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تبیین دیدگاه ابن عربی دربارة وحدت و کثرت وجودد مسولزم آشواایی و تسوز بور آراء و افکوار
اوست؛ زیرا وی آراء و نظریات خدد را پیرامدن وحدت و کثرت مشخص و صریح همچودن یو
فیزسدف ارائه نامدده ،بزکه در ضمن کلب خدد و با ابلکار و ابداعات خدیش و تصرف در معانی و
الفاظ و کزمات جدید ،رأی و اندیشه خودد را ابوراز نمودده اسوت و کسوی کوه بوا افکوار و آراء او
آشاایی نداشله باشد ،در نظر اول نظورات او از جمزوه در بواو وحودت وجودد را ملاواض

و بعضوا

ملضاد خداهد یافت .فهم دیدگاه ابنعربی در مدرد وحدت و کثرت وجدد برای فرد مبلدی بودون
مراجعه به تعزیقات و شروح آثارش ،دشدار است؛ زیرا همانطدر که گفله شد عبارات وی در ایون
مدرد پراکاده و در نظر اول بسیار ملااض

مینماید.

دلبسلگى اما خمیای نسبت به مکلب ابنعربی روشنتر از آن اسوت کوه نیواز بوه اثبوات داشوله
باشد .آثار مخلزف اما خصدصا مصباح الهدایه ،تفسیرر سیورح دمید و

تعلرقیه ریر وصیول الح ی

ایون

تأثیرپذیری را به نمایش گذاشله است .در ندشلار حاضر میکدشویم بوه بررسوی و مقایسود دیودگاه
ابنعربی و اما خمیای در باو وحدت و کثرت وجدد از سه ماظور اسوما و صوفات الهوی ،تشوبیه و
تامیه و مراتب وجدد بپردازیم.

الف) دیدگاه ابن عربی
اسماء و صفات الهی
ابنعربی در وتودات اسمای الهی را «حقایق معقدله»ای میداند که از کثرت و اجلماع وجددی دور
است و از جهت نسبت کثیر است نه از جهت وجدد عیای؛ زیرا ذات حق از حیث ذات واحد است
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

(ابن عربی .)133 :3131

از عدامل مؤثر در تقریر عقیدة ابنعربی در وحدت و کثرت وجدد ،بحث دربارة رواب اسوماء
و صفات الهی است که شامل مدضدعاتی نظیر عیایت ذات با صفات و یوا بوه تعبیور دیگور وحودت
ذات با صفات میشدد .دربارة عیایّت ذات و صفات حقتعالی و یا زائد بددن صفات بر ذات حوق،
نظریات ملفاوتی از سدی ملکزّمان و حکمای اسالمی مطرح شده اسوت .در عرفوان ابونعربوی ذات
حق به اعلبار اتّصاف به صفلی ،ملجزی میگردد و از تعدّد این صوفات ،تعودّد تجزیوات و ظهودرات
حاصل میشدد .به ذات حق به اعلبار اتّصاف به صفلی خاص ،اسمی خاص اطالق میشدد .از نظور
ابنعربی و پیروانش ،اسماء و صفات از این حیث که معانی ،اعلبارات ،نسب و اضافات هسلاد ،عین
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دیگر اسما و صفات از روی اعلبار و تعقّل غیرذاتاد؛ زیرا به حسب مفهد از یکدیگر ملمایمند و از

مقاله

ذاتاد و از این حیث که به جم ذات حقتعالی مدجدد دیگری اصوالت نودارد غیرذاتاود .بوه عبوارت
حیث وجدد و تحقّق عین ذاتاد (ابن عربی .)133 :3131

به عبارت دیگر اگرچه اسماء ملعدد مینماید ،مسمّی واحد است ولی مفهد واحد نیست؛ زیرا
در صدرت واحد بددن مفهد  ،تعدد اسماء الهی گماف و عبث خداهد بدد .باوابراین ،اعلبوار نسوبی
البد ماه و الز

است تا تعدّد اسماء را معقدل نماید (ابن عربی .)133 :3131

طبق نظر ابن عربی عالوه بر وحدت اسماء و صفات با ذات حق ،وحودت دیگوری نیوم در بوین
اسماء برضرار است بدین صدرت ،همانگدنه که ذات مسمی به جمیع اسماء است ،هر اسومی هوم بوه
جمیع اسماء مدسد است ،یعای هر اسمی از جهلی عین اسماء دیگر است و از جهلی غیر آنها است
و از حیث دالللش بر ذات عین جمیع اسماء است .از سدی دیگر ذات نیم در جمیوع اسوماء ماودر
است .پس هری

از آنها ماناد ذات ،مجمع جمیع اسماء خداهد بدد ،اما از حیث دالللش به معاوای

خاص خدد غیر آنهاست .پس میتدان گفت هر اسمی مصداضا عین ذات و سایر اسماء ولی مفهدموا
ملمایم از سایر اسماء است (ابن عربی.)303 :3131

کاشانی این مدضدع را چاین شرح میدهد که «احدیت کثرت و احدیت جمع عبارت است از
تعقل کثرت در ذات واحد به حسب نسبت که مسمای جمیع اسماء الهی ،ذات واحدی است که به
حسب نسب و تعیاات اعلبارات تکثر مییابد و ذات به اعلبار هر نسبلی و تعیای مقلضی افراد نودعی
غاا از اسماء و مقلضیات آنها یعای اکدان است» (کاشانی .)333 :3131

تشبیه و تنزیه
تشبیه عبارت است از هماناد کردن حق به خزق و اسلااد صفات ممکن بوه واجوب و تامیوه عبوارت
است از اعلقاد به تعالی حق از خزق و سزب صفات ممکن از واجب .ضائالن بوه تشوبیه ،بوه مشوبهه و
مجسمه مشهدرند و در برابر این گروه ،حکما و معلمله ضائل به تامیهاند .ابنعربی تشبیه و تامیه را به
معاای خاصی به کار برده و فص

ندحی از کلاو وصولالح

از نظر او تشبیه باید با تامیه تدأ باشد که هری

را به این بحث اخلصاص داده است.

بدون دیگری ناضص است .معاایی که ابنعربوی و

( س)

پیروانش از این دو اصطالح اراده میکااد با معاای آنها در نومد حکموا و ملکزّموان ملفواوت اسوت.
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ابنعربی تامیه و تشبیه را به معای اطالق و تقیید به کار برده اسوت .در واضوع بوا فهوم دیودگاه او در
او میتدان به تبیین دضیقتوری از وحودت و

مدرد تامیه و تشبیه است که از عبارات به ظاهر ملااض

کثرت وجدد دست یافت .لذا عبارتهایی ماناد عبارت زیر که داللت بر وحودت در عوین کثورت
دارد ،فق با جمع میان تشبیه و تامیه ضابل درک است:
فالحق خزق بهذا الدجه فاعلبروا

و لیس خزقا بذاک الدجه فادکروا

جمِّع و فرِّق فان العین واحدة

و هی الکثیرة ال تبقی و ال تذر
(ابن عربی )93 :3131

ابدالعالء عفیفی در شرح ابیات فدق چاین میندیسد« :ماظدر این است که وجدد حقیقت واحد
است ولیکن به واسطد تجزّی در صدرتهای مخلزف ،ملعدّد میگردد .باوابراین وحودت و کثورت،
حق و خزق ،الزّه و عالم ،دو وجه از ی

حقیقت است .لذا آنجا که گفله میشدد حق ،خزق است به

اعلبار تشبیه و ظهدر حق در صدرت خزق است و آنجا که گفله میشدد حق خزق نیسوت بوه اعلبوار
تامیه و مقا ذات بدون اعلبار اتّصاف آن به صفلی از صفات میباشد .نلیجه ایاکه بایود بوین حوق و
خزق جمع کرد و گفت حق ،خزق است؛ حق به اعلبار معاای دو ماظدر است ،یعای «حوق مخزودق
به» یا وجدد مابسو و موراد از حقوی کوه خزوق نیسوت ،مرتبوه ذات و حضورت احودیّت اسوت کوه
هیچگدنه کثرتی ندارد (عفیفی.)10 :3190
ابنعربی جمع میان تشبیه و تامیه را ،تاها راه پذیرش تدأمان وحدت و کثرت وجدد میداند .بر
اساس فصّ ندحی چدن ندح ضدمش را فق با تامیه دعدت میکرد ،مدفق نشود ،در حوالی کوه اگور
بین تشبیه و تامیه جمع میکرد ،در دعدت به حق تدفیقی مییافت (جهانگیری333 :3131و.)339
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

از نظر ابن عربی تامیه یعای در نظر گرفلن حضرت حق به اعلبار ذات که غیب مطزق و ملعوالی
از هر وصف و حد و ضیدی است و تشبیه یعاوی مالحظود حوق ،بوه اعلبوار ظهودر و تجزوی در صودر
مدجددات .در باو وحدت و کثرت هم اگر آنها را به معای اطالق و تقیید بوه کوار ببوریم ،کثورت
مؤید وحدت و در واضع ظهدر همان وحدت است و وحدت ،باطن کثرت .پس این سخن ابن عربی
که «فان لزحق فی کل خزق ظهدرا» داللت بر مقا تشبیه و تامیه تدأموان دارد؛ یعاوی ظهودر حوق در
مخزدضات که به اضلضای اسم «الظاهر» است ،تشبیه حق به خزق و تقیید است اما از این حیث کوه بوه
اعلبار اسم «الباطن» از هر خیال و گمان و وهمی فراتر است ،تامیه حق از خزوق و اطوالق بوه شومار
میرود.
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مراتب وجود
ضابل فهم است .ابن عربی «اعیان ثابله» را مباای حل و فصل بسیاری از مسائل مهم ضرار داده است .از
آن جمزه مسأله چگدنگی صدور کثرت از وحدت است .گفله شد که در عرفوان ابونعربوی جهوان
همان تجزی حق است و این تجزی دو مرتبه دارد :نخست تجزی عزمی که از آن به تجزی ذاتی حبّی
(آمزی331 :3131و )333و فی

اضدس تعبیر میکااد .این مرتبه عبارت است از ظهدر حق در صودرت

اعیان ثابله .دو تجزّی شهددی وجددی که از آن به فی

مقدس تعبیر میکااد (کاشانی 31 :3131و)30

که عبارت است از ظهدر حق به احکا و آثار اعیان ثابله .مطابق با دیدگاه ابنعربی اعیان ثابلوه ازال
و ابدا مجعدل نبدده و نخداهاد بدد و تاها از وجدد عزموی برخودردار هسولاد و مدجوددات عیاوی و
خارجی احکا

و آثار آن اعیان خداهاد بدد نه خدد آنها (جامی .)13 :3190

باابراین به هر دو اعلبار ،نه خدد اعیان ظهدر مییابد و نه وجدد حقیقی من حیث هد ،که هر دو
ازال و ابدا در حالت اخلفاء و مرتبه کمدن و بطدن است و آنچوه نموددار مویگوردد بوه اعلبوار اول،
احکا و آثار اعیان است و به اعلبار دو  ،اسماء و صفات و شئدن و تجزیات حق .به عبوارت دیگور
وجدد ممکاات در خار عبارت است از تعین و تمیم وجدد حقیقی در مرتبهای از مراتب ظهدر ،به
سبب تزبّس او به احکوا و آثوار اعیوان ثابلوه کوه حقوایق ممکاوات اسوت .بودین ترتیوب ذات حوق
همانطدر که به اعلبار تجزی ذاتی مبدأ ظهدر اعیان در عزم است ،به اعلبار تجزی اسومایی نیوم مبودأ
خارجی را دو جهت است :یکی جهت خزقیت و امکان و عبددیت که جهت ماهیت اسوت و آن را
فرق میگدیاد و هرکس این جهت را عین باریتعالی بداند کافر است که جهوت موذکدر ،امکوان
صرف و عبددیت مح

است .دیگری جهت مبدأیت که جهت حقیقت وجدد و ربدبیت اسوت و

آن را جمع میگدیاد (جهانگیری 333 :3131و .)393ابن عربی و تابعانش برای تدضیح نسبت وحودت و
کثرت و ایاکه مدجددات عالم هسلی در واضع تجزیوات و ظهودرات آن حقیقوت واحوده هسولاد ،از
تشبیهات مخلزفی بهره بردهاند .از جمزه تشبیه حق تعالی به واحد و خزق به عدد؛ یعای همانطدر که
از تکرار واحد ،عدد حاصل میشدد از ظهدر و تجزی حقتعالی نیم عالم کثرت پدیدار میگردد.

وحدت و كثرت وجود در انديشه ابن عربي و امام خميني

پیدایش آثار و وجدد احکا آنها در خوار اسوت (جهوانگیری 333 :3131وو .)393باوابراین مدجوددات

( س)
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همچاین همانگدنه که ذات و نا واحد در مراتب اعداد هرگم ظهدر نمییابد ،ذات حوق تعوالی
نیم و من حیث هد هد و هرگم به مراتب مدجددات تامل پیدا نمیکاود .ایون معاوی در تشوبیه وجودد
حقیقی به ندر و تشبیه اعیان و ماهیات به شیشههای رنگارنگ و گدناگدن نیم ضابل تصدر است:
آفلابی در هماران آبگیاه تافله
جمزه ی

پس به رنگ هر یکی تابی عیان انداخله

ندر است ،لیکن رنگهای مخلزف اخلالفی در میان این و آن انداخله
(عراضی :3133لمعه )31

یا تشبیه وجدد به شراو و اعیان به جا :
رق المجا و راضت الخمر

فلشابها و تشاکل االمر

فکأنما خمر و ال ضدح

و کأنما ضدح و ال خمر
(ابن عربی)11 :3 3133

یا تشبیه وجدد به ی
معشدضه یکی است لی
در هری

چهره و تشبیه اعیان و ماهیات به آییاههای گدناگدن:
باهاده به پیش

از آن آیاهها بامدده

از بهر نظاره صدهمار آیاه بیش
بر ضدر صقالت و صفا صدرت خدیش
(فی

کاشانی)13 :3130

یا تشبیه وجدد حقیقی به دریا و اعیان و ماهیات به امدا و حباوها:
مد هایی که بحر هسلی راست

جمزه مر آو را حباو بدد

گرچه آو و حباو باشد دو

در حقیقت حباو ،آو بدد

پس از این روی هسلی اشیا

راست چدن هسلی سراو بدد
(فی

سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

در ی

کاشانی )13 :3130

جمع بادی کزی باید گفت در نگاه ابنعربی وحدت و کثرت همان حق و خزوق اسوت

و یا تعبیر دیگر ذات حق تعالی بذاته واحد اسوت ،آنهوم واحود شخصوی و هموین ذات بوه اعلبوار
اتصاف آن به صفاتش کثیر است .یعای ذات وضلی ملصف به صفلی میشدد اسمی حاصل میآید و
چدن صفاتش کثیر است ،اسماء الهیه نیم ملعدد و ملکثر میشودند .پوس ماشوأ کثورت ،در اسوماء و
صفات است و از آنجا که صفات نسبتهای معقدلهاند و نسبتهای معقدله در خار وجدد ندارند،
به این اعلبار عدمیاند .باابراین کثرت اسمایی از ناحید شئدن مخلزف ذات حق تعالی اسوت کوه بوه
صدرت اعیان ثابله ظهدر کرده است .پس ی

حقیقت واحده است که به مظاهر مخلزفوه و ملکثور

ظهدر کرده است .ابنعربی در این مدرد چاین میگدید« :فدجودد الکثورة فویاالسوماء و هوی امودر
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عدمیه» (پارسا  .)331 :3133پس حقتعالی به اعلبار اسماء حسای ملجزّی و ملکثر میشدد و تکثر هم از
اسماء و صفات ،ناشی از تکثر صفات است و صفات ماشأ تکثّر اسماء حق هسلاد و تکثر صفات نیم
ناشی از مراتب غیبیه صفات است که در احدیّت ذات ،عین ذاتاد.

ب) دیدگاه امام خمینی
اسماء و صفات
اسم عالمت شااسایی است و اسمای الهی هم عالمتهای ذات مقدس اوست که بشر به واسطد آنها
میتداند به طدر ناضص و نسبی به ذات مقدس الهی آگاهی یابد (اما خمیای الف  )39 :3133از نظور اموا
خمیای اسمای الهی عبارت از تجزیات ذات حق سوبحانه و ظهودرات وجوددی اوسوت

(اموا خمیاوی

 )303-301 :3133دیگر عارفان پیرو ابن عربی نیم در این باو نکات مهمی را مطرح کردهاند .از جمزه
عارف کاشانی در این باره گفله است« :اسم در اصطالح عرفوا از سوا لفو نیسوت ،بزکوه عبوارت
است از خدد ذات ،وضلی با صفت خاص وجددی ماناد عزیم ،ضودیر ،ضودوس ،سوال و ماناود آن در
نظر گرفله شدد» (ضاسانی.)33 :3190
از نظر اما خمیای اسماء و صفات در سزدک عرفانی سال

اهمیت خاصی دارند ایشان در این

مدرد میفرمایاد:
فعلي برای او دس داد حق تعالي تجلّیاتي که به قل مفيکنفد تجلّیفات بفه
اسما افعا اس

و پا از فنای صففاتي تجلیّفات صففاتیه و پفا از فنفای

ذاتي تجلیات به اسما ذات برای او ميشفود و اگفر قلف او قفدرت حفف
داش پا از صحو آنچه از مشاهدات افعالیّه خبر دهد اسما افعا اس ؛ و
آنچه از مشاهدات صفاتیّه اسما صففات و ه فذا اسفما ذات (امفام خمینفي

.) 95: 4910

اما تقسیم بادی سه گاند فدق از اسماء را مسلاد به ضورآن مویدانود (اموا خمیاوی  )313: 3190اموا
خمیای براى فائق آمدن بر دو گانگى آشکارى که «خداوند» را از «وجدد» مجما مىکاد ،از مفهود
اسماء و صفات الهى که در مکلب ابن عربى به طدر مفصل مدرد بحث و بررسوی ضورار گرفلوه ،بوه

وحدت و كثرت وجود در انديشه ابن عربي و امام خميني

میزا در اين اسما آ اس که سال

به قدم معرف پفا از آ کفه فنفای

( س)

04
پژوهشنامة متين

صدرت گسلرده بهره برده است .به عادان مثال ،در تفسیر آید «بسم الزّه الرحمن الرحیم» که درواضع
اوّلین آیه ضرآن و نیم اوّلین آیه هر ی

از سدرههاى ضرآنى اسوت ،اموا تفسویر زیور را از رحمون و

رحیم ارائه کرده است :بدان کوه اسوم الرحموان و الورحیم از اسوماء الهوى جوامع و فراگیور بودده و
«الرحمان» مقامى است که در برگیرندة تما گسلرة وجدد است ازحیث ظهدر و بس از ناحیه غیب
هدیت به عالم شهادت به طدر مطزق .پس ،هر چه که در عزم و یا در عین ظهدر مىیابد از تجزّیوات
«رحمت رحمانیّه» است .و «الرحیم» مقا احدیّت جمع است براى ضب

وجدد یا بازگرداندن آن به

غیب .پس هر چه که به بطدن بازگردد و به پیشگاه الهى درآید از«رحموت رحیمیّوه» اسوت ،و اسوم
اعظم الهى مقا احدیت جامع بین ضب

و بس است .باابراین ،اسم اعظم مقا احدیت جمع الجمع

است و از این جهت در آیه بسم الزّه الرحمن الرحیم دو اسم «الرحمان» و «الرحیم» تابع اسوم «الزّوه»
است (اما خمیای .)31 -33 :3103

اما

در مدضدع «دو گانه بددن رحمت» به ابون عربوى نظور دارد .ابون عربوى در وصیول الح ی

مىگدید که رحمت الهى در دو جهت عمل مىکاد :رحمانیوت از حیوث ظواهر ،در جهوت تحقوق
مدضدع ضرورى حبّ الهى و رحیمیّت از حیث باطن ،در جهت اعاده و تجدیود واضعیوت اصویل و
اولى .چاین به نظر مىرسد که هم ابن عربى و هم اما بر این باورند تقابول ضطعوى و اجلاواوناپوذیر
«غیریت» و «عیایّت» از طریق عشق -خداه الهى و خداه انسانى -ضرورتا مدجد تحقق تجربه معرفت
خدیشلن خدیش است (کایش  .)31 :3193طبق دیدگاه اما «نخسلین تکثری که در عالم وجودد واضوع
شد همین کثرت اسمایی و صفاتی بدد که در حضرت عزمی و مقا واحدیت جمعی واضع گردید و
این خزیفه الهی در صدرت تعین های اسمایی ظهدر نمدد و لباس کثرت را پدشید و جامه صفات را
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

بر خدد بیاراست و این کثرت بدد که مبدأ المبوادی هموه کثورات در عوین حقیقوت و اصول اصودل
اخلالف مراتب وجدد در دو عالم شد» (اما خمیای .)33-33 :3133

اما کیفیت ظهدر کثرت از وحدت را چاین روایت میکاد که «چدن حب ذاتوی تعزوق یافوت
که ذات خدد را در آییاه صفات مشاهده کاد عالم صفات را ظاهر کرد و با تجزی ذاتی در حضرت

«.4أوّل تکثر وقع فی دار الوجود ،هی هذه الکثرة األسمائیة والصفاتیّة فی الحضرة العلمیه ومقام الواحدیّة الجمعیّة بظهور
الخلیفة اإللهیة فی صور التعیّنات األسمائیّة ،و تلبّسه بلباس الکثرات و اکتسائه بکسوة الصفات .و هذه الکثرة هی مبدأ
مباديء کلّ کثرة وقعت فی العین ،و اصل اصول االختالف لمراتب الوجود فی الدارین».
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واحدیت تجزی کرد .نخست در آییاه تما نما و سپس در آییاههای دیگر به ترتیبی که اسلحقاق آن
زیادتر بدد و پس از این حب ذاتی تعزق یافت تا ذات خودد را در عوین مشواهده کاود لوذا از پشوت
پرده های اسماء در آییاه های خزقی تجزی کرد و در اثر این تجزی بدد که عدالم با ترتیوب و نظموی
خاص در آییاه های وجدد تجزی کرد» (اموا خمیاوی  )11 -11 :3133بور اسواس مطالوب فودق ،اموا
خمیای به زیباترین و دضیق ترین بیانات عرفانی تا سر حد امکان مراحل ظهدر حضرت حوق و رابطوه
ظهدرات را با مقا غیب الغیدو ،و اسماء و صفات را با ذات احودیت بیوان کوردهانود و چگودنگی
صدور کثرات از ذات احدیت و جمع بین کثرات و وحدت در تمامی مراحول اسوماء و صوفات را
شرح دادهاند.

تشبیه و تنزیه
اما خمیای در بحث تامیه و تشبیه ،صریح و روشن با اهل عرفان و تصدف همراهی مویکاود و راه
حلهای مدرسی ملألهان مسزمان را مردود میشمرد .وی ،پس از نمایانودن آگواهی عمیوق خودد از
مشکل ابنعربی در جمع میان تشبیه و تامیه ،میکدشد برای حل این مشکل راه حزّی ارائه کاود .از
نظر ایشان تامیه یعای تصدیر و تصدّری از خدا که بر طبق آن ،خدا مطزقا غیر ضابل مقایسه با جهان و
مغایر با آن است ،و تشبیه یعای تصدیر و تصدّری از خدا که بر طبق آن ،خدا کموابیش شوبیه عوالم
میشدد که به تعبیر یکی از دانشمادان معاصر ،دیالکلیو

عرفوانی اسوت .چاوین دیوالکلیکی حوائم

مدضعیّت مهمّی در گفلار ابن عربی است و سپس تدس پیروان وی در به عقد هم درآوردن فزسفه و
عرفان دنبال شده است (کایش .)31 :3193اما خمیای شباهت و اخلالف در صوفات را ماشوأ تشوبیه و
تامیه در مقا حضرت حق و مدجددات دانسله و در شرح دعای سحر در تدضیح «الزهم انوی اسوئز

« .4لمّا تعلّق الحب الذاتی بشهود الذات فی مرآة الصفات ،أظهر عالم الصفات؛ و تجلّى ،بالتجلّی
الذاتی ،فی الحضرة الواحدیّة فی مرآة جامعة أوّال؛ و فی مرائی أخرى بعدها ،على ترتیب
استحقاقاتها و سعة المرآة و ضیقها .و بعد ذلك تعلّق الحبّ برؤیتها فی العین؛ فتجلّى فی المرائی

( س)

الخلقیّة من وراء الحجب االسمائیّة ،فأظهر العوالم علی الترتیب المنظّم؛ و ظهر فی المرائی».

وحدت و كثرت وجود در انديشه ابن عربي و امام خميني

خزقت و ساری و جاری در آن است .اما برای جمع میان این دو(تشبیه و تامیه) ،به شیدهای ملدسل
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من جمال
نمدی

باَجمزه ،و کل جمال

جمیل »...میگدید :بدان که وجدد هر چه بسی تر و به وحدت

تر باشد کثرات را شامل تر و احاطه اش بر اشیاء ملضاد تما تر خداهد بودد و اشویایی کوه در

عالم زمان ملفرضاد و از یکدیگر جدا هسلاد در عالم دهر مجلمعاتاد و در گردهم ،و اشیایی کوه در
عالم خار ملضاد و ضد یکدیگرند ،در وعاء ذهن مالئم همدیگرند و اشیایی که در نشئه اولوی بوا
یکدیگر اخلالف دارند در نشئه آخرت با هم ملفقاد .همه ایاها به آن جهت است که ظورفهوا هور
چه به عالم وحدت و بساطت نمدیکلر باشود وسعلشوان بیشولر خداهود بودد ...باوابراین ،آن حقیقوت
وجدد که از همد تعزقات مجرد است و عین وحودت و صورف نودر اسوت؛ بسوی الحقیقوه و عوین
وحدت و ندر مح

است که هیچ گدنه شائبه ظزمت ،عد و کدورت نقص در او نیست و از این

رو همه اشیاء است و هیچ ی

از آنها هم نیست (اما خمیای .)31-33: 3131

مراتب وجود
اما خمیای تحت تأثیر مکلب ابن عربی سزسزد مراتب وجدد را نلیجد تحقّق اسماء الهی میداند .در
حقیقت آنچه در عالم وجدد و شهدد ظهدر کورده اسوت ،همگوی اسوماء الهوی اسوت و هور اسومی
عالمت و مظهر پروردگار خدد است  .ایشان در آثار خدیش از مضمدن و مفهد «حضرات الهوى»
یا «ربدبى» اسلفاده کردهاست .از نظر او ،حضرات مراتبی هسلاد که ذات ملعال به صدرت پیاپى در
آنها ظهدر مىکاد و سپس به تدریج از کاه ذات به عالم شهادت و اعیان خارجی درمىآید .اما با
نظریه ابن عربى در مدرد دو گدنه اعلبار وحدت تدافق دارد :وحدت مطزق غیور ضابول ادراک ازلوى
یا«حضرت احدیّت» و دیگر تامل و تعیّن آن در حضرت «واحودیت» .در واضوع حضورت واحودیت
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

چیمى نیست ،جم تجزّى خالضه ازلى که باعث ظهدر کثرت صدرى اشیاء و پدیدههاى عالم خزقوت
گردیده است .اما همچدن ابن عربی معمدال این دو حضرت را با دو نحوده فوی
ترتیب فی

اضدس و فی

الهوی ،یعاوی بوه

مقدس ،مرتب میدانود .در دیودگاه اموا  ،حضورت واحودیت و فوی

مقدس ،بمرگترین معمای هسلیاند؛ زیرا در ایاجاست که وحدانیت وجدد مطزق ،در رشلهای از

 ...« .4ان سلسلة الوجود و مراتبها و دائرة الشهود و مدارجها و درجاتها کلها اسماء إلهیة؛ فإن االسم هو العالمة ،و کل
ما دخل فی الوجود من حضرة الغیب ،عالمة بارئه و مظهر من مظاهر ربه» (امام خمیني .)11 :41 9
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تجزّیات بعدی ،در مراتب مخلزف وجدد خارجی تحقق ،تعیّن ،و تکثّر مییاباد

(کایش.)33 :3193

عاشقانه است ،که خصدصا در اشعار ایشان مجال ظهدر یافله است .از نظر وی چدن خداونود جوان
جهان و تاها مؤثر در وجدد و دادرس مدجددات در رسیدن بوه کموال حقیقوی شوااخله شودد ،پوس
سماوار است که انسان در مقا نظور و عمول ،تسوزیم محو
شااخت ،خداوند احد و واحد را حقیقت مح

فرموان او باشود و در حودزة اندیشوه و

و ماسدا را مَجاز و سایه و سراو ببیاود و در عوالم

هسلی تاها ذات احدی را شوهدد نمایود و چشوم دل بوه روی او بگشواید .بودین ترتیوب از رهگوذر
هماهاگی ادراک عقالنی و ضزبی یا هماهاگی اندیشه و شهدد بر محدر ذات اضدس ،درخت اندیشود
تدحیدی رشد نمدده و ثمرات آن به بار مینشیاد:
آنروز که عاشق جمالت گشلم

دیداند روی بیمثالت گشلم

دید نبدد در دو جهان جم تد کسی

بیخدد شد و غرق کمالت گشلم
(اما خمیای و)330 :3133

مرگ است اگر هسلی دیگر بیای

بددی جم بدد او نباشد هرگم
(اما خمیای و)339 :3133

در این عرصه است که مدحّد دلبسلد اوست و غیر وصل او هدسی در سر نمیپرورد:
پرده از روی بیاداز بجان تد ضسم

غیر دیدار رخت مزلمسی نیست مرا
(امام خمینی

ب

)1 : 83

این دلبسلگی و دلدادگی ،باطن عشق است و عاشق از رهگذر این عشق ،جم تقرو و وصال و
شهدد نمیطزبد و جات و حدر و ضصدر نمیجدید .تاها در این جهوانبیاوی تدحیودی و خداشااسوی

 .برای نمونه...« :یقال لها الحضرة باعتبار حضورها فى المظاهر و حضور المظاهر لدیها ،فانّ
العوالم محاضر الرّبوبیّة و مظاهرها و لذا ال یطلق على الذّات من حیث هى الحضرة لعدم ظهورها و
حضورها فى محضر من المحاضر و فی مظهر من المظاهر و امّا المقام الغیب األحدى فله األسم و
المظهر و الظّهور حسب األسماء الذّاتیّة و الرّابطة الغیبیّة األحدیّة بینها و بین الموجودات بالسّرّ

( س)

الوجودى الغیبى»...

(امام خمینی.)8 : 141

وحدت و كثرت وجود در انديشه ابن عربي و امام خميني

عاشق روی تدا ای گل بیمثل و مثال

بخدا غیر تد هرگم هدسی نیست مرا
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مدحّدانه است که آدمی اندیشههای مدهد و مشدّش را رها کرده و افکار خدد را بر پاید محکوم و
اسلدار باا میکاد و به آرامش ابدی میرسد:
به تد دل بسلم و غیر تد کسی نیست مرا

جم تد ای جان جهان دادرسی نیست مرا

مده از جات و از حدر و ضصدر خبری

جم رخ دوست نظرسدی کسی نیست مرا
(اما خمیای و)13 :3133

ما ندانیم که دلبسلد اوئیم همه

مست و سرگشلد آن روی نکدئیم همه
(اما خمیای و)393 :3133

چیم مشهدد

در نگاه اما  ،تما کثرات جزداتی هسلاد که نشان از صاحب جزده دارند .تاها ی

عالم است .کثرات ،آیاتِ حاکی از اویاد که از او خبور مویدهاود و از خودد هویچ ندارنود و ارزش
انسان در این است که حاصل زندگیاش این بیاش و باور باشد:
حاصل کدن و مکان ،جمزه زعکس رخ تدست

پس همین بس که همه کدن و مکان حاصل ما
(امام خمینی

ب

)14 : 83

پس آن دلبر پرده نشین از پس حجاو برون میآید و عاشق با دل آیاهدار ،ندر او را در هسولی
مشاهده میکاد:

دلبر پردهگی از پرده برون خداهد شد

پرتد ندر رخش در دو جهان خداهی دید
(امام خمینی

ب

) 3 : 83

اما با آنکه آن دلربا صد هماران جزدهگری میکاد باز در نقاو است .عجب که این زیبارو هم
پرده نشین است و هم بیحجاو:
ای خدو رخ که پردهنشیای و بیحجاو

ای صد همار جزدهگر و باز در نقاو
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(امام خمینی

ب

)14 : 83

ج) جمع بندی ونتیجهگیری
تأثیر ابن عربی و مکلب او بر اندیشه و نظا عرفانی اما خمیای غیرضابل انکوار اسوت .اموا در آثوار
خدد به طدر مکرر و ملدالی از نظریات و اصوطالحات ابون عربوی بهوره بوردهاسوت .اگور بخوداهیم
دیدگاه جهانشااخلى اما خمیاى را خالصه کاویم ،موىتودانیم بگودییم ایشوان نیوم ماناود بسویارى از
اسالف خدد در مکلب ابن عربی ،جهان (ماسدى اهلل) را پرتدى مىداند از عزم حق به ذات خددش
و تجزّى ذاتى ربدبى در خأل ازلى که در هدیات و پدیدههاى عالم وجدد ،بوه تودریج تعویّن یافلوه و
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ظاهر کثرت عبدر میکاد و به باطن وحدت میرسد و درمییابد کثورت اعلبواری و عودمی اسوت،

مقاله

سپس تدس ابااء بشر در عالم هسلى ادراک مىشدد .اما عارف کامل کسی اسوت کوه چشومش از
وحدت اصیل و حقیقی است.
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