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Abstract
Ayn-al Quzat Hamedani (492-525 LH) is one of the most important pioneers of
the tradition of Iranian philosophy, a mystic of the first mystical tradition who
has used opinions on ontology for knowledge and journey to God. The purpose
of this study was to identify the mystical foundations of his ontology and its
roots by a descriptive-analytical method which showed that although in the
division of existence he was influenced by philosophers, but the ‘Possible
Existence’ had no real place in his division. He believes that existence is one
and calls it the unique essence of the universe which everything except it is
nothing. But, he uses non-existence in two senses of pure and latent which are
the representatives the materials and lights, respectively. These are entities
through which the essence is manifested. Thus, light, in his ontology, is the
representation of existence and is equivalent to the divine attributes.
Mohammad’s Light arises from the attribute of beneficence, and Devil’s Light
emerges from the attribute of Omnipotence. For this reason, Ayn Al-Quzat has
called Mohammad’s Light alongside Allah, the creature of beings, and by
considering darkness as light, he has distanced himself from the believers of
Duality. He tried to discuss the emergence of the issues of ‘accompaniment’
and ‘manifestation’ by mentioning plurality from unity and attributes from the
essence. The study also shows that Ayn al-Quzat introduced and completed
some important theoretical debates with the development of new ideas in
ontology such as: unique essence, unit manifestation, lack of boredom through
non-repetition in manifestation, and the continuous creativity theory.
Keywords
Mystical Ontology, Ayn Al-Quzat Hamedani, Mohammad’s Light, Devil’s Light,
Unique Essence.
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مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی


صبا فدوی -عظیم حمزئیان -قدرت اهلل خیاطیان
چکیده

عینالقضات همدانی ( 525-492ق) از مهم ترین پیشروان سنت فلسفة حکمتت ایرانتی و عتا فی مق لت نت ستنت او
عرفانی است ک از مباحث وجودشناسی نا هدف م رفت ح و سیر و سلوک عرفانی نهره گرفقت استت .هتدف از ایتن
پژوهش شناخت مبانی عرفانی هسقی شناسی او و یش های آن ،نا وش توصیفیتحلیلی است ک نشان می دهتد اگرهت
عین القضات د تقسیم نندی وجود ،از فالسف مقأثر است« ،ممکن الوجود» د تقسیم ننتدی او جایاتاه حقیقتی نتدا د .او
م ققد است وجود یکی است و آن ا جوهر یکقا و مصد و کل هسقی مینامد ک هره جز او عدم است؛ البق او عتدم
ا ن دو م نی نیسقی محض و پوشیدگی ن کا نرده ک منظتو از آن نت ترتیت

حتدوم مادیتتات و متدم انتوا استت؛

اعراضی ک ذات ن واسطة آنها تجلی مییاند؛ ننانراین نو د هسقیشناسی او ظهو ِ وجود و م اد صفات الهی است ک
از صفت حمانیتت ،نو محمد و از صفت جبتا یت ،نو انلیس ن وجود میآید؛ ن همین علت عینالقضات د کنتا ا،،
نو محمد ا مصد موجودات مینامد و نا نو دانسقن ظلمت ،از ثنویان فاصل میگیرد و میکوشتد نتا نحتث «م یتتت»،
صدو کثرت از وحدت و نا نحث «تجلی» ،ظهو صفات از ذات ا تبیین کند .همچنتین ایتن پتژوهش نشتان متیدهتد
عینالقضات نا طرح اندیش هایی نو د هسقیشناسی مانند جوهر یاان  ،تجلی واحد ،نبود مال ن سب

تکرا ناپذیری د

تجلی و نظریة خل مدام ،نرخی مباحث مهم د سنت او عرفانی ا مطرح و تکمیل کرده است.
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1ـ مقدمه
هسقیشناسی یا علم الوجود ن م نای شتناخت وجتود از آن نظتر کت هستت ،از مهتمتترین علتوم
مطرحشده د حوزة اندیشة اسالمی است .این علم ن اصل هسقی ،وجود و مسائلی متیپتردازد کت
ن طو اخقصاصی د نا ة هسقی و موجودیت مطرح است و س تبیین کلی از آن وجتود دا د تبیتین
کالمی ،فلسفی ،عرفانی .تبیین کالمی مبقنی نر وحی و مفهوم خدا و خلقت؛ تبیین فلسفی مبقنتی نتر
نحث امسام وجود و عقل و مسئلة علیتت است و تبیین عرفانی نتا شتهود و نتا موضتود وحتدت و
تجلی وجود مطرح میشود (امداد)176 1389 ،؛ البق د تبیین عرفتانی وجتود ،ازنظتر تتا ییی دو
سنت وجود دا د ک د هر دوی آنها مباحث تجلی و انستان ،البقت نتا دو ویکترد ،وش ،زنتان و
غایت میقلف ،مطرح شده است (میرنامریفرد.)73 1391 ،
ازجمل کسانی ک نر سی اندیش هایش د حوزة هسقیشناسی د خو توج است ،عبتدا ،نتن
محمد نن علی میانجی همدانی م روف ن عینالقضات همدانی ،عا ف نواندیش ایرانی ،استت .او ت
نا توج ن کقاب تلییص مجمع االداب فی الم جم االلقاب اننالفوطی ت د سا  490ممری مقولتد
و د سا  525ممری کشق شد .او عا فی استت کت ناتاه کلتیناترش ختالی از اندیشت و زی و
شک آو ی فلسفی نیست و نا توج ن نااه ساخقا شکنان اش ن مان دالطبی

میتوان اهمیتت او ا

د عرفتان نتا کستانی ماننتد انتن عرنتی د استالم و مایستقر اکهتا ت د مستیحیت مقایست کتترد.
عینالقضات سهم نسزایی د شکلگیر ی ُن تد نظتری عرفتان د ستنت او عرفتانی داشتق استت؛
ن گون ای ک ایزوتسو (ف  1993م) م ققد است مهمترین پیشرو د سنت ایرانتیِ فلستفة حکمتت،
عین القضات نوده است و د نسیا ی از زمین ها ناید او ا ن ح پیشرو نالفصتل انتن عرنتی نتدانیم
(ایزوتسو.)160-161 1383 ،
هدف این پژوهش نر سی و تحلیل مبانی هسقی شناخقی اندیشت هتای عرفتانی عتین القضتات و نیتز
اشا ه ن یش های این مبانی است؛ ننانراین د کنا پرسش اصلی پژوهش ،پرسشهای فرعی نیتز مطترح
میشود؛ مبنی نر اینک کدام یک از اندیشمندان و فالسف د حوزة اسالمی و احقماالً اندیش هتای ایرانتی
نیش از هم نر شکلگیری این مبانی تأثیر داشق اند؟ و ه تغییرهایی اعم از تفسیر ،تحلیتل یتا نتوآو ی،
د این مبانیِ گرفق شده از آموزههای پیشین دیده میشود؟ ازسوی دیاتر نتا مشتیصکتردن ایتن مبتانی
میتوان محو یترین اندیشة عینالقضات ا ک نر سایر اندیش های هسقیشناخقی او پرتو افکنتده استت،
مشیص کرد و نا آنْ فرضی هایی مانند اسماعیلی ،ثنوی و حلولینودن او ا ن نقتد گذاشتت ( ک مایتل
هروی73 1389 ،؛ ذکاوتی74 1379 ،؛ اذکایی.)128 1374 ،
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1ـ 1پیشینة پژوهش
میتوان مقدمة علینقی منزوی نر نام های عین القضات و مقدمة عفیف عسیران نتر تمهیتدات ا

جزو نیسقین پژوهشهای انجامشده د دو ة م اصر نت شتما آو د؛ نیتز نیشتی از کقتاب تتا یخ
فلسف اسالمی ن ملم حمید دناشی نا عنوان «عینالقضتات همتدانی و اوضتاد فکتری زمانت اش» ا
میتوان نام نرد ک ن نرختی نکتات هستقی شناستانة آ ای عتین القضتات پرداخقت و م ققتد استت
هسقیشناسی او کامالً سینوی است .همچنین نرخی مقالت هتا از جهتات میقلفتی نت اندیشت هتای
هسقیشناسانة عینالقضات پرداخق انتد؛ ماننتد «تببتین کثترت و وحتدت د اندیشتة عتینالقضتات
همدانی نراساس طو عقل و طو و ای عقل» از ستید محمتود یوستف ثتانی؛ «نتو ستیاه د ادب
عرفانی» از مهدی زمانی ک کا نرد نو سیاه د عرفان ا نر سی کرده است؛ «سیمای محمد د آثتا

عینالقضات همدانی» از نرگس محمدی؛ نیز دو مقالة ا زشمند از ایزوتسو د کقاب آفرینش ،وجود
و زمان .البق تاکنون پژوهشی کلی ک د نرگیرندة همة مبانی هسقیشناسی عین القضات و یش های
آن ناشد ،صو ت نارفق است .س ی نویسندگان این جسقا نیز نر ایتن استت آنچت از ناتاه دیاتر
محققان دو مانده است ،نر سی و تحلیل کنند .ن این منظو الزم است د گام نیست ن موضتود
وجود و امسام آن ،صدو کثرت از وحدت و تجلی از دیتدگاه عتینالقضتات پرداخقت شتود تتا د
ضمن پرداخقن ن مبانی هسقیشناخقی عینالقضات ،نوآو یها و نیز نقش پر نگ او نر عا فان پتس
از او تا حدی وشن شود.
پیش از پرداخقن ن مبانی هسقیشناخقی عینالقضات ناید ن این نکق اشا ه شود ک نظام فکری
عین القضات نرپایة تقسیم دوگانة «طو عقتل» و «طتو و ای عقتل» استقوا استت کت پتیش از او
انوحامد غزالی د مشکا االنوا ن آن توج داشق است ( ک غزالی .)556 1416 ،د هنین نظامی
مسائل میقلف میتواند ن شیوة عقلی و اسقداللی و یا ن شیوة و ای عقلی کت نتر مبنتای م رفتت
شهودی است ،نیان شود و این نکق ای ک ناید د تحلیل و نر سی آ ای هسقیشناخقی عینالقضات
ن آن توج شود؛ زیرا او ن پیروی از عا فان سنت او  ،د مستئلة وشِ ستیدن نت م رفتت ،نت
وش شهودی مائل است و سایر وشهایی ا ک طو عقل مینامتد ،گمتراه و ناکا آمتد متیدانتد.
همچنین د این مقال از الاوی موجود د حوزة فلسفة فیلسوفان نوافالطونی مستلمان د تنظتیم و
ترتی

مباحث اسقفاده شده است؛ ننتانراین نیستقین عنتوان نت ت ریتف وجتود اخقصتاو دا د و
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پیداست سایر مباحثی ک د این هها هوب نمیگنجد ،از انداعات عینالقضات و یا نهرهمندیهتای
او از عا فان و مقکلمان و یا اندیش های ایران پیش از اسالم نوده است.
2ـ وجود و اقسام آن
عین القضات وجود ا نرپایة نظر مشهو  ،امری ندیهی میداند؛ ن همین ستب

ت ریفتی از آن ا ائت

نمیدهد و تنها اشا ه می کند ک «الوجود م لوم» ،و اهتل نصتیرت شتکی د «صتد عنت الوجتود»
ندا ند (همدانی .)13 1962 ،د زند الحقای ن شیوة مشائیان ن نحث د نا ة انواد وجود می پردازد
و د تمهیدات نا پیوند «نو » و «وجود» ،ستینان او نتگ اشترامی متی یانتد؛ ولتی آنچت د همتة
نوشق های او تکرا می شود« ،ا ،مصد الوجود» و «ا ،مصد الموجودات» است ک ناعث اتهتام او
ن مدیمدانسقن عالم شد؛ د حالیک د دفاد از خود نیان می دا د کت نظیتر ایتن ستین ا منصتو
حالج و انوحامد غزالی هم آو ده اند (همان )9؛ ولی این سین یا شبی آن د ستینان منصتو نتن
حالج دیده نمی شود؛ البق نظر غزالی آنجا ک می گوید «فإذا نظرت من هذا المقام ،عرفت أنّ الکتلّ
من مصد ه ،و إلی مرج » (الغزالی ،نیتا ،ج  ،)75 12ن نظر عین القضات نزدیک است؛ ولی صبغة
فلسفی نظر عین القضات پر نگ تر استت و او ا از کستانی هتون فتا انی و انتن ستینا کت مصتد
موجودات ا م لو او می دانند ،مقمایز میکند؛ زیرا د اندیشة عرفانی او فقط خدا مطترح استت.
همین سین ا خواج نصیرالدین طوسی حدود یک مرن ن د هنین نیان می دا د «مصد الوجود و
منبع الکون هو ال غیر» (الطوسی ،نیتا .)42
نا توج ن ندیهیدانسقن «وجود» ،آنچ د وجودشناسی ن آن پرداخق می شود ،نتیش از اینکت
د نا ة «وجود» ناشد ،د نا ة امسام وجود است؛ عین القضات نیز از این ماعده مسقثنا نیستت؛ امتا او
این مباحث ا نرای توحید و شناخت ح مرا داده و هدف او نیان مباحث فلسفی ن شیوة فتا انی
و نوعلی نبوده است و نا دو ساحت میقلف شناخقی ی نی طو عقل و طو و ای عقل ن تبیتین آن
پرداخق است
د ساحت نیست ،عین القضات ن

وش فالسف و یا مقکلمان ،انقدا وجود ا ن مدیم و حادم

تقسیم و آنها ا هنین ت ریف میکند مدیم ی نی وجودش ا ندایقی نیست؛ ولی حادم ندایقی دا د
و وجودش از خودش نیست؛ پس ضرو ت است ک ندون مدیم ،حادم وجود نداشق ناشد؛ هتون
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طبی ت ذاتی حادم ،نبودن است و نرای آغاز ،ن موجود مائم نالذات نیازمند است و این گواهی نتر
وجود مدیم است (همدانی ،1377 ،ج  .)84 1او تأکید می کند ک فرد دا ای «نصتیرت» نت م نتایی
ک وجود ن کامل ترین وج از آن صاد شده است ،ی نی «ا »،شکی ندا د و ندون مقدمة علمتی و
ن ح الیقین این م نا ا د مییاند؛ ولی او اصرا دا د ن

وش عقلی د کوتتاه تترین ستین از اه

وجود ن اثبات مدیم نرسد .او د زند الحقای می گوید مصد ندا د نظر دیاران ا نازگو کند ک نتر
آن نرهان کافی نوشق اند .عین القضات نا مبنا مرا دادن دو اصل نتدیهیِ «اگتر د وجتود ،موجتودی
ناشد ،الزم میآید ک ن ضرو ت ،مدیمی هم د وجود ناشد» و «وجود ن طو مطع م لتوم استت»،
ن این میاس نرهانی می سد ک «وجتود موجتود متدیم ضترو ی استت» (همتان.)14-13 1962 ،
عُسیران د مقدمة تمهیدات نر نرهان او این ایراد ا وا د می داند ک وجود خدا ا اثبات نمتی کنتد؛
زیرا نقیجة نرهان ی نی اثبات مدیم ،نزد او د مقدمة نیست ت «اگر د وجود ،موجودی ناشتد ،الزم
میآید ک ن ضرو ت ،مدیمی هم د وجود ناشد» ت امری مسلم فرض شده است و او پیش از اینک
د نا ة وجود نحث کند ،د نا ة امسام آن سین گفق است (عسیران 1393 ،مقدم ) .د این ستاحت
عینالقضات ن سبک فالسف و مقکلمان ن اثبات توحید پرداخق است؛ اما همانطو ک خواهد آمد
و د شیوة فکری عا فان سنت او نیان شده است ،آن ا مقبو نمیداند (همان.)135 1393 ،
د ساحت دوم ،عینالقضات نرای وجود تقسیمنندی مائل نمیشود؛ زیترا م ققتد استت وجتود
یکی است و تنها یک موجود است ک دا ای وجود است و هره غیر او ،ندون وجود و م تدوم و
ن وجود او موجود است «کل شیء هالتک اال وجهت » (همتان ،1377 ،ج  .)19 1همتانگونت کت
غزالی د مشکا االنوا می گوید «د عالم وجود جز خدا هیزی نیست و هرهت جتز ذات او عتدم
محض است...؛ پس موجودی جز ا ،و وج او نیستت» (غزالتی .)276 1416 ،نتر همتین استاس،
عین القضات د تمهیدات ن این نکق اشا ه کرده است ک اعداد د یکنودنِ ختود یکتی هستقند و
این سین ا از حسین نن منصو حالج نقل می کند ک گفت «أفتراد اععتداد فتل الوحتدة واحتد»
(همدانی.)295 1393 ،
از نظر عینالقضات این خیا ک خال و میلوق د وجود مشقرک اند ،ستهوی نتز ا استت و
هیچ شباهقی میان ذ ات میلومات و ذات ح نیست .همانگون ک میان حروف و کاتت
وجود ندا د؛ زیرا وجود مدیم از خود اوست و میلومات جز عدم نیسقند و حت

شتباهقی

ا نتود ضترو ت
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است و غیر ا نانود (همان )135؛ همانگون ک حتالج نیتان داشتت «جتز ذات او ،ذات دیاتری
نباشد» (حالج .)108 2002 ،ن همین علت عینالقضات گفقت استت کت د وجتود ،تنهتا ختدا ا
میتوان دید؛ هون هم اوست (همدانی 1377 ،ج )419 ،2
3ـ اقسام موجودات
عینالقضات مباحثی د حوزة هسقیشناسی نرپایة شیوة اندیشمندان اسالمی نیتان کترده استت؛ امتا
هدف او طرح مباحث فلسفی نبوده است؛ نلک از آنها نرای شناخت نهقر ح و سلوک عرفانی نهره
نرده است .از این نظر د نحث امسام موجودات نیز س ی نتر تبیتین وجتود د دو ستاحت عقتل و
و ای عقل دا د ک د ادام توضیح داده میشود.
3ـ 1سهگانة واجب ،محال ،ممکن
عین القضات نرخالف انوحامد غزالی ک دو لفظ ممکن و واج

ا طب ت ریف فالستف  ،متبهم

و آن ا اهی نرای پنهانکردن تلبیس ایشان می داند (الغزالی ،)173 1382 ،تقسیم ننتدی فالستف
د نحث انواد موجودات ن کا می گیرد .او واج

و محا و ممکن ا هنین ت ریف متی کنتد کت

وجود هر ممکنی ن مدیم د صو ت وجود شروط ممکن ،واج
میان نرود ،مد ت ازلی ح وجود آن ا ن ضرو ت واج
واج

ا

می شود و مادامی کت شتروط از

می کند .پس هناامی کت تحقت یافتت،

الوجود نالغیر می شود و هره ن وجود نیاید ،محا استت و هتون محتا  ،مقتدو نیستت،

مد ت ازلی آن ا ن وجود نمی آو د؛ ننانراین حدود و واج

و محا (وجود و عدم) ن هم مقصل

است و حائلی میان آنها نیست و امکان ک حدفاصل ایتن دو استت حقیققتی نتدا د و ماننتد نقطتة
وهمی است ک نر خط مسققیمی فرض می شود (همدانی)15 1962 ،؛ این عبا ت ن

دت نظر م قزل

اشا ه دا د ک میان وجود و عدم واسط ای ن نام حا مائلاند .عین القضات د تقسیم نندی ختود از
نظری های فا انی و انن سینا اسقفاده می کند؛ ولی ممکن الوجود د تقسیم ننتدی او جایاتاه حقیقتی
ندا د؛ هون ن عدم است و ن وجود ذاتی دا د؛ اگر شروط پیدا نشتود ،محتا استت و اگتر شترط
فراهم شود وجودش واج

می شود؛ ننانراین امکتان ا نقطتة وهمتی میتان محتا و واجت

مترا

می دهد .عالوهنر این ،عین القضات ن این موضود د تمهیتدات نیتز اشتا ه متی کنتد؛ آنجتا کت از
واج الوجود ،جایزالوجود ،مسقحیلالوجود و مسقحیلال دم نام می نرد؛ واجت الوجتود وجتودش
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مائم ن خودش است و آن ذات ح است ک نرای آن آغتازی د وجتود و ثبتوت نیستت و متدیمِ
حقیقی است؛ جایزالوجود می تواند نباشد؛ ولی نودنش جایز استت و همتان انتوا و ا واح م نتوی
است و مسم سوم هر هیزی است ک نود و نبودش جایز است و آنچ ک وجتود نیافقت هتم عتدم
است (همان)338 1393 ،؛ ننانراین عین القضات عبا ت مسقحیلالوجود و مستقحیلال تدم ا نترای
ممکن الوجود د نظر گرفق است ک ن می توان گفت عدم است و ن وجود؛ این همان نقطة وهمی
است ک د زند الحقای ن آن اشا ه کرده است؛ و این دیدگاه وی نیتز همستو نتا غایتت و هتدف
سالک د م رفت توحید مطلت و شتناخت حت مترا دا د کت مقمرکتز نتر ختدا و انستان استت
(میرنامریفرد.)74 1391 ،
3ـ 2سه گانة جوهر ،عرض ،جسم
عین القضات د تمهیدات ،موجودات ا د س گروه جوهر و عَترضض و جستم مترا متی دهتد.
جسم تانع هر دو است ،ن واسطة میان آنها؛ او موجود ا ن واحد و کثیر تقسیم می کنتد کت واحتد
د حقیقت ،خود م ناست و حقیقت و مجاز ن آن اطالق می شود و دا ای مراتت

ست گانت استت

مرتبة او  ،حقیقت حقیقت است ک د آن کثرت اه ندا د ،ه ن صو ت نالقوه و ه نالف ل و این
ذات خداوند است ک جوهر یکقاست .موجود د این مرتب ن تقسیم میشود و نت مانلیتتت تقستیم
دا د و منزّه از کثرت است ه ن موه و ه ن ف ل؛ مانند نقط است ک نت تقستیم متی شتود و نت
مانلیتت تقسیم دا د .منظو عین القضات از «حقیقت حقیقت» ،ن این سینِ حالج نزدیک استت کت
گفت «ح فراتر از حقیقت است و حقیقت فروتر از ح  ...،حقیقت ،حقیقت است و میلتوق .تتو
میلوق ا ها کن تا تو او ناشی و او تو ناشد ازجهت حقیقت» (حالج .)97-95 2002 ،مرتبتة دوم
واحد ن اتصا است ک د آن کثرت ن صو ت نالقوه است کت متوتة نتتانی استت و از انتوا ِ ذات
نشئت می گیرد؛ اگر انوا مطع شود ن ظلمت می گراید و جسم می شود و اگر مقصل نمانتد جتوهر
یکقا نامیده می شود .جوهر هیزی است ک مائم ن ذات است ن ن غیر .مرتبة سوم نازتاب و اثتر دو
موجود مبل است ک از آن ن عالضم یاد می شود و خود نتر دو نتود استت مُلکتی و ملکتوتی .عتالم
ملکوت ،عالم وحانی است ک ن آخرت مرنوط می شود و عالم دیاتر عتالم جستمانی و دنیاستت
(همدانی.)338-337 1393 ،
او همچنین د تمهیدات نیان میدا د ک جوهر وجود خدا ا عرضض ،عشت ماستت و عشت او
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جان ما ا جوهر است و هون جوهر نی عرض ا نمی توان تصو کرد ،تصو عاش نتی م شتوق و
نی عش ممکن نیست؛ ننانراین عش و عاش و م شوق مائم ن یکدیارنتد و میتان ایشتان غیریقتی
نیست (همان  .)113این سین عین القضات از جهقی مشتان نظتر اشتاعره استت کت گفقنتد هتیچ
جوهری ندون عرض یافت نمی شود؛ همانگون ک تصتو اعتراض نتدون جتوهر ممکتن نیستت
(فاخو ی و جر)150 1393 ،؛ ولی عین القضات نرخالف ایشان از این عبتا ت کت جتواهر نتدون
اعراض تحق ندا د حادمنودن جواهر ا نقیج نمی گیرد؛ نلک او د
اشا ه دا د ک سالک ناید هره غیر از ح

ویکرد ختود نت ایتن نکقت

ا ناپایدا و وانستق نشتما د و فقتط د ستلوک ختود

مقوج ح ناشد.
نا توج ن تقسیمنندی موجودات ن واحد و کثیر ،نیسقین پرسشی کت مطترح متیشتود شتیوة
صدو یا ظهو کثرت از وحدت است ک عینالقضات آن ا نا نحث د نتا ة «م یتتت» تبیتین کترده
است؛ د ادام ن آنها پرداخق میشود.
4ـ مالزمت حق با موجودات
نحث د نا ة صدو کثرت از وحدت و انطة واج

و ممکن و علّت و م لو  ،از مهم ترین مسائل

هسقی شناسی است ک مشائیان مسلمان نا مبنا مرا دادن ماعدة الواحد و نظریتة فتیض فلتوطین ،نت
تبیین این انط و شیوة صدو عالم کثرت ن وسیلة واسط های فیض مباد ت و زیدند؛ ولی نرختی
نا نظر ایشان میالفت کردند ک از مهم ترین آنان انوحامد غزّالی استت (الغزّالتی.)225-222 1382 ،
عین القضات نیز م ققد است ازجمل اخقالفهای اهل نظر (فالسف ) و اهل م رفتت (عا فتان) ایتن
است ک اهل نظر د ذات موجودات مائل ن ترتی

هسقند کت نرختی نستبتنت دیاتری نت حت

نزدیک ترند و مصد هسقی ا واحد و موجودات صاد شده از آن ا کثیر میدانند؛ ولی اهل م رفت
نرای موجودات ترتیبی مائل نیسقند و ح

ا مالزم هر موجودی میدانند ک این مالزمتت نتا آنچت

اهل نظر نرای عقل او می نینند ،مقفاوت است (همتدانی .)75 1962 ،او د شترح شتیوة پیتدایش
میلومات از اصطالح «صدو » اسقفاده میکند؛ ولی نظریة صدو اننسینا ا نقد میکند .ن اعققاد او
واسط های خلقت د مقام شروط هسقند ک اسق داد موجودات مادون خود ا د پتذیرش وجتود،
کامل میکنند (یوسف ثانی.)151 1391 ،
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عین القضات مرب و نُ د ا ن س نود تقسیم می کند حسی و عقلی و وحی؛ تنها عا فان متاد
ن د ک مسم سوم هسقند و از احکام این م رفت عینالیقینی این است ک نزدیکی خداونتد نت هتر
هیزی مقساوی است و اجسام و ا واح نسبتنت او نرانرنتد و فرمتی د مالزمتت موجتودات نتا او
نیست (همان )140؛ این د وامع نقدی نر اعققتاد فالستف ای استت کت عقتل او

ا نزدیتک تترین

موجود ن خدا دانسق اند؛ ولی عین القضات ترجیح می دهد ن جای نظریة صدو فیض ،از «م یتتت»
خدا نا خل سین ناوید ک نراساس آن هر موجودی مالزمالوجود نا وجود واج

است .ن اعققاد

او عقل این سین ا د می یاند ک خدا نا هر هیزی و مبل از هتر هیتزی استت؛ ولتی از فهتم ایتن
سین ک نا خدا و ن د از خدا هیزی نیست ،عاجز است (همان )139؛ ننانراین م یت متدتنظر او نتا
اصل م یت علّت و م لو ت «م یت ن علیتت» ت ک اننسینا آن ا م یت ن لزوم میداند نت وجتود،
مقفاوت است ( ک اننسینا )143 1404 ،و نظر او مواف نا نظر غزالی د مشکا االنتوا استت کت
خداوند ن گون ای جداییناپذیر نا هر هیز همراه است و آن ا ن ظهو می ساند و همانگونت کت
نو نا هر هیزی است و هر هیزی نا آن آشکا می شود ،نو الهی نیتز نت صتو ت مقتداوم نتا اشتیا
همراه است (غزالی .)279 1416 ،همین نظر ا احمد غزالی نیز هنتین نیتان متیکنتد «میتوم عتالم
هست نیست نماست...؛ حقیقت وجود ،وی ا ناشد .مقوتم از وی نر سبیل «و هو م کم اینما کنتقم»
این نود .لیکن هر کسی م یتت ا نداند ،الّا جسم نا جسم ،یا م یتت عرض نا عرض و این هر س د
ح میتوم محا است و این م یتت فهم نقواند کرد و م یتت میوم مسم انتع استت؛ نلکت م یتتت نت
حقیقت این است» (همان.)288-287 1370 ،
5ـ تجلی
ن طو کلی نحث تجلیِ صفات مهم تترین نیتش اندیشت هتای اشترامی عتین القضتات ا تشتکیل
می دهد .د شکل گیری این تفکر ،اندیش های حسین نتن منصتو حتالج ،مشتکا االنتوا انوحامتد
غزالی و سوانح ال شاق احمد غزالی ،د کنا میرام ثنویتت ایرانی ،نقش پر نای دا د.
مسئلة تجلی د اندیشة عینالقضات نر محو

انطة انسان نا خدا م نی مییاند و جنبتة م رفقتی

دا د .اگره از تجلی ح  ،صفات و موجودات و ظلمات ن وجود آمدند ،او ن این مسئل
هسقیشناخقی ،ن عنوان مرات

ویکردی

و د جات هسقی ندا د؛ نلک ن تبع تتا یخ زنتدگی او ،تجلتی نقشتی
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کلیدی د سیر و سلوک و ا تقای کشف و شهود سالک دا د؛ زیرا نحث تجلتی د دو ستنت او و
دوم عرفانی نا دو ویکرد مقفاوت مطرح است (میرنامریفرد.)80 1393 ،
خداوند نا اسم نو نر سالک مقجلی میشود؛ نو یکی از نام هتای خداونتد استت؛ ولتی نتو ی
حقیقی ک د مقایس نا آن ،سایر نو ها مجتازی استت .او م ققتد استت نتو خداونتد منتوت همت
نو هاست و حقی ظلمت هم ن نو او ظاهر می شود؛ زیرا همة موجودات عالم م دوم نودنتد و نت
نو ح و مد ت و ا ادة او موجود شدند؛ اینک پیامبر (و) فرمود «انّ ا ،خل الیل من ظلمق ثمت
شت علیهم من نو ه» ،اشا ه ن همین موضود است ک وجود خل صفت ظلمت داشتت و نت نتو
الهی ظلمت آنها ن نو تبدیل شد (همدانی.)256-255 1393 ،
از نظر عین القضات ،صفات از آن جهت ک تانع ذات هسقند ،عین ذات اند و ازنظر تقسیم وجتود نت
امسام مق دد ،مقغیر و مق دد میشوند (همان)3 1962 ،؛ همچنین او م ققد است خداونتد «د ذات ختود
یاان است و اوصاف او خود یکی است و همة صتفات او تتام استت و صتفات او مقصتل نت ذات او»
(همان ،1377 ،ج )152-221 1؛ او نرخالف انوحامد غزالی فرمی میان صفات خداوند مائل نیستت و نتا
انوطال

مکی هم نظر است ک گفت خداوند نا یک صفت از صفاتش همة اشیا ا نتا تمتام اختقالف د

اوصافشان د ک می کند  1و د صفات او ترتی

و تفاوتی نیست...؛ همة صفات او ن تنهایی کامتل و تتام

و غیرمحدود است و ومت و تب نندی ندا د (مکی ،1417 ،ج .)143 2
عین القضات خداوند ا دا ای هزا و یک نام می داند ک نر هر نامی هزا گون تجلی می کنتد و
هر تجلی حالی د سالک ایجاد میکند ک د آن حا  ،نکق و کا ی دیار استت (همتدانی،1377 ،
ج ) 74 1؛ ننانراین اسامی خداوند از حصر نیرون است و از پتردة استمای ختود نتر انستان تجلتی
می کند (همان ،ج ) 312 2؛ نا توج ن سین او ک خداوند دا ای هزا و یک نام است و نت هتزا
گون تجلی می کند ،می توان نقیج گرفت ک خداوند ن یک نام خاو ،نر انسان تجلتی نمتی کنتد؛
این ن اسم «ا »،یا اسم أعظم اشا ه دا د ک ندون اعقبا صفات نر حقیقت مسما داللتت متیکنتد و
نرخالف نام های دیار خداوند ،د نسبت او نا موجودات شکل نارفق استت؛ امتا نتا وجتود هتزا
گون تجلی ،این پرسش مطرح میشود ک آیا تجلی ح کثیر است؟ عینالقضات ن این پرستش د
مال

اصل «نبود ت دد و تکرا د تجلی» و «خل مدام» پاستخ داده و نت دو تجلتی کلتی د مالت

«پردة صفات» جمالی و جاللی اشا ه کرده است ک د ادام ن شرح آنها پرداخق میشود.
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5ـ 1نبود تعدد و تکرار در تجلی
عین القضات از تجلی خداوند د صفات نی شما سین می گویتد؛ ولتی تجلتی حت

ا واحتد

می داند؛ ن این م نی ک « جال از  ،یک تجلی کند و نقد اولین و آخرین ن تتا اج دهتد» (همتان
)242؛ و این همان اصل «الت دد فل القجلل» است ک نرگرفق از ماعدة الواحد و آیة «و مآ امرنتآ اال
واحد » (ممر  ) 50است و نر نفی کثرت از تجلی و مرتبة واحدیتت تأکید دا د .پس از عین القضات،
انن عرنی تجلی واحد ا «فیض مقدتس» یا تجلی وجودی د صو ت کثرت وجودی نامید ک همتان
ظهو اعیان ثانق از عالم م قو د عالم محسوس است (انن عرنی ،1946 ،ج .)9 2
ننانر نظر عین القضات ،ظهو کثرت د عالم ،منافی وحدت مقجلّی نیست؛ هون خداوند ختود ا نت
یک تجلی د صفات نی شما مقجلّی می کند .نر همین مبنتا د تمهیتدات نت ایتن نکقت اشتا ه دا د کت
خداوند ن یک شکل نر عا ف تجلی نمی کند؛ هون «هر هیزى ک او ا د اومات نسیا نر یک شتکل و
نر یک حالت نینند ،از دیدن آن ومت او ا ومت مالمت آید؛ اما هون هرلحظ و یا هر وزى د جمتالل
زیادت و شکلل افزونتر نیند ،عش زیادت شود و ا ادت دیدن مشقاق زیتادتتتر« .یحتبتهم» هتر لحظت
تمثلل دا د مر «یحبتون » ا و «یحبتون » هم هنین تمثلل دا د؛ پس د این مقام ،عاش هتر لحظت م شتوق
ا ن جمالل دیار نیند و خود ا ن عشقل کما تر و تمامتر» (همدانی.)125-124 1393 ،
ننانراین ،نظر عین القضات نا ماعدة «ال تکرا فی القجلّی» د ا تباط است ک نترای نیستقین نتا
انوطال

مکّی (مقوفی  386ق) آن ا مطرح کرد .طب آنچ د موتالقلوب آمده ،خداونتد صتاح

صفات نامقناهی است؛ د صو تی محبوس و ن صفقی موموف نیست؛ و نت صتفقی دو نتا تجلتی
نمی کند و د صو تی دونا ظاهر نمی شود (مکی ،1417 ،ج .)142 2
نکق ای ک ناید ن آن توج داشت ،این است ک ن نظر می آید د مقنتی کت از عتین القضتات آو ده
شد ،ن اشقباه ن جای «ماللت»« ،مالمت» نوشق شده است و این ممکن استت خطتای ختود نویستنده یتا
مصحح ناشد؛ هون از تکرا یک امر یکنواخت ،فرد دها مال می شود و از آنجا ک خداوند هتر لحظت
ن شکلی مقفاوت از لحظة پیش نر عا ف تجلی می کند ،عا ف دها ماللت نمی شود و عشت او فزونتی
می گیرد؛ زیرا یکنواخقی و تکرا از آفات عش است .انن عرنی نیز ن این نکق اشا ه می کند کت طبی تت
مققضی مال است؛ ولی عا ف ک د مکاشفة خود خداوند ا د تجدد دائمتی خلقتت نظتا ه متی کنتد،
دها مال نمی شود و د لذت همیشای است (انن عرنی ،نی تا ،ج .)506 3
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5ـ 2خلق مدام
عینالقضات وشن شدن م دوم ن نو وجتود ا نیازمنتد نستبقی میتان م تدوم و متد ت ازلتی
می داند ک تا زمان مبو نو ازسوی م دوم مد ت هم ادامت متییانتد و مبتو د هتر دم ،مققضتی
نسبت موجود د همان دم است و نااه عا ف ن هسقی ،هنین است ک هیچ موجتودی ا د دو دم
ن یک نسبت نمینیند و این تجدید نسبتها هنین است ک «پرتتو موجتود د هتر دم ،نستبت نت
موجود د همان دم ا امقضا میکند و نسبتهای موجود د آن دمها ،ن ضرو ت غیتر یکدیارنتد»؛
ننانراین نسبتها از هم جدا هسقند و اگر دمهای مق دد مبو  ،مانند هم نودند ،نت جهتت هماننتدی
نسبتهای جدا از هم و اتحاد آنها د م نی امقضای مبو است؛ ن این م نی ک ومقی هیزی سا ها
ن یک شکل دیده شود ،ن علّت دوام نسبتها نوده ک دمی پس از دمی امقضای وجود داشق است؛
ننانراین هر موجودی د هر دم خواهان نسبت موجود د آن دم است .او از تمثیل نو هترا نترای
شرح این موضود اسقفاده میکند ک د هر دمی نرای هرا صو تی دیار تجدید میشود؛ ولی نتو
هرا پیوسق و یک هیز دیده میشود (همدانی .)61-60 1962 ،این نظر عینالقضتات ا متیتتوان
نظریة «خل مدام» یا «ال تکرا فی الوجود» نامید ک نراساس آن« ،دوام وجودی هر موجودی ،دائمتاً
ن وجود خدای حیت و میوم تکرا میشود و نرای آن ،د هر دمی وجودی دیار ،شبی ن آنچ متبالً
نود ،د او تجدید میشود» (همان  .)65عین القضات نیستقین کستی استت کت د حتوزة اندیشت
اسالمی ،این نظری

ا مطرح کرده است و ایزوتسو نیز ن د سقی ن این موضود اشا ه متی کنتد کت

نی شک ایدة «خل مدام» اعین القضات انداد کرده است (ایزوتسو.)168 1383 ،
5ـ 3پردة صفات
عین القضات صفات خداوند ا ن پرده ها یا حجاب هایی تشبی می کند ک خداوند از پس آنها تجلتی
می یاند ،ن همین علت ،حجاب های خواوِّ خواو ا نو ِ صفات خدا می دانتد (همتدانی)102 1393 ،
و ن زیبایی نیان می دا د ک «د ظهو هیزها ح ظاهر است و از ظهو هیزها او ناطن است و از نطتون
اوست ک هیزها ظاهر است و از ظهو اوست ک هیزها ناطن استت؛ د ظهتو حت هتیچ هیتز ظتاهر
نیست ،پس ظهو او پردة نطون ،و نطون او غایت ظهو  ،و ظهو او غایت نطون استت» (همتان،1377 ،
ج  .)223 1همانگون ک غزالی نیان داشت ک «کان ناطنا لغا ظهو ه ،کما أن الشمس القی هی فی غا
الب د عن هذا المثا ظاهر و ناهر و نسب

غا ظهو ها» (غزالی.)346 1416 ،
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او س ی کرده است نحث پردههای صفات ا نا تفسیری نو از آیة «ا ،نتو الستموات و اال ض»
ک مدعی است د هیچ کقانی نیامده است و نا اسقناد نت حتدیثی از پیتامبر (و) کت فرمتود «ان ا،
ت الی خل نو ی من نو عزت و خل نو انلیس من نا عزت » (همان  )267نیتان دا د .طبت ایتن
تفسیر ،آسمان و زمین مزی است ک اشا ه ن دو نو ح دا د ک اصل و حقیقت آستمان و زمتین
است؛ پس وجود ح  ،مصد و مایة هم موجودات استت؛ نت م نتی دیاتر «اللّت و نتو ه مصتد
اعنوا »؛ ن این م نی ک اللّ جوهر ،و نو او ک صفت ذات الهیتتت استت ،عترض استت و جتوهر
هرگز نلعرض نیست (همدانی .)257 1393 ،این دو نو یکی نو محمتد و دیاتری نتو انلتیس
است ک نو نیست ا نو سفید ک خدت و خالی نر جما نو احد است و نو دیاتر ا نتو ستیاه
ک زلف ،هشم و انروی شاهد است ،مینامد (همان .)117
نا توج ن آنچ گفق شد هسقی شناسی خاوِ عین القضات نر وحتدت ذات و ثنویتت صتفات
اسقوا است ک نراساس آن ذات ح یکی است و وصفشدنی نیست؛ از ا ،کت موافت و منتافی،
هر دو ا د نرمیگیرد ،دو نام مقضاد «الرّحمن الرّحیم» و «الجبتاّ المقکبتتر» ظهتو متی یانتد کت از
صفت حمانیتت ،محمد و از صفت جبتا یت ،انلیس ن وجود می آید؛ ن همین علت عتین القضتات
می گوید صفت حمت د یای «نفیت فی من وحی» ،غذای محمد ،و صفت مهر د یتای «ل نقتی
الی یوم الدتین» غذای انلیس است (همان  .)225-227او د کنا نو محمدی ک آن ا ن آفقانی ک
از مشرق ازلی می تاند تشبی می کند ،از نو عزازیلی یا سیاه نام می نرد ک ماهقاب است و از مغرب
اندی نیرون می آید و م ققد است آیة « بُّ المشرمین و بُّ المغرنین» نت همتین نکقت اشتا ه دا د
(همان  .)127-126او واژة «مغرب» ا ن م نی جایی ک نو د آن غروب می کند ،ن کا نمی نرد؛
نلک مغرب ا محل تجلی صفات جاللی خداوند می داند؛ د حالی ک ستهرو دی مغترب ا جهتان
تا یکی یا ماده و ظلمت می داند ک د مقانل شرق ک عالم وحانی و جهان وشنایی استت ،مترا
دا د (نو نیش.)53-52 1383 ،
د ادام ن دو حجاب نو انلیس و نو محمد از نظر عینالقضات اشا ه میشود ک اشا های نت
تجلی صفات جاللی و جمالی ح است.
5ـ3ـ 1نور ابلیس
ظلمت د هسقی شناسی عین القضات دوگون است ظلمقی ن م نی نبود نتو کت اگتر نت نتو
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وجود وشن شود و دیار ظلمت نیست؛ دیاری ظلمقی ک نبود نو نیست؛ نلک خود ،نو استت؛
ولی نسبتن نو االنوا  ،ظلمت ن شما می ود ک نو انلیس است؛ ننانراین د تفسیر او از آیة «ا،
نو السموات و اال ض» ،آسمان نماد نو و زمین نماد ظلمت نیواهد نود و نا این نااه« ،شترّ» نیتز
نمیتواند عدمی ناشد ،نلک نوعی خیر است و این نرخالف نظر سهرو دی است ک آنچت حقیقتت
آن نو نیست ا جوهر غاس یا ظلمت محض می داند (همان .)29
عینالقضات «والصبح اذا تنفس» ا نهاد محمد و صفت «یهدی»« ،والیل اذا یغشی» ا نهاد انلیس
و صفت «مضلّ» می داند ک دو صفت ح هسقند ک د «ما خل التذکر و االنثتی» هتر دو صتفت،
محو و یکی شده اند؛ تفاوت این دو از غرض انسان ناشی می شود؛ زیرا فرمتی میتان اوصتاف ازلتی
خداوند نیست (همدانی ،1377 ،ج  .)231-232 2او از نو انلیس نا عنوان نو ی ک پاستبان عتزّت
و د نان حضرت «اعوذ نا ،من الشیطان الرجیم» است ،یاد متیکنتد (همتان )119-118 1393 ،کت
منظو از «پاسبان عزّت و د نان حضرت» ،همان صفت مهر الهتی استت کت د ستیر صت ود متانع
سیدن نامحرمان ن ح ت الی میشود (همان ،1377 ،ج )380 3؛ و سالک ن واستطة جذنت ای کت
همان تجلی نو محمد و پردة ؤیت ح است ،میتواند از این حجاب ناتذ د و نت اختالق الهتی
مقیلّ شود؛ عینالقضات آن ا «حلو » نامیده ک ن م نی محو صفات انسانی و جایازینشتدن آن
نا صفات الهی است (همان.)235 1393 ،
مهم ترین عاملی ک نظر عتین القضتات ا از ثنویتتت ز تشتقیان مقمتایز متی کنتد ،همتین نحتث
نو دانسقن ظلمت است؛ هون عین القضات نرخالف ز تشقیان ،نت دو عنصتر نتو ایتزد و ظلمتت
اهریمن مائل نیست؛ نلک ظلمت انلیس ا هم نو می داند و آن ا ن واسطة نسبقی ک نا نو االنتوا
یا نو حقیقی دا د ،نو سیاه می نامد؛ ننانراین او نا مجازیدانسقن هر نتو ی غیتر از نتو ذات و نتا
ناالنردن جایااه انلیس ،از ثنویتت ز تشقیان فاصل می گیرد .او عالوهنر مرآن د ادیتان دیاتر نیتز د
جستوجوی حقانیتت نظر خود است و ن سین یهود و نصا ی اشا ه می کند ک گفقند «أنّ االنوا َ
تطرأ من ذات الرّب»؛ او از این عبتا ت کت طتروء نو هتا از ذات بت استت ،عبتا ت «ا ،مصتد ُ
الموجودات» ا نقیج می گیرد .همچنین ن ثنویتت ز تشقیان اشا ه می کند ک گفقنتد الت دو استت؛
یکی یزدان و آن نو است و دیاری اهریمن و آن ظلمت است؛ نو ن طاعتت و نیکتی هتا فرمتان
می دهد و ظلمت ن زشقی ها و ایمان از یکی و کفر از دیاری است .او حقی ن نظر مالحده و اهتل
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طبایع ک م ققدند صانع عالمْ افالک و عناصر مدیم هسقند ،اشا ه می کند و می گوید «صتو ت ایتن
شبهت ها ایشان ا از حقیقت محروم کرده است» (همدانی .)304 1393 ،ممکن است ایتن پرستش
مطرح شود ک هرا عین القضات ن مالحده ت ک ن اسماعیلیان گفقت متی شتد ت د کنتا ز تشتقیان
اشا ه کرده است؟ می توان گفت ،عین القضات د اینجا ن مسئلة توحید تأکید داشق است و هتر دو
گروه ا مائل ن وجود دو مدیم می دانسق است ک یکی ظلمت و دیاری عالضم ا هم تب نا نتو یتا
خدا مرا داده اند.
5ـ3ـ 2نور محمد
ن طو کلی تا سدة سوم هجری عا فان هندان ن مسائل هسقی شناسی توجت نداشتقند و «کنتت
کنزً میفیاً فأحبَبَتُ أن أُعرف فیضلقتُ الیل لکضی أُعرف» پاسیی م مو ن شیوة آفرینش جهان نود؛
تا اینک د سدة سوم هجری نظریة نو محمدی نا توج ن نرخی احادیث و وایتات مطترح شتد.
نرخی محققان مطرحشدن این احادیث ا نا نفوذ نظری های گنوسی د ستدة ستوم هجتری مترتبط
دانسق اند و یشة نظریة حقیقت محمتدی

ا د اصتل نت ت تالیم گنوستی مستیحی نتازمی گرداننتد

(نرتلس46 1376 ،؛ نیکلسون.)230 1358 ،
د منظومة فکری عین القضات نیز نو محمدی جایااهی ویژه دا د .او نترای ف تل «خلت » ست
م نی نیان می کند یکی خل ن م نی آفریدن؛ مانند آنچ د آیة «خل لکم ما فتل الستتماوات و متا
فل اع ض» آمده است؛ دیاری خل ن م نی تقدیر و د نهایت خل ن م نل ظهو و نیترونآمتدن
است ک د حدیث «او ما خل اللّ نو ى» ،خل ن همین م نتی ظهتو و وجتود آمتده استت .او
خل ن م نای نیست ا ن مفهوم آفریدن یا ایجاد از عدم مطل ن کا می نترد کت میتقص عتالم
کثرات ت وحانی و جسمانی ت است و خل ن م نای دوم ا میقص عالمِ امر نت م نتای ظهتو از
عدم می داند؛ ولی عدم د اینجا ن م نای عدم محض نیست؛ نلک نوعی کمون و پوشتیدگی استت؛
همان گون ک میوه د د خت پوشیده است .او شیوة ظهو نتو محمتد از عتالم احتدیتت نت عتالم
امکان ا هنین تشریح می کند «اى دوست دانل ک زیقون د شجره هون کامن و پوشیده ناشتد ،آن
ا دانل ه خوانند؟ علما آن ا عدم خوانند؛ و هون ظاهر شود ،ندو و ظهو خوانند...؛ د یغا هتون
از این عدم ،مصطفل ا نرون آو دند ک «أوت ما خل اللّ نو ى» این نتو او ا مبتدا و منشتأ همت
اخقالفها و مسمتها کردند» (همدانی.)266 1393 ،
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ن طو کلی عین القضات خلقت آسمان و زمین (عالم مادیات) ا ایجاد از عدم محض و خلقتت
نو محمدی (عالم مجردات) ا ظهو از نطون و پوشیدگی می داند ک ازلی و اندی است؛ او اللّ

ا

جوهری می داند ک دو نو محمد (حقیقت آسمان) و نو انلیس (حقیقت زمین) عرض آن هستقند
و جوهر هرگز نلعرض نیست (همدانی)257 1393 ،؛ پس زمانی نبوده است ک ا ،ندون انوا یتا
اعراض ناشد؛ نر همین اساس می توان گفت او ایتن انتوا (مجتردات) ا مستبوق نت عتدم زمتانی
نمی داند؛ نلک آنها ا حادم ذاتی و ازلی و اندی میداند ک د عین حا وجودشان از ا ،است.
انوحامد غزالی نیز تنها نو خداونتد ا حقیقتی متی دانتد کت ستایر نو هتا نستبتنت آن مجتاز
محض اند .او د نا ة نو محمد می گوید خداوند ن سب

فیضان نو محمد نر غیر خود ،او ا هرا

نو انی نامید و این خاصیت وح مدسی نبوی است ک ن واسطة آن انوا م رفتت نتر خلت ا زانتی
میشود؛ ن همین علت او عبا ت «نو اعنوا » ا ن طو مشتقرک نترای خداونتد و پیتامبر نت کتا
می نرد (غزالی .)247-217 1416 ،مشان این سین ا می توان د طواسین منصو حتالج مشتاهده
کرد؛ آنجا ک می گوید «هراغی از نو غی

ظاهر شد و از همة هرا ها گذشت و نرتر شد ...انتوا

نبوتت از نو او پیدا شد و انوا دیار پیامبران از نو او ظاهر گشت؛ د میان نو ها ،نو ی نو انی تتر
و مدیم تر از نو او نیست ،جز نو صاح

کرم .وجود او پیش از عدم نود و خواست و ا اده او نتر

همة ا اده ها پیشی دا د...؛ نام او احمد و لقبش نی مانند است( »...حالج.)94 2002 ،
عین القضات نرخالف حالج ک منشأ اخقالف موجودات ا «عدم» می داند ،نا اسقناد نت حتدیث
«او ما خل اللّ نو ى»  ،نو محمتدی ا ظهو یافقت از عتدم مکنتون و آن ا منشتأ همت انتوا و
میلومات مرا می دهد و نو محمدی ا نت انتوا نبتوتت محتدود نمتی کنتد؛ نلکت آن ا نت کتل
میلومات ت میم می دهد و حقی آن ا ن نحث از و اند پیوند می زند؛ ایناون ک از ْ ظهو محمد
است از عدم مکنون ن عالم وجود ،و اندْ نازگشت اوست از عالم وجود ن عدم مکنتون (همتدانی،
 .)266-265 1393او نو محمد ا صفت اخصت خداوند می دانتد کت آن ا از همت پوشتیده ناتاه
داشق است (همان  .)268پرسشی ک د اینجا مطرح می شتود ایتن استت کت اگتر منبتع اختقالف
موجودات و سرهشمة کثرات د عالم وجود ،نو محمد است ،پتس جایاتاه نتو انلتیس د ایتن
تقسیم نندی کجا خواهد نود؟ ن نظر می سد عین القضات د پیدایش موجتودات از نتو محمتدی
عالوهنر حدیث «او ما خل اللّ نو ى» ،حدیث «سبقت حمقی غضتبی» ا مبنتا مترا داده استت؛
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هون آن ا هنین تفسیر می کند ک ا ادة خیر ازنظر تبت کلّتی و او و ا ادة شترّ جزئتی و مقتأخر
است؛ پس اگر حمت او او نبود ،او ا غضبی هم نبود (همدانی ،1377 ،ج  .)273 2همچنتین نتا
توج ن سین عین القضات ک نو محمد همانگون ک «میوه» است ،متی توانتد د عتالم احتدیتت
«د خت» ناشد ،می توان نقیج گرفت ک د دیدگاه او نو محمد اعقبا های میقلفتی دا د نت یتک
اعقبا تجلّی صفت «یهدی» خداوند د عالم دنیاست؛ ن اعقبا دیار تجلی کامل نتو جمتا استت
ک د کنا نو انلیس ت ک تجلی نو جال خداوند است ت مرا می گیرد و ن اعقبتا دیاتری نتو
محمد صفت اخصت خداوند است ک طب ماعدة الواحد ،صاد او یا تجلی او اوستت کت منشتأ
همة موجودات است ک انن عرنی آن ا «حقیقت محمتدی » نامیده است.
پرسش دیاری ک د اینجا مطرح می شود ،نسبت ا ،،نو محمتدی و نتو انلتیس نتا یکتدیار
است؟ عین القضات این پرسش ا هنین پاسخ می دهد «سای صو ت ندا د؛ اما سای حقیقتت دا د.
هون آفقاب عزّت از عالم عدم ،طلود گردد از عالم وجود ،ستایة او آن آمتد کت «وَ ستراجاً مُنیتراً».
دانسقل ک محمد سایة ح ّ آمد و هرگز دانسق اى ک سایة آفقاب محمد ه آمد؟ د یغا مار ک نو
سیاه ا نیرون از نقطة «ال» ندیدهاى تا ندانل ک سایة محمد هت ناشتد؟ ،...ایتن ستین د ختو تتو
نیست؛ د خو تو آن ناشد ک ندانل ک سایة محمد دنیا آمد؛ هون اصتل آفقتاب غایت

شتود ،هت

گویل؟! سای ماند؟ هرگز نماند «یَوْمَ نضطْوِی السَّماءَ کضطضیِّ السِّتجِل للْکُقُت ِ» (همتدانی.)249 1393 ،
ن طو کلی د عرفان اسالمی نو پدیدا ی همچون نازتاب و ان کاس است ک اغل

ستای نامیتده

می شود (ایزوتسو)59 1383 ،؛ ننانراین می توان گفت د اینجا سای نو ی است ک نو ختود ا از
نو ی نرتر از خود می گیرد؛ ننانراین انطة آن نا نو مافوق خود ،انطت اثتر نتا متاثر استت کت از
جهقی موجود و از جهقی م دوم استت و حکتم حجتاب نتو انی از مجتردتات ا دا د کت از ختود
وجودی ندا د؛ همانگون ک شیخ اشراق (ف  687ق) نیان داشق است «نو یتت او آن استت کت از
نهر ذات خود ظاهرست و دیارى ندو ظاهر ملشود .پس نو همتة نو هاستت و نو یتتت هتر نیتتر
سایة نو اوست ،پس ن نو او وشن گشت» (سهرو دی ،1375 ،ج .)182 2
نا توج ن آنچ گفق شد عین القضات نمی تواند مائل ن ثنویتت ناشد؛ زیرا د هستقی شناستی او
حقی دو هیز از واحد صاد نمی شود و طب ماعدة الواحد ،از ا ،نو محمد و از نو محمتد ،ستایر
انوا ظهو می یاند و د مرتبة احدتیت ،فرمی میان نو محمد و انلیس نیست؛ ننانراین عین القضتات
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ن م ققد ن ثنویت ،نلک مائل ن نوعی تشکیک انوا است؛ مانند غزالی ک میگفت همتانگونت کت
د دنیا نو از ن ضی اشیا ن ن ضی دیار فیضان می کند ،ا واح مقدس انبیا نیز از ا واح عالم علتوی
همچون هرا از نو ش ل می گیرند و انوا عالم علوی ن ضتی از ن تض دیاتر نتو متی گیرنتد و
ترتی

حاکم نر آنها نرحس

مقام است ک د نهایت ن نو االنوا ت م دن نیسقین انتوا تت اتصتا

مییانند؛ همان خداوند ت الی ک سایر نو ها نسبتن نو حقیقی او مسق ا ند و او نتو کلتی نلکت
کل نو است (غزالی.)275 1416 ،
آنچ نظر عین القضات ا از غزالی و دیاران مقمتایز متی کنتد ،نحتث ظلمتت استت؛ هتون او
ظلمت ا ن ن م نی نبود وشنایی نلک د جة پایین تری از وشنایی می دانتد کت نستبتنت مرتبتة
پیش از خود حکم سای
داشت «ظل ال

ا دا د؛ هون سای تانع و غیرمسققل است؛ همانگون کت انتن عرنتی نیتان

ل و ال وجود إال نمقدا ما یفیض علل الظل من صتاح

الظتل» (انتن عرنتی،

 ،1946ج )35 2؛ ننانراین نرخالف نظر کسانی ک نیان داشقند اندیشة اصالت نو س نا د تتا یخ
تکامل جهان نینی ایران ظهو کرده است ت دو نا ن شکل مزده سین و مهرپرسقی و یک نا ن شکل
فلسفی و اسقداللی د فلسفة اشراق ک نراساس حکمت خسروانی است (عبدالرفیع )77 1389 ،تت
ناید گفت این عین القضات است ک پیش از سهرو دی آن ا د نظامی عرفانی ن کا گرفق استت
و پیش از او ،غزالی د مشکا االنوا آن ا پای یزی کرد و نظام فکری عتین القضتات نت نراستاس
تضاد نو و ظلمت ،نلک هم نر مبنای ت ریف او از نو است.
6ـ نتیجه گیری
عینالقضات ن دو طری عقلی و ذومی ت طو عقل و و و ای عقل ت نت نحتث د نتا ة «وجتود» و
«امسام موجودات» پرداخق است؛ ولی د نحث «نو » و «تجلی» تنها ن مباحث ذومی تأکید دا د ک
مهمترین نیش اندیش های اشرامی او ا تشکیل میدهد.
میتوان گفت د هسقیشناسی او «وجود» و «نو » ن یک م نی ن کا نرفق استت؛ هتون طبت
تفسیر او از «اللّ و نو ه مصد اعنوا » ،نو ْ ظهو ِ وجود و م اد صفات الهی است و هون جتوهر
نی عرض ظهو ی ندا د و مقصوت نمی شود ،عین القضات انوا ا ک عرض ذات یتا عترضِ جتوهر
است ،مدیم دانسق و نظر اسماعیلی

ا مبنی نر مدیمنودن عالضم و صانع نودن افالک د کرده است .او
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نا نحث «م یتت» ،صدو کثرت از وحدت و نا نحتث «تجلّتی» ،ظهتو استماء از ذات ا شترح داده
است .او نو ا مسبوق ن عدم زمانی ندانسق است و «او ما خل اللّ نو ى» ا ن ن م نتی ایجتاد
از عدم محض ،نلک ن م نی ظهو از عدم ن م نای پوشیدگی می داند؛ نت همتین علتت نترخالف
اشاعره ،مدیم ا ن م نی نی نیاز از غیر د نظر نارفق است و نظر او ن نظر مشائیان مبنی نر حتادم
ذاتی دانسقن مجردات نزدیک است.
نر سی مبانی هسقیشناسی عینالقضات نشان میدهد ک او نیش از هم از اندیش هتای حتالج،
موتالقلوب مکّی ،مشائیانی مانند فا انی و اننسینا و مشکا االنوا غزالی واندیش های ایرانیان پتیش
از اسالم د مباحث هسقیشناسی تأثیر پذیرفق است و آنچ اساس نظام هسقیشناستی او ا شتکل
داده ،نحث «جوهر یاان » است .او خدا ا جوهر و جوهر ا ن م نی اصل هسقی ن کا نرده است؛
ن همین علت میگوید «ح سرهشمة وجود و او کل وجود است» .نظری ک پیش از او مقکلّمتان
و فالسف و عا فان نا آن میالف نودند؛ زیرا تا پیش از انن عرنی عا فان نرای خداوند لفظ جتوهر و
عرض ا ن کا نبرده و م ققد نودند خدا جوهر یا عرض نیست .د علم کتالم نیتز جتوهر حامتل
اعراض است و اعراض مانل تضاد و دگرگونی هسقند .فالسفة مشاء نیز ماهیتت ا مقستم جتوهر و
عرض مرا داده و جوهرنودن واج

ت الی ا د کردهاند؛ آنان فقط «ممکن» ا ن جتوهر و عترض

تقسیم کردهاند؛ ولی عینالقضات جوهر ا ن م نی اصل وجود و عرض ا ن م نل مائم نت جتوهر
ن کا نرده است؛ البق منظو از آن جوهر و عرض عالم محسوس نیستت؛ نلکت جتوهر و عترض
حقیقل ا د نظر دا د ک طب آن خدا یاان موجود و یاان جوهر است؛ ولتی نتلعترض نیستت.
همانگون ک گفق شد او از این اصل اشاعره حادمنودن جوهر ا نقیج نارفق است؛ نلک از نظتر
او جوهر نی عرض ظهو ی ندا د و د مرتبتة ذات و «کنتتت کنتزاً میفیتا» نتامی متی مانتد .پتس از
عینالقضات ،انن عرنی نیز جوهر جهان ا ذات واحد و همان وجود ح یا نفس حمانی دانست و
آنچ

ا مقکلمین و فالسف انواد میقلف جواهر مینامیدند ،عرض نامید.
از دیار نواندیشیهای عین القضات میتوان ن نحث تجلی واحد ،تکرا ناپذیری د تجلی ،نبتود

ماللت و نیز خل مدام اشا ه کرد ک عمدتاً آنها ا ن انن عرنی نسبت دادهاند؛ ولی د ایتن جستقا
شواهدی آو ده شد ک نشان می دهد عین القضتات د ایتن نحتث پیشترو نتوده و ایتن فترض کت
انن عرنی نا آ ای عین القضات آشنا نوده است ،وجود دا د؛ اما مهمتترین اندیشتة عتینالقضتات نت
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نحث نو محمدی نازمی گردد ک نیسقین ظهو ا ،و مصد سایر انوا است؛ ن همین علتت ،هتم
ا ،و هم محمد ا ن صفت هسقی نیشی یا مصد موجودات نتودن متی شناستد .او نتو انلتیس ا
سایة نو محمد دانستق و مهتم تترین عتاملی کت نظتر او ا از ثنویتتان و حقتی اندیشتمندی ماننتد
سهرو دی ت پیرو حکمت خسروانی ت مقمایز می کند ،نحث نو دانسقن ظلمت است.
گفقنی است نا توج ن اینک عینالقضات از عا فان سنت او عرفانی است ،مسئلة تجلی د اندیشتة
او نر محو انطة انسان نا خدا م نی مییاند و جنبة م رفقی دا د؛ هدف او ننیان نظامی هسقیشناخقی نت
سبک فالسف ای مانند انوعلیسینا و فا انی یا عرفایی مانند اننعرنی نیستت؛ نلکت د استقای توحیتد و
خداشناسی مرا دا د؛ ن همین علت صفات جمالی و جاللی ک نا عنتوان تجلتیِ نتو ستفید و ستیاه د
هسقیشناسی او مطرح شده ،همان حجابهای م رفقی د مرات

سلوک است.

د پایان ناید گفت نرخالف نظر کسانی ک عینالقضات ا حلولی یا اتّحادی دانسق اند ،د نظتام
فکری عینالقضات «حلو و اتّحاد» ن م نی فرود یا عروج دو ذات نیست؛ نلک نت م نتی محتو و
فنای صفات ننده د صفات ح است و خود او ن طو مشیص ن این موضود اشا ه کترده استت
ک تنها یک ذات وجود دا د و حلو ن م نی «تیلّقوا نأخالق اللّ » است ک اشا های ن مقام فقتر و
مرب نوافل است؛ ننانراین عینالقضات ا نمیتوان عا فی حلولی یا اتّحادی دانست.
پینوشت
 .1حالج این یک صفت ا ک د همة صفات تجلی میکند ،عشت متیدانتد ( ک وزنهتان نقلتی1389 ،
.)105
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عینالقضات همدانی ،تهران نشر نی.
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 -22مکی ،انوطال
نیروت دا الکق

( 1417ق) .موت القلوب فل

المحبتوب ،تصتحیح ناستل عیتون الستود،

.

 -23میرنامریفرد ،سید علیاصغر (« .)1391عرفان عملی و نظتری یتا ستنّت اوت و دوم عرفتانی؟»،
گوهر گویا ،شما ة .88-65 ،2
 -24نو نیش ،سیما ( .)1383نو د حکمت سهرو دی ،تهران محبی.
 -25نیکلسون ،ینولد ا .)1358( .تصوف اسالمی و انطة انسان و خدا ،ترجمة محمد ضا شتفی ی
کدکنی ،تهران توس ،هاپ او .
 -26همدانی ،عین القضات ( .)1377نام های عین القضات همدانی ،ن اهقمتام علتی نقتی منتزوی و
عفیف عسیران ،تهران اساطیر.

 1962( ------------ -27م) .شکوى الغری

عن اعوطان إلل علماء البلتدان ،تصتحیح عفیتف

عسیران ،پا یس دا نیبلیون.
 .)1393( ------------ -28تمهیدات ،ن اهقمام عفیف عسیران ،تهران اساطیر.
 -29یوسف ثانی ،سید محمود؛ مهدویپتو  ،حستن (« .)1391تبیتین کثترت و وحتدت وجتود د
اندیشة عین القضات همدانی نراساس طو عقل و طتو و ای عقتل» ،جاویتدان خترد ،شتما ة ،21
.164-135

