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One of the most important ambiguous issues in mysticism and philosophy is the
discussion of the unity and multiplicity of existence. From the promise to the beings
of beings to the promise of the personal unity of existence, there are views that are
widely agreed among mystics and philosophers. The theory of the unity of existence
- which has a mystical background - has an important place in religious thought.
However, this theory is not self-evident and requires proof and presentation of
Qur'anic evidence. To this end, Muslim mystics from the past have sought to
substantiate the theory of the "unity of existence" with Qur'anic evidence because
revelatory statements are the best and clearest reasons for discovering the truth for
religious people. Therefore, the main question of the present study is to what extent
the theory of unity of existence can be discovered in Qur'anic verses? The method of
answering this question, by presenting the Qur'anic evidence of the unity of existence
and the intra-religious analysis of this theory; It is mystical through library-descriptive
study, and collection of first-hand works. The result of the present study is that by
referring to the verses of the Holy Quran, we find attributes and characteristics of
"Him" that are compatible with the theory of unity of existence, including: God is one,
God is the face of existence, the first and the last, the appearance and the depth,
someone like him is not, he has a mode of light and extension of light, Rami is an
arrow from him, he has a creational lordship and everyone returns to him ... and other
characteristics The definitive evidences of the verses on compatibility and translation,
the Qur'an and mysticism, and the seal of approval on the theory of the unity of
existence.
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چکیده
یکى از مهم ترین مسائل غامض در عرفان و فلسفه ،بحث درباره وحدت و کثرت وجود است .از قول
به بینونت موجودات تا قول به وحدت شخصى وجود ،دیدگاه هایى هستند که در میان عرفا و فیلسوفان
موافقان زیادی دارند .نظریه وحدت وجود – که زمینه ای عرفانی دارد -در اندیشه دینی جایگاهى مهم
است .بدین منظور عارفان مسلمان از گذشته ،درصدد اند تا نظریه «وحدت وجود» را با شواهد قرآنی
استوار سازند؛ زیرا گزاره های وحیانی بهترین و روشن ترین دالیل کشف واقع برای متدینین بشمار می
آیند .بنابراین پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که نظریه وحدت وجود تا چه میزان مؤیّدات قرآنی
دارد؟ روش پاسخ به این پرسش ،از طریق ارائه مویدات قرآنیِ وحدت وجود و تحلیل درون دینی این
نظریه؛ بوسیلة مطالعة کتابخانه ای-توصیفی ،و گردآوریِ آثار دست اول عرفانی می باشد .دستاورد
پژوهش حاضر چنین است که با مراجعه به آیات قرآن کریم صفات و ویژگی هایی از «او» می یابیم که
با نظریه وحدت وجود سازگاری دارد ،از جمله اینکه :خداوند احد است ،اهللی وجه هستی است ،اول و
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را به خود اختصاص داده است .با این حال ،این نظریه بدیهى نبوده و نیازمند اثبات و ارائه شواهد قرآنی

آخر و ظاهر و باطنی اوست ،کسی چون او نیست ،مدّ الظل و امتداد نوری دارد ،رَمیِ تیر از اوست ،ربوبیت
تکوینی داشته و همه به او بازگشت دارند...و دیگر ویژگی ها ،شواهد قطعی آیات بر سازگاری و تالئم،
قرآن و عرفان ،و مُهر تاییدی است بر نظریه وحدت وجود.
كلید واژه ها :قرآن ،صرف الوجود ،بسیط الحقیقه ،وحدت حقیقی اطالقی ،اطالق مقسمی وجود ،مراتب
استیداعیه.
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 .1مقدمه و بیان مسئله
وحدت وجود (یکتایی هستی) اصطالحی فنی در فلسفه اسالمی و عرفان اسالمی است .در طول
تاریخ تفاسیر متفاوتی از وحدت وجود توسط طرفداران ،مخالفین آن و اخیراً شرق شناسان غربی
داده شدهاست .معموالً اولین توضیح با تفصیل این اصطالح به ابن عربی نسبت داده میشود،
هرچند ابن عربی خودش از لفظ «وحدت وجود» استفاده نکرد و افرادی قبل از او هم سخنان
مشابهی گفته بودند .به عنوان مثال ،محمد غزالی (م 505ق) ( پور جوادی )104 :1358 ،بیان
میکند که «هیچ وجودی غیر از خداوند نیست ...وجود فقط به یکتای حقیقی متعلق است ».به
گفته غزالی میوه معنوی صعود یک صوفی این است که «گواهی دهد که هیچ موجودیتی به جز
خدا نیست و اینکه هر چیزی به جز چهره خدا نابود شونده است»(غزالی .)55 :1393 ،اولین
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کسی که عبارت وحدت وجود را به عنوان یک اصطالح فنّی به کار برد ،سعیدالدین فرغانی بود
(چیتیک .)106 :1395 ،البته این فکر در ذهن صوفیان ،پیوسته و کمابیش بوده و چنان که مشهور
است ،شخصی به جنید میگفت" :زمانی بود که خدا بود و جز او کسی نبود ".جنید بیدرنگ
گفت" :اکنون هم چنان است ".یعنی جز خدا کسی در عرصهی هستی نیست( دشتی:1354 ،
.)513-517
در اندیشه اسالمی بحث وحدت (توحید) در مفهوم واحدیت (یکی) و احدیت (یکتایی) خدا از
ابتدا مطرح بودهاست ،لکن با استناد به وحی دو مساله قابل بررسی نیست :اصل اثبات وجود خدا
و نبوت پیامبر

؛ زیرا که استناد به وحی در این دو موضوع مستلزم دُویر محال است اما ممکن

است در توحید ،مسائلی باشد که عقل به آن راهی ندارد اما وحی قطعی نتیجه صحیح را در
اختیار انسان قرار می دهد(نوری ،بی تا .)36-25 ،از این رو در قرآن کریم نیز ،آیات متعددی
یافت می گردد که مسئله توحید تاکید داشته و به نحوی بر نظریه وحدت وجود صحه می گذارند
بلکه اساساً داللت بر وحدت وجود دارند ،تا حدی که عالمه طباطبایی معتقد است که ناب ترین
دوره سوم
شماره 6
بهار و تابستان
1400

مرتبه توحید ،توحیدی است که در آیین اسالم معرفی شده است .ایشان ذات حق را واجد تمام
صفات کمالی و از هرگونه نقصانی منزه می داند .از طرفی معتقد است این صفات کمالی ،عین
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ذات او می باشند .ایشان معتقد است پیامبران همین مرتبه از توحید را مد نظر داشته اند ،چنانچه
تعالیم حکمای یونان و مصر و ایران باستان و فالسفه اسالمی به این حقیقت داللت دارند( نک:
طباطبایی1419 ،ق .)20-21 :پس باالترین مرتبه توحید که توحید اطالقی می باشد ،مختص دین
اسالم است( همان.)18 :
مالصدرا در تایید این دیدگاه درباره وحدت وجود در خالل بحث های فراوان و استدالالت
عقلی ،به شواهد قرآنی زیاد اما پراکنده ای استناد دارد( نک :الشواهد الربوبیه ،شاهد سوم :اشراق
اول و اشراق دهم و اشراق یازدهم ،و نک :تفسیر القرآن الکریم ذیل آیه نور ،آیه الکرسی و.)...
همچنین جناب شیخ اکبر ،ابن عربی؛ نیز در این باره تالش مستوفایی دارند که ضمن بحث های
ابن عربی ،215 /2 :1396 ،و همو245/3 ،1398 ،و 395و  499و  .)500عالمه طباطبایی(ره) نیز
در این مبحث ،کوششی بس تمام داشته و ذیل مباحث تفسیری و در خالل مقاالت فلسفی
خویش به بحث توحید ،وحدت وجود و شواهد قرآنی آن نیز پرداخته اند( بعنوان مثال نک:
طباطبایی ،259-258/1 ،1374 ،و  88 /6و 145 /19 ،347 /18 ،91؛ و همو 10 :1419 ،و 13
و 20و.)...
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عرفان نظری و شهودی به بحث شواهد قرآنی وحدت وجود نیز پرداخته اند( بعنوان نمونه نک:

در این پژوهش تالش معطوف بر این است که وحدت وجود بعنوان یک مسئله عرفانی-فلسفی
از آیات قرآن استخراج شده و سازگاری معارف عقلی-برهانی با معارف قرآنی در مسئله وحدت
وجود نشان داده شود .هر چند که ارجاع به آیات قرآن در این مسئله ،در آثار فیلسوفان و عارفان
بصورت پراکنده مطرح شده است ،لکن بصورت تخصصی در کنار یکدیگر مطرح نشده اند؛ لذا
ضرورت داشت که با نگاهی همه جانبه از متون مختلف ،دیدگاه اندیشمندان و نظریه پردازان
وحدت وجود ،ذیل آیات قرآن کریم بحث شوند و مورد نظر قرار گیرند .از طرفی قرآن ،کتاب
مقدس نزد مسلمانان است؛ لذا هر آنچه که به نام اسالم و تحت نام علوم و معارف اسالمی
مطرح میگردد باید مؤیّدات اولیّة مفهومی ،نظری یا دالّ محوری خود را در متنِ نصّ مقدسِ،
به منصة نظر اندیشمندان بگذارد تا از این رهگذر بتواند ادعای اسالمی بودن آن نظر را در وحلة
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اول به تأیید قرآن کریم رسانیده و اثبات نماید .بنابراین ضرورت ،مطالعه پژوهشی فرارویی،

متکفلِ بررسیدن نظریه وحدت وجود در متن قرآن کریم است؛ تا بررسی نماید که چه مقدار این
نظریه شواهد ،مؤیّدات یا ادلة قرآنی دارد.
روش تحقیق در این پژوهش ،روش کیفی مبتنی بر استدالل قیاسی برآمده از تحلیل منطقی ،با
رجوع به متن قرآن کریم است .همچنین گردآوری اطالعات از سایر منابعی در این مطالعه ،کتابخانه
ای است که گردآوری ا طالعات با رجوع به آثار دست اول و معتبر به دست می آید .روش
گرآوری اطالعات نیز ،بصورت فیش برداری ازاسناد مکتوب و دیجیتالی می باشد .بنابراین روش
تحقیق این پژوهش ،روش اسنادی و توصیفی می باشد که بنا به ماهیت نظری تحقیق و رویکرد
بنیادی این مطالعه ،از روش تحلیل استداللی و تبیین توصیفی ،با رویکردی درون دینی از رهگذر
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رجوع به قرآن کریم ،بهره ور گردیده است.
مسئله اصلی پژوهش حاضر نیز این است که نظریه وحدت وجود که عرفای اسالمی آن را
بعنوان یک نظریه برآمده از بواطن قرآن کریم و متون مقدس مطرح کرده اند ،تا چه میزان مؤیّدات
قرآنی دارد؟ به عبارت دیگر آیا این نظریه اساساً ادلة قرآنی دارد و نگاه متن مقدّس مسلمانان به
این نظریه چگونه است.
 .2وحدت وجود
وحدت شخصیه وجود از نگاه عرفا عبارت است از اینکه یک وجود بههمپیوسته و یکپارچه و
نامتناهی همه واقعیت را فرا گرفته ،و همان وجود خدای متعالی است و هرچه غیر اوست همه
تجلیات و شئون اویند .به طور معمول کل نظام فکری و فلسفی ابن عربی را با اصطالح « وحدت
الوجود» نام گذاری کرده اند .وحدت وجودی که ابن عربی قائل به آن است ،قابل هیچ گونه
کثرتی نه در وجود و نه در موجود نیست .بلکه او قائل به وحدت وجود و موجود است و
حقیقت وجود را یکی می داند .بر این اساس ،فرق بین وجود و موجود ،فرق بین مبداء و مشتق
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زمین و ...را در حقیقت اعتباریات و مجازها و تشبیهات می داند (حائری یزدی.)108 :1398 ،
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وحدت شخصیه وجود از نگاه عرفا عبارت است از آنکه یک وجود شخصیِ الیتناهیِ بیکران،
تمام هستی و همة واقع و خارج را پر کرده است؛ به نحوی که دیگر جایی برای وجود غیر و
وجود دوم نیست .به بیان دیگر ،یک وجود بسیط و نامتناهی همة متن واقع را در همة سطوح و
مراتب فرا گرفته ،و این وجود بسیط صرف و مطلق وجود ،همان حقتعالی و خداوند متعالی
است ،و ماسوای او هرچه هستند همه جلوهها و تجلیات و شئون اویند( امینی نژاد.)215 :1394 ،
مفهوم وحدت وجود ابن عربی ،وجود را اصل اصل ها و همان اهلل می داند ،که همه مراتب به
واسطه او پیدا شده و حقایق تعیّن یافته اند .به عقیدة ابن عربی حق(خدا) در دنیا پیوسته بر دل
ها متجلّی است پس خواطر در انسان ها از تجلی الهی متنوع می شوند به گونه ای که جز اهل
در آخرت در همة موجودات چیزی جز تنوع تجلی حق نیست زیرا او عین هر چیزی است.
جهان چیزی نیست جز تجلی بر حسب حقایق این اعیان و احوال آن متنوع می شود و صورت
می پذیرد .بنا به عقاید ابن عربی ،حق جلیل تر و برتر از آن است که در خود شناخته شود ،اما
در اشیاء شناخته می شود .اشیاء برای خدا مانند پرده هستند که زمانی که پرده برداشته شود،
کشف رخ می دهد و مکاشف ،حق را با کشف ،در اشیاء می بیند .حق در اشیاء با ظهور اشیاء و
از میان برداشته شدن حکم آن ها شناخته نمی شود .کسانی که از فتوح مکاشفه بهره مندند
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اهلل ،کسی از آن آگاه نمی شود و ایشان می دانند که اختالف صورت های ظاهر در این جهان و

چشمشان در اشیاء جز به خدا نمی افتد ،بعضی از ایشان حق را در اشیاء می بیند و بعضی دیگر
اشیاء را می بیند و حق را در آن ها و میان این دو فرق است زیرا گروه اول در هنگام فتح،
چشمشان جز به حق نمی افتد؛ او را در اشیاء می بینند و گروه دوم چشمشان به اشیاء می افتد
و حق را در آن ها می بینند .در واقع وحدت وجود در نظام فکری ابن عربی وحدت شخصی
است نه وحدت نوعی و جنسی که در حکمت از آن سخن به میان آمده است ،گو اینکه سرانجام
مالصدرا در حکمت متعالیه خود ،در توصیف وحدت وجود به وحدت شخصی ابن عربی
نزدیک می شود (محجوب .)82-81 :1399 ،البته طبق نظر مالصدرا ،موجودات متکثر فقط نسبت
هایی مجازی هستند به وجود و موجود حقیقی؛ و االّ یک موجود و یک وجود حقیقی بیشتر
نداریم .همانطور که اگر به کسی تمّار بگویید ،معنای تمّار این نیست که وجود او تمر است یعنی
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خرماست ،بلکه آن است که او نوعی انتساب به تمر دارد؛ ولو تمر را بفروشد .خرما فروختنِ

تمّار معنایش این است که او نوعی نسبت مجازی به خرما دارد ،و اال حقیقت خودش ،انسان
است؛ نه تمر .پس همانطور که نسبت تمّار به تمر مجازی است ،نسبت موجود( غیر از خدا) هم
به حقیقت وجود ،نسبت مجازی است نه حقیقی (حائری یزدی.)108 :1398 ،
بنابراین وحدت وجود به معنایی که ابن عربی در نظر دارد ،اصالً وجود واجب من جمیع الجهات
است و به هیچ وجه کثرتی در وجود نیست؛ هم وجود و هم موجود واحد است و...هیچ نوع
کثرتی را چه در وجود و چه در موجود قائل نیستند (حائری یزدی.)142 :1398 ،
 .3معانی وحدت وجود

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

آنچه که به عنوان وحدت وجود شناخته می شود دارای معانی متعددی است و صرفاً مورد آخر
مورد قبول اهل عرفان است:
وحدت شهودی :رؤیت مخصوصِ بصر است و شهود مخصوص بصیرت .یعنی رؤیت برای
حس است و شهود برای روح .بیشتر قدمای متصوّفه به وحدت شهودی معتقد بودند که باید با
چشم دل و شهود روح ،آن وحدت را مشاهده کرد .وحدت حلولی :حقیقت وجود در همه اشیاء
حلول دارد(حلولیه) ،وحدت اتحادی :حقیقت وجود با همه اشیاء اتحاد دارد (اتحادیه) ،وحدت
کلی :مجموع کل اشیاء حقیقت وجود است(همهخدایی) ،وحدت عددی :وجودی یا خدا از باب
اعدادی یکی است(1معرفت قشری و عوامانه) ،وحدت مفهومی :همه آنچه هست در مفهوم وجود
اشتراک معنوی دارند(فلسفه مشا) ،وحدت حقیقی غیرکثیر :جز ذاتِ حقیقی (خدا) ،چیز دیگری
(حتی تجلیات او) تحقق ندارد یا موهوم است(نظریة بعضی از متصوفه یا عرفانهای نوظهور)،
وحدت حقیقی تشکیکی :حقیقتِ وجودِ واحدِ ذاتیی دارای حقیقتِ مراتبِ تشکیکی (هم وحدت
هم کثرت ذاتی) است(نظریة حکمت متعالیه) ،وحدت حقیقی اطالقی :ذاتِ حقیقتِ وجودِ واحدِ
بالذاتی (خدا) ،دارای تجلیات (کثرت عرضی) است(نظریة عرفان اسالمی) .در معانی مطرح شده
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 :من عدّ حدّه ،یعنی  :هر که او را به عدد آرد او را -مانند مخلوقات -محدود گرداندهاست.

فوق ،تنها وحدت وجود مدنظر عرفای اسالمی ،وحدت حقیقی اطالقی است یعنی وجود از
منظر حقیقت و ذات واحد و یگانه (خدا) است و به علت عروض تجلیات و مظاهری کثرت دارد؛
و مظاهر نمایانگر اویند ( امینی نژاد.)215 :1394 ،
از فلوطین تا اسپینوزا و از ابن عربی تا مال هادی سبزواری مطالب بیشمار و گاه متناقض راجع
به وحدت وجود گفته شدهاست .آنچه عرفان در مورد وحدت وجود بیان میکند از منظر عرفا
و فالسفه غربی بیشتر منطبق با خدافراگیردانی 1میباشد و کمتر مفهوم همهخدایی 2را دارد
هرچند در هر دو خدا در همه کائنات جاری است و چیزی جز خدا وجود ندارد ،ولی در
خدافراگیردانی ،خدا در مرتبهای باالتر و واالتر قرار داشته و سایر موجودات انعکاس و تجلی او
کل در کل است… آن که کل در کل است خداست که ازلی و عظیم است و نه زاده شده و نه
میمیرد« (کاکایی .)68 :1391 ،البته برداشت های غلطی از معنای وحدت وجود ،نظیر حلول و
اتحاد خداوند با همه چیز ،همه خدایی و پوچ بودن غیر از خدا؛ نیز وجود دارد که دیگر این
برداشت ها ،معنایی از معانی وحدت وجود به حساب نمی آیند و به دلیل نبود مقدمات علمی
الزم چنین انگاشته می شود؛ که مورد پذیرش قائالن و مدافعان این دیدگاه نمی باشد و اهل فن
متفتّن به این موضوع هستند که در بحث وحدت وجود بحث از اصالت آن وجودی است که به

مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود

در اعیان هستند .از این منظر اسپینوزا میگوید« :همه چیزهای جهان یکی بیش نیستند و آن یکی

هستنده ها ،وجود بخشیده است و در واقع تمام این وجودات تجلّی ای ازآن وجود حقیقی می
باشند نه خود او و نه متحد با او.
 .4ادلّۀ وحدت وجود
اعتقاد عارفان به وحدت وجود از راه کشف و شهود حاصل میشود؛ مشاهدة امر بدون قید،
رؤیت یک نور در جمیع مجالی و مظاهر ،دیدن یک فروغ رخ ساقی در همه نقش ها ،کشف

. panentheism
. pantheism

1
2
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واحد در کل کثرات و شهود یک گونه جمال در آیینه های گوناگون و لحاظ مطلق در قالب

مقیدات که از آن با تعابیر گوناگون یاد کرده اند ،عامل اصلی انتقال عارفان به وحدت وجود بوده
است( رحیمیان .)124 :1393 ،هرچند که اهل عرفان وحدت شخصییه وجود را شهوداً رسیده
اند ،اما این امر برای کسانی که قادر به مکاشفه عرفانی نیستند دست یافتنی نمی باشد در این
بخش به برخی از ادلة مذکور بطور خالصه و اشاره ذکر می گردد:
برهان وجود ربطی و فقري  :مقدمة اول :معلول از آن جهت که معلول است و به سبب آنکه
معلول است ،هیچ ذات مستقلی ندارد و همة بنیاد آن صرف فقر و فاقه به علت است .از سوی
دیگر ،چنین حقیقتی که تماماً فقر و فاقه و نیاز است ،با جانب دیگر ،یعنی علت مرتبط است.
مقدمة دوم :وجود ربطی و فقری«وجود فیغیره» است .نتیجة این دو مقدمه آن خواهد بود که

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

همة معالیل در مقایسه با علةالعلل ،وجودات ربطی و موجودات فیغیره (یعنی فیعلته) هستند،
معنای آن این است که همة موجودات و وجودات هیچیک ذاتاً از سنخ وجود نیستند ،بلکه صرفاً
نسب و اضافات و روابطی هستند که به سبب ارتباط وثیقشان با علتالعلل و با حیث تقییدی
او ،وجود میگیرند و مصادیق بالعرض موجود می شوند .بنابراین نباید نظام هستی را متشکل از
وجودات متعدد حقیقی ت حتی به نحو طولیت دانست ،بلکه فقط حقتعالی وجود فینفسه است
و ماسوای او اساساً از سنخ وجود نیستند( امینی نژاد.)250 :1394 ،
برهان صرفالوجود :مقدمة اول :وجود حقیقتی اصیل است و غیر از آن از حیث متن واقع،
باطل و غیرواقعی است .مقدمة دوم :وجود صرف ،دوم نخواهد داشت؛ زیرا اگر وجود دومی
فرض شود ،قطعاً باید مغایرت و دوگانگی آنها را پذیرفت .مقدمة سوم :وجودی ذاتاً نقیض عدم
است و از نظر ذات هرگز عدمپذیر نیست؛ بلکه وجود همیشه برای او به نحو ضرورت ازلی
ثابت است .در نتیجه چنین وجودی واجبالوجود است(همو.)252 :
برهان نقلی :در این برهان به آیات و روایا ت مختلف مراجعه می گردد .البته این نوع برهان

دوره سوم
شماره 6
بهار و تابستان
1400

آوری ،درون دینی و پستتتینی استتتت .یعنی نیاز استتتت در آغاز حقانیت پیامبر

و کتاب اهلل

پذیرفته شتتتود .عالمه جوادی آملی با استتتتناد به آیه﴿ هُوَ األوَّلُوَاآلخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَا ِنُ وَهُوَ بِكُلِّ
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َاسََعٌ عَلِيمٌ﴾ (بقره )115/از این
َشََيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (حدید )3/و آیه ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ و ِ
توحید با عنوان «توحید صمدی قرآنی» یاد می کنند( همو.)255 :
در اثبات نظریه وحدت وجود از برهان های مختلفی بهره گرفته شده است که گروهی صرفاً
عقلی اند مانند برهان صرف الوجود ،بصورت برهان انّی؛ اما گروه دیگر براهین در تقریر این
بحث ،نقلی و عقلی-نقلی می باشند ،که بصورت برهان لمّی طرح می گردند.
 .5هماهنگی عرفان با قرآن
وحی حجیت و اعتبار معرفتی دارد و دلیل نقلی معتبر اگر داللتش صریح باشد حجیت دارد و
باشد برای صاحب کشف ،معتبر است و حجیت دارد.نسبت عرفان(و برهان) به قرآن ،نسبت
مقیّد به مطلق است و هر مطلقی همة آنچه را که مقیّد داردی داراست؛ ولی مقیّد در اثر قصور
وجودیش بعضی از شؤون مطلق را فاقد خواهد بود ( جوادی آملی .)17 /1 :1393 ،استناد به
وحی در معارف چنین است که مالصدرا می گوید« :هر چیزی که محال و ممتنع نباشد ،کتاب
الهی و سنّت نبوی همانند برهان عقلی ریاضی میتواند آن را ثابت نماید»( مالصدرا1435 ،ق:
 .)67 /9طبق این بیان ،معارف قطعیه همپای عقل و برهان از حجیّت برخوردار است و می توانند

مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود

مدلولش را برای مؤمن اثبات می کند .شهود عرفانی نیز درصورتی که واجد شرایط شهود معتبر

به عنوان حدّ وسطِ استدالل لحاظ گردد .بنابراین وحی الهی حد وسط برهان عقلی قرار میگیرد،
در صورتی که از لحاظ سند ،قطعی و از جهت داللت ،نصّ باشد(جوادی آملی.)19 /1: 1393 ،
بنابراین برهان و عرفان و قرآن با یکدیگر مغایر نیستند اما می دانیم از نظر کمیت و قلمرو گزاره
ها ،بین عقل و کشف و کتاب و سنت برابری نیست .لکن اگر عقل کامل و کشف هم تام باشد
و خطا در آنها راه نداشته ب اشد ،در آن صورت بین برهان و عرفان و قرآن هماهنگی تام خواهد
بود .همچنین می توان گفت سازگاری و تالزم یادشده درباره ذات برهان و کشف یا برهان و
کشف نفس االمری صدق می کند؛ پس چون عقل و کشف و شرع هر سه ناظر به واقع هستند،
نباید بین ادعای آنها تعارض و ناسازگاری باشد .همچنین از آنجایی که مبداء و مقصد در برهان
و عرفان و قرآن یکی است  ،و آن رشد و تعالی انسان است بطوری که از انسان آغاز میگردند
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تا به انسان کامل برسند و در واقع هر سه آنها جهتی از یک حقیقت اند و صرفاً در روش تفاوت

دارند که روش برهان عقلی ،روش قران نقلی و روش عرفان از طریق کشف و شهود و تصفیة
باطن است.
از طرفی دیگر عرفان اسالمی با دارا بودن سه ویژگی همه جانبه بودن ،مطابقت با فطرت و عدم
مخالفت با شریعت و احکام الهی نیز با قرآن سازگاری و هماهنگی دارد به نحوی که بسیاری از
امّهات اندیشه های عرفانیِ اسالمی برگ رفته از کتاب و سنت و آیات الهی است و ریشه در آیین
حنیف اسالم دارد ( ر ک :مصباح یزدی)153-137 :1388 ،؛ مضاف بر اینکه برخی عرفا ،اساساً
وحی و شهود را از یک سنخ دانسته و از جنس علم حضوری قلمداد نموده اند ،هر چند که بین
درجه و نوع متعلّق و برخی لوازم ،بین آن دو تفاوت هایی است و جناب موالنا در این باب

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

چنین می گوید« :نی نجوم است و نه رمل است و نه خواب وحی حق واهلل اعلم بالصواب»
( موالنا ،1378 ،دفتر چهارم :ابیاتِ 1851و.)1852
 .6مؤیّدات قرآنیِ وحدت وجود
از آنجا که روش فهم عارفان کشفی و شهودی است ،پس اساس وحدت وجود مبتنی بر کشف
و شهود عارف استوار است لکن به دلیل تامّالت عارفان اسالمی که برگرفته از قرآن و سخنان
بزرگان دین است ،این کشفیّات و شهودات مبتنی بر نصّ است؛ مضاف بر اینکه در چشم عارف
همه از خداست و به خدا بازگشت دارد .اساساً ابن عربی میگوید :کسی که خدا چشمش را
گشوده باشد او رادر هر چیز یا عین هر شیء میبیند( ابن عربی .)247/3 :1398 ،همچنین «
بواسطه انوار است که میتوان حق را به صورت و حقیقت هر چیز در نفس االمر دید» و هر کس
که حق را با این کشف و چنین آگاهی ای یافت اهل اختصاص است( همان .)487/2 ،البته
درجات شهود ع ارفان متفاوت است و ابن عربی شهود اهل جمع الجمع را فراتر از شهود اهل
جمع و اهل فرق میداند.
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﴿ -1-6قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ( اخالص .)1/این آیه شریفه به توحید ذاتی و وحدت در تعین اول
اشاره دارد .از ویژگی این مقام ،اندماج و کمون و اندکاک همه اسماء و صفات است با این
تفاوت که این مقام ،مقامِ علمِ ذات به ذات است .البته کثرت اسماء و صفات نیز به صورتِ
بشرطِ ال در این مقام مندمج است .این مقام به اسامیای چون :تعین یا تجلی یا مرتبه اول ،تجلی
احدی ذاتی ،اقرب التعیینات ،نسبت علمی ،هویت مطلقه ،وحدت ذات ،احدیت یا مقام جمع،
حقیقه الحقائق ،برزخ اکبر ،مقام أو أدنی ،حقیقت محمدیه ،غیب اول و ...خوانده شده
است(سالمی زواره ،سیدهاشمی .)73-49 :1395 ،آیة ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ (نجم )9/نیز
مبین توحید ذاتی و باالتر از آن یعنی درک توحید ذاتی ،که مختص رسول اهلل و ورثه ایشان

تمامی مظاهر خود حاضر است و این معنا از وحدت ناب عرفانی است که آیات و روایات و
ادعیة متعدد ی که در این زمینه وجود دارد یعنی معیت سریانی و اطالقی او با همه مقامات حقی
و خلقی به نحوی که جدای از آنها نیست( طباطبایی .)520-519 /18 :1374 ،آیات دیگری از
قرآن کریم نیز متناظر به همین معنای از توحید است ،مانند (:رحمن ،29 /انفال ،24/ق،16/
حدید. )4/

مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود

است؛ می باشد .طبق این آیه حق تعالی در عین حضور در مقام احدی خود ،به نحو سریانی ،در

﴿ -2-6هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَا ِنُ﴾ ( حدید .)3 /حمدی خدایی را که تمام حقیقتِ هستی
است( :هو األوّل و اآلخر و الظاهر و البا ن)  ...و نیایش به درگاه خدایی سزاست که هر چیزی
جز او سراب و باطل است( جوادی آملی .)9 /5 :1386 ،و به لسان انبیاء و اولیاء از خود این
گونه خبر داده است که به هویت خود با همه اشیاء است و به حقیقت خود با هر زندهای همراه
است و همچنین با این عبارت خود که هو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن بر این نکته تنبه داده
است که او عین اشیاء است( جوادی آملی)533/1 :1393 ،و بنابراین ،موجودات از ملکى و
ملکوتى ،و از نفوس قدسیّه عوالم مجرّده تا هیوالى أوّلیّة و مادّة الموادّ ،هیچکدام أصالت ندارند،
بلکه أصالتی ذات او دارد ،و موجودات ،ظلّى و تبعى و مرآتى هستند ،یعنى خدا نما( حسینی
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طهرانی1422 ،ق )75 /5 :و امّا بنابر وحدت عرفاء باهلل...مذهب تشکیک در وجود رونقى ندارد
بلکه اصول و اُسّش آن را منهدم مىکند؛ و بنا بر توحید مىگذارد﴿.هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ َو

الْبا ِنُ﴾ غیرتش غیر در جهان نگذاشت /زان سبب عین جمله اشیاء شد(حسینی طهرانی:1394،
 .)146پس زبان حال و قال عارفان چنین است :الهى شکرت که دیده جهانبین ندارم ﴿هُوَ الْأَوَّ ُل
وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبا ِنُ﴾ ( حسن زاده آملی.)71 :1398 ،
﴿ -3-6أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَ َّد الظِّلَّ وَ َلوْ شَاءَ لَجَعَلَ ُه سَاكِنًا﴾ ( فرقان .)45 /سایه به هیچ وجه،
خورشید نیست .ذات اشیا و حقایق اشیاء ظل حقیقت ،و از صفات وجود مطلق است و امتداد
آن نوری ست که وجود ظاهری خارجی دارد ،که به آن نور(حقیقی) ،همه چیز روشن و مستنیر
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است تا وجود از کتم عدم وجود اضافی پیدا نماید(کاشانی .)86 /2 :1395 ،بعبارت دیگر یعنی
همه چیز از خزانه وجود او ،موجود شده است .او حقیقتی است که با نور خود ،اشیاء دیگر را
مستنیر می کند و انوار دیگر مانند نور خورشید و ...همه مستنیر از اویند.
ابن عربی در تفسیر این آیه معتقد است ،ام الکتاب و لوح محفوظ که وجود و واقعیت هر چیزی
را در خود دارد و به معنی الشیء نیست ،با این حالی او(،اصل)وجود را نمی پذیرد و حقیقتت
وجود ،از او نیست(کاشانی .)85 /2 :1395 ،پس؛ مراد از «ظلّ» سایه رحمت خداوند و انعکاس
نور وجود اوست که بر مخلوقات می افتد(صدرا .)49 / 7 :1366 ،بنابراین ،حال که حقیقتِ نوری
اوست و همه اشیاء ،ظلّ او هستند پس اصلی اوست و دیگر اشیاء نسبت به او اعتباری می باشند
زیرا تمامِ وجودی نور اوست و هر چه در عالمی موجود است ،موجود به وجودِ اوست .نور او در
تمام عالم است و این نور ،جوهر مجرد ﴿الظّاهِرُ بِذاتِهِ و الْمُظْهِرُ لِغَيْرِهِ﴾ است.
﴿ -4-6كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِالَّ وَ ْجهَهُ﴾ ( قصص .)88 /حسینی طهرانی به نقل از سیدحیدرآملی چنین
می گوید :طبق این اصل ،وجودی حقیقى نمىباشد مگر از براى حقّ؛ و اینست معنى قول خدا در
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این آیه .یعنى تمام موجوداتى که اضافه و نسبت با حقّ دارند ،در نفس االمر همگى هالک و
نابودند مگر ذات او .ذات باقى است ﴿ابداً لَهُ الْحُكْمُ﴾یعنى بقاء حقیقى ابدى از براى اوست.
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﴿ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ یعنى جمیع این موجودات ،بعد از طرح نسبت و اسقاط اضافه شان بسوى خدا
بازگشت مىکنند .کلمة «وَجه» به اتّفاق علماء ،مراد از آن «ذات» است .لهذا باید تقدیر را در آیه،
لفظ ذات گرفت .و بدین جهت است که خداى تعالى مىگوید﴿ » :كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقى وَجْهُ
رَبِّكَ ذُو الْجَاللِ وَ الْإِكْرامِ﴾ (الرحمن26 /و)27و اراده کرده است از کلمة «عَلَییها» حقیقت وجود را
که موجودات بدان قیام دارند(حسینی طهرانی.)396 /1 :1385 ،
﴿ -5-6فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ( بقره.)115 /سراسر عالم آیه الهی است .قهراً چیزی در عالم
نیست مگر اینکه انسان آن را به عنوان آیه و عالمت الهی ببینید ،هرگز آن را مستقل نمیبیند،

میگیرد(جوادی آملی :1393 ،جلسه تفسی ر سوره ذاریات) .بااین وجود ،همه آنچه در این عالَم
است ،آیه و تجلّی الهی است؛ طبق حدیث «کلّ هستی وجه اهلل (مظهر) است» که علی

در

پاسخ به راهبان مسیحی گفتند( رک :حسن زاده آملی .)209-208 :1 :1388 ،بنابراین ،مشرق و
مغرب و جنوب و شمال و هر جهت دیگر از آنجا که بحقیقت معناى کلمه ملک خداست و
ملک حقیقى هم تبدل و انتقال نمى پذیرد و چون ملک اعتبارى میانه ما افراد یک اجتماع نیست
 ،و نیز از آنجا که ملک خدا بر ذات هر چیزى قرار مىگیرد ،خودش و آثارش را شامل میشود،
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این می شود توحید .آن وقت از هر چیزی کمک بگیرد ،به عنوان اینکه از فیض الهی دارد کمک

و چون ملک اعتبارى ما نیست که تنها متعلق به اثر و منفعت هر چیز میشود ،نه بذات آن  ،و نیز
از آنجا که ملک بدان جهت که ملک است قوامى جز بمالک ندارد ،لذا خداى سبحان قائم بر
تمامى جهات و محیط بآن است  ،در نتیجه کسى که به یکى از این جهات متوجه شود،
(درواقع)بسوى خدایتعالى متوجه شده است(عالمه طباطبایی.)150 /1 :1374 ،
﴿ -5-6وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَي﴾ (انفال .)17 /این آیه در مدعیات اهل کالم ،مربوط
به مباحث جبر و اختیار میگردد که شیعیان نه اختیار مطلق را می پذیرند و نه جبر مطلق را و
قائل به نظریه« امربین االمرین» می باشند .اشاعره طبق این آیه ،اختیار انسان را نفی می کنند و
در نهایت به نظریه کسب ارجاع می دهند(سبحانی1418 ،ق .)38 :معتزله نیز به این آیه اشاره ای
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ندارند اما ،بندگان را در افعال خود مستقل می دانند؛ به نحوی که خداوند هیچ دخالتی در صدور
افعال بندگان ندارد(طیب .)108 :1363 ،اما نظر اهل عرفان متفاوت است« :ما رمیت اذرمیت از
نسبت است ،نفی و اثبات است و هر دو مثبت است .آن تو افکندی چو بر دست تو بود ،تو نه
افکندی که قوّت حق نمود .تو زقرآن بازخوان تفسیر بیتی گفت ایزد :ما رَمَییتَ اِذی رَمَییت .گر
بپرانیم تیر ،آن نَی ز ماست ،ماکمان و تیراندازش خداست (...موالنا :1387 ،دفتر سوم) .آنها بین
جبر و جبار تفاوت قائل اند .مراد از مثال کمان و تیرانداز به معنی جبر ،نیست بلکه مقصود ،ذکر
ج باری حضرت حق است ،و ذکر جبّاری نیز برای این است که ما خود را در سرپنجة قدرت
حق اسیر بدانیم و به درگاه او زاری کنیم و طریق مستقیم را از او که فاعل على االطالق است
بجوئیم(عال .) 150 :1396 ،این سلب اختیار نه آن جبر است که جبریّه ،انسان را چون جماد
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دانند ،بلکه مشاهدة غلبة قدرت حضرت حق و مطالعة آثار جبّاری اوست ،و تسلیم و تفویض
جمیع امور به وجودِ مطلق که وجودِ امکانی در جنب آن وجودِ واجبی ،ابداً مستهلک و متالشی
است تا با دریافت این معنی در عجز و تضرّع و زاری بیفزاید(همان .)151 :چون موالنا گفت که
ما قدرتی نداریم و افعالی که از ما صادر می شود از حق قادر مطلق است این توهم پیش آمد که
عبد مجبور است و این جبر سلب کنندة اختیار است .لذا موالنا فرمود اینکه ما گفتیم جبری
نیست که سلب کننده اختیار بنده باشد ،بلکه این معنی جبّاری است که خداوند به صفت جبّاریّت
ظاهر شده و جباریت نیز عبارت است از اصالح امور و پر کردن هر شی به آن چیزی که برای
آن صالح باشد .پس اعیان موجودات که به ذات خود افعالی را مستعد بودند و این استعداد در
علم ازلی وجود داشت ،لذا خداوند این اعیان را با افعالی که برای آن صالح بودند پر کرد و بدین
طریق آنها را به ا ین افعال اصالح کرد و مرجع جباریت اعطاء مقتضیات اشیاء به وجه کمال است
و این جبّاریّت مناسب عبد نیست و چون حق سبحانه با صفات خود متعیّن میشود لذا در مظهر
عبد ظاهر شد و به قدر قابلیت این مظهر صفاتش در آن ظهور یافت .یعنی قدرت حق به قدر
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قابلیت عبد در او ظهور ی افت و عبد دارای قدرت و اختیار به اندازة قابلیت خود شد .پس عبد
اختیار دارد به اندازه ای که استعدادش گنجایش پذیرفتن قدرت حق را دارا بود(همان-154 :
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 .)156از طرفی ،او بسیط الحقیقه است هرجا دست بزنی عین کل است این است که این منطقه
منطقه ممنوعه است چرا ما میفهمیم که نمیفهمیم ...یک اصل سابقی است حاکم بر همه بحثهای
معرفتی هر بحث معرفتی ما داشته باشیم احکم محکمات ،لیس کمثله شیء است .مطلب دیگر
آن است که گاهی انسان به جایی میرسد که همه کارها را از خدا میبیند(جوادی آملی:1393 ،
 .)179 /32بنابراین ،مقام ذاتی هستیِ نامتناهی است...اگر ذات اقدس الهی نامتناهی است؛کما هو
الحق نامتناهی،پس جا برای غیر نمیگذارد(همان.)180:
﴿ 6-6أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَ ْيرٌ أَمِ اللَّهُ ا ْلوَا ِحدُ ا ْلقَهَّارُ﴾ (یوسف .)39 /در بیان این آیه ،همه موجودات
مدعی الوهیت اند اما همه در اثبات الوهیت اهلل مقهور است...مصدق این معنی ،این است که

.)40 /1393در واقع اهلل ،واحد است اما مدعیان الوهیت متکثراند و این خود دلیلی بر توحید
اوست که دیگران متفرق و بیشمارند اما او واحد است و آنکه واحد میباشد ،اهلل همه هستی نیز
می باشد .مالهادی سبزواری به نقل از نسفی :مادام که اسم خدای باقی است و اسم تو هم باقی
است ،بدین سبب اثبات وجود خدای میکنیم و اثبات وجود خود هم میکنیم...و در مقام شرکی
و از مقام وحدت دوری .شناخت تو جز پندار و دروغ نیست .بدان اگر کسی از موم صد چیز
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خود پرست بدتر است از بت پرست و خودپرستان و تعین پرستان بیشمارند(حسن زاده آملی:

بسازد و به ضرورت صد شکل و صد اسم پیدا کند...اما عاقل داند که بغیر موم چیز دیگری
موجود نیست و این جمله اسامی که پیدا آمده ،اسامی موم است ،که موم بود که به جهات
مختلف و به اضافات و اعتبارات آمده است(نسفی .)39 :1386 ،به بیان این آیه ،خدای سبحان،
اهلل است؛ و اهلل ارباب عالم است ،از طرفی وقتی او اهلل -یعنی مستجمع جمیع کماالت -است،
دیگران نسبت به او صرفا وجود اعتباری و اضافی دارند ،پس اصالت و حقیقت وجود ،فقط
ا وست .بنابراین او مجموع است و جامع همة صور و اسماء و صفات است.
﴿ -7-6فَاعْلَمْ أَنَّهُ ال إِلهَ ِإالَّ اللَّهُ﴾ (محمد)19 /و﴿إِذا قِيلَ لَهُ ْم ال إِل َه إِلَّا اللَّ ُه يَسْتَكْ ِبرُونَ﴾ (صافات.)35 /
آیات فراوانی به تعبیر﴿ال اله اال اهلل﴾در قرآن وجود دارد مانند﴿ :لَا ِإلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ (انبیاء )87/و﴿لَا إِلَ َه
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إِلَّا أَنَا﴾ (نحل ،2/طه ،14 /انبیا)25/؛ ولی تعبیر ﴿الاله اال اهلل﴾ تنها در دو آیه آغازین آمده است.

عبارت ﴿اال اهلل﴾ مربوط به مقام ذات است؛ و «اال انت» اشاره به مقام تعین ثانی دارد .دو عبارت
« اال انا» باالتر از « اال انت» است زیرا در عبارت دوم کسی هست که او را خطاب قرار دهد اما
در عبارت اول ،اوی خود را خوانده است .همچنین(اعراف )180/و (بقره )31 /اشاره به تعین ثانی
دارد(سالمی زواره ،سیدهاشمی .)73-49 :1395 ،جهان را بلندی و پستی تویی /ندانم چه ای هر
چه هستی تویی! و از مالهادی سبزواری :داد جارویی به دستم آن نگار گفت از این دریا برانگیزان
غبار .مراد از جارو ،الی نافیه است .در ﴿الاله االاهلل﴾ شرط است که از دریای وجود بال تشبیه
غبار امکان بروبد که امکانی الضرورت است و موصوفش ماهیات و تعینات ،که عدمیاند؛ و مباد
که به وجودی بماهو موجود بر زَنَد که وجود از صعق وجوب است ،چه حیثیت امکانی عدم
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است...مشوی احوَل ،مسمی جز یکی نیست اگر چه ما بسی اسماء نهادیم( حسن زاده آملی:1393 ،
 .)38-40بدان که خلقت یک صفت است از صفات این وجود و حیات یک صفت است از
صفات این وجود و...سماء یک صورت است از صور این وجود و ارض و جماد و نبات یک
صورت است از صور این وجود ،و جمله صور را اینچنین بدان؛ و اهلل اسم مجموع است و جامع
صور و صفات این وجود است ،این است معنی ﴿الاله االاهلل﴾ (نسفی )40 :1386 ،بنابراین به این
شکل است که لفظ اهلل ،اسمی جامعِ مستجمعِ جمیعِ صفات کمالیه و صفات جمال و جالل الهی
می باشد .لذا آنچه در این عبارت مشهود است نفی همه چیز غیر از اهلل است و اینکه او اصیل
است .در بیان برهان اگر خدا وجودی اصیل و قادر متعال است و هیچ خدایی بجز او نیست،
پس اساساً هیچ چیزی غیر از او نیست و همه آنچه ماسوی اهلل است صرفا پدیدار اند و اصالتی
ندارند و سایه و تجلّی ای از اویند (.اسرا،84/نسا،78 /حدید،22 /قصص،68 /صافات :)96 /آیاتی
هستند که داللت بر امور تکوینی و خلقی دارند .این آیات مبین توحید افعالی بوده و بازگشت
به وحدت در عوالم خلقی دارند .این توحید ،ادامه دهنده سیر سریانی حقیقت حقة حق در
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 -8-6آیه الکرسی.باید بدانیم که آیه الکرسی یک آیه است نه سه آیه زیرا بیان نشده آیات
الکرسی بلک ه آیه الکرسی موکد است .اهل عرفان این آیه را روح و مخّ قرآن می دانند .آیه
اینگونه آغاز می گردد ﴿اهلل الاله االهو الحي القيوم﴾  .اهلل ،به اتفاق همه مفسران و اندیشمندان؛ اسم
علم للذات المستجمع لجمیع الصفات الکمالیه است .و عمدتاً گفته اند که به» اله« یا » وله» برمی
گردد؛ که « اله» موجب حیرانی است .اگر تمام تالش را مصروف داریم برای یافتن چیزی ،و آن
را نیابیم ،حیرت میکنیم .ناظر به همین نکته پیامبر

فرموده است « :رب زدنی فیک تحیراً» .

وقتی میگوییم «اهلل» حاوی همه صفات کمال است و هیچ کمالی نیست که بیرون از آن باشد؛
لذا خداوند ،بیرونی ندارد .بعبارت دیگر ،نقص بیرون است و کمال بیرون نیست و هیچ کمالی

(ابراهیم .)10/تعبیر ﴿الاله االهو﴾ خدایان غیرواقعی را نفی میکند .ضمیر « هو» هم اگر ذهنیات
خود را کنار بگذاریم ،شامل همه چیز است ،حتی ضمایر دیگر هم مشتق از «هو» هستند .بنابراین
«هو» یعنی همه چیز .لذا «هو» به آنچه غیر من است و آنچه(واقعاً) هست اشاره دارد؛ که هر
چه هست(صرفاً) «اهلل» است .پس »هو» همان «اهلل» است که حیرت افزاست .اما «هو» مختصر»اهلل»
است با این تفاوت که حیرت ندارد .یعنی «هو» اجمال است و «اهلل» تفصیل دارد« .هو» ضمیرِ

مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود

بیرون از اهلل نیست .لذا باید پرسید آیا در این شکی است؟ ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَا ِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

مضمر است یعنی باطن کماالت را شامل میشود و «اهلل» ،هم اسم ظاهر است و هم اسم باطن
می باشد .از آنجا که هیچ ظاهری بدون باطن نیست و باطن بدون ظاهر وجود ندارد؛ با گفتن
«اهلل الاله االهو» یعنی تمام بت ها را دور بریزیم و چیزی باقی نماند «اال هو»« .قیوّم» صیغه مبالغه
و مبالغه مقوّم است .مقوّم یعنی چیزی که قوام میبخشد .در عالم جسمانی هیچ چیز بدون قوام
وجود ندارد و وابسته است ،پس اگر چیزی بدون تقوّم و وابستگی نیست ،پس همه وابستگی ها
به «حیّ» و «قیوّم» است .عبارت «التأخذه سنهً و النوم» تفصیل«الحی القیوم» است .زیرا اگر مقوّم،
دارای چُرت و خواب باشد ،عالم نمیتواند متقوّم و سرپا باشد .عبارت «له ما فی السماوات وما
فی االرض» تفسیر بعد از اجمال است .یعنی آن حی قیومی که چرت و خواب ندارد ،آنچه در
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زمین و آسمان است برای اوست .پس مالک علی االطالق است .مالک «هو» است و این معنای

»له» است که تمام ضمایر«له ،منه ،به و الیه» را میتوان به الم حق تعالی بازگردانید(ابراهیمی
دینانی .) 283-268 :1396 ،این بیان از آیه الکرسی به تصریح اشاره به وحدت وجود از طریق
توحید ربوبی و صفاتی و افعالی حق تعالی ،و اثبات مالکیّت او و متقوّم بودن هستی به او دارد.
البته نکته مهم در وحدت وجود عدم اختالط آن با وحدت موجود است .بنابراین اصل و حقیقت
وجود یکی است اما ،در موجودات کثرت وجود دارد ،اما همه این کثرات در تملّک اویند و همه
تجلّی صفات او می باشند .از طرفی باید توجه داشت که صفاتِ صفات ،همان صفاتند .پس همه
چیز از اوست بلکه اصل الوجود اوست و همه کثرات ،نسبت به او اضافی و اعتباریاند و
حقیقتی ،وجودِ اوست و وجود دیگران به اعتبارِ وجود اوست.

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

 -9-6آیة استرجاع﴿ :إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (بقره .)156 /عرفا بر اساس مبانی عرفان نظری،
عمدتاً بر محتوای عودی معاد تأکید میکنند و بر اساس مفهوم «رجعت و رجوع»،کیفیت معاد و
مسائل پیرامونی آن را سامان میدهند ،زیرا رجعت و رجوع در محتوای خود بازگشت به آنچه
در آغاز بود را حکایت میکند ..در معراج ترکیب بر اساس مراتب استیداعیه ،انسان در نهایت
قوس نزول ،انباشته از قیودات بوده و الیههای مختلف تعینات بر او نشسته است .اما هنگامی که
در قوس صعود قرار میگیرد ،در حرکت استرجاعی و بر اساس معراج تحلیل به تدریج و مرحله
به مرحله ،قیدها و حجابها و الیهها برداشته میشود که از این وضع به «انسالخ معنوی» تعبیر
می شود .در معراج و انسالخ معنوی برخالف معراج ترکیب که انسان از وحدت به کثرت
میگراید ،از کثرت به جانب وحدت روی میآورد و مرتبه به مرتبة نور وحدت آشکارتر میشود
تا جایی که انسان به «عالم اله» سر میکشد(امینی نژاد .)571-570 :1394،جمله اول اشاره به
توحید است...که اگر خداوند جان کسى را گرفت ،مِلک او بوده و همه از آنِ او هستند(مکارم
شیرازی .)100 /12 :1390 ،وجود انسان و تمامى موجوداتى که تابع وجود آدمى هستند ،چه

دوره سوم
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قواى او و چه افعالش  ،همه قائم به ذات خداى عزیزى هستند که انسان را آفریده ،پس قوام
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316

چون چنین است  ،رب او و مالک او هر گونه تصرفى که بخواهد در او میکند و خود او(انسان)
هیچگونه اختیار و مالکیتى ندارد و به هیچ وجه مستقل از مالک خود نیست .اما آدمى تا در این
نشئه زندگى مى کند ،ضرورت زندگى اجتماعى ناگزیرش کرده ملکى اعتبارى براى خود درست
کند و خدا هم این اعتبار را معتبر شمرده؛ لذا خداى سبحان در آیه «:لمن الملک الیوم هلل الواحد
القهار»(غافر)16/مىفرماید :بزودى اعتبار نامبرده لغو خواهد شد و روزى خواهد رسید که دیگر
مِلکى نماند ،مگر براى خدا و آنوقت است که آدمى با همه آن چیزها که ملک خود مىپنداشت،
بسوى خداى سبحان برمیگردد(طباطبایی .)184 /1 :1374 ،بنابراین ،از این آیه چنین به دست
می آید که خداوند دارای مالکیت مطلق بر هستی است و همه چیز از اوست و به او بازگشت

نه حقیقتاً و نه مجازاً.
 -10-6آیه نور :در تحلیل فلسفی از وحدت وجود ،حکما با تحلیل فلسفی و عقلیِ نوری تمام
خواصّ آن را با وجودی یکسان میگیرند بنابراین نور را مساوی با وجود میدانند و با مراجعه به
آیه نور و دیگر آیات قرآن کریم ،بحث فلسفی خود را سامان میدهند .حکمای اسالمی از جمله
فارابی و ابن سینا با رد نظر ارسطو مبنی بر اینکه حقایق وجود به طور کلی با یکدیگر متفاوت

مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود

دارد؛ لذا اگر انسان متوجه این معنا از مالکیت حق باشد ،منتبه میگردد که مالک هیچ چیز نیست

اند ،وجود را مقول به تشکیک میدانند .به عبارت دیگر ،یعنی وجود مشترک معنوی است و
دارای مراتب مختلف است ،و اختالف مرتبه دلیل بر اختالف در حقیقت وجود نیست .این
اشتراک معنوی به شکل تشکیک را میتوان یکی از ویژگی ها و ابتکارات و اختصاصات فلسفه
اسالمی دانست (حائری یزدی.)158-157 :1398 ،
غزالی در مشکاه االنوار آیة﴿ :اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ( ﴾ ...نور ،)35 /معروف
به آیة نور را تفسیر میکند .وی میگوید که الفاظ ،موضوع از برای ارواح المعانی هستند ،نه از
برای معانی مقیّده؛ هر قدر هم که واضع لفظ تقیید کند ،به هیچ وجه آن قیود ،تقیید کنندة معانی
نیستند(غزالی .)28 :1393 ،بنابراین هیچ قیدی در موضوع له الفاظ نیست ،به خصوص آن الفاظی
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که معانی کلی دارند مانند الفاظی که فالسفه از آنها بحث میکنند ،مقید به معانی خاص نیستند
مثالً الفاظ :قلم ،نور ،کتاب و ...که از این گونه هستند ،موضوع برای ارواح المعانیاند؛ که مقصود

از ارواح المعانی ،فرد بالذات آن معانی است نه افراد بالعرض .وی معتقد است :هر چیز که برای
خود ظاهر نشود ،برای غیر خودی ظاهر نخواهد شد و در مقابلِ عدم ،موجود است که نور است
( غزالی .)17 :1393 ،بعبارت دیگر یعنی نور موجود است ،یعنی نوری وجود دارد بعبارت دیگر
یعنی نور مساوی با وجود است و مقابل نور ( وجود) ( ،ظلمت یعنی) عدم و نیستی است.
کلمه نور برای معنی ظاهر بذاته و مظهر لغیره وضع شده است .حقیقتی که ظهور بالذات دارد و
مُظهر از برای غیر خودش است .خاصیت نور همین است...این شناسایی و تعریف قهراً به تمام
مراتب نور و وجود سریان عقلی پیدا می کند ( .حائری یزدی . )160 :1398 ،پس تمام احکامی

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

که در مراحل پایین تر نور شناسایی می کنیم ،بر تمام مراحل و مراتب عالی و اعالی نور ،صادق
است .ابتکار صدرای شیرازی ،جایگزینی نور به جای وجود و وجود به جای نور است( حائری
یزدی .)165-164 :1398 ،بنابراین تمام احکامی که به لحاظ فلسفی برای نور اثبات میشود به
وجود هم سرایت دارد .در واقع هر خصوصیتی که برای نور بر شمرده میشود برای وجود هم
هست ،از جمله اینکه وجود نیز مقول به تشکیک است و حقیقی است نه اعتباری .از طرفی،
عالَمِ شدنی نیز هر قدر که ضعیف باشد به هر حال وجود دارد و از یکتایی وجود برخوردار است
و خاصیّت تدنی وجود و تنزل وجود است که آن را مشابک با اعدام کرده است .شدنی از نوع و
سنخِ خودِ وجود و از مراتب نازل آن است که همان صیرورت است و از بودن مجزا نیست و
اینی همان ،معنای وحدت وجود فلسفی است.
 -7نتیجه گیري:
طبق مطالعه حاضر ،قرآن کریم ،صفات و ویژگیهایی از خداوند را معرفی مینماید که با نظریه
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وحدت وجود ،سازگاری و تالئم دارد از جمله اینکه :خداوند احد است ،وجه هستی است ،اول
و آخر و ظ اهر و باطن است ،مدّالظل و امتداد نوری دارد ،اوست که رَمی تیر میکند ،واحد و
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قهار است ،بجز او نیست ،ربوبیت تکوینی و خَلقی دارد ،مثال اعلی دارد در عین حال ،کسی
چون او نیست؛ قیّوم است ،همه به او بازگشت دارند و خداوند نور آسمان ها و زمین است .بیان
این ویژگی ها در قرآن کریم ،همان منظور عرفا از وحدت وجود ،یعنی ذاتِ حقیقتِ وجودِ واحدِ
بالذاتی دارای تجلیات است؛ را تایید می کند .بعبارت دیگر قرآن کریم تایید می کند که خدا،
دارای تجلیات یا کثرت عرضی است؛ و این معنا از وحدت وجود ،وحدت حقیقی اطالقی است
که هم اهل عرفان مط رح می نمایند و هم اینکه ،قرآنی مهر تاییدی بر آن می زند .بنابراین طبق
تاییدات قرآن کریم از نظریه وحدت وجود ،بی نهایتیِ وجود خداوند ،به معنای نفی کثرات
نمیباشد؛ در عین حالی او وجودی ست که صرف الوجود و بسیط الحقیقه است و در فعلیت

اصول این نظریه میباشد ،مورد تایید قرآن کریم نیز میباشد.
منابع:
*قرآن کریم
 -1ابراهیمی دینانی ،غالمحسین( .)1396قرآنی عقل اهلل ،به کوشش کریم فیضی ،تهران :انتشارات اطالعات،
چاپ دوم.

مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود

خودی بینهایت و نامحدود است .بنابراین لزوم پذیرش کثرت ،و بینونت بین خدا و خلق ،که از

 -2ابن عربی ،محیی الدین( .)1398الفتوحات المکیه جلد ،3تصحیح محمد خواجوی ،تهران :مولی.
 -3ابن عربی ،محیی الدین( .)1399الفتوحات المکیهجلد  ،2تصحیح محمد خواجوی ،تهران :مولی.
 -4امینی نژاد ،علی( .)1394حکمت عرفانی ،قم :انتشارات موسسه امام خمینی(ره) ،چاپ دوم.
 -5پور جوادی ،نصراهلل( .) 1358سلطان طریقت :سوانح زندگی و شرح آثار احمد غزالی ،تهران :نشر آگاه
 ،چاپ اول.
 -6جوادی املی ،عبداهلل( .)a1393تفسیر تسنیم ،ج ،32قم :انتشارات اسراء.
 -7جوادی آملی ،عبداهلل( .) b1393رحیق مختوم :شرح حکمت متعالیه ،بخش اول از جلد اول ،قم :مرکز
نشر اسراء ،چاپ پنجم.
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 -8جوادی آملی ،عبداهلل( .)1395تفسیر سوره ذاریات ،جلسه ،18برگرفته از سایت
http://www.javadi.esra.ir
 -9جوادی آملی ،عبداهلل؛ رحیمیانمحقق ،عباس( .)1386سرچشمه اندیشه ،قم :اسراء ،چاپ دوم.
 -10چیتیک ،ویلیام( .) 1395ابن عربی وارث انبیاء ،ترجمة قاسم کوهدار ،تهران :نشر نامک ،چاپ اول.
 -11حائری یزدی،مهدی(  .) 1398هرم هستی ،تحلیلی از مبادی هستی شناسی تطبیقی ،تهران :موسسه
پژوهشی حکمت و فلسفة ایران ،چاپ چهارم.
 -12حسن زاده آملی ،حسن( .)1388سدره المنتهی فی تفسیر قرآن المصطفی ،ج ،1تهران :الف .الم .میم،
چاپ اول.
 -13حسن زاده آملی ،حسن( .) 1393مُمدّالهمم در شرح فصوص الحکم ،انتشارات :سازمان چاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ پنجم.

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

 -14حسن زاده آملی ،حسن( .)1398الهی نامه ،قم :بوستان کتاب ،چاپ چهل و پنجم.
 -15حسینی طهرانی ،سیدمحمدحسین( .)1385اهلل شناسی ،مشهد :انتشارات عالمه طباطبایی.
 -16حسینی طهرانی ،سیدمحمدحسین( .)1394مهر تابان ،مشهد :انتشارات عالمه طباطبایی ،چاپ
چهاردهم.
 -17حسینی طهرانی ،سیدمحمدحسین(1422ق) .امام شناسی ،دوره18جلدی ،مشهد :مؤسسه ترجمه و
نشر دوره علوم و معارف اسالم.
 -18دشتی ،علی( .)1354محیی الدین بن العربی ،نشریه یغما.517-513 :)5(28 ،
 -19رحیمیان ،سعید( .)1393مبانی عرفان نظری ،تهران :سمت ،چاپ ششم.
 -20سبحانی ،جعفر( 1418ق) .لب االثر فی الجبر و القدر ،قم :مؤسسه امام صادق(ع) ،چاپ اول.
 -21سالمی زواره ،عبدالرضا؛ سیدهاشمی ،سیدمحمداسماعیل( .)1395همخوانی توحید با وحدت وجود
عرفانی ،فصلنامه آینه معرفت.49-73 :)48(16 ،
 -22صدرالدین شیرازى(صدرا) ،محمد بن ابراهیم(1366ه.ش) ،تفسیر القرآن الکریم  ،دورة 7جلدی ،قم:
بیدار ،چاپ دوم.
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 -23طباطبایی ،سیدمحمدحسین( .)1374تفسیر المیزان ،دوره20جلدی ،قم :دفتر انتشارت اسالمی حوزه
علمیه قم ،چاپ پنجم.
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 -24طباطبایی ،سیدمحمدحسین( 1419ق) .الرسائل التوحیدیه ،بیروت :موسسه النعمان ،طبع االول.
 -25طیب ،سید عبدالحسین( .)1363کلم الطیب در تقریر عقاید اسالم ،تهران :کتابخانه اسالم ،چاپ
چهارم.
 -26عال ،عین اهلل( .)1396زمزمه جان :شرح مثنوی معنویم موالنا ،ج ،1تهران :تشریف ،چاپ اول.
 -27غزالی ،ابوحامد محمد( .) 1393مشکاه االنوار ،ترجمه و متن :سید ناصر طباطبایی ،با مقدمة ابوالعالء
عفیفی؛ تهران :انتشارات مولی ،چاپ دوم.
 -28کاشانی ،مالعبدالرزاق( .)1395تاویالت قرآن کریم مشهور به تفسیر ابن عربی ،دوره 2جلدی ،تهران:
مولی.
 -29کاکایی ،قاسم( .) 1391وحدت وجود به روایت ابن عربی و اکهارت ،تهران :هرمس،چاپ پنجم.

 -31مصباح یزدی ،محمد تقی( .)1388در جستجوی عرفان اسالمی ،قم :انتشارات موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره) ،چاپ سوم.
 -32مکارم شیرازی ،ناصر( .) 1390پیام امام امیرالمومنین(ع) ،قم :انتشارات امام علی بن ابیطالب(ع) ،چاپ
اول.
 -33مالصدرا (1435ق) .الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه ،دوره 9جلدی ،قم :منشورات طلیعه
النور ،مطبعه الخامسه.

مویدات قرآنی نظریه وحدت وجود

 -30محجوب ،فرشته ( .)1399تاریخ تصوف ،جلد ،2تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ اول.

 -34مالصدرا( .) 1398الشواهد الربوبیه ،تهران :سروش ،ترجمه و تفسیر جواد مصلح ،چاپ پنجم.
 -35موالنا ،جالل الدین( .)1387مثنوی معنوی ،تصحیح عبدالکریم سروش ،تهران :انتشارات علمی و
فرهنگی.
 -36نسفی ،عزیزالدین محمد( .) 1386کشف الحقایق ،تعلیق احمد مهدوی دامغانی ،تهران :شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ اول.
 -37نوربخش ،جواد( .)1369اصطالحات تصوّف ،ج ،7تهران :انتشارات یلدا قلم ،چاپ دوم.
 -38نوری ،علیرضا(بی تا) .وحدت وجود از نگاه وحی ،فصلنامه کالم اسالمی.25-36 :)60(15 ،
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