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 :چکیده
رود که از طريق آن چگونگي خلقت عاالم ماورد مبحث تجلّي يکي از مباحث مهم در عرفان اسالمي به شمار مي

بر طبق اين نظريّه، وجود، يکي است و آن تنها وجود حضرت حق اسات و هماک کاارات و عاوالم، در . گيردبحث قرار مي

تعمّق در مبحث تجلّي، يکي از راههاي دستيابي به توحياد حقيقاي . روندآن وجود حقيقي به شمار ميحقيقت تجلّياتِ 

در دين اسالم و قرآن کريم نيز، فهم درست سوره اخالص به عنوان راهاي باراي درت توحياد حقيقاي . رودبه شمار مي

عرباي و برخاي شاارحان او از ايان ساوره، بار از اين رو، در پژوهش حاضر به بررسي تفاسير عرفاني ابن . بيان شده است

هاي تفسيري وي در اشعار و آراء شااعراني پرداختاه شاده اساس مبحث تجلّي و سپس، ميزان انعکاس و بازتاب ديدگاه

ابان عرباي در تفساير آياه ن سات . رونادکه به نوعي از مکتب ابن عربي تأثير پذيرفته يا از شارحان آثار او به شمار ماي

را نشاان از مقاام واحاديّت و تجلّياات اساماصي و  افاتي حاق « اهلل»را به مقام ذات تعبير کارده و « هو»د، سوره توحي

 .همين مطالب با به کارگيري عينِ ا طالحِ خاصِ ابن عربي، در ادبيات عرفاني فارسي بازتاب يافته است. دانسته است

هااي تفسايري ابان عرباي بسياري از ديادگاه شود که شاعران و عارفانبر اساس نتايج اين پژوهش، مش ص مي

اي، شيخ محمود شبساتري، شااه نعمات اهلل توان به ف رالدين عراقي، اوحدي مراغهاند که از آن جمله ميتأثير پذيرفته

دليل اين امر بساامد باا ي اساتفاده ايان شااعران از . ولي، عبدالرحمن جامي، بيدل دهلوي و  اصب تبريزي اشاره کرد

ت ويژه و خاص ابن عربي همچون، مقام ذات، احديّت، واحديّت و اماال آن اسات کاه ايان ا اطالحات را ابان ا طالحا

 . عربي به منظور شرح و بسط مبحث تجلّي، مورد استفاده قرار داده است
 

 . سوره توحيد، تفاسير عرفاني ابن عربي، تجلّيات الهي، ادبيات عرفاني فارسي: هاواژه کلید

 مهمقد
 

تجلّي، يکي از مباحث مهم در عرفان اسالمي است که از طريق آن، هم چگونگي آفرينش عالم هستي و 

گردد و هم، مراحل سلوت عارفان از عالم کارت تا و ال با حضرت حق، مورد بحث قرار پيدايش کارات توجيه مي

 . کنندتقسيم مي« در قوس  عودتجلّي »و « تجلّي در قوس نزول»از اين جهت، تجلّي را به دو دستک . گيردمي

چون خداوندي است که در طي آن، حضرت حق از منظور از قوس نزول، مراتب پيدايش عالمِ کارات از ذاتِ بي

کند که در اين مقام، اسماء مقام غيب الغيب و ذات مطلق که در آن هيچ دانشي راه ندارد، به مقام احديّت تجلّي مي

پس از آن، اسماء و  فات خداوندي حالت تفصيل به . يابنددماجي وجود و ظهور ميو  فات حق تعالي به حالت ان

شود و در همين مرحله است که اعيان ثابته موجودات در حضرت گيرند که از آن به مقام واحديّت تعبير ميخود مي

عالم )روت، ملکوت و ناسوت شوند که در مرحله بعد به اقتضاي استعداد اين اعيان ثابته، عوالم جبعلمي حق ايجاد مي

، مسير استکمالي و  عودي است که سالک الي اهلل براي «تجلّي در قوس  عود»امّا منظور از . آيندپديد مي( ماده

 . پيمايد تا از طريق تجلّيات افعالي و  فاتي، سرانجام به تجلّي ذاتي و فناي در حق دست يابدو ال به حق مي
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يان خالق و م لوق، همواره مورد توجّه عارفان بوده است؛ به طوري که در اقوال تجلّيات حق تعالي و رابطک م

در اين ميان اوّلين . توان اين انديشه را به  ورتهاي گوناگون رديابي نمودپراکندة به جا مانده از عارفان ن ستين مي

 . عارف مشهور قرن هفتم بودپرداخت، ابن عربي، « تجلّي»عارفي که به  ورت ساختارمند به بحث دربارة نظريک 

ابتکار ابن عربي در آن بود که مباحث پراکندة عارفان پيشين را که اغلب به  ورت تمايلي و رمزي بيان شده 

و اماال آن بيان نمود « حضرات خمس»، «اعيان ثابته»، «واحديت»، «احديّت»بود، در قالب ا طالحات خا ي چون 

سط ساير عارفان به اجمال و اشاره بيان شده بود با د يل عقلي و فلسفي مورد و مباني شهودي مبحث تجلّي را که تو

اي به شرح وي در همک آثار خود به گونه. بحث قرار داد و به بيان مباني و استد  ت عقلي مبحث تجلّي پرداخت

از جملک اين . في کرده استتجلّيات حضرت حق پرداخته و بر اين اساس، عالم را لمعات و انوارِ ذاتِ  يتناهي حق معر

هاي وي در سراسر آن آشکار است و آثار، فتوحات مکيّه، فصوص الحکم، رساصل و تفسير عرفاني اوست که ديدگاه

عربي ا طالحات خاصِ خود چون توان در تفسير سوره توحيد يافت که گويي ابنبارزتر از همه، اين نمود را مي

 .را از اين سوره عظيم الشأن اخذ کرده است«  فاتي»و « ماييتجليات اس»و « واحديّت»و « احديّت»

در اين نوشتار برآنيم تا مباني نظري مبحث تجلّي را براساس ا طالحاتي که ابن عربي وضع کرده، از طريق 

-تفاسير او از سوره توحيد، دنبال کرده و سپس، به بيان چگونگي بازتاب اين ديدگاهها در ادب عرفانيِ فارسي و علي

در ادامه، براي آشنايي با امّهات مبحث تجلّي از . اند، بپردازيمال صوص، شاعرانِ عارفي که پيروِ مکتب عرفاني او بوده

ديدگاه ابن عربي، شرح م تصري از مباني اين نظريه اراصه خواهد شد و سپس، به بيان اهمّيت و شأن عظيم سوره 

 .تر گرددي به اين سوره و است راج ا طالحات مبحث تجلّي از آن روشنعربپردازيم تا علّت توجّه ويژة ابنتوحيد مي

 «تجلّی»مختصری دربارۀ 

« جال»اين کلمه را اشتقاق يافته از ( 399،ص2931زوزني، . )در لغت به معناي آشکار شدن و انکشاف است« تجلّي» 

از نظر عرفان اسالمي دو ديدگاه دربارة معناي ا طالحي تجلّي  (2411،ص1،ج2911مستملي ب اري،.)انددانسته

ن ست، تجلّي از منظر معرفت شناسانه و ديدگاه عارفاني که تجلّي را نسبت به وجود سالک در نظر . وجود دارد

بر طبق اين نظر ( 213،ص2913کاشاني،. )اندتعالي بر دل سالک دانستهاند و آن را انکشاف شمسِ حقيقت حقگرفته

د به حکم اقبال، بر دل مقبالن کي بدان شايستک آن شوند که به دل مر حق را تجلّي تأثير انوار حق باش»

سراج، طوسي، .)«هاي مقبالنتابش نور لطف الهي است بر دل»؛ يا (401،ص2943هجويري،.)«ببينند

 ( 930،ص2931

: ؛ همچنين134 ،ص1ق، ج2119ابن عربي، . )تر، در اين ديدگاه، تجلّي کشفِ انوار غيبي بر دل استبه عبارت ساده 

چون تابان گردد عاشق از تابش آن ناتوان گردد، »اند که اين نوع تجلّي را چون برقي دانسته( 33،ص2939 هيجي، 

در اين نوع تجلّي است که ( 911،ص2931انصاري، .)«خواهد که همگي جان گردد و مرد در آن ميان نهان گردد

همين مفهوم از . خودي و پيوند بي واسطه با معبود است بحث فناي سالک مطرح مي شود و اينکه خواهان محوِ

کنند و معتقدند که در اين تجلّي حجابي که از طريق تجلّي است که عرفا از آن به تجلّي در قوس  عود تعبير مي

؛ 211،ص2932کالبادي،. )شودخيزد و سالک به شهود ناصل مي فات بشري ميان بنده و حق ايجاد شده برمي

 (411،ص2931سهروردي،

تمييز ذات را در هر مرتبه و حضرتي از مراتب و »از اين منظر، . ديدگاه ديگر دربارة تجلّي از نظر وجود شناسانه است 

-از اين تجلّي به تجلّي در قوس نزول نيز تعبير مي( 91،ص2930جامي، ) «گويندحضرات، تجلّي و تعيّن و تنزّل مي

لي به واسطه حبّي که به ذات خويش داشت، خواست تا خود را در آينک افعال کنند؛ زيرا برطبق اين تجلّي، حق تعا

 ( 113،ص2932؛ نسفي،230،ص1، ج2119ابن عربي، . )خويش مشاهده کند، لذا با نفس رحماني عالم را پديد آورد
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ز آيات سوره مبحث تجلّي داراي ا طالحات ويژه و منحصر به فردي است که در ادامه، ضمن بيان تفاسير ابن عربي ا 

توحيد و به اقتضاي مباحث مربوطه به توضيح هر يک از آنها خواهيم پرداخت و در ضمنِ هر قسمت، چگونگي بازتاب 

 . آنها را در ادبيات عرفاني فارسي بررسي خواهيم کرد

 سوره توحید و شأن و فضیلت آن

-فضيلت اين سوره تا حّدي است که آن را معادل ثلث قرآن دانسته. سوره توحيد  د و دوازدهمين سوره قرآن است 

-معرفتِ ذات حق: برخي از علما معتقدند که علّت اين امر آن است که فوايد قرآن، مشتمل بر سه دسته است. اند

و، و از جهت آنکه سورة توحيد متضمن يکي از اين هاي اتعالي و معرفت  فات و اسماء او و معرفت افعال و سنّت

آن را برابر ( ص)تعالي و همان تقديس حضرت حق است، بنابراين حضرت رسول فوايد است و آن معرفت به ذات حق

 (.431: 1ق، ج2121نيشابوري، ) اندثلث قرآن نهاده

 بر توحيد است و اينکه از حضرت رسول چون اساس دين و اساس وجود. اندسوره توحيد را گاه، سوره اساس ناميده 

-ابن. )است «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، گانهاساس آسمانهاي هفت گانه و زمين هاي هفت: نقل شده که به أنس فرمود( ص)

به جهت آنکه بنده را از شرت يا از . است« سوره اخالص»مشهورترين نام اين سوره، ( 130ص،1ق، ج2111عربي، 

لَيسَ لِلحقِ وَ فٌ جامعٌ لِبيانِ األحديکِ و الصِّفاِت »: الحکمبه تعبير قيصري، شارح فصوص. کندميآتش دوزخ خالص 

 1«لذلک تُسّمي سورة ا خالصِ لکونها خالصکً هلل. الّا هذه السوره. الابوتيک و األضافيک و السلبيک، في شيءٍ مِنَ القرآنِ

د را به دليل آنکه تمام آن، درباره خداوند است، سورة اخالص و از اين منظر، سورة توحي( 139 ،ص2934قيصري، )

 .اندناميده

علّت نامگذاري آن به سوره . اندسوره توحيد را به نامهاي ديگري چون سوره تفريد، تجريد، نجات و و يت هم گفته 

. به حق تعالي حا ل کند اند که هرکس آن را قراصت کند، از اولياءاهلل گردد يا معرفتو يت را از آن جهت دانسته

اند و اين به استناد حدياي از حضرت سوره توحيد را سوره نور هم ناميده( 434- 431 ،  ص1ق، ج2121نيشابوري،)

 (434،ص1همان، ج. )است قل هو اهلل احدبراي هر چيزي نوري است و نور قرآن، : است که فرمودند( ص) رسول

حدّي مش ص گرديد، به تفسير آيات اين سوره مبارت بر اساس حال که منزلت و شأن اين سورة عظيم تا 

-مبحث تجلّي، از ديدگاه ابن عربي و برخي شارحان او، و سپس بررسي بازتاب آنها در ادبيات عرفاني فارسي مي

 .پردازيم

 به مقام ذات « هو»تفسیر  -1

منظور از حقيقت . ت احديک  رف استعبارت از حقيق« هو»معتقد است که  ،قل هو اهلل احدابن عربي در تفسير آيه  

کِ  الحَقيقَکِ عَنِ  عِباَرةٌ هُوَ،»: گويد« هو»عربي در تفسير چنانکه ابن. احديک  رف، ذات بدون اعتبار  فات است  األحَدّيَ

قيصري نيز در (. 113، 1ق، ج2111عربي، ابن) 4«.هُو إلّا يَعرِفُها    ِفَک، اَعتِبارِ بِال ِهيَ حَيثُ مِن الذّاتُ: أي الصِرفَک

 شيرُيَ« وَهُ»فظ ن لَإفَ. أَحَدٌ لْ هُوَ اهللُقُ»: گويدرا نشان مقام ذات دانسته و مي« هو»تفسير ابن آيه، همچون ابن عربي 

اي که بر همچنين عالمه آشتياني در مقدمه(. 14: 2934قيصري، ) 1«ههلَ سمَن   اِأى إلَ شيرُ يَ وَ . اتِى الذّإلَ

                                                           
ثبوتیه و سلبیه حق را جامع باشد، در همه قرآن جز این سوره نیست و از این رو آن را سوره اخالص نامیده اند؛ زیرا وصفی که بیان احدیّت و صفات  1

 (113: 4931موحد، . )سرتاسر آن تنها درباره خداوند است و اختصاص به او دارد

 .کسي به اين مرتبه شناخت ندارد، مگر خود حق تعاليهر . عبارت است از حقيقت احديک  رف، يعني ذات از جهتِ بدونِ اعتبار  فت« هو» -4
تعبير به مقام از باب )مقام  در آن. اند از احديت بقابليک ا ولى و ا ل األ ول و تعين اول تعبير کرده و ؛مشير به ذات است« قُلْ هُوَ اهلل أَحَدٌ»در « هو» -1

ظهور و بطون در سطوت ذات مندمج بود نام عينيت و غيريت و اسم و رسم و که احديت و واحديت در وحدت ذات مستجن و حکم ( ضيق تعبير است

 (.112 ،ص2934 ،يانيآشت. )دنعت و و ف ظهور و بطون و کارت و وحدت و وجوب و امکان منتفى بو
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هو، قهراً، اشاره »: نوشته است بر اين نکته تأکيد کرده و معتقد است که( از شارحان ابن عربي) ابن ترکه تمهيدالقواعد

 (.10: 2910آشتياني، ) «تمقام ذاه است ب

مقام ذات که در تفسير ابن عربي از آن س ن رفته، مقامي است که از ديدگاه وي تجلّي ندارد؛ امّا مصدر همک  

در تمامت مراتب موجودات مفصّل است در اين مرتبه مجمل است، کالشَّجَرَة فِي النَّواه و هرچه »تجلّيات است و 

براي فهم (. 200،ص2939 هيجي، .)«اند و هيچ شيء بيرون از اين مرتبه نيستمجموع عوالم، تفصيل اين مرتبه

م تصري درباره مراتب وجودي از  بهتر مقام ذات و ساير ا طالحات به کار رفته توسط ابن عربي،  زم است در ابتدا،

 .اين مراتب در عرفان نظري به حضرات خمس مشهورند. ديدگاه وي بحث شود

و در ا طالح ( ذيل حضرات: 2933ده دا، . )حضرت در لغت به معناي پيشگاه و محضر و نزديکي و قرب است 

ر حق و جمال و کمال يعني چيزي که محل حضور و ظهو»است؛ « مظهر»همان « حضرت»عرفاني منظور از 

اند که دانند و از اين رو، همک اشياء حضرتگاه حق ميعارفان، موجودات را جلوه( 923،ص2931کاشاني، .)«اوست

گاه باشد که تعيّن »: گويدجامي دربارة حضرات خمس چنين مي. اندمحل حضور شئونات و تجلّيات خداوند گرديده

ند و مراتب کليّه را منحصر در پنج مرتبه دانند و آن را حضرات خمس اوّل و ثاني را مرتبک واحده اعتبار کن

قابل ذکر است که ا طالح مذکور، اوّلين بار توسط شارحان ابن عربي مطرح شده نه ( 90، ص2930جامي،.)«خوانند

س اوّلين بار در ا طالح حضرات خم[ امّا. ]توان در کتاب انشاء الدواصر او يافتاگرچه فکر اوّليّک آن را مي»خود وي، 

 (ذيل حضرات خمس: 2931کرباليي، . )به کار رفته است« آثار  درالدين قونوي

ن ست، حضرت غيب است که »: برخي معتقدند. نمايدترتيب اين حضرات در نظر شارحان اندکي متفاوت مي 

تنزّل؛ سوم، عالم ماال  به تجلّي اوّل و دوم؛ دوم، مرتبک ارواح است که تابع مرتبک غيب است در -حضرت ذات است

است که در تنزّل تابع مرتبک ارواح است و در تصاعد فوق عالم حس؛ چهارم، عالم شهادت و حس است و اين از 

حضرت عرش رحماني است تا به مرکز خات؛ پنجم که جامع ايشان است، تفصيالً حقيقتِ عالم و اجماً ،  ورت 

 (43 ،ص2934قونوي، .)«عنصر انساني که جامع چهار حضرات با ست

اوّل، مرتبک ذات احديّت؛ ديگر، مرتبک ذات الهيّت که حضرت واحديّت است و مرتبک »از نظر گروهي ديگر از عارفان،  

ارواح مجرّده و مرتبک نفوس عامله که عالم ماال است و عالم ملکوت است و مرتبک ملک که عالم شهادت است و 

اند و مراتب شش؛ زيرا ه مجال مجموع و  ورت جمعيّت است و مجال پنج گفتهمرتبه کونِ جامع؛ يعني انسان کامل ک

شود مراتب، و ذات احديّت مجالي شيء نه، زيرا اعتبار تعدّد ا ال است و به مظهر، ظاهر مي« مظهر»که مجال، 

 (11، ص1، ج2943شاه نعمت اهلل ولي، .)«نيست، بلکه اعتبار ذات احديّت، سلب اعتبارات است

اما آنچه در ميان اکار شارحان آثار ابن عربي . شوداين تقسيم بندي در آثار شارحان به  ورتهاي م تلف ديده مي 

، عالم (مقام ذات) حضرت غيب مطلق: مورد قبول قرار گرفته، اعتقاد به پنج حضرت ا ليّه و عالم کليّه است، شامل

و عالم انسان کامل، که جامع چهار حضرت ( عالم اجسام) ملک، عالم (عالم ماال) ، عالم ملکوت(عالم ارواح) جبروت

 ( 23، ص29؛ بابا رکنا، 90،ص2930؛ جامي،10،ص2941؛ آملي، 3،ص2911پارسا،: ت. ر. )ماقبل نيز هست

« هو» چنانکه از مباحث فوق پيداست ن ستين مقام در حضرات پنج گانک فوق، مقام ذات است که ابن عربي کلمک 

حقِّ مطلق در اطالق خود، مصدر تجلّيات »در اين مقام، . را نشان از اين مقام دانسته است« هلل احدقل هو ا»در آيه 

چنين است . آينداست و تجلّيات هر يک نسبت به تجلّي پيشين، منفعل و نسبت به تجلّي پسين، فعال به شمار مي

عالم جبروت مظهر عالم اعيان ثابته؛ عالم  که عالم ملک، مظهر و آينک عالم ملکوت است؛ عالم ملکوت، مظهر جبروت؛

: 21، ج2934دادبه، ) «رود؛ و سرانجام واحديّت مظهر احديّت به شمار مي(واحديّت)اعيان ثابته مظهر اسماء الهي 

به طور کّلي و به حسب هويّت خود، استحقاق جميع اسماء و  فات ( مطلق ذات)مقام ذات غيب الغيوب (. ذيل تجلّي
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جيلي، بي تا، . )شودارد و به جهت طلب ظهور آن اسماء و کما ت به  ورتهاي مقتضي، متصوّر و ظاهر ميکماليه را د

 (. 12،ص 2ج

دانسته شده و ابن عربي معتقاد « هو»در تفسير ابن عربي، چنانکه پيش از اين گفتيم، مقام ذات تعبيري براي کلمک  

ايان . سات و تنهاا خداوناد بار آن احاطاه و شاناخت دارداست که اين مقام در حيطک شناخت و ادرات هيچ کس ني

از آن جملاه ف رالادين عراقاي کاه شااگرد . ديدگاه ابن عربي، در ادبيات عرفاني فارسي انعکاسي بسيار گسترده دارد

 :گويدباره چنين ميبالواسطک  درالدين قونوي است، در اين

 اي مقدّس ذات تو از و ف هر ناپات و پاات

 

 تو از نعت ناادان و خبيار وي منزّه و ف 

  
 

 ( 39 ،صتاعراقي، بي)  

 

 

چنانکه پيداست عراقي نه تنها ذات حق را از حيطک ادرات بشر بيرون دانسته، بلکه  فات او را نيز منزّه و برتر از آن  

وي در جاي ديگري نيز ذات حق را نور قدس خوانده که در آن . چيزي ذکر کرده که کسي بتواند به نعت آنها بپردازد

 :چون و چرا راه ندارد

 ايي ساوختهنور قدست خرمن چون و چر

 

 خنجر و افت سارِ وهام و بياان انداختاه 

 
 

 

 ( 39 ،صهمان)  

 

 

 :اوحدي مراغه اي نيز با  راحت بر ناتوانيِ عقل و خرد در ادراتِ ذات تأکيد کرده است 

 خااااااااارد ادرات ذات او نکناااااااااد

 

 فکااااار ضااااابط  ااااافات او نکناااااد 

 ( 113،ص2911اوحدي، )   :و يا 
 کااس خبااردار کناااه ذات تااو نيسااات

 

 کااس واقااف  اافات تااو نيسااتفکاار  
 ( 113 ، صهمان)    

کند که هايچ کاس جاز ناام، چيازي از آن وي براي تبيين غيرقابل و ول بودن مقام ذات، آن را به عنقا تشبيه مي 

 :گويدداند و چنين ميمي« هو»اوحدي همچون ابن عربي، مقامِ ذاتِ غيرقابل ادرات را تفسيرِ کلمک . 3نشنيده است

 اسااات کبرياااا ن جيااارپلنگاااي « هاااو»

 

 نهنگاااااي اسااااات کايناااااات اوباااااار«  » 

 دهاااان باااااز کاااارده درياااااوش«  » 

 

 عنقااااااواردم انااااادر کشااااايده « هاااااو» 

 (41، صهمان)    

. کنادرا نشان از مقام غيابِ ذات دانساته و آن را غيرقابال شاناخت معرفاي ماي« هو»جامي نيز در سلسلک الذهب،  

چاون آن ذات مقادّس از چناد و . رسادو ظلم به حضرت حق به نظر مي چنانکه پرسش از کيفيّت آن نيز نوعي ستم

 :چون مبرّا و برتر است

 قاادس ذاتااش چااو برتاار از کَيااف اساات
 

 گفاااتن انااادر او حياااف اسااات کَيااافَ هُاااو 
 چااون نااه نااوع آمااد و نااه جاانس او را 

 

 ...را؟ « هااو»پااس چااه معنااي ساا الِ مااا  

 شاااناس غياااب ذاتکفايااات ز « هاااو» 

 

 
 

 ذوات قيااااااسمکااااانش بااااار دگااااار  

 

 
 

 (1،ص2912جامي، )   

   

                                                           
 :چنانکه حافظ نيز دراين باره گويد 3

 عنقا شکار کس نشود دام باز چين
 

 کانجا هميشه باد به دست است دام را 
 

 (3،ص 2934افظ شيرازي، ح)
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. پيداست که جامي دليل غيرقابل ادرات بودن مقام ذات را از آن جهت دانسته کاه ايان مقاام، ناوع و جانس نادارد 

امّا شيخ محمود شبستري، دليل اين امر را بي ضدّ و . توان کردبنابراين، س الي در مورد چگونگي و چرايي آن نيز نمي

شوند و چون ذات حق، همتا و ضدّ ندارد، بناابراين داند؛ زيرا اشياء به وسيلک ضدّ خود شناخته ميذات مي مانند بودنِ

 :گنجددر حيطک ادرات و شناخت نيز نمي

 ظهاااور جملاااک اشاااياء باااه ضااادّ اسااات

 

 ولااي حااق را نااه ماننااد و نااه نِاادّ اساات 

 چاااو نباااود ذات حاااق را ضااادّ و همتاااا 
 

 نااااادانم تاااااا چگوناااااه دانااااااي آن را 
 ناااادارد ممکاااان از واجااااب نمونااااه  

 

 چگوناااااه دانااااايش آخااااار، چگوناااااه؟ 
(40-13 ، ص2931شبستري، )      

 :به همين دليل از ديدگاه شبستري، انديشه در ذات حق باطل است 

 بااااود در ذات حااااق انديشااااه باطاااال

 

 محااااال محااااص دان تحصاااايل حا اااال 

 
 

 

 (42،صهمان)  

 

 

باه . 3انداز اين روست که اصمک معصومين و به تبع آن عارفان مسلمان، همواره انسان را از تفکّر در ذاتِ حق باز داشته 

 :قول  فاي ا فهاني

 مقام واجب بالذّات و جاي خوف و حاذر

 

 حذر کنيد که اخفاست ايان ساتوده مقاام 

 
 (43،ص2993 فاي ا فهاني، )   

 :چنانکه شبستري گويد. اندميزان بر حذر داشتن از تفکّر در ذات تا حدّي است که گاه آن را گناه دانسته 

 در آ  فکااار کاااردن شااار  راه اسااات 

 

 ولاااي در ذات حاااق، عاااين گنااااه اسااات 

 (42،ص2931شبستري، )    

معرفت به حاق چاه باياد کارد؟ از شود که براي حال که مقام ذات تا اين حد ناشناخته است، اين پرسش مطرح مي 

ديدگاه عارفان، راه شناخت حق، نه از طريق ذات او؛ بلکه از طريق معرفت به  افات وي ممکان اسات و ايان هماان 

و آشاکار « مقاام احاديّت»شاود و آن اي است که در تجلّيات الهي در قوس نزول، از آن به تعيّن اوّل تعبير ميمرحله

 .لي استشدن اندماجيِ  فاتِ حق تعا

 از آیه قل هو اهلل احد« مقام احدیّت»استنباط  -2

-ابن( )نامدمي« احديّت»اي را که در آن، حقيقتِ محصِ غيرمعلوم موردنظر است، مرتبک عربي مرتبهابن 

برخي معتقدند که . توان گفت که احديّت نام ديگر مقام ذات استاز اين نظر مي(. 113 ص،1ق، ج2111عربي،

« مجرّد از همه اسماء و  فات است»اي چندين مرحله است؛ مرحلک ن ست، وحدت ذات است که احديّت خود دار

در مرحلک بعد، يعني احديّتِ  فات و اضافات، تمام حقايق و کليّات اسماء و  فات به (. 293،ص2930عفيفي،)

گويند و معتقدند که مي ورت مندرج در ذات وجود دارند و برخي از شارحان ابن عربي، اين مرحله را الهيّت هم 

الهيّت، عبارت است از احديّتِ جمعِ اين حقايق به تمام و کمال، و معني الهيّت، خدايي است و اهلل، اسم َعلَم است »

 (. 13 ،ص2911جندي، )« احديّتِ جمعِ ذاتي را، نه علمِ ذاتِ ذات

ذات گوييم »در غير اين  ورت، اگر . منظور اين است که حضرت احديّت  فاتي، ذات است به همراه اسماء و  فات 

از  و عَريکً مُجَرَّدَةً عَنِ ا سماءِ وَ الصِّفاتِ وَ النَّسَبِ وَ ا ِضافَاتِ؛. بي اضافت و نسبت، اعتبار هويّت و ذاتيّت غيب باشد

                                                           
 (933،ص2931پاينده، )«.اللَّه ذات في تفکّروا   و ء شي کلّ في تفکّروا»اشاره به حديث  3
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ن است که اين همان مرحله  تعيّ و ؛(جا همان)« اين حيث، علم به ذات نرسد و اشارت و عبارت را بدان راه نباشد

 .پيش از اين درباره آن بحث شد

، وحدت را داراي سه مرتبه دانسته و معتقد است که هر «احديّتِ  فات و اضافات»قونوي در فکوت، براي شرح  

-معرفي مي« واحد»داند و اعتبار آن را وي احديّت  فات را م تص به مرتبه دوم مي. مرتبه نيز داراي اعتباري است

شود و ناميده مي( هانسبت)و اضافات ( هانسبت)که  فتي براي واحد است و به نام وحدتِ نسبت  از آن جهت»کند، 

که ا لِ ا ول اسماء و  فات و نهاد و ريشک وحدت و کارت که معلوم همگان -« اهلل»تعالي از جهت اسم به حق

 (.13،ص2934قونوي، )« نسبت داده مي شود -است 

در آيه قُل هُو اهللُ اَحَد استنبا  کرده باشد؛ چون در « احد»طالح احديّت را از واژه رسد ابن عربي، ا به نظر مي 

(. 113ص،1ق، ج2111عربي،ابن: ت. ر( )ضمن تفسير همين آيه است که به احديّتِ  ِرف نيز اشاره کرده است

ذات و اطالق آن است؛ به  اي است که اعتبارات از آن ساقط است و متعلّق به بطنبرخي معتقدند که احديّت، مرحله

شود تا نسبتِ ثبوت و ايجاب از آن سلب شود و در مرحلک واحديّت است که کارت همين جهت، احد ناميده مي

به عين علم به ذات، عالم است »بنابراين در احديّت، حق تعالي (. 94،ص2931جامي، )آيد اسمايي و  فاتي پديد مي

اجمالي و الحَقُ يَرَيَ الکُلُّ ِفي هَذا المَقاِم رؤيکِ مُفَصَّلِ فِي المُجمَلِ، به و ف به جميع اسما و  فات به وجود جمعِي 

 (.13، صق2931ابن ترکه، ) «عدم تناهي و عدم محدوديّت

ا طالح احديّت نيز همچون مقام ذات در ادب فارساي بازتاابي گساترده يافتاه و بساياري از شااعرانِ عاارف ضامن  

 :اي گويدچنانکه اوحدي مراغه. اندصو يّات اين مرتبه نيز پرداختهاستفاده از آن به شرح خ

 دان ذاتاااااااشاحاااااااديّت نشاااااااان 

 

  ااااااااااامديّت در  ااااااااااافاتش دان 

 (3 ،ص2903اي، اوحدي مراغه)    

 :اهلل ولي نيز احديّت را مقامي معرفي کرده که در آن شيء،   شيء استشاه نعمت 

 بدان که در احديّت که شايء،  شايء باود
 

 شااايدغياار نقطااک ا االي شاايء نماايبااه  
 

 (332،ص2912اهلل ولي، شاه نعمت)   

 :از اين رو، وي نيز احديّت را نام ديگر ذات به شمار آورده که در آنجا از اسم و  فت و چون و چرا خبري نيست

 ذاتِ احااااااديّت اساااااات اياااااان ذات
 

 باااي اساااام و  ااافت، کجاساااات آيااااات 
 (322،صهمان)    

اند، چنانکه برخي احاديّت را هماان بنابراين، در مقام احديّت،  فاتِ حق هنوز به  ورت تفصيلي و آشکار پيدا نشده 

برخاي نياز معتقدناد کاه در . اندمقامِ ذاتِ مطلق و بسيط فرض کرده و هرگونه انتساب  فات را نيز از آن نفي کرده

 ت الهي از طريق کاارتِ  افاتي پديادار شاده اسات، چنانکاه مرتبک احديّت که تجلّي اولِ ذات حق است، گنجِ کما

 :ف رالدين عراقي در مانوي عشاقنامه گويد

 آن جميلاااي کاااه او جماااال آراسااات
 

 بگفااات و آنگاااه خواسااات« کُناااتُ کَنااازاً» 
 تاااااااا درِ گااااااانجِ ذات بنماياااااااد 

 

 بااااااه کلياااااادِ  اااااافات بگشااااااايد 
 (943 ،صتاعراقي، بي)    

 :گويداسماء و  فات دانسته و مي جامي نيز جلوة اوّل حضرت حق را

 جلااااااوة اوّلااااااش از حضاااااارت ذات

 

 باااود بااار خاااويش باااه اساااماء و  ااافات 

 (134: 2912جامي، )    
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ظهور  نه تفصيليو  اندماجيخال ک کالم آنکه، در مقام احديّت که تجلّي اوّل ذات است،  فاتِ حق تعالي به  ورت  

 :گويدباره ميچنانکه جامي نيز دراين. قابل تش يص نيستاند و از اين روست که از ذاتِ مطلق يافته

 بااااود اعيااااان بِأساااارِهَا و  اااافات 

 

 مُناااااادمِج در ن ساااااات رتبااااااک ذات 

 وحاااادت  اااارف و هسااااتي ساااااذج 

 

 باااااود اينهاااااا هماااااه در او مااااادرج 

 (292،صهمان)    

شناخت و معرفت به  فاتِ حاق اي ديگر  زم است که در آن  فات الهي به تفصيل درآيند و زمينک بنابراين، مرتبه 

شاود کاه در آن اساماء و تعبيار ماي« مقام واحاديّت»در عرفان نظري از اين مرتبه به تجلّي دوم ذات يا . مهيّا گردد

ابن عربي نمود اين مرحله را در کاالم الهاي، کلماه . گردند فات حق تعالي، حالتِ تفصيلي يافته و مفصالً آشکار مي

 .ستدانسته ا« اهلل»جالله 

 «مقام واحدیّت»به « اهلل» تفسیر -3

ذات است همراه با ، اسم «اهلل»دانسته و معتقد است که « هو»را بدل از « اهلل»ابن عربي در تفسير سوره توحيد،  

 هِیَ وَ الصِفاتِ کِثرَةِ اِعتِبارِ مَعَ الذََّاتُ هُوَ اَلوَاحِدُ»: افزايدنهد ومينام مي« واحديّت»وي اين مرحله را . تمام  فات

ق، 2111عربي،ابن)3«المَعلومَة الغَیر المَحضَةِ الحَقیقَةِ عَنِ فَعَبَرَ الصِّفةِ مَعَ الذَّاتُ هُوَ االسمُ لِكون األسمِائِیَةِ الحَضرةُ

ظهور کليک اسماء و اعيان، به وجودي »در عرفان نظري ابن عربي، عبارت از « واحديّت»ا طالح (. 110ص،1ج

تنزّلِ ذات از مقام احديّت به واحديّت و تحقّق ا ول نقوش و رقوم کلماتِ وجودي در نتيجک تعيّن تفصيلي، به اعتبار 

اسم ذات را « اهلل»قيصري نيز در تأصيد س ن استاد خود، (. 13،صق2931ابن ترکه، . )است« حق به اسم المَُتکَلِّم

 یَهِ وَ... ی اتِالذَّ ورِهُالظُ سبِحَبِ قِّالحَ ذاتِاسمٌ لِ ،هللُا فظُلَوَ »: دانسته که مرحلک تجلّي ذاتي حق به اسماء و  فات است

قيصري، ) 20«[ةیِّاتِالذَّ ةِیَّدِحَاالَ وَ ةِیَاللِسماءِ الجَاالَی بِاتِی الذَّلِّجَالتَّ أيِ]ی اتِالذَّ ورِهُی الظُّفِ وَ فاتِالصِّ میعِجَلِ ةُعَامِالجَ اتُالذَّ

2934 :14 .) 

جلوه و ظهورش م تلف »البتّه بايد به اين نکته توجه داشت که احديّت و واحديّت، شأنِ وجودِ واحدي هستند که  

ابن ترکه، )هاي ذات، از ذات جدا نيست شود و اين کارتِ ناشي از جلوهو اضافات و نسبت آن متکاّر مي... است 

اضافات و اعتبارات عقلي از ذات منتفي و ساقط است و به بنابراين از لحاظ مقام هويّتِ ذات، مجموع (. 13: ق2931

از » نامند و« واحد»نامند و از لحاظ ثبوت اعتبارات عقلي براي ذات، ذات را به اين اعتبار، « احد»اين اعتبار، ذات را 

به اين تجّلي کند؛ زيرا است که عقل شئونات چهارگانک علم و وجود و شهود و نور را اعتبار مي« واحديّت»اين جهتِ 

 (.41،ص2934خواجوي، )« است که عالِم به وجود خود و شاهد به نور خود گرديد

شود اشياء به  فت واحديّت، مرتبه دوم ذات است که ظاهر مي»شود که بنابر آنچه گفته شد، مش ص مي

قيقت،  ورتِ تعيّن اوّل است؛ زيرا اين تعيّن به ح و ؛«عالم معاني»اند به لهذا اين مرتبه را ناميده و تمييز علمي در او؛

که چون کارت و تميّز منتفي است از تعيّن اوّل به طريق تفصيل، و ثابت است مر او را به طريق اجمال، پس آنچه 

قابل است  ورت تفصيل را، ظلّ و  ورت است مر آن حضرت را که به جميع اعتبارات در او مندرج و مندمج است و 

مرتبک واحديّت را به جهت آنکه حد فا ل ميان کارت و وحدت (. 93،ص2931جامي، ) «اين حضرت واحديّت است

 (. همانجا) گويندنيز مي« حضرت عماصيه»شود واقع مي

                                                           
پس از مرتبه حقيقتِ محصِ غيرمعلوم عبور . واحد، ذات است با اعتبار کارت  فات و آن حضرت اسماصيه است و اسم، ذات است به اعتبار  فتي -3

 .کرده است
اسماء جاللي و احديت  يعني تجلّي ذاتي به] اهلل، اسم است براي ذات حق بر حسب ظهور ذاتي و آن ذات جامع است همراه با تمام  فاتلفظ  -20

 [.ذاتي
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در ادبيات عرفاني فارسي بکرّات مورد استفاده قارار گرفتاه و باه شارح و « احديّت»نيز همچون « واحديّت»ا طالح  

اه نعمت اهلل ولي شاعر عارف قرن هشتم در توضيح واحديّت، آن را مرحلاک اساماء از آن جمله ش. اندبسط آن پرداخته

 :گويدپردازد و چنين ميدانسته و به شرح تفاوت آن با مرتبه احديّت مي

 واحااااديّت طلااااب کاااان از اسااااماء
 

 احاااااااديّت ولاااااااي ز ذات بجااااااااو 
 (319،ص2912اهلل ولي، شاه نعمت)    

 :داند که همان مرتبک واحديّت استرا مرتبک اسماصي ذات مي« اهلل»عربي، از سوي ديگر، وي نيز همچون ابن 

 حضااااارت ذات اسااااامهسااااات اهلل 

 

 مَاااااعَ قَطاااااعِ نظااااار ز هااااار آياااااات 

 (322،صهمان)    

شاود و باه داند که در آن، ذات با تفا يلِ اسمايي و  فاتي آشاکار ماياي ميبنابراين، وي نيز مقام واحديّت را مرتبه

کند يا به تعبير  فاي ا افهاني بار هويّات ذات، دلاق او ااف ماي ذاتِ حق،  فات را حجاب خود ميعبارت ديگر، 

 :پوشاند

 مقاااااام واحاااااديّت  اااااوفيِ  ااااااف

 

 کاااه پوشاااد بااار هويّااات دلاااقِ او ااااف 

 
 (241: 2993 فاي ا فهاني، ) 

 :کندو نورعليشاه ا فهاني با  راحت بيشتر، مطلب را اينگونه بيان مي

 ساار روپااوشِ ذاتاي  اافاتت، ساار بااه 
 

 ذاتِ پاکااات گشاااته م فاااي در  ااافات 
 (12،ص2930نورعليشاه ا فهاني، )    

 :جامي نيز اين نکته را تأصيد کرده و  فات حق را حجاب ذات او دانسته است

 اي  ااااافاتت حُجُاااااب وحااااادت ذات

 

 گااار ذات تاااو ز اساااماء و  ااافاتجلاااوه 

 (130،ص2912جامي، )    

 :گويدرا به دريا و اسماء را به موج تشبيه کرده و مي( مسمّي) کردن مطلب، ذات حقتر بيدل دهلوي براي روشن

 ماااااااوج پوشااااااايد روي درياااااااا را

 

 پااااااردة اساااااام شااااااد مساااااامّي را 

 (210،ص2932بيدل دهلوي، )    

گرايند و معرفتِ حاق از طرياق  افات او امکاان پاذير در همين مرحله است که  فات الهي از اجمال به تفصيل مي

 .شودمي

تعالي زاصد بر ذات او کند که  فات حقبه مقام واحديّت، بر اين نکته تأکيد مي« اهلل»ابن عربي پس از تفسير 

به . نيستند؛ يعني چنان نيست که در مرحلک واحديّت به واسطک تفصيل  فات، چيزي به ذات حق اضافه شده باشد

 لَهَذا وَ العَقلِي ِبا ِعِتبارِ إ  فَرقَ   الذّات، عَين هِيَ بَل ذَاتِهِ عَلَى دَةٍبِزاصِ لَيسَت تَعالَى  ِفاتهِ»: عبارت ديگر، بايد گفت

ق، 2111ابن عربي، ) 22«الکِارَة شَاصِبکِ عَن األَحديَّکِ الحَقيقَکِ تَمحيص اإلخالصَ ألنَّ( اإلخالص) سوره سُميتُ

علّت نامگذاري سوره توحيد به اخالص، از آن جهت عربي شود که به اعتقاد ابنبنابراين، مشاهده مي(. 110،ص1ج

گويند که مي« اخالص»است که اخالص، تمحيصِ حقيقت احديه از شاصبک کارت است و از آن جهت به اين سوره، 

دهد که  فات حق تعالي زاصد بر ذات او نشان مي« اهلل»کند و با لفظ شاصبک کارت دربارة ذات حق را برطرف مي

 .توان نهاد مگر به اعتبار عقليين ذاتند و ميان  فات و ذات هيچ فرقي نمينيستند؛ بلکه ع

                                                           
که اين  اند و فرقي بين  فات و ذات نيست، مگر به اعتبار عقلي و از اين جهت است فات خداوند تعالي زاصد بر ذات او نيستند؛ بلکه آنها عين ذات -22

 .اند، زيرا اخالص مبرّا کردنِ حقيقت احديّت از شاصبک کارت استسوره را سوره اخالص ناميده
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وَ » :کند که فرمودنداستناد مي( ع)وي براي اثبات مدعاي خود دربارة معناي اخالص، به حدياي از حضرت علي  

 غَيرِه،   وَ هُوَ لَا تَعَالى  ِفاتِه»: ابن عربي به اعتقاد(. 10،ص2933نهج البالغه، ) 21«هکَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْیُ الصِّفَاتِ عَنْ

بنابراين،  فات حق تعالي به اعتبار حقيقت، همان ذات (. همانجا) «الحَقيقَک بِحَسبِ  غَيرِه   وَ  العَقلِ بِاعتِبارِ هُوَ   : أي

 .شونداو هستند و به اعتبار عقلي، غير آن محسوب مي

از . جدا نبودن  فات حق تعالي از ذات او، موضوع ديگري است که در ادبيات عرفاني فارسي مورد توجّه باوده اسات 

 :گويدآن جمله، اوحدي در مانوي جام جم، در توضيح توحيد، آن را جدا ندانستن  فات از ذات ذکر کرده و مي

  ااااافت از ذات، دور نتاااااوان کااااارد

 

 شااارح ايااان جاااز باااه ناااور نتاااوان کااارد 

 
 (3،ص2911اي، اوحدي مراغه)   

 :کندوي در جاي ديگري عدمِ جدايي  فات از ذات را اينگونه بيان مي 

 ذات او از  ااااافت باااااه در ديااااادن
 

 کاااي تاااواني باااه چشااام سااار ديااادن 
 در  اااافاتش چااااو از  اااافا نگااااري 

 

 هااار چاااه باااود او بُاااوَد چاااو وانگاااري 
 (101،ص همان)    

نورعليشاه ا فهاني، جهت تبيين رابطک ميان ذات و  فات، آناان را باه خورشايد و ذرّاتِ ناور تشابيه کارده کاه در  

اناد و هار ياک اي هستند که در برابر ذات او قرار گرفتهبنابراين،  فات حق چون آيينه. حقيقت از هم جدايي ندارند

 :اندوجهي از آن ذاتِ نامتناهي را به نمايش گزارده

 ي گشااته  اافاتت بااه جهااان آينااک ذاتا

 

 ذات تااااو مهاااار و  اااافاتت همااااه ذرّات 

 (12،ص2930نورعليشاه ا فهاني،)    

 اصب تبريزي نيز بر يگانگي ذات با  فات تأکيد کرده و معتقد است هر کس به درت اين موضوع نايل آيد به محو و  

 :شوديابد و  فاتش در  فات حق فاني ميفناي در حضرت حق دست مي

 دياااديم تاااا يگاااانگي ذات باااا  ااافات 

 

 شااد محااو در تصااوّر ذاتااش  اافات مااا 

 (913،ص2، ج2933 اصب تبريزي، )    

کند؛ يعني نبايد تکاّر ظاهري اسماء باعث اين اشتباه شود که اسماء را همين مسأله در مورد اسماء الهي نيز  دق مي

به عباارت . هاي متفاوت ظاهر شده استيک ذات هستند که به گونههاي زاصد بر ذات بدانيم؛ بلکه در واقع اسماء جلوه

 :ديگر

 ذات او باااا هااار  ااافت اسااامي باااود
 

 ياااک حقيقااات در دو ساااه اساااماء نگااار 
 (100،ص2912اهلل ولي، شاه نعمت)    

 :آورد کهبيند و اينگونه نداي توحيد بر ميپس موحّد حقيقي از تکاّر ظاهري اسماء گذشته و تنها يک مسمّي را مي

 هرچاااه هسااات آصيناااه اساااماء باااود
 

 يااااک مساااامّي در همااااه اسااااماء نگاااار 
 (931 ،صهمان)    

 (ذات) «هو» تعیّنات و ارتباط آن با مقام

: أي فِيها ِکارَة اِعتِبارِ بِال وَحدََها الذَّاتُ هُوَ»: گويدچنين مي« واحد»و بيان فرق آن با « احد»ابن عربي در توضيح  

 قيد باِل وُجُود، هُوَ  حَيثُ مِن الوُجُودُ هُوَ  وَ نَفسَه الکافُورِي العَينُ  بَل الکافُورِي العَينُ مَنبَع هِيَ الَّتِي المَحضَک الحَقيقَک

                                                           
 (.12،ص2933 ،يدشت) تکمال اخالص، خدا را از  فات م لوقات جدا کردن اس -21



 11تجليات الهي در نگاه تفسيري ابن عربي از سوره توحيد و بازتاب آن در ادب عرفاني فارسي  

بنابراين، چنانکه پيش از اين گفته (. 110،ص1ق، ج2111ابن عربي، ) 29«عروض   وَ عروضٍ شَر ِ وَ خُصُوصٍ وَ عُمُومٍ

مرتبک ذات، بدون اعتبار کارت يا همان ذات غيب الغيبِ   تعيّن است و آن عبارت  «احد»عربي، شد، از ديدگاه ابن 

يعني چيزي بر آن عارض شده باشد يا ) است از موجودِ محصِ بدون قيدِ عموم و خصوص و شر  عروض و  عروض

اين واژه به  ورت . است« عين»شود، واژه از جمله ا طالحاتي که در اين تفسير ابن عربي ديده مي(. نشده باشد

 . در کالم ابن عربي کاربرد بسيار دارد« تعيّن»ا طالح 

تعيّن، در لغت به معناي مش ص شدن چيزي از ميان چيزهاي ديگر است؛ يا چيزي که باعث امتياز و تش يص  

اي ق را در هر مرتبهو در ا طالح عرفاني، تميزِ ذات ح( ذيل تعيّن ،2944نفيسي، )شود چيزي از چيزهاي ديگر مي

از نظر ارتبا  تعيّن و (. 14 ،ص2، ج2911؛ خوارزمي، 91، ص2930جامي، : ت. ر)گويند از مراتبِ ظهور، تعيّن مي

شود رود و به يک اعتبار معلول آن محسوب ميتجلّي به يک اعتبار، علّت تعيّن به شمار مي»توان گفت که تجلّي مي

ذيل  ، ص 21، ج2934دادبه، )« تعيّني در پي دارد و هر تعيّن مقتضي تجلّيي استو اين از آن روست که هر تجلّي 

 .(تجلّي

اوّل جلوه که کرد به »برخي معتقدند که . تعيّن داراي مراتبي است که ترتيب آنها در کالم عارفان متفاوت است 

« جميع قابليات استبود، پس اوّل تعيّني که از غيب هويّت ظاهر گشت وحدتي بود که ا ل « وحدت» فت 

اند و گاه نيز از حضرت دانسته« علم ذاتي حق به ذات خود»اما برخي ديگر تعيّن اوّل را (. 91،ص2930جامي،)

وَ حَضرَت اَحَديَّک الجَمع کَما عنون بِهِ فِي مِفتاحِ الغَيبِ وَ هُوَ مَقاُم »: انداند و گفتهاحديّت به عنوان تعيّن اوّل ياد کرده

کند در اين مرحله است که ذات با تمام اسماء و  فاتش تعيّن پيدا مي(. 3، ص2911قونوي، )« نِ ا وَّلِالتَعَيُّ

، «احديّت جمع»، «احديّت جامعه»، «مَرتَبکِ الجَمعِ وَ الوُجُود»به همين دليل به آن ( 14،ص2، ج2911خوارزمي،)

و « مقام أو اَداني»از ديگر القاب اين تعيّن، . (94،ص2930جامي،)گويند هم مي« حقيقک الحقايق»و « مقام جمع»

 (12،ص2913همايي، . )است« حقيقت محمديه»

کند و تعيّن پيدا مي( مرتبک الوهيّت)مرتبک جامع جميع تعيّنات فعليک م ثر »اي است که در آن تعيّن ثاني، مرتبه 

مرتبک واحديّت است که »ن ثاني، همان بنابراين تعيّ(. 93،ص2930جامي،) «شونداسماء و حقايق کوني متميّز مي

رحيميان، ) «باشدمشتمل بر ظهور تفصيلي کما ت اسمايي و نيز ظهور اعيان ثابته در حضرت علم حق مي

-مي« مرتبک الوهيّت»از آنجا که اين تعيّن ا ل و منشأ اسماء الهي و ظهور تعيّنات ديگر است به آن (. 119،ص2931

نيز مشهور است، از ديگر نامهاي اين تعيّن « حضرت عماصيه»ميان کارت و وحدت به گويند و به دليل حايل شدن 

جامي، : ت. ر)است « مجمع البحرين»و « قاب قوسين»، «مرتبه امکان»، «حضرت علم ازلي»، «حضرت ارتسام»

 (11،ص2ج: 2911؛ خوارزمي، 10-93 ، ص2930

بنابراين چيزي زاصد بر ذات حق نبوده و از ذات . قل ندارندهاي ذکر شده امور حقيقي نيستند؛ يعني وجود مستتعيّن 

تعالي است و هرچه غير آن باشد ، يکي است و آن، وجود حق«وجود»از ديدگاه عرفاني، . کاهندمطلق هم چيزي نمي

روند و حقيقتِ وجوديِ مستقل آن حقيقتِ مطلق است و لذا امور اعتباري به شمار مي«ِ مراتبِ ظهور»در حقيقت 

 (.11،ص2، ج2911؛ خوارزمي، 13 ،ص2930؛ جامي،991- 910، ص2939 هيجي، : ت.ر) ندارند

شود که اين ا طالحات تنها براي کمک به فهم مطلب است وگرنه در حقيقت، کارتي بر عربي نيز متذکّر ميابن 

 ءٍ بِشَي لَيسَت ا ِعتِبارِيَّک الکِارَةَ أنَّ »: گويدباره چنين ميوي در اين. ذات واقع نشده؛ زيرا اين کارات اعتباري هستند

                                                           
« هو»عين کافوري خود آن است و  ذات است به تنهايي بدونِ اعتبار کارت در آن، يعني حقيقت محضي که منبع عين کافوري است بلکه« هو» 29

 .وجود است از حيث حقيقتِ وجود، بدون قيد عموم و خصوص و شر  عارض شدن يا عارض نشدن چيزي بر آن



 12تجليات الهي در نگاه تفسيري ابن عربي از سوره توحيد و بازتاب آن در ادب عرفاني فارسي  

 بِحَسبِ  األحَديَّکِ الحَضرَةِ بِعَينِها هِيَ الوَاحِديَّکِ الحَضرَةِ بَلِ  وَحدَتِه، فِي أثَرَت مَا وَ أحَديَّتِه أبطَلَت مَا وَ الحَقيقَکِ فِي

 (. 110ص،1ج ق،2111عربي،ابن. )21«مَاَالً البَحرِ ِفي القَطَراتِ کَتُوهَم الحَقيقَکِ

 :گويداستفاده کرده و مي« دريا و قطره»ف رالدين عراقي نيز براي اثبات اين مطلب، همچون ابن عربي از تمايلِ  

 قطاااره و بحاااار جااااز يکااااي نبااااود

 

 

 آب دريااااا چااااو بنگااااري از جوساااات 

 

 
 (223 ، صتابي عراقي،)   

است، که در آن ذاتِ احديّت را به « دريا و موج»وي در کتاب لُمَعات نيز از تمايلي مشابه استفاده کرده و آن تمايلِ  

 :دريا و تعيّنات را به موج تشبيه کرده و چنين گفته است

 داستيپ يهست کهر نقش که بر ت ت

 

آن  ورت آن کس است کان نقش  

 آراست

 
 نو يکهن چو بر زند موج يايدر

 

 قتيموجش خوانند و در حق 

 استيدر

 
 (41،ص2931همو، )   

گذارند، بلکه حضرِت تعالي را زايل نکرده و بر وحدتِ ذات او تأثير نميبنابراين، کارات اعتباري، احديّتِ ذاتي حق 

واحديّت از نظر حقيقتِ وجودي، همان حضرت احديّت است؛ همچنانکه قطرات يک دريا چيزي زايد بر آن نيستند، 

 . بلکه مجموع آنها در حقيقت، همان دريا خواهد بود

 :همين مطلب در ادبيات عرفاني فارسي نيز با نمودي گسترده انعکاس يافته است چنانکه شبستري گويد 

وجود اندر کمال خويش ساري 

 است

 

 ها امور اعتباري استتعيّن 

 امور اعتباري نيست موجود 

 

عدد بسيار و يک چيز است  

 معدود

 
 (32،ص2931شبستري، )          

 .بيدل نيز در تأييد همين مطلب، از تعيّنات به عنوان افسون و اوهام ياد کرده است

 تعااايّن جاااز افساااون اوهاااام نيسااات
 

 اي مااي کنااد نااام نيسااتخناادهنگااين  
 (123 ،ص2932بيدل دهلوي،)    

باه . وي تشبيه تعيّنات به نگين را بار ديگر مورد استفاده قرار داده و بر اعتباري بودن وجود آنها تأکياد کارده اسات 

 :گويدهمين دليل سالک را از مشغول شدن به آنها بر حذر داشته و مي

 تا کاي؟به وهم جاه، مغرور تعيّن زيستن 

 

 نگين گر شاهرتي دارد باه ناام ديگاري دارد 

 (421 ،صهمان)    

 :تواند بر هيچ عددي بيفزايدکند که نميهمچنين در جاي ديگر، تعيّنات و وجودهاي اعتباري را به  فر تشبيه مي 

 مپاااارس از اعتبااااار پااااو  بياااادل
 

 احااد زياان  اافرها چناادين هاازار اساات 
 (104 ،صهمان)   :و يا 

 تعاايّن ماان و مااا آنقاادر نبااودحاارف 
 

 عااالم بااه چشاام  اافر رقااوم حساااب ديااد 
 (413 ،صهمان)    

 :بنابراين، تعيّنات ظهورات يک ذات هستند که وجود مستقل ندارند؛ بلکه وجود آنها وابسته به وجود حق است 

 بااه هاار تعاايّن اگاار نااام ديگاارش بنهنااد
 

 يکااي بااود کااه بااه اسااماء ظهااور فرمايااد 
                                                            

گذارد، بلکه حضرت واحديّت، از نظر حقيقتِ کند و در وحدت او تأثير نميهمانا کارت اعتباري، وجود حقيقي ندارد و احديّت حق تعالي را باطل نمي 21
 .مانند توهّم قطرات در دريا به عنوان ماال. وجودي، دقيقاً همان حضرت احديّت است



 13تجليات الهي در نگاه تفسيري ابن عربي از سوره توحيد و بازتاب آن در ادب عرفاني فارسي  

 (313،ص2912اهلل ولي، شاه نعمت)   

داند که در اثر وهم و ف رالدين عراقي نيز هستيِ عالم و تعيّنات آن را در برابر وجود خداوند همچون خيالي مي 

 :گمان پديد آمده و حقيقت وجودي ندارد

 در حقيقت هستيِ عالم خيالي بيش نيسات
 

 ويان خيااالي چناد مااا را در گماان انداختااه 
 (39،صتاعراقي، بي)    

خوانده است که در برابر وجودِ حقيقي يا « نمود»شيخ محمد شبستري در تأصيد اين امر، وجود خلق و کارت را  

 :، خيالي بيش نيست«بود»

 اساات نمااودوجااود خلااق و کااارت در 

 

 اساات بااودنااه هاار  آن مينمايااد عااين  

 ( 13،ص2931شبستري، )    

 :وي در جاي ديگر با  راحت بيشتر، هستيِ جهان را مجازي و اعتباري خوانده است 

 جهااان را نيساات هسااتي جااز مجااازي

 

 سراسااار کاااار او لهاااو اسااات و باااازي 

 ( 32،صهمان)    

 جهااان خااود جملااه اماار اعتباااري اساات
 

 چو آن يک نقطه که انادر دور سااري اسات 
 ( 39،صهمان)    

و در پايان، تعيّن را نقطک وهمي بر عين خوانده که چون غبار تعلّقات از ديدة سالک کنار رود، قادر به درت آن  

 :خواهد بود

 تعاايّن نقطااک وهمااي اساات باار عااين

 

 چااو  ااافي گشاات غااينِ تااو شااود عااين 

 ( 13 ،صهمان)    

 به اعتبارات اسمائی ذاتی« صمد»تفسیر  -4

داند و ، منظور از آن را ذات، در حضرت واحديّت و به اعتبار اسماء مي«اللَّهُ الصَّمَدُ»ابن عربي در توضيح آيه 

(. 113 ،ص1ق، ج2111عربي،ابن) «األسَماء اِعتِبارِ بِحَسبِ الوَاحِديَّکِ الحَضرَةِ فِي الذَّاتُ: أي الصَّمَدُ اللَّهُ»: گويدمي

: افزايدداند و ميرت حق و محتاج بودن همه ممکنات به او مينيازي حضسپس در توضيح بيشتر، منظور از آن را، بي

 اللَّهُ وَ: قَالَ کَمَا ءٍ شَی کُلُّ إلَیه المُحتَاج المُطلَق، الغَنِیُّ فَهُوَ بِه کَونه وَ إلَیهِ مُمكِن کُلِّ لِافتِقارِ األشیَاءِ، لِكُلِّ المُطلَقُ السَّنَدُ هُوَ»

 یَقتَضِی ال لِلمَاهِیَة اللَّازم اإلمكانَ ألنَّ نَفسِهِ  فِی ءٍ بِشَی لَیسَ بِوُجُودِهِ مُوجُوداً سِواهُ مَا کُلُّ کَانَ لَمَّا و الْفُقَراءُ؛ أَنْتُمُ وَ الْغَنِیُّ

تعالي به حقتر احتياجِ ممکنات وسيعبنابراين، معناي (. جا همان) 24 «الوُجُود فِی ءٍ شَی یُماثِله ال وَ یُجَانِسَه فاَل الوُجُود

عربي آن است که وجود آنها وابسته و به نسبتِ وجود حق است و بدون وجودِ حق، امکانِ وجود از ديدگاه ابن

وجود حضرت حق است و وجود کارات نسبت به وجودِ حق، اعتباري و  ن واهند داشت؛ زيرا تنها وجود حقيقي،

 . نسبي است

دانسته است که در آن اساماء و  افات الهاي باه « واحديّت»مرحلک  را همان«  مديّت»چنانکه پيداست ابن عربي،  

 دُمَالصَّ نَّإاهلل الصَّمَدُ، فَ»: گويدقيصري نيز در شرح فصوص الحکم بر اين نکته تأکيد کرده و مي. رسندبروز و ظهور مي

 :همين مطلب را اوحدي در مانوي جام جم اينگونه بيان کرده است(. 13 ،ص2934قيصري، ) «عامِالجَ دُالواحِ وَهُ

                                                           
غنيِ مطلق است و هر شيء به او محتاج [ حق تعالي]او  و او تکيه گاه مطلق همه اشياء است به خاطر افتقار و احتياج هر ممکن و وجودش به او؛ 24

اين بدان دليل است که وجودِ تمامِ ماسوي، وابسته به وجود اوست و ممکنات في نفسه  و قيرانيد؛و خداوند غني است و شما ف: فرمايداست آنچنانکه مي

 .پس هيچ چيز در وجود هم جنس و ماال و مانند او نيست. هيچ نيستند



 14تجليات الهي در نگاه تفسيري ابن عربي از سوره توحيد و بازتاب آن در ادب عرفاني فارسي  

 احااااااديّت نشااااااان ذاتااااااش دان

 

  اااااااااامديّت در  اااااااااافاتش دان 

 (212،ص2903اي، اوحدي مراغه)    

را مرحلک  فات حق ذکر کرده و به عبارتي ديدگاه ابان عرباي را انعکااس داده کاه «  مديّت»بنابراين، اوحدي نيز  

از طرف ديگر، از آنجا که هر يک از اسماء الهي، همان ذات باه اعتباار .  مديّت را مرحلک تفصيل  فاتي دانسته است

از اين روست کاه . ات، تفصيلِ اسمايي نيز رخ داده است فتي خاص هستند، پس در اين مرحله عالوه بر تفصيلِ  ف

 : فاي ا فهاني، سالکِ قلندر را به محو کلّي در ذات و گذر از اسماء دعوت کرده تا بتواند به مرحلک  مديّت راه يابد

 قلناااااادروار زي ذاتِ احااااااد باااااااش

 

 بااااال تمييااااز اسااااماصي،  اااامد باااااش 

 (233،ص2993 فاي ا فهاني، )    

وي پيداست که او نيز چون ابن عربي،  مديّت را مرحلک تمييز اسمايي دانسته و گذر از آن را براي از اين بيت 

 .رسيدن به فناي ذاتي  زم شمرده است
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به عبارت .  فات بر ذات استمعتقد است که منظور از آن زاصد نبودن اسماء و « لَمْ يَلِدْ»ابن عربي در تفسير 

 مُوجُودَةٌ  سَتْلَيْ مَعلُو تِهِ إذ يَلِدْ، لَمْ»: با او موجود نيستند؛ بلکه به او موجودند( اسماء و  فات او)ديگر، معلوماتِ حق 

منظور از اين س ن ابن عربي همان عدم افزوني اسماء و  فات بر (. 110،ص1ق، ج2111ابن عربي، ) «بِه بَلْ مَعَهُ

يعني اينگونه نيست که اسماء و  فات و تمام کارات به خودي خود موجود باشند به طوري که گويي . ذات است

موجوديّت آنها همراه با موجوديّت حق و غيرِ آن است؛ بلکه بايد گفت که تنها وجود حقيقي، وجود خداوند است و 

نَّمَا اهلل إِ»: گويدات نيز مورد تأکيد قرار داده و ميوي اين موضوع را در فتوح. کارات به او موجودند و بنفسه معدوم

أ رَا قَمَلَّ کُ يهِإلَ لُّالکُ عُرجِد يَدَالعَ لِن أجَيه مِالتِ م أنَّاْعلَفَ  هِاصِي أْسمَت فِهَا تَا مَ فإذَ ،إِلهٌ واحِدٌ و دليلي قُلْ هُوَ اهلل أَحَدٌ

 (. 114: 9ق، ج2139همو، )« دنْ أحَالله مِفوا لِن کُکُم يَيُولَدْ و لَوَ لَمْ  الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ حقاً ئ اهللُارِ القَ

امّا جهات تقريار بهتار مطالاب، . درباره عدم زيادتي اسماء و  فات بر ذات بحث گرديد« واحديّت»پيش از اين ذيل  

نياز اساماء را اعتبااراتِ به عنوان نمونه، شاه نعمت اهلل ولي . شودشواهد ديگري از اين موضوع در ادب فارسي ذکر مي

توانند چيزي بر وجود حقيقي که همان حضارت حاق کند که وجود مستقل ندارند، بنابراين نميذاتِ حق معرفي مي

 :است بيفزايند

 ياااک مسااامّي دان و اساااماء  ااادهزار
 

 ياااک وجاااود و  اااد هااازارش اعتباااار 
 (331،ص2912اهلل ولي، شاه نعمت)    

داند، نه آنکه چيازي بيارون از آن ياا وي در جاي ديگر، پيدايش  فات و اسماء را نتيجک ظهور ذات بر خودِ ذات مي 

 :افزون برآن باشد

 ذاتِ وحاادت بااه خااود ظهااوري کاارد
 

 کارتااااي از  ااااافات و اسااااماء شاااااد 
 (392،صهمان)    

 :کندپس از آن به طور  ريح، هالک بودنِ جمله اسماء در ذات را اينگونه بيان مي 

 بااا ذاتِ حضاارتِ او غيااري چااه کااار دارد

 

 اعيان و جملاه اساماء در ذات اوسات هالاک 

 (343،صهمان)    

 : داندمسمّي ميعراقي نيز زاصد دانستنِ اسماء الهي را بر ذات، به دليل عدمِ راه يابي به عالم ذات يا همان 

 اياز مسااامّي هااار کاااه ياباااد بهاااره
 

 فاااااارس و آساااااوده از اساااااماء شاااااود 
 ( 233،صتاعراقي، بي)    
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و در نهايت، جامي حُسن ِختامي بر اين بحث نهاده و معتقد است که اگر کسي به عظمت ذات حق پي ببرد، 

نهايت بودنِ ا و ً هر کس به بي. در آن باشدعزّت و جالل او را برتر از آن خواهد ديد که امکان زيادتي يا کاستي 

توان چيزي از نهايت چيزي افزود و نه ميتوان به بييابد که نه ميتعالي اطمينان حا ل کند، به سادگي در ميحق

 :آن کاست

 پاياااااک عااااازّ ذات از آن اعالسااااات

 

 کِااش تااو گااويي فاازود يااا خااود کاساات 

 جاااااودان در مقاااارّ اجااااالل اساااات 

 

 باااه ياااک حاااال اسااات وز ازل تاااا اباااد 

 (221،ص2912جامي، )  

 به عدم تَکثُّر احدیّت ذاتی« لَمْ یُولَدْ»تفسیر  -6

نيازِ مطلق است و در وجود محتاجِ غير نيست کند که خداوند بي، اثبات مي«لَمْ يُولَدْ»به اعتقاد ابن عربي واژه 

 یَكُن فَلَم المُطلَقَة، لِصَمَدیَّتِه یُولَدْ لَمْ وَ»: گويدميباره چنين وي در اين. و احديّت ذاتيِ او غيرقابل تکاير و تقسيم است

(. 1،110ق، ج2111ابن عربي،) «االِنقِسَام وَ لِلكِثرةِ قَابِلَة غَیر األحَدیَّة هُویَّته کانَت لَما وَ ءٍ شَی إلَى الوُجُودِ فِی مُحتَاجُاً

وي در فتوحات . تعالي تفسير کرده استبودن احديّتِ ذاتي حقرا به غير قابل تقسيم « يُولَدْ لَمْ» بنابراين ابن عربي

نيز به اين نکته اشاره کرده و معتقد است که سوره توحيد اثبات يگانگي وجود حق و نفي تعدّد و تکاّر در آن است 

 «هانَبحَ ه سُلَّک لِديَّت األحَأثبَ وَ دِدَالعَ فىِنَود أَحَدٌ، فَجُت الوُأثبَفَ ،قُلْ هُوَ اهلل»: شودکه از آن به احديّت ذاتي تعبير مي

 (. 91،ص2ق، ج2119همو، )

ابن عربي دليل عدم تکاّر احديّت ذاتي حق تعالي را از آن جهت دانسته اين احديّت، از نوع احديّت عددي 

-اي ميجامي نيز احديّت ذاتي را مرتبه(. 232،ص2همان، ج) «دأحدیته ال تقبل الثانی ألنها لیست أحدیة عد»: نيست

ت احديّ هبيان آن مرتب« قُلْ هُوَ اهلل أَحَدٌ»در آن مرتبه به هيچ وجه کارت را اعتبار و گنجاصى نيست، که » داند که

 (.239 ،ص2930جامي،) «تمطلقه اس

 بناابراين، باه. گيارداعتقاد به عدم تکاّر احديّت ذاتي، از جهتي اعتقاد به عدم زيادتي اسماء و  فات را نيز در بر ماي 

زناد و رسد کلّ تفسير ابن عربي در اين سوره و ابداع ا طالحات خاص آن حول يک محور مشا ص دور ماينظر مي

اي بر آن وارد نشده و کارات اعتبااري، چيازي بار آن آن بيان يگانگي خداوند است که در اثر آفرينش و خلق، خدشه

يّت ذاتي حق با پيدايش کارات دچار تکاّار نشاده و در به اين ترتيب، احد. وجودِ مطلق نيفزوده يا از آن نکاسته است

 :به قول شبستري. توان به وجود ديگري قاصل شدهستي جز به يک وجود يگانه، که آن حضرت حق است، نمي

 هر آن کس را که انادر دل شاکي نيسات
 

 يقااين دانااد کااه هسااتي جااز يکااي نيساات 
 (13،ص2931شبستري، )    

واحاد قارار گرفتاه و ( ذات)هايي هستند که در برابر يک  اورت حقيقت آن است که کارات اعتباري به ماابک آيينه 

 .انداند، امّا باعث تکاّر و زيادتي آن نشدهتصاوير متفاوتي از آن نشان داده

 جملاااه مرآتناااد هاااا و هاااو و هاااي

 

 ياااک حقيقااات در دو ساااه مااارآت باااين 

 (311،ص2912اهلل ولي، شاه نعمت)    

« آينه و  ورت»و همچنين تمايلِ « دريا و موج»تعالي، از تمايلِ جامي در توضيح عدمِ تکاّر احديّت ذاتي حق

 :بهره برده و اينگونه به بيان مطلب پرداخته است

 هسااتي واجااب يکااي آمااد بااه ذات

 

 هسااااات تعااااادّد ز شااااائون و  ااااافات 

 کاارت  ااورت ز  افات اساات و بااس 

 

 اسااات و باااس ا ااالِ هماااه وحااادت ذات 
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 بحااار يکاااي، ماااوج هااازاران هااازار

 

 شااااامارهاااااا بااااايروي يکاااااي، آيناااااه 

 (939-931، ص2912جامي، )    

هاي يابد و به همان  ورت که گرفتن آينهکه دريا با وجود تعدّد امواج، تکاّر و تعدّد نميبنابراين، همچنان

افزايند؛ بلکه چونِ خداوندي نميبر ذاتِ بيشود، کارات نيز متعدّد در برابر يک ش ص، باعث تکاّر در فرد نمي

سود برده و چنين گفته « آينه و  ورت»اوحدي نيز در بيان اين مطلب از تمايل . هاي ذات هستندشئونات و جلوه

 :است

 جااز يکااي نيساات  ااورتِ خواجااه
 

 کاااااارت از آيناااااه اسااااات و آيناااااه دار 
 آب و آييناااه پااايش گيااار و بباااين 

 

 شاامارشااود بااه کااه يکااي چااون دو مااي 

 (13،ص2911اوحدي، )    

آب و اشکال »شيخ محمود شبستري براي قابل فهم کردن موضوع از تمايل ديگري استفاده کرده است و آن تمايل  

بنابراين، . شوندچون ب ار، ابر و اماال آن است که با وجود تغيير ظاهري، سبب تغيير ماهيّت آب نمي« م تلف آن

ندارند، کارات  شيب ينسبت با بحر؛ چه چنانچه امواج، وجود اعتبار... موج است کارت نسبت با وحدت، مانند »

 ليآب است که تما ةآن قطر رِيس ،يوحدت در مراتب کارات امکان انيسر[ نيهمچن... ]است  نيچن زيممکنات ن

 به لباسِ  زيچ کيکّل گشته است و آن شَمذکوره مماّل و مصوّر و مُ  يايهمه اش نيقطره، ا کياز آن ... کرده است 

-910، ص2939 هيجي، ) «تداده اس گريجلوه حدهيعل نيّمجموع ظهور نموده و هرجا خود را به نقش و تع

912:) 

 نگاااار تااااا قطاااارة باااااران ز دريااااا

 

 چگوناااه يافااات چنااادين شاااکل و اساااما 

 ب اااار و ابااار و بااااران و نااام و گِااال 
 

 نباااااات و جاااااانور، انساااااان کامااااال 
 اوّلهمااه يااک قطااره بااود آخاار در  

 

 کاااز او شاااد ايااان هماااه اشاااياء مماّااال 

 (31،ص2931شبستري، )    

به اين ترتيب که همک اعداد را در حقيقت، تکرار عدد يک . است« تمايل اعداد»تمايل ديگري که وي به کار برده،  

 :شوددانند، امّا اين مسأله سبب ايجاد زيادتي و تکاّري در عددِ يک نميمي

 گاار در شاامار آيااد بااه ناچااار يکااي
 

 از اعاااااداد بسااااايار واحااااادنگااااردد  
 (39 ،همان)    

 به انحصار وجود در حضرت حق« وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ» تفسیر -7

به اين ترتيب . کندابن عربي در تفسير اين آيه دليل بي همتا بودن خداوند را براساس مبحث تجلّي بيان مي

شمارد و از اين رو مقارنتِ وحدت داند و هرچه غيرِ آن را عدمِ محص ميتعالي ميرا وجود حقکه تنها وجود حقيقي 

 إلّا لَيسَ المُطلَق الوُجُود عَدا مَا إذ لِغَيرهَا الذّاتِيَّک دَةِالوَحْ مَُقارَنَکِ يَمکنُ لَمْ وَ»: گويدداند و ميذاتي را با غير، ناممکن مي

ابن عربي، ) 21«المَحص الوُجُود الصِّرفِ العَدَمِ يُکافِئ   إذ أَحَدٌ کُفُواً لَهُ يَکُنْ لَمْ و أحَد؛ يُکافِئه فاَل المَحصِ عَدَمِالْ

چنانکه پيداست از ديدگاه ابن عربي، خداوند وجودِ محص است و غير او عدمِ  رف به شمار (. 110،ص1ق، ج2111

 . و نسبت به خود، معدوماز آن جهت که نسبت به وجود حق، موجود است . رودمي

                                                           
هرگز او را همتا و  و نیست؛کفو احد پس آن هم. مقارنت وحدت ذاتی با غیر، ممكن نیست؛ زیرا غیر از وجودِ مطلق، چیزي نیست جز عدم محض -41

 .همچنان که عدمِ صِرف همانندِ وجودِ محض نیست. هماوردي نیست



 17تجليات الهي در نگاه تفسيري ابن عربي از سوره توحيد و بازتاب آن در ادب عرفاني فارسي  

-تعبير ماي« وحدت وجود»انحصار وجود در حضرت حق و او را تنها وجودِ حقيقي دانستن، همان است که از آن به  

اعتقاد به اين مطلب سرآغاز مبحث تجلّيات الهي است که پيش از اين برخاي ا اطالحات آن را از ديادگاه ابان . شود

ابان : ت. ر) آثار خود نيز به بحث گسترده درباره وحدت وجود پرداختاه اسات ابن عربي در ساير. عربي بحث نموديم

 ،1و ج. . ،920، 133، 111، 121،  ااص2ق، ج2119و هماو، ... و241، 220، 31، 39، 14، 44 ، ااص2930عرباي، 

فراوانيِ ... (. و 119، 233، 224، 221  ص:1و ج... ، 933،421، 131، 120 ص ،9و ج... ، 239، 209، 12، 43 ص

تأکيد ابن عربي بر اين مسأله تا حدّي است که محقّقان معا ر عقيدة وحدت وجود را يکي از دو رکن ا لي تعليماات 

وَ لَايسَ فِاي الوُجُاودِ اِلّاا وُجُاودِ »: به عنوان نمونه در فصوص الحکم گويد(. 11 ،ص2931موحد، : ت. ر) انداو دانسته

 «وَ إن کَاانَ الکُالّ، لِلّاه وَ بِااهلل بَال هُاوَ اهلل» کناد کاهو در جاي ديگر تصريح ماي( 31،ص2930ابن عربي، ) «قالحَ

وَ مَا فِاي الوُجُاودِ غَيار »: گويدو يا در فتوحات مکيّه بر انحصار وجود در حضرت حق تأکيد کرده و مي( 39،صهمان)

 (. 43 ،ص9همان، ج) «حَقالوُجُودُ کُلُه الْ»: آوردو در جاي ديگر مي( 121،ص2، ج2119همو، ) «اهلل

هرچند اين اعتقاد قبل از ابان عرباي . اين نظريه نيز در ميان عارفان شاعر در ادب فارسي نمودي گسترده يافته است 

مناد ي و نظامتوان ردپايي از آن يافت، امّا ابتکار ابن عربي انسجام ب شنيز وجود داشته و تقريباً در کالم تمام عرفا مي

انعکاس اين نظريه در ادب فارسي بسيار گسترده اسات، باه طاوري کاه خاود نوشاتاري . کردن اين اعتقاد بوده است

باه عناوان مااال ف رالادين . نمايادطلبد؛ با وجود اين، آوردن چند شاهد در اين مقال خالي از لطف نميجداگانه مي

 «به غير از تو در جهاان کاس نيسات»کند که داده و اعتراف ميبندي، حضرت حق را م اطب قرار عراقي در ترجيع

 :افزايدو در ادامه مي( 223،صتاعراقي، بي)

 اي زده خيماااااک حااااادو  و قااااادم

 

 ...در ساااااااراپردة وجاااااااود و عااااااادم 

 جااز تااو کااس نيساات در سااراي وجااود 

 

 نظااار ايااان اسااات پااايش اهااال نظااار 

 (جا همان)    

 :گويدحق دانسته و مي اوحدي نيز وجود و هستي را منحصر در حضرت

 اي بااااارون از بلنااااادي و پساااااتي
 

 رساااد هساااتيجاااز تاااو کاااس را نماااي 
 (919،ص2911اي، اوحدي مراغه)    

 :افزايدشاه نعمت اهلل ولي بر اين عقيده تأکيد کرده و مي

 غياار او نيساات در وجااود اي دوسااات
 

 ور تااو گااويي کاااه هساات غيااري کاااو؟ 
 (190،ص2912اهلل ولي، شاه نعمت)    

 نيساات گمااانم کااه جااز او هاايچ نيساات

 

 هساات يقياانم کااه جااز او هاايچ نيساات 

 (233 ،صهمان)    

 :دهدسر مي«   هو في الوجود الّا هو»جامي نيز در مانوي سلسلک الذهب، هم نوا با او و ديگر عارفان نداي  

 نيساااات مشااااهود جااااز هويّاااات او

 

   هُاااااوَ فِاااااي الوُجاااااود الّاااااا هُاااااو 

 (1،ص2912جامي، )    

 :و از اين جهت است که او نيز نقش غير را محو در وجود حق مي بيند 

   اَري ِفاااااي الوجاااااود الّاااااا هُاااااو
 

 محاااو شاااد ناااام غيااار و نقاااش ساااوي 
 (291،صتاهمو، بي)    
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 :و يا در جاي ديگر گويد

 ور همااه اوساات پاايش چشاام شااهود
 

 چيسااات پنااادار؟ هساااتيِ مااان و تاااو 
 (193 ،صهمان)    

 :کند کهجامي در پايان اقرار مي 

 گااار چاااه نمايناااد بساااي غيااارِ تاااو

 

 نيساات در اياان عر ااه کسااي غياار تااو 

 (931،ص2912همو، )    

 نتیجه گیری

به طوري که در روايات آن را ثلث قرآن . سوره توحيد با وجود آيات کم، حاوي مفاهيم بسيار عميقي است

سوره اساس، توحيد، : از جملک اين نامها. متعدد نيز خوانده شده استاند و از جهت اهميّتِ بسيار به نامهاي گفته

تواند اساس ايمان فرد تر اين سوره مياز اين رو درتِ عميق. اخالص، تفريد، تجريد، نجات، و يت، نسبت و نور است

 . را محکم کرده و درجک اخالص و توحيد او را با  برد

-فهم بيشتر از سوره توحيد، تفاسير عرفاني است که شامل ديدگاهيکي از مهمترين منابع جهت دستيابي به 

در اين ميان يکي عارفاني که در آثار م تلف خود تفاسير جالبي . سنجانک عارفان مسلمان استنگرانه و نکتههاي ژرف

 . از سوره توحيد براساس مبحث تجلّي انجام داده، ابن عربي عارف بزرگ قرن هفتم است

ابتدا به تحليلِ تفاسير ابن عربي از هر آيه سوره توحيد پرداخته و سپس نحوة بازتاب اين  در اين نوشتار،

دهد که تفاسير ابن عربي از سوره نتايج اين پژوهش نشان مي. ها را در ادبيات عرفاني فارسي بررسي نموديمديدگاه

ري که شواهد بسياري از کاربرد ا طالحات توحيد بسيار مورد توجّه عارفان و شاعران ايراني قرار گرفته است، به طو

 . توان در ادب فارسي يافتاو را مي

ابن عربي در تفسير آيه ن ست سوره توحيد، آن را به  ورت واژه به واژه و بر اساس مبحث تجلّي مورد تعمّق 

-الهي به شمار مينشان دهندة مقام ذات است که ن ستين حضرت در تجلّيات « هو»به اعتقاد وي، . قررار داده است

آن را از  اين ديدگاه ابن عربي به  ورت گسترده در ادبيات عرفاني فارسي انعکاس يافته است، چنانکه موارد. رود

 . توان يافتف رالدين عراقي که شاگرد بالواسک قونوي بوده تا شاعران معا ر مي

همين . ي و  فاتي حق دانسته شده استنشان از مقام واحديّت و تجلّيات اسماص« اهلل»در تفسير ابن عربي، 

مطلب با به کارگيري عينِ ا طالحِ خاصِ ابن عربي، در ادبيات عرفاني فارسي بازتاب يافته است؛ شواهد اين امر را 

توان در اشعار شبستري، شاه نعمت اهلل ولي، عبدالرحمن جامي، بيدل دهلوي و بسياري ديگري از شاعران ادب مي

 .فارسي يافت

را مورد توجّه قرار داده و از آن به مقام « احد»ربي در پايان تفسير آيه ن ست سوره توحيد، واژه ابن ع

تعبير کرده و منظور از آن مقامي دانسته که در آن  فات و اسماء از ذات حق قابل تمييز و تش يص « احديّت»

ر کامل نمايانگر تجلّيات الهي و چگونگي به طو« قل هو اهلل احد»به اين ترتيب به اعتقاد ابن عربي، آيه . نيستند

به اين ترتيب که خداوند . ارتبا  حق تعالي و کارات است و از طريق همين آيه، آفرينش و خلقت قابل تفسير است

مرتبک کارت اسماصي را « اهلل»نشان آن است و پس از آن با واژه « هو»در ابتدا مقامِ ذاتِ بي چون را آورده که واژه 
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تمام اين اين موارد، . بر عدمِ زيادتي اسماء و  فات بر ذات تأکيد کرده است« احد»ه و در انتهاي آيه با واژه بيان نمود

 .چنانکه از شواهد اراصه شده در متنِ نوشتار پيداست، در ادبيات فارسي بازتاب گسترده يافته است

آيات، شرح و بسط همان آيه ن ست  ابن عربي ساير آيات سوره توحيد را به نحوي تفسير کرده که گويي اين

را به اعتبارات اسماصي تفسير کرده و بار ديگر بر عدم زيادتي اسماء بر ذات تأکيد «  مد»وي در آيه دوم، . هستند

وي سپس بي . تعبيري از عدم تکاّر احديّت ذاتي حق تعالي است« لم يلد و لم يولد»به اعتقاد ابن عربي، . کرده است

به انحصار وجود در حضرت حق تفسير کرده و معتقد « و لم يکن له کفواً احد» ن خداوند را در آيهمال و مانند بود

. است که نه تنها حق تعالي، مانند ندارد؛ بلکه ا و ً وجودي غير از او نيست تا بتواند همانند يا نا همانند با او باشد

نِ عارف قرار گرفته و با نمودي گسترده در ادبيات فارسي اين ديدگاه ابن عربي نيز مورد اقبال و توجّه بسيارِ شاعرا

 .نوشتار بوضوح بيانگر اين امر استانعکاس يافته که شواهد آن در ضمن 

 منابع و مآخذ

 کتابها( الف

 .کريم دارالقرآن انتشارات تهران، فو دوند، مهدي محمّد ترجمه ،(ق2124) ،مجید قرآن 

 .2933چاپ سوم، تهران، انتشارات مسجد مقدس جمکران، ، ترجمه محمد دشتي، نهج البالغه 

 با العربي؛ ابن الدينلمحيي الحکمفصوص شرح فی النصوصنص کتاب من المقدّمات ،(2941)حيدر بن علي  آملي،

 .علمي پژوهشهاي فرانسه و ايران انيستيتو تهران، يحيي، اسماعيل عامان و کربن هانري مقدمه و تصحيح

 .، به تحقيق آشتياني، تهران، انجمن حکمت و فلسفهتمهید القواعد،(2910)الدينابن ترکه،  اصن 

 . الفکر دار: ناشر ، بيروت،الفتوحات المکّیه، (ق2119) ابن عربي، محيي الدين

 .العربى الترا  احياء دار: سمير مصطفي رباب، بيروت، ناشر: ، تحقيقعربیتفسیر ابن، (ق2111)ااااااااااااااااااا

 .، تهران، انتشارات الزهراالحکمفصوص، (2930)ااااااااااااااااااا

، درآمد، برگردان متن، توضيح و تحليل محمد علي موحد و  مد موحد، الحکمفصوص، (2931)ااااااااااااااااااا

 . چاپ سوم، تهران، نشر کارنامه

 .مو يي، تهران، انتشارات توس ، محبت نامه، به تصحيحمجموعه رسائل فارسی، (2931) انصاري، خواجه عبداهلل

 .، تهران، انتشارات فردوسيمثنوی جام جم، (2903) الدين بن حسيناي، رکناوحدي مراغه

 .، تهران، انتشارات پيشروایدیوان کامل اوحدی مراغه، (2911)ااااااااااااااااااا 

، به تصحيح خال محمد خسته و هلویکلیات دیوان موالنا بیدل د، (2932) بيدل دهلوي، عبدالقادر بن عبدال الق

 .خليل اهلل خليلي، به اهتمام حسين آهي، تهران، انتشارات فروغي

 .تهران، مرکز نشر دانشگاهي مسگرنژاد، جليل به تصحيح ،الحکمفصوص شرح، (2911) محمد خواجه پارسا،

چاپ چهارم، تهران، انتشارات ، (ص) رسول حضرت قصار کلمات مجموعه ،الفصاحة نهج، (2931) پاينده، ابوالقاسم

 .دنياي دانش

 .، ويراسته هاشم رضي، تهران، انتشارات پيروزدیوان کامل جامی، (تابي) جامي، عبدالرحمن

، به تصحيح ويليام چيتيک، تهران، نشر م سسه نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص، (2930)ااااااااااااااااااا 

 .فرهنگي تحقيقات و مطالعات

، به تصحيح و مقدمه مرتضي مدرس گيالني، چاپ سوم، تهران، انتشارات هفت اورنگ، (2912) ااااااااااااااااااا

 .سعدي
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 .، با تصحيح و تعليق نجيب مايل هروي، تهران، انتشارات موليالفتوحالروح و تحفةنفحة، (2911) جندي، م يدالدين

، چاپ چهارم، تهران، نشر (هوشنگ ابتهاج ريام) يهسا ي، به سعحافظ وانید، (2934) دمحمّ نالديشمس ،يرازيحافظ ش

 .کارنامه

 .الدين عربي، به اهتمام نجيب مايل هروي، تهران، انتشارات موليمحيي الحکمشرح فصوص، (2911) خوارزمي، حسين

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران، جديد، دوره از دوم چاپ ،نامه لغت ،(2933) اکبر علي ده دا،

 .، قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قمتجلّی و ظهور در عرفان نظری، (2931)سعيد رحيميان، 

 .، تهران، چاپ تقي بينشالمصادر، (2931) زوزني، حسين بن احمد

 .، به کوشش نيکلسون، ترجمه مهدي محبتي، تهران، انتشارات اساطيرالّلمع فی التصوف، (2931)سراج طوسي، ابونصر 

 مدرس محمدّتقي سيد تحشيه و تصحيح به ،الطریقةشریعة و الحقیقةحدیقة ،(2913) آدم بن مجدود ابوالمجد سنايي،

 .تهران انتشارات دانشگاه تهران، رضوي،

، ترجمه ابومنصور بن عبدالم من ا فهاني، به اهتمام قاسم انصاري، عوارف المعارف، (2931) سهروردي، عمربن محمد

 .ن، انتشارات علمي و فرهنگيچاپ دوم، تهرا

، با مقدمه، تصحيح و توضيحات کاظم دزفوليان، چاپ دوم، تهران، انتشارات گلشن راز، (2931) شبستري، شيخ محمود

 .طاليه

-فصوص شرح) ترجمة الفصوصالخصوص فینصوص ،(2943) بابارکنا به معروف عبداهلل الدين مسعودبنرکن شيرازي،

همايي، تهران،  الدينجالل از ايمقاله پيوست به مظلومي، رجبعلي دکتر اهتمام به ؛(عربي ابن الدينمحيي الحکم

 .تهران شعبه گيل مک دانشگاه اسالمي مطالعات م سسه انتشارات

، به کوشش محمد قهرمان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات علمي دیوان صائب تبریزی، (2933)  اصب تبريزي، محمدعلي

 .و فرهنگي

 سهيلي احمد تصحيح و ، باهتماماصفهانی صفای حکیم اشعار دیوان، (2993)  فهاني، محمد حسين فاي ا

 .خوانساري، تهران، نشر اقبال

، به کوشش سعيد نفيسي، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کلیات دیوان عراقی، (تابي) عراقي، شيخ ف رالدين ابراهيم

 .کتاب انه سنايي

 .يانتشارات مولتهران، چاپ سوم،  ،يمحمد خواجو کمو مقدّ حيتصح، لمعات، (2931)ااااااااااااااااااااا 

، ترجمه نصراهلل حکمت، تهران، (شرح و نقد انديشک ابن عربي) الحکمشرحی بر فصوص، (2930) عفيفي، ابوالعالء

 .انتشارات الهام

 .تصحيح محمد خواجوي، چاپ دوم، تهران، انتشارات مولي ، ترجمه والفکوک، (2934) قونوي،  درالدين محمد

 .الدين آشتياني، تهران، نشر دانشگاهي، به تحقيق جاللالنصوص، (2911)ااااااااااااااااااااا

الدين آشتياني، تهران، شرکت انتشارات علمي ، به کوشش جاللالحکمشرح فصوص، (2934) الدين داوودقيصري، شرف

 .و فرهنگي

 .، ترجمه محمد خواجوي، تهران، انتشارات موليالصوفیهاصطالحات، (2931) الدين عبدالرزاقکمال کاشاني،

، به تصحيح مجيد هادي زاده، با اشراف جالل الدين آشتياني، تهران، الحکمشرح فصوص، (2939)ااااااااااااااااااااا 

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

الدين همايي، تهران، م سسه نشر ، به تصحيح جاللالکفایهالهدایه و مفتاحاحمصب، (2913) کاشاني، عزالدين محمود

 .هما
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، به کوشش محمدجواد شريعت، تهران، التّعرف لمذهب اهل التّصوف، (2932) کالبادي، ابوبکر محمد بن ابراهيم

 .انتشارات اساطير

درضا برزگر خالقي و عفت کرباسي، ، به کوشش محممفاتیج االعجاز فی شرح گلشن راز، (2939)  هيجي، محمد

 .چاپ پنجم، تهران، انتشارات زوار

، تصحيح محمد روشن، تهران، انتشارات شرح التّعرف لمذهب التّصوف، (2911) مستملي ب اري، اسماعيل بن محمد

 .اساطير

تهران، انتشارات  ، به تصحيح، مقدمه و تعليقات حق وردي نا ري، چاپ دوم،زبدۀ الحقایق، (2932) نسفي، عزيزالدين

 .طهوري

 .، تهران، کتابفروشي خيّامفرهنگ نفیسی، (2944) نفيسي، علي اکبر

، به تصحيح احمد خوشنويس، تهران، انتشارات کتاب انه دیوان نورعلیشاه، (2930) نورعليشاه ا فهاني، محمدعلي

 .منوچهري

عميرات،  زکريا شيخ: ، تحقيقالفرقان رغائب و القرآن غرائب تفسیر، (ق2121) محمد بن حسن الديننظام نيشابورى،

 .العلميه الکتب دار بيروت،

، به سعي جواد نورب ش، چاپ دوم، اهلل ولیهای حضرت سید نورالدین شاه نعمترساله، (2943) اهللولي، شاه نعمت

 .تهران، انتشارات خانقاه نعمت اللهي

، به سعي جواد نورب ش، چاپ ششم، تهران، انتشارات اهلل ولیکلیات اشعار شاه نعمت، (2912)ااااااااااااااااااااا 

 .خانقاه نعمت اللهي

، به انضمام اشعار رشحه دختر هاتف، به تصحيح وحيد دستگردي، دیوان هاتف اصفهانی، (2914) هاتف ا فهاني، احمد

 .با مقدمه عباس اقبال آشتياني، تهران، کتابفروشي فروغي

 .ژوکوفسکي، انتشارات کتاب انه طهوري. آ. ، به کوشش والمحجوبکشف، (2943) هجويري، علي بن عامان

 مقاله ها( ب

المعارف بزرگ اسالمي، زير نظر کاظم موسوي بجنوردي، تهران،  دایرة: ، مندرج در«تجلّی»، (2934) دادبه، ا غر

 .، ذيل تجلّي21المعارف بزرگ اسالمي، ج دایرةانتشارات مرکز 

حدّاد عادل، تهران،  يغالمعل رنظريزدانشنامه جهان اسالم، : ، مندرج در«حضرات خمس»، (2931) کرباليي، مرتضي

 . ، ذيل حضرات خمس21ي، جاسالم المعارف ةریدا اديبن

 


