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  چكيده
خ به سدارد؟ در پاها   آن از آفرينش موجودات، چگونه ارتباطي باپسخداوند 

 و معتقدند كه جهان پس از اند هرگونه ارتباط را نفي كردهبرخي  ،الؤاين س
 به وجود ديگرگروهي . دهد مي به كارش ادامه ، خودي ، جداي از آفرينندهپيدايش

افالطون و برخي از . اند رابطه ميان خالق و مخلوق اذعان دارند كه خود چند دسته
اشاره  صانع و مصنوع ي به رابطه ،هرچند به شكل متفاوت ،متكلمين مسلمان

رواقيون .  است  ارسطو اين رابطه را از نوع محرك و متحرك دانسته.اند كرده
 كه از جهاتي ،اند  تلقي كرده نفس و بدني ن را همان رابطها و جها خدي رابطه

افلوطين سخن از فيضان و .  ديدگاه برخي از عرفاي مسلمان استهمگون با
هاي مختلف كالمي،   كه در نحله، صادر و مصدر به ميان آورده استي رابطه

ز نوع ني حلول و اتحاد ي رابطه .ثير فراوان داشته استأ تخر،أمت فلسفي و عرفاني
  .استه ي از صوفيمذهب نصارا و جمع كه منتسب به ،ديگري از اين ارتباط است

ري  ديگي  گذشته، به تبيين رابطههاينظرو نقد اين نوشتار ضمن بررسي 
پردازد و نشان  ميدر قالب وجود رابط و مستقل هايش  ميان خداوند و آفريده

 به ،ود رابط و مستقل است وجي  خالق و مخلوق از نوع رابطهي دهد كه رابطه مي
 عين ربط به خداوند هستند نه موجودات مستقلي كه مرتبط اي كه مخلوقات گونه
استقالل برخوردار نوعي  از ، در مقابل خداوند، در غير اين صورت چون،باشندبا او 

ناي حكمت ب كه بر م،اين ديدگاه. پذيرفتني نيستخواهند بود و چنين چيزي 
  .هاي وحياني نيز سازگار است است، با آموزهمتعاليه شكل گرفته 
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  مقدمه .1

 ي مــسأله دو ،دگاريــ آفر مخلوقــات بــاي هرابطــچگــونگي نش و ي آفــري هبحــث از نحــو
. ق شـود   تحقيـ  ها  ي آن   دربارهجداگانه  سته است   يشا،  ديگرند  گرچه مالزم يك   ند كه ا  متفاوت

هـايي ماننـد      جا سخن از فاعليت     در آن  كه ، فاعليت خداوند است   ي   نحوه ي  باره بحث در  ييك
 مختلـف   يهـا    نحلـه   و آيـد  ، بالتجلي و مانند آن به ميان مـي        فاعليت بالقصد، بالرضا، بالعنايه   

 فاعليت خاصي را براي     ، و هر كدام بر مبناي خود      اند   به آن پرداخته   ي و عرفان  ي، فلسف يكالم
كيفيـت ارتبـاط    كه سـخن از      ،در بحث ديگر  . اند  قايل شده   در مقام ايجاد ممكنات    ات حق ذ

شـود كـه آيـا خداونـد      ال روشن مـي ؤ پاسخ اين س پس از خلقت است،خالق و مخلوق ميان  
دهند   نيز به كار خود ادامه مي     ها     آن  است و  به حال خود رها كرده    پس از ايجاد،     را   مخلوقات

 حيات  ي  همتا دارند، در ادامه    ات در پيدايش خود نياز به آفريدگار بي       طور كه موجود    همان يا
   نيز به همان اندازه به او نيازمندند؟

 وگرنـه نتـايج ايـن       ،هاسـت  تفاوت و تفكيك اين دو مبحث در مقام تحليل محتوايي آن          
گونـه كـه     سازد كه در مقام تحقق و تكـوين، همـان            ما را به اين حقيقت رهنمون مي       نوشتار

يدايش عالم به خالق وابسته است، بقاي آن نيـز مـستلزم عـين ربـط بـودن آن بـه خـالق                       پ
  .خويش خواهد بود

ا يـ  ي فلـسف  ياهـ  ك از مكتـب   يـ هر. رسد ميستان  ونان با ي قبل از     اين بحث به   ي سابقه
از موضـوع   ايـن   . نـد ا  شنهاد كـرده  يان خالق و مخلوق پ    ي م  را ي خاص ي  ه رابط ي و عرفان  يكالم

 وجـودي نامتنـاهي     ،يك طرف اين رابطه   در   زيرا   ، برخوردار است  يخاصفت  پيچيدگي و ظرا  
طـرف  در   د و ينما  يار دشوار م  ي آن با موجودات بس    ي  درك رابطه  ،به همين جهت   و   قرار دارد 

 و در    موجوداتي هستند كه بدون ارتباط با خالق خود قوام و دوامـي ندارنـد              ،رابطهديگر اين   
اين معنا را بـه   ارتباط ي  زيرا واژه   او،  با مرتبطخداست نه   عين ربط به    ها     آن  هستي ،حقيقت

ود و حـال  شـ   لحاظ مي ها     آن  يك استقاللي براي   ، كه سواي اين ارتباط    سازد ذهن متبادر مي  
ربـط و تعلـق     هـا      آن  و  نادرسـت اسـت    كه خواهيم گفت چنين استقاللي براي مخلوقـات        آن

   .محض به آفريدگار خود هستند
از س پـ م و  يكنـ   ي مـ  ين خصوص ابراز شده بررسـ     يكه در ا  را   يختلف م يها دگاهيابتدا د 

 و در   م پرداخـت  يجـستار خـواه   ن  ين ارتباط از نظرگاه ا    ي ا ي  ن نحوه يي هركدام، به تب   يابيارز
  .شود يان ميبات قرآن ي آن با آي سازگار،تينها
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  مصنوعصانع و . 2

  رار ـقان برـا و جهدـان خيم) م .ق 348 اي 347 - 428 اي 427(ه افالطون ـ كيا هـرابط
 ازشان ي ا.ه وجود دارديشده از مواد اول ختهك سازنده با سايان ي است كه ميا  رابطه،سازد يم

 خـالق از عـدم   2جهـان در نظـر افالطـون      1صـانع . دهد يه م ياراانگار    انسان يديدگاه ،خلقت
 و ارتباط خدا را بـا     ا. بخشد ي جاودانه، ماده را صورت م     ي سرمشق و الگو   ي بلكه از رو   ،ستين

 صانع قرار دارد و در      ،ك طرف ي كه در    يطوره   ب ،كند يم م ي ترس يث عرض يك تثل يجهان در   
ـ  ين الگـو  يـ  ا يصانع از رو  . ا الگو و ماده قرار دارند     ي سرمشق   ،گرين د يطرف  ، و جاودانـه   ي ازل

اگـر  « : اسـت  ير و ازل  يناپذ  جهان زوال  ي  ه سرمشق سازند  ،به اعتقاد او  . جهان را ساخته است   
مانـد كـه او      ي نم يدي ترد ،ن صورت ي آن خوب و كامل است، در ا       ي  هباست و سازند  يجهان ز 

  . )31 :، ص10( » است سرمشق قرار داده استيه ابد آنچه را ك،جاد جهانيدر ا
ن و سرمـشق    ي نخست ي  هصانع، ماد  يعني يم و ازل  ي سه امر قد   ، افالطون يدر طرح خلقت  

ن صـفت   يتـر  مهـم . شـود  ين چارچوب اعمال مـ    يجهان در ا   خداوند بر    ي  هطري س .وجود دارد 
 مواد جهان را در قالب صـور    ،ت خود يخداوند با مش  . است االهي   تي نزد افالطون مش   وندخدا

ن يـ امـا ا  .  معمار عالم با جهان مصنوع اسـت       ي  هت نشانگر رابط  ين مش يهم. بخشد يسامان م 
ـ   يـ را ا يـ ز ،رديـ گ يرا در بر نم     آن ي خام جهان و الگو    ي  هت، ماد يمش  هـستند و در     ين دو ازل

  .اند شدهعرض خداوند واقع 
 خدا با جهـان را از نـوع صـانع و مـصنوع     ي ه رابط يز برخ ين مسلمان ن  يان متكلم يدر م 

 برهان اقامـه    ش كرده و در اثبات    ياده وصف صانع    ه ب وندخدااز   ،در آثار خويش  آنان  . دانند يم
 يورژ افالطون ي با دم  گويند  ن از آن سخن مي    ي كه متكلمي  صانعاما  ). 305 :، ص 23( اند نموده
 ازلـي  ي  مايـه  بـا دسـت   كند جهان را     يف م يافالطون توص كه   آنچهرا  ي ز ، دارد يادي ز ي  هفاصل

رند، بلكه آنان معتقدند قبل از خلقـت        يپذ ي را نم  يزين چ ين هرگز چن  يمتكلم وليسازد،   يم
 ي  هكه از ماد   ني نه ا  ، است ياع وجود نداشته است و خلقت او به نحو ابد         يزي جز خدا چ   ،عالم
  . 3جاد جهان بهره برده باشديه در اياول

 خود پـس  ي ه كه گفته شد مستلزم قطع ارتباط مصنوع با سازند ييصانع به هر دو معنا    
 .دانند يء م ي به علت را حدوث ش     يازمندين مالك ن  ي متكلم ،ن جهت ي به هم  ،از خلقت است  

 ييها آنان با ذكر مثال   . از از علت خواهد بود    ين ي ب ،پس از حادث شدن   شيء   است كه    يعيطب
 در  ).144 :، ص 29( شمارند يز م ي جهان را بدون صانع جا     يداريهمچون بِناء و بنّاء، بقاء و پا      

 و عـالم     ميان خدا و جهان پس از آفرينش ارتباطي برقـرار نيـست            ، مطابق اين ديدگاه   ،واقع
  .تواند بدون صانع به هستي خود ادامه دهد هستي مي
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  محرك و متحرك. 3

ان محرك  ي م ي  ه رابط ، خدا را با جهان    ي  هرابط) م .ق 323 - 384( ارسطو   ينظام فلسف 
جهـان  ا جهـان در نظـر ارسـطو        ريـ  ز ،ستيـ  ارسطو خالق جهـان ن     يخدا. داند يو متحرك م  

 و البته اين حركت مـستدير  ت جهان اسي محرك حركات ازلصرفاً و خداوند   4دان است يجاو
ن يـ ر ا يـ  در غ  چـون  ، نـامتحرك اسـت    ش خـود   مستدير حرك اين حركت  م .تاي اس   و دايره 
ن او محـرك    ي بنـابرا  .انجامـد   ي و به تسلسل مـ     ازمند خواهد بود  ي ن يگريبه محرك د   ،صورت
ر يـ  كـه چگونـه غ    ن سؤال يارسطو در پاسخ به ا    . د متحرك باشد  يبان كه خود  است   ينينخست

 جهـان را    ، همانند معـشوق   ،تحركن محرك نام  يا« :ديگو ي م ،شود يمتحرك علت حركت م   
ربـايي    گويي محرك اول آهـن     .)399: ، ص 9(» كند يبه حركت وادار م   به شوق زيبايي خود     

با اين   ،كند  خود جذب مي  سوي   آهنين را به     ياست كه خود به ظاهر نامتحرك است و اشيا        
  . شور و اشتياق به موجود زيباست احساس و دركجا عامل حركت تفاوت كه اين

ن معقـول   يت محض است و فعل او تعقـل اسـت و تعقـل او عـ               ي خدا فعل  ،ظر ارسطو از ن 
متعلـق  . زندب  از او سر   ، كه همان تعقل است    ،د فعل كامل  ي با ،خداوند چون كامل است   . است

ك امر كامل تعلـق     ي كامل به     موجود را فعلِ ي ز ،ستي جز خود او ن    يزي چ انديشه و تعقلْ  ن  يا
 ،كامـل ري غ يزهايحالت بالقوه وجود ندارد، پس در باب چ       رد و چون در فعل محض او        يگ يم

ن موضـوعات تعلـق دارد كـه ذات         يها به بهتـر    تين فعال يتر يعال. كند ي تعقل نم  ،اءيمانند اش 
 زنـده و     خـدا  ، عين حيات و جاودانگي بوده و به همـين دليـل           ،فعليت بالذات او  . خود اوست 

  ).401: ، ص9( جاويدان است
در  يتي مـش  ،ديـ گو ي از آن سخن م    5 محرك اول  سطو تحت عنوان   كه ار  يين خدا يبنابرا
 مراقب  محرك اولْ .  داشت ي نقش اساس  ي كه در صانع افالطون    يتي مش ؛ جهان ندارد  ارتباط با 
 ،ك معـشوق  ي همانند ، او يم در پ  يطور دا ه   بلكه جهان ب   ، ندارد يست و با آن ارتباط    يجهان ن 

  .ستدير است محرك يك حركت ازلي و مفقط و او در حركت است
  

   نفس با بدني هرابط. 4
آنـان  . داننـد  ي بـا بـدن مـ      )روح(  نفس ي  ه خدا را با جهان همان رابط      ي  ه رابط 6ونيرواق

.  هـستند  ي نفـس و خـدا هـم در نظـر آنـان مـاد              يآورند، حت  ي به شمار م   يز را ماد  يچ همه
ز يـ انگ ك كل شگفت  ي يز اجزا يچ همه« بلكه   ،ستنديز ن يمجموع جهان و نفس دو عنصر متما      

ر از  يـ  غ يزيـ  خـدا چ   .)445 :، ص 1: ج،  27(» عت و روحش خداسـت    ياست كه جسمش طب   
  .  برتر استي بلكه جوهر؛ستيجوهر جهان ن
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ك وفاق  ين  يعت است، اما ا   يل به وحدت خدا با طب     يز قا ين )م 1677 - 1632( نوزاياسپ

حـال   برده است،    عت را در حد خدا باال     ينوزا طب يرا اسپ ي ز ، است  ميان اين دو ديدگاه    يظاهر
  ). 35 و 29 :ص، ص36( عت فروكاسته استي در حد طبرا  خداي مذهب رواقكه آن

 جـان بـا تـن       ي  ه رابطـ   وجود مطلـق را بـا جهـان        ي  هز رابط ي مسلمان ن  ي از عرفا  يبرخ
داننـد و    ي نمـ  ين رابطه را اتحاد   يون، ا ي اما آنان بر خالف نظر رواق      ،)166 :، ص 22( دانند يم

   .ستي نيا روح هرگز مادين است كه جان ياعتقادشان بر ا
 خالقيت و فاعليـت  ، جان و روح را هم مادي ندانيم، طبق اين نظرگاه     اگر ،در هر صورت  

 بلكـه مـدبر     ، بدن نيـست   يا تن   ي   آفريننده  جانْ يا زيرا روح    ،ايجادي خداوند جايگاهي ندارد   
 هستي فروكاسته   ايين پ مطابق نظر رواقيون هم معلوم است كه خدا در حد مراتب          . آن است 

 خـالق بـا مخلـوق    ي منزلـه    خدا به  ي   مطابق اين نظريه، ديگر رابطه     ،به عبارت ديگر  . شود  مي
  .شود خود مطرح نمي

  

  )ضانيف(  صادر و مصدري هرابط. 5
 ديگري در خصوص ارتباط خدا با جهان نظر         )م 270 يا   269 - 204 يا   203( نيافلوط

ابـد كـه در   ي يث دسـت مـ  يك تثليكند و به  ي م طرحرا م  8ضاني صدور و ف   ي  هي او نظر  7.دارد
 ،رديـ گ ي از چند مثال كمك م  ، خود ي  هين نظر يي در تب  يو. انجامد ي م ي به عوالم طول   ،تينها

، پراكنده شدن   خيسرما گرد   «: دهد يح م ي از كمال مطلق را توض     يت تراوش هس  يكه چگونگ 
  .)21 :، ص38( »ديگرد خورش يي از روشنايا هاله  خوش از عطر ويبو

 اسـت و دو عـالم     يها همان هـست     از آن  يكيد كه   ساز  ي را مطرح م   يشان سه عالم كل   يا
 كـه   ، از مـافوق خـود     يهست. دهد ي فروتر از آن قرار م     يگري و د  يست فراتر از ه   يكيگر را   يد

 كـه   ،شـود  يده مـ  ي نام  عقل ن صادر از احد   ياول. كند يضان م ي ف ،شود يا واحد خوانده م   ياحد  
 خـود   ي كه حاصل نگرش عقـل در ورا       ،شود يدار م يح پد ا رو ي، سپس نفس     است  تام يهست

عـت  يان عقـل و طب    يـ ل م يـ  حا و نفس روح  . ديآ يوجود م ه  عت ب ي عالم طب  ،س از آن  است و پ  
 پـنج   ،هجـ يدر نت .  است ي وجود ي  هن مرتب يتر نييعت پا يي، اما طب   است  تام ي هست عقلْ. است

  . )16 :، ص38(ماده عت و ي، طبحد، عقل، روحوا: شوند يب حاصل مين ترتيعالم به ا
  ني افلوطيها شهير انديتأث. 1. 5

،  است يهوديلون  يشتگان خود همچون ف    متأثر از گذ   ين گرچه تا حد   ي افلوط ي  هشياند
  .  داشته استفراوانير ي تأث،د از خودلسوفان، عارفان و متكلمان بعي فيها شهي در اندي ويآرا

ام كنـد و تمـ     ين را به خلق از عدم مبـدل مـ         يفلوطضان ا يف) م 440 - 354( نيآگوست
 را وابـسته    ي هر مخلـوق   ،اعترافاتكتاب    در اواخر  يو. داند يعالم خلقت را مسبوق به عدم م      
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 اسـت   يلقـ ك وجود تع  يوجود جهان    ).395 - 357: ص، ص 3( داند ير محض و خدا م    ي خ به

 413 :ص، صـ 3( رسد يبه خدا م وابسته ن وجودين از ايآگوست. است» يياز او«تش  يكه ماه 
  ).432 و

و ) 35 : ، ص  36( ردپنـدا  ي م يكيعت را با خدا     يهان طب ج) م 1677 - 1632(نوزا  ياسپ
 اسـت كـه     يك هـست  يـ  فقـط كـه   ، بل هان وجود ندارد   خدا و ج   يعني ،يمعتقد است دو هست   

 ،ندستيـ گر ن يكـد ين  ي اما ع  ،خدا و در خدا هستند    زها از   ي چ ي  ههم. گردد ي و ظاهر م   يمتجل
ان يـ ت را از م   يا ثنو نوزين اسپ يابنابر. )42 :، ص 36( هستند او   ي  هان حاالت و جلو   يرا جهان يز

  . شود ي ميكي كه صادر و مصدر يا ه گونهدارد ب يبرم
وزا جهـان   نياسـپ .  وجـود دارد   ياديـ  اختالف ز  ،ني افلوط نوزا و يان اسپ ي م ،گرياز طرف د  

 يتا حـد ن ي اما افلوط،دهد ي ميون جهان جارد و خدا را در دريگ ي ميكيعت را با خدا     يطب
نوزا ي اسـپ  ي  هيگر، نظر يبه عبارت د  . نشاند ي م ي او را فراتر از هست      و دهد ي م يبه خداوند تعال  

 كـه  ي»احـد «ا يـ » واحـد «، لكـن بـا      اسـت  پذير  ن انطباق يضان افلوط يا ف يصدور  ي    هيبا نظر 
  . دارداريكند تفاوت بس يف مي توصيهين آن را با صفات تنزيافلوط

   مسلمانيان عرفا و حكماين در مي افلوطي هشياند. 2. 5
ض ي اهللا ف  يتقاد دارد كه ما سو    رد و اع  يپذ يض را م  ي ف ي  هينظر)  ق 339 - 260( يفاراب

. ستير ن يپذ ض او انقطاع  ي ف  كه يه شكل  ب ،اض مطلق است  ي ف ، خود ،باري تعالي اند و ذات     حق
 ش اسـت ياهر بـر ذات خـو  اند كه به ذات خود ظد ي ميضيواجب الوجود را مبدأ هر ف شان  يا
 معتقد است كه صادر اول با تعقل ذات         ، صدور كثرت از واحد    ي   در باب نحوه   .)52: ، ص 25(

. دآور  را به وجود مـي     فلك نخست    ،د و با تعقل ذات خود     ورآ  پديد مي را  اول تعالي، عقل دوم     
  .)54 - 52 :ص، ص24( يابد گانه ادامه مي گانه و افالك نه اين روند تا عقول ده

 ي  هت بـه قاعـد    يـ  با عنا  ،ر كثرت از وحدت   ه صدو ي توج يبرا)  ق 428 - 370( نايابن س 
، عمـل    سلـسله مراتـب فرشـتگان      ي متوال يرها و صدو  ينيه بر طرح افلوط   ي و با تك   »الواحد«

. ديآ يبر مها   آنشيدايت پيفيككشف  در صدد ،ن فرشتگان دانسته  يا ي  به واسطه خلقت را     
 ،ن به بعـد   ياز ا . شود كه عقل اول نام دارد      يز از ذات اول صادر م     يك چ ي فقط ، او ي  هديبه عق 

ه كند و مراتب مادون ب    يا م دي مراتب مافوق ادامه پ    ي  هق تعقل و مشاهد   ينش از طر  يعمل آفر 
 ،شـوند و پـس از آن       يدا مـ  يـ گانـه پ    گانه و افالك نه     عقول ده  ،بين ترت يند و به ا   يآ يوجود م 

 - 216: ، صـص 3 : ج،5( گـردد  ي خـتم مـ  يوليـ رسد تا به ه   يگر خلقت م  ياتب د وبت به مر  ن
 تفاوت ابن سينا در اين بيان با فارابي اين است كه عـالوه بـر عقـل عقـول و افـالك،                  .)240

 فـارابي    از يرويپنا به   ي ابن س  يشناس  جهان ،بين ترت ي بد .كند  پيدايش نفس را نيز اضافه مي     
  .)684: ، ص1 : ج،19( دكن پيدا مي يضيا في ي صدوري ه جنب،ني افلوطي عوالم طولو
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 در قالـب نـور شـكل        )ق 587 - 549( خ اشراق ي ش يِق در حكمت اشرا   ين عوالم طول  يا

. دنشـو  ي خـتم مـ    ي و به غواسق ظلمان     شروع ،ت است ي كه ذات احد   ،رند و از نور االنوار    يگ يم
  نور ي، تجل كند ياثبات م » اشرفامكان   «ي  هق قاعد يرا از طر  ها     آن يكه سهرورد  ،انوار قاهره 

ا يـ ارباب انواع و انـوار مـدبره      . دده يل م ي را در نظام خلقت تشك     ي طول ي  ه سلسل ،بودهاالهي  
  .)140 - 127: ، صص2 : ج،18( ندا تر واقع نييطبقات پا ه درياسپهبد

  صـدور و   ي  هيـ  نظر ،زي ن )ق 638 - 560( يخصوص ابن عرب  ه   ب ، مسلمان يدر آثار عرفا  
ل بـه وحـدت     يـ  كـه قا   يسان كـ  ي برا مسألهن  يتر مهم. شود يده م ي به وفور د   يا تجل يضان  يف

 ين راه بـرا   يربهت االهي   ضاني و ف  ي تجل ي هينظر. ه كثرت در عالم خلقت است     ي توج ندوجود
ـ  فـصوص الحكـم   اول از كتاب لدر فص. ن كثرت است يه ا يتوج  ، خلقـت در بـاب  ،ي ابـن عرب
است كـه   االهي   مي دا ي همان تجل  ،ينظر ابن عرب  لق در   خ.  مطرح شده است   يل متعدد يمسا
  .)125 :، ص8( كند يان ميب» ديخلق جد«ر يبا تعب 9يه از كالم االيرويپآن را  يگاه

 ي علمـ  ي تجلـ  يكي 10،كند ي خداوند مطرح م   ي برا ي دو تجل  ،يبي شع ل در فص  يابن عرب 
 . اسـت  يهعلمان ثابته در حضرت     يض اقدس كه عبارت از ظهور حق در صورت اع         يا ف ي يبيغ
 يق خارج يان و حقا  يض مقدس است كه حق در آثار احكام و اع         يا ف ي ي شهود ي تجل يگريد

، ستيـ  حـق ن   يكند كه تكرار در تجلـ      ياو از اهل كشف نقل م     . )120 : ص ،8( كند يظهور م 
 :، ص 8( بـرد  يان مـ  يـ  را از م   يگـر يد و خلق د   گرد ي اعطا م  يدي خلق جد  ،يه در هر تجل   بلك

126(.  
هـره   بيالت مختلفي از تمث،اتين تجلي اي نشان دادن چگونگ   ين برا ي افلوط عرفا همانند 

 دانـد  يه به شـاخص مـ  يبه خالق را نسبت سا نسبت مخلوق ي ابن عرب  ، نمونه يبرا. رنديگ يم
 ن از يكـه افلـوط    چنـان  .ده است ي است كه بر شاخص تاب     ي از نور  يه حاك ي سا .)101 :، ص 8(

 در  ييـ  بـه صـورت مر     ،گري د يدر جا  .كند ياستفاده م » دي از نور گرد خورش    يا هاله«ل  يتمث
ز تـابش نـور بـر    يـ ا و امـواج آن و ن  يـ ل در يگر تمث ي د يبرخ. )61 :، ص 8( دزن يمرآت مثال م  

  .)81 :، ص14  و67 :، ص13( اند كار بردهه ن را بي رنگيها شهيش
كنـد و معتقـد اسـت        ينه استفاده مـ   يل آ يز از تمث  ي ن )ق 1050 - 980( نيالمتألهدرص
 بـا اشـاره بـه       يو. افته است ي ي است كه در آن تجل     يرت از صو  يگر تينه حكا يت هر آ  يخاص

ش ي حق بر خـو    يا ظهور ثانو  ا و ممكنات ر   ي و ظهور واحد حق بر اش      ي، تجل 11اياثولوجكتاب  
: ، ص 2 :، ج 33( از فـوق التمـام بـودن ذات حـق اسـت            ي كه ناش  ،داند ي افعال م  ي  هدر مرتب 

موجـودات  رسد كـه     ين نكته م  ي به ا  ،ت و تشأن  يد از عل   خو يي نها لي در تحل   مالصدرا ).357
: ، ص 2 : ج ،33( انـد  هيافتـ  فيـضان ند و از ذات او      ا  ت حق ات و شؤونات ذا   ي تجل ي همگ ممكن
300(.  
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، تـالش   ي برخـ  ي  هديدت وجود شكل گرفته است و به عق        حول محور وح   آران  ي ا ي ههم

 ي  هياراالبته   كه   ،ي وحدت وجود  ي  هيو نظر  يدينش توح ين آفر ي است ب  يا انهين راه م  يافلوط
ـ   ي افلوط ،ن جهت ي به هم  .ستير ن يپذ  امكان يا انهين راه م  يچن  وحـدت   ،د و شـرط   يـ ق ين را ب

  ).538 :، ص1 : ج،27( دانند ي نميوجود
  

   خلق با حقي  رابطهگر نيي تب، وجود رابط و مستقل.6
 و محـرك اول     يافالطـون  صانع   . است شدنيري صدور تفس  ي  هي پرتو نظر   در 12وجود رابط 

ـ شان ي سنتيها نيي خلقت از عدم با تبي  هين نظر ي و همچن  ييارسطو معنـا   ي وجود رابط را ب
گاه خود را   يجا 13هي اشراق ي  ه و اضاف  يتجل،  ضاني ف ي  هيوجود رابط و مستقل در سا     . كنند يم
 از  ينن روشـ  يي و تب  است ربط مخلوق به خالق      ي به چگونگ  يگري پاسخ د  هين نظر يا. ابدي يم

ن به وحـدت    دي است كه راه رس    ي تجل ي  هي از نظر  يگريوجود رابط شكل د   . دهد ميه  يآن ارا 
 ي هكما و عرفا در جهت نشان دادن نحو كه در آثار حيالتيتمام تمث . سازد يوجود را هموار م   

را يـ  ز ،گنجـد  يه شده است، در قالب وجـود رابـط و مـستقل مـ             ي حق در موجودات ارا    يجلت
 از يقـ ي كـه كثـرت حق  يه شكل، بكنند يان م ياهللا را ب   يبودن ماسو محض ربط   ها     آن ي  ههم
  .گردد يقت واحد مي مربوط به حقي هستي هشود و هم يته مداشان بريم

 پس از اثبات اصالت وجود و اعتباريـت ماهيـت، آنچـه             ، وجود رابط و مستقل    با پذيرش 
  در هـستي خـود     جهـان  ،در نتيجـه   .كند اصل هـستي اسـت      علت به معلول خود افاضه مي     

ن شـأن  ي ا كه انسالخ ازيا ه گونه ب، استيخداوندن تعلق و ربط به ذات مستقل   يسره ع  كي
جـز تعلـق بـه      » دي از نـور گـرد خورشـ       يا هالـه «طور كـه      همان ؛ آن است  يستين يبه معنا 
 ين همان معنـا ي ا. آن استيستي نيد به معناي آن از خورشجدايي و  ندارد يتيد هو يخورش

  .  استيتجلظهور و 
ل نـسبت   يـ ض خود، از قب   ي به ذات مستقل و مف     ي و ربط  يق تعلق يان حقا يپس نسبت م  

، عكس به عاكس و نسبت فـرع بـه اصـل اسـت             يبه غنا، جلوه به متجل     14، فقر نقص به تمام  
  ).324 :، ص30(

ان ي م ي  هاز رابط  پرسش   ي برا يي، جا ن مخلوقات رش وحدت وجود و ربط محض بود      يپذ
ز تحت عنـوان    ي دو چ  ،كند يا اشاره م  نوزيطور كه اسپ   را همان ي ز ،گذارد ينم يحق و خلق باق   

 ي تعال يبار وجود   فقط. ديان آ يبه م ها     آن اني م ي  ه جهان وجود ندارد تا سخن از رابط       خدا و 
 به حـق و     شود جز ربط   يو آنچه تحت عنوان جهان خوانده م       است   يقت و هست  يصاحب حق 

 ي  اضـافه و  عين ارتباط به ذات واجب       وجود معلول    ،تقيدر حق . ستي ن يگريز د ي او چ  يتجل
 يا وقتـ  امـ ،گانه مـصداق دارد يان دو امر ب يرابطه م ). 1049: ، ص 6 :، ج 32( ستو ا خالص به 
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 يمتـصف بـه وحـدت     اسـت    ي هـست  قـت ي حق ي، آنچه كه دارا    شد ين ربط و وابستگ   ي ع يكي
  .ضان استي و في شأن او پرتوافشانگردد كه يم

  

  اد حلول و اتحينف. 7
 ،انـد   مطرح كردهي كه برخ  ، حلول و اتحاد   ي  هد كه رابط  يآ  ياز آنچه گفته شد به دست م      

ب نـصارا و     قول به حلول و اتحـاد را مـذه         يبرخ. ان خدا و مخلوقات وجود نخواهد داشت      يم
: ص، صـ  4(  ذات حـق در مظـاهر اوسـت        ي  ه از مشاهد  ي كه ناش  ،اند  دانسته هي از صوف  يجمع
217 - 219( .گر است يز د ي در چ  يزي وارد شدن چ    حلول اما باشد،  ي م دو امر  ينگگاي اتحاد .

ن يـ ا. ا حلول ذات حق در مخلـوق اسـت        يحاد   ات همان  خدا با خلقْ   ي  ه رابط ،ن قول يمطابق ا 
ذات حـق متـصف بـه صـفات خلـق           كـه    نيـ  از جمله ا   ،ار است ي فاسد بس  يقول مستلزم توال  

  .گردد يم
ضان يا ف ي ي تجل ي  هيكه نظر   است و حال آن    ينگت و دوگا  ينيحلول و اتحاد متفرع بر اثن     

ن پـس از ارجـاع      يالمتأله صـدر  ،ن جهـت  يبه همـ  .  وحدت وجود شكل گرفته است     ير مبنا ب
 حلـول و  ي قول به معنا  نيكند كه ا   ي بالفاصله اشاره م   ،بات وحدت وجود  ت به تشأن و اث    يعل

 كثـرات مـضمحل   ، قـول ني، اما در ا مطرح استيگانگجا تعدد و دو   ر آن را د ي ز ،ستياتحاد ن 
 در مبحث وجود رابط هم مشخص شد كه         .)305: ، ص 2 : ج ،33  و 150 :، ص 34( شوند يم

بقيـه  و  بـوده   ذات حـق صـرفاً آنچه وجـود دارد    م داشت؛ ي دو امر مستقل نخواه    ،در حقيقت 
  .ات و شؤونات اوستيتجل

  

  ق بحث با آيات قرآنيتطب. 8
 تـوان   يكنـد كـه مـ       يان م ي ب چند شكل ا به   ان خداوند با جهان ر    ي م ي  م رابطه يقرآن كر 

آيات قرآني خداوند    . موجودات به خداوند بازگرداند     مطلق يرا به همان تعلق و وابستگ     ها    آن
 ييدر جـا  ). 54 / فصلت( »طيانه بكل شئ مح   «: كند  معرفي مي  موجوداترا محيط به تمام     

 »طـاً ي مح  شـيء   اهللا بكـلّ   كان و« :خداوند به تمام موجودات احاطه دارد     كه   ديفرما  يمگر  يد
ـ  ق ي  احاطـه  هم   يعني  جهات است؛  ي  اطه از همه  ن اح ي ا .)126/نساء( اسـت   را شـامل   يومي، 

 »وميـ  القياهللا ال الـه اال هـو الحـ    « : اسـت  قيـوم زنـده و    كه  ى است   ي خدا ديفرما  يكه م  چنان
 ي علمـ  ي   احاطـه   و هم  )111/طه( »ومي الق يعنت الوجوه للح   و «؛)2/ آل عمران  و 255/بقره(
ت و ي مع،تي مالكي رابطهبه  ).12/طالق( » علماًيء شان اهللا قد احاط بكلّ«: است يا وجودي

د يـ  حد ي   سوره نخستينات  يآدر  كه    چنان ،است اشاره شده  كريمقرآن   در آيات    زيت ن يخالق
ل وهو األ  * ري قد يء كل ش  يت و هو عل   يمي و   ييحيله ملك السموات و االرض      «:  است آمده
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ن مـا كنـتم واهللا بمـا    يـ و هـو معكـم ا  * ...  مي علـ يء ش و الظاهر و الباطن و هو بكلّ   و اآلخر 

ن يـ در ا ). 5-2/ديـ حد( » اهللا ترجـع االمـور     يرض و ال  األ له ملك السموات و   *  ريتعملون بص 
ت اشـاره شـده     يومي و ق  17تي، مع 16تيت، خالق ي، مالك 15ي علم ي   احاطه ي   به رابطه  ،هيچند آ 
 يي در جا  . احاطه به مخلوقات خود دارد     گونه  همه ،وند اول و آخر است     چون خدا  اساساً. است

 »لي وك يءكل ش  يعلو هو   « :داند  ي موجودات م  ي   همه ظي و حف  لي خداوند خود را وك    ،گريد
 او  ي  ز بـه اراده   يچ همهرا  يز ،)57/هود( »ظي حف  شيء  كلّ ي عل ي رب انّ«). 62/ زمر ؛102/انعام(
ده يـ  بيفـسبحان الـذ   * كـون يقول له كن ف   ين  أ ئاًيراد ش أره اذا   ما ام انّ«: ار اوست يدر اخت  و

  18 .)83-82/سي( »ه ترجعوني و اليء شملكوت كلّ
  باطن و ظاهرِ   ي   رابطه ي  منزله و موجودات به     يا خداوند با اش   ي   رابطه ،يعرفاننگرش   در

 بـاطن و    ي كـه دارا   اسـت  ي وجـود  يقت حق يك ي هست ،از نظر آنان  . ه است آمد يقت حق يك
اشـاره بـه ايـن      ) 3/حديد( »ول و اآلخر و الظاهر و الباطن      هو األ « ي   شريفه ي آيه. اهر است ظ

. )333:  ص ،28( انـد  الت ذات حـق    تنـزّ  فقـط دارد كه جهـان ظهـور خداسـت و مخلوقـات            
 عـالم را ظهـورات و        و دهد ن ارجاع مي  نيز عليت را به تشأ     مالصدرا   ،نه كه اشاره شد   وگ همان

 متعال و ظاهر آن مخلوقات      ي خدا يباطن هست . )292 :، ص 2: ، ج 33( داند تجليات حق مي  
  . او هستند

 ي  دهگـستر   ي  فرمايـد كـه مخلوقـات سـايه        خداوند اشـاره مـي    قرآن،  در برخي از آيات     
 ظـل را بـه      19بـسياري از مفـسران    . )45/فرقان (»ف مد الظِّلَّ  ي ربك كَ  يأَ لَم تَرَ إِل   « :ندا  هياال

ضه يراد انبساط ف  ي« :نويسد  ي فوق م  ي  مصطفوي در تفسير آيه   . اند ر كرده وجود منبسط تفسي  
 نيـز سـيد مـصطفي خمينـي در          ).167: ، ص 7: ، ج 12( »هالعام و امتداد آثار رحمته المطلق     

 ه النـشأ  يتحصل إلى اآلن أنّ مـا هـو معلـوم اللّـه فـ             : ةو بالجمل « :گويد  تفسير همين آيه مي   
ات يـ ، و هـو الوجـود المنبـسط علـى رؤوس الماه        يمـه الفعلـ    واحد بالذات، و هـو عل      هالظاهر
زيرا اين وجود منبسط بر تمام مخلوقـات         ،)349 :، ص 5: ج ،16( »هان الثابت ي و األع  هياإلمكان

 » ممـدود  ظـلّ «قرآنـي     عبـارت  ، از جملـه مـال صـدرا        از مفـسران   برخي. سايه افكنده است  
، 7: ، ج35( انـد  تفـسير كـرده  لوقـات  هي و عكس نور وجود او بر مخ     حمت اال  را ر  )30/واقعه(
دهد و چون صاحب سايه وجـودي         سايه در واقع صاحب سايه را نشان مي       ). 50 - 49: صص

ــت  ــدود اس ــد  ،نامح ــز نامحدودن ــات وي ني ــد إو« : مخلوق ــن تع ــصوهاةوا نعم  » اهللا ال تح
 بلكـه عظمـت آن را   ،كاهـد  همچنين گسترش سايه چيزي از صاحب آن نمـي   ). 34/ابراهيم(

  . دهد ن مينشا
 خـودي خـود،   بـه    آيـا سـايه       ارتباطي با صاحب خود دارد؟      و حال اين سايه چه نسبت    

ايـن  . سـت اق به صاحب سـايه       وابستگي و تعلّ   عين  سايه ،حقيقت  در  و حقيقتي دارد؟   وجود
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به  از آن سخن  و مستقلجود رابطوان وليه تحت عنهمان حقيقتي است كه در حكمت متعا

  . خداوند استابستگي محض جهان هستي بهگر و  و بيانميان آمده
  

  گيري نتيجه. 9
 و وجـود داشـته باشـد   طرف مـستقل   مستلزم اين است كه دو  ا رابطه يسخن از ارتباط    

اين . كشف شودها   آن ميان ي  ا رابطه يسخن گفته شود    ها     آن اني ارتباط م  ي از چگونگ  سپس
 در ايـن     كـه  ييهـا  دگاهيـ  د . اسـت  شدني  موجودات ممكن فرض  ميان   ارتباط   خصوصامر در   
ان يـ  ارتبـاط م ي بـه بررسـ  فـرض  پـيش ن يضان، با همـ ي في هي به جز نظر ، مطرح شد  نوشتار

 از  ،آيـد   وقتي سخن از ارتباط ميان خدا و جهان بـه ميـان مـي              .اند  خداوند با جهان پرداخته   
توان مخلوقات را جداي از خداوند فرض         آيا مي  . نادرست فرض شده است    مسألهابتدا صورت   

  خـدا و جهـان     ي  بـاره  چنين فرضـي در    ؟ داشته باشند   و دوام  اي كه بدون او بقا      به گونه  ،ردك
جـدا از او نيـستند تـا    هرگـز  انـد و    زيرا موجودات در واقع سايه و تجلي حـق      ت،نادرست اس 

 بـه ذات    بنـابراين عـالم امكـان جـز عـين وابـستگي و تعلـق              . سخن از رابطه به ميـان آيـد       
 ، ارتبـاط نـدارد    ونـد جهان هستي با خدا    ،به عبارت ديگر  .  ندارد يحقيقت ديگر  الوجود واجب

 اصـل عليـت بـر مبنـاي     ي فلـسف اين نكته از تحليـل  .ست به خداي و وابستگ بلكه عين ربط  
 و   كه همـان هـستي     ،شود كه تمام حقيقت معلول      و روشن مي   آيد اصالت وجود به دست مي    

ن اسـت   ي وابسته به ا   تمام موجودات ات  ي ح ي  ادامهو  است    بوده  در علت   مندك ، اوست وجود
در بيان  اين امر   . افاضه شود ها     آن  به ي هست  خداوند ي  هي از ناح  ،وستهيكه به طور مستمر و پ     

  خداوند بـه ي جانبه  وجودي و همه  ي   و احاطه   از يك طرف    مخلوقات ي همان وجود ظلّ   ،قرآن
  و امر واحد خداوندارادهگونه كه با   هماني عالم هست  ،بين ترت ي بد . است از طرف ديگر  ها    آن

 بـه ،  اراده شـود  ض  ي قطـع فـ    ي صـاحب هـستي       از ناحيه   اگر ، نهاده است  يپا به عرصه هست   
   .د شدمبدل خواه يستين

وجـود رابـط و فقـر وجـودي معلـول از            مالزمت اين بيان با ديدگاه فيض اين است كه          
و تعلقـي    ربطـي     امـا  ، اسـت  فيض در جهت فاعليت   . )292 :، ص 17( هاي فيض است   ويژگي

قـي دانـستن    دوام و بقاي فيض منوط به تعلّ      . بودن ممكنات در جهت قابليت فيض قرار دارد       
  موجـودات   فقـر ذاتـي و وجـودي        مناط نياز  ،اساس بر اين     و  وجود است  يتفاعلبه  ممكنات  

  . ست اح دوام فيض مصح،از ذات حقها   آنعدم انفكاكبوده و 
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  ها يادداشت

1. Demiurge.  

 با صانع افالطوني يكي ، كه در كالم ارسطو عنوان شده است، خود نيك يا خير مطلق رابرخي. 2
 ).133 :، ص37(دانند  مي

  .)143 :، ص20( »و اهللا خالق االشياء ال من شيء«: ندنقل شده است كه فرمود) ع(از امام صادق. 3

جا  ي است و از اينچيزي وجود دارد كه متحرك به حركت ازل«: گويد ارسطو در اين خصوص مي. 4
پس بايد محركي ازلي، كه جوهر و فعليت . گيرد كه بايد آسمان نخستين جاويدان باشد نتيجه مي

  ).399: ، ص9(» آورد است، آن را به حركت 

كند، كه گاهي   محرك نامتحرك اشاره مي55 و 49ارسطو بر مبناي دانش نجوم زمان خود به . 5
اما آنچه در . گويد  و گاهي از يك محرك نخست سخن ميكند همه را محرك نخستين معرفي مي

جا مد نظر قرار گرفته اين است كه ايشان در كتاب دوازدهم متافيزيك در خصوص خداشناسي،  اين
: ، ص9(جا از ضرورت يك نخستين محرك سخن گفته است  اين بحث را مطرح كرده است و در آن

الت محرك نخستينْ خداوند است كه با اين اعتبار به توان گفت كه يكي از احتما بنابراين مي). 395
 .شود بحث ما مرتبط مي

، روش فلسفي زنون، كلئانت، خروسيپوس، سنكا، اپيكتتوس، مارك )stoicism(ي رواقي فلسفه. 6
اند كه زنون،  اين حوزه را از اين جهت رواقي ناميده. اول و برخي ديگر از فيلسوفان يونان و روم است

  ).377: ، ص21(داد  آن، در يك رواق به شاگردان خود تعليم ميگذار  پايه

ايشان .  سابقه داشته است،مذهب بود كه يهودي، )م 40 - م.ق 20(  فيضان در فيلوني هنظري. 7
). 113 :، ص26(  فيضان خداستداند و معتقد است كه جهانْ  خلقت را از عدم مي،تحت تأثير تورات

داند كه در تورات تحت عنوان فرشته  ي مييها ز طريق واسطههمچنين فيلون خلقت جهان را ا
، 1: ، ج27  و227: ، ص2 : ج،11(  نام دارد)logos (در لسان فيلون، لوگوس مطرح شده است و

 به شكل ،كند در نظام فلسفي افلوطين ي كه فيلون در امر خلقت مطرح مييها واسطه). 529: ص
  .گردد عوالم هستي نمودار مي

8. Emanation 

  .)15/ق( »بل هم في لبس من خلق جديد«. 9

  ).120:، ص8(ه تجلي غيب و تجلي شهاد: إن هللا تجليين. 10
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 افلوطين است كه مالصدرا و برخي از مترجمان مسيحي آن را به اثولوجياي كتاب  نويسنده. 11

 .اند ارسطو نسبت داده

جود و تشكيك آن، عليت و در حكمت متعاليه با تحليل اصل عليت و بر مبناي اصالت و. 12
متعلق جعل بر اين مبنا، تنها وجود است، زيرا اصالت . معلوليت مربوط به وجود دانسته شده است

با اين بيان، حقيقت معلول چيزي جز وجود نيست و معلول در هستي . آن به اثبات رسيده است
به همين ترتيب، . ن نداردگونه استقاللي از آ خود، عين تعلق و وابستگي به علت خويش است و هيچ
، در واقع ظهور و تجلي )80: ، ص1: ، ج33(تمام موجودات تعلقات و روابط محض به ذات حق بوده 

 .روند آن به شمار مي

 بلكه آن را ،داند تأثير و تأثر بين حق و خلق را علي و معلولي و يا تضايف نمي) ره(امام خميني. 13
 اشراقيه چيزي است كه پيوسته قائم به ي هما اضاف ا).303 :، ص15( داند  اشراقيه ميي هاز نوع اضاف

. ي مقولي كه قيام به دو طرف دارد ، برخالف اضافهطرف واحد مي باشد، بلكه خود طرف آفرين است
  . واقعيت اضافه تنها عين ربط و وابستگي به صاحب اشراق است، اشراقيهي هدر اضاف

  ).53 :، ص8(داند   با خدا از نوع ارتباط افتقار ميابن عربي گاهي ارتباط مخلوقات را. 14

  .35/؛ نور101/انعام: نيز رجوع شود به. 15

 ي  سوره11 ي آيه نمل، ي  سوره88 ي يه عنكبوت، آي  سوره2 ي يه انعام، آي  سوره102 ي يهآ. 16
 ي بر رابطه  نيز عنكبوتي  سوره19 ي يه مائده و آي  سوره18 ي يه آ، بقرهي  سوره117 ي يهروم، آ

 .دن دارخالقيت اشاره

 .نهج البالغه نيز به اين معيت اشاره داردي اول  خطبه. 17 

  .88/منوننيز مؤ. 18

 167: ، صص7: ج، 31؛ 107: ، ص4: ، ج6؛ 80:، ص4: ج، 12: از جمله به منابع زير رجوع شود. 19
  .50 - 49: ، صص7: ج، 35؛ 349: ، ص5: ج، 16؛ 86: ، ص2:ج، 7؛ 184و 
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