هاسـت، حـبّ ذاتـی آنترین آنمظهر اسماء حق تعـالی و جـامع
هـا امـري اختیـاري اسـت. بـه مرتبۀ تفصیل، آگاهانه خواهد بـود؛ بنـابراین، هبـوط نفـوس بـراي آن

اسـت و » مشـاهدة تصـاویر خـویش«نظر افلوطین، علّت ایـن میـل اختیـاري و آگاهانـه بـه هبـوط، 
خـویش اسـت و میـان آن دو تفـاوت » هاي کمـالیحـبّ ذاتـی بـه تماشـاي صـورت«نظر سـید از 

چندانی نیسـت. هـر دو بـر ایـن باورنـد کـه همـۀ مراتـب عـالم هسـتی، مشـتاق بـه جایگـاه خـود 
 ). اسـت. (ر.ك. همـین نوشـتار،11(فصـلت، » أتینـا طـائعین«هـا هستند و زبان حال یـا اسـتعداد آن

  ).. 9 ـ2ـ1؛ 1ـ11ـ2ـ1

  ـ جایگاه ویژة هر یک از نفوس 18ـ 1ـ 3

هــا از دیگــر نقــاط مشــترك میــان آن دو ایگــاه ویــژة هــر یــک از نفــوس و تفــاوت ذاتــی آنج
ــی ماهیّت ــاوت ذات ــاس تف ــر اس ــید ب ــت. س ــاهی را اس ــودات جایگ ــک از موج ــر ی ــراي ه ــا، ب ه

ــز چیــزي شــبیه آن را مطــرح میمی ــاممکن اســت. افلــوطین نی ازد. ســشناســد کــه تخلّــف از آن ن
ــک و دو و ســه و ایــن امــر را یکــی از علــل تفــاوت نفــوس می دانــد. نفــوس را داراي درجــات ی

  ). 3ـ13ـ3ـ2 ؛1ـ11ـ2ـ1، ).(همین نوشتار8،3،4(ر.ك. 

  ـ رابطه نفس با بدن19ـ 1ـ 3

گیـرد و ز دیدگاه سید نفس موجـودي مجـرّد اسـت و بـدین جهـت نـه در جسـمی جـاي میا
ــا آن ترکیــب می ــا آن از ویژگی شــود. حلــولنــه ب هــاي اجســام اســت نــه در جســم یــا ترکیــب ب

گونـه کـه هـر مجرّدات؛ بنابراین، ارتباط نفس بـا بـدن رابطـه محـیط بـا محـاط خواهـد بـود, همان
گونـه اسـت. از ایـن گذشـته انسـان داراي اي از هستی نسبت بـه مرتبـۀ فروتـر از خـود همینمرتبه

تفصـیل بیـان شـد، ایـن مراتـب در عـین حـال کـه که در جاي خود بـه مراتب مختلفی است. چنان
ناپذیرند کـه متعدّد و متکّثرنـد، مراتـب یـک حقیقـت واحدنـد، یعنـی مراتـب یـک موجـود تقسـیم

اي محـیط بـر مراتـب شـوند، بلکـه هـر مرتبـهکنند و نه بـا هـم ترکیـب مینه در یکدیگر حلول می
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   ).9 ـ9 ـ3ـ1؛ 14 ـ2ـ1 ،فروتر از خود است. (ر.ك. همین نوشتار
دانـد. بخـش افلوطین نیـز بـه همـین نکتـه نظـر دارد. وي نفـس انسـان را داراي دو بخـش می

ــود  ــر خ ــش فروت ــا بخ ــل دارد. او ب ــر آن روي در عق ــش برت ــن دارد و بخ ــر آن روي در ت فروت
گونــه امــور پیراســته اســت. کنــد، ولــی بخــش برتــر آن از اینجهــان و کیهــان (و بــدن) را اداره می

  ). 6ـ3ـ2ر.ك. همین نوشتار، ). (8،8،4(ر.ك. 

  ـ چگونگی رابطه نفس و بدن 20ـ 1ـ 3

که گفته شد، تجرد نفـس از نظـر آن دو امـري حتمـی اسـت و نیـز گفتـه شـد کـه نفـس نانچ
ــاالتر از خــود.  ــا عــالم ب ــا بــدن ارتبــاط دارد و از جهتــی ب داراي دو جهــت اســت کــه از جهتــی ب

  کنیم: ن در همین زمینه اشاره میاینک بر جنبۀ دیگري از اشتراك سید و افلوطی
ــرار دارد.  ــس ق ــدن در نف ــه ب ــدارد، بلک ــرار ن ــدن ق ــس در ب ــا نف ــه تنه ــوطین، ن ــر افل از نظ

ــایین ــدن اســت. (ر.ك. پ ــۀ نفــس همــان جایگــاه ب ــه نفــس مجــرّد ). از آن22،3،4ترین مرتب جــا ک
امـر مـادي نیـز  توانـد در امـر مـادي قـرار گیـرد،گونه که شـئ مجـرّد نمیاست و بدن مادي، همان

کنـد تواند در امر مجرّد قرار گیـرد. بـه تعبیـر دیگـر، تناسـب میـان ظـرف و مظـروف حکـم مینمی
که اگر ظـرف مـادي اسـت، مظـروف نیـز بایـد مـادي باشـد و بـرعکس و نیـز اگـر ظـرف مجـرّد 
باشد، مظروف نیز باید مجرّد باشـد و بـرعکس. پـس ایـن سـخن افلـوطین بایـد بـر اسـاس مبـانی 

   ).6ـ3ـ2؛ 2ـ3ـ2 (ر.ك. همین نوشتار،در آفرینش و متناسب با آن توجیه شود.  وي باب
ــه حکــم نظریــه فیضــان، هــر مرتبــۀ  مقصــود از قــرار گــرفتن بــدن در روح ایــن اســت کــه ب

گونـه کـه بـا فیضـان اَحـد، عقـل پدیـد آمـد و عقـل گـردد. همانفروتري از مرتبۀ فراتـر ظـاهر می
گفــت کــه گــویی عقــل در اَحــد قــرار داشــت، ولــی نــه قــرار تــوان ثمــرة لبریــزي اَحــد اســت، می

داشتنی از نوع قـرار داشـتن امـري مـادي در امـري ماننـد آن، بلکـه از نـوع تعلّـق امـري کـه عـین 
ربط و تعلّق است، به امري مستقل؛ یـا چـون حضـور رقیقـت در حقیقـت یـا چـون حضـور فـیض 

انـداز اسـت، زیـرا حکایـت از هـا غلطلدر همـه ایـن تمثی» در«در مفیض و ماننـد آن، اگرچـه واژة 
تــوان گفــت کــه از نظــر درون و جــوف و ماننــد آن دارد کــه مناســب امــر مجــرّد نیســت. پــس می

تر از آن اسـت کـه در عـین حـال جـداي از آن افلوطین، ، بدن دامنۀ وجـود نفـس یـا مرتبـۀ پـایین
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چـه از نظـر وي نیـز هم نیست و ایـن کـامالً بـا دیـدگاه سـید در پیـدایش کثـرت سـازگار اسـت. 
تـوان کثـرت را رو، میکثرات ذاتاً منطـوي در وحدتنـد و وحـدت محـیط بـر کثـرت اسـت؛ از ایـن

  در دامنۀ وحدت و ثمرة تجلّی و فیضان آن دانست.

  ـ وحدت نفس در عین کثرتِ آن21ـ 1ـ 3

ــورد ا ــرت واحــد اســت؛ م ــرت دارد و در عــین کث یــن اصــل کــه نفــس در عــین وحــدت کث
کنـد کـه سـبب ظهـور اجسـام آن دو قرار دارد. سید نفـس را بـه نـوري تشـبیه می توجه هر یک از

شود. ایـن نـور از ایـن جهـت کـه سـبب ظهـور اجسـام متعـدّد و مختلـف شـده اسـت، متعـدّد می
است و از این جهت کـه در جسـم معـیّن و مکـان خاصـی تابیـده اسـت، غیـر از نـوري اسـت کـه 

  حال همه آن نورها، پرتو نور یک خورشیدند. در جسمی دیگر تابیده است، ولی در عین 
هـا، متعـدّد و مختلـف هسـتند ولـی در عـین ارواح و نفوس نیز اگرچـه بـه خـاطر تعـدّد بـدن

ــی اســت. (ر.ك. همــین نوشــتار ــک روحِ کلّ ــاك ی ــن ارواح، اشــعۀ تابن ــ1، حــال، همــۀ ای ــ2ـ  ).3ـ
کنـد. ا تبیـین میافلوطین نیز بر همـین بـاور اسـت و بـه همـین صـورت وحـدت و کثـرت نفـس ر

ــی پدیــد ها از نفــس جهــان سرچشــمه میگویــد نفــس انســانوي می گیــرد و آن هــم از نفــس کلّ
).   1،9،4جا کـه نفـس کلّـی یکـی اسـت، پـس همـه نفـوس بایـد یکـی باشـد. (ر.ك. آید و از آنمی

  ) 2ـ3ـ2(ر.ك. همین نوشتار، 
ر وي، معنـاي وحـدت نفوس در عین حـال کـه وحـدت دارنـد، کثـرت نیـز دارنـد و بـه تعبیـ

بهـره باشـند؛ چـون وحـدت صـرف، ویـژه ذوات طور کلّـی بینفوس، این نیست کـه از کثـرت بـه
لوي است. وقتی سـخن از وحـدت نفـس بـه میـان می آیـد، مقصـودمان ایـن اسـت کـه نفـس در عِ

پذیر اســت و هــم کــه هــم تقســیم). چنان2،9،4عــین حــال هــم واحــد اســت و هــم کثیــر. (ر.ك. 
  ). 22ـ 1ـ 3؛ 2ـ3ـ2). (ر.ك. همین نوشتار، 8،1،1ر. (ر.ك. ناپذیتقسیم

  هاـ تفاوت انسان22ـ 1ـ 3

کـه همـه اسـماء در وجـود انسـان ظهـور دارنـد و بـدین جهـت بایـد همـه ز نظر سید بـا اینا
ها متفـاوت هـا، ظهـور اسـماء در انسـانها با هم برابر باشـند، ولـی بـه خـاطر تفـاوت قابلیّتانسان
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هــاي تفــاوت ر برخــی دیگــر غلبــه دارنــد. بــه نظــر افلــوطین نیــز یکــی از علّتاســت و برخــی بــ
ها در عین حال که همۀ نیروهـا را دارنـد، ایـن اسـت کـه نیرویـی کـه در نفـوس مختلـف بـه انسان

رو، بـر حسـب نیرویـی کـه در هـر یـک از رسـد، بـا دیگـر نفـوس تفـاوت دارد؛ از ایـنفعلیّت می
ــت میآن ــا فعالیّ ــؤثر مه ــد و م ــد. (ر.ك. یکن ــرق دارن ــدیگر ف ــا یک ــد ب ــین  ).8،3،4افت (ر.ك. هم

   ).3ـ3ـ2؛ 8 ـ2ـ1نوشتار، 

  هاها به خاطر تفاوت علوم و مشاهدات آنـ تفاوت انسان23ـ 1ـ 3

طور مکـرّر هـدف آفـرینش را در قالـب حـدیث گـنج نهـان مطـرح نمـوده اسـت. اگـر ید بهس
عــرف«فاعــل در  معنــی کــه هــدف از آفــرینش ظهــور و کــه مجهــول اســت، خلــق باشــد، بــدین » اُ

تجلّی حق تعالی براي خلق باشـد و حـبّ ذاتـی او بـه معروفیّـت بـراي خلـق تعلّـق گرفتـه باشـد، 
ــهدر ایــن صــورت می ویژه انســان را هــدف آفــرینش دانســت، تــوان علــم و معرفــت مخلوقــات ب

یــز بــدان اشــاره ). ن56(ذاریــات، و مــا خلقــت الجــن و االنــس إالّ لیعبــدون کــه ظــاهر کریمــۀ چنان
انـد. بنـابراین دیـدگاه، مهمتـرین نیـز دانسـته» لیعرفـون«را بـه معنـاي » لیعبدون«که ویژه ایندارد؛ به

و علّــم آدم االَســماء کلّهــا کمـال و امتیــاز انســان از دیگــران علــم و معرفــت اوسـت. ظــاهر کریمــۀ 
؛ 1ــ5ــ3ــ 1. همـین نوشـتار، .كکنـد. (ر). نیز بیان دیگري از همـین دیـدگاه را ارائـه می31(بقره، 

  ).  1ـ9ـ 3ـ 1
اي اسـت کـه درجـات کمـال انسـان بـا آن سـنجیده در هر صورت علم و معرفت کمـال ویـژه

کـه شود و آنـان کـه سـهم وافـري از آن داشـته باشـند، از کمـال برتـري نیـز برخوردارنـد، چنانمی
). نیـز تأییـدي بـر آن 11مجادلـه، (یرفع اهللا الذین آمنـوا مـنکم و الـذین اُوتـوا العلـم درجـات کریمۀ 

  است. به تعبیر مولوي:؟
  ايما بقی خـود اسـتخوان و ریشـه  اياي بــرادر تــو همــان اندیشــه

ــود اندیشــه ــی  ات گــل گلشــنیگــر ب ــه گلخن ــاري توهیم ــود خ   ور ب
ــا علــم و  ــه نظــر وي نیــز ارزش انســان ب افلــوطین نیــز در ایــن مســأله همــین نظــر را دارد. ب

ر است و نیـز نـوع آثـار و افعـال او مطـابق بـا علـم و معرفـت اوسـت. تفـاوت علـم معرفت او براب
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و معرفت نیز وابسته بـه تفـاوت قـرب و بعـد نفـس انسـان بـه عقـل اسـت. نفوسـی کـه بـه عقـل 
انــد چـه دیدهانــد و بـه خـاطر آنبهرهبیننــد کـه دیگـر نفـوس از آن بیشـوند چیـزي مینزدیـک می
نفسـی بـا «شوند که دیگـران تهـی از آننـد، پـس اوالً، تفـاوت نفـوس در ایـن اسـت کـه چیزي می

ــه می ــل یگان ــک میعق ــل نزدی ــه عق ــی ب ــردد و نفس ــود و بصــیرت میگ ــر ش ــس دیگ ــد و نف یاب
نگــرد و همــان هــر نفســی در چیــزي می«). و ثانیــاً، 8،3،4(» کوشــد تــا بــه عقــل نزدیــک شــود.می
  ). 3ـ3ـ2(همان). (ر.ك. همین نوشتار، » نگرد.میگردد که در آن می

  هاهاي آنها به جهت تفاوت بدنـ تفاوت انسان24ـ 1ـ 3

ــدنی ــوطین، تفــاوت ب ــا یکــدیگر از نظــر افل ــدهاي کــی از عوامــل تفــاوت نفــوس ب ها و کالب
عرفـا، تـوان بـا طهـارت ذاتـی و بـدنی انبیـاء و اولیـاء از دیـدگاه هاست. (همان). این نکته را میآن

هـا نـه تنهـا از جنبـۀ روحـی کـه انبیـاء و اوصـیاي آنبلکه متکلّمان شیعه, همانند دانسـت. چـه این
کــه فهــم اند، چنــانگونـه نقصــی ندارنــد، بلکـه از ناحیــۀ بــدنی نیـز از کمتــرین نقــص پیراسـتههیچ

نـه تنهـا گونـه بـود. انبیـاء و اولیـاء متعارف یاران امـام صـادق (ع) از وصـیّتنامۀ آن حضـرت همین
هائی کـه قرارگـاه پـیش از تولّدشـان بـوده، نیـز هـا و پشـتروح و بدنشان پـاك اسـت، بلکـه رحم

رو، از پــدرانی کــریم و واالتبــار بــه از طهــارت و پیراســتگی کامــل برخــوردار بــوده اســت؛ از ایــن
ــاي در جهــان طبیعــت نهادهمــادرانی پــاك منتقــل شــده ــا پ و » اصــالب شــامخ«انــد. داشــتن اند، ت

  هاي آنان است.از ویژگی» رحام پاكا«
البتــه بایــد گفــت کــه تفــاوت نفــوس معصــومین (ع) ناشــی از جهــات فــاعلی الهــی اســت و 

هـاي آنـان از تشخّصـات نفـوس مسـتکفیۀ آنـان متـأخّر اسـت و در هـا و احـوال بـدنتفاوت بـدن
  ها تأثیر ندارد.احوال آن نفوس و تشخّصات آن

  ـ تفاوت ذاتی نفوس25ـ 1ـ 3

هـا، تربیــت و سرنوشـت کـه ســبب تفـاوت نفــوس ظـر افلـوطین، عــالوه بـر تفـاوت بــدنز نا
ــود و ویژگیمی ــاوت آنش ــراي تف ــاملی ب ــز ع ــوس نی ــی نف ــی و درون ــاي ذات ــت. (ر.ك. ه هاس

هاسـت. وي در هـاي نفـوس، تفـاوت ذاتـی آن). از نظر سـید نیـز یکـی از مهمتـرین تفاوت15،3،4
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ــات، موجــودات را در ا ــاوت ماهیّ ــث تف ــود، صــورتبح ــیّن خ ــین تع ــالی ول هاي علمــی حــق تع
تر فـرود کـه تنـزّل یابنـد و بـه مراتـب پـایینها و وجودهاي علمـی پـیش از آنداند. این صورتمی

). (ر.ك. همــین 201آینــد، در ذات خــویش بــا یکــدیگر تقــاوت دارنــد. (ر.ك. نقــد النقــود، 
  ). 1ـ11ـ2ـ1؛ 1ـ4ـ2نوشتار، 

  ـ طهارت ذاتی انسان26ـ 1ـ 3

ز نظر افلوطین، ذات و گـوهر نفـس، امـري آسـمانی اسـت، اگرچـه بـه خـاطر زنـدانی شـدن ا
ــا روي  در بــدن و فــرود آمــدن در طبیعــت بــه الي و لجــن تــن و طبیعــت آلــوده شــده اســت و ب
آوردن به ظلم، از تمـایالت شـهوي و تـرس و حسـد آکنـده شـده اسـت، ولـی دور شـدن از عـدل 

امــوري بیــرون از ذات «شــدن از آثــار نــامطلوب شــهوات، و گــرایش بــه ظلــم و در نتیجــه آکنــده 
  ). 21ـ 3ـ 2). (ر.ك. همین نوشتار، 5،6،1» (اوست و با ذات او پیوندي ندارد.

گونـه امـور ذات انسـان نـه امـري مـادي و طبیعـت اسـت و نـه آلـوده بـه الي و لجـن آن. این
ت کـه از بیـرون بـه اي اسـعارض بر وجود اوسـت، نـه ذات اوسـت و نـه ذاتـی او. بـدي عارضـه

ــی ــس روي م ــت. نف ــک و واال و فضــایل اس ــاي نی ــه چیزه ــس داراي هم ــه نف ــالی ک آورد، در ح
  ).5ـ 4ـ 2). (ر.ك. همین نوشتار، 10،7،4(ر.ك. 

از نظر سید نیز گـوهر انسـان جـامع ظهـور اسـماء الهـی اسـت، از جهتـی روح القـدس اسـت 
اسـت. در طبیعـت نیـز کلمـۀ تـامّ و حـق مـرآة و از جهتی دیگـر، روح اعظـم. او عـرش رحمـن و 
هــا نشــان از طهــارت ذاتــی او دارد. عــالوه بــر عــین اهللا و نســخۀ انســان کبیــر اســت کــه همــه این

ایــن، پــذیرش توبــه بــه عنــوان اولــین منــزل ســلوك الــی اهللا، نشــان از طهــارت ذاتــی انســان دارد؛ 
ــد، از ذات او انفکاك ــی او باش ــودگی ذات ــاه و آل ــر گن ــرا اگ ــذیر خزی ــن ناپ ــود و در ای ــد ب واه

تغییـر در عـوارض ثـانوي گـوهر انسـانی اسـت صورت، توبه شـرط سـلوك نبـود. توبـه بـه منزلـه 
  ). 2ـ 3ـ 1؛ 1ـ2ـ1 که عصیان و نافرمانی نام گرفته است. (ر.ك. همین نوشتار،

ــع حجاب ــایی انســان در رف ــودن آن حجابتوان ــف، نشــان از عرضــی ب ــراي هــاي مختل ــا ب ه
هـاي گونـه امـور قابـل زدودننـد و راهکـه اینتیـات قابـل رفـع نیسـتند و بـا آنانسان است؛ زیـرا ذا

 عملی آن در عرفان آمده است.
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طور کلــی، یکــی از ها و ریاضــت بــهها، تحمّــل ســختیپوشــی از لــذتاز منظــر عرفــان، چشم
یابی بـه کمـال ویـژة خـود، بـردارد. ایـن مسـأله از هایی است که بایـد سـالک در مسـیر دسـتگام
هـا نوشـته شـده اسـت. ان اهمیّتی برخوردار اسـت کـه در شـرح و بیـان آداب و لـوازم آن کتابچن

ــز، این ــه امــور، شــرط حتمــی دســتاز نظــر افلــوطین نی ــه گون ــاکی نفــس اســت. وي ب ــه پ یابی ب
هـا، از ها، مقاومـت در برابـر میلها جـز در حـدّ ضـرورت، تحمّـل دردهـا، سـختیامساك از لـذّت

ــاالخره کممیــان برداشــتن تــرس  ــرین گامو ب ــه عنــوان مهمت ــاکی هــاي دســتخــوري، ب ــه پ یابی ب
ــس، تصــریح می ــد، (ر.ك. نف ــه ). چنان14،4،1کن ــه هم ــوازم آن را ریش ــادّه و ل ــه م ــودگی ب ــه آل ک

ــوازم 14،8،1کنــد (ر.ك. دانــد و بــه گریــز از مــاده ســفارش میمفاســد می ). و مانــدن در مــاده و ل
ـــــن می ـــــل و لج ـــــدن در گ ـــــد. (ر.ك. داآن را، مان ـــــتار، 13،8،1ن ـــــین نوش ). (ر.ك. هم

  ).  22ـ3ـ2؛20ـ3ـ2

  ـ طهارت چیست؟ 27ـ 1ـ 3

). پـاکی ایـن 4،2،1اي اسـت. (ر.ك. ز نظر افلـوطین، پـاکی، رهـایی نفـس از هـر چیـز بیگانـها
، »بـه پنـدارهاي آن دل نبنـدد«است که نخسـت فکـر و نظـر خـویش را از هرگونـه غیـر بپاالیـد و 

بـه جـاي مشـارکت در پنـدارهاي تـن، اهـل عمـل «ر عمل بـه فضـایل بپـردازد و گاه د). آن3،2،1(
(همــان). و بــاالخره از هــر چیــزي کــه غیــر خداســت، خــود را جــدا ســازد. عصــارة پــاك » باشــد

شدن که به نظر وي مغز و محتـواي همـه فضـایل اسـت، عبـارت اسـت از تـرك تـن، تـرك پنـدار 
  ). 20ـ 3ـ 2نوشتار،  و مجرّد ساختن خویش از غیر حق. (ر.ك. همین

سـید نیـز در مباحـث توحیـد، بـه ایـن نکتـه بـه تفصـیل پرداختـه اسـت. وي در توحیـد اهــل 
ــدف آن ــد و ه ــد را مقص ــدّد و مقیّ ــدایان متع ــی خ ــریعت، نف ــرار ش ــت (ر.ك. اس ــته اس ــا دانس ه

). و در توحیــد اهــل طریقــت، نفــی هرگونــه فاعــل و ســبب را شــرط دانســته و آن را 53الشــریعه، 
). و در توحیــد اهــل حقیقــت، 73یابی بــه مقــام توکّــل شــناخته اســت (ر.ك. همــان،دســت مقدمــه

ــه حــق تعــالی و عارضــی و مجــازي دانســتن و دیــدن  ــت، اختصــاص هســتی ب نفــی مطلــق غیریّ
یابی بــه مرتبـۀ فنــا را، ). و بــاالخره دسـت77ــ8هسـتی غیــر او را بیـان کــرده اسـت (ر.ك. همــان، 

هسـتی اسـت، مایـه پـاکی بـاطن و ظـاهر از نجاسـتِ شـركِ نهـان  که نفی هرگونه بیگانـه از عـالم
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 . همــین نوشــتار،). (ر.ك70دانــد. (همــان، هاســت، میترین انــواع آلودگیترین و زشــتکــه پنهــان
  ).  1ـ3ـ 1ـ1

  ـ جایگاه نفوس پاك 28ـ 1ـ 3

ز نظر افلوطین، نفـوس نـاب و پـاك، پـس از جـدایی از بـدن، بـدین جهـت کـه هـیچ جزئـی ا
هـا، جایگـاه گیرنـد. جایگـاه آنرا چون باري بـر دوش ندارنـد، در حـوزة جسـم جـاي نمیاز بدن 

ــت اســت. (ر.ك.  ــدن را 24،3،4گــوهر هســتی و الوهیّ ــی از ب ــه هــیچ جزئ ــی ایــن ســخن ک ). معن
کشـند، ایـن نیسـت کـه نفـوس پـس از رهـایی از بـدن بخشـی از بـدن را چون باري بر دوش نمی

و پـاك چیـزي از بـدن بـه همـراه ندارنـد؛ زیـرا در ایـن صـورت،  به همراه دارند، ولی ارواح نـاب
  اند تا بتوان دربارة وضعیّت پس از رهایی بدن سخن گفت.نفوس از بدن رها نشده

اي از آن اسـت. بـدن داراي مراتبـی رسـد کـه مقصـود وي از جزئـی از بـدن، مرتبـهبه نظر می
ت؛ مراتـب دیگـري نیـز دارد کـه فراتـر ترین مرتبۀ آن، مرتبـۀ جسـمانی و مـادي اسـاست که پایین

از آن اســت، ماننــد مرتبــۀ مثــالی آن. ایــن ســخنان بــا نظریــه افلــوطین دربــاة فیضــان نیــز ســازگار 
یــافتنی اســت. (رك. دانــد کــه پیوســته در حــال نــزول و تعیّناســت. او هســتی را فیضــان اَحــد می

1،2،5.(  
کــه بــه ود؛ بنــابراین، پــیش از آنشــهرچــه ایــن تنــزّالت ادامــه یابــد، بــه طبیعــت نزدیکتــر می

رســد کــه مــاده و جســم اي میجســم و مــاده منتهــی شــود، در مراتــب نزدیــک بــه آن، بــه مرتبــه
ــه نظــر می ــوارض آن را دارد. ب ــباهت دارد و برخــی از ع ــدان ش ــی ب رســد مقصــود از نیســت، ول

فـوس کـه کنـد، ولـی برخـی دیگـر از ناجزاء بدن که نفـوس نـاب و پـاك آن را بـه کلّـی تـرك می
کشـند، مراتـب و عـوارض بـدن اند، آن را چـون بـاري بـر دوش میههـا نرسـیدبه پاکی و نـابی آن

طور کلـی، بـه گـوهر کـه نفـوس پـاك پـس از تـرك بـدن بـهویژه آناست نه اجزاء مادي بـدن. بـه
ــت می ــتی و الوهیّ ــد. (ر.ك. هس ــت می24،3،4پیوندن ــه الوهیّ ــه ب ــی ک ــب ). نفس ــدد، از مرات پیون

از الوهیّت گذشته است و با توجـه بـه ذومراتـب بـودن هسـتی از نظـر افلـوطین، نفسـی کـه  فروتر
ترین مرتبــه هســتی (الوهیّــت) رســیده باشــد، همــه مراتــب دیگــر را پشــت ســر گذاشــته بــه عــالی

  است و در واقع همه مراتب بدن را، که در حکم اجزاء طولی بدن است، رها کرده است.
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پیوندنـد. از نظــر ســید اك، از نظــر افلـوطین، بــه الوهیّــت میدر هـر صــورت، ارواح نـاب و پــ
گردنــد. هــر مظهــري بــه نیــز ارواح و نفــوس در ســیر بازگشــت بــه اصــل و جایگــاه خــود بــاز می

جـا کـه اسـماء، متعـدّد و از نظـر مرتبـه نیـز متفاوتنـد، ارواح گردد و از آناسم ظـاهر در آن بـازمی
ي مراتـب متفـاوتی هسـتند. برخـی از آنـان کـه فـانی و نفوس نیز در بازگشت بـه اصـل خـود دارا

در حق و باقی بـه او هسـتند، بـه بهشـت شـهودي کـه هـم بـاالتر از بهشـت نفسـانی اسـت و هـم 
ــی، وارد می ــانی ارث ــت روح ــاالتر از بهش ــریعه، ب ــرار الش ــوند (ر.ك. اس ــی 126و124ش ). و برخ

ــالی ــه ع ــدیگــر ک ــتند و در مســیر توحی ــاکی را دارا هس ــز ترین درجــه پ ــار پرهی د از مشــاهدة اغی
). (ر.ك. همــین نوشــتار، 128ـــ9گردنــد. (ر.ك. اســرار الشــریعه، انــد، بــه جنّــت ذات نایــل میکرده

  )1ـ 9ـ 4ـ 1؛ 3ـ 8ـ 4ـ 1؛ 1ـ4ـ2

  هاي اهل سعادتـ ویژگی29ـ 1ـ 3

تــوان بــراي انســان بافضــیلت ارائــه کــرد، ســه ویژگــی در کــالم هــایی کــه میز میــان ویژگیا
ــوطین ا ــت اینافل ــتري دارد. نخس ــت بیش ــب بزرگهمیّ ــه او در طل ــن ک ــاوراء ای ــدف م ــرین ه ت

ــه هیچجهــانی اســت، دیگــر این ــن ک ــزرگ نیســت، هــیچ نعمــت ای ــک از حــوادث در نظــر او ب ی
ــزرگ نمی ــلطنت را ب ــی س ــانی حتّ ــزرگ نمیجه ــدبختی ب ــت دادن آن را ب ــمارد و از دس ــد؛ ش دان

گونــه دیــده چیز بــه چشــم او آنکــه همــهوم اینها در نظــر او بــدبختی نیســت و ســبالهــا، ســختی
ـــ 3ـــ 2). (ر.ك. همــین نوشــتار، 8،7،4،1شــود. (ر.ك. شــود کــه بــه چشــم دیگــران دیــده مینمی
  ).  4ـ18

اي از همـین قـرار اسـت. از نظـر وي، انسـان پـس از سـفر از دیدگاه سید نیز مسـأله تـا انـدازه
بینـد و را در آیینـۀ حـق تعـالی، واحـد مییابـد کـه در عـین کثـرت، خـود سوم، به مقامی دست می

). در عـین حـال کـه هماننـد دیگـر 118رسـد. (ر.ك. نقـد النقـود، به تعبیر دیگر، به مقـام جمـع می
ــان ــم،انس ــی (نج ــق اعل ــت و اف ــاوراء طبیع ــت، در م ــت اس ــامع 11ها در طبیع ــت (ر.ك. ج ). اس

کننـد، او بـا ایـن مشـاهده می چه را کـه دیگـران در مراتـب فروتـر بـا بصـیرت). و آن572االسرار، 
کـرد، ، بـا بصـیرت مشـاهده میرأیـت ربّـی بعـین ربّـیکند. پیش از این بـه حکـم بصر مشاهده می

). 587کنـد؛ (ر.ك. جـامع االسـرار، ، بـا بصـر مشـاهده میکنـت سـمعه و بصـرهولی اینک به حکـم 
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طر همـین دیـده اسـت بنابراین، دیدة چنین انسـانی بـا دیـدة دیگـران تفـاوت بسـیار دارد و بـه خـا
ـــ 1، نمایــد، در نظــر وي حقیراســت. (ر.ك. همــین نوشــتارچــه در نظــر دیگــران بــزرگ میکــه آن

  ).  7ـ 3
اش، مرتبـۀ فـرودین هسـتی اسـت کـه از نظر چنین انسانی، جهان طبیعـت بـا همـه گسـتردگی

ــت دارد؛ (ر.ك. تفســیر المحــیط، ج مت ربوبیّ ــه آن ســِ ــابراین، نگــ397، 2خــود نســبت ب رش ؟). بن
او به آن، نگرش ربّ و مالـک بـه مربـوب و مملـوك اسـت. او نسـبت بـه همـه مظـاهر اسـماء کـه 

ــی از آن ــان، یک ــت دارد (ر.ك. هم ــت و ربوبیّ ــت، علیّ ــی اس ــاهر طبیع ــا مظ ــم 415ه ــه حک ). و ب
ــأثر نمی ــول، از آن مت ــت از معل ــذیري علّ ــت او تأثیرناپ ــه غای ــاطر اســت ک ــین خ ــه هم ــد و ب باش

  ). 16 ـ2ـ1نوشتار، اسماء است. (ر.ك. همین چیزي غیر از مظاهر 
چــه را کــه بــه ظــاهر ســختی و بالســت، بــال بــا توجــه بــه همــین دیــدگاه اســت کــه وي آن

هـا برسـد و برایشـان پـیش چـه را کـه بـه آنداند و به همین خاطر است کـه اهـل طریقـت، آننمی
اند. (ر.ك. رضـا نایـل شـده دانند و بدان راضـی و خرسـندند. در واقـع اینـان بـه مقـامآید، نیک می

  توان در این سرودة سعدي یافت که گفته است: ). زبان حال اینان را می75اسرار الشریعه، 
  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوسـت

  
  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

اگرچــه آن  هایی دنیــا و متعلّقــات دنیــا نیســت،کــه گفتــیم هــدف و غایــت چنــین انســانچنان   
داننـد و در واقـع کمتـرین خواسـته اهـل را به عنوان ابزار ادامـۀ زنـدگی و کسـب سـعادت الزم می

. (بقـره، ربّنـا آتنـا فـی الـدنیا حسـنۀ و فـی اإلخـرة حسـنۀ وقنـا عـذاب النـارفضیلت این اسـت کـه 
  ).3ـ 3ـ 1ـ1). (ر.ك. همین نوشتار، 201

  هاـ رضایت به سختی30ـ 1ـ 3

هـا نهراسـد؛ سـختی ها باشـد یـا از آنه آیـا سـالک بایـد در طلـب سـختیر این موضـوع کـد
تر باشــد و یــا هــر کــدام بــرایش فــراهم شــد بــدان راضــی باشــد، در بــراي او از آســایش مطلــوب

مباحـث عرفــان عملــی، سـخنان بســیاري مطــرح شـده اســت. از دیــدگاه عارفـان بزرگــی همچــون 
چـه لک بایـد بـه مقـامی دسـت یابـد کـه بـه آنهاي امامان معصـوم (ع)، سـاسید، بر اساس هدایت

  که با ظاهر شریعت ناسازگار باشد. براي او فراهم شده باشد، راضی باشد مگر آن
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هـا هـا بـود و نـه بـه هـر قیمتـی بایـد از آنها و گرفتارينه باید در پی فـراهم سـاختن سـختی
کوشـید ولـی، نبایـد آرزوي  کـه بایـد بـراي نگهـداري سـالمتپرهیز کرد. به تعبیر افلوطین، بـا این

ــی داشــت. (ر.ك.  ــر قیمت ــه ه ــاري و درد را ب ــایی از بیم ــه 14،4،1ره ــد ب ــی، بای ــابیر دین ــه تع ). ب
قضــاي الهــی رضــایت داشــت و از آن خرســند بــود، اگرچــه بــر حســب ظــاهر شــریعت بایــد بــه 

  )4ـ18ـ3ـ2ها و مشکالت توجه داشت. (ر.ك. همین نوشتار،اسباب طبیعی براي رفع سختی

  ـ ناتوانی حس و تجربه از فهم و دریافت تمام واقعیّت31ـ 1ـ 3

نحصر نبودن هسـتی و مراتـب آن بـه عـالم طبیعـت و محسوسـات، امـري اسـت کـه نیـازي م
پـذیر اسـت. در به اثبات و ارائه براهین ندارد، بلکه بـا کمتـرین توجّـه بـه نفـس بـراي همگـان فهم

چـه کـه در ایـن زمینـه میـان اثبـات شـده اسـت. آن عین حال، این امر از دیـدگاه فالسـفه مـدلّل و
افلوطین و سـید مشـترك اسـت، نـاتوانی فهـم مراتـب هسـتی و تمـام واقعیّـت بـه وسـیله حـس و 
تجربــه اســت. قلمــرو ادراك حســی، بخــش کــوچکی از هســتی یعنــی محسوســات اســت. ادراك 

  آن نیز تنها از طریق میانجی شدن جرم و ماده است.
پـردازد، نیازمنـد بـه گـاه کـه نفـس در جهـان محسـوس بـه شناسـایی مینبه تعبیر افلـوطین، آ

). از ایــن گذشــته، شناســایی محسوســات بــه 10، 190جســم اســت. (ر.ك. افلــوطین عنــد العــرب، 
). بنـابراین 1،5،4شـود، بلکـه نیـاز بـه ابـزار حسـی دارد. (ر.ك. واسـطه انجـام نمیوسیله نفـس، بی

آیـد، ه از طریـق حـواس و ابزارهـاي حسـی بـه دسـت میاگر شناسایی منحصر به چیـزي باشـد کـ
ــاً، شــناخت آن از همــین اوالً، بــیش از اجســام و اجــرام چیــزي بــر نفــس معلــوم نمی گــردد و ثانی

اجرام و اجسام نیز به اندازه توانایی حـواس و ابـزار حسـی اسـت و بـه خـاطر محـدود بـودن ایـن 
تمـام واقعیّـت و مراتـب آن قابـل مقایسـه گـردد کـه بـا ابزار، شناسایی بسیار محـدودي حاصـل می

  دهد.نیست و اگر با آن سنجیده شود کسر قابل توجهی را تشکیل نمی
ــر اســاس تفســیر وي از هســتی و مراتــب آن و ایــن مســأله از نظــر ســید روشــن تر اســت. ب

تر از آن اســت کــه بــه چنــگ حــواس جایگــاه انســان در ایــن مراتــب، واقعیّــت بزرگتــر و گســترده
ــد، ب ــان مراتــب ژرف و گســتردهدرآی ــرین آن در لکــه حقیقــت انســان داراي چن اي اســت کــه کمت

ــارة انســان پــیش از طبیعــت مطــرح شــد، گیــرد. آنحــوزه شناســایی حســی قــرار می چــه کــه درب
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  شاهدي بر این نکته است. 
پـذیر شناسایی ذهنـی و مفهـومی از موجـودي کـه فاقـد هرگونـه حـدّ و ماهیّـت اسـت، امکان

). 91(مؤمنـون، سـبحان اهللا عمّـا یصـفون، ن جهـت اسـت کـه بـا توجـه بـه کریمـه نیست؛ بـه همـی
توصیف او جـز بـراي گروهـی ویـژه نـاممکن اسـت. سـید در عـین نفـیِ توصـیفِ همگـانی از او، 

). 1261؛ جـامع االسـرار، 77دانـد. (ر.ك. اسـرار الشـریعه، عین الیقـین و حـق الیقـین را ممکـن می
ــه توصــیف مفهــومی و  ــق نفــی هرگون ــودن شناســایی او از طری ــاممکن ب ــی ن ــه معن ــی از او ب ذهن

   ).16 ـ3ـ1 ذهن و مفاهیم ذهنی است، نه مطلق شناسایی. (ر.ك. همین نوشتار،

  ـ نفی معرفت حصولی از حق و در عین حال اثبات نوعی معرفت شهودي از آن32ـ 1ـ 3

ــدازهن ــا ان ــز ت ــوطین نی ــاوت او در بخــش تاي همینظــر افل ــه اســت. (تف ــا تحــت فاوتگون ه
گـوییم او چـه دربـارة او میعنوان تنزیه مطرح خواهـد شـد.). وي نیـز بـر ایـن بـاور اسـت کـه آن

). در عــین حــال 14،3،5اش بیندیشــیم. (ر.ك. تــوانیم دربــارهشناســیم و نــه مینیســت، نــه او را می
اگـر آدمـی  توان او را داشت و بـه تعبیـر دیگـر، او را مشـاهده کـرد، بلکـه بـا او متّحـد گشـت.می

گـاه چشـم چیز را از خـود و درون خـود بزدایـد و آناز هرچه بیرونـی اسـت کنـاره بگیـرد و همـه
توانـد بـازگردد و در حـدّ تـوان خـود از کـه بـا او یگانـه شـد، میبه نظـاره او بگشـاید، پـس از آن

ــد. (رك.  ــخن بگوی ــران س ــراي دیگ ــود ب ــانگی خ ــتار، 7،9،6یگ ــین نوش ــ2). (ر.ك. هم ــ1ـ ؛ 2ـ
    ).6ـ1ـ2

  ـ اهمیّت کشف و شهود در شناسایی واقعیّت33ـ 1ـ 3

شـود کـه کشـف و شـهود در چـه در دو عنـوان پیشـین گفتـه شـد، معلـوم میا توجـه بـه آنب
ــراي ادراك آن  ــی، ب ــناخت حس ــودن ش ــدود ب ــا مح ــرا ب ــراوان دارد؛ زی ــت ف ــدگاه آن دو، اهمیّ دی

ت، بایـد راهـی غیـر از ادراك بخش از هستی و واقعیّـت کـه بیـرون از حـوزه شناسـایی حسـی اسـ
حسی جست. از نظر افلـوطین، ایـن راه، کشـف و شـهود حاصـل از خلـع بـدن اسـت و بـه تعبیـر 
دیگر، بیـرون شـدن از عـالم محسوسـات و قـدم گـذاردن در عـالم عقـل و یگانـه گشـتن بـا عقـل 

ــت ــۀ دس ــه زمین ــت ک ــهودي و بیاس ــم ش ــه عل ــس ب ــراهم مییابی نف ــطه را ف ــازد (ر.ك. واس س
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ــا، اثول ــ53وجی ــطه52ـ ــم حاصــل از واس ــایی می). و از عل ــی ره ــومی و ذهن ــدین هاي مفه ــد، ب یاب
  ). 35ها بیرون رفته است. (ر.ك. اثولوجیا، جهت که از میان اشیاء متکّثر و احکام آن

دانـد، ولـی آن را تر از شناسـایی حسـی میسید نیـز اگرچـه کشـف و شـهود را معرفتـی دقیـق
دانـد، بلکـه بـه نظـر وي بـاالتر از آن مراتبـی از ی بـراي انسـان نمییابآخرین معرفـت قابـل دسـت

علم و شناسایی وجـود دارد کـه بـا کشـف و شـهود قابـل مقایسـه نیسـت، ماننـد وحـی. کشـف و 
شــهود بــا همــه دقــت و وضــوح و در نتیجــه برتــري آن از شناســایی حســی، بــا وحــی و ماننــد آن 

ــا خطاناپــذیر قابــل مقایســه نیســت. وحــی خطاناپــذیر اســت و کشــف  خطاپــذیر و خطاپــذیر را ب
گونـه نیسـت. ها وجـود دارد، ولـی وحـی ایننسبتی نیسـت. امکـان تقابـل و معارضـه میـان کشـف
ـــص النصـــوص،  ـــاب ن ـــن کت ـــدمات م ـــ2). (ر.ك. همـــین نوشـــتار، 511(ر.ك. المق ـــ3ـ ؛ 18ـ

    ).1ـ11ـ3ـ1

  ـ اهمیّت نقش تزکیه نفس در شناسایی واقعیّت34ـ 1ـ 3

ــوطینا ــر افل ــالص ، چنانز نظ ــاب و خ ــدگی ن ــت زن ــان طبیع ــدگی در جه ــت، زن ــه گذش ک
پـذیر اسـت. زنـدگی خـالص، زنـدگی آسـمانی اسـت کـه نیست، به همـین خـاطر اسـت کـه پایان

جــا کــه ). از آن13، 194ناپــذیر اســت. (ر.ك. افلــوطین عنــدالرب، همــراه بــا آرامــش کامــل و پایان
ــدارد و  ــرار ن ــمانی در حــوزة ادراك حســی ق ــدگی آس ــدنی اســت و زن ــمانی مان ــدگی آس ــز زن نی

پایــان، امــري فراتــر از یابی بــه ایــن زنــدگی بیحــواس، از میــان رفتنــی اســت؛ بنــابراین، راه دســت
یابی حواس اسـت و چـون اگـر نفـس محـدود بـه حـواس و متعلّقـات آن باشـد، از فهـم و دسـت

ن جهـانی آن، امـري بهـره اسـت، بنـابراین تزکیـه نفـس و کاسـتن از تعلّقـات ایـحقایق آسمانی بی
الزم است، بلکـه تنهـا راه اسـت. کسـی کـه در تزکیـه نفـس داراي قـدمی راسـخ باشـد و توانسـته 

توانــد در ذات خــویش اندیشــه هاي آن پــالوده ســازد، میباشــد آن را از بــدن و حــواس و وسوســه
ن عنــد روا دارد و بــه عــالم عقلــی قــدم گــذارد و زیبــایی و دلربــایی آن را مشــاهده کنــد. (افلــوطی

  ).56العرب، 
چه را که سید در بحـث تقـوي، مراتـب علـم و کشـف و ماننـد آن گفتـه اسـت، بـا دقـت و آن

تر از آن اسـت کـه بـا عمق بیشـتر بـه همـین مسـأله ارتبـاط دارد. مراتـب هسـتی بیشـتر و گسـترده
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کـه در یابی باشـد چنانحس یا نفـسِ آلـوده بـه تعلّقـات حسـی و مـادي قابـل شناسـایی یـا دسـت
  ). 9 ـ9 ـ3ـ1؛ 3 ـ9 ـ3ـ1 ر،مین نوشتار در جاي خود مطرح شد. (ر.ك. همین نوشتاه

  ـ راه کسب علوم حقیقی35ـ 1ـ 3

ــی میا ــوم و معــارف را داراي مراتب ــت، عل ــدام از آنهــل معرف ــه هــر ک ــد ک ــزار دانن ــا اب ــا ب ه
آگـاهی از آیـد. افلـوطین نیـز بـر همـین اعتقـاد اسـت. بـه عنـوان نمونـه بـراي اي به دست میویژه
رسـند، بایـد بـه ترین جایگاه کمـال کـه ارواح نـاب و پـاك پـس از جـدایی از بـدن، بـدان میعالی

ــزار  ــد اب ک جســت، بلکــه بای ــّ ــج، تمس ــارف رای ــوم و مع ــزار کســب عل ــر از اب ــزار دیگــري غی اب
گونــه ابــزار حجــاب شناســایی چیــزي اســت کــه در گونــه علــوم را بــه کنــاري نهــاد؛ زیــرا ایناین

ها جــا راه ببــري، نبایــد از چشــمتــر قــرار دارنــد و بــه تعبیــر وي، اگــر بخــواهی بــه آنمراتــب فرا
  ). 1ـ 4ـ 2). (ر.ك. همین نوشتار، 24،3،4یاري بجویی. (ر.ك. 

تــوان بــه دســت آورد، بــه همــین بــه نظــر ســید نیــز همــه علــوم را بــا ابزارهــاي متعــارف نمی
یــابی بــه مقصــود خــویش کــه جهــت اســت کــه حضــرت امیرمؤمنــان (ع) کمیــل را بــراي دســت

ترین حقیقت بود، به سکوت و توجه کلّی به حـق تعـالی امـر کـرد تـا بتوانـد بـا چشـیدن کـه عـالی
  ). 52درجات وصول است، بدان دست یابد. (ر.ك. جامع االسرار، 

گونـه امـور نـه تنهـا کسـی را بـه ترك ابزارهاي مـادي و صـوري بـدین جهـت اسـت کـه این
دارنـد، بلکــه خـود حجــاب او روي مســتور، پـرده برنمیو از آن پـري شــوندحقیقـت رهنمـون نمی

، 1اند (ر.ك. تفســیر المحــیط، جگونــه امــور، حجــاب صــوريهســتند. بــه تعبیــر ســید، این
چــه خــود حجــاب اســت، انــد. (همــان). آنهــا، حجــاب معنوي). و علــوم حاصــل از آن321ـــ323

    ).1 ـ12 ـ3ـ1؛ 37 ـ1ـ 3 نوشتار،کی تواند کشف حجاب کند. (ر.ك. همین 

  ـ اساس سلوك معنوي36ـ 1ـ 3

ــدازهد ــا ان ــارة مراتــب و ارکــان ســلوك در بحــث مراتــب تقــوي ت ــدگاه ســید درب ــورد ی اي م
بحــث قــرار گرفــت. مهمتــرین نکــاتی کــه یــادآوري شــد، پرهیــز از کثــرت در وحــدت، پرهیــز از 

مشــاهدة وجودهــاي  تفرقــه در جمــع، پرهیــز از رؤیــت نفــس بــا رؤیــت ربّ و بــاالخره پرهیــز از
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 ــ3ــ1 تار،). (ر.ك. همـین نوشـ283ــ285، 1مقیّد با وجـود مطلـق اسـت. (ر.ك. تفسـیر المحـیط، 
    ).3 ـ9

یابی بـه مشـاهده و یگانـه افلوطین نیز اسـاس سـلوك معنـوي بـراي شـناخت واحـد و دسـت
ن ). تجــرد روح و تهــی ســاخت4،9،6شــدن بــا او را نفــی تعلّقــات و لــزوم جمعیّــت خــاطر، (ر.ك. 

ـــات و نقش ـــا و زدودن دانـــش از آن (ر.ك. آن از تعیّن ـــقانه زیســـتن و دوري 7،9،6ه ). و عاش
). (ر.ك. همــین 9،9،6دانــد. (چیز و خــود را در زنــدگی زمینــی غریــب دانســتن میگزیــدن از همــه

  ). 1ـ12ـ3ـ2؛ 11ـ3ـ2نوشتار، 

  ـ سعادت37ـ 1ـ 3

ــدگاه ســید، اگرچــه مراتــب بالفعــل انســانا ــا یکــدز دی ــه همــین ها ب یگر متفــاوت اســت و ب
رســند کــه بــا دیگــران متفــاوت اســت، بختی میاي از ســعادت و نیــکخــاطر هــر یــک بــه درجــه

برخی اهل جنّت اعمالنـد و سـعادت و کمـال آنـان، در آن ظهـور دارد و برخـی بـه جنّـت صـفات 
ایی گیرنــد و برخــی دیگــر اهــل جنّــت ذاتنــد و کمــال نهــیابنــد و بــدان آرام و قــرار میدســت می

ــان ــابراین، انس ــت و بن ــرار در آن اس ــان، ق ــکآن ــعادت و نی ــوردار ها از س ــدي برخ بختی همانن
ــد  ــوطین همانن ــدگاه افل ــا ســعادت از دی ــی برخــی از درجــات ســعادت در کــالم وي ب نیســتند ول

  است. 
ــوطین،  ــر افل ــعادت از نظ ــکس ــدار نی ــه می در دی ــنخالص ــود و از ای ــی ش ــدبخت کس رو، ب

نصیب مانده باشـد. سـعادت بـه ایـن نیسـت کـه اجسـام زیبـا دیـده شـوند بی است که از آن دیدار
کم بـا ایـن نکتـه ). ایـن تعبیـر از سـعادت دسـت7،6،1یا به قدرت و شـهرت دسـت یابنـد. (ر.ك. 

شـود، هماننـد اسـت, بلکـه شـاید بتـوان آن را بـا هاي آن خالصـه نمیکه سعادت در دنیـا و لـذت
الححــدیث شــریف  ین مــا ال عــین رأت و ال اُذن ســمعت و ال خطــر علــی قلــب أعــددت لعبــادي الصــّ

ــز تشــبیه کــرد. (ر.ك. همــین نوشــتار، بشــر  ــا نی ــت لق ــا جنّ ــوان آن را ب مقایســه نمــود و شــاید بت
  ).  2ـ 8ـ 4ـ 1؛ 11ـ3ـ2

یابـد، شـود، بلکـه ظهـور نمـیدر هر صورت، آن دو در این کـه سـعادت در دنیـا خالصـه نمی
رأي نیســتند. کــه انســان تنهــا یــک ســعادت داشــته باشــد هــمایننظرنــد، ولــی در بــا یکــدیگر هم
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، اَحــد اســت تــا بــا دانــد. آیــا مقصــود از نیــکافلــوطین تماشــاي نیــک را خوشــبختی حقیقــی می
جنّــت ذات از دیــدگاه ســید قابــل مقایســه باشــد و یــا مقصــود از آن، عقــل اســت تــا بــا درجــات 

  د؟ تر خوشبختی از دیدگاه سید قابل مقایسه باشپایین
ــد، فهمممکــن اســت بگــوییم: از آن ــه اَح ــه همــین جهــت نمیجــا ک ــذیر نیســت و ب ــوان پ ت

بختی دانســت؛ بــدین تــوان او را غایــت ســعادت و نیــکدربــارة آن چیــزي گفــت؛ بنــابراین، نمــی
ناپــذیري جهــت کــه دسترســی بــه آن نیــز نــاممکن اســت. ولــی شــاید مقصــود افلــوطین از تعریف

حــدّ و انــدازة او باشــد؛ چــون مفــاهیم ر ذهنــی از بیــان حقیقــت بیاَحــد، نارســایی مفــاهیم و صــو
ــان ــابراین، بی ــدازة ذهــنِ محــدود اســت؛ بن ــی، در حــدّ و ان گــر حقیقــت نامحــدود او وصــور ذهن

تـوان چیـزي دربـارة او گفـت، ولـی تـوان تصـوّر کـرد و نـه میرو، اَحـد را نـه مینیست و از ایـن
ا چشـم مـادي کـه حتّـی توانـایی دیـدن همـه اجسـام را مشاهدة او ممکن است، البته نه مشـاهده بـ

نیــز نــدارد. دریافــت درونــی و مشــاهده قلبــی او ممکــن اســت، اگرچــه تصــوّر ذهنــی او نــاممکن 
  باشد. 

وي نکات بسیاري را مطرح کرده است کـه شـاهدي بـر ایـن مطلـب اسـت. بـه عنـوان نمونـه 
ها و ســت و همــه کوشــشچیز در طلــب واحــد اســت و نیــک همــان واحــد اگویــد: همــهوي می
ــد دارد. (ر.ك. تالش ــا روي در واح ــه1،5،6ه ــر هم ــه ). اگ ــت ک ــن نیس چیز روي در او دارد، ممک

کم گروهـی بایـد بـدان هیچ چیز و هـیچ کسـی بـه آن مقصـد نهـایی نرسـد. اگـر نـه، همـه, دسـت
یابی بـه نیـک نخسـتین اسـت و ایـن تـوان گفـت کـه سـعادت حقیقـی، دسـتدست یابند. پس می

  نّت ذات از دیدگاه سید همانند است. با ج
ترین درجـه کمـال و سـعادت ممکـن نبـود و اگـر یابی بـه اَحـد و وصـول بـه عـالیاگر دست

کــه در کــرد و حــال آنکمــال نهــایی، همــان وصــول بــه اَحــد نبــود، افلــوطین بــه آن ســفارش نمی
فلــوطین ترین ســفارش عــارف بــراي ســالکان راه حــق در ســخنان اجــاي خــود گفتــیم کــه عــالی

جـویی چیـزي بیـرون از او مجـوي، بلکـه گویـد: پـس تـو نیـز وقتـی کـه میشـود. او مییافت می
ــوي. (ر.ك.  ــت او را در او بج ــرو دس ــر از او و ف ــاي فروت ــه چیزه ــس می18،8،6هم تــوان ). پ

یابی بــه گفــت کــه نظــر افلــوطین در مســأله کمــال نهــایی و ســعادت تــام، نظــر بــه اَحــد و دســت
گونـه کـه نفـوس بـدان معنـا نیسـت کـه همگـان بـه او دسـت یابنـد؛ زیـرا همان اوست. البته ایـن
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ــان نیــز کــه همــان ســعادت آنداراي تفاوت ــا هــا و طبقــات متفاوتنــد، مقصــد نهــایی آن هاســت، ب
ــی در این ــاوت اســت. ول ــد، شــکی یکــدیگر متف ــا او را دارن ــه شــدن ب ــایی یگان ــه گروهــی توان ک

  ).  6،7،34نیست. (

  یی انسانـ مقصد نها38ـ 1ـ 3

ها از دیـدگاه افلـوطین، بسـیار اهمیّـت دارد، ولـی آن پـاکی اکی و آراسـته شـدن بـه فضـیلتپ
دهـد، هماننـدي بـا خداسـت. بـه عنـوان نمونـه، حقیقی که او آن را پیوسته مـورد پرسـش قـرار می

ــل انجامــد، ماننــد امســاك از لــذّتهــایی کــه بــه پــاکی میوي پــس از بیــان برخــی از راه ها، تحمّ
پرسـد آیـا چنـین کسـی بـه پـاکی یابی بـه اعتـدال، میها و دسـتها، از میان برداشتن رذیلتتیسخ

ــده اســت؟ (ر.ك.  ــد ش ــدا همانن ــه خ ــیده اســت و ب ــه آن می6،2،1رس ــخ ب ــد: در ). و در پاس گوی
توانـد بـدان دسـت یابـد، شـکّی که چنـین کسـی بـه کمـالی رسـیده اسـت کـه کمتـر کسـی میاین

هـاي خـود را برطـرف سـاخته اسـت بـازهم تردیـدي او بسـیاري از نقص نیست و در این نیـز کـه
نیست، او دیگر گناهی نـدارد و هرچـه کنـد نیـک اسـت، ولـی آیـا بـه خـدا هماننـد شـده اسـت؟ 

  ). 22ـ 3ـ 2؛ 20ـ 3ـ 2(ر.ك. همان). (ر.ك. همین نوشتار، 
ال نهـایی گـاه کمـهـا و کسـب فضـیلت، از نظـر وي آنتوان گفـت کـه رفـع نقصبنابراین می

و مقصد پایـانی اسـت کـه بـه خـدا شـباهت داشـته باشـد. شـباهتی همچـون شـباهت تصـویر بـه 
  )7،2،1سرمشق خود. (ر.ك. 

از نظــر ســید، بلکــه عمــوم عارفــان و عالمــان ربــانی نیــز مقصــد همــین اســت. تــركِ خــور و 
اري یــک مقصــد نهــایی نیســت، بلکــه ابــزخــوابِ زایــد، تــركِ تــن، تــركِ خیــال و ماننــد آن، هیچ

سـوي مقصـد اسـت. در واقـع پرهیـز از اغیـار کـه در مراتـب تقـوي براي شتاب یافتن در مسـیر به
ــده اســت، (ر.ك. تفســیر المحــیط، ج ــ 285، 1آم ــع آن (ر.ك. جــامع 276ـ ). مراتــب حجــاب و رف

یابی بــه مقصــد نهــایی اســت و خــود هــایی ماننــد آن، بــراي دســت). و بحــث291ـــ292االســرار، 
ضیلت هستند، ولـی ابـزار وصـول بـه غایتنـد نـه غایـت. (رك. تفسـیر المحـیط، ترین فاگرچه عالی

   )3 ـ9 ـ3ـ1؛ 12 ـ3ـ1(ر.ك. همین نوشتار، ).283ـ285، 2ج
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  ـ تشبّه به خدا39ـ 1ـ 3

ز نظر افلـوطین، راه گریـز از جهـان، تشـبّه بـه خداسـت و تشـبّه بـه خـدا، زنـدگی همـراه بـا ا
گانه، عفــت، هاي ســهنظــر وي جــامع فضــیلت). عــدل از 1،2،1عــدالت و فضــیلت اســت. (

که به ایـن سـه فضـیلت دسـت یافتـه باشـد، بـه عـدالت دسـت یافتـه شجاعت و حکمت است. آن
که زندگی همراه با عـدالت داشـته باشـد، بـه خـدا شـباهت یافتـه اسـت؛ زیـرا کـه خـدا است و آن

کل و قالـب جامع همـه کمـاالت اسـت و ظهـور و پیـدایش آن کمـاالت در جهـان طبیعـت بـه شـ
  ). 20ـ3ـ 2عدالت است. (ر.ك. همین نوشتار، 

ترین موجـود یـا تجلّـی بـه تر از آن. بـه نظـر وي شـبیهنظر سید نیز همـین اسـت، ولـی دقیـق
حــق تعــالی، اســم اعظــم اســت. اســم اعظــم ســبب تعــادل در مظــاهر اســماء و تجلّیــات اســمائی 

ابـد. تشـبّه بـه اسـم اعظـم و بـر اي کـه هـر اسـمی بـه مقتضـاي ذاتـی خـود دسـت یگونهاست، به
ــه خداســت. اگــر انســان  عهــده گــرفتن نقــش ایجــاد تعــادل در جهــان طبیعــت در واقــع تشــبّه ب

ــاهر آنهمان ــماء و مظ ــادل اس ــبب تع ــم س ــم اعظ ــه اس ــه ک ــوا و گون ــادل ق ــبب تع ــت، س هاس
ــته ــبیههاي آنخواس ــه ش ــت ک ــد داش ــم را خواه ــم اعظ ــش اس ــت نق ــود، در طبیع ــا ش ترین و ه

اسم بـه حـق تعـالی اسـت. اگـر کسـی در حـوزة قـدرت و اختیـار خـود، او را اسـوه و  نزدیکترین
ترین ترین فـرد بـه ولـیّ کامـل اسـت و از ایـن طریـق شـبیهالگو قرار دهـد، او نزدیکتـرین و شـبیه

ــرار،  ــامع االس ــت. (ر.ك. ج ــالی اس ــق تع ــه ح ــرد ب ــتار، 1130ف ــین نوش ــ1). (ر.ك. هم ــ1ـ  ؛6ـ
  )4ـ9ـ3ـ1

م دیــدگاه افلــوطین دربــارة اَحــد اســت و در مســأله تشــبّه بــه خــدا، وي اي کــه از لــوازنکتــه
گونــه ها ســبب تشــبّه اســت، ولــی بدینبــدان توجــه دارد، ایــن اســت کــه اگرچــه داشــتن فضــیلت

ها، عــین و همتــاي کمــاالت حــق تعــالی باشــد. در واقــع ایــن فضــیلت نیســت کــه ایــن فضــیلت
ــا کمــاالت خــدا، چــون هماننــدي هاي آدکمــاالت الهــی اســت. هماننــدي فضــیلت» شــبیه« مــی ب

خانـه محسـوس، عـین خانـۀ معقـول نیسـت ولـی بـه آن شـبیه شـده «محسوس به معقـول اسـت. 
اي از کمــاالت و بــه تعبیــري کــه بــا دیــدگاه ســید مناســب باشــد، کمــاالت آدمــی، جلــوه» اســت.

ئنـه و إن مـن شـئ إالّ عنـدنا خزاهاي نـازل شـده آن اسـت. بـه حکـم اسمائی حق تعالی و صـورت
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چـه در عـالم طبیعـت، بلکـه هـر یـک از عـوالم هسـتی، ). آن21(حجـر،و ما ننزّله إالّ بقَدَر معلـوم، 
اي از آن چیـزي اســت کــه در خــزائن الهــی وجــود دارد. وجـود یــا ظهــور دارد، مرتبــه نــازل شــده

ـــین  ـــت. (ر.ك. هم ـــدي نیس ـــت و همانن ـــی عینیّ ـــه معن ـــدگاه ب ـــر دو دی ـــبّه از ه ـــس تش پ
  ).20ـ3ـ2نوشتار،

  ها ـ تفاوت مقاصد انسان40ـ 1ـ 3

فاوت نفوس در سـیر و حرکـت بـه سـوي مقصـد نهـایی خـود نیـز از دیگـر مـوارد مشـترك ت
میان سید و افلـوطین اسـت. از نظـر سـید، انسـان داراي سـلوك اختیـاري اسـت و در ایـن سـلوك 

ی یابـد. جمعـی بـه کمـال نهـایاي از کمـال دسـت میهر کسـی بـه فراخـور حـال خـود بـه مرتبـه
). افلـوطین نیــز 264ـــ7، 1رسـند و برخــی بـه درجــات فروتـر از آن. (ر.ك. تفســیر المحـیط، ج می

بر همـین بـاور اسـت. بـه عقیـدة وي نیـز هـر کـس در سـیر و سـلوك خـویش بـه مقـامی دسـت 
کوشـد تـا بـه او شـود و دیگـري میگـردد؛ یکـی بـه او نزدیـک میبا عقل یگانـه می«یابد، یکی می

   ).3 ـ9 ـ3ـ1؛3ـ3ـ2). (ر.ك. همین نوشتار، 8،3،4. (ر.ك» نزدیک شود.

  ـ نقش اختیار در وصول به مقصد نهایی41ـ 1ـ 3

هـاي بـدنی، تربیتـی، ذاتـی فلوطین جایگاه نفـوس را متفـاوت و علّـت ایـن تفـاوت را تفاوتا
ــوس می ــت نف ــل تفاوتو سرنوش ــی از عوام ــه برخ ــد و اگرچ ــد تفاوتدان ــا مانن ــدنی، ه ــاي ب ه

اتـی، بیــرون از اختیـار انســان اسـت و در نتیجــه بایـد رســیدن بـه مقصــد نهـایی تــا سرنوشـتی و ذ
گونـه نیسـت. ایــن امـر بــدین اي جبـري و یــا در بسـیاري از مـوارد جبــري باشـد، ولــی اینانـدازه

گویــد: آدمــی بایــد بــه جهــان واالتــر چــه گفتــه شــد، افلــوطین میرغم آنجهــت اســت کــه علــی
ــه ــزد (افالطــون، ت ــهبگری ــوس،ت ــه ســطح نفــس 176 تئ ــروي از ادراك حســی ب ــت پی ــه علّ ــا ب ). ت

حیوانی یا بـه سـبب تسـلیم شـدن در برابـر غریـزة تولیـد مثـل و میـل بـه خـوردن و آشـامیدن بـه 
). 2،4،3سطح نفس نباتی نیفتـد، بلکـه بایـد روي بـه جهـان معقـول و عقـل و خـدا بیـاورد. (ر.ك. 

ح حیـوان و نبـات و نیـز بـه جهـان معقـول و گریز به جهان واالتر و نیـز پرهیـز از سـقوط در سـط
یابی بــه مقصــد نهــایی اســت، هاي اختیــار آدمــی در دســتعقــل و خــدا روي آوردن، همــه نشــانه



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 خش اولفصل سوم: مقایسه آراي سید با افلوطین ـ ب

 543

هـاي ذاتـی و بـدنی نیـز در ایـن راه تأثیرگذارنـد. (ر.ك. در عین حـال کـه سرنوشـت و نیـز تفاوت
  ). 6ـ 4ـ 2؛ 4ـ14ـ3ـ2همین نوشتار،

ــی ــز عل ــید نی ــر س ــاز نظ ــار رغم تف ــان داراي اختی ــود، انس ــت خ ــوس در ذات و ماهیّ اوت نف
یابی بـه کمـال شایسـتۀ آدمـی، تقـوي و مراتـب و است. و به همین خـاطر اسـت کـه بـراي دسـت

ــین می ــرایط آن را تبی ــیط، جش ــیر المح ــد (ر.ك. تفس ــ5، 1کن ــد 283ـ ــیل توحی ــه راه تحص ). و ب
دانــد. (ر.ك. ه انبیــاء و اولیــاي الهــی میتــرین راه آن را پیــروي و اقتــداي بــکنــد و مطمئناشـاره می

  ).3 ـ9 ـ3ـ1 ؛1ـ11ـ2ـ1). (ر.ك. همین نوشتار،291ـ2جامع االسرار، 

  ـ حبّ و عشق42ـ 1ـ 3

ــوّر ا ــی در آن تص ــی حقیق ــد و دوی ــین یکدیگرن ــوق ع ــق و معش ــوطین، عاش ــدگاه افل ز دی
غایـت عشـق  شود؛ بنـابراین، اَحـد هـم عشـق اسـت و هـم برانگیزنـده عشـق و هـم مقصـد ونمی

ــا 15،8،6اســت. (رك.  ــرینش، ب ــت آف ــز علّ ــز در شــرحِ حــدیثِ گــنجِ نهــان و نی ). تعــابیر ســید نی
گویـد، شـباهت دارد. او علّـت آفـرینش را بـه حکـمِ حـدیثِ گـنجِ نهـان و نیـز چه افلـوطین میآن

دانـد (ر.ك. نقـد به دالیل عقلی، حبّ ذاتی حـق تعـالی بـه مشـاهدة خـود بـه صـورت تفصـیلی می
؛ 9ـــ2ـــ1،کنــد. (ر.ك. همــین نوشــتار). و مکــرّر بــه حــدیث گــنج نهــان اســتناد می133ـــ4قــود، الن
  ).  12ـ3ـ2

چـه کـه بـه ظـاهر غیـر اوسـت فعـل و حبّ و عشق از اوست، چـون غیـري وجـود نـدارد، آن
چــه را کــه دارد از فاعــل، مفــیض و معطــی خــود فــیض و عطــاي اوســت و چنــین موجــودي، آن

ــابراین، همان ــه کــه همــه ویژگیگودارد؛ بن ــذّات نیســت، عشــق و ن هــاي او اصــیل و حقیقــی و بال
ــز همین ــه اســت و همانحــبّ او نی ــه کــه همــه اوصــاف حــق تعــالی اصــیل و حقیقــی و گون گون

  گونه است. بالذّات است، عشق و حبّ او نیز همین
ــرا هم ــر از او؛ زی ــزي غی ــه چی ــت ن ــود اوس ــالی، خ ــق تع ــق ح ــبّ و عش ــق ح ــین متعلّ چن

که گفتـه شـد، تصـوّر غیـر بـراي حـق تعـالی نـاممکن اسـت. اگـر غیـري هسـت، فعـل گونه همان
اوست و فعل او ظهـور اسـمی از اسـماء یـا صـفتی از صـفات اوسـت. در هـر صـورت دیـدگاه آن 

  دو، در این مسأله نیز به یکدیگر شباهت دارد. 
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  ـ شرور43ـ 1ـ 3

سـیاري بـه هـم دارد. (ر.ك. هاي متعـدّد سـید و افلـوطین در مـورد شـرور نیـز شـباهت ببیینت
  )14ـ3ـ2 ؛1ـ11ـ2ـ1نوشتار،همین 

  منبع شرور ـ 1ـ43ـ 1ـ 3

گویــد: از نظــر افلــوطین، ریشــۀ بــدي و شــرّ، نقصــان اســت، آن هــم نقصــان مطلــق. وي می
بــدي اگــر اصــالً هســت، یــا بایــد از نــوع الوجــود باشــد، یــا از چیزهــایی باشــد کــه بــا الوجــود 

ــد. (ر ــا آن همراهن ــا ب ــه ی ــاده 3،8،1.ك.آمیخت ــه از م ــابراین، طبیعــت جســمانی از آن جهــت ک ). بن
ور اسـت. ). زیـرا مـاده نیسـت، بلکـه از آن بهـره4،8،1ور است، بد است ولـی نـه بـد مطلـق، (بهره
آیـد، مـاده اسـت و بـه تعبیـر دیگـر، نقصـان مطلـق چه که شرّ است و منبع شرور به حسـاب میآن

جـا کـه آمیختـه بـه مـاده ). و بـه همـین خـاطر، آن5،8،1و حقیقت نقص، همـان مـاده اسـت (ر.ك.
ــت. ( ــته اس ــز پیراس ــدي نی ــرّ و ب ــد، از ش ــتار، 6،8،1نباش ــین نوش ــ2). (ر.ك. هم ــ3ـ ــ14ـ  ؛1ـ

    ).2ـ14ـ3ـ2
از نظر سید نیز کمال یا وجـود اسـت یـا از لـوازم وجـود؛ و شـرّ و بـدي یـا عـدم اسـت و یـا 

جـا کـه مـاده هـیچ فعلیّتـی جـز فعلیّـت نداشــتن، ). و از آن123از لـوازم عـدم. (ر.ك. نقـد النقـود، 
ــا یکــی از منــابع شــرور، مــاده اســت. ســید ذات همــه نــدارد، می تــوان گفــت کــه منبــع شــرور ی

دانـد. ایـن سـخن هـا بـه حـق تعـالی، منبـع شـرور میموجودات را قطع نظر از ارتباط و اتصـال آن
ــ ــود ب ــوطین، الوج ــر افل ــه تعبی ــرّ و ب ــودن ش ــدمی ب ــه ع ــاره ب ــز اش ــین نی ودن آن دارد. (ر.ك. هم

  ). 2 ـ2ـ1 تار،نوش

  نسبیّت شرّ  ـ2ـ43ـ1ـ 3

چـه کـه بـه نظـر هـاي شـرّ از دیـدگاه آن دو، نسـبیّت آن اسـت. از نظـر سـید آنیکی از تبیین
آیـد، در واقـع ظهـور اسـمی از اسـماء الهـی اسـت کـه از جهـات متعـدّدي نیـک اسـت. از شرّ می

هاسـت هـا، تحقّـق یـافتن آنهسـتند؛ بنـابراین، ظهـور آناین جهت که اسماء الهـی مقتضـی ظهـور 
ــود  ــتعداد وج ــماء اس ــاهر آن اس ــه مظ ــن جهــت ک ــز از ای ــر اســت و نی ــتعدادها، خی ــق اس و تحقّ

هــا کننــد، بنــابراین، تحقّــق خــارجی آنخــارجی و بــه زبــان اســتعداد وجــود خــارجی را طلــب می



  شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطینانسان
 خش اولفصل سوم: مقایسه آراي سید با افلوطین ـ ب

 545

اي کـه ممکـن اسـت. تنهـا جنبـهعالوه بر خیـر بـودن بـراي اسـماء، بـراي خـود مظـاهر نیـز خیـر 
ــا دیگــر موجــودات هــا شــرّ بــه حســاب آینــد، ســنجش و مقایســۀ آناســت از آن جهــت آن هــا ب

آیـد و شـرّ است. بـه همـین خـاطر اسـت کـه شـرور اختیـاري انسـان کـه عصـیان بـه حسـاب می
است و باید از آن پرهیز کـرد نیـز در جـاي خـود خیـر اسـت، زیـرا سـبب ظهـور اسـمی از اسـماء 

ــ ــت، اله ــات خداس ــه یکــی از مخلوق ــیطان ک ــاالت ش ــود و کم ــا مقتضــاي وج ــق ب ــز مواف ی و نی
باشــد. ایــن شــرور نتیجــۀ غلبــه اســمی بــر اســم دیگــر اســت کــه همگــی در وجــود انســان بــه می

صورت کمون وجود دارند و به خـاطر همـین اجتمـاع اسـماء در وجـود اوسـت کـه گـاهی فرمـان 
ــانی میمی ــاهی نافرم ــرد و گ ــد. (ر.ك.ب ــرار،  کن ــامع االس ــتار،259ج ــین نوش ــ1 )(ر.ك. هم ــ2ـ  ـ
  ).  8 ـ2ـ1 ؛2ـ11

گویـد چیـزي کـه بـراي فـرد بـد به نظر افلوطین نیز مسـأله از همـین قـرار اسـت. وي نیـز می
چــه در مــورد فــرد، خــالف طبیعــت اســت بــراي کــلّ موافــق اســت بــراي کــلّ نیــک اســت و آن

دلیـل بـدي ادارة شـهر نیسـت؛ زیـرا  کـه وجـود دژخـیم فرومایـه در شـهريچنانطبیعت اسـت هم
). کـار دژخـیم ممکـن اسـت بـراي کسـی کـه در مقابـل تیـغ او 17،2،3شهر به او نیز احتیـاج داد، (

قرار گرفتـه اسـت بـد باشـد، ولـی بـراي امنیّـت و آسـایش دیگـر شـهروندان، نیـک اسـت. (ر.ك. 
 ).. 3ـ 15ـ 3ـ 2همین نوشتار، 

  ضرورت پیدایش شرور ـ 3ـ43ـ1ـ 3

در تبیین شرور نیـز نظراتـی تقریبـاً مشـابه دارنـد. از نظـر افلـوطین، نسـبت دادن شـرور  آن دو
جهــان بــه آفریننــدة آن، نادرســت اســت؛ زیــرا جهــان ناشــی از ضــرورت اســت نــه از اندیشــه و 
ــت.  ــرده اس ــاهر ک ــود ظ ــر، تصــویري از خ ــی برت ــه ذات ــت ک ــن اس ــی از ای ــی؛ ناش ــبه قبل محاس

شـود، بایـد چـه آفریـده میضـروري اسـت و پیداسـت کـه آن). گویی آفـرینش امـري 3،8،1(ر.ك.
با فاعل خود تفـاوت داشـته باشـد، در غیـر ایـن صـورت، آفریـده شـده، نیسـت. تفـاوت فعـل بـا 
فاعل اگرچـه در کمتـرین انـدازة آن باشـد، در نقـص فعـل و نـابرابري آن بـا فاعـل اسـت؛ تفـاوت 

ضـروري ادامـه یابـد، (و حتمـاً ادامـه در این است که فعل، خلق است نـه حـق. اگـر ایـن آفـرینش 
ــدا یابــد چــون ضــروري اســت). در مراتــب فروتــر تفاوتمی ــا فاعــل خــویش پی هــاي بیشــتري ب
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هـاي فعـل نسـبت بـه فاعـل اسـت، شـروري اسـت کـه بـه هـا کـه نقصخواهد کرد، همین تفاوت
  ). 10ـ1ـ2؛ 4ـ14ـ3ـ2آید. (ر.ك. همین نوشتار، ضرورت پدید می

ــز وضــ ــل از نظــر ســید نی ــق، دالی ــت خل ــث ازلیّ ــرار اســت. وي در بح ــین ق ــاً از هم ع تقریب
کنـد کـه یکـی از پیامـدهاي آن ضـرورت پیـدایش شـرور اسـت. متعدّدي بر ضـرورت آن ارائـه می

(اگر شرّي وجـود نداشـته باشـد.). همچنـین در بحـث جعـل ماهیّـات (همـین نوشـتار؟). هرگونـه 
تـوان بـا ایـن عبـارت گـویی ایـن سـخن را می دهـد.نقص و کاستی را به ماهیّت اشـیاء نسـبت می

، مقایسـه و تطبیـق کـرد. »ذاتـی برتـر تصـویري از خـود ظـاهر کـرده اسـت«گویـد: افلوطین که می
جهان تصویر حق تعالی و اسـماء و صـفات اوسـت و تصـویر بـه حکـم تصـویر بـودن، عـین ذات 

نـزّل یابـد تـا بـه و اسم حـق تعـالی نیسـت، پـس بایـد ذات و اسـم و صـفت، فروکاسـته شـود و ت
هاســت. عــالوه بــر ایــن، تصــویر بــه حکــم تعــدّد، بایــد شــکل تصــویر درآیــد و ایــن منشــأ کاستی

هــا در کمــال و نقــص و ماننــد آن اســت و ایــن منشــأ پیــدایش شــرور متفــاوت باشــد؛ تفــاوت آن
   ).11ـ2ـ1 ؛ 10ـ2ـ1 شود. (ر.ك. همین نوشتار،ضروري می

  هاي شرور بازتابـ 4ـ 43ـ1ـ 3

ظر افلوطین، شـرور اختیـاري در ایـن جهـان، کیفـر دارد و ایـن کیفـر، قـانون کیهـان اسـت از ن
دهــد، ). بنــابراین، کســی کــه کــار شــرّي انجــام می4،2،3توانــد از آن بگریــزد. (رك. کــه کســی نمی

در واقع به خود زیان رسانده است. از نظـر سـید نیـز قطـع نظـر از چگـونگی ایـن کیفـر، مسـأله از 
  ). 2ـ 8ـ 4ـ 1؛ 4ـ14ـ3ـ2ت. (ر.ك. همین نوشتار، همین قرار اس

  هر چیز به جاي خویش نیکوست.ـ 44ـ 1ـ 3

ــانا ــوطین، آن ــر افل ــتاب داوري میز نظ ــا ش ــدایی ب ــور خ ــارة ام ــه درب ــدا را ک ــد و خ کنن
آیـد، در چـه بـه نظـر بـد و شـرّ می). بـدین جهـت کـه آن9،9،2خبرنـد. (نکوهند، از حقیقت بیمی

ویژه افـراد عـادي، شـرّ و بـد نیسـت، بلکـه ن بـا امـور پنهـان از دیـد آدمـی بـهواقع و با سـنجش آ
ها اجزاء یک پیکره زیبایی است که اگـر دیـده شـود، در غایـت حسـن خواهـد بـود. دیـدن سـختی

اي اسـت کـه بـدون توجـه بـه گونـهچه که به ظـاهر بـدي اسـت، ماننـد دیـدن خـال رخ پريو آن
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ة آن دیـده شـده اسـت. ظـواهر دینـی نیـز گـواه آن اسـت. از پوشـی از منظـرجایگاه آن و بـا چشم
  ). 8 ـ2ـ1 ؛5ـ14ـ3ـ2نظر سید نیز مسأله از همین قرار است. (ر.ك. همین نوشتار، 

  ـ ترتیب در معاد45ـ 1ـ 3

کـه پـیش از ایـن (معـاد اهـل طریقـت) بـه صـورت گر نظر سید ترتیب در معـاد باشـد، چنانا
ــتفاده از ب ــا اس ــال مطــرح شــد، ب ــوان آن دو را احتم ــوطین، ممکــن اســت بت ــارات افل رخــی از عب

ــم ــه اینه ــرور میرأي دانســت، چ ــه ش ــخ ب ــدیر و پاس ــین تق ــراي تبی ــی ب ــه او در تمثیل ــد: ک گوی
دهـد کـه تمـام زنـدگی آدمـی نـوعی بـازي نبردهایی که آدمیـان ... بـا یکـدیگر دارنـد ... نشـان می

ــگ می ــدان جن ــه در می ــی ک ــت ... کس ــداداس ــا رخ ــرد، تنه ــريمی ــه در دوران پی اش روي ي را ک
ــه پــیش می ــر بیــرون مــیخواهــد داد، ب ــد و از صــحنه زودت ــه صــحنهافکن ــر ب ــا زودت ــد.  رود ت آی

تــوان رأي افلــوطین دربــارة ترتیــب معــاد را اســتنباط نمــود و گفــت ). از ایــن عبــارت می16،2،3(
و قیامــت او رود، زودتــر در جهــان دیگــر حاضــر خواهــد شــد هــر کــه زودتــر از ایــن جهــان مــی

برپا خواهد شد. ولـی اگـر قیامـت دفعـی باشـد، ایـن مسـأله از مـوارد تفـاوت آن دو اسـت. (ر.ك. 
  ).  2ـ15ـ 3ـ 2؛ 2ـ 3ـ 4ـ 1 ر،همین نوشتا

هـا بـه درازا خواهـد کشـید، مسائل بسیار دیگـري میـان آن دو مشـترك اسـت کـه توضـیح آن
  شوم: ها را یادآور میرو تنها عناوین آناز این

اء و فناءناپــذیري نفــس، نفــی بخــت و اتّفــاق، بســاطت نفــس، نفــی شــرور، تجــرّد نفــس، بقــ
تــأثیر شــناخت نفــس در شــناخت حــق تعــالی، تعــدّد مراتــب هســتی، تعــدّد مراتــب نفــس، قــوس 
نزول و صعود، احسن بودن نظـام هسـتی، تبیـین علیّـت در قالـب ظهـور و تجلّـی، تمامیّـت انسـان 

ان عقلــی در انســان حســی، قــواي نفــس، شــدت و ضــعف در عــوالم فــوق طبیعــت، ظهــور انســ
مراتب انسان، سلب فکر و رویّـت  از حـق تعـالی، اتّحـاد عقـل و عاقـل و معقـول، سـلب حرکـت 
ــه  ــدن، مجهــول الکن و ســکون از موجــودات مجــرّد، محــدودیّت عقــل، حضــور نفــس در تمــام ب

ي همـه مراتـب بودن ذات موجـودات، بازگشـت وحـدات بـه حـق تعـالی، علیّـت حـق تعـالی بـرا
هـا، حرکـت همـه بـه هستی، ظهور موجودات به ارادة حق تعـالی بـراي اظهـار حسـن و جمـال آن
 سوي او، قواي ظاهري و باطنی انسان، سلب علم حصولی از عقل و مانند آن. 



  
  
  
  
  

  بخش دوم: تفاوتها
  

هـا تفـاوت دارد، از ایـن قـرار اسـت: دینـی مهمترین موضوعاتی کـه دیـدگاه آن دو دربـارة آن
بــودن یکــی و نبــودن دیگــري، تفــاوت در خداشناســی، احــد و واحــد، نظریــه شــناخت، توحیــد، 
 صفات خدا، صدور کثرت از وحـدت، مراتـب و گسـترة عـالم، اقسـام علـم، جایگـاه ویـژة انسـان،

  طور کلی، نبوت و والیت.تناسخ، معاد به
البتــه تفــاوت آن دو در بســیاري از موضــوعات یــاد شــده، بــه معنــی تقابــل آن دو بــا یکــدیگر 
نیست، بلکه در برخـی از مـوارد ماننـد والیـت و نبـوت، افلـوطین هـیچ بحثـی نـدارد و در برخـی 

ین ممکــن اســت قابــل جمــع اي قابــل توجیــه اســت و بنــابرادیگــر ماننــد دینــی نبــودن تــا انــدازه
طور گـذرا موضـوعات مـورد اخـتالف و تفـاوت آن دو را مطـرح باشند. در هر صـورت، اینـک بـه

  ها قابل جمع باشد یادآور خواهیم شد.سازیم و در مواردي که نظرات آنمی

  ـ صبغۀ دینی1ـ 2ـ 3

حــال اشــناخته بــودن عقیــدة دینــی افلــوطین و ســکوت وي در برابــر مســیحیّت ـ  در عــین ن
که بر اساس نوشـته فرفوریـوس، وي بـا مسـیحیّت آشـنا بـود ـ  و در برخـی مـوارد انتقـاد وي از 

هاي متعــدّد فرفوریــوس، شــاگرد برجســتۀ وي بــر مســیحیّت، ـ کــه هاي مســیحی و ردیــهگنوســی
ــۀ کاپلســتون حــدود  ــه گفت ــان و روم، 15ب ــاریخ فلســفه یون ــه اســت ـ  (ر.ك. ت ). ســبب 545ردی

اي غیردینـی بداننـد. (ر.ك. مبـانی فلسـفه مســیحیّت، اندیشـۀ وي را اندیشــهشـده اسـت تـا برخـی 
ــ 3؛ همـین نوشـتار، 12؛ درآمـدي بـر فلسـفه افلـوطین، 310ــ315و نیـز  223ــ199بخش سـوم، 

1.(  
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شکّی نیست کـه عرفـان دینـی بـا عرفـان غیردینـی تفـاوت اساسـی دارد، هرچنـد در بسـیاري 
رفان دینـی ملتـزم بـه وحـی اسـت، ولـی عرفـان غیردینـی چنـین از موارد نیز، با هم توافق دارند. ع

نیست. از این جهت، تفـاوت وحـی و عقـل بشـري، در ایـن دو عرفـان ظهـور خواهـد داشـت. در 
صورت فقدان وحـی بـه عنـوان منبعـی خطاناپـذیر بـراي معرفـت انسـان، نـاگزیر بایـد بـه عقـل و 

د از دقـت برخـوردار باشـند ـ  جا کـه عقـل و ریاضـت ـ  هـر چنـریاضت تمسّک جست و از آن
ویژه در نکـات دقیـق و عمیـق نظـري و عملـی رسـند ـ  بـهبه مرتبۀ عصـمت و خطاناپـذیري نمی

ــد، می ــرار دارن ــ  در معــرض لغــزش ق ــیـ ــان پ ــه تفــاوت ایــن دو عرف ــوان ب ــرد. (ر.ك. همــین ت ب
  ). 489نوشتار،

مـان خـود از تثلیـث، جاسـت کـه افلـوطین بـا قرائـت غالـب مسـیحیان زیادآوري این نکتـه به
ــاقی  ــی ب ــوع کثرت ــیچ ن ــراي ه ــایی ب ــد، ج ــارة اح ــدگاه وي درب ــرا دی ــت؛ زی ــازش نداش ــرِ س س

د، خلقـت زمـانی جهـان، زوال و نـابودي چنـین موضـوعاتی همگذارد. همنمی چـون، نظریـۀ تجسـّ
آن، جدایی آن از خـدا از دیگـر مـواردي اسـت کـه بـه نظـر افلـوطین خردسـتیز اسـت و بنـابراین، 

ــر ق ــت. (غی ــالفتی نداش ــیحی مخ ــی مس ــالیم اخالق ــا تع ــه وي ب ــذیرش، اگرچ ــل پ  cf.The ,65اب

IPhilosophy Of Plotinus(  

  ـ خداشناسی و توحید2ـ 2ـ 3

ــوطین چنانخ ــی افل ــتهداشناس ــاهر نوش ــه از ظ ــر میک ــه نظ ــی هاي او ب ــات تنزیه ــد، الهی رس
تــوان بــه او تی را نمیدانــد و بنــابراین، هــیچ صــفاســت. وي ســخن گفــتن از احــد را نــاممکن می

تــوان ). و بــه تعبیــر دیگــر، خــدا از نظــر وي، موضــوعی اســت کــه نــه می5،9،6نســبت داد. (ر.ك. 
دهندة نقــص دهندة کمــال اســت بــه او نســبت داد و نــه صــفاتی را کــه نشــانصــفاتی را کــه نشــان

  توان هرگونه صفتی را از او سلب کرد.است، تنها می
تـوان صـفتی را بـه اي اسـت کـه نمیگونـهمقـام احـدیّت به که در جاي خود گفتـه شـد،چنان

ــی از آن ــاوتی نیســت، ول ــید تف ــان وي و س ــن جهــت در بی ــه خــداي او نســبت داد و از ای ــا ک ج
ناپذیر اسـت. فروتـر از احـد، عقـل قـرار دارد رو، توصـیفافلوطین، تنها همان اَحـد اسـت، از ایـن

لـی توصـیف آن ارتبـاطی بـا خــداي پــذیر اسـت وکـه موجـودي اسـت ممکـن و اگرچـه توصـیف
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ــه  ــت ک ــه اس ــام و مرتب ــک مق ــا داراي ی ــوطین تنه ــداي افل ــر، خ ــر دیگ ــه تعبی ــدارد. ب ــد ن اَح
ــی میتوصــیف ــدّد و دســتپذیري از او نف ــب متع ــی خــدا از منظــر ســید داراي مرات کم شــود، ول

ــن ــت؛ از ای ــدیّت اس ــدیّت و واح ــۀ اح ــیف داراي مرتب ــا توص ــدیّت ب ــیف از اح ــی توص رو، نف
  ). 3ـ1ـ1 ؛5ـ1ـ2؛ 2ـ1ـ2حدیّت ناسازگار نیست. (ر.ك. همین نوشتار، وا

اي کـه بـه تعطیـل گونـهکه گفتـیم، در ظـاهر امـر، خداشناسـی افلـوطین سـلبی اسـت، بهچنان
چـه گفتـه اي بـا آنهاي او چیـزي را بـه دنبـال دارد کـه تـا انـدازهگراید، ولـی دقـت در نوشـتهمی

هــاي خــداي ي خــود دیــدیم، خــداي افلــوطین، غالــب ویژگیکــه در جــاشــد، تفــاوت دارد. چنان
تـوان آن را وار دانسـت، اگرچـه بـه گفتـه ژیلسـون نمیتـوان او را شـیئادیان را دارد، بنـابراین نمی

ــز دانســت. (انســان ــان cf.Being and some philosophers, 5وار نی ــه هم ــر، او ب ــر دیگ ــه تعبی ). ب
م و تشـبیه را نفـی می کنـد؛ بـه اي از او سـلب میگونـهنـد، تنزیـه مطلـق را نیـز بهکاندازه که تجسـّ

  )Plotinus, the road of realty, 76(داند. همین خاطر است که او را داراي اختیار می
شــاید بــه همــین دلیــل اســت کــه دیــدگاه برخــی از فالســفۀ مســیحی از جملــه ژان اســکات 

 cf.The philosophy of(اند. ن دانسـتهاریگـن را در بـاب تنزیـه و تشـبیه و خلقـت، هماننـد افلـوطی

Plotinus, 106 .( از ایـن گذشـته سـلوك معنـوي افلـوطین کـه نزدیـک شـدن بـه اَحـد، مشـاهدة او
). بــه نــوعی بــا تنزیــه محــض ناســازگار اســت، 6،1،4؛ 4،9،6و یگانــه شــدن بــا وي اســت، (ر.ك. 

جـا ، شـدنی. ولـی از آنیابی بـه اوکه گفته شود، توصیف اَحـد ناشـدنی اسـت، ولـی دسـتمگر آن
تــوان از مجموعــه ناپذیر، نــاممکن اســت؛ بنــابراین، مییابی بــه مجهــولِ مطلــقِ توصــیفکــه دســت

هـا دیـدگاه وي در مـورد پرسـتش، دعـا و محبّـت اسـت، چیـزي هاي افلوطین کـه یکـی از آنگفته
ه بـه خـدا بـا اي هماننـد دیـدگاه سـید باشـد، بـه دسـت آورد. عـالوه بـر ایـن، تشـبّرا که تا اندازه

  تنزیه صرف ناسازگار است.

  ـ اَحد و واحد3ـ 2ـ 3

ر تفکّر افلوطین واحد و اَحد گـویی دو لفـظ متـرادف اسـت کـه بـر یـک حقیقـت و از یـک د
 The(کنـد، بلکـه در ایـن تفکّـر اصـوالً دو لفـظ وجـود نـدارد. یـک لفـظ اسـت جهت داللـت می

one( رو، د و اَحــد تعبیــر شــده اســت؛ از ایــنکــه در ســخنان مورخــان و شــارحان از آن بــه واحــ
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کــه گفتــه شــد، شــاید اســاس گــرایش تنزیهــی و الهیّــات ســلبی در ســخنان وي و در نتیجــه چنان
ــف ــه وص ــرون از هرگون ــد را بی ــه اَح ــید اگرچ ــد. س ــین باش ــید در هم ــاوت وي از س پذیري تف

کنـد، از تشـبیه می داند، ولی این مایه تنزیه مطلـق نیسـت. او در عـین حـال کـه تنزیـه را مطـرحمی
ــز روي ــفنی ــدرِکی، وص ــر ادراك و م ــان از ه ــد و ذاتِ نه ــردان نیســت. در اَح ــري گ ناپذیري، ام

قطعــی اســت و در واحــد و ذات متنــازل و متعــیّن و کــم و بــیش ظــاهر در هــر ادراك و مــدرِکی، 
پذیري، امــري قطعــی اســت. نادیــده گــرفتن مراتــب ذات حــق تعــالی، امکــان تعــادل میــان وصــف

ــه صــراحت در اندیشــۀ افلــوطین یــه و تشــبیه را از میــان میتنز ــرد. همــان چیــزي کــه جــایش ب ب
  ). 9ـ1ـ1؛3ـ 1ـ1 خالی است. (ر.ك. همین نوشتار،

در عنوان خداشناسـی و توحیـد ـ کـه پـیش از ایـن مطـرح شـد ـ گفتـه شـد کـه از سـویی 
بــه تنزیــه دارد و ار کنــد و بنــابراین، گــرایش پذیري را از اَحــد نفــی میافلــوطین هرگونــه وصــف

کنــد و بنــابراین، بــه میانــۀ تنزیــه و دیگــر ســو، غالــب صــفات خــداي ادیــان را بــراي او اثبــات می
کـه ذات حـق تعــالی داراي گونـه نشـان و دلیلـی بـر اینجـا نیـز وي هیچتشـبیه گـرایش دارد. ایـن

قبـول ایـن دو  چـون افلـوطین بـدوندو مرتبۀ اَحد و واحد اسـت، نـدارد، ولـی آیـا از متفکّـري هم
ــد، می ــد و واح ــه اَح ــه ب ــدون توج ــا ب ــذیرش اســت و آی ــل پ ــین تعارضــی قاب ــه، چن ــوان مرتب ت

کــه طور مطلــق و در عــین حــال توصــیف او را در گفتــار تبیــین کــرد. از اینناپذیري را بــهتوصــیف
هاي تــوان در نوشــتهدر کلمــات وي نشــان از تعــدّد اَحــد و واحــد نیســت، چنــین تعارضــی را می

تــوان بــه کــه خــدا را در عــین تنزیــه مطلــق، توصــیف کــرده اســت، میاهده کــرد و از اینوي مشــ
ــدون آن ــد ب ــد و واح ــب اَح ــذیرش مرات ــین پ ــد، رأي داد. (ر.ك. هم ــرده باش ــامی از آن ب ــه ن ک

  ن است. که استنباط مرتبه واحدیّت از سخنان او ممکبر آن ). عالوه1ـ3ـ2؛ 4ـ7ـ4نوشتار،

  حدـ نفی وجود از ا4َـ 2ـ 3

کنــد. اگــر چنــین باشــد و دانــد و هســتی را از او ســلب میفلــوطین اَحــد را وراي هســتی میا
جـا کـه میـان تـوان فهمیـد، از آنمقصود از هستی همان چیـزي باشـد کـه از مفهـوم بـدیهی آن می

شــود بــا نیســتی تنــاقض اســت، ســلب هســتی از اَحــد، ســبب ایــن هســتی کــه از اَحــد ســلب می
ست و با توجـه بـه نظـر سـید کـه وجـود را بـا وحـدت و وجـوب مسـاوق اتّصاف وي به نیستی ا
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ــود میمی ــت وج ــین و حقیق ــالی را ع ــق تع ــه ح ــد و در نتیج ، دان ــورت، اوالً ــن ص ــد، در ای دان
اشکاالت متعدّدي متوجه افلـوطین خواهـد بـود، ماننـد تنـاقض، فاقـد بـودن معطـی وجـود، سـلب 

کمـالی از لـوازم و مراتـب وجـود اسـت و هرگونه کمال از حق تعـالی؛ بـدین جهـت کـه هرگونـه 
، میــان  بــا ســلب وجــود از چیــزي، هــیچ کمــالی بــراي او قابــل تصــوّر نیســت و ماننــد آن و ثانیــاً
نظریه وي و نظریـه سـید تفـاوتی عمیـق نهفتـه اسـت. ولـی نفـی حقیقـت وجـود از اَحـد و ورود 

ــا جایگــاه علمــی و عملــی وي ناســازگا ــر افلــوطین، ب ر اســت. (ر.ك. چنــین اشــکاالت روشــنی ب
  ). 5ـ1ـ2 همین نوشتار،

شــود، وجــود مطلــق یــا وجــود ولــی اگــر مقصــود از وجــودي کــه از حــق تعــالی ســلب می
امکانی، محدود و مقیّد باشد، نظر وي با سـید موافـق اسـت، چـون سـید نیـز هـیچ وصـف امکـانی 

نوشـتار،  دهـد. (ر.ك. همـینرا ـ حتّی اگر وجود امکـانی باشـد ـ  بـه ذات پـاك خـدا نسـبت نمی
    ).5ـ1ـ2 ؛6ـ 3ـ 1ـ1

همچنین اگر به نظریه سید دربـارة مرتبـه غیـب الغیـوب نظـر کنـیم، کـه بـدین دلیـل کـه هـیچ 
کـه بـا اشـارة بـه ایـن سـخن کنـد ـ چنانچیز را از آن سـلب میاسم و رسم و وصفی ندارد، همـه

ز آن چشــیدي گــاه کــه بــه ایــن مرتبــه (مــادون ذات) رســیدي و اآن«ابــن عربــی کــه گفتــه اســت: 
، (ر.ك. شـرح فصـوص الحکـم، »دیگـري چیـزي طلـب نکـن کـه بـاالتر از آن عـدم صـرف اسـت

کنـد و در عـین حـال وجـود را وصـف بـدانیم، در ایـن صـورت نیـز میـان ). بدان تصـریح می453
ــلب آن از  ــه س ــود و در نتیج ــتن وج ــف دانس ــی وص ــت، ول ــدانی نیس ــاوت چن ــدگاه تف آن دو دی

  مطابقت ندارد.  مرتبۀ ذات با دیدگاه سید
اي اسـت کـه شـود چیسـت، مسـألهکه مقصود افلـوطین از وجـودي کـه از اَحـد سـلب میاین

اند و بنــابراین، مغــز ســخن وي را، موافــق بــا الهیّــات برخــی آن را بــه همــین معنــی اخیــر دانســته
اند. شـواهدي بـر ایـن ادعـا سلبی وي، عدم اشـتراك اَحـد بـا موجـودات محـدود و متعـیّن دانسـته

  هاي افلوطین یافت.توان در نوشتهرا می
ــیّن می ــد و متع ــود مقیّ ــا وج ــر ب ــود را براب ــایی، وج ــد و میوي در ج ــه دان ــتی ک ــد هس گوی

هـم نـه تـوان تلقـی کـرد، آنکـه آن را جـز صـورت نمیپدیدار شده است، صـورت اسـت، چـه آن
ــس او بــه ضــرورت بایــد بی و  صــورت باشــدصــورت خــاص و معــیّن، بلکــه مطلــق صــورت. پ
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ــون بی ــد بهچ ــتی بای ــرا هس ــتی نیســت؛ زی ــس هس ــت، پ ــهصــورت اس ــوان گون ــه بت ــد ک اي باش
  ).. 6،5،5، یعنی محدود باشد. (»این«اش گفت: درباره

تـوان بـر معنـی درسـت و دقیقـی حمـل شـود، سـبب شـده اسـت کـه گونه سخنان کـه میاین
د را از نظـر افلـوطین، کـه برخـی وجـوهاي مختلفـی تفسـیر شـود، چناننظریات افلوطین بـه گونـه

اند ). و برخـی خـداي وي را عـدم دانسـته248اند (ر.ك. بریـه، تـاریخ فلسـفه، دانسـته» چیز بـودن«
 cf .Being and some(-)23آیـــد.  چیز از او پدیـــد میکـــه بـــه خـــاطر چیـــز نبـــودن، همـــه

philosophers, 22   
ــدچــه مــا از وجــود مــیکــه، آنحاصــل آن اســت و چــون اَحــد  فهمیم، وجــود محــدود و مقیّ

محدود و مقیّد نیست، پـس اَحـد وجـود نیسـت، بلکـه فـوق وجـود اسـت. محـدود بـودن وجـود 
بــدین جهــت اســت کــه مفهــوم وجــود از متعلّقــات تجربــه مــا از وجــود بــه دســت آمــده اســت. 

ــاریخ فلســفه،  ــه، نــوع حســی آن 535ـــ6، 1(ر.ك. کاپلســتون، ت ). البتــه مقصــود از متعلّقــات تجرب
گونــه موجــودات از نظــر افلــوطین بــه ظــاهر موجودنــد و در واقــع ه شــود کــه ایننیســت تــا گفتــ

  آید.الوجودند. بنابراین وجود مقیّد نیز از متعلّقات تجربۀ ما به دست نمی
اي برخــوردار رســد کــه نظریــه افلــوطین در ایــن موضــوع از دقــت و عمــق ویــژهبــه نظــر می

ت. از دیـدگاه عرفـان، حـق تعـالی نـه تنهـا وجـود تـوان یافـاست که مانند آن را تنها در عرفـان می
ال هـم نیسـت. مقیّد و بشرط شئ نیست، بلکـه بـر خـالف نظـر فیلسـوف، وجـود مطلـق و بشـرط 

ــی قیــد  حــق تعــالی وجــود البشــرط مقســمی اســت؛ وجــودي اســت پیراســته از هــر قیــدي، حتّ
او را دارد، چـون  اطالق. به همین جهت است که نـه عقلـی تـوان ره یـافتن بـه مفـاهیم مربـوط بـه

بردار نیســت و نــه دل و جــانی تــوان دسترســی بــه آن را دارد. حتّــی انبیــاء و اولیــاء نیــز در مفهــوم
  ).42آن حیران و سرگردانند. (رك. تحریر تمهید القواعد، 

سخن افلوطین این اسـت کـه وجـود بـا تقیّـد و تعـیّن برابـر اسـت، وجـود چیـزي اسـت کـه 
ــارهمی ــوان درب ــ«اش گفــت: ت ــیّن ». نای ــزي تع ــا چی ــه ســخن وي گفــت: ت ــوان در توجی شــاید بت

نداشته باشـد، بـا ذهـن و ابـزار شناسـایی متعـیّن قابـل شناسـایی نیسـت. مگـر نـه ایـن اسـت کـه 
انسان محدود و مقیّـد، بایـد هسـتی را بشناسـد و صـورتی، مفهـومی یـا چیـزي ماننـد آن از آن بـه 

اش، متعـیّن و محـدود اسـت پـس جـوديدسـت آورد؟ ظـرف شناسـایی انسـان بـه خـاطر تعـیّن و
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فهمد، حتّـی اگـر از هسـتی باشـد، محـدود خواهـد بـود و چـون اَحـد هـیچ حـدّ و چه را که میآن
ــی حــدّ نامحــدودي و قیــدِ بــی ، فراتــر از ذهــن و شناســایی قیــدي نــدارد، حتّ ــس او اوالً قیــدي، پ

این او وراي هســتی انســان اســت و چــون تنهــا درك انســان از هســتی، هســتی متعــیّن اســت، بنــابر
کس نسـبت بـه ذات اقـدس الـه، نامحرمنـد، بلکـه است. شاید علّت این امـر، ایـن باشـد کـه همـه

  حرمی نیست تا محرم و نامحرمی باشد.
دانـد کـه همـۀ اوصـاف، تعـیّن و تقیـد افلوطین بدین جهت هیچ وصـفی را شایسـتۀ اَحـد نمی
گفتـه شـود علـم مطلـق یـا وجـود مطلـق.  دارند، اگرچه در لفظ بـدون تعـیّن آورده شـوند و مـثالً

، گونه اوصاف اگرچـه در لفـظ مطلقنـد، ولـی در واقـع ایناین گونـه نیسـتند؛ بـدین جهـت کـه اوالً
ــع شــده ــد و محــدودِ انســان واق ــومِ ذهــنِ مقیّ ــابراین از ظــرف محــدود خــود پیشــی مفه اند و بن

، همــین اوصــافی کــه در لفــظ مطلقنــد، بــه ظــاه ر چنیننــد، ولــی در واقــع نخواهنــد گرفــت و ثانیــاً
مقیّد به قید اطالقند. پـس مـا درکـی از چیـزي کـه مقیّـد و متعـیّن نباشـد، نـداریم. ایـن اسـت کـه 

ــوطین می ــده اســت، صــورت اســت، چــه آنافل ــدار ش ــه پدی ــد هســتی ک ــه جــز گوی صــورت ک
بـزار گونـه اسـت، بلکـه هرچـه بـه وسـیله این). نـه تنهـا هسـتی ا6،5،5توان تلقّی کـرد. (ر.ك. نمی

  گونه است.شناسایی ما قابل فهم باشد، همین
چــه گفتــه شــد، تفســیرهاي دیگــر بــا نگــاه عمیــق عرفــانی افلــوطین ســازگار بــا توجــه بــه آن

کـه گفتـه اسـت کـه وجـود نـزد افلـوطین بـا انفعـال و تغیّـر و تـأّثر و در نتیجـه ترکّـب نیست. آن
). بـه ایـن نکتـه 128ر الیونـانی، مرادف است و بنـابراین وصـف اَحـد نیسـت، (ر.ك. خریـف الفکـ

ر و تـأّثر و انفعـال، مربـوط بـه جهـان طبیعـت و محسوسـات توجه نداشـته اسـت کـه اصـوالً تغییـ
است و این جهان از نظـر افلـوطین شایسـتۀ نـام وجـود هـم نیسـت، بلکـه بـه تعبیـر وي، الوجـود 
ــد  ــق را اَح ــود مطل ــوس، وج ــروي از او فرفوری ــه پی ــوطین و ب ــه افل ــخن ک ــن س ــز ای اســت و نی

و نیــز ایــن ). The Cambridge history of later and early medival philosophy, 237(دانــد. می
رّ و دلیـل افلـوطین پـی بـرده اسـت، (ر.ك. فـیض و فاعلیّـت وجـودي،  سخن که آرمسترانگ به سـِ

  ). سخنی به صواب نخواهد بود.340
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  ـ علم و اراده5ـ 2ـ 3

طور خـاص هـم چنـدان روشـن طور عـام، علـم و اراده بـهالوه بـر ابهـام بحـث صـفات بـهع
کــه دیــدیم، بــه دالیــل ن را از مــوارد اخــتالف افلــوطین و ســید دانســت. چنانتــوان آنیســت و می

توان عـالم دانسـت؛ هـم بـدین دلیـل کـه علـم تنهـا بـا نگـرش عقـل بـه اَحـد مختلف، اَحد را نمی
). و هم بـدین دلیـل کـه علـم صـفتی کمـالی اسـت کـه از موضـوع خـود 1،2،5آید (ر.ك. پدید می

قابـل تصـوّر نیسـت تـا رفـع شـود (ر.ك. درآمـدي بـه فلسـفه کند و در اَحـد نقصـی رفع نقص می
ــوطین،  ــر از شناســایی اســت (ر.ك. 35افل ــه او برت ــدین جهــت ک ــاالخره 12، 3، 5). و هــم ب ). و ب

تـوان دانـد، هـر چنـد کـه در مواضـعی دیگـر میوي تعقّل را مربـوط و مخـتصّ بـه اقنـوم دوم می
  )296فیض و فاعلیّت وجودي، شواهدي بر انتساب نوعی علم به واحد جست. (ر.ك. 
شـود و هـم علـم بـه غیـر ذات را، بـدین دلیـل نفی علم از اَحد، هم علم بـه ذات را شـامل می

که علم از نظر افلوطین منحصر در تعقّـل اسـت، چنـان کـه تصـریح کـرد کـه تـا عقـل نباشـد و در 
صــورت علــم از  ). و بــا نفــی تعقّــل و تنهــا1، 2، 5اَحــد ننگــرد، علــم پدیــد نخواهــد آمــد (ر.ك. 

شـود و هـم علـم بـه غیـر ذات. از ایـن جهـت دیـدگاه وي بـا اَحد، هم علم بـه ذات از او نفـی می
سید تفاوت اساسی دارد؛ زیـرا کـه از نظـر سـید، توصـیف حـق تعـالی، قطـع نظـر از مرتبـۀ غیـب 
الغیوب، امـري حتمـی اسـت. ولـی اگـر بـه توصـیف افلـوطین در عـین نفـی صـفت از اَحـد نظـر 

  ). 2ـ1ـ2ز این جهت نیز تفاوتی نخواهد بود. (ر.ك. همین نوشتار، کنیم، ا
ــه ــز ب ــلب میاراده نی ــد س ــاص از اَح ــز طور خ ــد و نی ــلب اراده از اَح ــن س ــه ای ــود. البت ش

ــت، (ر.ك.  ــد اس ــزي اَح ــري و لبری ــۀ پ ــه نتیج ــه ک ــیض و افاض ــرورت ف ــی 1، 2، 5ض ــه معن ). ب
ه دارد و در مرتبـۀ اَحـد، دوئـی نیسـت، کـه جبـر، دوئـی را بـه همـراپذیرش جبـر نیسـت؛ چـه این

ــدازه کــه اراده نفــی می12، 3، 5(ر.ك.  ــه همــان ان ــس در واقــع ب ــز از او ســلب ). پ ــر نی شــود، جب
گونـه کـه در دیگـر مـوارد نیـز چنـین بـود و هـر صـفتی بـا مقابـل آن از او سـلب گردد، همـانمی
ـــد (ر.ك. می ـــه6، 9، 6ش ـــع هم ـــلب می). و در واق ـــد. (چیز از او س ـــید 13، 5، 5ر.ك. ش ). س

ــه مقــام و مرتبــۀ غیــب مطلــق و غیــب الغیــوب، نســبت نمی دهــد(ر.ك. اگرچــه هــیچ صــفتی را ب
ــتار،  ــین نوش ــۀ 135هم ــالی را در مرتب ــر کم ــال ه ــین ح ــت، در ع ــه وي اس ــت تنزی ــن جه ) و ای

توان به او نسـبت داد و ایـن جهـت تشـبیه وي اسـت تـا جمـع میـان آن دو بـه دسـت واحدیّت می
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ــه ت ــد ک ــد و دســتآی ــن توحی ــی اســت و فهــم ای ــد حقیق ــی وحی ــژه آدم ــه آن را کمــال وی یابی ب
  ). 98(ر.ك. نقد النقود، إیّاك و الجمع و التّفرقۀ داند، چنان که فرمودند: می

  ـ صدور کثرت از وحدت6ـ 2ـ 3

ندیشه افلوطین در این مورد، همـان تفکّـر رایـج فلسـفی اسـت کـه بـر اسـاس قاعـدة الواحـد ا
اسـت و عبـارت اسـت از پیـدایش عقـل از اَحـد و پیـدایش نفـس از عقـل و پیـدایش تدوین شده 

ــس کلــی. (رك.  ــی از نف ــین تعــیّن و نخســتین موجــود 1،2،5نفــوس جزئ ــز اگرچــه اول ). ســید نی
کنـد کـه میـان عقـل اول از دیـدگاه فلسـفه و عرفـان دانـد، ولـی یـادآوري میتعیّن یافته را عقل می

دانـد کـه بـا فیضـان آن از حـق تعـالی، همـه ول را وجـود عـامی میتفاوت بسیاري است. او عقل ا
ــد می ــی، پدی ــواه عین ــی و خ ــواه علم ــانی موجــودات خ ــل اول عرف ــر، عق ــر دیگ ــه تعبی ــد و ب آین

گردنـد، بـاره همـه موجـودات در مـوطن خـویش ظـاهر میموجودي است که با ظهور آن، بـه یـک
. وي ایــن ســخن فیلســوفان را بــه ولــی عقــل اول فلســفی، تنهــا ســبب پیــدایش نفــس کلّــی اســت

). 146دانـد، ولــی تنزیهــی اسـت در عــین نقـص. (ر.ك. نقــد النقــود، منظـور تنزیــه حـق تعــالی می
  ). 7ـ1ـ2 ؛7 ـ2ـ1 ،(ر.ك. همین نوشتار

  ـ مراتب عالم7ـ 2ـ 3

ــت ایند ــت. نخس ــه اس ــد نکت ــتی داراي چن ــالم هس ــب ع ــارة مرات ــوطین درب ــدگاه افل ــه ی ک
کــه ایــن مراتــب مــدلّل و برهــانی و یــا شــهودي ی جهــان اســت. دوم اینبرگرفتــه از تفســیر فلســف
ــر از نشــده اســت و ســوم این ، تفســیري فرات ــی ســید اوالً ــان نشــده اســت، ول ــات آن بی کــه جزئی

پــردازد. بــه کنــد و بــا مراجعــه بــه متــون دینــی بــه شــرح آن میتفســیر فلســفی از جهــان ارائــه می
دس و مقـدّس، عـالم اعیـان ثابتـه، مجـرّدات مهیّمـه، عنوان نمونه، وي بـه مفـاتیح غیـب، فـیض اقـ

ــه اســت. دوم  ــه تفصــیل پرداخت ــدارج آن، ب ــرزخ، قیامــت و م ــی، ب ــال نزول جبــروت، ملکــوت، مث
که در اکثر موارد، یـا آن را بـه برهـان مسـتند کـرده اسـت یـا شـهود را پشـتوانۀ آن قـرار داده و این

  یا به ظواهر و نصوص دینی تمسّک جسته است.
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  ـ اقسام علم8 ـ2ـ 3

تـوان منحصـر نبـودن علـم بـه چه که افلـوطین دربـارة مکاشـفات خـود گفتـه اسـت، میز آنا
یابی بــه علــوم رســمی و رایــج در دیــدگاه او را فهمیــد، ولــی وي بــه شــرح و تفصــیل و راه دســت

، نپرداختــه اســت، بلکــه در بســیاري از مــوارد یــاد شــده، چیــزي نگفتــه اســت، ولــی ســید بــه آن
هـاي کســب علــم، معلــم علــوم حقیقــی، موانــع ربــارة علــم، اقســام آن، اقســام تعلــیم، راهتفصـیل د

  علم و مانند آن پرداخته است. 

  ـ تفاوت در مراتب علم انسان9ـ 2ـ 3

شـود، ولـی از نظـر سـید ز نظر افلوطین مراتـب علـم انسـان بـه حسـی و کشـفی خالصـه میا
ــمِ کشــ ــه مراتــب از عل ــوبی و وحــی، ب ــدنّی و موه ــم ل ــرة عل ــوم کشــفی ثم ــاالتر اســت. عل فی ب

ریاضت است و به خـاطر محـدودیّت ریاضـت، ثمـرة آن نیـز محـدود اسـت، ولـی علـم موهـوبی، 
اي کـه پایان حق تعالی و اسـتعداد عـین ثابـت انسـان اسـت؛ بنـابراین، حـدّ و انـدازهنتیجۀ فیض بی

  .. در قالب مفاهیم ذهنی قابل فهم باشد، ندارد، اگرچه ذاتاً محدود باشد
ایـن تفـاوت، مولـود نگـرش سـید در بـاب شـناخت خداونـد اسـت کـه او را حـیّ و مریــد و 

دانـد. (دیـدگاه دینـی) بـرخالف دیـدگاه افلـوطین کـه محبّ و داراي عنایـت خـاص بـه انسـان می
اَحد کاري به آدمی ندارد تـا بـه او عنـایتی داشـته باشـد، بلکـه آدمـی اسـت کـه بایـد بـه سـوي او 

  برود.
). 4ــ 2ــ 3از احتمـاالتی کـه تحـت عنـوان نفـی وجـود ار اَحـد گفتـه شـد، (ر.ك.بنابر یکـی 

توانـد حـبّ بـه غیـر داشـته باشـد؛ زیـرا خداي افلوطین از هرگونه صفتی منزه اسـت، بنـابراین نمی
رسـد، چـه از او بـه خلـق میحبّ به غیر، فـرع اتّصـاف اسـت و چـون اَحـد موصـوف نیسـت، آن

رو، علـوم موهـوبی در ایـن دیـدگاه نـه اراده و محبّـت، از ایـنرسـد به همـراه نـوعی ضـرورت می
جایی ندارد. ولی بنا بـه احتمـال دیگـر، (کـه مقصـود از نفـی وجـود و صـفت از ذات حـق تعـالی، 
نفی وجود و صـفت امکـانی باشـد) دلیـل نپـرداختن افلـوطین بـه علـوم موهـوبی و لـدنّی، فقـدان 

  آگاهی وي به این علوم است نه انکار آن. 
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  ـ ابزار شناخت10ـ 2ـ 3

ــناخت اســت. آن دو در اینت ــزار ش ــأله اب ــان آن دو، مس ــر می ــاوت دیگ ــناخت، ف ــزار ش ــه اب ک
کـه آیـا ابـزاري بیشـتر و فراتـر از عقـل نظرنـد، ولـی در اینمنحصر به حـواس بیرونـی نیسـت، هم

 تـوان گفـت کـه افلـوطین همـه جوانـب عقـل و قلـب وکم میوجود دارد، هماننـد نیسـتند. دسـت
تـوان از بـاره نـدارد. اگرچـه میشهود را بیان نکـرده اسـت و یـا اصـالً بحـث قابـل تـوجهی در این

ــاره ســلوك گفتــه اســت، (ر.ك. مکاشــفاتی کــه بــراي وي رخ داده اســت و نیــز از آن چــه وي درب
). بــه نیــاز انســان بــه چیــزي وراي عقــل پــی بــرد، ولــی دربــارة وحــی، چنــین ســخنی از او 7،9،6

  وجود ندارد. 
ســید از ایــن جهــت نقطــه مقابــل او قــرار دارد. او نــه فقــط حــدود کــارآیی عقــل، ضــرورت 
قلب و شهود و معیـار درسـتی آن را بیـان کـرده اسـت، (و در مـتن همـین نوشـتار تحـت عنـاوین 
ابــزار شــناخت، حــواس و قلــب، مراتــب قلــب، مراتــب حجــاب قلــب، اقســام نــور، راه تحصــیل 

کـه بـه مسـأله وحـی بـه عنـوان نیـاز ضـروري انسـان در جهـت توحید و مانند آن آمده اسـت.). بل
طور ویـژه توجـه دارد. (و در جـاي خـود تحـت عنـاوین نیـاز یابی به کماالت ویـژه خـود بـهدست

به پیامبران، عقل و شرع، ارکان دعـوت انبیـاء، رابطـه عبـادت بـا کمـال، اقسـام سـلوك و ماننـد آن 
اي هـدایت انسـان اسـت و بـا تشـبیه ارتبـاط دارد جـا کـه وحـی بـرمورد بحث قرار گرفت.). از آن

و خدا از نظر افلـوطین، در کمـال تنزیـه اسـت، نپـرداختن وي بـه وحـی، دور از انتظـار نیسـت. ـ  
کـه در تفکّــر یونـانی اصــالً ســخنی از وحـی نیســت ـ  گــویی اَحــد از دیـدگاه وي بــر طبــق چنان

اش را اي هـدایت بشـر و افعـال اختیـارياز فـرط تنزیـه، پـرو» العـالی الینظـر إلـی السـافل«قاعدة 
  ).297ندارد. (ر.ك. فیض و فاعلیّت وجود، 

ارتباط وحی با تشبیه بـدین خـاطر اسـت کـه تـا تعـیّن و توصـیف نباشـد، لحـاظ غیـر ممکـن 
نیست. اگر خدا تنها عالی باشد، توجه وي بـه دانـی (خلـق) ممکـن نخواهـد بـود. توجـه بـه دانـی 

  گفت.دانٍ فی علوّه انی هم باشد و بتوان دربارة او در صورتی ممکن است که او د

  ـ جایگاه ویژة انسان11ـ 2ـ 3

که دیدیم از نظـر افلـوطین انسـان، یـا نفـس جزئـی، ثمـرة فیضـان نفـس کلّـی یـا مرتبـه نانچ
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فروتر آن اسـت و اگرچـه انسـان پـیش از طبیعـت، وجـود داشـته و از اجـزاء جهـان معقـول بـوده 
ــ14،4،6اســت، (ر.ك.  ــودن دیگــر اشــیاء و ). ول ــدِ ب ــیش از طبیعــت، همانن ــودن او در عــوالم پ ی ب

ــود می ــع خ ــل و منب ــودات در اص ــودات موج ــر موج ــر دیگ ــازي ب ــت امتی ــن جه ــد و از ای باش
). ولــی انســان از نظــر ســید داراي هویّــت ویــژه اســت کــه بــه لحــاظ 377نــدارد.(همین نوشــتار، 

متِ فاعلیّـت دارد. (چناناش، مبـدأ همـه موجـودات اسـت و نسـبت بـه آنمقـام جمعـی کــه هـا سـِ
اش، در بحث رابطـه انسـان بـا رحمـن و ماننـد آن گفتـه شـد.). و بـه لحـاظ مقـام کثـرت و فرقـی

رِّ الهــی و ربّ زمــین اســت و از ایــن جهــت جامعیّــت بی ماننــدي دارد. او عــالَم، کتــاب، حامــل ســِ
  کلمه، کتاب مبین، امّ الکتاب و عین اهللا است. 

  و وحی ـ نبوت12ـ 2ـ 3

بـاره نـدارد، ولـی سـید گونه کـه پـیش از ایـن گفتـه شـد، افلـوطین هـیچ سـخنی در اینمانه
  به تفصیل دربارة آن بحث کرده است. 

  ـ والیت13ـ 2ـ 3

الیت که نشـان از جایگـاه ویـژه انسـان در عـالم هسـتی اسـت، اصـالً مـورد توجـه افلـوطین و
طور الی کـه از دیـدگاه سـید و عرفـان، بـهنبوده و وي هیچ چیـزي دربـارة آن نگفتـه اسـت، در حـ

ــه دو مســأله می ــا ب ــی تنه ــد (فاعــل و فعــل) و یکــی از کلّ ــد و دیگــري موحّ ــردازد. یکــی توحی پ
  مهمترین مباحث مربوط به موحد، والیت است.

  ها با انسانـ فرشتگان و نسبت آن14ـ 2ـ 3

دارد، (همــین نوشــتار،  هــا بــر انســان، اعتقــادفلــوطین اگرچــه بــه فرشــتگان و تأثیرگــذاري آنا
طور مشروح مـورد توجـه قـرار نـداده اسـت، ولـی سـید بـه ایـن موضـوع نیـز ). ولی آن را به506

  ). 111و  2،89به تفصیل پرداخته است. (ر.ك. تفسیر المحیط، 

  ـ معاد15ـ 2ـ 3

وتــاه بــودن ســخن افلــوطین در ایــن موضــوع چنــان روشــن اســت کــه نیــازي بــه یــادآوري ک
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ــری ــدارد، (مهمت ــده اســت.ر.ك.  ن ــتار آم ــین نوش ــارم از فصــل دوم هم ن مباحــث او در بخــش چه
). ولــی ســید بــه تفصــیل دربــارة آن ســخن گفتــه اســت. (بخــش چهــارم از فصــل یکــم 500-490

  بدان پرداخته است.)

  ـ تناسخ16ـ 2ـ 3

ــهب ــه، وي رخــی از گفت ــوان نمون ــه عن ــه تناســخ دارد. ب ــاد وي ب ــوطین، نشــان از اعتق هاي افل
اگر شـاخه درختـی بریـده شـود، نفسـی کـه در ایـن قسـمت از درخـت اسـت، بـه اصـل  گوید:می

گونـه اسـت و اگـر بـه اصـل خـود برنگـردد، در پیوندد و اگر درختـی هـم بخشـکد، همینخود می
ــی ــرو م ــیش از 2،2،5رود. (ر.ك. درخــت دیگــري ف ــدن، پ ــس از ب ــورد جــدا شــدن نف ). وي در م

شـود کنـد، بـه بـدن دیگـري منتقـل میگونـه بـدن را رهـا میگوید: نفسی که ایننیازي از آن میبی
  ).506و  406؛ همین نوشتار، 9،1دهد (ر.ك. و در واقع تغییر مکان می

ــز می ــاره نفــوس ضــعیف نی ــذیرد و میوي تناســخ را درب گویــد نفوســی کــه نیــروي کــافی پ
). در عـین حـال 15،3،4رونـد. (اند تا به سـوي بـاال عـروج کننـد، از تنـی بـه تـن دیگـر مینداشته

ــر را رد می ــی دیگ ــرفتن در تن ــاي گ ــرگ، ج ــس از م ــوس پ ــرانجام نف ــث س ــد (ر.ك. در بح کن
ــه می24،3،4 ــاب ). و در ادام ــاك و ن ــوس پ ــد: نف ــاي نمی …گوی ــم ج ــوزة جس ــد و در در ح گیرن

گزیننــد. (همــان). مفهــوم ایــن ســخن ایــن اســت کــه نفــوس ناپــاك در حــوزة تنــی ســکونت نمی
  گزینند.و در تنی دیگر سکونت میگیرند جسم جاي می

کـه گـاهی جـاي گـرفتن در تنـی دیگـر تـوان گفـت، مقصـود وي از اینکـه میبا توجه به این
پـذیرد، ایـن اسـت کـه برخـی از نفـوس بـه زنجیـرة تناسـخ کنـد و گـاهی میطور کلّی رد میرا به

، ماننـد نفــوس شــوندافتنـد، ماننــد نفـوس ضـعیف و برخــی دیگـر بــه تناسـخ گرفتـار نمیفـرو می
ــاب. ولــی ســید بــراي هــیچ نفســی تناســخی را نمی پــذیرد و بــه مــوردي کــه تناســخ را پــاك و ن

  پذیرفته باشد اشاره نکرده است. 
هاي مثــالی و برزخــی هــا در ســخن افلــوطین، بــدنالبتــه ممکــن اســت مقصــود از ایــن بــدن

قمـی در تعلیقـۀ کـه قاضـی سـعید باشد. در این صـورت، تناسـخ بـه معنـی مصـطلح نیسـت، چنان
دهندة تقــدّم خلــق گویــد: ایــن ســخنان چیــزي بیشــتر از اخبــار و روایــاتی کــه نشــاناثولوجیــا می
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هـا زیباترنـد، نیسـت. ارواح بر اجساد و نیز حشر بـه صـورت حیوانـاتی کـه خـوك و بوزینـه از آن
  ).122(ر.ك. تعلیقات بر اثولوجیا، 

  ـ نوع حشر انسان 17ـ 2ـ 3

را از نفــس در عــالم عقــل در ســیر صــعودي “ یــادآوري”هرگونــه  اهر ســخن افلــوطین کــهظــ
چـه گونـه تـوجهی بـه آنکند، حکایت از حشر عقلـی نفـس اسـت کـه بـدین جهـت هیچسلب می

). و ایـن بـا لـذت بـردن از معـارف و 44که در عالم طبیعـت داشـته اسـت نـدارد (ر.ك. اثولوجیـا، 
  اعمالی که در دنیا کسب کرده است سازگار نیست. 

ه تعبیر برخی، شـاید افلـوطین گمـان بـرده اسـت کـه نفـوس آدمـی تنهـا داراي حشـر عقلـی ب
اء و اشــراق بــر همــین گماننــد (ر.ك. مقدمــه اثولوجیــا، ســی). و از اســت، چنان کــه حکمــاي مشــّ

دیـدگاه سـید، حشـر انسـان منحصــر در حشـر عقلـی نیسـت، زیــرا وي بـه جنّـت اعمـال تصــریح 
  ).329داند.(همین نوشتار، معارف و اعمال دنیوي خویش میدارد و انسان را برخوردار از 
ــته، از آن ــن گذش ــور از ای ــت و محش ــذیر اس ــرّد و فناناپ ــس مج ــاطنی نف ــواي ب ــه ق ــا ک ج

کـه گفتـه شـود ایـن قـوا از مظـاهر شـود، مگـر آنمـیگردد، پس حشر به مرتبۀ عقلی منحصـر نمی
شـوند و هـا نیـز مغلـوب واقـع میهـا، مظـاهر آناسماء حاکم بـر دنیاسـت و بـا مغلـوب شـدن آن

کـه ایـن قـوا از مظـاهر اسـماء حـاکم بـر بنابراین، ظهور و حشر نخواهنـد داشـت و دلیلـی بـر این
  توان گفت نظریه سید با دیدگاه افلوطین تفاوت دارد.رو میدنیا باشند وجود ندارد؛ از این

ی بـا مغلـوب شـدن قـوا حتّی اگر گفته شود این قوا از مظـاهر اسـماء حـاکم بـر دنیاسـت، ولـ
رود، بلکـه مظهـري دیگـر بـراي ها بـه مرتبـۀ دیگـر، مظـاهر اسـماء بکلّـی از بـین نمـیو تحوّل آن

   آید. (از بین رفتن مصداق، از بین رفتن کلّی نیست).اسماء پدید می
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   آيات
   روايات
   اشعار
   منابع



  
  
  
  
  

  فهرست آيات
  

 307  االّ ما شاء اهللا
 166 االّ من رحم ربّك

 191 أبي و استكبر و كان من الكافرين
  186-180-178-172-161 آتاكم من كلّ ما سألتموه

 248 إتّقوا اهللا حقّ تقاقه و التموتنَّ إالّ و أنتم مسلمون
 251 اتّقوا اهللا و يعلّمكم اهللا

 139 أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء
 81 …إتخذوا من دونه آلهة

 524  اتينا طائعين
 80 أجعل االلهة الهاً واحداً انّ هذا لشيء عجاب

 327 اجعلني من ورثة جنّة النعيم
 90 احسنوا إنّ اهللا يحبّ المحسنين

 320 …و ملكاً كبيراًاذ رأيت ثم رأيت نعيماً
 311 …إذا الجبال سيّرت و إذا العشار عطّلت

 312 إذا الشّمس كوّرت و إذا النّجوم انكدرت
 312 …إذا الصّحف نشرت و إذا السّماء كشطت

 313 إذا النّفوس زوّجت
 194 …اذا رأيت ثم رأيت نعيماً و ملكاً كبيراً

 250 لحاتإذا ما اتّقوا و آمنوا و عملوا الصا
 141 االرض جميعاً قبضته

 138 االرض جميعاً قبضته يوم القيمة و السموات مطويّات بيمينه
 197 اشرقت االرض بنور ربّها

 139 …اصحاب الشمال 
 139 …اصحاب اليمين 

 268 …أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه و أضلّه اهللا علي علم
 270 أفمن شرح اهللا صدره لالسالم

 210 بك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباًاقرء كتا
 97 …اقرضواهللا قرضاً حسناً

 183 أال لعنة اهللا علي القوم الظالمين
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 327 …إالّ من تاب و آمن و عمل صالحاً فاولئك يدخلون الجنّة
 202  ألست بربّكم

 268 اَلّذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سبلنا
 327 اَلّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون

 224 …السموات و االرض و الطيرألم تر أنّ اهللا يسبّح له من في
  224-221 …ألم تر أنّ اهللا يسجد له من في السموات و من في االرض

 178 …أليس اهللا بكاف 
 227  إليه راجعون

  265-203 إليه يرجع االَمر كلّه
 207 إليه يصعد الكلم الطيّب

 222  منا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبونأليوم نختم علي أفواههم و تكلّ
 269 أم علي قلوب أقفالها

 325 …أما من خاف مقام ربّه و نهي النفس عن الهوي
 108 امĤّ السائل فال تنهر

  327-318 …أمّا من خاف مقام ربّه و نهي النفس عن الهوي
 197 ان اهللا غنيّ عن العالمين
 246 فرقاناًإن تتّقوا اهللا يجعل لكم

 277 ان شرّ الدّوابّ عند اهللا الصمّ البكم الذين اليعقلون
 293 …إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

 541…إن من شئ إالّ عندنا خزائنه و
  224-222-221 …إن من شئ إالّ يسبّح بحمده

 277 إن هم إالّ كاالنعام بل هم أضلّ سبيالً
 187 …ية ال يؤمنوا بها و إن يروا سبيل الرشدإن يروا كلّ آ
 192  أنا خير منه

 135 أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين
  258-143  أنبئهم بأسمائهم

 143 أنبئوني بأسماء هؤالء
 245 …أنزل اهللا عليك الكتاب و الحكمة و علّمك

 220 أنطقنا اهللا الذي أنطق كلّ شئ
 304 نوركماُنظرونا نقتبس من

 205 انما المسيح عيسي بن مريم رسول اهللا و كلمته ألقاها إلي مريم
 82 …انما المشركون نجس

 103 …انما تنذر من اتّبع الذكر و خشي الرحمن بالغيب
 327 إنّ االخرة هي دار القرار

 312 …إنّ االَوّلين و اإلخرين لمجموعون إلي
 89 …منوا ثمّ كفرواإنّ الّذين آمنوا ثم كفروا ثمّ آ
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 327 …إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصالحات كانت لهم
 272 إنّ اهللا مع الذين اتّقوا و الذين هم محسنون
  239-165 إنّ اهللا يأمركم ان تؤدوا االمانات الي أهلها

 90 أنّ اهللا يغفر الذنوب جميعاً
 293 وايرتابإنّ المؤمنين الّذين آمنوا باهللا و رسوله ثمّ لم
  329-328-326-324-272 …إنّ المتقين في جنات و نهر في مقعد صدق

  305-137 إنّ الي ربّك المنتهي
 270 إنّ في ذلك لذكري الولي االلباب

 282 إنّ يوماً عند ربّك كألف سنة مما تعدّون
 211 إنّا جعلناك خليفة في االرض

 237 …إنّا عرضنا االَمانة علي السموات و االرض و
 318 إنّك لعلي خلق عظيم

 293 …إنّما المؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوبهم و
 80 …إنّما الهكم اله واحد
 201 إنّه بكلّ شئ محيط

  191-25 إنّه كان ظلوماً جهوالً
  195-193  إنّي أنا اهللا

 141 إنّي جاعل في االرض خليفة
 290 …إنّي وجّهت وجهي للذي فطر السموات

 289 …اني عبد اهللا آتاني الكتاب و جعلني نبياً و جعلني مباركاً
  324-242-96 أو لم يكف بربّك إنّه علي كلّ شئ شهيد

 255 أوحي ربّك إلي النحل أن اتّخذي من الجبال بيوتاً
255 أوحي في كلّ سماء أمرها

 254 أوحينا إلي أمّ موسي أنْ أرضعيه
 246 اب و الحكم و النبوةاولئك الذين آتنياهم الكت

 294 …اولئك الذين امتحن اهللا قلوبهم للتقوي لهم مغفرة
 241 اولئك كاالَنعام بل هم أضّل

 250 اُولئك هم المؤمنون حقاً
 318 اولئك هم الوارثون الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون

 90 …اولئك يبدّل اهللا سيئاتهم حسنات
 278 …ناه و جعلنا له نوراًأومن كان ميتاً فأحيي

 114 ايّاً ما تدعوا فله االسماء الحسني
 124  بثّ منهما رجاالً

 140 بل يداه مبسوطتان
  330-207 …تلك الرسل فضّلنا بعضهم علي بعض منهم من كلّم و

 293 …تلك آيات القرآن و كتاب مبين هدي و بشري
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 205 …اته وتمّت كلمة ربّك صدقاً و عدالً ال مبدّل لكلم
  231-227 ثمّ دني فتدلّي فكان قاب قوسين أو أدني
 239 …ثمّ عرضهم علي المالئكة فقال أنبئوني

 281 ثمّ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه
 205 جعلنا ابن مريم و امّه آية

  222-220-219-214 جعلنا من الماء كلّ شئ حيّ
 326 جنة عرضها السموات و االرض

 210 ي يتبيّن لهم أنّه الحقحتّ
  315-312 نغادر منهم أحداًحشرنا هم فلم

 244 …حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته
 313 خالدين فيها أبداً

  284-269-285-280-244 …ختم اهللا علي قلوبهم و علي سمعهم
 191 خلق الجانّ من مارج من نار

 140  خلقت بيديّ
 251 ريب فيه هُدي للمتقينذلك الكتاب ال 

 176 ذلك تقدير العزيز العليم
 279 ذلك فضل اهللا يوتيه من يشاء و اهللا ذوالفضل العظيم

 304 …ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود
 293 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم

  271-245 الذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا
 284 …م في غطاء عن ذكري و كانواالذين كانت أعينه

 283 الذين هم علي صالتهم دائمون
 304 ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً

 11 …ربّ بما أغويتني 
 299 …حشرتني أعمي و قد كنت بصيراً قالربّ لم

 533 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة و في اإلخرة حسنة وقنا عذاب النار
  221-136-178 …ربّنا الذي أعطي 
 11 …ربّنا ظلمنا أنفسنا 
 206  رحمة للعالمين

  277-252-251-240 الرحمن علّم القرآن خلق االنسان علّمه البيان
  215-114-101 الرحمن علي العرش استوي

 83 …رضوان من اهللا اكبر
  331-327 …سارعوا إلي مغفرة من ربّكم و جنّة

 264 …لحرامسبحان الّذي أسري بعبده ليالً من المسجد ا
  534-510 …سبحان اهللا عمّا يصفون اال

 510 …سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون
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 13 …الست بربكم 
  226-190 سخّر لكم ما في السموات و ما في االرض

  272-79 سقاهم ربّهم شراباً طهوراً
 141 السموات مطويّات بيمينه

  294-242-199-193 …سنريهم آياتنا في اإلفاق و في أنفسهم
 212 صحف مكرّمة و مرفوعة مطهّره

 275 صمّ بكم عمي فهم اليعقلون
 207 ضرب اهللا كلمة طيبة كشجرة طيبة

 238 الظالمون هم الكافرون
-206-197-188-136-32-25علّم آدم االَسماء كلّها

211-239-240-251-527  
  289-257-252-251-115 علّمك ما لم تكن تعلم

  258-254 د القويعلّمه شدي
 214 عيناً يشرب بها عباداهللا يفجّرونها تفجيراً

  188-141 فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
 256 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم التعلمون

  324-276 فاستقم كما اُمرت
 246 …فأشارت إليه قالوا كيف نكّلم من كان في المهد صبيّاً

 266 …فهم اليسمعون و قالوا قلوبنا فأعرض أكثرهم
 80 …فاعلم أنه ال اله االّ اهللا

 83 فانّ اهللا ذو الفضل العظيم
 97 فانّ اهللا غنيّ عن العالمين
 266 فانّ اهللا لغنيّ عن العالمين

 267 فانّها التعمي االَبصار و لكن تعمي القلوب التي في الصدور
 254 فأوحي إلي عبده ما أوحي

 187 …الفريقين احقفاي 
 330 فأينما تولّوا فثمّ وجه اهللا

 294 فأيّ الفرقين أحق باالَمن إن كنتم تعلمون
 135 فبعزّتك لَاُغويّنهم أجمعين
 98 فتبارك اهللا احسن الخالقين

 190 فسجد المالئكه كلّهم اجمعون
 285 فطبع علي قلوبهم فهم اليفقهون

 238 ففسق عن أمر ربّه
 322 عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدفكشفنا 

 328 …فال تعلم نفس ما اُخفي لهم من قرّة أعين
  165-164-161-156 فلّله الحجة البالغة
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 260 …فلمّا أتيها نودي من شاطئ الواد االَيمن في البقعة المباركة
 228 فلمّا أنبأهم باسمائهم

 260 فلمّا جائها نودي أن بورك من في النار و من حولها
 288 …فلمّا جنّ عليه اللّيل رأي كوكباً قال هذا ربّي

 184 فلو شاء اهللا لهديكم اجمعين
 185 فما هديكم اجمعين

 272 …فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عمالً صالحاً
 238 فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون

 327 فهو في عيشة راضية في جنة عالية
 237 مفوق كلّ ذي علم علي

  280-244 في قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضاً
 325 فيها ما تشتهيه االَنفس و تلذّ االَعين

 324 قاب قوسين أو أدني
 183 …قال الذين اشركوا لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه

  318-238 …قد أفلح المؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون
  252-101 …قل ادعوا اهللا او ادعوا الرحمن ايّاً

 327 قل أذلك خير أم جنّة الخلد الّتي وعد المتّقون
 323 قل اهللا ثمّ ذرهم في خوضهم يلعبون

 101 قل ان كان للرحمن ولد فانا اوّل العابدين
 227 …قل اوحي إليّ أنّه استمع نفر من الجنّ فقالوا
 208 …قل فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدي منهما

  186-172 مل علي شاكلتهقل كلٌّ يع
 178 …قل لن يصيبنا 

 267 قل هذه سبيلي أدعوا إلي اهللا علي بصيرة أنا و من اتّبعني
 80 …قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء بيننا و بينكم

  220-214 كان عرشه علي الماء
 255 …كذلك جعلنا لكلّ نبيّ عدوّاً شياطين االنس و الجنّ

 260 …براهيم ملكوت السموات و االرضكذلك نُري إ
 195 كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء

  96-81-10 …كل شئ هالك إالّ وجهه
  323-133-86-81 كل من عليها فان و يبقي وجه ربّك ذوالجالل و االكرام

 169  كل من عند اهللا
 128 كل يوم هو في شأن

 285 كالّ بل ران علي قلوبهم
  280-269-244 ل ران قلوبهم ما كانوا يكسبونكالّ ب

 209 كلّ شئ احصيناه في امام مبين
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  323-133-96-86 كلّ شي هالك االّ وجهه، له الحكم و اليه ترجعون
 209 كلّ في كتاب مبين

 221 كلّ قد علم صالته و تسبيحه و اهللا عليم بما يعملون
 119 كما بدأكم تعودون

 161  حجّةلئال يكون للناس علي اهللا
  223-222 لئن سألتهم من خلق السموات و االرض ليقولن اهللا

 219 ال إله إالّ هو الحيّ القيّوم
 83 …ال تجد قوماً يؤمنون باهللا و اليوم االخر يوادّون من حادّ اهللا
 324 ال تجهر بصالتك و ال تخافت بها و ابتغ بين ذلك سبيالً

 106 …ال يحيطون به علماً
  217-164-166-21 زالون مختلفينال ي

 181 ال يسأل عن فعله و هم يسألون
 176 …ال يعزب عن ربّك مثقال ذرّة في االرض و

 82 …ال يعزب عن علمه مثقال ذرّة
 176 …ال يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات و

 139 ال يعصون اهللا ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون
 83 …و اليملكونال يملكون ضراً و النفعاً

 316 …التحسبنّ الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتاً
 156 التسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسوءكم

 291 تقولوا لمن ألقي إليكم السالم لست مؤمناًال
 258 العلم لنا إالّ ما علّمتنا
 183 اليرضي لعباده الكفر

  175-155 اليسأل عمّا يفعل و هم يُسألون
 216 السموات و االرض أكبر من خلق الناسلخلق 

 21 …لذلك خلقهم 
 188 لقد خلقنا االنسان في احسن تقويم

  189-142 …لقد خلقناكم ثمّ صوّرناكم ثمّ قلنا للمالئكة
 268 …لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجنّ و االنس لهم قلوب

 327 …لقد رآه نزلة اُخري عند سدرة المنتهي
  203-202 لي آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزماًلقد عهدنا إ

  286-166 لكلّ جعلنا منكم شرعة و منهاجاً
 227 لكلّ وجهة هو مولّيها

 270 لكن حبّبّ اليكم االيمان و زيّنه في قلوبكم
 218 للرجال عليهن درجة

 328 للّذين أحسنوا الحسني و زيادة
 206 هللا االَسماء الحسني فادعوه بها
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 27 نجد له عزماً لم 
 101 …لم يلد و لم يولد

 323 لمن الملك اليوم هللا الواحد القهّار
 319 لمن خاف مقام ربّه جنّتان

 312 لنُذيقنّهم من العذاب االَدني دون العذاب االَكبر
 171 …له أسلم من في السّموات و االرض

  265-203 له الحكم و إليه ترجعون
 215 ت بغير عمدٍ ترونها ثمّ استوي علي العرشاهللا الذي رفع السموا

  287-192 …اهللا نور السموات و االرض مثل نوره كمشكاة
 327 لهم دار السالم عند ربّهم و هو وليّهم بما كانوا يعملون

  208-204-132 …لو أنّ ما في االرض من شجرة أقالم و البحر
  266-244 …إليهملو أنّهم أقاموا التّورية و االنجيل و ما اُنزل

 208 …لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل
 82 …لو كان فيهما آلهة االّ اهللا لفسدتا

  294-249-93-91-89 ليس علي الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح
  97-82 ليس كمثله شي و هو السميع البصير

 214 ما ارسلناك االّ رحمة للعالمين
 169 …من حسنة فمن اهللا وما اصابك 

 147 ما امرنا االّ واحدة كلمح بالبصر
  527-97 ما خلقت الجنّ و االنس االّ ليعبدون

  324-230-232 ما زاغ البصر و ما طغي
 166 …ما كان الناس إالّ امّة واحدة فاختلفوا

 277 ما كان صلوتهم عند البيت إالّ مكاءً و تصدية
 289 ما كان من المشركين
  270-232 ما كذب الفؤاد ما رأي

  224-221 …ما من دابّة في االرض و ال طائر يطير بجناحيه
 141 ما منعك أالّ تسجد لما أمرتك

  212-190-135 ما منّا االّ و له مقام معلوم
  293- 89-82 ما يؤمن اكثرهم باهللا إالّ و هم مشركون
 103 …ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث

 232 ما ينطق عن الهوي إن هو إالّ وحي يوحي
  297-229-232-227 مارميت إذ رميت ولكنّ اهللا رمي
 271 …من آبائهم و ذريّاتهم و إخوانهم

  284-269 …من أعرض عن ذكري فانّ له معيشةً ضنكاً
 103 …من خشي الرحمن بالغيب و جاء بقلب منيب
 178 …من عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها
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 278 من كان غنياً فليستعفف
  299-269-211 من كان في هذه اعمي فهو في االخرة اعمي و اضلّ سبيالً

  279-267 من لم يجعل اهللا له نوراً فما له من نور
 238 يحكم بما أنزل اهللا فاولئك هم الفاسقونمن لم

  315-312 من ورائهم برزخ إلي يوم يبعثون
  268-251-247 مخرجاً و يرزقه من حيث ال يحتسبمن يتق اهللا يجعل له

  179-83 …من يتوكّل علي اهللا فهو حسبه
 279 من يضلل اهللا فال هادي له
 279 من يهد اهللا فهو المهتدي

 135  منّا المسبّحون
  253-116-33  …ن والقلم 

 165 ناكسوا رؤسهم عند ربّهم
  206-135 نحن نسبّح بحمدك و نقدّس لك

  141-113 من روحي نفخت فيه
 255 نفس و ما سوّاها فألهمها فجورها و تقواها
  289-265 هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب

 196 هل أدلّك علي شجرة الخلد و ملك اليبلي
  323-96 …هو االوّل و االخر و الظاهر و الباطن

 217 …هو اهللا الذي ال إله إالّ هو الملك القدوس السالم
 235 لّي الصالحينهو يتو

 231 و النجم إذا هوي
 187 …و لو شئنا التينا كل نفس هديها ولكنّ

 294 واعبد ربّك حتّي يأتيك اليقين
 292 …وصيّ بها إبراهيم بنيه و يعقوب يا بنيّ إنّ اهللا
  296-248 …يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة

 194  يبلييا آدم هل أدلّك علي شجرة الخلد و ملك ال
 251 يا أيها الذين آمنوا إن تتّقوا اهللا يجعل لكم فرقاناً
 293 …يا أيها الذين آمنوا توبوا إلي اهللا توبة نصوحاً

 293 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي
 239 …يا ايها الذين آمنوا ال تخونوا اهللا و الرسول و

 83 …ذوا الكافرين اولياءيا ايها الّذين آمنوا ال تتّخ
  313-131-101 …يا ايها الناس إتّقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحدة
 182 يا ايها الناس انتم الفقراء الي اهللا و اهللا هو الغنيّ الحميد

  329-313-207-197 …يا أيّتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربّك
 324 …ته ويا أيّها الّذين آمنوا إتّقوا اهللا حقّ تقا

  292-81 يا صاحبي السجن أارباب متفرقون خير أم اهللا الواحد القهار
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 304 يا مالك ليقض علينا ربّك
  289-246 يا يحيي خذ الكتاب بقوة و آتيناه الحكم صبياً

 106 …يحذركم اهللا نفسه
 156  يحكم ما يريد

  527-330 …يرفع اهللا الّذين آمنوا منكم و الّذين اُوتوا العلم درجات
 272 …يُسقون من رحيق مختوم ختامه مسك و

 246 يعلمه الكتاب و الحكمة و التوارة و االنجيل
 85 …يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا

 156 يفعل اهللا ما يشاء
  191-135 يفعلون ما يؤمرون
 90 …يكفّر عنهم سيئاتهم

 102 …يمشون علي االرض هوناً
 279 يشاءيهدي اهللا لنوره من

  300-137 يوم نحشر المتقين الي الرحمن وفداً
 312 يوم نحشر من كلّ اُمّة فوجاً

 312 …يوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب
 305 يوم يحشر المتقين إلي الرحمن وفداً

 267 …يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونا
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  روايات
  520  أتزعم أنّك جرم صغير

  233-103  …االحسان أن تعبد اهللا كانّك تراه

  105  …أخبرني عرفت اهللا بمحمد أم عرفت محمداً باهللا عزّ و جلّ؟

  183…أخبرني عمّا اختلف من خلف من موالينا

  258  أخشاكم هللا

  258  أدبنّي ربّي فأحسن تأديبي

  201  آدم و من دونه تحت لوائي

  105  …عليه اسم شئ فهو مخلوقاسم اهللا غير اهللا و كلّ شئ وقع

  538-328-325-319-166  …أعددتُ لعبادي الصالحين ما ال عين رأت

  104  اعرفوا اهللا باهللا 

  179  …اعلموا علماً يقيناً أنّ اهللا لم يجعل للعبد و

  173  إعملوا فكلّ ميسر لما خلق له

  250  أعوذ بعفوك من عقابك

  278  أقوي الناس من غلب هواه

  295  وم علي اليقين خير من الصالة في شكّالن

  271  …إلهي فاجعلنا ممّن اصطفيته لقربك و واليتك و

  291-80  اُمرت أن اُقاتل الناس حتي يقولوا ال اله اال اهللا

  284  …أمّا بعد فإنّي اُوصيكم بتقوي اهللا الذي منه ابتداء خلقكم

  271  …ان هللا شراباً الوليائه اذا شربوا سكروا

  258  أنا أعلمكم باهللا

  247  أنا القرآن الناطق

  205  …أنا الم ذلك الكتاب، أنا كهيعص، أنا القرآن الناطق،

  205-117  انا النقطة تحت الباء

  229  أنا وجه اهللا، أنا يد اهللا، أنا جنب اهللا ...

  76  …اندمجت علي مكنون علم لو اُبهت به

  201  …و إسم فاطمة و الحسن و الحسين إنّ آدم لمّا رأي إسمي و إسم أخي عليّ

  329-85  إنّ الجنّة الشوق الي سلمان من سلمان الي الجنة

  212  …إنّ الصّورة االنسانية هي أكبر حجّة اهللا علي خلقه و

  171  …إنّ اهللا تبارك و تعالي خلق في مبتدأ الخلق بحرين

  133  …نإنّ اهللا تبارك و تعالي كان لم يزل بال زمان و ال مكا

  133  …انّ اهللا تبارك و تعالي كان و ليس شئ غيره

  104  …إنّ اهللا جلّ جالله اجلّ و اعزّ و اكرم من أن يعرف بخلقه

  171  …انّ اهللا خلق آدم ثمّ مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريّة

  283  …إنّ اهللا سبحانه جعل الذكر جالء للقلوب تسمع به

  294  …يحتمله إالّ ملك مقرّبإنّ أمرنا صعب مستعصب ال

  270  …إنّ للقلب عينين كما للجسد فيري الظاهر بالعين الظاهرة
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  281  إنّ هللا تعالي سبعين حجاباً من نور و ظلمة

  329-325-319  …إنّ هللا جنّة ليس فيها حور و ال قصور

  296  …إنّ هللا سبعين إلف حجاب من نور و ظلمة

  290-229  …اذا شربوا سكروا،انّ هللا شراباً الوليائه،

  259  إنّ هللا في أيام دهركم نفحات أال فتعرّضوا لها

  79  إنّا معاشر االنبياء اُمرنا ان نكلّم الناس علي قدر عقولهم

  107  …أنّه سأل أميرالمؤمنين عليّاً ـ ع ـ عن الحقيقة

  259  إنّي الَجد (النشق) َنفَس الرحمن من جانب اليمن

  78  …وح الرحمن من طرف اليمنإنّي النشق ر

  318  …اُوتيت جوامع الكلم و بعثت الُتمّم مكارم االخالق

  126  اول ما خلق اهللا العقل

  116  …اول ما خلق اهللا القلم فقال له: اكتب

  215  اوّل ما خلق اهللا العرش

  312  …أوّل ما خلق اهللا تعالي جوهرة فنظر إليها

  126  اوّل ما خلق اهللا نوري

  513-148  …يكون لِغيرك من الظهور ما ليس لكأ

  555-107  …إيّاك و الجمع و التّفرقة

  231  ايّاكم و الغلوّ فينا، قولوا إنّا عبيد و قولوا في فضلنا ما شئتم

  104  …بك عرفتك و انت دللتني عليك و

  291  …بني االسالم علي خمس، شهادة أن ال إله إالّ اهللا

  318-211  تخلّقوا باخالق اهللا

  276  التعظيم الَمر اهللا و الشفقة علي خلق اهللا

  271  جذبة من جذبات الحقّ توازي عمل الثقلين

  116  جفّ القلم بما هو كائن

  297  …الجمع بالتفرقة، زندقة و التفرقة بدون الجمع

  280  حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة

  189  …حتّي ال يبقي ملك مقرّب و ال نبيّ مرسل و ال صدّيق و

  85  حسنات االبرار سيئات المقربين

  296-263  …الحقيقة كشف سبحات

  109  الحقيقة محو الموهوم و صحو المعلوم

  278  الحياة في موتكم قاهرين و الموت في حياتكم مقهورين

  260-217-211-143-136  خلق اهللا آدم علي صورته

  201  …داخل في االشياء ال كشئ في شئ داخل

  558-512 علوّه دانٍ في 

  329-85  …الدنيا حرام علي اهل االخرة

  204  دوائك فيك و ما تشعر

  259  …رأيت ربّي ـ تبارك و تعالي ـ ليلة المعراج في أحسن صورة
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  532-232  رأيت ربّي بعين ربّي

  85  رأيتُ ربيّ بربّي و عرفتُ ربّي بربّي

  196  هللا عزّ و جلّرأيت علي كل ورقة من أوراقها ملكاً قائماً يسبّح ا

  83  الرضا بالقضاء باب اهللا االعظم

  281  سبعين ألف حجاب

  254  سلوني عمّا فوق العرش، سلوني عمّا دون العرش

  254  سلوني قبل ان تفقدوني

  89  …الشرك اخفي من دبيب النمل علي صفوانة

  287-10  الشريعة اقوالي و الطريقة افعالي و الحقيقة احوالي

  324-276  رة هودشيّبتني سو

  287  الصالة خدمة و قربة

  189  …طأطأ كلّ شريف لشرفكم و بخع كلّ متكبر لطاعتكم

  221  طالب العلم يستغفر له كلّ شئ حتّي الحيتان في البحر و الطير في السماء

  521  …عبدي أطعني حتّي أجعلك مثلي أقول للشّئ

  289  عرفت ربّي بربّي

  254-246-232  رينعلّمت علوم االولين و اإلخ

  117  العلم نقطة كثرها جهل الجهالء

  296  العلماء ورثة االنبياء

  234  عليّ مع الحق و الحق مع عليّ اللّهم أدر الحق مع عليّ حيثما دار

  234  عليّ مع الحق و الحق مع عليّ يدور حيثما دار

  165  …فان كنت تسأل عن المخلوق فهو الذي يؤدّي

  122  …الفقر سواد الوجه

  122  الفقر فخري

  316  فمن تاب فقد قتل نفسه

  315-312  القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران

  297  …قد أبصر طريقه و سلك سبيله و عرف مناره

  200  قلب المؤمن بيت اهللا

  318-249-216-200  قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن

  200  قلب المؤمن عرش الرحمن

  318-216-200  قلب المؤمن عرش اهللا

  318  قلب المؤمن وكر اهللا

  200  القلب حرم اهللا، فال تسكن حرم اهللا غير اهللا

  186  قلت لربّي! لماذا خلقت الخلق؟ قال: لما هم عليه

  122  …كاد الفقر ان يكون

  120  …كان اهللا و ال شيء معه

  130  كان اهللا و لم يكن معه شئ

  97  …ه غير باطن و كل باطن غيره غير ظاهركل ظاهر غير



  شناسي از ديدگاه سيد حيدر آملي و افلوطينانسان
 فهارس

 576

  314  كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته

  108  كلّموا الناس علي قدر عقولهم

  295  …كم من صائم ليس له من صيامه إالّ الظمأ

  532-297-232-229  …كنت سمعه و بصره

  223-147-97  …كنت كنزاً مخفياً فأحببت ان اعرف فخلقت الخلق

  201  بياً و آدم بين الماء و الطينكنت ن

  287  …كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً

  104  …كيف يستدلّ عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك

  106  …ال احصي ثناء عليك

  100  …ال فرق بينك و بينهم االّ أنّهم عبادك

  318-265-216-212-200  ال يسعني أرضي و ال سمائي و لكن يسعني قلب عبدي المؤمن

  97  …اليجنّه البطون عن الظهور و ال يقطعه الظهور عن البطون

  320  …اليزال العبد يتقّرب اليّ بالنوافل حتي اُحبّه

  76  …لقد علّمني رسول اهللا الف باب من العلم

  330  …للعلماء درجات فوق المؤمنين، ما بين كل درجتين

  264  اللّهم أرني االَشياء كما هي

  229  …إنّي أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به والة أمرك اللّهم

  88  …اللّهم انّي أعوذ بعفوك من عقابك و

  103  …لماّ خلق اهللا العقل، قال له أقبل! فأقبل.

  228-75  لو دنوت انلمة الحترقت

  117  لو شئت الوقرت سبعين بعيراً من باء بسم اهللا الرحمن الرحيم

  117  راً من تفسير فاتحة الكتابلو شئت الوقرت سبعين بعي

  78  …لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله و

  297-283-282-254  لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً

  283  …لوال ان الشياطين

  226-214  لوالك لما خلقت االفالك

  262-254-227  …لي مع اهللا وقت 

  278  ليس الغني من كثرة العرض إنّما الغني غني النفس

  217  المؤمن مرآة المؤمن

  330-118  …ما رأيت شيئاً االّ

  270  …ما من عبد إالّ و لقلبه عينان و هما غيب يدرك بهما

  283  …ما من قلب إالّ و له عينان و اُذنان

  189  …ما منكم االّ و له شيطان، قالوا و أنت يا رسول اهللا؟

  217  مرآة الخيه المؤمن

  330  و غير كل شئ ال بمزايلةمع كلّ شئ ال بمقارنة

  248  …من أخلص هللا تعالي أربعين صباحاً ظهرت

  295  …من أقلّ ما اُوتيتم، اليقين و عزيمة الصبر
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  272  …من تقربّ إليَّ شبراً تقربّت إليه ذراعاً و

  232-229-227  من رآني فقد رآي الحق

  105  …من زعم أنّه يعرف اهللا بتوهّم القلوب فهو مشرك

  260-199  عرف نفسه فقد عرف ربّه من

  316-315  من مات فقد قامت قيامته

  165  …من وجد خيراً فليحمد اهللا و من وجد غير ذلك

  316  الموت هو التوبة قال اهللا تعالي: فتوبوا إلي بارئكم فاقتلوا أنفسكم 

  316-278  موتوا قبل أن تموتوا

  200  …خزانتك؟ناجي داود ربّه فقال له: لكل ملك خزانة فأين

  205  …نحن االَسماء الحسني التي ال يقبل اهللا من العباد عمالً إالّ بمعرفتنا 

  189  نحن صنايع ربّنا و الناس بعد صنايع لنا

  205  نحن كلمات اهللا التي ال تنفد و ال تدرك فضائلنا و ال تستقصي

  206  اال بمعرفتنانحن و اهللا االَسماء الحسني التي ال يقبل اهللا من العباد عمالً

  295  …نوم العالم افضل من عبادة الجاهل و

  243  و فيك انطوي العالم االكبر

  319  …والذي نفس محمّد بيده أنّ الجنّة و النار

  271  …يا آدم إنّ لي صفوة و ضنائن  و خيرة من عبادي

  283  …اسرائيل، التقولوا العلم في السماء من يصعديا بني

  85  ي غيري قد طلّقتك ثالثةيا دنيا غرّ

  180-173  …يا ربّ لماذا خلقت الخلق؟ قال: لما هم عليه

) اُعلّمك كلمات ينفعك اهللا بهن   179  …يا غالم (او يا بنيّ

  104  يا من دلّ علي ذاته بذاته

  153  …يا نور النّور، يا منوّر النّور، يا نور كلّ نور

  331  يعطي كل مؤمن

  331القيمه من الجنّة بقدر الدنيا سبع مرّاتيعطي كلّ مؤمن يوم

  220  يغفر للمؤذّن مدَّ صوته و بصره و يصدّقه كلّ رطب و يابس
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  فهرست اشعار
  230  أ أنت أم أنا هذا العين في العين

  95-79  آداب ارباب العقول لذي الهوي

  313  انا ابن آباء ارواح مطهّرة

  77  اني الكـتم من علمي جواهره

  527  ايرادر تو همان انديشهاي ب

  86  البحر بحر علي ما كان في قدم

  533  به جهان خرّم از آنم كه جهان خّرم از اوست

  323  تجلّي لي المحبوب من كل وجهة

  279-152  جمالك في كل الحقايق سائر

  76  جـملـه گفتند اي حكيم رخنه جو

  95-79  سَقَوني و قالوا ال تغنّ و لو سَقَوا

  272  لي ذكر الحبيب مدامةشربنا ع

  228  شهدتَ نفسك فيناـ و هي واحدةـ

  89  ففي الخلق عين الحق ان كنت ذاعين

  151  فلواله و لوالنا لما كان الذي كانا

  260  قيل لي: قل في عليّ مدحاً

  152  مظـاهر الحق ال تعدّ

  95-79  من منح الجهال علماً اضاعه

  323  و كل مليح حسنه من جماله
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  منابعفهرست 
  

  شرح فصوص قيصريآشتياني، سيد جالل الدين، 
  شرح مقدمه قيصري، -----------------

، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، مصحح اسرار الشريعه و انوار الطريقهآملي، سيد حيدر، 
  محمد خواجوي
ي كربن و عثمان ، انستيتو ايران و فرانسه، مصحح هنرجامع االسرار و منبع االنوار،  --------

  يحيي
، انتشارات توس، چاپ دوم، مصـحح، هنـري نصوصلالمقدمات من كتاب نص ا ، --------

  .1376كربن و عثمان يحيي، 
، مقدمـه و تصـحيح و نفائس الفنون في عـرايس العيـونآملي، شمس الدين محمد بن محمود، 

  ق1379كتابفروشي اسالميه، تهران، پاورقي: حاج ميرزا ابوالحسن شعراني، 
انتشـارات علميـه  ،حديقـة الشـيعةآذربايجاني، موالنا احمد بن محمد معروف به مقدس اردبيلي، 

  اسالميه
الطبعـة ، صـحّحه الشـيخ حسـين االعلمـي، غررالحكم و دررالكلـماآلمدي التميمي، عبدالواحد، 

  م1987ـ  ق 1407االولي، منشورات مؤسسه االعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 
، دار الطبعة الثانيـهجلد، تصحيح موريس بوييژ، 3، تفسير ما بعد الطبيعه، محمد ابن وليد، ابن رشد

  المشرق، بيروت 
، تصـحيح مصـطفي عمـران، فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من االتصال، --------

  م1968، مصر، ، المكتبة المحموديهةثبعة الثالطال
  جلد، دار صادر، بيروت 4، المكيهالفتوحات ابن عربي، محمد ابن علي، 

  (به همراه شرح الفصوص للقيصري) انتشارات بيدار، قم صوص الحكمف، ---------
، مصباح األنـس فـي شـرح مفتـاح غيـب الجمـع و الوجـود ابن فناري، شمس الدين محمد،

  1363انتشارات فجر، تهران، 
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  1343نه ابن سينا، كتابخا ل،چاپ او، ترجمة محمدرضا تجدد، الفهرستابن النديم، 
  ، نسخه خطياقبالابن طاووس، 

عـوالي الّئـالي العزيزيّـه فـي االحسائي، محمد بن علي بن ابراهيم، معروف به ابـن ابـي جمهـور، 
، سـيد الشـهدا، چـاپ اول، قـممطبعـة ، قدّم له: سيد شهاب الدين النجفي المرعشـي، االحاديث الدّينيّة

  .ه.ق 1403
، تحقيق و اخراج احاديث و مقدمـه: سـيد جـالل االيضاحبن شاذان،  االَزدي النيسابوري، الفضل

  م.1982ـه1402االعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، مؤسسة الدين حسيني االرموي، منشورات 
، ترجمـه دكتـر مقاالت االسالميين و اخـتالف المصـلّيناالشعري، ابوالحسن علي بن اسماعيل، 

  .1362هران، محسن مؤيدي، انتشارات امير كبير، ت
مكتبـة ، چـاپ اول، صـفياءحلية االولياء و طبقـات االَاألصبهاني، حافظ ابي نعيم احمد بن عبداهللا، 

  م.1932ـه1351، مصر، الخابجي، و مطبعة السعادة
چاپ اول، انتشارات  ،)مجموعه آثار، ترجمة محمد حسن لطفي، (جلد ششم پارمنيدسافالطون، 

  1357خوارزمي، 
، ترجمة محمد حسن لطفي، (جلد ششم مجموعه آثار)، چـاپ اول، انتشـارات تيمائوس، -----
  1357خوارزمي، 

، ترجمة محمد حسن لطفي، (جلد ششم مجموعه آثـار)، چـاپ اول، انتشـارات جمهور، -----
  1357خوارزمي، 

، ترجمة محمد حسن لطفي، (جلد ششم مجموعـه آثـار)، چـاپ اول، انتشـارات فايدون، -----
  1357خوارزمي، 

، ترجمة محمد حسن لطفي، (جلد ششم مجموعه آثـار)، چـاپ اول، انتشـارات  مهماني، -----
  1357خوارزمي، 

شركت سـهامي انتشـارات خـوارزمي، چـاپ  لطفي،ترجمة محمدحسن ، مجموعه آثار...       ، 
  1367دوم، 
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بـة آيـت اهللا من مخطوطات مكت، رياض العلماء و حياض الفضالءافندي اصفهاني، ميرزا عبداهللا، 
  ق1401، قم، المرعشي العامّة، مطبعة الخيام

  م1955، قاهره، مكتبة النهضة المصرية ،االفالطونية المحدثة عند العرب بدوي، عبد الرحمن،
    1413، انتشارات بيدار، قم، افلوطين عند العرب، ---
  م1943، قاهره، يةرالنهضة المص مكتبة، خريف الفكر اليوناني، ---
  1984، مؤسسة العربية للدراسات و النشر، الطبعة االولي، وعة الفلسفةموس، ---

، نشر و تعليق و تصحيح سيد جالل الـدين المحاسنالبرقي، ابي جعفر احمد بن محمد بن خالد، 
  1330=1370، طهران، يطلب من دارالكتب االسالميّة، مكتبة المصطفويالحسيني، 

، ترجمـة محمـد يوسـف موسـي، وزارة لفيلون اإلسكندري اآلراء الدينية و الفلسفيةبريه، اميل، 
  م1945المعارف، قاهره، 

  1373، ترجمة علي مراد داوودي، چاپ دوم، مركز نشر دانشگاهي، تاريخ فلسفه، ------
، ترجمة علي مـراد داوودي، انتشـارات دانشـگاه تهـران، تاريخ فلسفه در دوره يوناني، ------

1352  
  1375ترجمة محمد حسن لطفي، چاپ اول، انتشارات طرح نو، تهران،  ،ونافالطبورمان، كارل، 

  1358من فلسفة ايران، تهران، ج، چاپ اول، اندرآمدي بر فلسفة فلوطينپورجوادي، نصر اهللا، 
  1365، چاپ سوم، انتشارات اسالميه، تهران، مجالس المؤمنينتستري، نور اهللا، 

  1375اپ اول، نشر اسراء، قم، حلد، چ5، رحيق مختومجوادي آملي، عبداهللا، 
  1368جلد، چاپ اول، انتشارات الزهراء، تهران، 4، شرح حكمت متعاليه، -------

، ترجمه و شـرح: حسـن مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقهجعفر بن محمد الصادق (امام ششم)، 
  1360مصطفوي، انجمن اسالمي حكمت و فلسفة ايران، 

، چاپ اول، انتشارات رجـاء، تهـران، بر فصوص الحكم نصوص الحكمزاده آملي، حسن، حسن
1365  

، چـاپ الجواهر السنيّة في االحاديث القدسيّةالحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن العلي بن الحسين، 
  ه 1402اول، نشر ياسين، 
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قسـم ، تحقيق: منتهي المطلب في تحقيق المذهبالحلّي، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر، 
  ه.ق 1412، چاپ اول، مجمع البحوث االسالميه مشهد، مجمع البحوث االسالميّةالفقه في 

  م1983، منشور عويدات، پاريس و بيروت، الطبعة االولي، حدانيةافلوطين رائد الوخالد، غسان، 
، مقدمـه و تصـحيح و تعليـق: ميـر شرح غررالحكم و دررالكلمخوانساري، جمال الدين محمد، 

  1360موي، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، جالل الدين حسيني االر
  1374، ترجمة شهرام پازوكي، چاپ اول، انتشارات حقيقت، تهران، خدا و فلسفهژيلسون، اتين، 

، ترجمـة ع. داودي، چـاپ اول، انتشـارات علمـي فرهنگـي، روح فلسفة قرون وسطي، -----
  1366تهران، 

حمدرضـايي، چـاپ اول، دفتـر تبليغـات ، ترجمـة موسـوي و ممباني فلسفة مسـيحيت، -----
  1375اسالمي، قم، 

، مقدمه و تصحيح: ميـر تفسير شريف الهيجيالشريف الالهجي، بهاء الدين محمد بن شيخ علي، 
  ق1381جالل الدين حسيني ارموي، مؤسسه مطبوعاتي علمي، 

  ق1375، كتابفروشي اسالميه، مجالس المؤمنينشوشتري، قاضي نوراهللا، 
 ،جلـد9، الحكمة المتعالية في االسـفار االربعـة العقليـة شيرازي، ين، محمد ابن ابراهيمالمتألهصدر 
  م1981، بيروت،دار احياء التراث اإلسالميةچاپ دوم، 

مركـز  دوم، ، تصحيح جالل الدين آشتياني، چـاپالشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، ------
  1360ر دانشگاهي، تهران، شن

، تصـحيح محمـد خواجـوي، چـاپ اول، انتشـارات بيـدار، قـم، لقرآن الكريمتفسير ا، ------
  ش1364

الطبعـة االولـي، ، مع تعليقات مولي علي النوري، قدم له محمد خواجوي، مفاتيح الغيب، ------
  ق 1419، بيروت، لبنان، مؤسسه تاريخ العربي

ه مطالعات و تحقيقـات ، با مقدمه و تصحيح دكتر محسن مؤيدي، مؤسسايقاظ النائمين، ------
  1361فرهنگي، تهران، 
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، تصحيح متن و ترجمه فارسي به قلم غالمحسين آهني، انتشارات مولي، تهران، عرشيّه، ------
1341  

  م1992، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثالثة، توما الكوينيضومز، ميخاييل، 
، تصـحيح و تعليـق: توحيـدال، القمّـي بـن بابويـهابي جعفر محمد بن علي بن الحسـين صدوق، 

  ق1398سيدهاشم حسيني تهراني، مكتبة الصدوق، تهران، 
يا ترجمـه و شـرح كتـاب التوحيـد، متـرجم: محمـدعلي بـن اسرار التوحيد ، ------------

  محمدحسن االردكاني، سلسله انتشارات نور
هـران، ت ،مكتبـة الصـدوق، عني بتصحيحه علـي اكبـر الغفـاري، معاني االخبار، ------------

  ق1379مؤسسه دارالعلم، قم، 
، مقدمه و ترجمه و تصحيح: سيد احمـد فهـري زنجـاني، انتشـارات الخصال، ------------
  علميه اسالميه

بصائر الـدرجات فـي فضـايل آل محمـد ابوجعفر محمد بن الحسن بن فـرّوخ، الصفّار القمّي، 
آيـت اهللا مكتبـة يزي، الطبعـة الثانيـه، ، صححه و علق عليه الحاج ميرزا محسن كوچه باغي التبر(ص)

  ق1404العظمي المرعشي النجفي، قم، ايران، 
  ، نسخه خطي دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهدمصباح المتهجّدطوسي، محمد بن حسن، 

  1361طوسي، خواجه نصيرالدين، اوصاف االشراف، انتشارات هدي، 
، چـاپ دوم، انتشـارات الزهـراء، تهـران، ينمع بين رأيي الجكيمـالجفارابي، محمد ابن محمـد، 

  ق. 1405
  م.1991، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة االولي، تاريخ الفلسفة اليونانيةفخري، ماجد، 

، ترجمه فارسي زير نظر نصر اهللا پورجوادي، چاپ اول، مركـز سير فلسفه در جهان اسالم، ---
  1372نشر دانشگاهي، تهران، 
  مشارق الدراريين سعيد، فرغاني، سعيدالد

  ق. 1413، (افلوطين عند العرب)، عبد الرحمن بدوي، انتشارات بيدار، قم، اثولوجيافلوطين، 
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جلد،ترجمة محمدحسـن لطفـي، چـاپ اول، انتشـارات خـوارزمي، 2، دورة آثار فلوطين، ----
  1366تهران، 

  م.1977االولي، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة ، ترجمة فريد جبر، تاسوعات فلوطين، ----
  ، ترحمة فؤاد زكريا.التساعية الرابعة، ----

  جلد، الطبع االولي، دارالمرتضي للنشر5، تفسير الصافيفيض كاشاني، محمد محسن، 
، تصـحيح و تعليقـه: شـيخ عزيـزاهللا كلمات مكنونه من علـوم اهـل الحكمـة و المعرفـة، ------

  و انتشارات فراهاني، تهرانعطاردي قوچاني، مؤسسه چاپ 
، تصحيح و تعليق و ضـبط: الحقايق في محاسن االخالق قرة العيون في المعارف و الحكم، ------

  ه 1399السيد ابراهيم الميانجي، الطبعة الثانيه، دارالكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
ايران)، سـيد جـالل  ، (مندرج در منتخباتي از آثارحكماي الهيشرح اثولوجياقمي، قاضي سعيد، 

  .3الدين آشتياني، ج
، تصـحيح و تعليـق و مقدمـه: السـيد طيـب تفسـير القمّـيالقمّي، ابي الحسن علي بن ابـراهيم، 

  مطبعة النجفالموسوي الجزائري، 
، بحثي در پيرامون آراء و عقايد صـوفيه، مقدمـه و تحقيـق و تحفة االخيارقمي، موال محمدطاهر، 

  1369اپ اول، مدرسة االمام اميرالمؤمنين، مطبوعاتي هدف، تصحيح: داوود الهامي، چ
و شرحه مصباح االنس لمحمد بن مفتاح الغيب قونوي، ابي المعالي صدرالدين محمد بن اسحق، 

  ش 1374ق ـ 1416حمزه الفناري، صحح و قدم له: محمد خواجوي، چاپ اول، انتشارات مولي، 
  انتشارات بيدار، قم.، شرح فصوص الحكمقيصري، شرف الدين محمود، 

  م1986، بيروت، مكتبة الهالل، افلوطين، روائد الفكرغالب، مصطفي، 
(تفسـير خالصـه مـنهج الصـادقين)، تصـحيح حـاج ميـرزا خالصـة المـنهج كاشاني، مال فتح اهللا، 

  ش1353ابوالحسن شعراني، چاپ دوم، كتابفروشي اسالميه، تهران، 
، ترجمة مجتبوي، چاپ دوم، انتشـارات سـروش، و رومتاريخ فلسفة يونان كاپلستون، فردريك، 

  .1368تهران، 
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، ترجمه خرمشاهي، چـاپ اول، شـركت انتشـارات علمـي و فرهنگـي و تاريخ فلسفه، ------
  1370انتشارات سروش، تهران، 

  اصول كافيكليني، 
 ، ترجمة حسن فتحـي، چـاپ اول، انتشـاراتفالسفة يونان از طالس تا ارسطوگاتري، اي. سي، 

  1375فكر روز، تهران، 
  ة آثار افلوطين).رترجمة محمدحسن لطفي. (ضميمة دو ،زندگينامه افلوطينفرفوريوس، 

، اخـراج و مقابلـه: سيدهاشـم رسـولي، چـاپ دوم، مرآة العقول في شرح اخبار الرسـولمجلسي، 
  1363دارالكتب االسالميه، 

، محقـق: ة سيد الساجدين (ع)رياض السالكين في شرح صحيفمدني شيرازي، السيد علي خان، 
السيد محسن الحسيني االميني، چاپ اول، مؤسسة النشـر االسـالمي التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم 

  ق1409المشرف، 
، بتحقيـق محمـد مروج الذهب و معـادن الجـوهرمسعودي، ابي الحسن علي بن الحسين علي، 

  ، بيروت، لبناندارالمعرفةمحي الدين عبدالحميد، 
الطبعة ، محقق: الحاج آقا مجتبي عراقـي، كنز الدقائق و بحر الغرائبي، الميرزا محمد، مشهدي قمّ

  ق1407، االولي، مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرف
، چاپ الفصول العشرة في الغيبةمفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (شيخ مفيد)، 

  ، قمكتاب للطباعة و النشرمؤسسه دارالاول، 
الطبعـة ، تحقيق: علي اكبـر االلهـي الخراسـاني، اجوبة المسائل الحاجبيّة او المسائل العكبريّة، ----

  ق1414، بيروت، لبنان، مجمع البحوث االسالمية، االولي
، ترجمه و تحشيه: دكتر محمود مهدوي دامغاني، چاپ اول، نشـر الجمل النعترة لسيد العترة، ----
  1367ني، تهران، 

اهللا فوالدونـد، انتشـارات (آشنايي با فلسـفة غـرب)، ترجمـة عـزت ،فالسفة بزرگمگي، برايان، 
  .1372خوارزمي، تهران، 

  ، تبريز…ظركت چاپ مطبعة جلد،  4، االنوار النعمانيّةموسوي جزائري، السيد نعمت اهللا، 
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شر: مؤسسه آل البيت (ع) الحياء ، تحقيق و نمستدرك الوسائلنوري طبرسي، حاج ميرزا حسين، 
  ق1407سعيد، مشهد،  المطبعةالتراث، چاپ اول، 

  ، مؤسسه دارالكتب االسالميه، تهرانتنبيه الخواطرورام، مسعود بن عيسي، 
  ، ترجمة بزرگ نادرزاد، انتشارات زوار، تهران.سير حكمت در يونانورنر، شارل، 

  1374استاد ولي، انتشارات حكمت، تهران،  ، تصحيح حسينبحر المعارفهمداني، عبد الصمد، 
  1363، ترجمة محمد حين لطفي، انتشارات خوارزمي، تهران، فلوطينياسپرز، كارل، 
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