
  
در  »حقیقت و رقیقت« ةنقش انگار

  تحکیم و تبیین باورهاي دینی
    06/06/1393تاریخ تأیید: 10/03/1392تاریخ دریافت: 

  *نیا دکتر محمدرضا ارشادي  ___________________________________________________  
  

  چکیده

ریـزي حکمـت    همسویی مقاصد فلسفی با معارف وحیـانی، آرمـان متعـالی صـدرا در پـی     
، تـأثیر شـگرف و شـاملی دارد. ایـن     »قتحقیقت و رقی«متعالیه است. در این راستا آموزة 

هاي عـالی صـدرایی و پیـروان حکمـت متعالیـه حضـور        پرتأثیر در سراسر پردازش آموزة
  نیرومند دارد.

هـاي   ترین ویژگیبینی و باورهاي دینی بر اساس این انگاره، یکی از عمده پردازش جهان 
. صدرا کندصدرایی رهنمون  تواند ما را به ضمیر متمایز فلسفهفلسفه صدرایی است که می

نهـد تـا بـه    هـاي فـرازین بنـا مـی    نقطه عزیمت افتراق فلسفه خود را بر محور چنین انگـاره 
هاي پیشین دچار نگردد. ابتکارات روشی و محتوایی صدرا، توجـه وي   هاي فلسفهناکامی

ش در پـرداز تـا   سـازد را به مطالب بلند عرفانی و اسـتمداد از منـابع وحیـانی معطـوف مـی     
جـا مانـده از مکاتـب    هـاي بـه  نظریات برهانی گوهرهاي بدیعی را به ارمغان آورد و رخنه

  سنتی را ترمیم نماید.
فـاي  عر ؛ه و موضـوع خـاص نیسـت   مسـئل موضعی و محدود بـه چنـد    ،کاربرد این انگاره 

ات استناد جسـتند  االهینخست به کاربرد این انگاره در  زبردست در عرفان نظري در وهلۀ
را بـراي حکمـاي محقـق بـه میـراث       »حقیقـت و رقیقـت  «منطق خود سخن از حمل و در 

هاي استفاده از این انگاره را در صدرا و پیروان متعالی او بیش و پیش از همه، سویه .نهادند
                                                   

  .دانشگاه حکیم سبزواري گروه فلسفه حکمت اسالمی استادیار* 
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کردند؛  ذکرعینی  طور بهل ئبسیار گسترده آن را در حل مسا االهیات دنبال کردند و دامنۀ
بـراي نسـبت دادن برخـی     »حقیقـت و رقیقـت  «متعـالی از حمـل   ول در آثار در منطق متدا

در حـل   به این انگـاره اسـتناد شـده، چنانکـه     هاي به ظاهر کامال متباینموضوع و محمول
 و ربط وحدت و کثرت و بینی و تبیین باورها در ترسیم جهان و بسیار کارساز االهیل ئمسا

  یدگار نقش ویژه دارد.هاي هستی به آفر ارتباط پدیده و نسبت علت و معلول
نشـده تـا    صورت مستقل به ابعاد آن پرداخته  به این آموزه ةاهمیت و نقش گسترد با همۀ 

ات، االهیـ ظرافت و تأثیر آن آشکار شود. واکاوي کاربرد پرتـأثیر آن در   و حدود و ثغور
زهـاي  هاي اعتقادي، بـا اسـتناد بـه فرا    در ترسیم و تحکیم باورهاي توحیدي و بهره ویژه به

  .ساخت رو خواهد هحکماي متعالی ما را با نگرش جدید نسبت به حکمت متعالیه روب
  

  صفاتی، توحید افعالی. حقیقت و رقیقت، ربط وحدت و کثرت، توحید واژگان کلیدي:
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  مقدمه
مند دیدن جهان آفرینش اعم از آفریننـده و   بینی همسو با باورهاي ایمانی، مبتنی بر نظام جهان

ریده است. حکومت نظم و نظام بر سراسر هستی، نه به معناي محکومیت آفریدگار که بـه  آف
هـاي   دهی آفریده مبدأ و منشأ نظم و سازمان و معناي حاکمیت مطلق وي بر این نظم و نظام

رو خواهـد سـاخت کـه     حقیقت روبهاین  اجعۀ گذرا به متون دینی، ما را باپراکنده است. مر
وجود تعبیـرات گونـاگون در متـون    ه بودن قلمرو هستی متمرکز است. بر پیوست يتأکید چه

از سـوي دانشـمندان    »حقیقـت و رقیقـت  «انگارة دینی دربارة نظام آفرینش، منشأ استحصال 
بخش در  هاي الهام ترین واژه  است. رایج عارفان محقق و حکماي متعالی شده ویژه بهباور  دین

عـالم الـوهی و    براي هر موجود در» خزاین«وجود متن مقدس، این عناوین است؛ سخن از 
وجودي موجـودات مختلـف اعـم از جمـاد و حیـوان و      » تنزّل«و  براي هر شیء» ملکوت«

دربـارة اوصـاف االهـی و    » ظاهر و باطن«و » اول و آخر«هاي  فرشته و انسان و کاربرد واژه
 »ۀ موجودات به خداونـد رجوع هم«مندي و  و نیز غایت» امر و خلق«تقسیم عالم به دو عالم 

  ).46، ص1362شتیانی،  آ( برگشت رقایق به حقیقت خود در
هـاي فلسـفی بـه کـار گرفتـه و       با این پشتوانه، حکماي متعالی این آموزه را در پردازش

اسـت.  » حقیقت و رقیقـت «واژگان ترین تعبیر آنها براي ارائۀ تفسیر کارساز، استفاده از  جامع
در  »حقیقـت و رقیقـت  «معنا، با  ، بلکه عبارات بسیاري، همسو و هماما این تنها تالش نیست

همان مفاد را براي تبیین مقصود افاده کنـد. برخـی از آنهـا    تا  متون فلسفۀ متعالی وجود دارد
وحـدت   الـدرجات،  وجود امـا متفـنّن و وسـیع   بود و نمود، حقیقت واحد عبارت است از : 

همـان  » ارواح«ارواح و اشـباح؛  آن،  مظـاهر  وتجلیات داراي تشکیک در  اماشخصی وجود 
  همان نمود ناسوتی و طبیعی آنها.» اظالل«و » اشباح«حقیقت ملکوتی موجودات و 

  را »حقیقتتا  رقیقت«ز ذره تا مجرّه از 
  حمد و مدح حق گویا ه بیابى راکع و ساجد ب

  دو عالم یک مصلّى هست و دائم در صالتند
  در آنجا »ارواح«جا همه  در این »اشباح«همه 

          ).اق392ص ،4 ج، 1422آملی،   زاده (حسن 
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 ةشـود، ایـن اسـت کـه انگـار      واضحی که از کاربرد ایـن انگـاره حاصـل مـی     ۀنتیج
 »نمـود «گیرد، زیرا  ات فاصله میاالهیگرایی در شناخت ذات و صفات خداوند از  تشبیه

بخشند، پس  وتی را تحقق میهاي متفا مصداق ،صفاتاز کدام  هر و یکی نیست »بود«با 
 دیگر شـباهتی ندارنـد  و خلق از جهت مخلوق بـودن، بـه همـ    خالق از جهت خالقیت

  ).156ص ،1380 ،صدرالمتألهین(
داند،  اگرچه صدرا فهمِ درست این انگاره را از مسائل مشکل و پیچیده در االهیات می

صـحیح بسـیاري از    توان به دركاما در اهمیت آن بس که از دریچۀ فهم درست آن می
  ).119ص ،1376 و 224ص ،1361مسائل و مطالب االهی نائل شد (صدرالمتألهین، 

روي مـا راه روشـنی از    بـه  ات متعالی، این بـس کـه  االهیاهمیت این انگاره در  در
 و تنظیم درست روابـط موجـودات اعـم از آفریـده و آفریـدگار      و گشاید معرفت را می

تـر در تبیـین   آورد و مهم دار را بـه ارمغـان مـی    ینی نظـام ب به جهان یافتن  همچنین دست
  بدیل دارد. نقش بی آنهازدایی از  باورهاي توحیدي و شبهه

را بـیش از   مـا  ،منتهی به استحصال این آموزه در فرهنـگ فلسـفی   ۀنگاهی به پیشین
مفـاد ایـن آمـوزه بـه      سـاخت،  پیش به اهمیـت و نقـش تأثیرگـذار آن واقـف خواهـد     

تـوان از   اسـت. مـی    اگون در مکاتـب مختلـف فلسـفی مـنعکس شـده     هاي گون صورت
 کـرد. چنانکـه  اشـاره   »مثل«ۀ افالطون با طرح نظری به باره ترین فیلسوفان در این پیشگام

ن عالم مثل با مـافوق یـا خـزای   مثل به تبیین ربط عالم طبیعی به عالم مثل و ربط  ۀنظری
 »حقیقـت و رقیقـت  «ة ردار اسـت کـه انگـار   و از همان مفاد برخو پردازد االهی میعلم 

نسبت به کل موجودات دارد. به نظر افالطون مثل موجودات حقیقی و مستقل، کماالت 
النوع را واجد  اي از حقیقت رب هر نوع، نمود و سایه و وجودي نوع خود را دارا هستند

  ).196، ص1، ج1375است (کاپلستون، 
بـه تحکـیم    و ندکردن خط سیر را دنبال حکماي اشراق در سنت فلسفی اسالمی، ای

ۀ النـوع بـراي همـ    نظریه مثل و رأي به وجـود رب ۀ هاي نظري آن پرداختند. توسع پایه
گـر   چنین رأي به عالم مثال در طبقات نزولی و صعودي هستی، حکایـت موجودات، هم

د اي که وجـو  همان ادله است ومثل از سوي شیخ اشراق ۀ پذیرشِ ضمیر نهفته در نظری
   نماید: عالم مثال را نیز تأیید میکند، وجود  مثل را اثبات می



 
 

101  
 

رة 
نگا

ش ا
نق

»
ت

رقیق
 و 

ت
قیق

ح
 «

نی
 دی

اي
وره

ن با
تبیی

 و 
کیم

 تح
در

  

ه توأمـان و  مسـئل ایـن  و  مثل افالطونی و مثُـل معلقـه در برخـی از مـوارد واحـد     ۀ ادل
  ).53، ص1372آشتیانی، ( یرتضعان من ثَدي واحدند

مبدأ و معـاد موجـودات،   ة صفویه، دربارة سخن معروف میرفندرسکی فیلسوف دور
  ویژه پیروان حکمت متعالیه است: بهرد استناد بسیاري از حکما مو

اى ثابت و اصـلى   بنابر مشرب تحقیق، هر موجودى از جمله معدن و نبات، داراى کلمه
ـ   ، حقایق مادى و زمانىبنابراینملکوتى است که مرجع آن شئ نیز همان کلمه است. 
به اصل ثابت خودشـان،   ـ  ندشو که به نظر صاحبان اوهام و خیاالت، معدوم صرف مى

  پیوندند. در ملکوت وجود خودشان، می سم مبدأ ظهورشان و یا کلمه مستجنا
   خوش زیباستى ،با این اخترانِ نغز  چرخ

  آنچه در باالستى ،صورتى در زیر دارد
  کاش دانایان پیشین، این بگفتندى تمام

  تا خالف ناتمامان، از میان برخاستى
   .)50، ص1379(آشتیانی، 

هاي مختلف است که  داراي افراد گوناگون در جهان ، هر نوعبا توجه به این مطلب
اي نسبت  در نسبت طولی هرکدام رقیقه است وها برخوردار  از خصوصیات همان جهان

  آیند: شمار می  به مافوق خویش به
زاي هر صورت شخصی مادي دنیوي، صورتی شخصی مجرد بـه تجـرد مثـالی در    ابه 

زاي هر نوعی از انواع شـامل ایـن افـراد مثـالی و مـادي،      ابه  و ل موجود استعالم مثا
حقق عقول متکافئه عرضیه تۀ فردي واحد و مجرد تام عقالنی در عالم مثل عقلیه و مرتب

  ).111، ص1372دارد (آشتیانی، 
و در  گشـود را  »حقیقـت و رقیقـت  «پس از این، عرفان نظري باب کـاربرد انگـاره   

هـاي   ات عرفانی به تبیین این آموزه پرداخت. عرفا در باباالهیی و اسشن مباحث هستی
  اند: مختلف از این انگاره سخن به میان آورده

ترین موضـع، بیـان چیـدمان موجـودات بـا نگـاه عرفـانی و بـر مبنـاي تشـکیک           مهم
الغیـوب ذات بـاري تعـالی تـا      الخاصی وجود است. حقیقت وجود از مقام غیب اخص

هریـک از   . در سیر نزولیاست »ه و کونیهاالهی«ل، داراي مراتب کلی، آخرین مقام نزو
پـس از خـود اسـت و در سـیر صـعودي هـر کـدام،        ۀ براي مرتب »حقیقت«این مراتب 

  ).213، ص1370آشتیانی،( آیند شمار می  باالتر از خود بهۀ براي مرتب »رقیقت«
ق (حتی از قید ظهور و تجلی وجود سبب حصول مراتب و تعینات براي وجود مطل
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ایـن   ؛شود، حقیقت وجود در مقام ذات، هیچ تعینـی نـدارد   اطالق)، یعنی مقام ذات می
حقیقـت و  «ۀ جود محض است. پس از این مرتبه، تعینات و مراتب با حفظ رتبـ و مرتبه

که اولین ظهورِ وجود به مقام خلقی و امکانی، تجلی در عقـل اول   کند بروز می »رقیقت
سیر آن در عالم عقل و مرور از عـالم عقـل    و حق در مراتب عقول است. تجلی وجود

شـود، کـه بـه اعتبـار آن      به عالم برزخ و مراتب وجود برزخی سبب تعینات وجود مـی 
تعینات، اسامی مخصوص دارد تا برسد به عالم ماده و شهادت مطلقه و انـواع و اقسـام   

  مـوده تجلی و ظهور ن آنها دراسماء وجود توسط  »حقیقت«موجودات در عالم ماده که 
  ).219، ص1370(آشتیانی،   است

 ساختهفرازي از این آموزه را بسیار پرنیاز ، االهی تصویر نظام هستی بر اساس اسماء
بخـش موجـودات    ، تحقـق »رقیقه و رقایق«تا رتبۀ  »حقیقت«مقام از  االهی ءاست، اسما 

  ت تعبیر کرد.نظام اسمایی موجوداتوان از این ترتیب به  می .هستند
 »رقـایق «متجلی در مقام واحدیت و حضرت علمیه، همان تجلیـات و   ءصفات و اسما

حقیقت  و اند و اعیان ثابته متجلی شده ء... و از ظهور حق به کسوات اسماندوجود حق
 ءالوجودند.... براي اسما عین حقیقت غیبی واجب  و صفات به اعتبار باطن ذات، ءاسما

اي در حضرت علمیه موجود است، که از تجلّـی حـق    »رقیقه«و  هیه صورت و ظاهراال
 جمالیـه و جاللیـه، داراي   ءاست. هـر اسـمی، اعـم از اسـما     به فیض اقدس ظاهر شده

است. این اسم با ظـاهر خـود    که در آن تجلی و ظهور نموده  و ظاهري است، »رقیقت«
فـرع. از صـورت و   و  »رقیقـت «و اصـل بـا    »حقیقـت «وجوداً اتحاد دارند، ولی اتحاد 

 ءانـد. ... رابـط بـین حـق و خلـق، اسـما       هکردهیه، تعبیر به اعیان ثابته اسماء اال »رقیقه«
 فروع و افیاء و اشعه و لَمعات و حق ءمظهر اسما و حقایق خارجی مربوب و اند هیهاال
  ).698، صهمانطلقند (ظهورات و تجلیات جمال م و

و صفات است، زیرا براي هر موجودي  ءاسما  »ۀرقیق«شمارة ة موجودات به اندازة شمار
 بودن آن موجود براي آن اسم »رقیقه«از باب  و اسمی است که تدبیر او را به عهده دارد

ن اسـم اسـت   صـورت آن موجـود، اقتضـاي حکـم آ     و آن اسم تعلق و ارتباط دارد به
  ).674، ص1374(فناري، 

انـد، بیـان تفـنن وجـودي جهـان       هاز دیگر مواضعی که عرفا از این انگاره مدد جست
ها از عالم الوهی گرفته تا  جهانظر آنان براي بهشت و جهنم در همۀ آخرت است. در ن
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داراي حقیقتـی در حضـرت علـم حـق      آنهـا ناسوت و عالم انسانی، مظـاهري هسـت.   
 آن دو در عالم روحانی وارد شده است. شمار بر وجود احادیث صحیح و بی و باشند می

 »دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر: « و در دنیا نیز منطبق بر روایاتی مانندوجود آن د
هـاي   گور یا بوسـتانی از بسـتان  «وجود آن دو در عالم برزخ مستند به روایاتی مانند:  و

. در عـالم انسـانی نیـز بـراي آن دو،     است» هاي جهنم بهشت است یا گودالی از گودال
اجمالی) و قلب (عقـل تفصـیلی) و کمـاالت آنـان      وجودي است، زیرا مقام روح (عقل

تـرین   اسـت. نهـایی   »جحیم«مقام نفس و هوي و اقتضائات آن دو، همان  و» نعیم«عین 
  ).106، ص1416، قیصري( مراتبِ مظاهر آن دو در آخرت است

.... بهشـت صـورت   دارنـد بهشت و دوزخ در جمیع عوالم وجودي، مظاهر و صـورت  
ظهور احکام بهشت ة جاللیه است. ماد ءاسما  »رقیقۀ« رحمت و دوزخ صورت غضب و

بهشت] در دو قوس صعود و نزول سنه و سیئه است.... بدین معنی [و دوزخ، اعمال ح
اند.  هکردتحقق دارد. مرتبه و تحققی در عالم احدیت دارد که از آن تعبیر به جنت ذات 

ایق کمالیـه موجـود در   جمیع حق »قیقهر«حقیقت این جنت، عین ثابت انسانی است که 
حقیقتی که مظهر تجلی ذاتی است موطن ظهور جنت ذات است که  و غیب ذات است

  ).760ص ،1370 آشتیانی،( این تجلّی ظهور تفصیلی حقایق است ۀنتیج
اي و ناظر به علوم اسالمی همگـن،   رشته پس از این حکمت متعالیه با مطالعات میان

ــام  ــن انگــاره اهتمــام ت ــین مباحــث  و  مصــروف داشــته در کــاربرد ای ــراي تبی از آن ب
 العاقل اتحاد دروسزاده آملی،  ی از قبیل اتحاد عقل و عاقل و معقول (حسنشناس معرفت

، 9، ج1410، درس بیست و سوم) و اتحاد نفس با عقل فعال (صـدرالمتألهین،  بالمعقول
ی یـا  ی چه با مبناي تشـکیک خاصـ  شناس و هستی ).242، ص1372طباطبایی، / 143ص

ـ     خاص ب یـا وحـدت شخصـی و    الخاصی یعنی وحـدت حقیقـت و تشـکیک در مرات
  است.  هکردشایان ة تبیین باورها استفاد ویژه به ،و سایر مباحث حکمیتشکیک در مظاهر 

   تبیین واژه
ی حقیقت به شناخت دو عنصري بستگی دارد که در ترکیب معنایی این واژه شناس  مفهوم

  اند: به کار رفته
  فعلیت. .2 ؛خّص و تعینتش .1 
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 خود باشـد ة با آن تعین منشأ و مبدأ آثار ویژشیء تا حقیقت یعنی تعین خاص براي  .1
، 1380 ،صـدرالمتألهین ( آیـد نقـش ایفـا نمایـد     نسبت به کارهـایی کـه از او بـر مـی     و

به هستی است، زیرا حقیقـت داراي   ءسزاوارترین اشیا »وجود« ،بر این اساس ).306ص
 شـود  آثـار و احکـامش بـر او مترتّـب     تا  است شیءچیز، همان وجود آن  اي هراثر بر

  ).43ص ،1376 ،صدرالمتألهین(
ـ    شیءبخشی به حقیقت هر  جهت دیگري که در تحقق .2  »فعلیـت «ۀ مـؤثر اسـت، جنب

ة اي که باردار قو هآن منوط است، نه به ماد» صورت«ین رو حقیقت هر نوع به است، از ا
 ،بصورته ئٌش ئالشو«او بستگی دارد. ۀ  حقیقت انسان به نفس ناطقاست. مثال شیءآن 

و اگر چیزي از فعلیت برخوردار نباشد، او هیچ تحققی ندارد، مانند ماده کـه   »ال بمادته
383ص ،1380 ،صدرالمتألهین( حقیقت است، نه خود حقیقتة فقط داراي قو.(  

کـه هـر موجـودي از هسـتی      توان چنین نتیجه گرفت با توجه به این دو عنصر، می
ي  ا اي که هیچ ابهام و قوه گونه  تري برخوردار باشد، به تام »تشخص و فعلیت«تر و  کامل

هر موجودي از مراتب کمتري از  و سزاوارتر است »حقیقت«در او نباشد، به اطالق نام 
شـمار    به »رقیقت«تشخص و فعلیت برخوردار باشد، نسبت به آن حقیقت تام و کامل، 

و هـر   »رقیقـه «وار، هر حقیقت نسـبت بـه اکمـل از خـود      آید. در یک نظام تشکیک می
یـن سلسـله بـا ترتیـب     ا و آیـد  شـمار مـی    بـه  »حقیقت«نسبت به انقص خود،  »رقیقه«

پـذیرد و   پایان می قیاحلقا قةیحقبه  و آغاز قئالرقا قةرقیصعودي، از 
آغــاز و بــه    قئاحلقــا  قــة یحقبــا ترتیــب نزولــی از    ». الیــه المنتهــی «

د. و به این ترتیـب، حقیقـت   شو ، ختم می»اسفل سافلین«یعنی  قئالرقا قةرقی
  ، برخوردار است. »حقایق و رقایق«وجود در دارا بودن مراتبی پهناور از 

  تحریر نوین صدرا از مبانی فلسفی
او داند.  ها می پردازي افتراق خویش را از مکاتب فلسفی رایج، در نتایج نظریه ۀصدرا نقط

کند. البته  شود و نتیجۀ خویش را استوار می با آنها در بدایات همراهی و در غایات جدا می
زدایی، آنها را  دهد و با کاستی ه میئدر طی مسیر از قواعد و مبانی پیشینیان، تحلیلی نو ارا

سازد. در راستاي پردازش نوین از باورهاي توحیدنگر  براي بنیان حکمت متعالیه آماده می
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دفع شبهات از آنها، برخی مبانی فلسفی گذشته را با تحریر نوین در دسـتگاه فلسـفی    و
الحقیقه کل  گیرد، از این مبانی است اصل تشکیک در وجود، قاعدة بسیط کار می خود به 

  االشیاء و اصل علیت و قواعد زیر مجموعه آن مانند سنخیت علیت و معلول و... .
بسیط ة حمل در قاعد و ا به تشکیک در مظاهروي اصل تشکیک در مراتب هستی ر

اصل علیت را به تشأن و تطور علت و... ارجاع  و الحقیقه را به حمل حقیقت و رقیقت
ت ژرف در تحقیقـا  با ویژه بهاي  رشته ها با الهام از مطالعات میان این تحولۀ هم .دهد می

کـه بـه     ت. کسـی اس سوي موجود در متون دینی، ناشی شدهعرفان نظري و عبارات هم
صدرا ۀ پردازد نباید از یکی بودن عناوین و مدخل مطالب در فلسف مطالعات صدرایی می

زدن به ایـن مکتـب برآیـد.     صدد اتهامتوهم دربا  و با مکاتب پیشین به فریب دچار آید
عظـیم فلسـفی پیشـین را    ۀ روش برداشت از سـرمای  و هاي جدید باید پیشاپیش تحلیل

هاي او را براي تمایزانگـاري   و خروجی نظریات صدرا و استنتاج توسط صدرا ارج نهد
فلسفی با کاربرد انگـاره   ةبخشی به چند قاعد مشاهده نماید. در این فرصت براي تحول

  کنیم.  انه نظر میشناس ، روش»حقیقت و رقیقت«

   وجود وحدت تشکیکی .1
تباین از حقیقـت   نفی و هاي صدرایی از قبیل: وحدت و سنخیت وجود بر اساس آموزه

هم پیوسته است. این واحد منسـجم    آن، جهان اعم از آفریده و آفریدگار، یک واحد به
یک شخص، با شخصیت واحد است، با ایـن نگـاه بـه وجـود، تنـوع و تعـدد       ۀ مثاب  به

  نیز باید تفسیر کرد. را موجودات 
 »قیقـت و رقیقـت  ح«ة توفیق شایسته در این مهم بستگی به میزان استمداد از انگـار 

ۀ و محقّـق همـ   »حقیقـت «آن، ۀ دارد، اگر کل هستی بسان مخروطی فرض شـود در قلـ  
، همان حقیقت سـیر تنزلـی و رقیـق     در سایر مراتب نزولی تا قاعده و حقایق قرار دارد
  گردد. در مظهر رقایق پدیدار می و کند خود را طی می

اصل و اساس صحیحی  ین در انواع،تبابه بنابر قواعد مقرر در فن حکمت متعالیه قول 
در سـلک وجـود    نور و ظهور محـض اسـت،   که وجود،از باب آن عالم وجود، و ندارد

ماکـان و   و صـف بـه تشـکیک   مظاهر وجود متّ تجلیات و و واحد شخصی قرار گرفته
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  ن وسیع درجات است که:یک حقیقت و اصل متفنّ یکون،ما
  ما یکون یک نقطه دان حقیقت ماکان و          ه صعود نماید گهی نزول گاین نقطه 

  ).46، ص1362آشتیانی، (
تشـکیک در دیـدگاه حکیمـان متعـالی، تشـکیک در       واضح است منظـور از  چنانکه

. اسـت مظاهر و مجالی وجود است که فراتر از تشکیک در مراتب (تشـکیک خاصـی)   
لت چه حقیقت وجود واحد است و سنخیت وجودي بین ع زیرا در تشکیک رتبی، اگر

بنـدي بـین علـت و معلـول برقـرار و       و معلول برقرار است، اما هنوز دوگانگی و قطب
این خود سبب مرزبنـدي بـین   و  معلول در حیال علت از وجود مستقل برخوردار است

  هاي توحیدي ناسازگار است. انجامد و با آموزه می »تباین عزلی«شود، که به  آن دو می

  وحدتاصل وحدت در کثرت و کثرت در  .2
توانـد در عـین    مـی  و وجود از وحدتی برخوردار است که با کثرت تقابل محض ندارد

وحدت کثیر و در عین کثرت از وحدت برخوردار باشـد، ایـن وحـدت بـا وحـدت و      
حقیقـت و  «کثرت عددي متفاوت است، بیان این مطلب بستگی بـه اسـتفاده از انگـاره    

رقایق متکثر، بایـد توجـه   ۀ حد در رتبدارد. در بیان چگونگی حضور حقیقت وا »رقیقت
باشند و حقیقت به وجود  داشت، رقایق به وجود جمعی در هستی حقیقت خود جمع می

متکثر در رقایق نمود و تجلّی دارد. در این راستا نباید وجود جمعی رقـایق را در رتبـۀ   
قایق در وجود حقایق با وجود متفرق رقایق در وعاء زمان اشتباه گرفت. وحدت و بقاي ر

کلی از احکام ماده و زمان به دور است و تفرق و تکثر مـادي و    مراتب حقایق خود، به
  پارچه در وعاء فرازمان موجودند. زمانی در آنها ناممکن است، بلکه به وجود تبعی و یک

بر این اساس، اگر مخروطی را فرض کنیم که موجودات از قاعدة آن تا قلـه، بـر اسـاس    
ولی مترتب باشند، هرچه به طرف قاعده برویم، بـه سـوي ظهـور و مقـام     چینش علّی و معل

ایم، اما خود آن حقیقت، داراي مقام تنـزّه و   کثرت و تجلی حقیقت در رقایق خود پیش رفته
    ).612، ص1382سبزواري، ( است» کثرت در وحدت«و مقام » جمعِ جمع«یا » جمع«مرتبۀ 
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  بسیط الحقیقه کل االشیاءة قاعد .3
نیز تأکید دیگري است بر حاکمیـت وحـدت حقیقـت و    » الحقیقۀ کل االشیاء بسیط«عدة قا

چیـز    اي که اگر وجود بسیط محض، وجود همه حقیقت واحد بر هستیِ جهان. به گونه
نباشد سبب رخنۀ ترکیب در ذات او خواهد شد. جهت احتراز از این نقیصه، باید قائـل  

کثرت و عدم، پاك است و این بـه معنـاي آن    هایی مانند شد وجود محض از ناخالصی
یک از اشـیاء وجـود او    چیز باشد، بدون اینکه وجود هیچ  است که وجود او وجود همه

شود بر اثر نقایص امکانی و عدم دسترسی  باشد. و تکثري که در موجودات مشاهده می
در » قتحقی«و اصل و  شیءدرجۀ کمال و غایت هر  آنها به درجۀ کمال وجودي است.

  مندي از کماالت است. هستی، ذات حق است و تعدد و تکثر موجودات، بر اثر تفاضل بهره
و مبدأ و غایت آن است،  شیءماند، زیرا او تمام هر  از کنه ذات حق، چیزي برون نمی

ۀ تعدد و تکثر و گسست در موجودات از کمبودها و جهـات امکـانی و دوري از درجـ   
پس او در موجود بودن اصل و حقیقت است و هرچه جز او  آید، تمام و کمال پدید می
و تجلیاتش. او اسماء هاي او. او ذات است و هرچه جز او است  است شئون و حیثیت

نور است و هرچه جز او است سایه یا پرتو او. او حق است و هرچه جز وجه کریم او 
  ).37، ص1385 صدرالمتألهین،( است، باطل و تباه محض

را در  واحـد  »حقیقـت «و سـریان   بتواند به صورت نسبی این ارتباط کههایی  تمثیل
 هاي متکثر به ذهن نزدیک کند، تمثیل هستیِ یگانه، به نور و سایه و دریا و»رقیقه«کالبد 

، دهـد تواند براي ما نمایش  فقط جهتی از مطلب را می ها نیز امواج آن است. این تمثیل
صدرایی به بحث ة ی نارسا است، زیرا با نگاه ویژاما در داللت خود بر مقصود کامل بس

ل است، معلول عین ربط و تعلق به ئصدور و فاعلیت، که به فاعلیت بالتجلی و نوري قا
 صــادر و مصــدر برقــرار اســتۀ تعــالی رابطــ بــین موجــودات و حــق و علــت اســت

    ).32ص ،1380،صدرالمتألهین(
که برخـی دچـار     تا از همان نقطه ندک تاکید میژرفی را ۀ نکتبه صدرا در این راستا، 

  بودن هستی تأکید کند.   اند، بر یکپارچه انگاري مطلق، بین واجب و ممکن شده تباین
اند، اما حکمت متعالیـه از   دلیل تباین واجب و ممکن پنداشتهرا برخی کمال واجب 

حـد و حصـر    همین منظر یعنی کمال واجب، به این مطلب تمرکـز دارد کـه کمـال بـی    
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باشد، کـه اگـر چنـین نباشـد، سـبب       ءاشیا اقتضا دارد که وجود او، وجود همۀجب، وا
  نقص است. 

در این است که کسی بتواند بین تصور صحیح از وجود صرف و عدم  ظرافت مسئله
آمیختن آن با نقص و ناخالصـی و بـین واجـدیت و شـمول چنـین وجـودي بـر همـه         

  جمع کند. آنهاو کماالت  موجودات
کند که اگر وجود واجب  ل بر این مطلب، به این سمت و سو راهنمایی میاستدالدر 

 آنهـا نباشد بسیط نخواهد بود، زیرا مشوب و مخلوط بـه عـدم    ءاشیا ۀتعالی، وجود هم
آنچه براي تصویر یابد.  صورت ترکیب و ناخالصی به هستی او راه می  در این و شود می

ـ   این مطلب به مدد می ـ    »حقیقـت «رافت آید، این است که ص ۀ سـبب حضـور او در رتب
  خواهد بود. آنهاتر مظاهر  یعنی سایر مراتب موجودات بلکه دقیق »رقیقت«

در برابر این تحریر متعالی، برخی بر این شبهه پافشاري دارند که بنابر آن بیان، بایـد  
 بنـابراین حمل و نسبت بین واجب و هر موجـود و هـر کمـال وجـود صـحیح باشـد،       

به بـداهت امـري    و عینیت واجب و ممکن است که بر خالف ضرورت استاش  الزمه
 .استباطل 

باشد، بدون شـک   »حمل شایع«در این صورت اگر منظور برقراري نسبت حملیه به 
که فرض آن اسـت کـه ذات واجـب بسـیط      یابد، در حالی ترکیب به ذات واجب راه می

ي ممکـن بـر ذات   است. زیرا صدق حمل متضمن ایـن اسـت کـه در حمـل وجودهـا     
تعالی، حمل با هردو جهت سلب و ایجاب و حیثیت کمال و نقص که ذات ممکنات  باري

  یابد. از آن ترکیب یافته، صادق باشد و به این ترتیب ترکیب نیز به ذات االهی راه می
ـ    نسـبت و حمـل در ایـن قاعـده، از منطـق      ۀ حکماي متعالی با منظـور نمـودن گون

در پاسخ به این شبهه،  آنهاگشایند.  اب تعالی را بر اندیشه میکنند و ب ارسطویی گذر می
نیست بلکه ذات بسیط،  »حمل شایع«اند که این نسبت، از نوع  گشا دانسته این نکته را ره

هر موجود و هر کمال وجودي را به نحو اعلی و اشرف واجـد اسـت، از همـین قبیـل     
و معلول مباینتی است که موجب  که بین علتوجدان علت بر کمال معلول، با ایناست 

قاعـده،    بین آن دو است. در نتیجه اگر حمل و نسبت در این »حمل شایع«امتناع صدق 
، 1372شـود (طباطبـایی،    مـی تغییر کند، این مشکل زدوده  »حقیقت و رقیقت«به حمل 
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بر حضور حقیقـت در  » کل االشیاء قةاحلقی بسیط «ة ، مفاد قاعد). بنابراین277ص
حقیقت تأکید دارد و بدون ایـن، سـبب   ۀ وجود رقیقه در مرتب و خودۀ راتب رقیقتمام م

  شود.  ترکیب موجود کامل از بود و نبود می
وجود حق تعالی چون صرف حقیقت وجود است، باید وجودش بدون شوب تعـدد و  

 ،ماسـوا  و در موجودیت »حقیقت«باشد. واجب متعال اصل و  ءاشیا ۀکثرت، وجود هم
و تجلیات او است. او نـور و ماسـوا    ءحیثیات او است. او ذات و ماسوا اسماشئون و 

با کرامت او باشـد، باطـل    »وجه«چه جز توهاي او است. او حق است و آنها و پر سایه
  ).37، ص1385(صدرالمتألهین،  )»88: قصص( است مگر وجه او  هر چیزي تباه«است: 

  علت و معلول  ۀ رابط .4
درایی گرایش از تباین علّی و معلولی به سوي تجلّی و تشأن، تغییر در دیدگاه متعالی ص

دهد. صدرا در روش عملی خـود کـرارا نشـان داده، کـه بـا قـوم در بـدایات         جهت می
وي در  ).431، ص1382سبزواري، ( گذارد را پس می آنهاکند و در نهایات  مماشات می

شـود و بـه    بحـث فلسـفی مـی    عیار وارد  تماممشائی این خصوص، در ابتدا مانند یک 
دهد، امـا بـه زودي در    لقب می »نظر جلیل«پردازد، آن را  تحکیم اصل علیت فلسفی می

نگـاه   بـا  و کنـد  آثار مختلف خود، در باب ربط علت و معلول از نظر مشائیان عبور می
گرداند که بـر اسـاس نگـرش     بر می »تشأن«علیت را به  و نگرد خود به مطلب میة ویژ

  خداوند است.ۀ ظري به فاعلیت و افاضعرفان ن
در عـود بـه او،    و بیاید و چیزى از او نکاهد» جاعل«از  »مجعول«افاضت آن است که 

: [الرحمن» کُلَّ یومٍ هو فی شَأْنٍ«است: »  تشأّن«چیزى بر او نیفزاید و علیت در نزد عرفا 
ذاتیه حقند (سـبزواري،  ست و وجودات خاصه شئون تعالى، فاعل بالتّجلى ا حق و ]29

  ).616، ص]تا بی[
کـه بـه تبـاین عزلـی     مشـائی  تباین مستحکم بین علت و معلول در فلسـفۀ   بنابراین

انجامد، در فلسفۀ صدرایی جایی ندارد و دوگانگی و تباین بـین علـت و معلـول در     می
شود، اما باید توجـه داشـت    می منتهی »حقیقت و رقیقت« این منظر، به تفاوت وجودي

به روي بسـیاري بـراي همیشـه    را گونه اتحاد، راه معارضه با آن  که دشوارفهم بودن این
و فرد  »رقیقه«النوع با   رب» حقیقت«است. نظیر مطلب را دربارة اتحاد  داشته   گشوده نگه

  توان دید: مادى آن می
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عرض  این اتحاد غیر از اتحاد ماده با صورت و غیر اتحاد وجود با ماهیت و غیر اتحاد
، که وجودى واحـد داراى ذات  »رقیقت«است با  »حقیقت«و موضوع است، بلکه اتحاد 

النوع و ظهور آن اسـت، کـه    متصل به رب  است، که این تشأن  و باطن و ظهور و تشأن
حقـى اسـت    بطـون جهـت   و واحد ظهورى دارد و باطنى، ظهور جهـت خلقـى   شیء

  ).154، ص1362(آشتیانی، 
که اثنینیت در حقیقت یا مراتب یا افـراد وجـود را بـه ذهـن     گونه تعبیري صدرا هر

جمله کثرت ظـاهري  رود تا کثرات، از  به این عزم پیش می و کند آورد، مردود اعالم می
  اجب و ممکن را چنین ارزیابی کند:و و بین علت و معلول

ي نـور ة پار و هرچه اسم وجود بر آن واقع شود جز شأنی از شئون یکتاي بسیار پایدار
چه در آغاز، به حسب قرارداد و اصطالح، دریافتیم پرتوهاي نورِ نورها نیست، پس آن از

ت ما را به این مطلب رساند که در وجود، علت و معلولی هست، سلوك علمی در نهای
علیت و تـأثیر   و معلول شأنی از شئون علت است و چه علت نام دارد اصل استکه آن

که چیزي [معلول] از ن به فنون خویش است نه به اینتفن و به تطور علت در ذات خود
  ).50ص ،1382،صدرالمتألهین( او با هویت مستقل جدا گردد

صدرا در تبیین خود بر این مطلب تأکید دارد که چون موجود امکانی، هیچ حیثیتـی  
مجعـول و  به حسب هویت هیچ استقاللی نـدارد،   و جز حیثیت ارتباط و تعلق به علت

توانـد   عقل نمی و خود نداردة و هویتی مباین با هویت علت ایجادکنند معلول، حقیقت
معلـول بـدون ایـن     و حضوري به معلول، جدا از هویت موجدش اشـاره کنـد  ة با اشار

حیثیت قابل شناخت نیست، البته میدان باز است که ماهیت معلـول را جـداي از علـت    
  وجود آن است: یقی ماهیت نیست بلکهکه معلول حق تصور نمود، در حالی

که داراي حقیقتـی اسـت   بعیت و تعلق به غیر نیست، نه اینحقیقت معلول جز فقر و تا
ها از عوارض و حاالت الحاقی به وجودش باشد، پس بایـد بـه   و تعلق تا این سواي فقر

شـئون و   ۀبقی و جز او حقیقتی نیست و این حقیقت اذعان کرد که حقیقت واحد است
 هـاي تـابش و تجلیـات ذات او اسـت     و پرتوهاي نور و نمایـه فنون و حیثیت و اطوار 

  ).53ص ،1376 و 47، ص1 ج، 1410،صدرالمتألهین(
هاي خود از اصول و مبانی فلسفی پیشین، نگـرش متعـالی    پردازشۀ صدرا با پشتوان

کنـد تـا مراتـب ژرف توحیـدمحوري را در      خود را متفاوت با مکاتب دیگر تحریر مـی 
 رفته باشد.کار گ خویش بهۀ فلسف
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  زدایی از نگرش توحیدي نقش انگاره در آسیب
اسـت.  بینی اعتقادي بسیار پر اهمیـت   درك صحیح این انگاره، در ترسیم مطلوب جهان

و پـردازش   شد هاي نظري که موجب نگرش صحیح خواهد ترین موقعیتبرخی از مهم
فعـالی را از  ذاتـی، صـفاتی و ا   ،آنهاي گونـاگون   توحید در شعبهمسئلۀ متقن و صحیح 

  کنیم. دارد، در این فرصت بازگو می مصون نگه می  ز خللبرو

  ربط کثرت به وحدت  .1
بینی توحیدي، تأکید بر این مطلب متمرکز اسـت کـه حـق متعـال از      از سویی در جهان

خداوند از احدیت ذاتـی و   و الجهات برخوردار است وجود وحدانی و بسیط من جمیع
شـرك،  ۀ ز سوي دیگر بنابر اعتقاد توحیدي و منـزه از رخنـ  صفاتی برخوردار است. و ا

اقتضا دارد که همان ذات بسیط و واحد منشأ تمام کثـرات در   االهیخالقیت و ربوبیت 
باوران این پرسـش مطـرح اسـت کـه      هستی باشد. اکنون براي اندیشوران و دینۀ صحن

قابل جمع است؟  با صدور مخلوقات متعدد چگونه االهییگانگی و بساطت ذات متعال 
آید و این کثـرات بـه    شمار پدید می چگونه از وحدت حقیقی و بسیط مطلق، کثرات بی

آورد؟ در ربط این کثرات به واحد، چه راهی را باید پیش  اي وارد نمی وحدت او صدمه
اگـر تصـور صـحیحی از وحـدت حـق و       گرفت که توحید حق دچار آسـیب نشـود؟  

ن ذات وحدانی بـا مخلوقـات متنـوع فـراهم نباشـد،      چنین درك متناسب از ارتباط آهم
موحدان ة تواند خود را متحقق به توحید ناب و در زمر بدیهی است که تصورکننده نمی

  شمار آورد.  حقیقی به
ة هستی، گسـتر ۀ آغازین و هم فرجامین است، به این دلیل که پهنۀ مبدأ برتر هم در رتب

اسـت. هـویتی کـه دیگـر هویـات از آن       یگانگی فراگیر و تمامیت هویت و عینیت او
ـ  گیرد. پس وجود کامل او  عینیتی که اعیان موجودات از آن سرچشمه می و جوشد می

نتیجه او ریشه  ست. درآنهاهمان غایت و کمال  ـ  موجودات استۀ بخش هم که هستی
ها نیست، که از تکرارشان  درخت هستی است، زیرا یگانگی او مانند سایر یگانة و میو

براي وجـودش   وم براي یکتایی خویش ندارد، چنانکهآیند، پس او د عداد به وجود میا
ۀ هـا اسـت، در همـ    کثـرت ۀ همـ ة مانندي نیست، بلکه یگانگی محض او که دربردارند



 
 

112  
 

م / 
زده

 نو
سال

تان
ابس

ت
 

13
93

 

فرمـاي   دارد. چنانکـه فرمـان  هویـات نفـوذ   ۀ ها راه یافته و نور وجـودش در همـ   یگان
جز همه چیز است اما  و گنیاما نه به هم با همه چیز است: «فرموده یکتاپرستان علی

، االهیهاي مجرد  به همین روش است حالت نورهاي قیومی و صورت» نه به برکناري.
شان مانند یکتایی  یکتایی و هاي وجود حق است زیرا وجود عقول مفارق پرکنش، سایه

حقیقـت   . دراسـت هایی از پهناوري و فراگیري او  نمونه آنها گستردگی و جمعیت و او
گشـت موجـودات بـه او هسـتند،     از حق تعالی و ابـزار بر  ءهاي صدور اشیا واسطه آنها

و هستند نه به ابقایش، باقی به بقاي ا و به وجود او موجودند نه با ایجادش آنها چنانکه
 ،صـدرالمتألهین ( باشند پرتوهاي نور او و لوازم هویتش میۀ دانستی به منزل زیرا چنانکه

  ).141-140، ص9، ج1410
 به نکات الزم براي نیل به تصویر شایسته رهنمـون را  امعان نظر در عبارات فوق، ما

از متون دینی، متنوع است  . عناصر الزم براي به تصویر کشیدن این مطلبِ برآمدهکند می
تعالی است، اگـر   احدیت، براي ذات باري و» اولیت، آخریت«اوصاف  آنهاترین که مهم

در صورت فقدان یکـی از   و کمال باشد همو باید اول و آخر باشدموجودي در نهایت 
یابی از  آید. از همه مهمتر فروغ اولیت یا آخریت، بدیهی است که خلف الزم میۀ دو رتب

شود وجودي بـا هـر موجـودي     این مهم است، چگونه میة سخن موالي موحدان دربار
آنهـا؟!  د اما نه به جداانگاري از جز همه باش و راهانمراه باشد اما نه از سنخ سایر همه
طلبـد،   را به کمک می »حقیقت و رقیقت«ة جا است که صدرا با ظرافت خاصی، آموزاین

  نماید.  گزین میبرد و تعبیرات دیگري را جای نمیگرچه به صراحت از آن نامی 
 و» اسـفل سـافلین  «از مبـدأ آغـازین بـه مقصـد میـانی و        به نظر وي فـرود هسـتی  

به مقصد نهایی و فرجامین (الیه الرجعی)، جز این نیست که در آغاز،  آنجاز فرازگزینی ا
در پایان نیز همان رقیقت است که به حقیقت  و شود می تهمان حقیقت است که رقیق

 اسـت چون حقیقت و رقیقت با هم تدافع ندارند، حقیقت قابل فراز و فرود  و گراید می
چنـین  گرایـد. هم  ر فراز به بطون خـود مـی  د و کند که در فرود به نمود رقیقت بروز می

موجـودات، تعبیـر دیگـري از سـریان حقیقـت نـوري در       ۀ نفوذ نور او در هویـت همـ  
از همین باب است وساطت عقول فعـال کـه رقـایق وجـود      و هاي خویش است رقیقه
چنـین  انـد، هم  سایر رقایق وجوديایصال و بسط رحمت به ۀ تعالی هستند و واسط حق

آیند. به این ترتیب وحدت اطالقی ذات واجب  شمار می  عود رقایق به حقایق بهۀ واسط
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. در ایـن راسـتا حکمـاي متعـالی سـعی      دشو تفسیرپذیر میمتکثر در ربط با موجودات 
را بر کژفهمی ببندنـد،   راه »وحدت عددي«با  »وحدت اطالقی«اند با تفاوت نهادن  کرده

و سـرایت   »وحـدت عـددي  «ن آن بـا  کرد و اشتباه »وحدت اطالقی«عدم درك صحیح 
ه و مـانع درك معیـت   مسـئل به یقین سبب کژتـابی   »وحدت اطالقی«دادن احکام آن به 

  است.  قیومی براي برخی شده
در دفع شبهه باید گفت، وحدت عددي از اتحاد با کثرات، ابا دارد، زیـرا اتحـاد در   

اسـت، امـا وحـدت اطالقـی     موجود بالفعـل، بـا یکـدیگر     این مورد به معناي اتحاد دو
اتحـاد المتحصـل بـا     و گونه نیست، زیرا در این نوع وحدت، اتحاد بالقوه با بالفعل این

  گیرد. متحصل صورت می
وجـود   و حق اول چون متصف به وحدت حقیقی اطالقی است نه وحـدت نسـبی  

و اعلـی نـه    کثرات را به صورت اتمۀ ، هماستکماالت وجودي ۀ صرف و محض هم
کثـرات محـو و   ۀ دارا است، در مقـام وحـدت اطالقـی، همـ     ت ناقص و متکثربه صور
تـوان معلـول را بـه المتحصـل      علیت، نمی مسئلۀ. البته با نگاه مشائیان به هستندموهوم 

المتحصـل  موجودات با حق تعالی از اتحـاد متحصـل بـا     ۀدر رابط و محض فروکاست
ین دستاوردهاي حکمـت متعالیـه و   تر گذر ما باید از نهاییسخن گفت، بلکه در این ره

عرفان نظري مدد بجوییم و به گذر از امکان ماهوي به امکان فقري و صرف ربط بودن 
مـاده و  ۀ معلول به علت بینیدیشیم. با این نگاه تعبیر عدم تحصل ممکنات نباید به رابطـ 

صورت منحصر گردد. بلکه در نظام طولی علل هر علت نسبت به معلول داراي تحصل 
آید. بر این اساس عقول  شمار می  وده و معلول نسبت به آن المتحصل و صرف ربط بهب

، اما به اعتبار حد وجودي و اتّصـاف بـه   دارد  »وحدت اطالقی«در اعتبار با مادون خود 
هر محدود نسبت به نامحدود، معدوم یعنی  و محدود بوده »حق اول«ماهیت، نسبت به 

چه اطـالق و تقییـد از امـور     حد است، الست) اگر باحد، هرچه  پیش بیاست (مقهور 
مطلق و محیط ممکن است از جهتی دیگر مقید و محاط گردد، اما مطلـق   و نسبی است
  شود. گاه مقید نمی حقیقی هیچ

ـ    دریاي بیۀ در نسبت وجودي حق و خلق، حق به منزل ۀ کران و حقایق امکانی بـه منزل
و ) 27: الروم(» و له المثل االعلی«جود است، امواج حاصل از حرکت دریاي نامتناهی و
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ـ «در حقیقـت   وجود ممکن، ناچار سراب وجود حـق،  و نمود دریا ،حباب موج و  ۀثانی
  ).77-75، ص1362آشتیانی، ( چشم احولند یعنی نقش دومین »مایراه االحول

   یصفات وحیدت زدایی از شبهه .2
ال، مباحث متعارضـی در جریـان   ، پیرامون صفات واجب متعاالهینزد متصدیان مسایل 

ذات و برخـی از  است، برخی متکلمان ماننـد عمـوم اشـاعره، بـه زیـادت صـفات بـر        
انـد.   تعـالی، رضـایت داده   گنانشان مانند معتزلیان، به نفی کلی صـفات از ذات بـاري  هم

معلوم است که هردو رأي، برخاسته از گرفتاري به تنگناهاي معرفتی و دیگر مشـکالت  
رات هریک از این دو رأيِ به ظاهر متعارض و متقابل، از سوي حکمـا بـه   . محذواست

  است.  ، بیان شده»ذات و صفات«رأي خود در عینیت ئۀ هنگام ارا
 و بـه وحـدت ذات بـا صـفات    را  »توحیـد صـفاتی  «، منظور خود از االهیحکماي 
جیهی کـه چگونـه و بـا چـه تـو     د. اما اینان ، تفسیر کرده»صفات با یکدیگر«ۀ وحدت هم

از شبهات رهایی جست، در تالش علمی حکماي  و توان این مهم را به انجام رساند می
اسالمی بیانات مختلف وجود دارد. از بیاناتی که تصویر زیبا و قابل توجهی در اختیار ما 

است. با استفاده از این انگاره، مشکالت » حقیقت و رقیقت«ة گذارد، استفاده از انگار می
هم از جهت مفهوم و هم از ، جریان دارد اطالق صفات بر خداوند و خلقه در زبانی ک

اي را بر اثر ناتوانی در پاسخ صحیح به  شود. مشکالتی که عده جهت مصداق، زدوده می
اي  عـده  و هکـرد واجـب  ة دربار »نفی صفات«و عجز از تبیین منطقی، دچار رأي به  آنها

  است.  هکردواجب و ممکن، ة دربار »ك لفظیاشترا«دیگر را در کاربرد الفاظ، وادار به 
ل به تعطیـل  ئمعناي صفات واجب، قاة اند که دربار رسانده آنجاآنان گاهی کار را به 

و در نهایت صفات ایجابی و ثبـوتی را بـه     چ معناي محصلی را منظور نکردهشده و هی
کن در دارا بودن اند بین واجب و مم اند. در واقع چون نتوانسته صفات سلبی ارجاع داده

فهمند به واجب نسـبت   ممکن میة چه درباراتی، هیچ وجه مشترك ببینند و آنچنین صف
جـا اسـت کـه حکمـاي متعـالی تبیـین خـود را در        اند. این ئل به این سخن شدهدهند، قا

دهند و از غموض و پیچیدگی این  ه میئ، ارا»حقیقت و رقیقت«ة باره، با اتکا بر انگار این
  کنند. مت گذر میبحث به سال
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چه مفهـوم صـفات    خالصه، چنین است که اگر طور بهباره  کاربرد این انگاره در این
ا در هر دو مـوطن وجـود دارد، امـا آنچـه     یک معن و بین واجب و ممکن مشترك است

لـق صـادق اسـت    خة چـه دربـار  ایـن معنـا و آن  » حقیقـت «صادق است خداوند ة باردر
 »حقیقت و رقیقت«و میزان واجدیت از صفت، بین   هجچه در در آن است. اگر »رقیقت«

  دو اتحاد برقرار است.  تفاوت بسیار است، اما در واجد بودن سنخ صفت بین آن
تـا   فهم است درك کردۀ بایست توان صفات خداوند را چنانکه ره، میبا مدد این انگا

گونه که  ت آنه از همین منظر به تحلیل صفانشد، حکمت متعالی »تشبیه و تعطیل«دچار 
که علم خداوند علم حقیقی و داراي وحدت و  آنجاپردازد. از  الیق ذات باري است، می

اطالق علم بر ذات مقدس او، به معناي مجازي و ناقص نیست، پس در  و بساطت است
از جهتی علم است و از  و فرضی که عالم به همه چیز نباشد، علم او علم حقیقی نیست

نباید آمیخته به غیر خود باشد. در این دیدگاه، منشـأ علـم    یءشحقیقت  و جهتی جهل
وجود وي آمیختـه بـه عـدم     وجود حق متعال بستگی دارد، چنانکه ، به چگونگیاالهی

نیست، به ایـن دلیـل کـه ذات حـق      علم او نیز آمیخته به غیبت هیچ شیئینیست، پس 
سزاوارتر  آنها، از خود ءاشیا ء است، پس ذات او نسبت به همۀاشیا قت همۀمحقّق حقی

بـه محقّـق و    آنهـا بـه خـود، نسـبت امکـانی اسـت و نسـبت        ءاست، زیرا نسبت اشـیا 
  ، نسبت وجوب است.آنها  شیئیتة آورند پدید

خداوند ندارد، از درك علم فراگیر » حقیقیۀ وحدت حقّ«که درك صحیحی از  کسی
اسـت. سـایر     پنداشته »وحدت عددي«زیرا وحدت خداوند را  ؛خداوند نیز عاجز است

  .استصفات خداوند نیز داراي همین ویژگی یعنی برخورداري از وحدت حقه 
متحصل و بالفعل و اصیلی است که اشیاء از آنها، » حقایق«صفات کمال در نزد خداوند، 

اشـیاء محسـوب   » حقـایق «آیند و آنچـه کـه    ، فرود می»شبح«و » سایه«و » نمود«بسان 
ت بیشتري دارد تا خود اشیاء، البته فهم این مطالب دشوار است زیرا شود، به اشیاء نسب می

  ).119، ص1376/ همو، 224، ص1361 ،صدرالمتألهین( از مطالب پیچیدة االهیات است
ی آراء متعارض متکلمان را در باب شناس توجه به همین غموض و پیچیدگی، آسیب

ن تصـویر صـحیح از   نداشـت  و» وحدت حقـه «سازد. عدم درك صحیح  میصفات آسان 
، فهم درست توحید صفاتی را براي بسـیاري از متکلمـان   »ۀ ذاتی اطالقیوحدت صرف«
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ل به زیادت صفات بر ذات شده، یا با نفـی  است، چنانکه یا مانند اشاعره قائ کردهمحال 
انـد! نـاتوانی از درك بسـیاري از مبـانی      هکـرد صفات، کماالت را از خداوند متعال نفی 

تعینـات  بـه  اتصاف وجود  و در مقام تجلی ذاتی و فعلی ظاهر و مظهر وحدتهمانند: 
، بـا  تشـبیه محـض   و فرار از اعتقاد به تنزیـه صـرف   و جمع بین تشبیه و تنزیه و خلقی

 ها است ، بخشی دیگر از این آفت معیاري که در کالم گهربار امامان معصوم تحریر شده
  ).88، ص1362 آشتیانی،(

پـردازي متکلمـان مزبـور، خلـط      لی بروز مشکل در نظریـه نمایان است که علت اص
حقیقـت و  «ة است، که رفع آن مترتب بر فهم صحیح انگـار  »ظاهر و مظهر«مراتب بین 

و تجلّـی چـه در    اسـت » بالتجلی«، فاعل االهیاست. در حکمت متعالیه فاعل  »رقیقت
اهر در مقام ذات مظهر و ظۀ مقام ذات و چه در مقام فعل وحدت دارد، اما با حفظ مرتب

ظـاهر و پدیـدار    »رقیقـه « نـام فعل به ۀ و فعل، این همان حقیقت مظهر است که در رتب
  یابد. ذات و حقیقت وجود راه نمیۀ شود، اما تعینات خلقی به رتب می

د. شو مبناپذیر می االهیصفات ة بار، در»جمع بین تشبیه و تنزیه«ة با این تحریر انگار
است، پس بین این دو نوعی شـباهت و   »حقیقت«ۀ تنزل یافتۀ تبهمان مر »رقیقت«زیرا 

محصـور   »حقیقت«و از سویی  این به معناي برقراري تشبیه استیگانگی برقرار است، 
نیست و از علو ذاتی و رفعت و شأن عالی برخوردار است که همان حفظ  »رقیقت«در 

ب تصریحات زیبا و فـراوان  تنزیه در این مقام است. در کالم امامان معصوم بر این مطل
ش روزانه ماه نیای( »ظهوره و ظاهرا فی بطونه و مکنونه یا باطنا فی«وجود دارد. این فراز 

نظام متبلور است،   چه در این سخن عصمتها است. آن الجنان) یکی از ده رجب، مفاتیح
  عینیت ظهور و بطون بدون پذیرش کمترین جهت تعدد است. 

ات از زبان معصـومان پـاك، کـه بـه نـوعی، تجلـی       االهیر در از فرازهاي پرناز دیگ
سـازد ایـن    ، آشـکار مـی  »رقیقت«صفات را در عین رفعت و تعالی، در مظهر  »حقیقت«

  فرازها است. 
 ».و ضاقت االشیاء دونک و مأل کلَّ شئ نورك... یا من فی علوه دانٍ و فی دنـوه عـالٍ  «
 »یا مـن فـی علـوه قریـب.    «)؛ الجنان اتیحدر روز جمعه، مف ایش شریف امام کاظمنی(

  (نیایش جوشن کبیر)
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تـر از ایـن    وسـعت  ظرفیـت و خُـرد   بسـیار تنـگ   ءکه اشیابنا به صراحت تعبیر با این
کدام به  در خود جاي دهند، اما هررا هستند، که بتوانند عظمت و وسعت وجودي حق 

 تأللؤ دارند؛ یعنـی رقـایقی   االهیاز واجدیت نور  و هستند االهیخود پر از نور ة انداز
چنین مقام الوهی در علو خود مستقرّ اسـت، امـا   گر حقیقت خویش. هم هستند بازتابش

  تر با آن وحدت دارد. حضور و دقیق »رقیقه«علو، نزدیک است و در مقام ۀ با هم

  تبیین علم واجب .3
اي بـه   هلمسـئ ات است، االهیترین مطالب  علم واجب از مشکلمسئلۀ تصویرپردازي در 

مباحـث   یافـت.   تـوان  ، کمتر میو گستردگی مباحث پیرامونش و به دشواري آنبلنداي 
دهد. متصدیان متمحض  ها خبر می خوبی از این دشواري  ه بهمسئلدرگرفته پیرامون این 

با آباد کردن  و اند اند، نظر خود را نارساتر یافته در این مطلب، هرچه بیشتر واکاوي کرده
  نقد خـویش را فـراهم  ۀ براي دیگران زمین و اند هاي دیگر را فروگذاشته وشهاي، گ گوشه
هـاي   خود تـالش ۀ اند. در قلمرو تمدن اسالمی مشائیان و اشراقیان هرکدام به نوب آورده

هاي  برآیند تبیین و همه به خرسندي متفکران نینجامیده  اند، اما با این ه دادهئمشکوري ارا
است. سایر  غفلت از سایر جوانب، معطوف شده و ی از مطلبآنان، به پردازش به بخش

چنـین سـایر   از متکلمان اشـعري و معتزلـی و هم   مانند بسیاري االهیناظران به مباحث 
که باید سـرفراز و  اند اما چنان کار بسته  هاي زیادي به حکماي متقدم بر اسالم، هم تالش

  اند. دهگیرناتوان مان تبیین چشم ئۀدر ارا و  خرسند نگشته
ریزي مبـانی مسـتحکم خـود، توانسـته بـراي       حکمت متعالیه با نگرش ژرف، با پایه

تعـالی، زمینـه را مهیـا سـازد و در ایـن       درك و تصویر پیشرفته و بلندي از علم واجـب 
بهایی را به ارمغان آورد. آنچه سبب شده تا حکماي مشّایی و اشراقی  عرصه تبیین گران

باشند،   ن و در ارائۀ تبییین بدون اشکال از علم واجب درماندهاز رسیدن به فهم آن ناتوا
اي  اند. فشرده  این بوده که از حفظ وحدت بین مراتب وجود و نحوة وحدت غافل مانده

  از جوانب آسیب چنین است.
نرسیدن به اصل وحدت محفـوظ  ۀ طواس بهاء از قدما و متأخرین، حکماي اشراق و مش

عدم تصور نحـوه معیـت وجـود     و ءبه سریان حق در اشیاعدم نیل  و در مراتب وجود
 است کـه در علـم حـق دچـار آن همـه زالّت شـوند       مطلق با وجود مقید... سبب شده
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  ).91، ص1379(آشتیانی، 
از چگـونگی خیـزش    و حقایق اعیـان از این منظر باید از سرّ ظهور اصل وجود در 

تکـوینی   هـاي  و مبدأ تحقق کتاب حق که منشأ کلمات وجودیه »تجلّی اعرابی«اعیان از 
علم تفصیلی در مقام ذات و انکار  یافت. در این صورت از گرفتار شدن به است، آگاهی

ة گـردد. و نیـل بـه آمـوز     متشابه رهایی حاصل مـی  ءیا رأي به صور مرتسمه و دیگر آرا
به تواند ما را در دستیابی  چه میشود. آن ن میممک »علم اجمالی در عین کشف تفصیلی«

کـه بـر حضـور    است،  »حقیقت و رقیقت«ة این آموزه کمک شایان کند استفاده از انگار
ـ   ۀحقیقت در مرتبه رقیقت تأکید دارد. حق متعال که حقیق هـر  ۀ الحقایق اسـت، در مرتب

البته این مطالب بـر   رقیقه شاهد و حاضر است و علم جز حضور و قرب چیزي نیست.
و رأي  مساوق دانستن علم و ظهور و وجود انندمبانی خاص خود در حکمت متعالیه م

 فعال و قول به مراتبِ ظهور وجودبه تشأن ذات متعال حق در مراتب ذات و صفات و ا
هـاي   کـه در فلسـفه   اسـت و کیفیت ربط وحدت به کثرت و کثرت به وحدت، مبتنـی  

  ها خبري نیست. رسمی از این مبانی و قابلیت
 طور اناطوار اصل واحدند. و جمیع موجودات، همعلم و ظهور و وجود، یک امر و از 

باشند. و ظهور وحدت  که شؤون ذاتی و صفتی و فعلی حقند، شؤون علمی حق نیز می
ال جـالء و اسـتجالء   در کثرت و کثرت در وحدت از ظهور علمی جدا نیسـت. و کمـ  

در جمیـع   و در مرآت انسان کامـل  و در موطن ذاترا که حق، خویش نیست، مگر این
اختالف جهـات  ة ، اختالف در مراتب علم، تابع نحوبنابرایناري وجود شهود نماید. ذر

مغایرت و تمایز بین عالم و معلوم است. و هرچه بین عالم و معلـوم احکـام وحـدت    
تر است... از قرب و نزدیکی حقیقی و معنوي که موجـب رفـع    بیشتر باشد، علم، تمام

 شود و علم همان قرب حقیقی اسـت  میفواصل بین دو شیء مجرد است، علم حاصل 
 ).92، صهمان(

ة ، در بازخوانی مقصود از قاعـد »حقیقت و رقیقت«کارگیري زیباي اصل   صدرا با به
 با قرائت حکمت متعالیه و حفظ تعـالی و » بسیط الحقیقه کل االشیاء و لیس بشیئ منها«

یعی، به حضور حق ط عقلی و قواي نفسانی و ابزار طبئعدم تعطیل وسا و تقدس واجب
گذارد و رأي به همـین حضـور و قـرب را     متعال در مراتب رقایق وجودي انگشت می

علم خداوند معرفـی  ة دربار »صور مرتسمه«هاي پر کژتاب مانند  یی از نظریهرهاۀ سرمای
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ط را از کار او برکنار بداند، ناشناس به حقیقت قدر و عظمـت  ئکه وسا نماید. و کسی می
و خدا را به حقیقت منزلتش نشناختند کـه گفتنـد   «از مصادیق این آیه  و هخداوند دانست

اي  داند. وي سپس با تکیه بر آیه می )91: االنعام( »فرستد خداوند بر بشر چیزي فرو نمی
  نماید.  ات خویش را گوشزد میاالهیغنی ۀ کلیدي پشتوان

االهی است، ضاي هایی کلی در عالم امر و ق ی جسمانی، حقیقتئهاي جز همین صورت
مـا جـز بـا     و هاي آن نزد مـا اسـت   که گنجینهچیز نیست مگر این هیچ«چنانکه فرموده: 

ها، همان حقایق کلـی   گنجینه )21: الحجر(»فرستیم گیري مشخص آن را فرو نمی اندازه
ی ئـ ی است که با اسباب جزئجز »هایی رقیقه«براي هریک از این کلیات  و عقلی است

شوند، پـس   موجود می ضع مخصوص و زمان و اَینمخصوص و وة قدري از قبیل ماد
  هاي حسی به تبعیت. و رقیقهاصالت موجودند  کلی نزد خداوند بهحقایق 

و بـا   االهی وجـود دارنـد  بر این اساس حقایق کلی با کلیت خویش در وجود برین و 
ــه وجــود منتقــل نمــی ایــن ــه گون ــایق ب ــري و  شــوند. و آن حق حکــم پیونــد و فراگی

تنـزّل و  » هایی رقیقه«و اجرام، به صورت » اشباح«سایر مراتب، در قالب سازي  گرگوند
حقیقت و «است و تفاوت بین » حقیقت«به حکم پیوند، همان » رقیقه«یابند... و  تمثّل می

، 8 ، ج1410 ،صـدرالمتألهین ( به حسب شدت و ضعف و نقص و کمال اسـت » رقیقت
  ).128-127ص
بـا تبیـین عقالنـی از مبـانی      و عینی از متـون دینـی  ة با استفادترتیب، صدرا   به این

است. چیزي کـه در   توفیق رانده ۀ ، به کراناالهیحکمی، در یکی از دشوارترین مطالب 
تا ابداع ۀ مشائی چه فالسف توان دید. اگر بین متکلمان و حکماي پیشین اثري از آن نمی

خاص خود پیش آمدند، اما کمال استفاده از و کاربرد آن با تحریر  »الحقیقه بسیط«ة قاعد
از قبیل رأي به تباین موجودات و تشکیک در مراتـب و   آنهااین قاعده با مبانی فلسفی 

افراد وجود (تشکیک عامی) ممکن نیست، به همین دلیل حکمت متعالیه کمال اسـتفاده  
رجـوع   و تمامیت قاعده را نه تنها مبتنی بر تشکیک خاصـی (حقـایق متعـدد وجـود و    

ـ دانـد بلکـه قا   االمتیـاز) نمـی   االشتراك به مابـه  مابه ل اسـت بایـد حـداقل بـه تشـکیک      ئ
تـام باشـد.    ةگرایش داشت تا مفهـوم قاعـد   الخاصی(تشکیک در مظاهر) و باالتر خاص

برآیند چنین عنایتی بود که حکماي متعالی حمل و نسبت بین موضوع و محمـول را در  
قوم در بدایات مماشات با ة دانسته و از شیو »و رقیقتحقیقت « این قاعده، از نوع حمل
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مشهود است که تبیین کیفیت علم  و مطلوب دست یافتندۀ ، به نتیجو جدایی در نهایات
بسـیار آسـان    ءبا لحاظ این انگاره و حضور و ظهور بسیط در رتبـه مظـاهر اشـیا    االهی

وحدت دارد، چگونه عالم  حاضر است و با آن »مظهر«که در رتبه  »ظاهر«گردد، زیرا  می
  به آن نباشد؟

  تبیین توحید افعالی .4
دادن افعال بـه   ات فلسفی براي نگرش توحیدي در نسبتاالهیتوحید افعالی، عنوانی در 

را داراي نقـش و تـأثیر    آنهـا ها و تأثیرات به مؤثرهاست. در این موقف آیـا بایـد    فاعل
هیچ نقشی در ایجاد  آنهاو  شود ناشی مییا تأثیر فقط از خدا مستقل از خداوند دانست؟ 

ه متصور است و راه وسط را با تبیین متناسب بایـد  مسئلاثر ندارند؟ یا صورت سوم در 
ات است. پیچیدگی االهیدارترین مباحث در  ترین و پردامنه ه از غامضمسئلبرگزید؟ این 

یک  گیرند و هرپیشگان، رو در روي هم قرار ب ه سبب شده که بسیاري از کالممسئلاین 
مسلک و گروهی قَـدري و   صریح متهم نمایند. گروهی جبريۀ دیگري را به کفر و زندق

خـود را بـه عـین حـق و      و تـر  گروهی کسبی و... البته همه از یکدیگر حق بـه جانـب  
 و ها از عدم فهم صـحیح مطلـب   این ناتوانیۀ اند. هم تر دیده حقیقت از دیگري، نزدیک

  ن ناشی شده است.ناکارآمدي مبانی آنا
ریزي مبانی علیت و اصول الزم به نظام طـولی علـل و تـأثیر     حکماي اسالمی با پی

علل واسطه و بعید بسان تأثیر علل قریب، بـه تصـویرپردازي الزم پرداختـه و اسـتقالل     
نیز از برکناري و اعتـزال و ابطـال    و علل را چنان که به تفویض باطل بینجامد نپذیرفته

ی یا واجب نسپرده تا به جبر باطل ئاز جسته و تمام سهم را به مبادي ماوراعلل نیز احتر
بینجامد، از سوي دیگر به اشتراك و همکاري و تعاون علـل بعیـد و مـاورایی بـا علـل      

اند. سهم صدرا گذر از این پله است و او با رأي  قریب و طبیعی یا انسانی نیز رأي نداده
گیرد و ایـن مبحـث را بـه     عرفانی کمک می ۀنظری در مبحث علیت از »تشأن«به نظریه 

هاي صدرا، در تفسـیر و   پردازي در سراسر فلسفه رساند، بیان دایر و سایر نضج خود می
و بیان مراتب تجلـی حقیقـت    »حقیقت و رقیقت«کارگیري انگاره   توصیف این مهم، به

   در مظهر رقیقت است.
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ا و منحصر در حـل ایـن معمـا دارد.    سزنقش ب »قتیو رق قتیحق«ة استفاده از انگار
در  يسهم منحصر به فرد ،آگاهی به کیفیت وجودي و چگونگی ارتباط حقایق به رقایق

پدیدار ساختن نسبت تأثیرات به مؤثرهاي قریب و بعید دارد. با توجه به متون دینی که 
ـ   ویـژه  بـه راهنماي حکماي متعالی و عرفاي محقق به این انگاره شـد   : شـریفه ۀ ایـن آی

گیري مشـخص   هاي آن نزد ما است و ما جز با اندازه که گنجینهچیز نیست مگر این هیچ«
ـ هـاي جز  مبادي آثار چه انسان یـا صـورت  ۀ هم )21: جر(ح »فرستیم آن را فرو نمی ی ئ

کلی  »حقایق«هستند، این  االهیهایی کلی در عالم امر و قضاي  جسمانی، داراي حقیقت
هـاي داراي وجـود عقلـی، داراي     یک از این کلـی  هر و هستند »ها گنجینه«عقلی همان 

، وضـع و زمـان    ی قـدري از قبیـل مـاده   ئـ ی است کـه بـا اسـباب جز   ئجز »هایی رقیقه«
منـد   کلی نزد خداوند، از اصالت موجودیـت بهـره   »حقایق«شوند.  مخصوص موجود می

نگـرش   بنـابراین حسی به حکم تبعیـت از آن حقـایق موجودنـد.     »هاي رقیقه«هستند و 
توان رقایق را در انتساب آثار مستقل دانسـت زیـرا وجـود مسـتقلی ندارنـد تـا در        نمی

کلی نیز با همان وجود کلی خویش در  »حقایق«اثرگذاري مستقل باشند. از سوي دیگر، 
حقایق، با تنزل از این   شوند، بلکه آن ي دیگر منتقل نمیها ان، به جهاالهیوجود برین و 

وجـود تنزّلـی    » رقیقـه « نـام و تمثل در قالب اشباح و اجرام بـه   کلیت وشمول وجودي
د. صدرا شو یابند. در این صورت انتساب آثار به رقایق، به حقایق آنان نیز منتسب می می

همین مطلب را با تنظیر به نقش قواي محرك و مدرك در افعال و آثار و میزان دخالت 
  جودي ایـن قـوا از مقـام   د و به تفنن ونک مبادي عالی و عقلی در این رهگذر تکمیل می

دهـد و عـدم توجـه بـه      و مثالی و حسی تا مقام جسمانی محض توجه می عقلی صرف
قـوه  ة داند. وي مطلب را دربـار  هاي معرفتی می آفرینی هر مقام را سبب بروز آفت نقش

  کند. مثال چنین بیان می طور بهمصوره 
که  رعایت حقوق هر مرتبه و مقام بودهثر عدم اند، بر ا کسانی که به شبهات دچار شده 

ة مصـوره بـه اخـتالف    نقش قـو ة نمونه دربار طور بهاند،  با یک چشم نگریسته ءبه اشیا
جسمانیه فاقد شعور نسبت داده و حـق خداونـد و   ة : گروهی آن را به قواند دچار شده

 و الم امـر را ندیـده  ع و اند، آنان از چشم راست نابینا هستند هکردب را تباه ۀ مقرمالئک
ه از ۀ کارهـاي مصـور  اند. گروه دیگر همـ  فقط با چشم چپ به عالم خلق چشم دوخته
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انـد، آنـان کسـانی را کـه      سازي و... را مستقیم به خود خداونـد نسـبت داده   قبیل شکل
حـق آنـان را تبـاه     خداوند براي کارهایی نصب کرده، از مقـام خـویش عـزل کـرده و    

و  و با یک چشم فقط به حق نگریسـته  م چپ آنان نابینا بودهر حقیقت چشاند، د هکرد
انـد،   اند، این گروه در حقیقت هر دو (حق و خلق) را از دست داده هکرداز خلق غفلت 

چگونه بـه   زیرا خلق، طریق به حق است؛ پس هرکس راه را تباه سازد، از راه باز ماند،
  ).129، ص8، ج 1410رالمتألهین،(صد حق برسد

اشیاء حقایق و حضور  ت به اشیاءفاعلیت حق نسباز این انگاره براي توجیه  استفاده
است، موهم این حقیقت بسیط عین کل فعلیات و وجودات  کهاینو  در موطن علم حق

 در ذات حـق، خـود  وجـود تکثـري   ة مخلوقات بـه اعتبـار نحـو    که حقایقشبهه است 
توجه به دو نکته  .زگار استناسا »وحدت حقه«با  آنهاکثرت در این صورت  ،ندموجود
  سازد: را بیشتر نمایان میاین شبهه بروز 
 بودنش براي مخلوقات، باید واجد وجود معلول باشد، زیرابه اعتبار علت متعال حق  .1

وجود علت یک نحو  ۀدر مرتبباید  و معلول به اعتبار وجوب سابق،است. علت تمام معلول 
  د.وش میتعبیر علت و معلول  »سنخیت«به  طلباین م از باشد،  ثبوت و تحققی داشته

پس بایـد خلـق در    ست،آنهاتحقق خارجی  أانکشاف و منش أمبد ءوجود علمی اشیا .2
علت و معلول در یک  بودنِ این خود مستلزم کثرت و موجبِ موطن حق موجود باشد،

  شد.  سنخ از وجود و حقیقت خواهد
ـ    این شبهه با توجه به مراتب تشکیکی وجـود و   ۀ کیفیـت حضـور حقیقـت در مرتب

هـاي آن و   عکس، قابل رفع است. توجه به اصل تشکیک در وجود و گونـه  رقایق و بر
الخاصی (تشکیک در مظاهر) و لحاظ این مطلـب کـه    گزینش تشکیک خاصی یا اخص

معلولیـت و  ۀ وجود کامل مشتمل بر وجود ناقص است اما بدون حد و نقصی که الزمـ 
بدون تجافی، در  »حقیقت«و عنایت به اینکه  استر و انکشاف مانع ظهوامکان است و 

، با وجود تنزلی حضور دارد و اصوال رقیقت همان حقیقت تنـزل یافتـه و   »رقیقت«رتبه 
  زداید. کلی می  ، این شبهه را بهاستمظهر آن 

ـ بلکه از شرایط تجلّ ناقص در مرتبه وجود عالی نیست، ـ ی و علی همـین   ت،ت و معلولی
ـ انکشاف خلق در مرت و علت بر وجود معلولاشتمال  . حقیقـت  اسـت وجـود حـق   ۀ ب
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 و ظهـور و در مقـام   ، جامع جمیع حقایق وجودیه اسـت »احدي«وجود به حسب مقام 
ه حق از جهات کثرت زّناین خود مالزم است با ت است. شیءمحیط بر هر  تجلی فعلی،

اینکه برخـی از ایـن    نی.ت امکااو عدم اتصاف او به نقایص و امتناع اتصاف او به جه
وحدت « غفلت از سرّۀ طواس به اند، حلول و اتحاد افتاده ی چونشبهاتۀ مطالب در ورط

  ).58، ص1362(آشتیانی،  ة حقایق استکثرات و سازند أکه مبد است حق »اطالقی

  تبیین نقش انسان کامل در وساطت فیض با کاربرد آموزه
سـیر انسـان کامـل در    گر ود است که بیـان وجدر متون روایی اسالمی عبارات فراوانی م

و اثرگـذاري در علـت و   مظـاهر  حقـایق و  جمیع عوالم وجـودي و تجلـی در جمیـع    
چه در لسان متصدیان حکمت متعالیه براي تبیین این مطلب دایر است، آن .ستها معلول

توجیـه  ۀ توجه دادن به مقام وساطت فیض براي اولیا و امامان معصوم است که پشـتوان 
اعیـان و   از سـویی  .نمایـد  در دیدگاه صدرایی تـأمین مـی  را رش ویژه به اصل علیت نگ

مظاهر جمیع مراتب وجودي به تبع ظهور و تجلی انسان کامل، در جمیع مظاهر اسـماء  
هر علتی تمام حقیقت معلول خود و از سوي دیگر  نماید حسنی و صفات علیا ظهور می

قـایق وجـود دارد و هـیچ    ربا جمیع  کامل نسانقیقت اح بنابراین. استبا کماالت زاید 
و در تأثیرگذاري نیز کـامال وابسـته بـه همـان      نیستوجود او خارج ۀ ي از حیطا هقیقر
  خویش است. »حقیقت«

، تعـابیر  اسـت هاي روزانـه مـاه رجـب     که از نیایش عصر در توقیع شریف ولی
هـاي   مقـدس، وصـف   است. این مـتن   زیبایی براي تجلی حقیقت در مظهر رقایق، آمده

رکـان  آنـان را ا  و شمارد متولیان امور آفرینش بر می یاهاي کامل  متعددي را براي انسان
ـ  االهی معرفی میو سبب معرفت  توحید، آیات و مقامات الوهی د. ایـن توصـیف تـا    کن

 بـا مقـام الـوهی، بـاز     آنهـا رود که هیچ فرقـی بـین مقـام     در مقام تشبیه، پیش می آنجا
را در  آنهان مقام خلقی، کردآید و با منظور  پس از این فراز به فرود باز می و شناسد نمی

 .گـردد  ، به این وسیله به مقام تنزیه حق متعال بـاز مـی  هگرداند مقام امکانی خود مستقر 
ایـن حقیقـت آشـکار شـود کـه هـیچ       تـا   دانـد  منشأ همه کماالت را مقام وجـوبی مـی  

  خداوندگاري جز خداي واحد نیست.



 
 

124  
 

م / 
زده

 نو
سال

تان
ابس

ت
 

13
93

 

واجـد   ۀطواسـ  بهاطهار  ۀ، داللت صریح دارد بر اینکه ائم»فبهم مألت سمائک...«ه لجم
معیـت وجـودي بـا     جمیع مراتب وجودي را واجدنـد و  ،بودن مقام وساطت در فیض

از ظهور وجودي و  مراتب سماوات ارواح و اراضی اشباح، مملو و جمیع حقایق دارند
  ).653ص ،1370 ،آشتیانی( است تجلی نوري ائمه

وجـود انسـان کامـل     »حقیقـت و رقیقـت  «در این مبحث توجه تام به دو مرتبۀ باید 
اعتبار وجود جمعـی، متجلـی در   ه ، بو علوي حقیقت انسان کامل محمديداشت. 
بـه خـود   عنصـري  ي، وجـود  وجـود آخـرین تنـزالت    است و با تنزل بـه   قایقرجمیع 

ـ  نا به عقلی، ببعد از سیر مراتب مادي و طی منازل مثالی و گیرد؛  می ه رجوع هر فـرع ب
. با شود اصلی خود متحد می ، با حقیقت»حقیقت« به »رقیقت«و برگشت هر  اصل خود

این نگرش به کیفیت وجودي انسان کامل، نقـش و تـأثیر او در جهـان و نسـبت او بـه      
شـود و تفسـیر متـونی کـه      هاي گوناگون؛ چه با اختیار یا بدون اختیار آشکار مـی  فاعل

کـار رفتـه نیـز میسـر       بـه  آنهـا عبارات بیـانگر فاعلیـت او در    و وجودشناختی تعبیرات
 )12: یـس ( »مبینو کل شئ احصیناه فی امام : «مبارکه ۀدر آی »مبین امام«که گردد. این می
منطبق شده که او همان امامی است که علم وجود مقدس حضرت علوي به  روایاتدر 
 االهی »عرش«یا ، )70، ص17ج ،1370 ،طباییدر او به تمام موجود است (طبا شیءهر 

 شـده تطبیـق   وجود حضـرت امیـر  به که مقام علم ربوبی و حضرت واحدیت است، 
  به وجود مقدس انسان کامل است. ی، برخاسته از چنین نگرشاست

بدیهی است که بنابر مبانی حکمت متعالیه و اصول مسلم فلسـفی، علـم در مراتـب    
قش تأثیرگذاري و ایجادي دارد نه نقش انفعالی و متـأثر.  کامل خود علم فعلی است و ن

و حـاوي هـر تـر و     »کتـاب مبـین  « این صورت اگر وجود مقدس حضرت علـی در 
توان این گنجینه علمی را صرفا یک لوح منفعل تصور کرد کـه   چگونه می ،خشک است

اصـوال   بلکـه  باشـد؟   نداشتههیچ نقشی هاي آن  و در افعال فاعل يدر هستی هیچ تأثیر
  ها چه افعال، از رقایق وجودي او است. چه فاعل چه هست،آنۀ هم

المـأوي و سـماوات سـبع و     و جنـت  سدرةاملنتهيمقام کرسی و  اعتبار آنکه هب
والیت ظهور  مقامِ ، از تجلیات نیر اعظمِ)عالم اجسام(ارض  و مراتب عالم مثال و برزخ
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 ،متحـد اسـت   حقیقتاي با اصل و  قهرقیهر  و ستا از رقایق وجودي او و پیدا نموده
، 1370 آشـتیانی، ( کرسی و سماوات سبع و ارضون منم :است  فرموده حضرت علی

  ).658ص
 ءنظـري بـا ابـراز آرا    نگرش به درجات رفیع انسـان کامـل را مبـانی عرفـان    ۀ پشتوان

حکماي صدرایی با وقـوف از ایـن توانـایی بـه تحلیـل و      . دکن انه تأمین میشناس هستی
و  اند و فهم بسـیاري از متـون در شـأن نبـی اکـرم      یر این فرازهاي ژرف پرداختهتحر

کنـد   چه مربوط به این فهم ثاقب کمـک مـی  اند. البته آن را میسر ساخته امامان معصوم
حقیقت انسان کامل بـا آگـاهی    کهحقیقت و رقیقت است، به این بیان  ةاستفاده از انگار

ودات است و هر موجودي را بـه کمـال الیـق خـود     ، مطلع بر استعداد همه موجاالهی
  نیز اطالق شـده  »روح اعظم«و  »قلم اعلی«رساند و از همین رو در متون دینی به او  می

بخشی و وساطت در تأثیرگذاري بـراي   فیضو عقل اول از مظاهر همان حقیقت است. 
االت وجودي جمیع کم مقام حصولاست که  « والیت مطلقه«مقام انسان کامل، ناشی از 

 ،1370،آشـتیانی ( و مجمع مظاهر و مراتب و فعلیات و حصوالت است و صفات کمالی
نماید، متون شریف  تر می چه درك و پذیرش مطلب را آساندر این رهگذر آن ).654ص

سبب آغـاز و فرجـام    و اي به انسان کامل مانند اولیاي نعم دینی است که تعبیرات ویژه
م هستی آسمان و زمین اطـالق شـده و از همـین رو انسـان     فیض و نزول باران و تداو

   است. االهیکامل، مصداق مشیت 
حـق اسـت. لـذا وارد شـده      ۀفعلی ةموطن ظهور خلقی انسان کامل، مقام مشیت و اراد

تقـع علـی     یـاءالنعم و بهـم یمسـک السـماء أن    لاست: بکم فتح اهللا وبکم یختم. فهم او
اعتباري ظهور به مشیت حق و وجود منبسط ه ب حقیقت انسان کامل محمدي، ».االرض

اهللا خلق االشیاء  انّ«شود:  است، که بذاتها مخلوق و موجودات از آن حقیقت موجود می
اگر چه انسان به مشیت کامل ختمی و وارثـان علـم او، داراي   » ۀ و المشیۀ بنفسهابالمشی

آنهـا  ام بـاطنی  اسـت و مقـ   آنهـا و مقام مشیت، ظاهر وجـود   ندمقامی فوق مشیت حق
  ).925ص ،همان( ستا آنهاد وجو »رقیقت«مرتبه مشیت و مشیت  »حقیقت«

   گیري نتیجه
در آفرینش، حکماي متعالی را بـه تصـویر    »فطور«أي به یکپارچه بودن هستی و عدم ر
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است، تفسیر و تصویري از وحدت شخصـی    هاي توحیدي نایل ساخته زیبا در پردازش
هم آمیخته نشود و خلـق و خـالق بـه جـاي       ب و ممکن بهوجود که در آن احکام واج

هاي عرفاي محقق و حکماي متعـالی را   پردازي اي از نظریه دیگر ننشینند، سهم عمدههم
است. در این میان تبیـین مـوفقی کـه توانسـته نقـش وافـري در        خود اختصاص داده  به

  است.  »قیقت و رقیقتح«ة باشد، تبیین مبتنی بر کاربرد انگار ه داشتهمسئلرمزگشایی 
باورهـا و  ة آید، در حـوز  کار می  ی بهشناس چنانکه این انگاره در تبیین مسائل هستی

موحدان بـدون هـیچ کژاندیشـی، بـه توحیـد      تا  دکن اعتقادات نیز نقش مهمی را ایفا می
حقیقی واجـب و   صفاتتعالی و  ل گردند. شناخت ذات باريیحقیقی در فعل و نظر نا

چگونگی تأثیرگذاري واجب در سراسر هستی، هرکـدام بـا    و ذات حقمراتب وجودي 
  این انگاره قابل تبیین است.

وجـودي خـود،   ۀ سعة یک از موجودات به انداز ذات حق، حقیقت کل هستی و هر
باشند که از جهت وجود و از جهت فعـل و تـأثیر از او    اي از پرتو وجود حق می رقیقه

  نیست.  آنهاهیچ استقاللی در وجود و تأثیر  بنابراینکنند.  استمداد فیض می
و تفسیر صـحیح   نماي خردورزان به این انگاره شدهچیز متون دینی راه بیش از هر

. تـا در  است »حقیقت و رقیقت«هستی به نام ة کلی دربارۀ از این متون، رأي به دو طبق
 توضیح داد، چنانکه ا با پدیدآورندهها ر پرتو آن بتوان نظم و نظام و ربط و ارتباط پدیده

حـق،   »ظهور و بطـون «و » اولیت و آخریت«ز قبیل ا االهیاین آموزه در توجیه اوصاف 
. توجه به اهمیت این انگاره در حکمـت متعالیـه و کـارآیی آن در ترسـیم     استکارساز 

  الحمد.   وهللا گشاي بسیاري از مشکالت است. باورهاي دینی، گره
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