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  مقدمه - 1- 1

آدمی تشنۀ شناخت و آگاهی است و آرزوي دست یافتن به مجهوالت فراوانی را دارد از مسائل مهمی 

ر به مهر براي اوست، مسائل مربوط که انسان در درج ة اول، اهمیت آن را حس می کند و همانند رازي س

این اسـرار   تالش براي کشفبه نظام کلی عا لم و جریان عمومی جهان و رمز هستی و راز دهر است و در 

حکما به تامل پرداخته و آراي ارائه کرده اند؛ ولی عرفا به واسطه مشاهدات خـود تبیـین دقیـق    است که 

  تري از هستی و مراتب آن ارائه کرده اند.

میان نظریات و شناخت عرفانی و دیگر مباحث ذوقی که از فلسفه نو افالطونی در میان مسـلمانان   از

رواج یافته، موضوع وحدت وجود است که بیش از هر چیز توجه صوفیان را به خود جلـب کـرد و پـس از    

عده اي از  .گیدر حوزه عرفان اسالمی شکل گرفت جریان فکري و عرفانی بزرانتشار و نفوذ این عقیده یک 

بزرگان صوفیه سرمست بادة وحدت گشتند و بعضی از آنان حالت جنون به خود گرفتند به ویژه هنگـامی  

مقدمه اي بر مبانی (که با مسئله فنافی اهللا نیز آمیخته گردید و به صورت یک عقیدة تند و افراطی در آمد

  .)52عرفان و تصوف، ص 

 شاید. میرود شمار به اسالمی عرفان و تصوف تاریخ در شخصیتها مهمترین از یکی بیشک عربی ابن

 او مخالفان و موافقان دایرة اندازه این تا که گرفت سراغ بتوان اسالمی فرهنگ تاریخ در را شخصیتی کمتر

 تابعان و مریدان هم شد؛ برانگیز مناقشه یافت، راه اسالم جهان کجاي هر به او ۀاندیش. باشد گسترده

 جهان جمله از اسالم جهان نقاط دیگر در. کرد پیدا سرسختی مخالفان و منتقدان هم و یافت وفاداري

 اسالمی از اسالم، القراي ام از دور ۀمنطق این مردمان. است بوده حاکم وضعی چنین کمابیش نیز ماالیی

 منطقه این شدن اسالمی در اصلی نقش تصوف هاي طریقه و صوفیان اساساً. اند میکرده تبعیت عارفانه

 خصوصاً عربی ابن مکتب تأثیر تحت بسیار) قادریه مانند( ها طریقه این از شماري.  بودند کرده ایفا

  . داشتند قرار  او » وجود وحدت«ۀنظری
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  بیان مسأله - 2- 1

کتاب  آثار مختلف خود از جمله در و قائلین به وحدت وجود است،  هابن عربی که از سران صوفی

بدان که حقیقت وجود یکی است و تعدد و «د: نویسکرده و می حتصری نیز به وحدت وجود »هالمعرف«

، بیومی( ».یابدکند تعدد و تکثر میکثرت در آن راه ندارد و به لحاظ تعینات و تجلیاتی که پیدا می

1389 :47.(  

گوید که از که در معرفت مقام توحید است، می »فتوحات مکیه«از  72ابن عربی در باب همچنین 

پذیر نیست، زیرا اثبات آن مستلزم دوگانگی و شرك است، اثبات وحدانیت رفا اثبات توحید امکاننظر ع

براي حق تعالی بدین معنی است که ذات حق فاقد وحدانیت است و وحدانیت از طریق اثبات بر آن 

گردد، در صورتی که وحدت حق وحدت ذاتی است یعنی وحدت عین وجود حق است و با عارض می

کند، گردد، بنابراین موحدي که وحدت را براي حق اثبات میوجود حق، وحدت او نیز اثبات می اثبات

اثبات او مستلزم دو نوع وحدت براي حق تعالی است: وحدت ذاتی حق و وحدتی که موحد آن را اثبات 

ناظر به نظر ابن عربی در اینجا . )527 /3ج  : 1388 ،ابن عربی( .کند و این دوگانگی و شرك استمی

 ،بیومی». (داثبات التوحید افساد فی التوحی«گویند: یکی از اصول مهم در عرفان اسالمی است که عرفا می

1389: 52(.  

ابن عربی در اینجا تصرح می کند حقیقت هستی واحد است و کثرت و تعدد در آن راه ندارد و اگر در 

ن کثرت در حکم عدم است و در نتیجه شود، کثرت نسب و احکام است و ایهستی کثرتی مشاهده می

  )268 /4ج  : 1388 ،ابن عربیحقیقت هستی از آنِ حق است (

اللهم انی «  شریف سحر ذیل توضیح این قسمت از دعاي، سحر شرح دعايدر امام خمینی (ره) نیز 

به  تر و بدان که وجود هر چه بسیط«فرمایند:  می» اسئلک من جمالک باَجمله، و کل جمالک جمیل...

تر خواهد بود و اشیایی که در اش بر اشیاء متضاد تمام تر و احاطه تر باشد کثرات را شاملوحدت نزدیک

اتند و در گردهم، و اشیایی که در عالم  اند و از یکدیگر جدا هستند در عالم دهر مجتمع عالم زمان متفرق

ی که در نشئه اولی با یکدیگر اختالف خارج متضاد و ضد یکدیگرند، در وعاء ذهن مالئم همدیگرند و اشیای

ها هر چه به عالم وحدت و دارند در نشئه آخرت با هم متفقند. همه اینها به آن جهت است که ظرف

تر باشد وسعتشان بیشتر خواهد بود. بنابراین، آن حقیقت وجود که از همه تعلقات مجرد بساطت نزدیک

گونه شائبه و عین وحدت و نور محض است که هیچ الحقیقهبسیط ،است و عین وحدت و صرف نور است
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ها هم نیست. و یک از آنظلمت، عدم و کدورت نقص در او نیست و از این رو همه اشیاء است و هیچ

صفات متقابله به وجود واحدي که از کثرات عینی و علمی مقدس است در حضرت کبریاییش موجودند و 

لی) در عین ظهورش بطون است و در بطونش ظهور، در از تعین خارجی و ذهنی منزه، پس او (تعا

خداي تعالی به  ... رحمتش غضب نهان است و در غضبش رحمت، پس او است لطیف قاهر و ضار نافع

حسب مقام الهیت همه صفات متقابله را مانند رحمت و غضب، بطون و ظهور، اولیت و آخریت، سخط و 

به واسطه قربش به آن حضرت و نزدیک بودنش به عالم رضا مستجمع است و انسان که خلیفه او است 

وحدت و بساطت با دو دست لطف و قهر حضرت حق آفریده شده است و به همین جهت است که خلیفه 

جمالک فی  است مستجمع صفات متقابله است و ...» مستخلف عنه«اهللا هم چون حضرت باري تعالی که 

پس ظهور عالم و نورانیتش و بهایش از جلوه جمال است و  کل الحقایق سایر و لیس له اال جاللک ساتر

مقهوریت او در شعاع نور آن حضرت و سلطنت کبریائی حق از جلوه جالل است و جالل بوسـیله جمال 

  ).51ـ  49: 1359(موسوي خمینی، » و جمال بوسیله جالل مختفی است ظاهر شده

صراحت طرح نمموده است و امام هم به تبع او اثار و ثمرات نظریه وحدت وجودي که ابن عربی به از 

نـاظر بـر درجـات و     »حضرات خمس«است. » حضرات خمس«، بحث به شزح و تبیین آن پرداخته است

حضـرت  د. باشـ مقامات وجود مطلق و مراتب کلّی هستی است که محل ظهورات و تجلیات حق تعالی می

) و در اصـطالح، مراتـب کلّـی    197: 14ج ،1414در لغت به معناي نزدیکی و قرب اسـت (ابـن منظـور،    

حضرات خمس، مراتب کلّی هستی است که ناظر بر درجات و مقامات وجود مطلق بوده « هستی را گویند.

        گونه برشمرد:توان مختصراً اینباشد. این مراتب را میو محل ظهورات و تجلیات حق می

  )24: 1595، میالپوري فخري». (کاملانسان  - 5ملک،  - 4ملکوت،  - 3جبروت،  - 2الهوت،  - 1

رشـد یافتـه و تبـدیل بـه      یوع یافـت شج و اوي رودر مکتب  مفهوم حضرات خمسه پس از ابن عربی

ي به زعـم نویسـندگان دانشـنامه   ت. اس» حضرات خمس«شد، مفهوم  کلیدي و مهم در عذفاناصطالحی 

ي مصطلح آن مطرح نمود، هـر چنـد   جهان اسالم، اصطالح حضرات خمس را اولین بار ابن عربی به شیوه

. و این صدرالدین قونوي بود که نخستین بـار بـه ابـداع واژگـان آن پرداخـت      نامی از حضرات خمس نبود

) البته بعید نیست بتوان در این مسـئله تردیـد کـرد، زیـرا هـر چنـد       543: 13، ج1372، آملی جوادي(

و نیـز برخـی رسـائل     الحکمفصول  و  ت مکیهفتوحااصطالح مذکور در دو کتاب معروف ابن عربی؛ یعنی 

و... نیامـده اسـت،    إنشاء الدوائر، العقلۀ المستوفز، التدبیرات اإللهیۀدیگر او که در دسترس ماست؛ از جمله 
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اما با این حال ممکن است او این اصطالح را در سایر آثار خود که بسیار پرشمار بوده و برخی از آنها نیـز  

نویسد: می» فصوص الحکم«عفیفی در یکی از تعلیقاتش بر کتاب  .د، به کار برده باشدهنوز منتشر نشده ان

نامد و رویـاي صـادقه را از   ها را حضرات خمس میکند و آنابن عربی، وجود را به پنج مرتبه تقسیم می«

، 1370ابن عربی، ». (دمظاهر یکی از این حضرات که مراد، حضرت خیال یا حضرت مثال است، می پندار

74(  

نیز می نامنـد، عـالم حضـرت غیـب مضـاف      » عالم مثالی«عالم ملکوت یا عالم مثال که گهگاه آن را 

  نزدیک به 

عالم المکوت، عالم «نویسد: باشد. ابن عربی میشهادت مطلق است که جایگاه مثل و معانی غیبی می

ي میـان  ) این عالم واسطه129: 2، ج1388ن عربی، (اب .»المعانی و الغیب و اإلرتقاء إلیه من عالم الملک

گویند و اهل می» عالم مثال« عالم جبروت؛ یعنی مجردات و عالم ملک؛ یعنی اجسام است که حکما بدان 

  ) 52: 1370می نامند. ( جامی، » برزخ«شریعت آن را 

بـه  «مـی دهـد:   گونه توضیح را در اصطالح عرفان اسالمی این» حضرت«ي امام خمینی وجه تسمیه

شود. بنـابراین عـوالم،   اعتبار حضورش در مظاهر و متقابالً حضور مظاهر در نزد آن، بدان حضرت گفته می

اند؛ بدین لحاظ بر ذات من حیث هی به دلیل عـدم ظهـور و حضـور آن در هـیچ     محاضر و مظاهر ربوبیت

ي غیبـی  ذاتـی و رابطـه   شود. اما مقام غیب احدي بر حسب اسـماي محضر و مظهري، حضرت گفته نمی

-ي سرّ وجودي غیبی برقرار است، داراي اسم و مظهور و ظهور مـی احدي میان آن و موجودات به واسطه

  )31ق: 1410خمینی،  موسوي( .»باشد

حضرت غیب  -1کند: گونه تبیین می، حضرات خمس را اینشرح فصوصامام خمینی در تعلیقات بر 

ي خاص غیبی با ی که عالم آن، سرّي است وجودي که رابطهمطلق؛ یعنی حضرت احدیت اسماي ذات

 - 2باشد. حضرت احدي دارد و کسی از کیفیت این رابطه که در علم غیب خداوند، پنهان است، مطلع نمی

حضرت غیب مضاف نزیک  -3حضرت شهادت مطلق؛ عالم آن، عالم اعیان در حضرت علمی و عینی است. 

 -4ي غیبی اعیانی است. دارد و عالم آن، وجههسماء را عرضه میي غیبی ابه غیب مطلق که وجهه

ي ظاهري ي ظاهري اسماء بوده و عالم آن، وجههحضرت غیب مضاف نزدیک به شهادت همان وجهه

خمینی،  موسوي(باشد. احدیت جمع اسماي غیبی و شهادتی؛ عالم آن، کون جامع می - 5اعیانی است. 

  )32- 33: ق1410
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  همیت تحقیقضرورت و ا - 3- 1

وحدت و یا کثرت در وجود از دیرباز در تاریخ اندیشه بشري محل بحث و نزاع بوده » وجود«بحث از 

و به  دادهحکم قطعی به کثرت در نظام وجود  یاست. بسیاري در اثر مواجهه با کثرات خارجی و عینی

. اما در نقطه به شمار آورده اند شوند و وجود اشیاء را حقایقی متباین از یکدیگر می  تعبیري قائل به کثرت

مطرح است که در آن حکم به یگانگی و یکپارچگی در نظام » وحدت وجود«مقابل این نظر، اندیشه 

ها و  شود. این نظریه از منظرهاي متفاوتی مطرح شده است تا جایی که طرح این بحث از نحله هستی می

وحدت «شک شناخت ابعاد مختلف بحث از  بی .در تعارض و تناقض با یکدیگر استمکاتب مختلف، گاه 

نیازمند تحقیق فراوان در اندیشه بزرگان است که در علم  ...و تمایز آن از همه خدایی و حلول و » وجود

چه در آن است تجلی ذات حق  اند. در اندیشه ایشان، عالم و آن و عمل به حقیقت این مسئله دست یازیده

حضرت حق هستند که نه تنها کثرت آنها وحدت آن حقیقت واحد است و همگی مظاهر وجودي و عینی 

  ت.ه موید و موکد آن اسلککند ب دار نمی را خدشه

  سؤاالت پژوهش - 4- 1

  دارد؟ تحقق چگونه هستی نظام در وحدت خمینی (ره) امام ابن عربی و حضرت  دیدگاه از

 وحدت با کثرت يرابطه اصوال شود؟ ومی تبیین چگونه وجودي وحدت نظام در کثرات جایگاه

  است؟ توجیه قابل وجوددر دیدگاه دو عارف چگونه

  است؟ نحو چه به عوالم مختلف از حق تمایز و هستی مراتب میان در حق ذات جایگاه

  پژوهشاهداف  - 5- 1

 نظام وجود در در باب تحقق وحدت )ره( خمینی امام ابن عربی و حضرت  دیدگاه بررسی و تبیین

  هستی.

وجود در دیدگاه دو  وحدت با کثرت يتوجیه رابطه و وجودي وحدت نظام در کثرات گاهتبیین جای

  عارف.

ي خلق در اندیشه از حق تمایز و هستی مراتب میان در حق ذات ي چگونگی جایگاهبررسی و مقایسه

  امام خمینی (ره) و ابن عربی.
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  پژوهشفرضیات  - 6- 1

 تجلیگاه را جهان و دانسته حق حقیقت مظهر را هستی لمعوا خمینی و ابن عربی، هر دو، سراسر امام

آن  تجلی و تفصیل مقام در کثرات و واحد عین یک یکسره عوالم ایشان نظرگاه از بلکه داننداو می ذات

 واحدند. عین

 این شئوون اطوار و و امواج همانند مخلوقات و کثرات و دریا مانند حق وجود هر دو عارف، نظرگاه از

 ها،آن میان تمایز وجودي بوده، و حقیقی ارتباط امام نظر در خلق و حق ارتباط نحوة فلذا ددریا هستن

 عزلی.  نه است وصفی و بینونت تمایز

-وحدت شناخته می به کثرات اتصال يسرحلقه عنوان به الهی اسماء هر دو عارف فکري نظام در

سان عوالم و بدین سازندمی آشکار نیتعی کسوت در را حق ذات عین عینی، اسماء جایی که شوند؛ تا

  بود. نخواهد حق حجاب حق، براي مظهریت دلیل به او نظر در مختلف

  پیشینه تحقیق - 7- 1

 مورد در نیز بسیاري تحقیقات ي تاریخیِ وسیعی برخوردار است؛ فلذاوجود از گستره »وحدت« بحث

، هر کدام به طور جداگانه، از منظرهاي البته نظرات امام خمینی و ابن عربی است. رسیده به انجام آن

  شود:ها اشاره میگوناگون مورد تحقیق و تفحص محققان قرار گرفته است که در زیر به برخی از آن

ي وحدت وجود از دیدگاه ي نظریهمقایسه«ي دکتري خود که با عنوان نامه) در پایان1381کاکایی (

یت مدرس نوشته است، تالش کرده است تا نظرات این دو در دانشگاه ترب» ابن عربی و مایستر اکهارت

ي وحدت وجود و خداوند نشان دهد. وي در قسمتی از عالم بزرگ دنیاي اسالم و مسیحیت را درباره

شمرد و طالب وحدت با اسما اهللا ابن عربی وصول به ذات را غیرممکن میکند که: ي بیان مینامهپایان

خداي ابن عربی از این نظر با خداي ادیان ابراهیمی . عرفان ایجابی است عرفان ابن عربی. است نه ذات

کند و در پی آن است که با ابن عربی در مورد خلق همواره جانب عبودیت را حفظ می. تر استنزدیک

براي ابن عربی، نه اثبات  در اثبات نظریه وحدت وجود، مساله مهم. اقتدا به محمد (ص)، عبداهللا باشد

لکه توجیه کثرت است. در اثبات وحدت و توجیه کثرت، ابن عربی از چهار طریق حس، عقل، وحدت، ب

-شود. در این میان، ابن عربی بر خیال و شرع بسیار بیشتر از عقل تاکید میخیال (شهود) و شرع وارد می

دت وجود وح يرسد که نظریهمی در توجیه عقالنی وحدت وجود، به این نتیجهابن عربی سرانجام . کند

که جمع اضداد و اجتماع نقیضین را در بر دارد. لذا ادراك آن در طور  »پارادوکسیکال«اي است نظریه
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- ها به انحا گوناگون در جهانشمرد. این پارادوکس »طوري وراي طور عقل«عقل نیست بلکه باید آن را 

  د.انجاممی» لوبحیرت مط«کند و در مورد ابن عربی به یک نوع بینی وحدت وجودي ظهور می

-وحدت وجود و وحدت شهود در عرفان نظري محی«اي که با عنوان نامه) در پایان1391شریعتی (

 -1قائل به دو نوع وحدت است: ابن عربی «دارد که: نوشته است، اقرار می» الدین بن عربی و امام خمینی

لوهیت یا احدیت الکثره. وحدت در وحدت ا - 2کند و وحدت ذات که از آن با عنوان احدیت الذات یاد می

ت، وحدت در وجود است و وحدت در ناحیه ذا -که مجمع اسماء و صفات حق تعالی است، ناحیه الوهیت

وحدت در ناحیه شهود است. وحدت وجود براي ابن عربی  ،اسماء و صفات و ظهورات است که سواي

کند. هر چند براي ت الکثره از آن یاد میهمانا وحدت اسماء و ظهورات االهی است که او با عنوان احدی

چراکه تجربه نفسی وحدت وجود  ؛بایست اکتفا کردتبیین وحدت شهود ابن عربی تنها به شهود ذات نمی

شود فلسفی متوجه آن است براي او امري شهودي است. گرچه او براي بیان آن ناچار می که تقاریر عمدتاً

وحدت ذات، حقیقتی منحصرا شهودي و وحدت الوهیت، حقیقتی  از این شهود فاصله گیرد. بنابراین،

شهودي است. امام خمینی نیز همچون ابن عربی میان وحدت ذات و وحدت وجود قائل به  - علمی

شمرند و وحدت ها بر میتمایزند. وحدت وجود را در مرتبه الوهیت و حاصل جمعیت اسماء و اعتدال آن

شناسی براي هر دو کنند. هستیبه حجب اسمائی و صفاتی تلقی میذات را حاصل تنزه و تعالی از شائ

گردد و او در اش در میدان شهود عارف نمودار میکرانگیعارف نوعی معرفت شناسی است. وجود در بی

گونه که در تجلیات وجود نیز محدودیتی نیست. وجود از آنِ این گستره هیچ محدودیتی ندارد. همان

  ».تعارف اس خداوند و شهود از آنِ

ي وحدت و کثرت وجود از دیدگاه رابطه«) در تحقیق خود که با عنوان 1393جعفري میدانسر (

که آیا بر جهان نوشته است، تالش کرده است تا به این پرسش پاسخ دهد » مالصدرا و امام خمینی (ره)

؟ وي ت و یا بر عکسوحدت حکم فرما است یا کثرت؟ آیا آنچه هست واقعاً یکی است و کثرت موهوم اس

رت، امر واقعی است و وحدت موهوم است و این ذهن بشر کث«در پایان به این نتیجه رسیده است که: 

کند. حکما و بزرگان اسالمی از جمله صدرالمتألهین ها انتزاع میکثرت است که وحدتی از این

-بسیط يو تشکیک وجود، قاعدهشیرازي(ره) و به تبع ایشان امام خمینی(ره) بر اساس اعتقاد به اصالت 

الحقیقه، وحدت ذات باري تعالی، علّیت و فاعلیت مطلق ذات ربوبی و تفسیر آن به تجلّی و تشأن و قاعده 

ترین رویکرد در این موجودات کثیر را با علت واحد تبیین کنند. مهم ياند تا رابطهکوشیده» الواحد«
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- که هم داراي جهت وحدت و هم جهت کثرت است، می زمینه بررسی مصادیق و عملکرد نخستین صادر

  ».باشد

بوده آن بر» وحدت وجود از دیدگاه امام خمینی (ره)«ي خود با عنوان نامه) در پایان1388تاجیک (

است تا با بررسی آراي عارف کامل، حضرت امام خمینی(س) به بازکاوي این اندیشه در منظر امام بپردازد 

له به نمایش بگذارد. و نشان دهد که از دیدگاه حضرت أبا این مس مواجههام را در اي ام و ساختار اندیشه

ها حاضر وجود از غیب و شهود مظاهر ذات یگانه حق است و حق در جمیع آن يامام(س) سراسر دایره

  .اند ها نفس ظهور حقبلکه همه آن

گوید: می» عربی و اسپینوزا وحدت وجود از دیدگاه ابن«) در پژوهشی با نام 1389( محمدي آبقلعه

ابن عربی جهان را خیال اندر خیال . ي احدیت غیر قابل شناخت استر عرفان ابن عربی خدا در مرتبهد

داند. در عرفان ابن عربی خدا جهان را خلق کرد تا شناخته شود. جهان و آفرینش آن داراي هدفی می

لیل معادل پانته ایزم نیست بلکه باید وحدت وجود است. در عرفان ابن عربی خدا متعالی است و به این د

  .الی وجود نامیدــابن عربی را وحدت متع

یا      حالج وجود، وحدت گذاربنیان«اي که با عنوان ) در مقاله1389ابراهیمی دینانی و جاللی پنداري (

گاه کاشان در ي علوم انسانی دانشپژوهشی مطالعات عرفانی دانشکده -ي علمیدر مجله» عربی؟ابن

 و حلول با حالج کالم و اندیشه اختالط با گاه هرچند«دارند: اند، بیان میبه چاپ رسانیده 11ي شماره

 اندیشه و ادراك و از نشانی هیچ عربیابن از پیش» وجود وحدت«که  مسئله این با طرح گاهی نیز و اتحاد،

 خود با نام که ربانی، عارف این حاالت و اقوال صالتا به توجه با اما اند،پرداخته حالج مورد در آن انکار

 وجود اصل وحدت میان ارتباط و طرف یک از کند،می یاد خویش حاالت این از برخی مورد در الجمععین

 حقیقت به شهود درك وحدت بر عالوه حالج گفت باید دیگر، طرف از وي تفکرات و بینیجهان با اساس

 وحدت ياندیشه تجلی ترینرا صریح او أناالحق توانمی که جایی تا ؛است یافته دست نیز وحدت وجود

  ».وي برشمرد وجود

در » سخن فقیه عارف امام خمینی در باب وحدت وجود«اي با عنوان ) در مقاله1384سالمی (

ترین  وحدت وجود به عنوان یکی از مهم«نویسد: می 29و  28ي ي حکمت سینوي در شمارهمجله

عرفان و فلسفه و اساس فلسفه صدرایی، در برخی از آثار عرفانی امام خمینی مطرح شده  مباحث مشترك

. 1379ه ق،2 ج شیرازي،(است. امام در کتاب شرح دعاي سحر مطابق بیان صدرالمتألهین که در اسفار
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 رابطه موجودات ،کند پس از تعریف اسم از راه قاعده بسیط الحقیقه وحدت وجود را تبیین می). 142ص

دهد و در گامی فراتر با هیچ در هیچ دانستن موجودات، در جهان  عالم هستی با ذات احدیت را توضیح می

بیند. به این ترتیب موجودات جهان که در یک نگاه خیال  جز ظهورات اسماء الهی هیچ موجودي نمی

مصباح . در اند محضند با نگاهی دیگر کثراتی است که براي ظهور وحدت بحث بسیط مختفی خلق شده

امام مراحل ظهور حضرت حق و رابطه ظهورات با مقام غیب الغیوب و نسبت اسماء و صفات با ذات  الهدایه

دارد. در این دیدگاه امام تمامی ظهورات حق را حجابی براي مقام غیب الغیوب حق  احدیت را بیان می

دارد  بیان فناي اسم در مسمی اظهار مینیز امام پس از توضیح اسماء اهللا و  سوره حمدداند. در تفسیر  می

در  .تواند از ذات مقدس حق به آگاهی ناقصی دست یابد انسان تنها از طریق مراتبی از اسماء الهی می

دارد که همه چیز با اسم رب چیز است عالم با اسم رب  همین کتاب امام در شرح معناي رب بیان می

  .»درس شود و با اسم رب به پایان می شروع می
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  فصل دوم

  یقمبانی نظري تحق
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   وجود تاریخچه وحدت - 1- 2

 فالسفه همه. کرد پیگیري سقراط از قبل فالسفه تا توان می را وجود وحدت سابقه روم و یونان در

 زیربنایی وحدتی و نظم پدیدار، جهان کثرات پس در توانند می که بودند معتقد ظاهرا سقراط از قبل

 به را ماتریالیسم نوعی ارسطو .است اختالف انگار وحدت یا اند بوده انگار ماده فالسفه این اینکه در. بیابند

: نویسد می کرده ترجمه المواد ماده به را ایشان اعتقاد مورد زیربنایی واحد آن و دهد می نسبت ایشان

 نشئت آن از و هستند آن صور اشیاء همه که است چیزي اشیاء همه اساس و اصل که بودند معتقد آنها

 آنها خواص اما است باقی آنها ماده. گردند برمی بدان اضمحالل و نابودي هنگام در سرانجام و اند گرفته

  .)118 ص ، 1384 کاکایی،(کند می تغییر

 وجودي وحدت حکیمانی اینان که معتقدند دانسته المبادي مبدء را زیربنایی واحد این دیگر عده

  .)17 ص ،همان(اند ه شد نبوت به قائل آنان وردم در حتی و آند بوده

 است مطرح حاضر حال در که شکل این با و عنوان این با و نام این به وجود کثرت و وحدت مسئله

 بحثی آنها و است نبوده مطرح بوعلی از بعد یا بوعلی و فارابی کتب در یعنی مالصدرا از قبل کتب در

 مسئله است کرده فلسفه وارد را وجود اصالت مسئله که و منبعی  ریشه همان اند نداشته عنوان این تحت

 عرفانو منابع   ها ریشه مهمترین آن از یکی که است نموده فلسفه وارد را وجود کثرت و وجود وحدت

  .است

 محیی هجري هفتم قرن در کرد عنوان نام این به را وجود وحدت مسئله که کسی اولین عرفان در

 صاحب جزم بطور هنوز ولی است بوده مطرح عرفان در وحدت مسئله الدین محیی از قبل. بود الدین

 یعنی است وجود وحدت واقعاً یا و است شهود وحدت آیا عارف وحدت که بکنند ادعا توانند نمی نظران

 می مقامی به عارف که معنا این به دارد انسانی جنبه یک صرفاً کنند می بحث آن از عرفا که وحدتی آن

 که عارفانه عشق همان بعلت عارف که است جنبه آن از این ندارد وجود چیزي خداوند از غیر هک رسد

 می نگاه چیزي هر در و ببیند تواند نمی را دیگري چیز معشوق جز است بینی تک عشق خاصیت قهراً

 شعبه که وجود مسائل این کم کم الدین محیی دوره از بعد وقت آن بیند می را معشوق از اي چهره کند
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 سوي به عرفان از بابی یک قهراً هم بعد داشت کالم در و اشراق فلسفه در و مشاء فلسفه در مختلفی هاي

 وحدت مسئله به که آنچه پس درآمدند خاص شکل یک به مالصدرا فلسفه در اینها وقت آن و شد باز او

 فلسفه در که ديوجو وحدت مسلم بطور یعنی دارد عرفانی اي ریشه شک بی شود می مربوط وجود

 این هنرش منتهاي مالصدرا نیست مالصدرا ابتکار و است آمده عرفان از که است همان است مالصدرا

  .باشد قبول قابل کامالً هم فلسفی فکر نظر از که بریزد محکم فلسفی هاي پایه آن براي توانسته که بوده

  وجود وحدت - 2- 2

 و بحث محل همواره که استفلسفه  نیز و عرفان حوزة مباحث اصولی ترین از یکی»  وجود وحدت«

 به »وجود وحدت« و» کامل انسان«آموزة  دو که به طوري بوده، طریقت اهل و نظران صاحب بررسی

  .است شده شناخته صوفیان تعالیم محورهاي و ارکان عنوان

 وجود ندخداو جز که حقیقتی است این شده، مطرح عبارت این مفهوم بیان در خالصه طور به آنچه

 با وجود وحدت موضوع ، الربوبیه شواهد کتاب ۀدر حاشی اما نیست، خدا جز هست، آنچه هر و ندارد،

 این مبحث دشواري هاي فهم در حدي تا را ما آن، در تأمل که شده تشریح و مفصلتري، بیشتر جزئیات

 و وجود کثرت یا وحدت« مورد در مختلف عقیدة چهار کتاب، این در. می کند یاري عرفان، بنیادي

  :است شده بررسی میدهد،  تشکیل را آنها به معتقدان توحید زیربناي که » موجود

 موجود کثرت و وحدت وجود. 2 است؛ » عوام« توحید واقع در که موجود کثرت و وجود . کثرت1

 وحدت. 3 می شود؛ محسوب » خواص« و توحید است، وجود به منسوب ماهیات کثرت آن، از منظور که

 که نیست بیشتر موجود و وجود یک که دارند اعتقاد آن، بنابر و است  صوفیان اعتقاد که موجود و وجود

 در موجود و  وجود وحدت. 4 باألخره و است » أخص«توحید این، و است، شده مقید قیود اعتباري با

 و نقص و کمال در دمتعد درجات و داراي مراتب اما نیست، انواع داراي وجود که معنی این به کثرت عین

  ). 521 ص ،1389ابراهیمی، .(است » أخص الخواص«توحید این و است،... و تأخر و تقدم

 را آن میتوان که نظري است شده، آورده آن براي که توضیحی به توجه با چهارم، نظر گفت باید

 ارآث در که است وجود وحدت معانی از سنخی یکی وحدت. ساخت مطرح سنخی وحدت عنوان تحت

پذیرفته  را آن سبزواري هادي مال چون اندیشمندانی و گرفته، مورد توجه متعالیه حکمت پیرو ۀفالسف

 مایستر و ( ابن عربی» است سازگار وجود بودن مشکک به قول با«مفهوم  این در وحدت وجود اند؛

  .است وجود درجات و از مراتب سخن نیز اینجا در که چنان ،) 73 ص ،1342، اکهارت
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One of the key topics in Islamic mysticism, discussion derives unity in 

different worlds. Imam Khomeini's theory of the unity of being and intuition 

is remarkable. In this thesis, the concept of key words in the field of research 

and then clarify concepts, background of the conflict presented.  Imam 

Khomeini believed in the personal unity (oneness and unity manifested try) is. 

He believes the fact that a) the source of all perfection and charity. Without 

him there is not imaginable b) of all is simple and combines it does not start. 

C) complete and has all the names and attributes of all. D) existence and non-

existence is not in his way. Unity tried to Imam Khomeini In fact, he is 

described Ebne Arabic and function 
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