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تحلیل مسأله عینیت و غیریت خدا با خلق در عرفان اسالمی
با رویکرد ارزیابی اشکاالت منتقدان
وحید واحدجوان1

سجاد

نیکخو 2

چکیده:
مس أله عینیت و غیریت حق با خلق از مهم ترین مس ا ع علم عرناا ام امت ام تا ع اراتت رر رفار عرنا
وجور رارر که ظاهرش این امت که خداوند عین اشیاء امتا این مسأله از موی منتقداا مورر اشکال جدی
قرار گرنته امتا این پژوهش ،کوشش کرره مسأله عینیت و غیریت حق با خلق از منظر عرناا امامت را رر
چهار تحلیع ت یین کندا
مقاله حا ضر بیاا مت کند که مق صور عرنا از عینیت حق با خلق ،عینیت مطلق و اتحار ذات اقدس خداوند
با خلق و مخلوقات نیست و مرار عرنا از عینیت این نیست که هویت حق ،تنها همین ممکنات امت و چیزی
رر ورای رنها نیس تا همننین این مقاله ،روش ن کرره که عرنا نمتخواهند ممکنات را به مقام ذات واجب
الوجور ارتقا رهند بلکه مرار عرنا از عینیت ،عینیت اصطاحت عرنانت امت نه عینیت عرنت و عینیت نلسفتا
پژوهش حاضر ،معنای عینیت حق و خلق را رر مرت ه ظهور و نه رر ذات رانسته و بر اماس را ،اشکاالت
منتقداا را تحلیع و نقد کرره امتا

كلید واژهها:
عینیت حق با خلق ،بینونت حق با خلق ،عرناا امامت ،نقد و بررمت ،عینیت و غیریت عرنانتا

 -1امتاریار رانشگاه تهراا .نویسنده مسئولvahedjavan@ut.ac.ir :

 -2رانشجوی رکتری تخصصت ارانشگاه قررا وحدیثاپرریس تهرااارشته مدرمت معارف امامتا

پیشگفتار
طرح مساله
یکت از م احث مهم علم عرناا ام امت ،مس أ له عینیت و غیریت حق با خلق ام تا ع اراتت رر
رفار عرنا وجور رارر که ظاهر و گاهت صریح رر این ا مت که خداوند عین ا شیاء ا مت و این مدعا
رر عرناا ،چنین امت که حق به اعت اری ع ین خلق امت و به اعت اری ریگر غیر از خلق امتا (نگاه
کنید :کاشانت78 :1370 ،؛ قیصری50 :1375 ،؛ رملت)315 :1384 ،
این م سأ له ،از موی منتقداا و مخالفاا عرناا ا مامت ،مورر ا شکال و انتقار جدی واقع شده و
تق یح و گاهت تکفیر شده امتا (نگاه کنید :میداا)81 :1392 ،
این پژوهش ،مت کوشد مسأ له عینیت و غیریت حق با خلق از منظر عرناا امامت را ت ین کرره
و بر این اماس ،اشکاالت منتقداا را تحلیع و ارزیابت کندا
عینیت یا غیریت حق و خلق از منظر عرفان اسالمی
رر رفار عرنا ،ت صریح شده که خداوند غیر از مخلوقات ا مت و بین حق و خلق از جهت ذات،
منا م تت نی ستا به عنواا نمونه ،ابن عربت ت صریح مت کند که بین خداوند و خلق خداوند ،منا م تت
نیستا (ابن عربت ،بت تا ،ج:1

1 )94

صدر الدین قونوی که مهم ترین شاگرر و شارح رفار ابن عربت ا مت بیاا را شته که اختانت بین
محققاا شریعت و صاح اا ذوق و شهور (یعنت عرنا) و اصحاب عقول نیست رر اینکه حقیقت حق
م حانه مجهول بوره ،علم احدی جز خورش بداا حقیقت احاطه نخواهد یانت؛ زیرا منام تت میاا
حق از حیث ذاتش و خلق او نیستا (قونوی)26 :2010 ،

2

همننین رر رفار عرنا تأکید شده که بین خداوند و خلق ،امتیاز امت و حق ت ارک و تعالت ،ممتاز
از خلق ام ت به امتیاز احاطت ،و چوا ذات اقدس حق تعالت به اطاق مقس مت ،مطلق ام ت (ابن
ترکه ) 91 :1424 ،لذا بر همه موجورات محیط

امتا 3

« -1و لما کانت هذه أوص اف المخلوقین تقدس الحق تعالى عن أا یدرک بذاته کالمحس وس أو بفعله کاللطیو أو
المعقول ألنه م حانه لیس بینه و بین خلقه منام ة أصا»
 « -2ال خاف بین م ا ر (جمیع) المحققین من اهع الش رایع و االذواق و العقول الس لیمه نت اا حقیقة الحق م حانه
مجه ولة ال یحیط بها علم احد م واه لعدم المنام ة بین الحق من حیث ذاته و بین خلقها» ؛ «و لما کاا الحق م حانه من
حیث حقیقته نت حجاب عزه ،ال نس ة بینه و بین ما مواه -کما م ق التن یه علیه ااا»
« -3کاا اهلل بکع شتء محیطا» (نساء ،4 :ریه )126

تحلیل مساله عینیت و غیریت خدا با خلق در عرفان اسالمی113 / .....

به عنواا نمونه ،ص ا ن الدین ابن ترکه نیز بعد از توض یح تعین تقابلت و احاطت تص ریح متکند
تعین و امتیاز واج ت ،از ق یع تعین و امتیاز احاطت امتا (ابن ترکه:1424 ،

1 )91

با بیاا نوق ،روش ن مت ش ور که عرنا معتقد به امتیاز حق از خلقندا اما نکته مهم و چالش ت این
ا مت که رر جاهایت از رفار عرنا ،ت صریح شده که حق عین خلق ا متا به عنواا نمونه محیت الدین
ابن عربت رر نتوحات متنوی سد « :م حاا من أظهر األ شیاء و هو عینها» یعنت منزه ا مت ک ست که
اشیاء را ظاهر کرر و رر حالت که عین اشیامتا (ابن عربت ،بت تا ،ج)459 :2
همننین رر ن صوصالحکم متنوی سد« :نإا العارف من یرى الحقَّ نت کع شتء بع یراه عین کع
شتء» یعنت عارف ،حق را رر هر چیزی متبیند بلکه حق را عین هر چیزی متبیندا (قیصری:1375 ،
)1096
حال ،موال این امت که معنای عینیت حق با خلق چیست؟ و اگر رر عرناا ،مخن از تمایز بین
حق و خلق و عدم منام ت بین را رو ،مطرح ام ت پس چگونه این عینیت ،رر کنار را تمایز ،معنا
پیدا متکند؟
تحلیل اول از عینیت حق و خلق (عینیت در ظهور نه عینیت در ذات)
محیت الدین ابن عربت رر نتوحات ،عینیت حق با خلق را تو ضیح راره و بیاا را شته ا مت« :هو
عین کع شت ء نت الظهور ما هو عین األ شیاء نت ذواتها م حانه و تعالى بع هو هو و األ شیاء أ شیاء »
یعنت حق تعالت ،عین را چیزی ام ت که ظهور یانته ،یعنت عینیت ظاهر و مظهر به اندازه و قابلیت
مظهر ،نه رنکه ذات حق تعالت با ذات اشیاء ،عینیت راررا (ابن عربت ،بت تا ،ج )484 :2
قی صری نیز رر مقدمه اش بر شرح ن صوص الحکم بیاا را شته که عینیت حق با ا شیا ،به ظهور و
تجلّت او رر ل اس ام ما و ص فات رر تعینات علمت و عینت ام ت و مرایرت او با اش یا ،به پنهانت و
اختفایت امت که ذات او رارر و به برتری و عُلوی امت که صفات ذاتت او از ام اب نقص و کامتت
رارا هس تند ،و به ت نزّه او از هرگونه حص ر ،تعین و تقدّس از نش انههای حدوث و تکوّا ام تا
(قیصری)17 :1375 ،

2

به همین جهت ،ریت اهلل جواری رملت ررباره ع ارت ابن عربت که بیاا راشته« :نهو عین کع شتء
نت الظهور ،ما هو عین األشیاء نت ذواتها ،م حانه وتعالت بع هو هو واألشیاء األشیاء» توضیح مترهد
« -1اا التعین انّما یت صو ر على وجهین ،اما على م یع التقابع له أو على م یع االحاطة ،ال یخلو امر االمتیاز عنهما أ صا ااا
اا التعین الواج ى انَّما هو من هذا الق یع (یعنت علت م یع االحاطة)ا»
« -2نکونه عین األش یاء بظهوره نت مابس أم ما ه و ص فاته نت عالمى العلم و العین ،و کونه غیرها باختفا ه نت ذاته و
امتعا ه بصفاته عما یوجب النقص و الشین و تنزهه عن الحصر و التعیین و تقدُّمه عن ممات الحدوث و التکوینا»
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که معنای ع ارت این ا مت که عینیت او با ا شیا رر وجور نی ست ،بلکه رر مقام ظهور ا مت و عینیت
رر ظهور ،به لحاظ هر رو جهت ایجاب و ملب ا شیا نی ستا حق تعالت نه رر ذات ،بلکه رر ظهور،
عین اشیامت و عینیت او نیز رر ذات اشیا نیست تا رنکه جهت مل ت اشیا ظهور او را مقید گرراندا
وی بیاا مت کند که حق تعالت از جهت ذات خور که هماا وجور محضِ نامحدور ام ت ،رر
معرض حمع هیچ ش یئت نیس ت و هیچ حملت به لحاظ ذات الهت واقع نمتش ور و اش یا نیز با
خصوصیات به لحاظ ذات خور و با حفظ خصوصیات مل ت خور ،بر او حمع نمت شوند ،خداوند به
لحاظ ظهور ،رر قض یه قرار مت گیرر و اش یا نیز از جهت مظهر بورا ،با ظاهر خور اتحار متیابندا به
لحاظ ظهور ،خدای م حاا عین همه ا شیا مت و این رر حالت ا مت که ظهور او هیچ یك از ا شیا
نیست و قید هیچ شیئت ظهور او را محدور و مقید نمتگرراند.
رر بیاا ریت اهلل جواری رملت ،محیت الدین ابن عربت به اعت ار وحدتت که حقتعالت رر ظهور با
اشیا رارر ،رر رغاز نتوحات خداوند را اینگونه تس یح متکند « :م حاا الذی أظهر األشیاء و هو عینها
و خلق األشیاء و هو عینها» ؛ یعنت منزه خداوندگاری امت که اشیا را ظاهر گررانید و او عین اشیامت
و راها را خلق کرر و او عین را هام تا عینیت رر این ع ارت ،به لحاظ ظهور ام ت و کس انت که
معنای را را ررک نکررند« ،عینها» را «عینها» یا «غی ها» خوانده به گماا خور به تص حیح نس خه
پرراختهاند.
با این اوص اف ،ام تار جواری رملت تاکید متکند که خدای م حاا رر مقام ظهور ،عین همه
ا ش یا مت و ا شیا رر ظهور ،عین او ه ستند و ذات هیچ یك از ا شیا عین ذات واجب نی ست و ذات
واجب عین ذات هیچ یك از را ها نیس تا جهت م ل ت رر حمع حقیقت و رقیقت یا حمع ظاهر و
مظهر ،به نفت حمع اوّلت و شایع نظر رارر و جهت ایجابت ناظر به وحدتت امت که حقیقت و رقیقت
رر مدار وجور یا ظاهر و مظهر رر مدار ظهور با هم رارندا (جواری رملت ،بت تا)318 :
قاضت نور اهلل شوشتری نیز رر توضیح ع ارت « م حاا من اظهر االشیاء و هو عینها» رورره امت
که مرجع ضمیر «هو» رر جمله «هو عینها» ذات الهت نی ست بلکه مرجع را ظهوری ا مت که از نعع
«اظهر» گرنته ش ده و معنت جمله با این نرض چنین ام ت که تقدس و پاکت خداوندی را م زر که
کا نات را به منصه ظهور رمانید و این ظهور ،عین اشیاء امتا (نضع اهلل)183 :1369 ،
تحلیل دوم از عینیت حق و خلق (امتیاز احاطی ،یعنی عینیت محیط با محاط)
تحلیع ریگر ررباره عینیت و غیریت این ام ت که چ نانکه اش ارت رنت خداوند متعال از خلق
خور ممتاز ا مت به امتیاز احاطت (نگاه کنید :ابن ترکه ) 91 :1424 ،و محیط ،به وا مطه همین ویژگت
احاطه ،رر رل محاط ،ح ضور وجوری رارر و عین را ا مت و محاط نیز به نفس تحقق محیط ،تحقق
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راررا
از این رو ،محیط رر موطن محاط از نظر وجوری حاضر امت و محقِّق اومت بلکه خور اومت
اما از م وی ریگر ،هر چند محیط رر بر رارنده محاط ام ت اما رر ورای محاط نیز هویتت رارر و از
این رو ،غیر را امتا (نگاه کنید :یزراا پناه)231 :1389 ،
به بیاا ریگر ،چوا ذات اقدس اله ،به اطاق مقسمت ،مطلق امت و تمام هویت را ،همین اطاق
و عدم تناهت وجوری ا مت به نفس همین اطاق ،عین همه ا شیاء ا مت و از موی ریگر ،چوا هیچ
امر محدور و متعینت ،مطلق و ال متعین نیس ت به نفس همین ویژگت اطاقت ،غیر همه اش یاء نیز
هستا (هماا)232 :
به بیاا م وم ،وقتت وجور نامحدور و نامتناهت را با محدورها و منتناهتها مقایس ه متکنیم رر
مت یابیم که وجور نامحدور از را جهت که نامحدور و نامتناهت ام ت بر همه چیز احاطه وجوری
رارر و همه تار و پور موجورات محدور را نرا مت گیررا این هماا معنای عینیت عرنانت ام ت که
مت گویند حق عین خلق ا مت ،و ال ته رر نگاهت ریگر ،از هماا جهتت که محیط بر کع و مطلق و بت
نهایت امت غیر از همه اشیاء امت و این هماا معنای حق غیر از خلق امتا
نکته مهم این تحلیع که باید مد نظر با شد این ا مت که رر این تحلیع نیز م ساله ظهور و تجلت،
وجور رارر وگرنه بد وا لحاظ ظهور و تجلت ،مس اله عینیت و غیریت ،معنایت نداررا چرا که بدوا
لحاظ ظهور و تجلت ،خلقت ملحوظ نیست تا بحث عینیت و غیریت مطرح شورا
تحلیل سوم از عینیت حق و خلق (عینیت در تحقق و غیریت در تعین)
رر برخت از رفار عرنا مرار از عینیت حق و خلق چنین ت یین ش ده که حق ،عین خلق ام ت از
حیث تحقق و وجور ،و غیر از خلق ام ت از حیث تعینات و محدوریتهاا(1کاش انت 78 ،1370 ،؛
قیصری 50 ،1375 :؛ رملت)315 :1384 ،
به بیاا ریگر ،بر ام اس وحدت ش خص ت وجور و ک رت موجور (موجورات مجازی و نمورها)
وجور واحد (حق) رر قوابع ظهور کرره و مخلوقات ،ایجار (به بیاا نلسفت) و ظاهر (به بیاا عرنانت)
ش دهاندا پس خلق ،به وجور حق ،موجور و ظاهر ش ده ام تا لذا حق از جهت وجور ،عین خلق
امت چوا وجور خلق ،چیزی جز وجور حق نیست و اصا یك وجور امت که ظهور کرره ،ولت از
جهت تعین و محدوریتها ،غیر از خلق امتا
 « -1عی نه من ح یث الوجور و الحقی قة و غیره باعت ار التعین و التق یدا» ؛ «ااّ المظاهر غیر الظاهر من ح یث االعت ار ،و اا
کانت عینه من حیث الحقیقة» ؛ « نکاا الموجورات عینه من وجه و غیره من وجه ااا الحق عین الموجورات من حیث
الوجور ااا الموجورات لیست عین الحق من حیث التعینات الخلقیةا»
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تحلیل چهارم از عینیت حق و خلق (عینیت یعنی احاطه قیومی خداوند در لسان قرآن)
تحلیع ریگر که از منظر قررنت به این م ساله نگری سته شور این ا مت که مرار عرنا از ا صطاح
عینیت حق با خلق ،هماا احاطه قیومت خداوند بر همه چیز1و معیت قیومت او بر همه

موجورات 2

رر لساا قررا و روایات امتا
بیاا مطلب این امت که قررا کریم ،خدایت را معرنت متکند که تمام حقیقت هستت اومت« :هُو َ
االَوَّلُ واآلخِرُ والظّاهِرُ وال اطِن»3خداوندی که محیط بر همه چیز ام تا« 4إِنَّهُ بِکُعِّ َش تءٍ مُحیط»« 5،وَ
لِلَّهِ ما نِت السَّماواتِ وَ ما نِت الْأَرْضِ وَ کااَ اللَّهُ بِکُعِّ شَتءٍ

مُحیطاً» 6

از موی ریگر ،غیر خدا (نت نف سه)7باطع ا مت« :کُعُّ شتءٍ هالِك اِالّ وجهَه»8؛ «ذلِكَ بِاَاَّ اهللَ هُو َ
الحَقُّ واَاَّ ما یدعواَ مِن رونِهِ هُوَ ال

اطِع»ا 9

خداوندی که م ع و ش یه و ش ریك نداررا «لَیسَ کَمِ ْلِهِ َش تء» ؛« 10وَ لَمْ یکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَد» ؛« 11ال
َش ریكَ لَه»12و این ریات ،اطاق رارر و وجور حق تعالت را نیز ش امع متش ور لذا نمتتواا وجور
مخلوقات را مِ ع ،ش یه ،و شریك وجور خداوند رانستا پس خداوند رر وجور هم شریك و نظیر و
ش یه ندارر و مخلوقات ،وجور (بالذات و باالص ا له و حقیقت) نخواهند راش ت بلکه نمور و ریت،
محسوب متشوندا

« -1أَال إِنَّهُ بِکُعِّ شَتءٍ مُحیطٌ» (نصلت ،41 :ریه  )54؛ «وَ کااَ اللَّهُ بِکُعِّ شَتءٍ مُحیطاً» (نساء ،4 :ریه )126
« -2هُوَ مَعَکُمْ أَینَ ما کُنْتُم» (حدید ،57 :ریه )4ا
 -3حدید ،57 :ریه  3ا
 « -4نهو تعالى األول و اآلخر و الظاهر و ال اطن على اإلطاق و ما نت غیره تعالى من هذه ال صفات نهت إ ضانیة ن س یةا و
لی ست أولیته تعالى و ال رخریته و ال ظهوره و ال بطونه زمانیة و ال مکانیة بمعنى مظرونیته لهما و إال لم یتقدمهما و ال تنزه
عنهما م حانه بع هو محیط باألشیاء على أی نحو نرضت و کیفما تصورتا ن اا مما تقدم أا هذه األمماء األربعة األول و
اآلخر و الظاهر و ال اطن من نروع اممه المحیط و هو نرع إطاق القدرة نقدرته محیطة بکع شتء و یمکن تفریع األمماء
األربعة على إحاطة وجوره بکع شتء نإنه تعالى فابت ق ع ف وت کع شتء و فابت بعد نناء کع شتء و أقرب من کع شتء
ظاهر و أبطن من األوهام و العقول من کع شتء خفت باطنا» (ط اط ایت ،1417 ،ج )145 ،19
 -5نصلت ،41 :ریه 54ا
 -6نساء ،4 :ریه 126ا
 « -7نالمرار أا غیره ت عالى من الموجورات ممک نة و الممکن و إا کاا موجورا بإیجاره ت عالى نهو م عدوم بالنظر إلى حد
ذاته هالك نت نفسه و الذی ال م یع لل طاا و الهاک إلیه هو ذاته الواج ة بذاتهاا» (ط اط ایت ،1417 ،ج)91 ،16
 -8قصص ،28 :ریه 88ا
 -9حج ،22 :ریه 62ا
 -10شوری ،42 :ریه 11ا
 -11توحید ،112 :ریه 4ا
 -12انعام ،6 :ریه 163ا
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همننین ر یاتت مان ند «هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم»« 1،اَاَّ اهللَ یحولُ بَینَ المَرءِ و قَل ِه»« 2،اَینَ ما تُوَلّوا نَ َم َّ
الس ماواتِ واالَرض» 4راللت رارند که خدا رر همه جا حض ور رارر؛ حض وری
وَجهُ اهلل»3و «اَهللُ نورُ َّ
مطلق به گونه ای که جایت از حضور او خالت نیست و مرامر هستت را پر کرره امتا
او بر افر اطاقت که رارر رر همه ا شیا ه ست ،بدوا اینکه با را ها رمیخته با شد و به قید هیچ یك
از را ها مقید نیس ت ،بدوا اینکه از راها غایب و رور و زا ع باش د« :مع کع ش تءٍ ال بمقارنةٍ و غیر
کع شتء ال بمزایلةا» (نهج ال اغه  /خط ه اول)
همننین ظواهر و بلکه تصریحات قررا کریم بر ریت و نشانه بورا تمام رننه غیر خداوند امت
ُس کُمااا» 5؛ «ونت خَلقِکُم وما ی ُثُّ مِن رابَّةٍ ریات
راللت متکند« :ونِت االَرضِ ریت لِلموقِنین و نت اَنف ِ
ُس هِ ْم
والش مسُ والقَمَر»7؛ « َم نُریهِمْ ریاتِنا نِت الْاناقِ وَ نت أَنْف ِ
َّ
لِقَومٍ یوقِنوا»6؛ «ومِن ریاتِهِ اللَّیعُ والنَّهارُ
حَتَّى یتَ َینَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ یکْوِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى کُعِّ شَتءٍ

شَهیدٌ» 8

هر چه غیر خداوند امت و عنواا « شتء» بر را اطاق مت شور ،ریت خداوند امت و ریت بورا
وصو و عرض مفارق را ها نیست ،حتت مانند زوجیت برای عدر چهار یعنت وصو الزم نیز نیست،
زیرا و صو الزم متأخر از مرت ه ذات ملزوم بوره و رر مرت ه ذات نی ستا ریت خدا بورا عین گوهر
و ذات اشیامت و اشیا به تمام ذات خور ریت حق هستندا
وقتت که ما موای خداوند رر ذات و و صو و نعع خور ن شانه او با شند ،رر ذات خور هیچ چیز
م ستقلت نخواهند را شت ،زیرا اگر رر ذات خور چیز م ستقلت را شته با شند ،از هماا جهت ،ریت و
نش انه خداوند نخواهند بور؛ و اگر غیر خدا عین ریت برای اوم ت ،حقیقت را جز «نمور» نخواهد
بور و از «بور» مهمت برای را نمت ماند ،زیرا اگر برای را مهمت از بور با شد ،از هماا جهت ریت
غیر خور نخواهد بورا
این نکته مهم ا مت که ریت بورا ا شیا ن س ت به خداوند نظیر ریات اعت اری نی ست که رر ظرف
اعت ار با شد ،بل که تکوینت ا مت و تکوینت بورا را هم مقطعت و محدور نی ست تا رنکه رر برخت از

 -1حدید ،57 :ریه 4ا
 -2انفال ،8 :ریه 24ا
 -3بقره ،2 :ریه 115ا
 -4نور ،24 :ریه 35ا
 -5ذاریات ،51 :ریه  20و 21ا
 -6جافیه ،45 :ریه 4ا
 -7نصلت ،41 :ریه 37ا
 -8نصلت ،41 :ریه 53ا
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اوضاع ریت خداوند باشند و رر برخت ریت او ن اشند ،بلکه هیچ شأنت از شئوا ماموای خدا نیست
مگر رنکه ریت خداوند م حاا امتا (جواری رملت ،1372 ،ج )380 :3
این ریات و روایات و ام ال رنها ،ما را به این مس اله رهنموا متکند که مخلوق ،چیزی جز ریت
نی ست و لذا نقط صاحب ریت را  -رر حد خور  -ن شاا مترهد و این یعنت « عینیت حق با خلق رر
تحقق و ظهور» چوا ریت ،چیزی جز ن شانه صاحب ریت نی ست و این صاحب ریت ا مت که به
اندازه قابلیت ،ظهور یانته و نیز یعنت «غیریت حق با خلق رر تعین و محدوریت» چوا ریت ،تعین و
محدوریت رارر و صاحب ریت ،محدور و متعین نیستا
با این تو ضیحات و تحلیع های چهارگانه نوق که شاید بازگ شت شاا به یك تحلیع جامع با شد،
روش ن مت ش ور که مقص ور عرنا از عینیت حق با خلق ،عینیت مطلق و اتحار ذات اقدس خداوند با
خلق و مخلوقات نیست و مرار عرنا از عینیت این نیست که هویت حق ،تنها همین ممکنات امت و
چیزی رر ورای رنها نیستا
همننین رو شن شد که عرنا نمتخواهند ممکنات را به مقام ذات واج ت ارتقا رهند (یزراا پناه،
 ) 230 :1389بلکه مرار عرنا از عینیت ،عینیت اص طاحت عرنانت ام ت نه ع ینیت عرنت (به معنای
یک سانت رر تمام جن ه ها رر یك موطن م شخص) و نه عینیت نل سفت که رر م احث حرکت ،وجور
ذهنت و عینت ،بحث تش کیك و وحدت م ریانت ،بحث علیت و مانند را مورر توجه ام تا (هماا:
)231
ارزیابی اشکاالت منتقدان و مخالفان
الف .اشکال معروف عالء الدوله سمنانی
جامت نقع کرره که عاء الدوله م منانت بر ع ارت «م حاا من اظهر االش یاء و هو عینها» چنین
ایرار گرنته ا مت« :اى شیخ! اگر از ک سى ب شنوى که بگوید« :ن ضله و مدنوع شیخ عین وجور شیخ
امت» مسلما با او مسامحه نمىکررى بلکه بر او خشمناک مى شدى ،پس چطور اجازه رارى که این
یاوه را به مالك ریاا عالم نس ت رهى؟! به موى خدا توبه کن توبهاى خالص!» (جامت)489 :1858 ،
نقد و بررسی
این بیاا ممنانت ،چند اشکال رارر:
1ا این نوع مخن گفتن ،اوال :با ارب امامت مازگار نیست و فانیا :علمت نیستا
2ا تص ور اش کال کننده از عینیت ،هماا معنای عرنت بوره ام ت که چنین ایراری مطرح راش ته
امتا موید مطلب ،هماا م الت امت که بیاا کرره امتا
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3ا «ن ضله» رو حی یت رارر :وجور و ماهیتا ماهیت «ن ضله» با ماهیت غیر ن ضله ،متفاوت ا مت
اما وجور نض له ،چه تفاوتت با م ا وجور گع رارر؟ بر ام اس ت این وجورات – بنابر نظر مش اء-
وجور نضله با وجور غیر نضله ،ت این رارر اما این مخن به رالیلت که رر جای خور مطرح شده (ارله
ابطال ت این رر وجور) (نگاه کنید( :م زواری ،1372 ،ج ) 113 :2باطع ام ت و اما بنا بر وحدت
تشکیکت وجور ،حقیقت وجور نضله با وجور گع یکت امت و اختاف رر ماهیت و شدت و ضعو
وجور ا مت و اما بنا بر وحدت شخ صت وجور رر عرناا ،وجور ن ضله ،رر حقیقت ،وجور نی ستا
چرا که وجور ،واحد و واجب ام ت و را هم وجور حق تعالت ام ت و ما بقت وجورها که رر
مخلوقات اعت ار مت شور ،وجورهای مجازیاند و جن ه ریتت رارندا از این رو ،نضله به اعت ار ماهیتش
نضله امت (رقت شور) و عرنا و ابن عربت نگفتهاند ماهیت (جن ه تعین و حد) ،عین وجور امتا
4ا این اش کال ،مرالطه ام تا اگر مرار از عینیّت نض له ،عینیّت با نفس ناطقه و روح ام ت ،این
م ال مع الفارق امت؛ و اگر عینیّت با جسم و بدا امت ،بله ما ملتزم به این عینیّت مى شویما و هیچ
ایراری نداررا
مگر مقدارى از همین نض له یا بول و یا خوا نجس و ک یو (رر اص طاحات عرنت و اعت اری)
را رر رزمای شگاه تحلیع نمىکنند و از تحلیع را به تمام جهات بدا ان ساا از مامت و مرض و نژار
و انواع و اقس ام جهات اختاف انواع پى نمىبرند؟! اگر نض له ،منام تى با بدا و گوش ت و خوا
نداشت این مشا ع از کجا کشو مى شد؟ عنواا زشت نضله و نجامت خوا و إررار را که اعت اری
شرعت یا عرنت و مانند را ا مت از روى را بررارید ،ریگر میاا رنها با ما ر اجزاء و اع ضاء و رفار
بدا چه تفاوتى امت!؟
5ا به این نکته هم توجه ش ور که رر همین نض له ،انواع میکروب ها ،ویروس ها ،باکتری ها و
موجورات زنده ریگر هس تند که مخلوق ،مربوب و مرزوق خدایندا همه رنها رر حد خور ،ریتت
هستند از وجور خداوند جع جاله و تقدمت امما ها
ب .عین خدا بودن شیء با عدم لحاظ محدودیت
برخت نوشتهاند « :معنای عینیت رر اصطاح عرناا نظری این امت که رر عالم یك حقیقت امت
و را حقیقت وجور ام تا حقیقت وجور به اطوار مختلو متطور ،به ش ئوا گوناگوا متش اا و به
تعینات متعدر متعین مت شورا بر این ا ماس موجورات با حفظ تعین ،تطور و ت شاا غیر خدا ه ستند
ولت منهای ت طور ،تعین و ت شاا همه چیز خور او متا به ع ارت ریگر ،یك شتء با قید محدوریتش
حض رت حق نیس ت ولت با عدم لحاظ محدوریت عین اوم ت ،اما از رنجا که تطور ،امری اعت اری
امت نه یك حقیقت واقعت ،پس رر واقع جز یك امر چیز ریگری وجور نداررا» (میداا)81 :1392 ،
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نقد و بررسی
این ع ارت از جهات گوناگوا ،مشوش و مخدوش امتا
1ا اینکه ارعا ش ده معنای عینیت این ام ت که « رر عالم یك حقیقت ام ت و را حقیقت وجور
امتا حقیقت وجور به اطوار مختلو متطور ،به شئوا گوناگوا متشاا و به تعینات متعدر متعین مت
شورا» ناررمت امتا این ع ارت ،مفهوم وحدت وجور امت نه عینیت حق با خلقا
2ا اینکه ارعا ش ده « بر این ام اس موجورات با حفظ تعین ،تطور و تش اا غیر خدا هس تند ولت
منهای تطور ،تعین و ت شاا همه چیز خور او مت» ع ارت مت شابهت ا متا از منظر عرناا ،موجورات
منهای تطور و تعین ،عدماند نه اینکه همه چیز خدا با شد! وقتت همه چیز مطرح مت شور که تعین را
لحاظ کنیما بدوا لحاظ تعین ،مخلوق ،معنا پیدا نمتکند تا گفته ش ور خدام تا مض اف بر اینکه،
متعین ،ریت و مظهر خدام ت و عینیت رر اینجا عینیت ظاهر با مظهر ام ت نه عینیت ذات حق با
اش یاء ،و لذا موجور بورا یا ن ورا ریت و مظهر ،نه چیزی از حق متعال کم متکند و نه چیزی بر او
متانزایدا
3ا اینکه ارعا ش ده « یك ش تء با قید محدوریتش حض رت حق نیس ت ولت با عدم لحاظ
محدوریت عین او مت» ع ارت نارر متت ا متا زیرا شتء با قید محدوریت ،غیر خداوند ا مت و با
عدم لحاظ محدوریت ،عدم ام ت نه عین اوا چوا موض وع «ش تء» ام ت نه «وجور ش تء» (رقت
شور)ا از منظر عرناا ،وجور ،به ضرورت ازلت ،واحد و واجب امت و مختص رر وجور حق متعال،
و وجور مخلوقات ص رنا جن ه ریتت رارندا اگر وجور ریتت با قید محدوریت و تعین ،ن اش د ،وجور
ریتت تحقق نخواهد راشت نه اینکه مخلوق ،عین خدا متشورا
4ا اینکه ارعا ش ده «از رنجا که تطور ،امری «اعت اری» ام ت نه یك حقیقت واقعت ،پس رر واقع
جز یك امر چیز ریگری وجور ندارر» ع ارت مت شابهت ا متا چرا که «اعت اری» رر ا صطاح عرناا،
به معنای هیچ و پوچ و عدم محض نی ست بلکه به معنای امر مجازی ا مت که تکیه بر حقیقت کرره
و حقیقت را نشاا مترهدا (نگاه کنید :واحدجواا)169 :1394 ،
5ا با این تو ضیحات رو شن مت شور که رننه این ا شکال ،از عینیت نهمیده ،هماا معنای عرنت
عینیت امت نه معنای اصطاحت عرنانتا
ج .مجموعه اشیاء بودن خداوند
اگر گفته ش ور اهع عرناا بر این پندارند که هر چیزی به تنهایت محدور به حدی ام ت و
مجموعه ا شیا به طور نامحدور و نامتناهت وجور خداوند را ت شکیع مت رهندا مپس ا شکال شور که
چنانکه نس

ت وجور خداوند با مخلوقات به گونهاى باش د که از نرض عدم و از بین رنتن رنها،
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انعدام و نیستى وجور خداوند الزم رید ،و با وجور رنها وجور خالق متعال متعین و متحقق باشد ،الزم
مىرید خداوند تعالى رر وجور و بقاى خویش نیازمند به مخلوقات و رنریدههاى خور باشد ،و بطاا
این عقیده نیازى به توضیح نداررا
نقد و بررسی
این مخناا ،نا شت از عدم ت صور صحیح م ساله وحدت شخ صت وجور از موی ا شکال کننده
ام تا عرنا مجموعه اش یاء را خدا نمت رانند؛ بلکه رنها را مظاهر و ریات خدا مترانند و لذا اگر  -بر
نرض -همه مظاهر ،ریات و مخلوقات ،از بین بروند ،رر ذات اقدس اله که هماا وجور مطلق ام ت
کوچکترین کامتت رخ نمترهدا
بله اگر ک ست از جهله صونیه ،چنین بپندارر که «مجموعه عالم ،خدا مت» مخنش باطع ا مت و
مورر تایید نیس ت لکن باید رانس ت که اهع تحقیق و بزرگاا عرناا و تص وف چنین اعتقار باطلت
ندارندا (نگاه کنید :صدرالمتالهین شیرازی ،1981 ،ج:2

1 )346

د .بینونت كامل حق و خلق
برخت گماا کرره اند مقت ضای عقع و نقع (قررا و روایات) بینونت کامع حق با خلق ا مت و لذا
عینیت حق و خلق ،باطع امتا (نگاه کنید :میداا)65 - 55 :1392 ،
رلیع عقلت بر مساله را چنین اقامه کررهاند که « از نظر عقای عالم معلوم امت که حقیقت وجور
خدای تعالت واجب ا مت و حقیقت وجور مخلوق ،ممکن و رو شن ا مت که وجور ممکن به تمام
معنا غیر از وجور واجب ام تا به ع ارت ریگر حقیقت وجور واجب ،متص و به واجب و حقیقت
وجور ممکن ،مت صو به امکاا ا مت و بدیهت ا مت وجوب ،به تمام معنا غیر از امکاا ا متا حال
اگر حقیقت وجور واجب ،م نخیتت با حقیقت وجور ممکن راش ته باش د باید ممکن با اینکه ممکن
امت واجب باشد و واجب که واجب امت ممکن گرررا» (هماا)56 :
نقد و بررسی
1ا محع نزاع رر مس اله عینیت و غیریت ،مقام نعع (ظهور) خداوند ام ت نه ذات او ،و رر مقام
« -1إا بعض الجهلة من المتص ونین المقلدین الذین لم یحص لوا طریق العلماء العرناء و لم ی لروا مقام العرناا توهموا
لض عو عقولهم و وهن عقیدتهم و غل ة م لطاا الوهم على نفوم هم أا ال تحقق بالفعع للذات األحدیة المنعوتة بألس نة
العرناء بمقام األحدیة (یکت از عناوین مقام ذات ام ت) و غیب الهویة و غیب الریوب مجررة عن المظاهر و المجالت بع
المتحقق هو عالم ال صورة و قواها الروحانیة و الح سیة -و اهلل هو الظاهر المجموع ال بدونه و هو حقیقة اإلن ساا الک یر و
الکتاب الم ین الذی هذا اإلن ساا الصریر أنموذج و ن سخة مختصرة عنه و ذلك القول کفر نضیح و زندقة صرنة -ال یتفوه
به من له أرنى مرت ة من العلم و نس ة هذا األمر إلى أکابر الصونیة و رؤما هم انتراء محض و إنك عظیم»
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ذات ،و بدوا لحاظ مظاهر ،عینیت و غیریتت مطرح نمتشورا
2ا اینکه گفته شده« :وجور ممکن به تمام معنا غیر از وجور واجب ا مت» به لحاظ مفهوم ا مت
یا مصداق؟ اگر هر رو مد نظر باشد ،اشتراک لفظت وجور الزم مترید که باطع امتا اگر مصداق ،مد
نظر با شد ،مت گوییم از نظر عرناا نیز وجور واجب غیر از وجور ممکن ا مت چرا که وجور واجب،
وجور حقیقت و وجور ممکن وجور مجازی و ریتت ام تا بله عرنا مت گویند این وجور مجازی ،رر
حد خور ،وجور حقیقت را نش اا مت رهد و این هماا معنای عینیت عرنانت ام ت که تفص یلش
گذشتا
3ا رر اینکه گفته شده « :حقیقت وجور واجب ،متصو به واجب و حقیقت وجور ممکن ،متصو
به امکاا امت و بدیهت امت وجوب ،به تمام معنا غیر از امکاا امتا» باید پرمید مرار از امکاا رر
این ع ارت چیست؟ امکاا ماهوی یا امکاا وجوری؟ اگر مرار ،امکاا ماهوی باشد ،عرنا نیز معتقدند
که به لحاظ ماهیت ،تعین و حد ،حق متعال ،غیر از خلق ام تا اگر مرار ،امکاا وجوری باش د (نقر
وجوری) این مس اله با نظر یه عرنا مرایرت ندارر بلکه اف ات کام رنهام تا چرا که عرنا و حکمای
متاله معتقدند همه موجورات ،عین ربط به خداوند هستند و رر حقیقت موجور نما هستندا نتیجه این
کام ،هماا عینیت من وجه ،و غیریت من وجه ،خواهد بورا
4ا اینکه گفته شده« :اگر حقیقت وجور واجب ،منخیتت با حقیقت وجور ممکن راشته باشد باید
ممکن با اینکه ممکن امت واجب باشد و واجب که واجب امت ممکن گرررا» اوال :این ارعامت و
نیاز به رلیع و برهاا راررا فانیا :این ارعا نت نفس ه ،ممنوع ام ت؛ زیرا حقیقت وجور ممکن ،همواره
حقیقتت وابس ته ام ت (حدوفا و بقاء) و حقیقت وجور واجب ،همواره حقیقتت غیر وابس ته و لذا
هینگاه حقیقت وجور واجب ،ممکن نمتش ور و حقیقت وجور ممکن ،واجب نمتش ورا رر بحث
وحدت وجور نیز چنین ا متا چوا وجور خداوند همواره واجب ا مت به ضرورت ازلت و وجور
ممکنات که مجازی اند همواره ریت و مظهرندا به تع یر ابن عربت خداوند موجور بالذات ام ت و
مخلوقات موجور بالوجور (حق تعالت)ا (ابن عربت ،بت تا ،ج1 )36 ،1فال ا این مدعا ،نظر عرنا را رر
نمت کند چرا که عرنا قا ع به م نخیت وجور حق با وجور خلق نیس تند بلکه وجور حق را اص یع و
حقیقت و وجور خلق را اعت اری (م جازی) متران ندا (ن گاه کن ید :رملت 668 :1368 ،؛ رملت:1384 ،
 « -1نیا إخوتت و یا أح ا ت ر ضت اهلل عنکم أ شهدکم ع د ضعیو م سکین نقیر إلى اهلل تعالى نت کع لحظة و طرنة و هو
مؤلو هذا الکتاب و من شئه أ شهدکم على نف سه بعد أ ا أ شهد اهلل تعالى و ما کته و من ح ضره من المؤمنین و ممعه أنه
ی شهد قوال و عقدا إا اهلل تعالى إله واحد ال فانت له نت ألوهیته منزه عن ال صاح ة و الولد مالك ال شریك له ملك ال وزیر
له صانع ال مدبر معه موجور بذاته من غیر انتقار إلى موجد یوجده بع کع موجور مواه مفت قر إلیه تعالى نت وجوره نالعالم
کله موجور به و هو وحده متصو بالوجور لنفسه ال انتتاح لوجوره و ال نهایة ل قا ه بع وجور مطلق غیر مقید قا م بنفسها»
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5ا رننه رر این ع ارات ،ارعا شده و مخالو عینیت عرنانت قلمدار شده ،ناشت از تصور ناررمت
از عینیت عرنانت امتا
همننین برخت ارله نقلت برای اف ات بینونت مطلق حق و خلق ،بیاا راشتهاند (میداا58 :1392 ،
  )65از جمله :ریات «لیس کم له ش تء»« 2،ااا م حانه و تعالت عما یش رکوا» 3،م وره «توحید» وروایاتت مانند «الذی باا من الخلق نا شتء کم له» (مجل ست ،1404 ،ج « ،)266 :4النه خاف خلقه
نا ش ه له من المخلوقین» (هماا ،ج  )276 :و «کنهه تفریق بینه و بین خلقه» (هماا ،ج )228 :4
نقد و بررسی
1ا چنااکه گذشت ،عرنا ذات اقدس خداوند را با هیچ مخلوقت عین نمترانندا
2ا عینیت مد نظر رر عرناا ،یك ا صطاح علمت و ننت مختص عرناا ا مت که چنااکه گذ شت
هماا مفار احاطه و معیت قیومت حق تعالت بر مخلوقات را مترماند و لذا منانات با ریات و روایات
ندارر بلکه موانق رنهام تا بله اگر کس ت گماا کند مرار از عینیت ،معنای عرنت یا نلس فت عینیت
امت برخت از این ریات و روایات متتواند رلیع ناصواب بورا پندارش باشدا
3ا رر خ صوص روایات ،باید به روایات معت ر ،ا متنار شور و از روایات ضعیو پرهیز شورا به
خص وص اینکه ،اینگونه مس ا ع ،اعتقاری ام ت نه نرع نقهت و لذا  -به طریق اولت  -نمتش ور با
روایت یا روایاتت که ضعو مندی رارند عقیده خورماا را ماماا بخ شیما گرچه هر روایتت – رر
حد خور – نورانت ،م ارک و نس ت به اصع مساله ،مویّد امتا
4ا مفار اینگونه روایات ،رر حد احتمال ،مورر پذیرش ا مت چرا که بعد از اعت ار مند ،از ظنوا
معت ر محسوب متشوند و اناره یقین نمتکنندا (برای مطالعه رر باره حجیت روایات اعتقاری مراجعه
شور به جواری رملت ،1379 ،ج )158 – 156 :1
5ا صرف نظر از مند و محدوره حجیت این روایات ،مت گوییم :روایاتت که م ساله بینونت حق و
خلق را مطرح کرره اند ناظر به نهم عرنت یا عقلت از را مس اله هس تند که هماا نفت عینیت عرنت و
نلسفت خداوند با خلقش خواهد بور و عرناا نیز این عینیت را نفت متکندا

 « 1ال یکوا نت الوجور حقیقة اال هو تعالى و أ مماؤه و صفاته و کماالته و خ صو صیّاتها و ال یکوا المظاهر و الخلق والعالم اال أمرا اعت اری ّا و وجورا مجازی ّا» ؛ « اعلم أن ّك إذا تحقّقت أاّ الوجور واحد ،و أن ّه مطلق غیر مقی ّد ،و أاّ المقی ّدات
مضانة الیه ،عرنت أاّ المقیّدات ما لها وجور حقیقة» ا
 -2شوری ،42 :ریه 11ا
 -3نحع ،16 :ریه 1ا
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وا از بین رنتن خالقیت و مخلوقیت
گاهت گماا مت ش ور اگر مس اله عینیت حق و خلق مطرح ش ور ریگر ،خالق و مخلوقت وجور
نخ واهد بور ،و عابد و مع وری مطرح نخواهد بورا رر این صورت ،به شت و جهنم و فواب و عقاب
و مانند اینها نیز معنا نخواهد راشتا
نقد و بررسی
چنانکه گذشت ،عینیت رر اصطاح عرناا ،معنای ویژهای رارر که غیر از عینیت عرنت یا نلسفت
ام ت و چنین مفس دهای رر ص ورتت الزم مترید که عینیت عرنت و یا نلس فت خدا با خلق مد نظر
باشدا اما از نگاه عرنانت و رر معنای عینیت عرنانت ،خالق و مخلوق ،عابد و مع ور ،رازق و مرزوق و
بالجمله ،ریات و مظاهر خداوند ،هینگاه رر عرناا ،نفت نمتش وندا رننه رر عرناا ،نفت متش ور
«ک راتِ مس تقع و بریده از خداوند» ام ت که اوال :با احاطه و معیت قیومت حق با خلق نام ازگار
امتا فانیا :توالت نامدی مانند اعتقار به تفویض و مانند را راررا
نکته پایانت اینکه شاید علت ا صلت ا شکاالت نوق ،ت صور نارر مت منتقداا از معنای عینیت حق
و خلق رر عرناا امامت امتا واهلل هو العالم
نتیجهگیری :
1ا رر عرناا امامت و بر اماس بینش عرنا ،ذات خداوند با ذات اشیاء ،منام تت ندارر چه برمد
به عینیتا
2ا رر رفار عرنانت ،به جدایت و امتیاز حق از خلق تصریح شده امتا
3ا مرار از برخت ع ارات عرنا ررباره عینیت حق با خلق رر چهار تحلیع ت یین شد که ع ارت بور
ا ز :عینیت رر ظهور نه عینیت رر ذات  ،عینیت محیط با محاط ،عینیت رر تحقق و غیریت رر تعین ،و
عینیت یعنت احاطه قیومت خداوند بر همه موجورات عالم رر لساا قررا و روایاتا
4ا با این تحلیعهای چهارگانه نوق که شاید بازگشتشاا به یك تحلیع جامع باشد ،روشن شد که
مقص ور عرن ا از عینیت حق با خلق ،عینیت مطلق و اتحار ذات اقدس خداوند با خلق و مخلوقات
نی ست و مرار عرنا از عینیت این نی ست که هویت حق ،تنها همین ممکنات ا مت و چیزی رر ورای
رنها نیس تا همننین روش ن ش د که عرنا نمتخواهند ممکنات را به مقام ذات واجب الوجور ارتقا
رهند بلکه مرار عرنا از عینیت ،عینیت اصطاحت عرنانت امت نه عینیت عرنت و عینیت نلسفتا
با توجه به ت یین معنای عینیت حق و خلق از منظر عرناا ام امت ،اش کاالت منتقداا ،تحلیع و
ارزیابت شد و رو شن گررید که هینکدام از ا شکاالت مطرح شده ،وارر نی ست و شاید علت ا صلت
اشکاالت ،تصور ناررمت منتقداا از معنای عینیت حق و خلق رر عرناا امامت امتا
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