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چکیده
نورالدین عبدالرحمان جامی -عارف و شاعر معروف قرن نهم هجری -به واسطه نگارش آثاار و شارو
در تبیین مکتب ابن عربی ،تأثیر چشمگیری در گسترش و تداوم آن مکتب در ایران داشته است .وی باا واور
در آثار ابن عربی ،به عنوان یکی از شارحان برتر این مکتب ،جایگاه ویژهای دارد چنانکه تعلیقاتی بر فصوص
الحکم تحت عنوان نقدالنصوص فی شر نقش الفصوص و نیز شرحی بر فصوص الحکم نگاشته است.
اما در مورد تأثیرگذاری تعالیم جامی بر دیگر متفکران ایرانی ،این سؤال به ذهن مایآیاد کاه آیاا بحا
وحدت وجود  -به عنوان مهمترین آموزه فکری ابن عربی در عرفان نظری -آنگونه که از شر های جامی بر
میآید در تقریرهای فیض کاشانی انعکاسی دارد یا خیر؟ از این رو ،این پاژوهش بارآن اسات کاه باه روش
توصیفی -تطبیقی ،احتمال این که تعالیم جامی در تفکر فیض کاشانی در باب وجودشناسی راه یافته است باا
تکیه بر نقد النصوص و کلمات المکنونه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد که با مقایسه بین اندیشههای جاامی
و فیض کاشانی ،ردپای اندیشههای جامی درباره وجودشناسی در تقریرهای فیض کاشانی دیده میشود.

کلید واژهها:
وجود شناسی ،وحدت وجود ،عبدالرحمان جامی ،فیض کاشانی ،عرفان تطبیقی.
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 -دانشاایار ادیااان و عرفااان دانشااکده علااوم انسااانی دانشااگاه ساامنان ،ساامنان ،ایااران .نویساانده مساا ول

khayatian@semnan.ac.ir

 -2دانشجوی دکتری عرفان و تصوف دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.

پیشگفتار
 -0مقدمه
پیش از آواز بح  ،شایسته است به اختصار به جایگاه و اهمیت عبدالرحمان جامی و مالمحسن
فیض کاشانی پرداخته شود.
 -0-0جایگاه و اهمیت عبدالرحمان جامی و فیض کاشانی
نورالدین عبدالرحمان جامی ،عارف و شاعر قرن نهم هجری قمری ( 797-718ه.ق ).در خَرْجِرْد
جام خراسان در خاندانی سرآمد در علم و تقوا به دنیا آمد .در بااب چرایای و چگاونگی مهااجرت
پدران نظام الدین احمد بن محمد دشتی از اصفهان به خرجارد خراساان اطالعای در دسات نیسات
ولیکن تصاوف خراساان در آن دوران ،متاأثر از تصاوف نقشابندیه در نهایات قاوت قارار داشات
(جامی ،1781،مقدمه  )5و جامی نیز به عنوان یکی از مشایخ خواجگاان نقشابندیه مااورا النهار در
سلوک علوم باطنی جایگاه باالیی به دست آورد و تبیینهای قابل توجهی بر آثاار ابان عربای و ابان
فارس ارائه کرد .وی توانست با قریحه بینظیر خویش ،مفهوم وحدت وجود را به کاملتارین شاکل
تشریح نموده و موفق به تصویر تمام حقایق و دقایق آن شود .از همین روست که جاامی تعلیقااتش
را در باب فصوص الحکم با عنوان نقد النصوص مینگارد که در فهم اصطالحات مکتب شایخ اکبار
بسیار مؤثر میافتد .از قراین برمیآید که عالقه وافر وی به فصوص الحکم و فتوحات مکیه به سابب
ارتباط با خلفای خواجه محمد پارسا -از شارحان افکاار ابان عربای و از مشاایخ نقشابندیه -اسات
(زریانکاوب157 1789 ،؛ مبلا 175 1747 ،؛ جاامی ،1781،مقدمااه  .)7جاامی خرقااه ارادت را از
سعدالدین کاشغری و نسبت صحبت را از خواجه احرارداشت(جامی ،1781،مقدمه  .)11او به ویر از
پدر ،که نقش بسیاری در آموزش علوم عقلی و نقلی بر وی داشت در محضر موالنا جنیاد اصاولی-
یکی از عالمان معاصرش -شر مفتا العلوم سکاکی و شر تفتازانی بر تلخای

المفتاا خطیاب

قزوینی را در قبل از بلوغ خواند و محضر درس قاضیزاده رومی(وفاات حادود 741ه.ق ).و علای
قوشچی(وفات  789ه.ق ).را نیز در جوانی درک کرد( .همان ،1781،مقدمه .)8
بدون شک ،جامی در موضوع وحدت وجود متأثر از ابن عربی است همان طاور کاه در نفحاات
االنس ،لوایح ،اشعه اللمعات و شر فصوص الحکم ،اشاره به ابن عربی و نظریاتش بعضاً باا عناوان
ابن العربی مشخ

است (جامی ،1787 ،مقدمه 14؛ همان ،1781 ،مقدمه  )11و به وضو مایتاوان

رگههای فکری تصوف ابن عربی را در آثار جامی یافت.
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به هر حال ،عبدالرحمان جامی در نظم و نثر سرآمد است و آثار قابل تأمال و شاگرفی همچاون
مثنوی هفت اورنگ ،رقعات ،شر فصوص الحکم ،لوایح ،لوامع و دیگر تألیفات ارزنده را از خود به
جای گذارده که او را شایسته ادای احترام نموده است و عدم ظهور افرادی پس از جاامی در نظام و
نثر با محوریت پرداختن به مضمونهای عرفانی از جمله در وجاود شناسای ،حکایات از خبرگای و
توانایی خاص او در این عرصه دارد .عالوه بر آن پرداختن باه تااریخ تصاوف و عرفاان بار اسااس
طبقات الصوفیه پیر معرفت آموز هرات و تذکره االولیا عطار و به روز کردن آن در نفحات االناس،
او را شایسته نام آخرین مورّخ کالسیک تاریخ عرفاان کارده اسات( .شافیعی کادکنی،117 1791 ،
جامی ،1781،مقدمه )2
از سوی دیگر محمد بن مرتضی یا محسن بان مرتضای کاشای ( 1191-1118ه.ق ).ملقاب باه
مالمحسن فیض کاشانی نیز در مراحل عرفان نظری از مروجان مکتب ابن عربی است و بنابر اجمااع
صاحبان تذکره و تراجم ،وی در خاندانی صاحب فضل که در زمره اربابان علم و حادی

باوده اناد

پرورش یافته است( .افندی اصفهانی ،1781 ،ج)291 5
بنابر نظر مؤلف ریحانه االدب در باب توصیف بعد وجودی وی می توان از فقیه ،محدّث ،مفسّر،
متألّه ،ادیب ،شاعر ،جامع بین اصول شریعت و طریقات باودن وی یااد کارد( .مادرس ،1784 ،ج4
)719
اشتیاق فیض به فراگیری و تعلیم علوم باطنی و معرفت اسرار دین ،هم در حیطه عرفان نظاری و
هم عملی ،از جایجای آثارش پیداست .شر صدر ،المحجّه البیضا فی احیا االحیا علاوم الادین،
الحقایق فی اسرار دین ،محاسن االخالق ،زادالسالک و  ...همگی حکایت از عالقه وافر وی باه ورود
و تفح

در این دو قلمرو از عرفان میکند که با رویکرد اخباری بودنش سعی در جمع بین طریقت

و شریعت به دور از اتهامهای داعیهداران شریعت زمانش دارد.
وی در عرفان نظری از اندیشههای محیی الدین بن عربی و شارحانش ،باویژه قیصاری و جاامی
بهره میگیرد که کتابهایی همچون کلمات المکنونه و مشواق ،بهترین نمونه تبلور این تأثیرات مای-
باشد 2که بنابر مشی اخباریگری وی و شیعه اثنیعشریه بودنش ،این مفاهیم در حیطه عرفان نظاری
جهت تبیین به زیور آیات و روایات ائمه(ع) آراسته میشود.
 -3مبانی جامی و فیض در مسأله وجود شناسی؛
 -0-3وجود
اهتمام به تشریح مفهوم وجود ،از دیرباز محل توجه فالسفه و عرفا بوده است ولیکن نگااه ویاژه
به این تعریف زمانی مطر شد که محییالدین بن عربی آن را در چارچوبی خاص با مفااد وحادت
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وجود ،به صورت اشارههایی در آثارش بازگو کرد و پیروانش با نگارش رسایل مستقل در ایان بااب
همچون مفاتیح الغیب صدرالدین قونوی ،رساایل قیصاری و ابانترکاه در تمهیاد القواعاد ،آن را از
جایگاه معتبری برخوردار ساختند .هرچند ریشههای این تفکار در قارون قبال از هفاتم هجاری در
سنتهای اسالمی و ویر اسالمی دیده میشود ولیکن این افتخار متعلق به ابن عربی و پیروانش است
که این اصل و اساس را استوار ساختند (جهانگیری211 1718 ،؛ شیمل477 1784 ،و .)479
در هستیشناسی جامی و فیض کاشانی تالش برای تبیین وجود ،اقسام وجود ،جنبهها و اطوار یا
تعینات وجود به صراحت دیاده مایشاود هرچناد نتاوان وحادت وجاود را وصاف کااملی بارای
وجودشناسی آن دو شناخت زیرا که کثرت عین نیز با تأکید در این نظر مورد توجه مایباشاد .کلماه
وحدت وجود که از دو کلمه «وحدت» و دیگری «وجود» ترکیب یافته ،یگاانگی معناایی اسات کاه
برای وحدت آمده است ولیکن وجود در لغت به معنای هستی و در اصطال صاوفیه ،وجاد بادون
استشعار به وجد میباشد(سجادی 72 1781 ،و.)871
تقریر فیض کاشانی در خصوص تشریح وجود عیناً همان تقریر جامی است «و هو ،أی الوجاود،
اظهر من کل شی تحقّقاً و انّیّهً حتی قیل ،إنّه بدیهیّ و أخفی مان جمیاع ایشایا حقیقاهً»( .جاامی،
 24 1797و 25؛ فیضکاشانی)25 1791 ،
در واقع فهم ما از وجود ،ویر از حقیقت وجود است و حقیقت وجود اوست در حالی که اشایا
دیگر وجودی مبهم دارند زیراکه با اتصاف به وجود ،درکی از عدم در مقابل آن به ذهن تداعی مای-
شود که این عدم منتسب به خدا نمیشود از این رو معنی وجود را بر واجب الوجود حمل میکند.
جامی اطالق لفظ وجود بر خداوند را به معنای موجودی میگیرد که به ذات خود موجود اسات
و وجود را حقیقتی واحد میبیند که حدوث ،تعدّد و تکثّر ندارد و این حقیقات واحاد ،هماان ذات
حق است که ازلی میباشد .از این رو ،هم جامی و هم فیض بارای روشان کاردن مبحا

وجاود و

محسوس نمودن آن ،از نور شاهد مثال میگیرند .جامی مایگویاد «أنّ الناور أظهار المحسوساات».
همان طور که فقط نور است که عمل ادراک را انجام میدهد و فقاط خاود ناور اسات کاه خاود را
ادراک میکند .وجود نیز بالذات تحقق دارد گرچه دیگاران قادرت درک آن را ندارناد و جهاان باه
وجود خدا موجود است( .چیتیک)57 1795 ،
فیض نیز در کلمات المکنونه با استفاده از تعریف فالسفه مسلمان از نور ،اینگوناه از ایان تعبیار
استفاده میکند «هذا مع أن النور أظهر المحسوسات؛ إذ به یدرک سائر المحسوسات؛ فما هاو ظااهر
فی نفسه و هو مُظهر لغیره»( .فیضکاشانی)28 1791 ،
قابل ذکر است که کاربرد مثال حضور واحد در مراتب اعداد نیز از دیگار مثاالهاایی اسات کاه
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جامی و فیض به کرّات در تبیین وحدت وجود به کار میگیرند «مثال دیگر آنکاه واحاد در مراتاب
اعداد از اثنین إلی ما ال نهایه ظهوری دارد که در هر یک خاصیتی و فایدهای میدهد کاه در آن دگار
نیست .پیداکردن واحد به تکرار خویش اعداد را مثالی است مر پیدا کاردن حاق خلاق را باه ظهاور
خویش در صور کونیه و تفصیل عدد مراتب واحد را مثالی است مار اظهاار اعیاان احکاام اساما و
صفات را و ارتباط میان واحد و عدد که او موجد این و این مفصل مرتبة آن است مثاالی اسات مار
ارتباط میان حق و خلق را» (جامی145 1797 ،؛ فیضکاشانی 55 1791 ،و  )51چناانکاه عزالادین
محمود کاشانی(وفات  875ه.ق ).در این باره گفته است
«کثرت چاو نیک در نگری عین وحدت است

ما را شکی نماند در این گر ترا شک نیسات

در هر عدد ز روی حقیقت چاو بنگاری

گر صورتش ببینی و گر ماده یکی اسات»
(جامی69 :0290 ،؛ فیضکاشانی)55 :0291 ،

فیض بنا بر شیعی مذهب بودنش به بیان حضارت علای(ع) در خطباه  175نها البالواه اشااره
میکند که میفرمایند «لم تحط به ایوهام ،بل تجلی لها بها و بها امتنع منها» و در ادامه به بیاان شایخ
صدوق نقل گفتاری از پیامبر (ص) مینماید که ایشان فرماودهاناد «قاال رساول ا( ..ص) التوحیاد
ظاااهره فاای باطنااه و باطنااه فاای ظاااهره ،ظاااهره موصااوف ال یااری و باطنااه موجااود ال یخفاای»...

.1

(فیضکاشانی)28 1791 ،
در این بین جامی و فیض به فراخور از ابیات شبستری در تفهیم مطلب خود بهره بردهاند
«هماااه عاااالم باااه ناااور اوسااات پیااادا

کجااااا او گااااردد از عااااالم هویاااادا»
(جامی35 :0290 ،؛ فیضکاشانی)35 :0291،

جامی در جای دیگر نیز این ارتباط را اینگونه به نظم میکشد
«هستی که بذات خود هویداسات چاو ناور

ذرات مکاااااونات ازو یااااااافت ظهاااور

هار چاایز کاه از فاااروغ او افاااتد دور

در ظلماات نیاااستی مجاااااااور مسااتور»
(جامی)45 :0261 ،

در اندیشه این دو ،واضح است که هدف از وجود ،حقیقت وجود است که یکی بایش نیسات و
آن عین وجود حق و هستی مطلق است و بنیاد ویرقابل تعریف هر شیئ که در همه اطوار هر شای ،
امکان یافت شدن را دارد .جامی با تکیه بر قول صوفیه موحد ،وجود یا هماان صارف الوجاود را از
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قیودی همچون کلی ،جزئی ،خاص و عام جدا میکند و معتقد است که این لوازم بر حسب مراتب و
مقامات با وجود همراهی دارند .صرف الوجود دارای سعه وجاودی بااالیی مایباشاد(همان1797 ،
 .)27فیض این وجود را البشرط شی معرفی میکند که از هر قیدی آزاد و مطلق است هماان طاور
که این توصیف در آیه «رفیع الدرجات ذوالعرش» برای خداوند به کاار بارده شادهاسات و در عاین
اینکه صاحب درجات رفیع است صاحب عرش نیز معرفی میشود.
فیض این مطلب را اینگونه بسط میدهد «فیصیر مطلقاً و مقیداً و کلیاً و جزئیاً وعامااً وخاصااً و
واحداً و کثیراً من ویر حصول تغیر فی ذاته و حقیقته» و به اعتبار ظهورش در مراتب اعیاان و اعاوان
برایش تعین ایجاد میشود و به واسطه همین تعین است که کثرت به اندازه وحدت واقعیت مییاباد
و اتصاف ذات به این امور ،به اعتبار توجه ذات به عالم ظهور در تجلی اول که خود بر خاود تجلای
مینماید و مستند سخنش را در کالم مبارک امام صادق(ع) میجوید که «و کَیفَ أصِافْهُ باالکَیفِ ،و
هو الذی کَیّفَ الکَیْفَ حتی صار کیفا فعرفت الکَیْفَ بِما کَیَّفَ لنا من الکَیْفٍ»( .فایضکاشاانی1791،
 74و)75
جامی و فیض در این جایگاه ،به تبعیت از ابن عربای در فا

ّ ناوحی فصاوص الحکام طریاق

استقامت و سداد را در معرفت ذات بر جمع بین تنزیه و تشبیه میبینناد و معتقدناد کاه ایان راه باه
متابعت از انبیا نزدیکتر است زیراکه تنزیه از حیثیت حقیقت و ذات و تجرد از مظاهر کائنات است
و تشبیه به اعتبار ظهور او در مرائی اکوان و نمود او در مالبس اشکال و الاوان( .جاامی27 1797 ،؛
فیضکاشانی )74 1791 ،در تنزیه ،حقیقت وجود در برابر هر چیزی که ال وجود است ماورد تأکیاد
قرار میگیرد اما تشبیه ،اتحاد وایی همه موجودات با خداوند را در نظر دارد.
«آن مگااااو چاااون در اشاااارت نایااادت

دم مااازن چاااون در عبااااارت نایااادت

ناای اشااااارت ماای پااذیرد ناای نشااان

نااای کسااای ز او علااام دارد نااای عیاااان»
(عطار نیشابوری)00 :0202 ،

 3-3تجلی
تجلی را شاید بتوان در زمره مباحثی در عرفان نظری یااد کارد کاه جایگااه واالیای در اندیشاه
وحدت وجود به خود اختصاص داده است چنانکه عزیزالدین نسفی(وفات اواخر قرن هفتم) تجلای
را عبارت از ظهور ذات و صفات الوهیت تعریف نموده اسات(زرینکاوب )224 1771 ،کاه هماان
نمایان شدن خداوند بر مخلوقات و تجلی از طریق آنهاسات .تقریار جاامی و فایض باه پیاروی از
شارحان مکتب ابن عربی این است که وجود به خودی خود ،صرف الوجود ،ویر از وجاود خاارجی
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و ذهنی است یعنی ساحتش باالتر است و سعه وجودی باالیی دارد و هریک از وجودهای خاارجی،
تجلی حقیقت وجود میباشند لکن حقیقت وجود به اعتبار ظهورش ،تعینهایی بر اشیا ایجااد مای-
کند .این اشیا  ،فی نفسه بدون خدا وجود ندارند و معدوم تلقی می شوند .پس اگار آنهاا را اماوری
واقعی لحاظ میکنیم به اعتبار وجود حق است که موجود میشاوند .از ایان روسات کاه فایض باه
پیروی از جامی(جامی )19 1797 ،در کلمات المکنونه ابیاتی را از عزالدین محمود کاشانی ،صاحب
مصبا الهدایه نقل میکند
«کثرت چونیک در نگری عین وحدت است

ما را شکی نماند در این گر ترا شکی اسات

در هر عادد ز روی حقیقت چاو بناگری

گر صورتش ببینی و گر ماده یکای اسات»
(فیضکاشانی)55 :0291 ،

فیض به پیروی از عبدالرحمن جامی در کلمات المکنونه میگوید
« ...چرا که به اعتبار أحدیت ذات ،کثرت صادر نمی تواند شد إذ الواحد من حی
للکثیر من حی

هو واحد ضد

هو کثیر...؛ فإن للواحد حکمین أحدهما کونه واحداً لنفسه فحسب من ویر تعقل أن

الوحده صفه له أو اسم أو نعت أو حکم ثابت أو عارض أو الزم ،بل بمعنای کوناه هاو لنفساه هاو».
(همان )85
براین اساس در این بیان ،ذات به اعتبار ذات ،واحد تلقی میشود که حقیقت وجود از آن اوسات
و کثرتی در آن راه ندارد همچون نقطهای که در مرکز دایره قرار دارد و در بیان ابن عربی به «احدیاه
االحد» متصف میگردد (چیتیک )71 1795 ،و بنابر نظر جامی ،اطالق اسما  ،مراتب و حضرات باه
اعتبار تجلیات وتعینات بر ذات رفیع الدرجات ،ماانع احادیت او نیسات(جامی )11 1797 ،کاه در
افواه عرفا از آن به «مرتبه احدیت» یاد میشود.
جامی در باب مراتب احدیت ،به سه مرتبه قائل است که اولش ،همان احدیت ذات است کاه در
سطور فوق به آن اشارت رفت .مرتبه دوم ،احدیت اسما و صفات است یعنی همه اسما و صافات
مع کثرتها التی التحصی با ذات یکی است و به این اعتبار گویند که اهلل واحد است «هاو اهلل الواحاد
القهار» (زمر  )4یعنی جمیع اسما و صفات در آن ذات مساتهلک و عاین ذاتاناد( .جاامی1797 ،
 )177ابن عربی در مقابل مرتبه «احدیاه االحدیاه» ،وجاود مطلاق دارای اساما را «احدیاه الکثاره»
میخواند و جامی این مرتبه را «احدیه االلهیه» مینامد و وحدت را با ایان اعتباار باه عناوان صافتی
برای واحد میبیند نه برای ذاتش؛ پس اگر تعددی در این مرتبه از تجلی مطر است به اعتبار نسب
و اضافاتی است که میگیرد همچون خالق ،قادر و عالم که در واقع واحدند (همان)؛ به عبارت دیگر
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میتوان گفت عارف در چهره مقام واحدیت در عین حال که حقائق اسما و صفات را متحد میبیند
اما مفاهیم آنها را متکثر مییابد و همین تکثر مفهومی ،طلب ظهور مینماید .به تعبیار دیگار ،الزماه
هر اسمی مفهوم و ماهیت مناسب با آن است که ابتدا در عالم علم و بعد عین ظهور مییاباد .از ایان
رو همه کثرات ،مظاهر وجود یا صفات الهی هستند که به این مرتبه عنوان «واحدیت» مایدهناد کاه
برحسب مراتب تجلی در علم الهی و عالم عینی تعابیر متفاوتی بر آنها حمل میشاود .مرتباه ساوم،
احدیت افعال و تأثیرات و مؤثرات است یعنی آن ذات متعالیه است که فی الحقیقه مصدر همه افعال
و مؤثرات است یعنی آن ذات متعالی است که در حقیقت مصدر همه افعال است و به حکم ترتیاب
هر یکی را به حسب قابلیات سوی ذات میکشاند چنان که فرمود «ما من دابه إال هو اخاذ بناصایتها
إنّ ربّی علی صراط مستقیم»( .هود  )51قابل ذکر است که فیض در این مقوله نیز ره تبعیات را طای
میکند و با اشارت به این مراتب ،آنها را در کلمات مکنونه خود بازتاب میدهد و با نگاه به مجلاد
سوم التهذیب و کتاب مصبا المتهجد انعکاس این مراتب را در سخنی از کالم مبارک پیاامبر عظایم
الشان میجوید که «أعوذ بعفوک من عقابک ،و أعوذ برضاک من سخطک و أعوذ بک منک» (فیض-
کاشانی ،)14 1791،که اولی اشاره به احدیت افعال و دومی اشاره به احدیت اسما و صفات دارد و
سومی دال بر احدیت ذات است( .همان)
حق جز از راه صفاتش شناخته نمیشود زیراکاه تجلای ذات در صاور ممکناات ،جاز از طریاق
صفات الهی حاصل نمیشود .تجلی حق به صفات و اسما  ،خود همان حکم ثانی است که جامی و
فیض برای واحد در نظر میگیرند
« و ثانیهما کونه یعلم نفسه بنفسه ،و یعلم أنّه یعلم ذلک و یعلم وحدته و مرتبته ،و کون الوحاده
نسبته له أو حکماً أو الزماً أو صفه الیشارک فیها و ال یضح لسواه ،و هذه النسبه هی حکم الواحد من
حی

نسبه ،و من هذه النسب انتشأت الکثره من الواحد»( .همان )85
در عین حال ،باید در نظر داشت که تعدد و تکثری در صرف الوجود نیست و این همان لحظ و

لحاظ یا تفاوت چشماندازها است .بدین تعبیر که به نوع نگاه بازگشت دارد کاه اساما و صافات از
جهتی عین ذاتاند و با ادراک این اسما و صفات الهی میتاوان بسایاری از ویژگایهاایی را کاه از
وجود سریان مییابد و متعلق به وجود است دریافت ولیکن صرف وجود را که مافوق این اساما و
صفات است نمیتوان ادراک نمود و از آن جهت کاه از روی اعتباار و تعقال نگااه شاود ویار ذات
محسوب میگردد و به اشیا و اعیان نیز باز میگردد زیراکه اشیا برای هست شدن باید انعکاسای از
وجود باشند و در ویر این صورت بهرهای از هستی نخواهند داشت .وقتی به ایان حقیقات گساترده
ازلی و ابدی ،به اعتبار ذات او بنگری حق است و چون از چشماناداز مظااهر ،اعتباارات و اضاافات
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نظر کنی خلق است (نیکلسون .)141 1792 ،فیض ،درک ایان مظهریات اشایا را بارای خداوناد و
اینکه اشیا عین ذات او هستند که در آنها ظاهر گشته است با نظر در کالمی از حضرت علای(ع) در
اختیار همه بندگان نمیبیند «قال امیرالمومنین(ع) إن ا ...تجلی لعباده من ویر أن رأوه ،و أراهم نفسه
من ویر أن یتجلی لهم؛ یعنی ذات خود را در آئینه تمام اشیا ظاهر کرده است به طاوری کاه ممکان
است دیده شود با دیده عیان ،بدون آنکه بندگانش او را بدین ظهور ببینند با دیاده عیاان؛ باه جهات
آنکه مردم ،معرفت به اشیا از جهت مظهریت آنها برای خداوند ندارند و اینکه اشیا عاین ذات او
هستند که در آنها ظاهر گشتهاند»( .فیضکاشانی)21 1791 ،
تجلی ذات الهی در صور ممکنات در علم الهی ،به تعبیر ابن عربی امر معقولی اسات کاه وجاود
عینی ندارد و آن را اعیان ثابته یا معلومات معدوم مینامد( .ابن عربای525 1775 ،؛ چیتیاک1777 ،
 )27این طور از تجلی ،در بیان ابن عربی (ابن عربی )522 1775 ،و عرفا  ،به «فیض اقدس» مشهور
است که اعیان ثابته و استعدادهای اصلی آنها در عالم علم تحصل مییابد و نحوه دیگر تجلی« ،فیض
مقدس» نام دارد که اعیان ثابته در عالم محسوس به عرصه ظهور وارد میشوند .قیصری نیز در شر
معروف خود بر فصوص الحکم به این مهم و تبیاین آن اشاارت دارد «فاانّ فایض االلهای ،ینقسام
بالفیض االقدس و الفیض المقدس .و باالوّل یحصل االعیان الثابته و استعداداتها االصلیّه فی العلام ،و
بال ثانی یحصل تلک االعیان فی الخارج مع لوازمها و توابعها ...و االشیا ما لم توجاد فای العلام ،لام
یمکن وجودها فی العین ( »...آشتیانی )777 1781،فیض الهی به دو قسم تقسایم مایگاردد «فایض
اقدس» و «فیض مقدس»؛ به وجود فیض اقدس ،اعیان ثابته و استعدادات اصالی آنهاا در علام الهای
حاصل میگردد و به وجود فیض مقدس ،آن اعیان ثابته با لوازم و توابع آن در خاارج موجاود مای-
گردد و منزه از شوائب کثرت اسمائی است؛ لذا اشیا تا در علم الهی موجود نگردند در عالم خاارج
موجود نمیشوند.
فیض کاشانی نیز با نگاهی به این پیشینه و نظر در آرا جامی (جامی )44 1797 ،ایان تقریار را
ارائه میدهد «فیاض علی الدوام به حسب فیض اقدس به صور استعدادات و قابلیات تجلی فرمود و
خود را در مرتبه علم به رنگ همه اعیان نمود پس به فیض مقدس -علی قدر استعداداتهم -خلعات
وجود بخشید و لباس هستی پوشانید .فالقابل من فیضه االقادس ،و المقباول مان فیضاه المقادس».
(فیضکاشانی )15 1791 ،آنچه که فیض کاشانی در اینجا بیان میکند تطابق لفظی کامل دارد با نقلی
که جامی مرتبط با این مطلب در نقدالنصوص آورده است (جامی)117 1797 ،؛ ولیکن باید در نظار
داشت که فیض و جامی عبارت «فالقابل من فیضه االقدس و المقبول من فیضه المقدس» (ابن عربی،
 )522 1775را از ابن عربی که مبدع این اصطالحات است به امانت گرفتهاند.
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جامی و به تبع او فیض کاشانی در بیان و در دنباله درجه اهمیت این موضوع اسات کاه وجاود
همه اشیا را علماً و عیناً به وجود مطلق میدانند همچون نوری که به نفس خود روشن است ناه باه
روشنایی دیگر اجرام و روشنایی همه چیزها به اوسات( .جاامی25 1797 ،؛ فایضکاشاانی1791 ،
)57
 2-3اعیان ثابته
واضع این اصطال  ،ابن عربی است که منشأ آن به نحوی به متکلمان معتزلی برمیگردد هرچناد
که این طایفه به فهم درستی از آن نائل نیامدند .وی برای عین در مفهاوم تخصصای ذات ،اشااره باه
تعین را در نظر میگیرد و صفت ثابته در این اصطال خاطر نشان میکند که ممکنات هرگز موقعیت
امکانی خود را از دست نمایدهناد (چیتیاک 174 1795 ،و )171؛ از ایان رو در عرفاان ،آن را باه
حقایق ممکنات ثابته در علم خداوند تعریف میکنند (کاشاانی91 1782،؛ ونای ،1771 ،ج.)558 2
برخی بر این گماناند که این اصطال از مثل نوریه افالطونی نشات گرفته است ولیکن باید در نظار
داشت که اعیان ثابته ،کلی به معنای افالطونی آن نیستند بلکه هر شی جزئی نیز ثبوتی در عین ثابت
دارد در حالیکه مُثُل مربوط به انواعند نه افراد( .چیتیک)49 1777 ،
قیصری در مقدمة شر فصوص در رابطه با اعیان ثابته مایگویاد «إنّ لالساما االلهیّاه صاوراً
معقوله فی علمه تعالی ینّه عالم بذاته لذاته و أسمائه و صفاته .و تلک الصور العلمیّه من حیا

أنّهاا

عین الذّات المتجلّیه بتعیّن خاص و نسبه معیّنه هی المسمّاه باالعیان الثّابته ،سوا کانت کلیّه و جزئیّاه
فی إصطال أهل اهلل»( .آشتیانی )777 1781 ،اولین نسبتی که وجود به آن تعین مییابد نسبت علمی
است که شهود ذات نسبت به ذات میباشد یا به بیان دیگار ،ذات و لاوازم ذات کاه هماان اساما و
صفاتاند و تعین لوازم ذات که اعیان ثابته باشند آن هم به تعقل واحد است کاه ماورد شاهود قارار
میگیرد .بنابراین علم به ذات ،منشا علم به اسما  ،صفات و صور اسما «اعیان» میشود .از ایان رو
این تعقل ،تعین و ظهور قسمی از تجلی است که حاصلش ظهور ماهیات و اعیان ثابته باه تبعیات از
اسما الهیه است (همان )774؛ پس میتوان گفت تجلی حق است که باع

ظهور اعیان در عادم و

وجود احکام آنها در خارج میشود.
جامی در تبیین معنای اعیان ثابته میگوید «فاالعیان الثابتاه های الصاور االسامائیه المتعیناه فای
الحضره العلمیه و تلک الصور الفائضه من الذات االلهیاه باالفیض االقادس و التجلای االول بواساطه
الحب الذاتی و طلب مفاتیح الغیب -التی ال یعلمها اال هو -ظهورها و کمالها» ( .جامی)42 1797 ،
اسما الهی ،صورتهای متعین و معقولی در علم حق دارند زیرا خداوند بالذات ،عالم باه ذات،
اسما و صفات خویش است و وجود علمی هرچیزی نزد خداست و این صورتهاای علمای از آن
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جهت که عین ذات متجلی به تعین خاص و نسبت معین میباشند اعیان ثابته نامیده میشوند که علم
حق به ذات در این مقام ،عین حب ذات به ذات و عشق به معروفیت اساما و صافات اسات .پاس
وجود عالم ،ناشی از اراده حبی خداوند و مفاتیح ویب است که طالب ظهور تفصیلی اسما و اعیاان
میباشد خواه در تجلی اول ،که مربوط به اسم اولیت و اسم باطنیت خداست و خواه در تجلای دوم،
که به اقتضای آخریت و ظاهریت اوست.
«آن یکاااای جااااودش گاااادا آرد پدیااااد

وان دگربخشاااااد گااااادایان را مزیاااااد»
(فیض کاشانی)66 :0291 ،

مالمحسن در کلمات المکنونه به تعریفی که جامی توجه دارد با نام «اهل المعرفه» به عینه اشااره
میکند ولیکن حدی

قدسی کنز مخفی «فأحببت أن أعرف» را نیز در تصدیق حب ذاتی حاق ماورد

استفاده قرار میدهد (همان  .)41البته در نگاه این دو ،اعیان ثابته هماان ماهیااتاناد کاه جاامی باه
صراحت اطالق ماهیت بر اعیان ثابته را صحیح میداند(جامی42 1797 ،؛ فیض کاشانی.)41 1791،
مال محسن فیض کاشانی تجلی فیاض علی الادوام را در فایض اقادس باه صاور اساتعدادات و
قابلیات میبیند که در مرتبه علم به رنگ همه اعیان نمودار است« .فالقابل مان فیضاه االقادس» و در
فیض مقدس به اعیان علی قدر استعداداتهم خلعت وجود میبخشاد و لبااس هساتی مایپوشاد «و
المقبول من فیضه المقدس» (فیض کاشانی .)15 1791 ،وی در فیض مقدس ،بایشتار باه توضایح
مطلب میپردازد و آن را از جهتی عین الوجود و از وجهی ویر وجود مایبیناد و نسابت ایان دو را
همچون ارتباط اسم و صفت در نظر میگیرد و این صور متمیزه اسما را که در حقیقت عاین حقناد
به وجهی عین اعیان مینگرد و ابیاتی را از شیخ شبستری در گلشن راز در تأیید تبیینش میآورد
«زحق باا هار یاک حظای و قسامی اسات

معاااد و مباادا هاار یااک از اساامی اساات

بااادان اساام اناااد مااوجاااودات قاااایم

وزان اسااام انااااد در تاااااسبیح دائاااام»
(فیض کاشانی)43 :0291 ،

وی در ادامه ،فیض حق را منحصر به دو قسم ذکر شده در فوق نمیداند بلکه با نگاه باه آیاه «و
لکلٍّ وجهه هو مولیها» (بقره  )147و احاطه ذاتی که حق به هماه اروا و اشابا دارد معتقاد اسات
فیض بیواسطه به هر موجودی ،از وجه خاصّی که با حق دارد میرسد (فایض کاشاانی)42 1791 ،
و بعد از اتصاف اعیان به وجود ،هرحالی از احوالشان معدّ حاالی دیگار و هار کماالی ممادّ کماالی
دیگراست و تا ابداالبدین استعدادها در افزایش است و کماالت بر حسب استعدادها در نمایش؛ و نه
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استعدادها وایتی دارند و نه کماالت نهایتی( .همان )15
«هماااه را خاااود ناااوازد و ساااازد

گرچااه از خااود بااه کااس ن ااردازد»
(همان)43 :

«تااعالی اهلل زهاای دریاااای پر شااااور

کااااز او بااار تشنااااه آرد تشااانگی زور

گار از وی تااشنهای صاد جاارعه نااوشد

بااااارای جرعااااهای دیگاااار خروشااااد

گذشت آن جستوجوی از چون و از چناد

نااه آب آخاار شااود ناای تشاانه خرسااند»
(همان65 :0291 ،؛ جامی)000 :0290 ،

 -4-3حضرات خمس
حضرات خمس ،اصطالحی عرفانی میباشد که با مکتب ابن عربی گره خورده اسات .حضارت
در لغت به قرب و نزدیکی تعریف شاده اسات(کربالیی،1777 ،ج )547 17؛ اماا در اصاطال ابان
عربی به معنی ساحت و عالم به کار می رود .از آنجا که در تقریر شیخ اکبر تنها ذات حاق ،حقیقات
وجود قلمداد میشود .تمام هستی از جز تا کل مظهری از مظاهر حقاناد و هریاک تبلاور یکای از
اسما و صفات حق میباشند .از این کثرت به حضرت تعبیر میشاود زیراکاه ویار از حاق ،چیازی
لحاظ نمیشود و همه در پیشگاه باری تعالی حضور دارند و خدا در همه اشایا هسات .عرفاا نیاز
موجودات عالم را به عنوان مظهری از مظاهر حق که هر کدام دارای مقام و موقعیتی اناد باه عناوان
حضرات خمس میشناسند (سجادی ،1787 ،ج)879 2؛ همچون شاه نعمت اهلل ولی که در توصیف
این حضرات چنین میسراید
«ویاااب مطلاااق حضااارتی از حضااارتش

عااااالم اعیااااان باااااود در خدمتاااااش

هااام شاااهادت حضااارتی دیگااار باااود

عاااالم او ملاااک خاااوش پیکااار باااود»
(ماهانی کرمانی)599 :0275 ،

جامی اطالق اسما را بر ذات رفیع الدرجات و «حضرات» را به اعتبار تجلیات و تعینات بر ذات
رفیع الدرجات ،مانع احدیت حق نمییابد (جامی )11 1797 ،و در بازتابی در کالم فایض کاشاانی،
این تبیین را عین توحید میداند «و مهما نظرت الی الوجود جمعا و تفصیال ،وجدت التوحید یصحبه
ال یفارقه البته صحبه الواحد لالعداد؛ فان االثنین ال یوجد ابدا ما لم تصف الی الواحد مثله ...فالواحاد
نفس العدد و العدد کله واحد ،لونق

من االلف واحد انعدم اسم االلف و حقیقتاه و بقیات حقیقاه

اخری...فمتی انعدم الواحد من شی عدم ذلک الشی  ،هکذا التوحید إنّ حقیقتاه «و هاو معکام أینماا
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کنتم»( ».فیضکاشانی )55 1791 ،ویلیام چیتیک ،این اندیشه را همان سرّ «هو الهو» مایداناد کاه از
ذات الهی آواز میشود و در همه مراتب هستی گسترش مییابد (چیتیک .)47 1795 ،بر این اساس،
در تفکر شارحان ابن عربی نیز گسترش مراتب هستی در سلسلهای طولی تشریح میشود و با نظریاة
حضرات خمس ،تعداد و کیفیت این مراتب توضیح داده میشود.
عبدالرحمن جامی و به تبع او فیض کاشانی ،این مراتب را به عنوان تعینات در مظااهر وجاودی
حق میبینند که به روم اختالف تجلیات ،اعتبارات محض و اضافات صرف اند و «حضرات» نامیاده
شدهاند (جامی 11 1797 ،و224؛ فیضکاشاانی .)54 1791 ،عبادالرزاق کاشاانی در تعریاف ظااهر
بودن ممکنات ،آن ها را تجلی حق ،به صور اعیان و صفات آنها می داند که به نام «وجاود اضاافی»
نامیده میشود(کاشانی )14 1782 ،از اینرو اگر اشیا به عنوان ماسوی اهلل ،چیازی لحااظ نشاوند و
در عین حال نوعی اتحاد با او داشته باشند اطالق حضرات بر آنها صحیح خواهد بود لاذا در تفکار
عرفانی جامی ،با توجه به قراین ،همه عوالم با موجوداتشان را که نمادی از کثرت میباشند به عناوان
حضرات خمس میبیند که این پن حضرت به صفتی از صفات خاویش و صافت الزم ذات ،بلکاه
عین ذاتاند که جای ظهور و بروز حق میباشند .اول ،حضرت ذات است کاه آن را «ویاب مطلاق»
گویند که از آن هیچ کس حکایت نتواند کرد زیرا که در آنجا اسام و رسام نگنجاد .دوم ،حضارت
اسما است که در آن ظهور حق است به الوهیت .سوم ،حضرت افعال است یعنی عالم اروا کاه در
آن ظهور حق است به ربوبیت .چهارم ،حضرت مثال و خیال که آن ،جای ظهورات به صور مختلاف
است و داللت بر معانی و حقایق میکند .پنجم ،حضرت حس و مشاهده است کاه جاای ظهاور باه
صور متعینه کونیه است(جامی.)171 1797 ،
او در تشریح حضرت چهارم ،آن را مطابق معیار حکما «عالم مثال» و به لسان شرع «برزخ» مای-
خواند و نظر تفصیلی محققان را ذکر میکند که «اگر قوای دماوی در ادراک آن شرط باشاد« ،خیاال
متصل» خوانند که منامات و عجایب آن در این عالم است و اگار قاوای دمااوی در ادراک آن شارط
نباشد به آن «خیال منفصل» گویند و تجسد اروا  ،تروّ اجساد ،تشاخّ

اخاالق و اعماال ،ظهاور

معانی به صور مناسب و مشاهده ذوات مجردات در صور اشبا جسمانی ،همه در این عالم اسات و
رؤیتی که پیامبر از جبرئیل به صورت دحیه کلبای داشات در ایان عاالم باود و نیاز مشاایخ ،اروا
گذشتگان از انبیا و اولیا را در صور اشبا و حضرت خضر(ع) را در این عالم مایبینناد و نفاوس
کامله انسانها نیز در این عالم شکل میگیرد که با شکل محسوس آنها مغایر است»( .جاامی1797 ،
 54و )55
قابل ذکر است که فیضکاشانی در تبیین حضرت مثال ،نظرش عیناً مطابق و متأثر از عبادالرحمن
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جامی است .وی با اشاره به آیه «فتمثل لها بشرا سویا» (طه  )91و «فقبضت قبضه مان اثار الرساول»
(مریم  )18به تشریح آن میپردازد و ویر از مصادیق متمثال فاوق ،معتقاد اسات کاه حضاور ائماه
معصومین(ع) به هنگام احتضار بار باالین افاراد انساانی نیاز در صاور مثاالی ایشاان در ایان عاالم
است(فیض کاشانی 78 1791 ،و .)77
فیضکاشانی در برشمردن مراتب حضرات با عنوان «اهل معرفت» گفتار جامی را نقل مینماید و
حضرت ذات را اولین مرتبه میداند که همان ظهور حق به ذات خود است و با اشاره به تبیین جامی
در عبارت «و ال ظهور لها علما و ال وجدانا ،کان اهلل و لم یکن معه شی » معتقاد اسات کاه در ایان
حضرت ،اعیان بالکلیه منتفیاند و چون هیچ کس نمیتواند از آن حکایت کند باه آن «ویاب مطلاق»
میگویند .وی ،دومین مرتبه را حضرت اسما میداند که همان ظهور حق به الوهیت است و اعیاان،
ثبوت علمی دارند و به گمان وی در این ادعیه از ائمه(ع) که میفرمایند «باالسم الذی خلقت به کذا
و باالسم الذی خلقت به کذا» اشاره به آن است یعنی اشاره به حاوزه تاأثیر یکای از اساما اهلل دارد
بنابراین اصطال حضرت الهیه از یک طرف به خدا و از طرف دیگر به جهان -که محال فعال حاق
تلقی میشود -اختصاص دارد .سوم ،حضرت افعال است یعنی عالم اروا که در آن ظهور حاق باه
ربوبیت است چنانکه از نگاه مالمحسن در نقل ائمه(ع) به صورت «رب کذا و رب کذا» به آن توجه
شده است .وی با اشاره به حدیثی دیگر از ائمه(ع) که میفرمایند «در عرش تمثال هماه آنچاه خادا
آفریده ،موجود است» ،حضرت مثال و خیال را که جایگاه ظهور حق به صور مختلفه و دال بر معانی
و حقایق میباشد به عنوان حضرت چهارم ذکر مایکناد .وی حضارت پانجم را حضارت حاس و
مشاهده یا همان «هو العالم المحسوس» مینامد که صور متعیناه کونیاه در آن جاای ظهاور دارناد و
معتقد است که اعیان ،در حضرت اخیر ،ظهور النفسها و المثالها دارند و باه گماانش ،شااید در ایان
قسمت از ادعیه منقول از ائمه(ع) که میفرمایند «اللهم نوّر ظاهری بطاعتاک ،و بااطنی بمحبتاک ،و
قلبی بمعرفتک ،و روحی بمشاهدتک ،و سرّی باستقالل اتصال حضرتک» ،همین حضرت ،مادّ نظار
باشد( .همان  89و )71
فیض کاشانی حضرت اعلی را منطوی در ویب مطلق و حضرت انزل را در شهادت مطلاق مای-
داند و با خطاب قراردادن عارف ،از وی میخواهد که با بازنگری دوباره آگاه شود که هرچه در عالم
محسوس جای دارد مثال و صورتی از چیزی است که در عالم مثال قرار دارد و متعلقات عالم مثاال،
صورت و مثال شأنی است از شوؤن ربوبیت و آنچه که در حضرت ربوبیت است صورت اسامی از
اسما اهلل است و هر اسمی ،صورت صفتی و هر صفتی ،وجهی از ذات متعالی حق است کاه باه آن
وجه ،ظهور و بروز در کونی از اکوان مییابد( .همان )71
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نهایت تحلیل وی در این باب آن است که عارف بداند هرچاه در عاالم حاس ظااهر مایگاردد
صورت متعینی است ویبی و وجهی از وجوه حق باقی که ظاهر و بارز شده است.
«هسااااتی تااااو پیرایااااه دگاااار اساااات

مستی است ز جام مای پرسات دگار اسات

زنهاااار مشاااو وااارّه کاااه دساااتی داری

کین دست تو آستین دسات دگار اسات»
(همان)00 :

جامی در نقدالنصوص و مالمحسن در کلمات المکنونه به شر «جندی» بر فصوص الحکم نیاز
نگاهی دارند و نظر وی را در خصوص مراتب اینچنین مینگارند که مؤیدالدین جندی وجود مطلق
را تنها وجود ساری در جهان میداند که دارای مراتب ظهوری الیتناهی میباشد و کلیات این مراتب
در پن مرتبه محصور است که دو مرتبه آن منسوب به حق سبحانه است و سه مرتبه دیگر ،منساوب
به کون؛ ولیکن انسان حقیقی کامل ،جامع این مراتب مایباشاد( .جاامی71 1797 ،؛ فایضکاشاانی،
)71 1791
فیض ،ماهیت انسانی را ابعد موجودات میشناسد کاه جهاات احتیااج و امکاان در وی از هماه
موجودات بیشتر میباشد و حجابهای مانع از رجوع به وحدت برای این ماهیت انسانی افازونتار
است ولیکن حق در حقیقت انسانی ،استعداد رفع آن حجابها را نهاده است برخالف ساایر حقاایق
که هریک از ایشان به مقتضای «و ما منّا اال له مقام معلوم» (صافات  )114در مقام خود محبوساناد.
وی بیت زیر را برای استناد کالم خود از حافظ شیرازی نقل میکند
«آسااامان باااار امانااات نتوانسااات کشاااید

قرعااه فااال بااه نااام ماان دیوانااه زدنااد»
(فیضکاشانی)03 :0291 ،

نتیجهگیری:
با نگاه جامع به آرای جامی و فایض کاشاانی و تحلیال آنهاا در بااب وجودشناسای مشاخ
میشود که اعتقاد به وحدت وجود ،قدر مشترک این دو عارف صاحب نام است .مفهوم «حق» که در
بینش جامی به دو معنی حق فیذاته و حق متجلی مورد توجه واقع شده ،در آثار فیض کاشانی نیز به
کار رفته است.
آنچه در اندیشه این دو از وجود اصاالت دارد حاق اسات یعنای هماان ذات ناگفتاه و ویرقابال
تعریف هرچیز که مخلوقات ،تجلیات الیتناهی این وجود میباشند .این تبیین از وجاود ،متبادرکنناده
مفهوم وحدت وجود است .وجود اصالی از آن حق است و مابقی عالم ،تبلوری از نور حق .حقیقات
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حق در وجود خویش واحد و در اسما و صفات متکثّر است .تکثّر در اسما و صافات زمیناه ورود
به مبح

حضرات خمس میشود که خود مراتب و سایههای وجود هستند.

بهره گرفتن از تمثیلهایی همچون نور و خورشید ،حروف و اعداد ،ناور و آیناه و دریاا و ماوج
برای تقریب ذهنی است که این دو در تشریح وحدت وجود به کار گرفتهاناد کاه البتاه اولاب ایان
مثالها را ابن عربی در جاهای مختلف فصوص الحکم خود آورده است.
مبح

تجلی به عنوان یکی از مباح

مهم عرفان نظری نیز بسیار مورد توجه ایان دو اندیشامند

عارف است .تعریف ارائه شده از سوی جامی و به تبع او فیض کاشانی تعریف خااص مکتاب ابان
عربی میباشد .انواع تجلی از نگاه این دو تحت عنوان تجلی ویب یا همان فیض اقدس «تجلی ذات
احدیت برای خود در صور اعیان ممکنات» و تجلی شهادت یا تجلی اسما یا فیض مقادس «ظهاور
اعیان ثابته در عالم خارج» مطر شدهاند .فیض کاشانی ،تجلی اول را منبع
حدی

از حب ذاتی میداناد و

کنز مخفی را اشاره کننده به این حب ذاتی میشمرد .جامی و فیض کاشاانی بارای اشایا در

حالت عدمی خود نیز وجود علمی قائلاند .این تقریر که دیدگاه آنها را بسیار به هم نزدیاک کارده،
همان اندیشه اعیان ثابته ابن عربی است .این اعیان که موقعیت وجودی واساطه «باین حاق مطلاق و
اشیا محسوس» دارند در ارتباط با ذات مطلق ،حالتی انفعالی و در پیوند با حضرات نازلتر از خود،
جنبه فاعلی دارند.
آنچه در تفکر فیض کاشانی در توضیح مباحا

عرفاان نظاری چشمگیراسات تشادید رویکارد

اخباریگری وی است .از این رو وی در توضایح مطالاب مطروحاه خاود باه آیاات قاران و کاالم
پیامبر(ص) و ائمه(ع) استناد میجوید.
در نهایت آنکه فیض کاشانی وامدار اندیشه شارحان ابن عربی ،بویژه عبدالرحمن جامی اسات و
در حیطه وجودشناسی میتوان ردپای اندیشههای عبدالرحمان جاامی ،شاار برجساته مکتاب ابان
عربی در قرن نهم هجری قمری را در افکار مالمحسن فیض کاشانی جست.
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 -1عالمااه سااید محمدحسااینطباطباااییتبریاازی( 1412-1721ه.ق ).در توضاایح ایاان حاادی
فرمودهاند « توحید حق سبحانه به حسب اخاتالف افهاام ،ظااهری دارد و بااطنی ،ولای بار حساب
حقیقت هر دو مرحله به یکدیگر بر میگردند .حق سابحانه در مرتباه ظااهر حاس و وهام و عقال
موصوفی است که قابل رؤیت نیست ولی به حسب واقع موجودی است که به واساطه احاطاه ذاتای
خود زیر پرده خفا نمیرود (ابن بابویه.)11 1788 ،
 -2در خصوص تداعی اندیشه متأثر شدن از صدرالمتالهین که در جایگاه اساتاد فایض کاشاانی
میباشد باید گفت که این مهم به حداقل در سه جا از کتااب کلمااتالمکنوناه دیاده مایشاود کاه
عبارت اند از عدم همراهی فیض کاشانی با نظر استادش درتفاوت داشتن تعین و تشخ

از مشاهده

وجود مطلق (فیض کاشانی ،)72 1791،اتفاق رأی با مالصدرا بر عدم جاواز تحقاق ماهیات بادون
وجود (همان) و توافق با صدرالمتالهین در مساله کالمی عینیت ذات با صفات که در ماورد اخیار از
اندیشه استادش با عنوان «قال بعض اهل العلم» (همان  )77یاد میکند.
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Abstract
Nurdin Abdul Rahman Jamy- famous ninth-century Sufi poet Islamic
calendar by the writings and commentaries of Ibn Arabic school in
explaining a significant impact on the spread and persistence of schools in
Iran. He thought in the works of Ibn Arabic, as one of the top exponents of
this school is an important issue. As described in the Nqdalnsvs Hekam as
per description Alfsvs role and also wrote a commentary on Hekam.
But the influence of the teachings of the cup on the Iranian thinkers, the
question comes to mind whether the unity of existence - as the most
important teachings of Ibn Arabic thought in theoretical Sufism as the
goblet as follows, in the writings of Faiz Kashani Reflective or not?
This descriptive comparative study plans, the possibility that the teachings
of the cup thinking about ontology reached Faiz Kashani criticized by
relying on texts and words Almknvnh examine and analyze

the

comparison between the ideas of Heroes and grace Kashani, trace Jami
ideas about ontology can be seen in the writings of Faiz Kashani.

Key words: Ontology, pantheism, Jami, Fayz Kashani, comparative
mysticism
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