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Abstract 
In spite of fact that the Plotinus and Ibn Arabi are from 

different schools of thought, their thinking about the God are very 

similar. In such a way that some aspects of the similarity of 

Plotinus's Unity refer to descriptive unity and others to intrinsic 

unity. Therefore, In the view of both of them, comprehending the 

essence of God is impossible and does not become known to man 

or any other being; Also, the essence of God has real unity unlike 

the other beings. The mode of the emanation of creatures, the need 

and poverty of all of them to God, are among the similarities. In 

spite of these similarities, there are also differences between the 

foundations and thoughts of these two thinkers. Plotinus considers 

the knowledge of One to be purely negative, and in his view 

positive perception is generally excluded. In contrast, Ibn Arabi 

proves a positive perception as a unit by differentiating between 

descriptive unity and oneness. This article is innovative in terms of 

examining and analyzing the differences and similarities expressed 

between Plotinus and Ibn Arabi. 
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 أحد و أحدیت؛ بررسی تطبیقی دیدگاه فلوطین و مکتب ابن عربی 
 

 محمدرضا فرهمندکیا

           محمود صیدی

 عبدالعلی شکر 
  

 چکیده 
هستند،  مستقل  و  جداگانه  فکری  مکتب  دو  از  عربی  ابن  و  فلوطین  چند  هر 

ها در مورد خداوند شباهت بسیاری دارد. به گونه ای که برخی از وجوه های آناندیشه

ذاتی است. از   شباهت أحد فلوطینی ناظر به احدیت وصفی و برخی دیگر به أحدیت

از نظر هر دو آن یا این جهت،  انسان  معلوم  و  قابل شناخت نیست  ها ذات خداوند 

چنین ذات خداوند دارای وحدت حقیقی است و سایر  گردد؛ همموجود دیگری نمی

موجودات وحدت غیر حقیقی دارند، چگونگی صدور موجودات، نیازمندی و فقر همه  

هایی نیز ها، تفاوتباشد. با وجود این مشابهتها میآنها به خداوند، از جمله مشابهت

های این دو متفکر هست. فلوطین شناخت أحد را صرفا سلبی میان مبانی و اندیشه

با می ابن عربی  مقابل  منتفی است. در  به طور کلی  او  نظر  از  ایجابی  ادراک  و  داند 

متفاوت  در  را  ایجابی  واحدیت، شناخت  و  میان أحدیت وصفی  قام واحدیت  گذاری 

های بیان شده ها و شباهتنماید. این مقاله از جهت بررسی و تحلیل تفاوت اثبات می

 باشد.میان فلوطین و مکتب ابن عربی دارای نوآوری می

 . أحد، أحدیت، واحدیت، فلوطین، ابن عربی   واژگان کلیدی:

 

 مقدمه  . ۱
بررسی و شناخت نحوه وجود مبدأ هستی بخش و نحوه ارتباط او با مخلوقات و مجعوالتش  

از دیرباز ذهن اندیشمندان الهی مختلف در مکاتب فکری گوناگون توحیدی را به خود مشغول 

گونه مباحث به قدمت تاریخ فکری بشری است. توان گفت اینداشته است. به گونه ای که می
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  97       أحد و أحدیت؛ بررسی تطبیقی دیدگاه فلوطین و مکتب ابن عربی 

اند  مبانی مختص خویش سعی در تبیین این گونه امور و تحلیل آن داشته هر یک از اینان با 

های انبیاء الهی)ع( راهگشای متفکران در این تالش عقالنی و عرفانی  و از طرف دیگر آموزه

 بوده است.  

فلوطین یکی از نمایندگان بزرگ مکتب فلسفی یونانی و ادامه دهنده راه فیلسوفان بزرگ 

ارسطو است. این فیلسوف بزرگ و کتاب مهم او یعنی اثولوجیا که در    آن مانند افالطون و 

تفکر اسالمی منسوب به ارسطو بوده است، تأثیر بسیاری بر فالسفه اسالمی مانند مالصدرا و  

 های فلسفی آنان داشته است.  میرداماد و اندیشه

از سوی دیگر ابن عربی، یکی از بزرگترین عارفان اسالمی است که سعی بسیاری در مدون  

 نمودن و ارائه سیر منطقی از مباحث عرفان اسالمی داشته است. 

های این دو متفکر بزرگ در مورد خداوند و چگونگی ارتباط او با مخلوقات شباهت  اندیشه

اندیشه   توانبسیاری به هم دارد. به گونه ای که می های فلوطین در مورد أحد بیش گفت 

ترین شباهت و قابلیت تطبیق را با مبانی عرفانی ابن عربی و شارحین بزرگ او نسبت به سایر 

 اندیشمندان اسالمی دارد. 

پذیری با جست و جوی کاملی که در آثار ابن عربی و شارحان بزرگ او به عمل آمد، تأثیر

فلوطین مشخص نگردید. اصوال عارفان مسلمان به جزء موارد    و یا حتی آشنایی آنها با افکار

اندکی مانند صدرالدین قونوی و سعید الدین فرغانی توجهی به براهین فلسفی و نتایج آنها  

می مشاهده  گاهی  افکار  گونه  این  با  آنان  صریح  مخالفت  حتی  این    1گردد. ندارند.  علت 

باشد و هر کسی با  بیان کرد که حقیقت هستی یکی می  توانها را در این نکته میشباهت

تواند بدان واصل گردد.  رعایت امورات اخالقی، دوری جستن از رذایل و تصفیه روح خویش می

باشد و لذا تغییرات زمانی و مکانی تغییری در آن نمی دهد.  أحد و واحد مجرد از ماده می

نه به حقیقت واحد، امکان پذیر است.  بنابراین وصول دو شخص در دو مکان و زمان جداگا

عرفانی انسان در جهت    - نتیجه اینکه وصول مشابه به نتایج یکسان ناشی از تالش عقالنی

باشد که نمونه بارز آن، فلوطین و ابن عربی است. در پژوهش حاضر بر آنیم  ادراک حقیقت می

 تا به مطالعه و بررسی تطبیقی افکار آنان بپردازیم.  

بر میسه تطبیقی ویژگیدر یک مقای برای أحد  با أحدیت در  هایی که فلوطین  شمارد 

شود.  توان یافت که به سنجش و مقایسه آنها پرداخته میمکتب ابن عربی را در موارد ذیل می

الموجود الّذی یصحّ علیه  به طور کلی احد در نزد فلوطین اشاره به خدای یکتا دارد: »فإنّ 

هو الموجود الحقّ. أعنی أنّه الموجود وجودا تامّا، ال ینقصه من الوجود القول بأنّه موجود حقّا، 

(. أحد دارای 248، ص1997)فلوطین،  .«ء لحفظه و کیانهفإنّه لیس فی حاجة إلى شی ءشی

( و سر منشأ و علت همه مراتب موجودات به ویژه دو  115، ص1997)فلوطین،    باشد اراده می
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گردد که واحد از دیدگاه فلوطین، . هر چند در ادامه بیان میگردداقنوم دیگرعقل و نفس می

باشد. از سوی دیگر احد و واحد در نظر ابن عربی و شارحین اشاره ناشناختنی و نامحدود می

 شود.  به ذات خداوند دارد که با نظر به تجلیات اجمالی یا تفصیلی، احد یا واحد نامیده می

ابن و  قبل از شروع بحث تفصیلی در مورد   از دیدگاه  موضوع مقاله، بیان معنای وجود 

نماید. وجود در نظر فلوطین به معنای تحقق یافتن و هست شدن  عربی و فلوطین ضروری می

  (. به گونه ای که متضاد آن، عدم و معدوم شدن هست248، ص1997)فلوطین،    باشدمی

باشد و  تی و تحقق می(. در نظر ابن عربی نیز وجود به معنای هس250، ص  1997)فلوطین،

 . به معنای ظهور و تجلی نیز هست
 

 پیشینه پژوهش  . ۲

احد و   اثر با موضوع   یک  دهد،در منابع کتابشناسی نشان می   نگارندگان   تحقیق   تا آنجا که 

 از: است  نگاشته شده است که عبارت   نی از ا   شی پ  احدیت از نگاه فلوطین و ابن عربی

شهناز   ابن  نزد  ذات  مقام  و  افلوطین  نزد  احد  تعبیرپذیری  تطبیقی  بررسی- اثر  عربی، 

 شایان فر 

تفاوت اثر ذکر شده با پژوهش حاضر در این است که  نوشتار فوق در صدد این است که  

بیان کند که نظر فلوطین و ابن عربی برخالف قرائت مشهور، بطور کامل سر از الهیات سلبی 

ات متعدد از این دو، سعی در تبیین قرائت ایجابی از مفهوم احد  آورد و با آوردن عباردر نمی

دارد که فلوطین شناخت أحد  بیان میدارد؛ در حالی که نوشتار حاضر برخالف نوشتار فوق،  

داند و ادراک ایجابی از نظر او به طور کلی منتفی است و ابن عربی نیز با  را صرفا سلبی می

وتفاوت و  وصفی  أحدیت  میان  اثبات  گذاری  واحدیت  مقام  در  را  ایجابی  شناخت  احدیت، 

های بیان شده  ها و شباهتنماید. همچنین نوشتار حاضر از جهت بررسی و تحلیل تفاوتمی

 . باشد میان فلوطین و مکتب ابن عربی دارای نوآوری می
 

 مجهول بودن أحد از دیدگاه فلوطین . 3
فلوطین شناخت  نظریه  و  بودن  مجهول  مورد  فلسفه  در  در   او  از  پیش  أحد،  ناپذیری 

نه نامی دارد و نه  افالطون و مبانی آن ریشه دارد. افالطون در مورد مثال خیر می گوید: »

  توان گفت و نه قابـل شـناخت اسـت و نـه بـه احساس و تصور در می   اش می   چیزی درباره

(. هم چنین افالطون درباره صانع جهان می گوید:  1674: ص 6)افالطون، بی تا، ج   ... .«آید

پیدا کردن صانع و سازنده این جهان البته دشوار است و اگر هم او را پیدا کنیم، امکان ندارد  »

 (. 1838: ص6)افالطون، بی تا، ج .« ...او را چنان وصف کنیم که برای همه قابل فهم باشد



  99       أحد و أحدیت؛ بررسی تطبیقی دیدگاه فلوطین و مکتب ابن عربی 

ندارد و به این دلیل برتر از هستی   توصـیف و بیـانادراک،    یتقابل، أحد  فلوطین  نظراز  

فوق وجود و    چیزیفلوطین أحد را  .  (674: ص2، ج1366)فلوطین،    بوده و فوق آن است

أحد    و واقعیت  حقیقتجهت،  بدین  . داندمی  متعالی   و  نامتنـاهی   جهات،  همهبسـیط از    ، عدم

)فلوطین،  سـتنیعقل محدود او  که هست، قابل فهم، توصـیف و بیـان برای بشر و ت چنانآن

 .  2(705: ص2، ج1366

  تعین  یا تناهی    داشته و  محدودیت   زیرا هر موجودی  بوده و علت آن است،فوق وجود    أحد

دارد. در نتیجه به دلیل مساوی بودن تعـین  و نام  نامحدود  حقیقتی  أحد   لی و  دارد،   خاصی

با وجود،   موجودات    گرددسـلب مـی  أحداز    بودن  موجودمحدودیت  مانند سایر  و خداوند 

بیند، در حالی کـه او هـیچ یـک از آن  و همه چیزها را میشود: »متصف به موجود بودن نمی

تحت احاطه هیچ صورتی   توانند از او برآیند که اوچیزهـا نیسـت. همـه چیزها بدین جهت می

بـود و بـه همـین جهـت او زیـرا تنها أحد است و اگر همه چیز بود موجـود مـی  ،نیسـت

 ( 670: ص2، ج 1366)فلوطین،  .«اند، نیستهـیچ یـک از چیزهایی که در عقل

  ، دانداو می "صورت نداشتن"ا فلوطین دلیل غیر قابـل توصـیف و شـناخت بـودن أحد ر

قابل   ی،هرگونه صورت به دلیل نداشتنگیـرد و أحد به صورت تعلق مـی میشههشناخت  زیرا

 (.1080: ص2، ج1366)فلوطین،  ستنیشناخت 

ولی سئوال این است که با توجه به قابل توصیف و بیان نبودن أحد، در مورد او چگونه  

ای توصیف و بیان است، زیرا گونه   اینکه همین حکم سلبی خود  توان سخن گفت؟ مضافاًمی

  کند که »... بیانگر داشتن صفت عدم قابلیت توصیف و بیان است. فلوطین در پاسخ بیان می

او    ؛بدین معنا نیست که او را به هیچ وجه نداریم  ،که ما او را در شناسـایی خـود نـداریم این

داریم کـه دربـاره اندازه  آناش سـخن میرا بدین  ولی  نیست،  چه میتوانیم گفت  او  گوییم 

)فلوطین،    .«  توانیم بگوییم چه هست...نمی  ولـی  ،گوییم که او چـه نیسـتهمین قدر می 

یگانه سخنی که در مقام اشاره به او  کند که »...  (. فلوطین باز تأکید می705: ص2، ج1366

استمی عقل]که[    توان گفت چنین  فراسوی  و در  فراسـوی همـه چیزها  ن، )فلوطی  .«در 

 . 3(704: ص2، ج1366

توان گفت که فلوطین میان دو نوع سخن گفتن ایجابی و سلبی  با توجه به این نکته می

چیست، زیرا فراتر  که أحد  گفتتـوان نمـیگذارد.  در مورد أحد تفکیک گذاشته و تمایز می

ل او  اوست و بشر توان احاطه علمی و شناخت کام از همه موجودات از جمله عقل و ادراکات

 و به چه احکامی متصف نیست.    که او چه نیست گفت توانبا وجود این می را ندارد.

کند که سخن گفتن ما از أحد بیانگر تجربیات و احساسات  فلوطین هم چنین بیان می

ای است  دهیم تفسیر و بیان احساس و تجربهها که به او میهمـه ایـن نام  انسانی است: »...
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گردیم و گاه در نزدیکی او  که به اصطالح، به گرد او میهنگامیم.  کنـیما خود پیـدا مـی  که

  .«  افتیم...هایی که در این راه هست از او به کلی دور میمانیم و گـاه بـه سـبب دشواریمی

(. مقصود فلوطین از تجربیات و احساسات، ادراک مادی و  1082: ص2، ج1366)فلوطین،  

، زیرا توصیفات او از أحد با چنین امری سازگار نیست. بنابراین مقصود او از این متغیر نیست

توصیف، مشاهده و ادراک مجرد این مرتبه غیر مادی است. فوق وجود بودن با ادراک و تجربه 

حسی سازگار نیست،  زیرا موجود حسی قابل ادراک و تجربه است در نتیجه موجودی مادی  

 ما فوق آن. و محسوس خواهد بود نه 

از دیدگاه فلوطین بهترین وجه توصیف أحد، توصیف او به امور سـلبی و در واقـع سـلب  

کسی که همه چیز را از او سلب کند و هیچ چیزی به او نسبت  : »هرگونه توصیفی از او است

ولی اگـر کسـی چیـزی   ؛ندهد و ادعا نکنـد کـه چیزی در اوست سخن درست گفته است

  .«را از او سلب کرده است  ]مطلق[ ر و عقـل و زیبایی را به او بیفزاید، خیر بودناعـم از جـوه

(؛ زیرا در صورت قابل ادراک بودن، موجودی مقید مانند سایر  736: ص2، ج1366)فلوطین، 

 موجودات)مثال مجردات( خواهد بود نه موجودی مطلق.  

که از    اندمـداحانی مانند، کنندمیخداوند را متصف به صفاتی فلوطین کسانی که از نظر 

یابنـد  اینان چون سخنی را که سزاوار ممدوح اسـت نمـی: »اند   بیگانه  و ستایش  هنر مدح

  ؛ کاهنددهند که دون شأن اوست و بدین سان از مقام او میصـفاتی بـه ممـدوح نسـبت می

زیرا او بر فراز    ؛نسبت دهیم  تر و فروتر از او هستند به او پست پس ما نیز نباید چیزهایی را که  

 (. 736: ص2، ج1366)فلوطین،  .«هاستهـا و علـت همـه آنهمـه آن
 

 مجهول بودن أحدیت از دیدگاه ابن عربی  . 4

دارد، در مکتب ابن عربی در مورد  مبانی که فلوطین در مورد مجهول بودن أحد بیان می

. در تقریر دیدگاه ابن عربی و شارحان او بایستی میان أحدیت ذاتی و  شودأحدیت بیان می

 وصفی تفاوت قائل شد. به این بیان که:  

او یعنی أحدیت ذاتی مشهود    مطلق  هویت  غیب   و   خداوند   ذات  از دیدگاه ابن عربی کنه

توان حکمی را به خداوند مانند وحدت، علیت، وجوب و معلوم کسی نیست و از این جهت نمی

وجود و... نسبت داد، زیرا همه این گونه احکام منوط و مسبوق به تعین است. در حالی که 

 ذات خداوند تعینی ندارد: 

 مشهود  و  مفهوم  و   مدرک  تقدّس  و  تعالى  او  مطلق  هویت  غیب  و  حق  ذات  کنه» 

 أن  الیصحّ  مذکور  اطالق   حیثیّت  از  سبحانه  حق  بود... و  نتواند   کسهیچ   معلوم  و

  مبدئیّة   أو   وجود  وجوب  أو   وحدة  من   ما   نسبة  الیه  یضاف  أو   یعرف   أو   بحکم  علیه  یحکم
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  همه   این  که  زیرا  بغیره،  أو  بنفسه  منه  علم   تعلّق  أو  أثر   صدور  أو   ایجاد  اقتضاء  أو

 است  مسبوق   تعیّنى  هر  تعقّل  که  آن  در  نیست  شک  و .  است  تقیّد  و  تعیّن  مقتضى

 (. 26: ص 1370)جامی، مطلق]است[... .« مجهول التعیّن  اعتبار به او و  التعیّن، به
]و البته موجودات دیگر مانند مجردات برای بشراز این جهت ادراک ذات أحدیت ذاتی  

یا کروبیان[ او  عقلی   : »جواسیس سـتنیقابل فهم، توصـیف و بیـان    ]آنها[ و تعقل محدود 

  افهام و عقول طایران و  است، بسته بر راهگذر مقام و حضرت این پیرامون را اوهام  و تخیّالت

(. با توجه به  26: ص  1370« )جامی،.شکسته  پر و بال  المرام  درک   دون   او  هواى  طیران  در  را

نیست، حکم   اینکه هر موجودی مسبوق به تعین است و أحدیت مسبوق به تعین یا تحدیدی

 توان گفت. موجود بودن نیز در مورد او نمی

  ال  در مکتب ابن عربی دلیل قابل شناخت نبودن أحدیت دو دلیل است:  اخبار قرآنی؛ »وَ

 الأحصى » و عاجز بودن انسان کامل از چنین علم و شناختی؛  4(110)طه:    «ِعلْماً.  به  یُحِیطُونَ

 (.  26: ص 1370)جامی، 5تحیّرا.« زدنی ربّ فیک،  ما کل  الأبلغ علیک،  ثناء

مانند فلسفه فلوطین صورت نداشتن دلیل عرفانی آنها برای اثبات مجهول بودن اوست. 

به معنای موجود بالفعل در   ولی غالباً  6توضیح اینکه صورت معانی مختلفی در فلسفه دارد؛

ابن عربی صورت به معنای ظهور عین و تقید و لذا داشتن ت  7مقابل بالقوه است. در مکتب 

ن و تقیدی علم و شناخت به او  یاست. از این جهت ذات أحدیت به دلیل نداشتن هر گونه تع

 گیرد.  تعلق نمی

انسان به  نسبت  ذاتی  أحدیت  بودن  مطلق  دلیل مجهول  و  به  الفاظ  آنها،  ادراکات  و  ها 

از بی نشانی  شود، مانند دیدگاه فلوطین حاکی  عباراتی که در مورد این مقام به کار برده می

می آن  نبودن  مقید  »آنو  نیست:  ایجابی  و  است  سلبی  معنای  که    معرفت  در   که  هاباشد 

 : اندداده باز نشان چنین ذات نشانى بى از نشانه نشانى،بى در و  اند،یگانه

 گمان ز مبرّا  و  خیالى ز برتر    جهان دو هر در نیست تو جز به کهآن اى         

 « نشان.  نیست  ترا  که  نشانت   اینست                      لیکن  نشانى   هر  عین  که  چند  هر            

 (.  27: ص1370)جامی، 

گردد مربوط به مقام  به بیان دیگر الفاظ یا عباراتی که در توصیف مقام أحدیت بیان می

گردد و علمی به آن ذاتی که همه اعتبارات از آن سلب می  أحدیت وصفی است نه أحدیت

 گیرد.  تعلق نمی

وجود در مکتب ابن عربی دو معنا دارد: ظهور که در این معنی مقابل عدم قرار دارد که  

(؛ وجدان یافت یا ادراک که به 45: ص  1370)جامی،  در این مکتب به معنای بطون قرار دارد

(. مرتبه أحدیت ذاتی  86: ص 1370)کاشانی،    به أحدیت استمعنای شهود و یافتن قلبی مرت
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ن نیست و یدر مکتب ابن عربی به دلیل محدود و مقید نبودن ظهوری ندارد و مسبوق به تع

 باشد.  از این جهت قابل تعلق و ادراک نیز نمی

بنابراین در مکتب ابن عربی مانند فلوطین با اینکه أحدیت ذاتی قابل تعلق علم نیست،  

کنند که بیانگر بی نشان و مطلق بودن آن است،  ها عباراتی از آن بیان میبرخی از انسان  ولی

گردد؛   یعنی نهایت تعلق علم ممکن به واجب الوجود که از آن به أحدیت وصفی تعبیر می

بنابراین نهایت علم به ذات به این گونه است که موجود مطلقی در مظاهر مختلف ظهور نموده  

 . 8(252: ص1374 )فناری، است

هایی  با وجود این، میان این دو مکتب در مورد چگونگی تعلق علم به أحدیت ذاتی تفاوت

گذارند.  نیز هست و آن اینکه ابن عربی و شارحان او میان أحدیت وصفی و واحدیت تفاوت می

:  1ج،  1428)فرغانی،    در مقام نخست، علم اجمالی انسان کامل به اسماء، صفات و اعیان ثابته

 . 9(29: ص  1، ج1428)فرغانی،    ( و در مقام دوم علم تفصیلی او به آنها تعلق می گیرد24ص  

اسمایی و صفاتی است و در مقابل   به معنای سلب کثرت  مرتبه ای سلبی  أحدیت وصفی 

.  دیگر اینکه در مکتب ابن  باشدواحدیت به دلیل ظهور تفصیلی اسماء مرتبه ای ایجابی می

عربی فقط انسان کامل توانایی حصول چنین شناختی را دارد، ولی در فلسفه فلوطین ادراک  

 .کننده سلبی أحد مشخص نگردیده است
 

 ت أحد از دیدگاه فلوطین وحد .5
گذارد. به  پیش از فلوطین، ارسطو میان دو نوع وحدت حقیقی و غیر حقیقی تفاوت می

ای  واسطه  نیاز به  واحد حقیقى بدون    .واحد یا حقیقى است و یا غیرحقیقى   این بیان که:

واحد غیرحقیقى با وساطت غیر  .  و بالذات واجد صفت وحدت است  شود میبه وحدت    متصف

ولى با حیوان متحد   بودهانسان و اسب که واحد نمانند    ،شودخودش موصوف به وحدت مى

ض وحدت  وجهت عر  دارد که مربوط به اختالف واسطه و  یهستند. واحد غیرحقیقى اقسام

در  ،  در کم را تساوى،  در کیف را تشابه،  در جنس را تجانس  ،است. وحدت در نوع را تماثل

 . (179-178: ص1378)ارسطو،  نامند را توازى و وحدت در نسبت را تناسب مى  وضع

، أحد را واحد حقیقی حقیقیغیر و وحـدت حقیقـی با تمایز نهادن میان دو نوع فلوطین 

وحدت آنها به جهت    داند کهمی  حقیقیوحدت غیررا دارای  سایر اشیا و موجودات عالم  و  

در  کند: »حقیقی را از أحد سلب میاز واحد حقیقی است. بنابراین او وحدت غیرمندی    بهره

در عین    این راه باید تا واحدی پیش رفت که واحد حقیقی است نه مانند دیگر چیزها که

:  2، ج1366)فلوطین،    .«وری از واحد حقیقی واحدند  واحد بودن کثیرند و تنها از طریق بهره
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به بیان دیگر، از دیدگاه فلوطین وحدت أحد به گونه ای است که هیچ گونه کثرتی  (.725ص

 همراه آن نیست و وحدت همه اشیاء دیگر معلول آن است.

لذا قابل  سایر موجودات نیست و    بودن مانندبه دلیل عددی ن  أحدوحدت  از این نظر،  

که هیچ یک از دو تای  دو، واحد نیست    باید بدانی گوید: »باشد. فلوطین میشمارش نمی

خواه یک باشد و    ،تـر از واحدند و واحد آماده نیست با دیگری  هـا هـر دو سـپسبلکـه آن

است نه چیزی که با معیار  زیرا او خود معیار    ،  خواه چنـد، در یـک ردیـف شـمرده شود

:  2، ج1366)فلوطین،    ... .«و با دیگران برابر نیست تـا در صف آنها قرار گیرد  ،سنجیده شود

قابل شمارش 725ص اشیاء  سایر  مانند  باشد،  داشته  عددی  وحدت  أحد  که  در صورتی   .)

جزا خواهد بود و لذا کثرت خواهد داشت. در حالی که کثرت داشتن به معنای ترکیب از ا

 مختلف و نیازمندی به آنهاست.  

 از هر جهت بسیط   مبدأ نخستینأحد یا    ،فلوطینبا توجه به چنین وحدتی، از دیدگاه  

او نیست، زیرا در صورت بسیط نبودن و داشتن ترکیب، نیازمند أجزاء  است و ترکیبی در 

و غیـر از  نخستین باید بسیط باشد، و پیش از همه چیز،  خویش خواهد بود. او می گوید: » 

همـة چیزهـایی کـه پـس از اوست، باید برای خود خویش باشد، نه آمیخته با چیزی ناشی  

امر عارضی و عاری از هرگونه ترکیب نبود و واحد بـه معنـای    اگر بسیط منزه از هـر   .از او

:  2، ج1366،  )فلوطین  .«توانسـت نخستین، مبدأ و منشأ همه چیز باشد  راسـتین نبـود، نمـی

(، زیرا هر مرکبی به دلیل نیازمندی به اجزاء خویش بی نیاز مطلق و لذا علت همه  715ص

اشیاء نیست؛ در نتیجه أحد و موجود نخستین، موجود بسیطی است که ترکیبی در او راه  

 ندارد.  

-449: صص  1997)فلوطین،    با توجه به اینکه أحد از دیدگاه فلوطین بسیط مطلق است

او  681و    451 در  فصل(  و  )جنس  ذهنی  و  و صورت(  )ماده  خارجی  ترکیب  گونه  هیچ   ،)

 .  10نیست

أحدی   ذات  با  محدودیت  و  تقید  تناهی،  هرگونه  فلوطین  دیدگاه  او از  نیست.  سازگار 

بلکه از آن  ،عد یا عددبُنهایت از حیث   نهایت نیز اندیشید، نه بیرا باید بی   ]أحد[اوگوید: »می

تواند افزوده شود چه، اگر او را به عنوان عقل مالء نیرویش هیچ چیز نمیحیث که بر غنا و  

واحدش بیندیشی او واحدتر  و اگر به عنوان  هاست  بیندیشی یـا به عنوان خدا، او بیشتر از آن

هیچ  و در نزد خویش است بی   ؛ستوواحدتر از نیروی اندیشه ت  ؛ اندیشیاز آن است که می

کند که أحد مقید  (. در این عبارت فلوطین تأکید می1086: ص 2، ج1366،  )فلوطین  .«تعینی

دارد که به وحدت نیست و به هیچ قیدی متعین نیست. در موارد دیگری فلوطین بیان می

تواند  زیرا چه چیزی می  ت، محدود هم نیس»  گردد: أحد به قید نامحدود بودن نیز مقید نمی
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عد و  زیرا چه نیازی به بُ  ، عدی ـه معنای نامحدود بُب  ؛محدودش کند؟ نامحـدود هـم نیسـت

و بـه چـه منظـوری گسـترش یابد او که نیازمند چیزی نیست؟ نامحدودی    ؟گسترش دارد

  .«   پذیرد... شود و شکست نمیزیـرا دگرگون نمی  . او به معنـای نامحـدودی نیـرویش اسـت

   (. 733: ص2، ج1366)فلوطین، 

 

 از دیدگاه ابن عربی   ت أحدیتوحد . ۶

نیست.   نیز  اطالق  قید  به  مقید  که  است  مطلقی  موجود  أحدیت  عربی،  ابن  مکتب  در 

او مانند   بنابراین در بیان واحد بودن أحدیت بایستی توجه داشت که اطالق این صفت به 

کند. بنابراین را بیان می  گونه که فلوطین نیز آناطالق آن به سایر موجودات نیست همان

حقیقی أحدیت که باطن ذات او و ناظر به أحدیت وصفی است، اظهار کننده وحدت    وحدت

( و خود مقید به قید وحدت یا کثرت نیست:  303: ص1379)فرغانی،    باشدسایر موجودات می

(.  98  : ص 1375  )قونوی،  المعلومتین.«  الکثرة  و   الوحدة  منبع  هی   وحدة   أوصافه  جملة  »من

در عبارت قونوی به معنای وحدت و کثرتی است که معلوم بشر بوده و در  "المعلومتین  "قید 

آن از  فلوطین  و  رود  می  کار  به  کالم  و  فقه  اصول  مانند  مختلف  وحدت علوم  عنوان  با  ها 

حقیقی دارای نوعی کثرت نیز هست؛ مقام أحدیت متصف حقیقی نام برد، زیرا واحد غیرغیر

بوده و جامع  به چنین کثرتی و حتی وح از وحدت و کثرت مطلق  رو،  این  از  نیست.  دتی 

 هاست.  آن

  اطالق  قونوی اتصاف أحدیت به صفت وحدت و تعقل او را چنین توضیح می دهد: »تصور

  هو   بل   التقیید  ضدّه   اطالق  انّه  البمعنى   سلبی   وصف  انّه   بمعنى  یتعقّل،   ان  فیه  یشترط  الحق

(. طبق این معنی، واحد بودن 7ص  1371المعلومتین.«)قونوی،    الکثرة  و  الوحدة   عن  اطالق 

مقام أحدیت به معنای صفت سلبی که به معنای نفی کثرت باشد، نیست، بلکه واحد بودن او  

نیز   اطالق  قید  به  مقید  که  اطالقی  البته  مقید.  وحدت  نه  است  اطالقی  وحدت  معنای  به 

)ال به شرط   از قید اطالق نیز مطلق گرددنباشد)ال به شرط قسمی در باب وجود نه ماهیت( و  

 مقسمی در باب وجود نه ماهیت(. 

:  1375  )قونوی،  نماید به بیان دیگر أحدیت در مظاهر مختلف وحدت و کثرت ظهور می

کثرت  8ص یا  وحدت  از  یک  به هیچ  مقید  دلیل  به همین  است.  متجلی  آنها  در همه  و   )

(، زیرا موجود مطلق متصف به اوصاف 241  : ص1375  )قونوی،  گردد و واحد حقیقی استنمی

شود  . این گونه وحدت، حقه حقیقی نامیده می11گرددموجودات مقید و مظاهر خویش نمی

)سبزواری،   و وحدتی است که به دلیل عددی نبودن فرد دیگری برای او قابل تصور نیست

وجود  حقیقی  وحدت (.  384: ص1360  رط البش  برخالف   که  است  مقسمی  البشرط  مانند 
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  وحدت کهآن دلیل  به.  باشدمی آن عنوان  تنها  باشد، آن قید یا  وصف کهآنبی  اطالق، قسمی

 وحدت  از  درجه  هر  نتیجه  در  و  باشدمی  مطلق  وجود  با  مساوق   است،  مغایر  امور  نافی  مطلقه

 . 12( 296: ص1، ج 1387است)جوادی آملی، آن همتای وجود با   مساوق 

حاصل آنکه در بیان واحد بودن مقام أحدیت بایستی میان دو مرتبه ذاتی و وصفی آن 

تفاوت گذارد، زیرا أحدیت ذاتی معلوم انسان یا موجود دیگری نیست و همه اوصاف از آن  

گردد. ولی اتصاف آن به  گردد. در مقابل، أحدیت وصفی متصف به صفت وحدت میسلب می

بو معنای مقید  به  دارای وحدت چنین صفتی  بلکه  نیست  عددی  و داشتن وحدت  آن  دن 

 باشد.  اطالقی می

از این جهت میان مبانی فلوطین در این زمینه شباهت بسیاری با مبانی ابن عربی و شارحین 

اند، ولی  ها با اصطالحاتی متفاوت به تبیین آن پرداخته او وجود دارد. هر چند هر یک از آن

توان در  و صفت وحدت آن هستند. دلیل این امر را می  هر دو در صدد تبیین یک حقیقت

حاالتی مانند خلسه   این نکته بیان نمود که فلوطین فیلسوفی عارف مسلک بوده است و ظاهراً

گشته است. از طرفی  ابن عربی نیز عارفی نامدار در  عرفانی در برخی اوقات بر او عارض می 

ابن عربی و فلوطین در این زمینه و شباهت آنها   باشد. بنابراین نزدیکی افکارجهان اسالم می

 باشد. به هم، به دلیل نزدیکی مشرب و مسلک این دو می
 

 . صدور موجودات از دیدگاه فلوطین7
به قید نیست و مطلق می به  از دیدگاه فلوطین أحد مقید  از این جهت نسبت  باشد و 

، أحد اسامی متعددی  فلوطیندگاه  باشد. با وجود این، از دیموجودات امکانی مجهول مطلق می

با موجودات  ی أحدهاخیر مطلق. این اسـامی نسبتو  علت نخستین ، اول)واحد(،  أحد: دارد

عالم است و به دلیل نسبت های مختلف، اسماء متعددی دارد. به دلیل اعطاء وحدت، أحد  

منشأ همة خیرات و غایت همه چیز است؛ به جهت تقدم ذاتی بر موجودات، اول و به دلیل  

هنگام مواجهه   انسانهـا در واقـع تعبیری از  این نـام. از جهت دیگر،  ، خیر مطلق استبودن

ای است که ما   دهیم تفسیر و بیان احساس و تجربه  ها که بدو میهمة این نام: »حد استبا أ

مانیم  گردیم و گاه در نزدیکی او میکه، به اصطالح، به گرد او میکنیم. هنگامیخود پیدا می

بـه کلـی دور مـی و گاه به سبب دشواری  او  از  راه هسـت  ایـن    .«   افتـیم...  هایی کـه در 

 (. 1082، 2، ج1366 )فلوطین،

مقصود از دوری و نزدیکی به أحد، قرب یا بعد مادی و محسوس نیست، زیرا چنین امری 

 در أحد به دلیل مجرد بودن از ماده معنی ندارد. 
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اند از:  عبارتکند که  فلوطین عالم را به سلسله مراتبی از موجودات یا اقانیم تقسیم می

. أحد فوق و ورای وجود و ادراک (681: ص2ج،  1366)فلوطین،    أحد )واحد(، عقل و نفس

  ،(718: ص2ج،  1366)فلوطین،    است. عقل صادر نخستین و شایسته اتصاف به وجود است

شود صورتی برای واقعیت حاصل آید تا علم بتواند به آن  یعنی چیزی است که موجب می 

  و افاضه شده از عقل است   دوم  صادر  نیز  نفس .(251  : ص1374)بریه،    واقعیت تعلق گیرد

 .است ماده جهان تدبیر آن بارز صفت که (681: ص 2ج، 1366)فلوطین، 

چون هیچ چیز در او نبود، همه  کند: »را چنین تبیین میفلوطین صدور موجودات از أحد  

ایـنچیز می بـرای  و  برآیـد  او  از  نمیتواند  أحد خود  آید،  پدید  او  از  توانست  کـه هسـتی 

توانست پدیدآورنده هستی باشد و هستی به اصطالح نخستین صادر  بلکه تنها می  هستی باشد 

صدور   سبب  نداشتنتعین و تناهی    ،فلوطین(. از نظر  727: ص2، ج1366)فلوطین،    .«  است...

توانند از او برآیند که او تحـت  همه چیزها بدین جهت میت: » اشـیا و مخلوقات عالم از اوس

انـد،    یک از چیزهایی که در عقلزیرا تنها واحد است. او هیچ  .صـورتی نیستاحاطـه هـیچ  

 (. 670: ص2، ج1366)فلوطین،  .«آیندها از او پدید مینیسـت. بلکـه همـه این

کند.  است و همه موجودات را صادر می  فیاضین یا أحد به دلیل کامل بودن  مبدأ نخست

شود.  دأ نخستین یا همان عقل از أحد صادر میکند، مبافشانی میهمچنان که خورشید نور  

و محسوس   مجردعالم    میاننفس حلقة ارتباط  .  نفس نیز صادر دوم و افاضه شده از عقل اسـت

:  1ج  ، 1368کاپلستون،  )   کند نگرد و آنها را ادراک میبه سوی هر دو عالم میبنابراین    .است

مه موجودات مادی و محسوس از او (. از این رو به واسطه این نگریستن و ادراک، ه539ص  

 گردد.  صادر می
 

 صدور موجودات از دیدگاه ابن عربی . 8

ها در  در مکتب ابن عربی مانند فلسفه فلوطین ذات خداوند نسبت به علم و ادراک انسان

دارای اسماء و    ایباشد. با وجود این، چنین مرتبهنهایت بطون بوده و لذا مجهول مطلق می

. اگر ظهور اسماء: صفات  نماید ها در عالم ظهور میباشد که به واسطه آنصفات متعددی می

و توابع آنها یعنی اعیان ثابته اجمالی باشد، مقام أحدیت وصفی است و در صورتی که ظهور 

 (.24: ص  1،ج  1424)فرغانی، آنها تفصیلی باشد، مرتبه واحدیت نام دارد

ها را کنند و آناسماء الهی طبق اعیان ثابته و مقتضیات آنها در مراتب مختلف ظهور می

نمایند. به بیان دیگر، اعیان ثابته مستدعی ظهور اسماء و صفات مختلف در مراتب ایجاد می

با توجه به این که ذات خداوند در بطون مطلق است و ظهوری ندارد، علم او  گوناگون است.  

گیرد. به بیان دیگر اعیان ثابته مالک  یت و واحدیت به همه ممکنات تعلق میدر مقام أحد
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  : ص 1370جامی،  )  علم تفصیلی و اجمالی خداوند هستند که در این دو مقام  ظهور دارند

43.) 

أحدیت  با  فلوطین  فلسفه  موارد دیگری    أحد در  و در  أحدیت وصفی  موارد  برخی  )در 

بیق دارد. عقل با قلم اعلی و نفس با نفس فلکی تطبیق  أحدیت ذاتی( در مکتب ابن عربی تط

صادر می أحد  از  که  فلوطین  فلسفه  در  موجودات  این جهت صدور  از  شباهت  دارد.  شوند 

 بسیاری با ظهورات موجودات از مرتبه احدیت در عرفان ابن عربی دارد.  

 

 وحدت وجود از دیدگاه فلوطین . 9
از أحد را به گونه ای خاصی   در قسمت قبل بیان گردید که فلوطین صدور موجودات 

  نیز قائل است؟  وجود  وحدت شخصینماید. حال سئوال این است که آیا فلوطین به  تحلیل می

نسبت به   کثرات توان برخی از تعابیر وی را که حاکی از اثر و جلوه بودنرسد می به نظر می 

را  أحد ارائه کرد  دارند  بر وحدت وجود  بیان دیگر میبه عنوان شواهدی  به  این.  گونه  توان 

 تعابیر وی را حمل به وحدت وجود نمود.  

فلوطین در مواردی به بیان نیست بودن موجودات در مقابل أحد و نفی پندار موجودیت  

زیرا چیزهایی    ،تی دارد»مپندار که او بیش از همه چیزها هس ها در مقابل او می پردازد:  آن

شان بیش از همه چیز است، شمارند، نیستیترین هستی میها را دارای بیشکه مردمان آن

رو باید عقیده  درحالی که آن نخستین، علت هستی است و در عین حال برتر از هستی. از این

فلوطین    . (734،ص  2ج  ،1366 فلوطین،)  « .مانیهی میترایج را معکوس سازی وگرنه از خدا  

در این عبارت سعی در تببین موجودیت استقاللی نداشتن کثرات و موجودات  در مقابل أحد  

دارد، زیرا بیان می دارد که موجودات مانند عدم هستند یعنی وجود ضعیفی دارند. از جهت  

ها  دیگر او بیان می دارد که بایستی در این زمینه اعتقاد رایج معکوس گردد. أکثریت انسان

مستقل میموجو وجود  دارای  را  مطلبی دات  چنین  فلوطین  دیدگاه  از  که  حالی  در  دانند. 

 صحیح نیست. 

همگی   نیازمندی  و  وابستگی  أحد،  وحدت شخصی  بیان  به  فلوطین  دیگر  تعابیری  در 

 . یک از چیزها نیستواحد همه چیز است و در عین حال هیچ» موجودات به أحد می پردازد:

تواند خود آن چیزها باشد، بلکه او همه چیز است بدین معنا  یز نمیزیرا اصل و مبـدأ همـه چ

تواند از او  چیز میچیز در او نبـود، همهچون هیچ که همـه چیزهـا از او هستند... بدین سان 

(. طبق این عبارت همه موجودات در نیازمندی به  681: ص2، ج1366،  )فلوطین  .«  بر آید...

از این جهت نیست.  اند و تفاوتی میان آنأحد به یکسان وی برای نشان دادن چگونگی  ها 

از تمثیل هایی چون خورشید و شعاع، آب و جاری شدن، حرارت و آتش و یا بوی  فیضان 



 114-95، صص:83، شماره1401تابستان  ،  2، سری22فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره108 

 

(، زیرا در همه موارد، معلول 669: ص  ،  2، ج1366)فلوطین،    کندخوش و عطر استفاده می

 نیاز و وابستگی شدیدی به علت خود دارد و استقالل وجودی ندارد.  

نماید و هستی استقاللی موجودات فلوطین در موارد دیگری نیز به این مطلب تصریح می

شی  آید و اصل اثر در او از دیگری نا»اصالً موجودی که از دیگری بر می  داند:را منتفی می

از دیگری کسب کرده است، چگونه می را هم  تواند هستی مستقلی  است و چگونگی خود 

أحد تنها حقیقت و واقعیت (. از این رو،  1047: ص  ،  2، ج1366)فلوطین،    داشته باشد؟«

  سایر  و  هست  واقع  به  که  است   مطلقی  و  محض  (،1065: ص  ،  2، ج1366)فلوطین،  مستقل

به تعبیر وی    آیند. ا و تصاویر آن به حساب میهسایه  تماما  کثرات  و   نفس  عقل،  چون  مراتب

  ، توانند برای بودن و ماندن بسنده برای خود باشند»چیزهای دیگر اگر تنها گذاشته شوند نمی

:  ،  2، ج1366)فلوطین،    «.ولی تنها آن یکی همان است که بود، حتی اگر تنها گذاشته شود

 (. 1065ص 

 

 گاه ابن عربی وحدت وجود از دید. ۱0
وجود   سعی وحدت  او  وشارحین  اکبر  شیخ  و  است  عربی  ابن  مکتب  آموزه  ترین  مهم 

بسیاری در تبیین آن نموده اند. در این مکتب عرفانی، از غیب مطلق تا آخرین مرتبه مظاهر  

حق، یک وجود است که به حسب اختالف تجلیّات و تعیّنات مسمّى به »مراتب« و »حضرات« 

»ربع    ین تعیّنات اعتبارات محضه و اضافات صرفه است؛ چنانکه اگر واحد راگشته است. و ا

اربعه« و »ثلث ثالثة« و »نصف اثنین« گویند، این نسب و اضافات قادح در واحدیت او نیست.  

رفیع   ذات  بر  تعیّنات  و  تجلّیات  اعتبار  به  »حضرات«  و  »مراتب«  اسماء  اطالق  همچنین 

 نیست. الدرجات مانع أحدیت او 

 چون استها از آن بىوین جمله چگونه       کین مختلفات جمله از یک اصل است

 (. 66- 65: صص1370)جامی، 

در تبیین وحدت وجود از دیدگاه فلوطین بیان گردید که او موجودات را مانند سایه در  

دات  داند. ابن عربی و شارحین مکتب او وحدت وجود و نحوه ارتباط موجومقابل صاحب آن می

  کنند را با ارائه دو مثال موج و دریا و مراتب دریا تبیین می  با وجود خداوند و مقام أحدی

 (.   68-66: صص1370)جامی، 

باشد که دارای امواج بسیاری است. موجود أحدی و ذات خداوند مانند دریا و عمق آن می

ها  رد که برخی از آنامواج دریا چیزی جزء حقیقت دریا نیستند بلکه دریا امواج متعددی دا

دیگر کوچک برخی  و  بزرگ  دریا بسیار  به  نسبت  بودن  موج  در  همگی  این  وجود  با  تراند. 
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اند. مراتب متعدد و کثیر موجودات نیز همگی مانند موج نسبت به دریا هستند و به  مشترک

 ذات خداوندی نیازمنداند و حقیقتی به جزء ظهور و تجلی مقام أحدیت ندارند.  

یابند؛ با وجود این، همه اعداد از تکرار نهایت ادامه میراتب بسیاری دارند و تا بی اعداد م

بار تکرار شدن،  بار تکرار شدن، عدد دو و با سهای که با یکشوند به گونهعدد یک حاصل می

آیند. اعداد با  آید و همین طور تا بی نهایت مراتب اعداد به وجود میعدد سه به وجود می

ندارند. هم  می  ب نامتناهی که دارند تکرار عدد یکهمه مرات باشند و حقیقتی به جزء آن 

 حقیقت هستند و وجودی به جزء او ندارند.   چنین همه موجودات متکثر، تجلیات یک
 

 نتیجه گیری 
اثولوجیا یعنی  او  مهم  کتاب  و  فالسفه    فلوطین  و  متفکران  از  بسیاری  بر  زیادی  تأثیر 

های این متفکر نو افالطونی تأثیر ای از اندیشه گذارده است و هر یک از آنان به گونهاسالمی

اند. با وجود این، افکار و مبانی فلوطین در مورد خداوند بیشتر از هرکس دیگری با  پذیرفته

ابن رسد چنین شباهتی به دلیل  د. به نظر میعربی و شارحین مکتب او شباهت دارمبانی 

عربی یا شارحین او از مکتب فلسفی فلوطین نباشد. از این رو دو مکتب فکری تأثیرپذیری ابن

را بایستی  های بسیاری با هم دارند که دلیل آنمستقل از هم شباهت  فلسفی و عرفانی کامالً

صوص خداوند دانست. نکته عرفانی بشر جهت شناخت حقایق هستی به خ - در تالش عقالنی

ها به یک مطلب نیز شباهت  جالب توجه این است که در برخی موارد نحوه استدالل نمودن آن

 زیادی به هم دارد.  

ابنمهم و  فلوطین  میان  تطبیق  و  مقایسه  قابل  موارد  موارد خالصه  ترین  این  در  عربی 

اکات انسانی، تعلق علم و  شود: مطلق بودن خداوند و لذا مجهول بودن او نسبت به ادرمی

داند، وحدت  شناخت سلبی به او که ابن عربی چنین شناختی را در مقام أحدیت وصفی می

غیر حقیقی سایر موجودات، چگونگی صدور موجودات و  حقیقی داشتن خداوند و وحدت 

 وحدت وجود.  

ترین  همهایی نیز میان مبانی و افکار این دو اندیشمند هست که مبا وجود این، تفاوت

 عربی است.   احدیت و ظهور تفصیلی اسماء و صفات در آن طبق مبانی ابن  ها تبیین مقام وآن
 

 هایادداشت 

متأثر از مبانی کالمی اشعری هستند    . بسیاری از عارفان مسلمان  مانند خود ابن عربی و قیصری 1

 . طلبدکه بررسی این موضوع پژوهشی جداگانه می
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گوید: »... این بدان معنا نیست که أحد هیچ یا غیر موجود است، بلکه به این معناست  . کاپلستون می  2

أخوذ  که أحد برتر از هر وجودی است که ما از آن تجربه داریم. مفهوم وجود از متعلقات تجربه ما م

است، اما أحد از همه آن اشیا و متعلقات برتر است و در نتیجه، از مفهومی هم که بر آن اشیا مبتنی 

 (. 536: ص  1، ج1368)کاپلستون،    است برتر و متعالی است.«

می3 چنین  فلوطین هم   .« دربارهگوید:  کـه  مییگانـه سـخنی  فراسوی هستیاش  در   توان گفت 

او برتـر از هسـتی و در فراسوی هستی است. فراسوی هستیاسـت... و   ای به این  اشاره   بنـابراین 

:  2، ج1366)فلوطین،    .«  باشـد بلکه تنها بدین معنا است که او این نیست... نیست و نامی برای او نمی

 (. 727ص

دارد 4 علمی  احاطه  معتقدات خود  و  معلومات  به  عالمی  زیرا هر  . در  (733: ص1423)جندی،    . 

 گیردبه همه اشیاء احاطه دارد و تحت احاطه علمی یا وجودی موجودی قرار نمی  که خداوندحالی

 (. 108: ص  1370)کاشانی،

أَنْتَ   ثَنَاًء عَلَیْکَ . در برخی از منابع روایی شیعی فقراتی از این روایت چنین آمده است: » لَا أُحْصِی5

(. البته در برخی منابع اهل سنت نیز  114: ص  4، ج 1405)ابن أبی جمهور،    .«نَفْسِکَکَمَا أَثْنَیْتَ عَلَى  

است کامل  27:  : ص6،ج 1404)سیوطی،    چنین  انسان  نبوی)ص(  روایت  این  حال طبق  هر  در   .)

محمدی اعتراف به عدم توانائی حمد و ستایش کامل أحدیت، عدم احاطه علمی به او و افزودن تحیر  

 نماید. ه دلیل نامتناهی بودن آن مینسبت به او ب

)ابن   . برخی از معانی صورت چنین هستند: موجود بالفعل، تکمیل کننده ماده، شکل، نوع و جنس6

 (. 286: ص1418سینا،  

یا حق انسان کامل است. یعنی اینکه انسان کامل مظهر    . از این جهت از دیدگاه اینان صورت أحدیت7

 (.  40: ص1426)کاشانی،    همه اسماء الهی است

 کل   الن  غیره،  بین  و  بینه  النسبة   الالتعینیة،  اإلطالقیة  الغیبیة  حیث... هویته   من  سبحانه  »الحق  .8

  ألنه  طلبه، التشوف فی و فیه الخوض یمکن فال اصال، التعین عدم فیه المفروض و تعیناً یقتضی نسبة

)فناری،    .«متعین   کل  ظهر  به  امراً  تعین  ما  وراء   هو أن  و  جملى،  بوجه  اال  تحصیله  یمکن  ال  لما  طلب

باشد  (. مقصود این است که تعلق علم به مقام أحدیت ذاتی یا غیب الغیوب ممتنع می 253: ص1374

 نماید. را شهود مینکند و آو صرفا انسان کامل به مرتبه أحدیت وصفی علم پیدا می 

ها در عالم ظهور  . اعیان ثابت مالک علم تفصیلی خداوند به ممکنات هستند که خداوند طبق آن 9

»اوّل که هنوز    گوید:(. جامی در تبیین مرتبه أحدیت و واحدیت می43: ص1383)جامی،  کندمی

خانه غیب هویت خواست که  شاهد خلوت   ...حکم ظهور در بطون، و واحدیت در أحدیت، مندرج بود

خود را بر خود جلوه دهد... اوّل تعیّنى که از غیب هویت ظاهر گشت وحدتى بود که اصل جمیع  

قابلیات است، و او را ظهور و بطون مساوى بود. و به اعتبار آن که قابل ظهور و بطون نیز بود، أحدیت  

 (. 34: ص1370)جامی،    و واحدیت از وى منتشى شدند.«

صدرا از این قاعده یعنی بسیط مطلق بودن خداوند، واجدیت او نسبت به همه کماالت و سلب . مال 10

األشیاء الوجودیة إال ما یتعلق بالنقائص و    نقائص آنها را نتیجه می گیرد: »أن کل بسیط الحقیقة کل
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  الوجود.« األعدام و الواجب تعالى بسیط الحقیقة وأحد من جمیع الوجوه فهو کل الوجود کما أن کله  

 (. 110: ص6، ج1981)مالصدرا،  

  األسماء   بجمیع  یتخلق  أن  اهلل  خلق  من  ألحد  تمکن  ما  اإللهی  البسیط   . ابن عربی می گوید: »ال11

 نماید.  زیرا موجود مطلق در مقیدات و کثرات تجلی می (،511  : ص2)ابن عربی، بی تا، ج  اإللهیة.«

. از دیدگاه عرفا اعتبارات سه گانه ماهیت یعنی به شرط ال، ال به شرط و به شرط شیء مانند   12

نیز هست وجود  در  ج  1379)سبزواری،    ماهیت  مقام  340: ص2،  اسمائی  تجلی  شرط  به  ذات   .)

وأحدیت، ال به شرط مقید به این قید، وجود منبسط و ال به شرط مجرد از این قید، مقام أحدیت  

 باشد. أحدیت وصفی حاکی از آن میاست که  
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