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  چكيده
عربـي بـا    ابـن . عربي و اسپينوزا قرار دارد انگاشتن خدا و جهان در بنياد انديشة ابن يگانه

كند كه طبـق آن   پردازد و نظرية وحدت وجود را مطرح مي رويكردي عرفاني بدان مي
يگانه وجود حقيقي خداوند است و جهان چيزي جز تجليـات، اطـوار، و شـئون ذات    

گرايانه و فلسفي، به تحليل نظرية وحـدت   با رويكردي عقلاسپينوزا . حق تعالي نيست
پردازد و بر اين نظر است كه خدا يگانه جوهر هستي است و جهان چيـزي   جوهر مي

انگاري خدا و جهان،  اين جستار، پيرامون يگانه. جز حاالت برآمده از صفات او نيست
ت فراگير آن در به بررسي و تحليل مسائلي چون صفات خدا، مراتب هستي، و ضرور

  .پردازد تا پيامدهاي فلسفي آن را نشان دهد عربي و اسپينوزا مي انديشة ابن
  .عربي، اسپينوزا انگاري، وجود، جوهر، صفات، ضرورت، ابن يگانه :ها كليدواژه

 
 مقدمه. 1

عربـي بـا    ابـن . عربـي و اسـپينوزا قـرار دارد    انگاشتن خدا و جهان در بنياد انديشة ابـن  يگانه
گرايانه و فلسفي؛ كه اين امر از  پردازد و اسپينوزا با رويكردي عقل رويكردي عرفاني بدان مي

تر  همانندي عقايد عرفاني و فلسفي، بيش. هاي ميان اين دو انديشمند است ترين تفاوت مهم
كوشد تا كل واقعيت را در يك دستگاه فلسفي بيـان   عربي هرگز نمي ابن. ة ظاهري داردجنب
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وي از طريق كشف، شهود و الهام به باورهاي خود دست يافته اسـت نـه بـه واسـطة     . كند
هـاي پراكنـدة او دربـارة يـك      توان انديشـه  بنابراين نمي). 122: 1352نصر، (برهان عقالني 

جا كه برخالف ديگر عرفا، به  اما از آن. مي فلسفي تحليل كردموضوع را در چهارچوب نظا
اي مناسب براي بررسـي   كند، زمينه پردازد و نظامي عرفاني را ساماندهي مي عرفان نظري مي
  .هاي فلسفي فراهم است هاي او با نظام اي انديشه و تحليل مقايسه

نخست روش استداللي  :داند يابي به معرفت حق را با دو روش ميسر مي عربي دست ابن
رسـد؛ ايـن شـيوه مخصـوص فيلسـوفان و       است كه شخص از طريق مخلوق به خـدا مـي  

خـدايي كـه در    ـ اما در روش دوم، خدا. متكلمان و نمايندة سطح نازلي از معرفت خداست
وي همـان  ). 63: 1389ايزوتسو، (شود  مخلوقات تجلي يافته، به واسطة خودش شناخته مي

نفسـه و ال   سـوي  دليل عليه يكنفسبحان من لم «: گويـد  مي وندناخت خداگونه كه دربارة ش
شناختي به فقـر   ، دربارة جهان نيز از حيث هستي)104: 1366عربي،  ابن(» بعينهثبت كونه اال 

شناسي بر اين باور  و از حيث شناخت) 105: همان(و نياز ذاتي آن به حق تعالي اذعان دارد 
دهد و با برخـورداري از صـفات    عني با اتكا بر علومي كه او ميبا پيروي از خدا، ياست كه 

كنيم و از مؤثر يا خداوند  الهي مانند رحمت، علم، عفو، و محبت چيزهاي ديگر را درك مي
  ).89: 1384اولوداغ، (رسيم  به اثر يا مخلوقات مي

 هـاي فلسـفي را بـا روش    گراست و در پي اين اسـت تـا گـزاره    اسپينوزا فيلسوفي عقل
وي عرفـان بـه معنـاي تجربـة درونـي يگـانگي بـا الوهيـت را          .تركيبي اثبات كنـد ـ  هندسي

اش  اما در ساماندهي نظام فكري). 58: 1378ياسپرس، (كند  شناسد و حتي آن را انكار مي نمي
اش را  كه برخالف فيلسوفان پيشين، نظام فلسفي چنان. شود هاي عرفاني نزديك مي به انديشه

داند و بر اين باور اسـت كـه    عربي، خدا را دليل وجود خود مي كند و مانند ابن خدا آغاز مي با
اسپينوزا، (آيد  شيئي است كه در خودش است و به نفس خودش به تصور ميخدا يا جوهر 

رسد، او نيز بر اين باور اسـت   عربي از خدا به مخلوقات مي و همان گونه كه ابن). 4: 1376
. تصور آيد خدا هست و بدون او ممكن نيست چيزي وجود يابد يا به در هست ههر چكه 

، در بحث از شناسايي نوع سوم، اذعـان دارد كـه انديشـيدن    اخالق همچنين در پايان كتاب
). Spinoza, 1952: 460(شـود   مي به خداوند) intellectual love(ناب موجب عشق عقالني 

يابد كه  شود و با عشق عقالني به خدا پايان مي ميآغاز بنابراين نظام فلسفي اسپينوزا با خدا 
  .شود عربي مي هاي بسياري با عقايد عرفاني ابن اين امر موجب همانندي

عربـي و انديشـة فلسـفي     هاي كلي انديشة عرفاني ابـن  اين جستار، با توجه به همانندي
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آمده است، به بررسي و اخالق و  فصوص الحكمهاي  ويژه آن گونه كه در كتاب اسپينوزا، به
انگاري خدا و جهان، صفات خدا، مراتب هستي  اي نظريات آنان دربارة يگانه تحليل مقايسه

  .پردازد تا پيامدهاي فلسفي آن را نشان دهد و ضرورت فراگير مي
  

  انگاري يگانه. 2
  وحدت وجود: عربي ابن 1.2
وي بـه  . پـذيرد  اني صورت ميعربي در شناخت خدا و هستي با بينشي عرف انگاري ابن يگانه

وحدت وجود و موجود قائل است؛ بدين معنا كه در عالم با دو وجود جداگانه، يكي خالق 
رويـيم كـه از ديـدگاهي     رو نيستيم، بلكه فقط با وجودي يگانه روبه و ديگري مخلوق، روبه

شـود بـه عـين واحـدي      كثرتي كه در عالم مشـاهده مـي  . خلق و از ديدگاه ديگر حق است
وجود يگانه است زيرا نه ). 124: 1366عربي،  ابن(گردد كه همان ذات حق تعالي است  برمي

وجودات امكاني شئونات و تجليات حق تعالي هستند و ). 92: همان(مثلي دارد و نه ضدي 
). 96: همـان (يابـد   ها ظهور و تعين مـي  اوست كه به اقتضاي اعيان و ذوات ممكنات در آن

ح عالم است كه در هر خلقي ظهوري دارد و عـالم ظـاهر صـورت و    حق تعالي باطن و رو
چه از صور عالم ظاهر شده، نسـبت روح مـدبر بـه صـورت      نسبت او به آن. هويت اوست

بـه  ). 68: همـان (است بنابراين ظاهر عالم اسم ظاهر حق است و باطن آن اسم باطن حـق  
د او نيز محـدود بـه حـد هـر     جا كه اشيا محدودن زعم وي، خداوند عين اشيا است و از آن

  ).111: همان(محدودي است 
  
  وحدت جوهر :اسپينوزا 2.2

 موجود باشد يا به تصـور آيـد   )substance( خدا جوهريجز ممكن نيست از نظر اسپينوزا 
)Spinoza, 1952: 359 ( خـدا هسـت و بـدون او ممكـن نيسـت       هر چيزي كه هست درو

منظور از چيزهاي ديگر صـفات و  ). 29: 1376زا، اسپينو( چيزي وجود يابد يا به تصور آيد
كنـد و   با خدا يا جوهر نامتناهي مطلق آغاز مـي وي  .است يعني جهان هستيحاالت جوهر 

شـناخت   زيـرا . شود پردازد و در نهايت بحث حاالت مطرح مي بعد به شناخت صفاتش مي
نامتناهي مطلق  به آن جوهر يگانه است و بنابراين تا جوهر ابستههر چيزي مانند وجودش، و

  .شود چيز شناخته نمي شناخته نشود، هيچ
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جوهر شيئي است كه در خودش است و به نفس خودش به تصور  خدا جوهر است و
؛ از اين رو، هم در وجود خود مستقل است و هم در شناخت خود وابسته )4: همان(آيد  مي

؛ زيـرا  )1: همـان (بنابراين علت خود اسـت  . ير از نفس خود نيستبه تصور چيز ديگري غ
كه وجود به طبيعت آن مـرتبط    است هاي جوهر اين  از ويژگي. علتي وراي آن موجود نيست

جوهري  جز خدا. بنابراين محال است ذاتش را بتوان الموجود تصور كرد). 17: همان(است 
؛ زيرا اگر جوهر ديگري موجـود بـود،   )28: همان(آيد  موجود نيست و هرگز به تصور نمي

. بودنـد  كردند و ديگر جوهر نمي ديگر را محدود مي شد و يك ها نامتناهي نمي يك از آن هيچ
خدا را واحد يا يكتا ). 26: 1378ياسپرس، (اما اين يگانگي به معناي وحدت عددي نيست 

عدد ربطي به ذات اشـيا   توان شمرد، در حالي كه ناميدن متضمن اين معناست كه خدا را مي
  ).60: 1376اسكروتن، (هاست  ندارد و متعلق به فهم محدود ما از آن

رسـد؛ خـدا از    اش مـي  انگاشتن خدا و طبيعت، به اوج توحيد فلسـفي   با يگانه سپينوزاا
. وراي جهان چيزي وجـود نـدارد  . جهان متمايز نيست و امري متعالي در وراي آن نيست

زيرا خدا علت داخلي همة اشيا است نه علـت  . فقط خدا هست و هرچه هست در اوست
ا در جهان آفرينش خود وجود دارد و از آن ؛ يعني خد)40: 1376اسپينوزا، (ها  خارجي آن

مانـد، خـدا همـان     جايي كه ديگر چيزي خارج از خدا يا جوهر نامتناهي مطلق باقي نمـي 
  .طبيعت است

  
  مقايسه و تحليل 3.2
عقالني و فلسفي آن، در هر زمينه و بـا هـر     انگاري در پي تبيين وحدت است و مبناي  يگانه

دو وجود قائل شويم، يكي وجود خالق يـا خـدا و ديگـري     كه اگر به  رويكردي، اين است
بـودن او را   وجود مخلوق يا عالم، به طور منطقي، وجود مخلوق وجـود خـالق و نامتنـاهي   

بنابراين، خـارج از  . محدود خواهد كرد، در حالي كه خداوند وجود مطلق و نامتناهي است
و هر چـه هسـت در او و   ) 91: 1384اولوداغ، (وجود او هيچ وجود ديگري متصور نيست 

  .برآمده از اوست
همان گونـه كـه   . گويد و اسپينوزا از وحدت جوهر عربي از وحدت وجود سخن مي ابن

آيد، در انديشة اسپينوزا نيز فقط يك جوهر  عربي فقط يك وجود به تصور مي در انديشة ابن
عربي موجودات جهـان را تجليـات حـق     ابن. دانند آيد كه هر دو آن را خدا مي به تصور مي

پس فقط يك وجود . كند نوزا آنان را حاالت جوهر يگانه وصف ميشناساند و اسپي تعالي مي
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الزمة منطقي چنين تفكري، سلب اسـتقالل وجـودي و شـناختي از    . يا جوهر موجود است
بنابراين، شناخت و هستي هر چيز وابسته بـه خداسـت و تـا خـدا     . موجودات جهان است

دو انديشـمند، بـه لحـاظ     از اين روسـت كـه هـر   . شود چيز شناخته نمي شناخته نشود هيچ
  .منطقي، ناگزيرند نظام فكريشان را با شناخت خدا و صفاتش آغاز كنند

متكلمان اشعري بر اين باور بودند كه جهان در ذات خود يـك جـوهر يگانـه اسـت و     
هرچند اينـان بـر وحـدت جـوهري همـة      . اختالف ميان افراد حاصل كيفيات عرضي است

ايزوتسو، (بر دوگانگي اين جوهر و خداوند اصرار داشتند فشردند،  مي هاي عالم پاي صورت
شناسد امـا از   عربي نيز به پيروي از اشاعره، عالم را چونان جوهر يگانه مي ابن). 158: 1389

كنـد و   آن جايي كه به وحدت وجود قائل است، خدا را به مثابة آن جوهر يگانه معرفي مي
: 1366عربـي،   ابـن (دانـد   گونـاگون آن مـي  تجليات او را در مظاهر وجود همچون اعراض 

بودن انديشة او با اسـپينوزا نيسـت چراكـه     سان البته اين شباهت جزئي به معناي يك). 188
: 1352نصـر،  (گيـرد   عربي خداوند را فراتر از مقوالتي چون جوهر و عرض درنظر مـي  ابن

يـين كنـيم، يگانـه    با اين حال اگر بخواهيم وحدت وجود را با مقوالت ارسـطويي تب ). 125
  .مقولة درخور ذات واجب تعالي، جوهر است

هاي بنيادين ميان ايـن دو انديشـمند، تلقـي خاصـي اسـت كـه هـر كـدام از          از تفاوت
عربي وحدتي شخصي است، يعنـي بـه    انگاري و وحدت دارند؛ وحدت وجود در ابن يگانه

اما اسـپينوزا بـه   ، )251: 1375جهانگيري، (جز حق تعالي نه وجودي هست و نه موجودي 
دانـد   اي مـي  وحدتي شيئي قائل است بدين معنا كه كـل جهـان يـا طبيعـت را فـرد يگانـه      

توان خدا را شخص درنظر گرفت، بلكـه خـدا    از اين رو، ديگر نمي). 35: 1378ياسپرس، (
؛ )64: 1376اسـكروتن،  (الهيات اسپينوزا اساساً غير شخصي اسـت  . يك چيز يا شيء است

  ).30: 1378ياسپرس، (يك از صفات خدايي را ندارد  و قابليت هيچزيرا جوهر ا
  

  صفات خدا. 3
  صفات و اسماي حق: عربي ابن 1.3

حق تعـالي  . ماند ذات حق در غيب مطلق است و اگر تجلي نيابد همچنان پنهان باقي مي
 عربي ايـن تجلـي را   ابن. شود آيد و عالم پديدار مي با تجلي از پس پردة غيب بيرون مي

): 120: 1366عربـي،   ابـن (» شـهاده  تجلـي و  غيب تجلي: تجليينان هللا «: داند دو گونه مي
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نخست تجلي علمي غيبي يا فيض اقدس است يعني ظهور حق در صورت اعيـان ثابتـه   
در حضرت علم؛ دوم تجلي شهودي وجودي يا فيض مقدس است كـه در ايـن تجلـي،    

يابد  شود و در پي آن عالم خارج وجود مي مي حق تعالي در احكام و آثار اعيان ثابته ظاهر
  ).1375 :374 جهانگيري،(

اعيان ثابته حقايق و ذوات و ماهيات اشياست در علم حق؛ يعني صور علمي اشيا كه از 
مقصود از اعيان، حقايق، ذوات، و ماهيات است و منظور از ثبـوت  . ازل تا به ابد ثابت است

كه در ذهن باشد يا در عالم  است، صرف نظر از اين نيز حصول و تحقق به معناي مطلق آن
اعيـان ثابتـه موجوديـت خـارجي ندارنـد بلكـه       ). 187: 1388مـدكور و ديگـران،   (خارج 

هايي هستند براي موجودات خـارجي بـا ظهـور موجوديـت حـق در ايـن        درحقيقت قالب
  ).100: 1384اولوداغ، (ها  قالب

ت حق تعالي هستند؛ زيرا فقط يك حقيقت عربي، جميع موجودات عالم صفا از نظر ابن
نهايت ظهور  پذيرد و هر اسمي حقيقتي دارد كه تا بي واحد است كه تمام اسماي الهي را مي

: 1352نصـر،  (انـد   اين اسما امكانات الهي نافذ در جهان). 65: 1366عربي،  ابن(كند  پيدا مي
حتـي حقـايق   . ما قـرار دارد هر حقيقتي از حقايق كلي، تحت تربيت اسمي از آن اس). 131

گر  ها، بيان درواقع اسما با توجه به كثرت آن. جزئي عالم نيز كلمات و صفات خداوند است
آشـكارترين ويژگـي اسـماي    . صدور كثرت از وحدت و ظهور واحد به صورت كثير است

كه به ذات حـق اشـاره دارد بـه معنـا يـا       هر اسم در عين آن. هاست الهي ساختار دوگانة آن
: 1389ايزوتسـو،  (حقيقتي ديگر هم اشاره دارد كه در آن با اسماي ديگـر مشـترك نيسـت    

: 1385پور،  صانع(شدن آن شوند  اسما و صفات زائد بر ذات نيستند تا موجب مركب). 118
همچنين هر اسمي از حيث داللتش بر ذات عين جميع اسما است، اما از حيث داللتش ). 8

گر نظريـة   اين تحليل بيان). 309: 1375جهانگيري، (هاست  آنبه معناي خاص خود غير از 
  .وحدت در كثرت و كثرت در وحدت است

به همين علت متكلمـان و  . كريم، با اسامي خاصي توصيف شده استقرآن  خداوند در
عارفان مسلمان، صفاتي چون حيات، علم، قدرت، اراده، سمع، بصـر، و تكلـم را بـه مثابـة     

تواند  اما روابطي كه حق مي). 44: 1375قيصري، (اند  تعالي درنظر گرفتهامهات صفات حق 
گيـرد، و   بنابراين محدوديت فقط كليات اسما را دربر مي. با عالم داشته باشد نامحدود است

، خارج از حد و شمار )65: 1366عربي،  ابن(» التتناهيو أسماء اهللا «جزئيات اسما، نامتناهي 
 .، و به تعداد اشياي عالم است)48: همان( »االحصاء  يبلغهاال «
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  صفات و احوال جوهر: اسپينوزا 2.3
ذات ) constituting(شيئي است كه عقل آن را به مثابة مقوم  )attribute(از نظر اسپينوزا، صفت 

شناسـيم از   چه از جوهر يگانه مـي  ؛ از اين رو، آن)Spinoza, 1952: 355(كند  جوهر ادراك مي
صفات جوهر نامتناهي مطلـق،  . كند صفت ماهيت ذاتي جوهر را بيان مي. ستطريق صفاتش ا

تـري دارد بـه همـان انـدازه صـفات       اند زيرا شيئي كه واقعيت يـا موجوديـت بـيش    نامتناهي
صفات نامتناهي در نوع خودند، زيرا اگر مطلقاً نامتناهي ). 21: 1376اسپينوزا، (تري دارد  بيش

گذاشتند و با ذات مطلقاً نامتناهي خدا، يكـي   ديگر باقي نميبودند ديگر جايي براي صفات 
و ارتباطي با ديگر ) همان(شود  هر يك از اين صفات به واسطة خودش تصور مي. شدند مي

رسـيم   صفات ندارد اما جوهر را تحت هر كدام از صفاتش بشناسيم به شناختي واحـد مـي  
از  ).17: همـان (و اتصال اشـيا اسـت    زيرا به زعم وي، نظام و اتصال تصورات همانند نظام

  ).29: همان(برد  ميان صفات نامتناهي خدا، فقط از دو صفت فكر و بعد نام مي
طبـق تعريـف،   . شود از هر يك از صفات نامتناهي خدا، نظام نامتناهي حاالت ناشي مي

، احوال جوهر يا شيئي است كه در شيئي ديگـر اسـت و بـه واسـطة آن بـه      )mode(حالت 
حالـت در برابـر جـوهر قـرار دارد و در وجـود و      ). Spinoza, 1952: 355(آيـد   مـي  تصور

اسـپينوزا،  (شناختش وابسته به آن است، به همين دليل ذات حالت مسـتلزم وجـود نيسـت    
انـد ولـي حـاالت بـه نحـوي خـاص و        جوهر و صفاتش سرمدي و نامتنـاهي ). 45: 1376

حاالت بـه دو  . اند ن رو، مقيد به زمان و متناهي؛ از اي)46: همان(اند  گر صفات محدود، بيان
  .شوند قسم كلي نامتناهي و متناهي تقسيم مي

  
  مقايسه و تحليل 3.3

انگاري يا وحدت، پرداختن به چندگانگي يا كثرتي كه در عالم مشهود  پس از تبيين يگانه
يابـد كـه هـر     جـا بحـث صـفات و اسـما اهميـت مـي       در ايـن . يابـد  ضرورت مي است، 

. پـردازد  اي متفاوت بـدان مـي   يشمندي، بر اساس باورها و پيشينة فكري خود، به گونهاند
داند يعني اگر حق تعالي در اطـالق و   عربي صفات و اسما را نتيجة تجلي خداوند مي ابن

. آمد يافتند و عالم به وجود نمي شد، اعيان ثابته وجود نمي ماند و متجلي نمي اختفايش مي
م به شناخت غيب ذات دست يابيم و معرفت ما از خداوند بـه واسـطة   تواني ما هرگز نمي

اسپينوزا نيز در بحث صفات بـه همـين نظـر قائـل اسـت؛ چراكـه       . اسما و صفات است
به زعم وي، خداوند توسط صفاتش ) 8: همان(داند  صفات را مبين و مظهر ذات خدا مي
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چه نامتنـاهي، فقـط صـفات     ظاهر و متجلي شده است و عقل بالفعل، چه متناهي باشد و
؛ زيرا عقل به ذات خدا تعلق ندارد و حـالتي از  )51: همان(يابد  خدا و احوال او را درمي

بنـابراين همـان طـور    . تواند ذات خداوند را بشناسد صفت فكر خداست، پس هرگز نمي
مانـد   ذات همچنان در غيب مطلق مـي  كند، اگر صفات نبودند عربي نيز تصديق مي كه ابن

  .آمد شناختي حاصل نمي و
در تبيين چگونگي انتساب ذات يگانه بـه صـفات كثيـر، يگانـه راه پـيش روي هـر دو       

شدن به اين نظر است كه صفات از حيث حقيقت با ذات يكي هستند امـا از   انديشمند، قائل
انگـاري، انكـار نظريـة     از لوازم منطقـي يگانـه  . ديگر تفاوت دارند حيث معنا و مفهوم با يك

يـافتن   اسما و صفات زائد بر ذات بودند، موجب راهزيرا اگر  زائدبودن صفات بر ذات است
ايستد و  انگاري مي اما هرگونه تركيب و تركبي در برابر يگانه. شدند تركيب در ذات خدا مي

  .با آن ناسازگار است
برد و صرفاً اين دو را براي انسـان قابـل    اسپينوزا هرچند از دو صفت فكر و بعد نام مي

عربي نيز گرچه به امهـات صـفات    ابن. بودن صفات تأكيد دارد ر نامتناهيداند، ب شناخت مي
در اين ميـان، فقـط صـفت علـم را     . داند نهايت مي قائل است، اسما و صفات خداوند را بي

عربـي بـه تقريـر     البته اسپينوزا هرگز به دقت ابن. توان با صفت فكر اسپينوزا مقايسه كرد مي
به تفاوتي در مقام و مرتبه، ميان صفات قائل نيست و همـه   پردازد؛ زيرا بحث علم خدا نمي
گويد كه در خدا بالضروره تصوري از ذات خود و  اما اين اندازه مي. داند را در يك سطح مي

تـوان   بنابراين مـي ). 74: همان(شوند موجود است  از همة اشيائي كه ضرورتاً از او ناشي مي
ناشي از علم او به ذات خود است پس در اين مقام،  چنين استنباط كرد كه علم خدا به اشيا،

  .عربي هماهنگي دارد علم مقدم بر ديگر صفات است و با علم مورد نظر ابن
. سابقه اسـت  دهد كه امري بي صفت بعد يا جسم را نيز به ذات خدا نسبت مي اسپينوزا

ا، تفسـيري  يافتن تركيـب و تجزيـه در جـوهر يـا خـد      جستن از شبهة راه البته براي دوري
دهـد تـا آن را از امتـداد محسـوس و متخيـل تميـز دهـد         عقالني از بعد و امتداد ارائه مي

ضـرورت از نظـام    اي اسـت كـه بـه    در هر صورت، اين نتيجـه  ).533: 1383جهانگيري، (
چيز بيرون از خـدا وجـود نـدارد و     آيد؛ زيرا به زعم وي هيچ فلسفي اسپينوزا به دست مي

دانـد و   عربي نيز چيزي را بيـرون از خـدا نمـي    ابن. برآمده از اوستهرچه هست در او و 
امـا  ، »عينهـا  هـو  و االشـياء  اظهـر  من فسبحان«داند  صراحت خدا را عين اشياي عالم مي به

جـا مطـرح    پرسشي كه ايـن . دهد هرگز صفتي به نام جسم يا بعد را به خداوند نسبت نمي
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وزا صفت بعد را به خدا نسـبت دهـد امـا    اسپينشود  چيز موجب مي است اين است كه چه
  عربي مجبور به پذيرش آن نشود؟ ابن

شناختي به نظرية عالم خيال منفصل يـا   رسد پاسخ اين پرسش از حيث هستي نظر مي به
شناختي به قوة متخيله وابسته است كه از اين دو حيث، در عرفـان   برزخ و از حيث شناخت

از حيث ). 75: 1385پور،  صانع(شود  خيال منفصل ياد ميبا تعابير خيال متصل و عربي،  ابن
شناختي، در بحث مراتب وجود كه براي تبيين كثرت عالم مطرح شده است، به عالم  هستي

در اين نظريه، وجود هر مرتبه از مرتبة اول يعني ذات الهي صدور و . شود خيال پرداخته مي
ترند و به همان انـدازه كـه از    حق كامل اين مراتب به نسبت نزديكي به ذات. يابد ظهور مي

در ميان مراتب هستي، پيش  ).93: 1384اولوداغ، (ترند  ذات فاصله دارند، وجودهايي ناقص
عالم مثال يا خيال مطلق يا خيال منفصل قرار دارد؛ عالمي حقيقـي  از عالم حس و شهادت، 

ن روحانيـت محـض و   هاي اشيا به نحوي ميان لطافت و كثافت يعني ميـا  كه در آن صورت
  ).34: 1389ايزوتسو، (ماديت صرف وجود دارد 

جاسـت كـه    عربـي تـا آن   شناختي، ارج و عظمت قوة خيال نـزد ابـن   از حيث شناخت
شـود؛   خداوند، در خلق قوة متخيله و خيال ظـاهر مـي  » قوي«گويد سلطه و قوت اسم  مي

پـذيرد   با اين حـال، مـي  ). 51: 1385پور،  صانع(زيرا هيچ امري براي اين قوه محال نيست 
كه براي آن محدوديتي هست زيرا قادر نيست خـود را از صـور محسوسـات رهـا سـازد      

و البته همين وابستگي به جسم و امور محسوس است كـه نقـش ميـانجي بـه آن     ) همان(
شناختي ميـان عـالم محسـوس و عـالم معقـول واسـطه شـود و         دهد تا از حيث هستي مي

بعد به ذات خداوند نسبت داده نشود و در عين حـال خـارج از   موجب شود صفتي چون 
  .ذات خدا هم قرار نگيرد

آسـاني   گرايي چون اسپينوزا به اي است كه فيلسوف عقل وابستگي تخيل به حواس، نكته
وي در بحث شناخت، بـراي قـوة تخيـل اصـالتي قائـل نيسـت زيـرا        . گذرد از كنار آن نمي

داند و ريشة هرگونه تصور ناقص، توهمات و  آن عقل ميتصورات تام و حقيقي را فقط از 
داند و بر اين نكته تأكيد دارد كه بايد توسط فاهمـه، از نفـوذ    تصورات خطا را در تخيل مي

از ايـن  ). 58: 1374اسپينوزا، (تخيل در ذهن جلوگيري كرد تا شناختي راستين حاصل شود 
بنابراين بـه ضـرورت عقالنـي،    . سترو، هرگز چيزي چون عالم خيال برايش تصورپذير ني

يگانه راهي كه پيش رو دارد اين است كه صفت بعد را به خدا يـا جـوهر نسـبت دهـد تـا      
  .اش اثبات شود و چيزي بيرون از آن باقي نماند يگانگي
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  مراتب هستي. 4
  ٌبه ذاته و حق مخلوق في حق : عربي ابن 1.4
شود، بحـث مراتـب وجـود را مطـرح      يعربي براي تبيين كثرتي كه در جهان مشاهده م ابن
كند؛ حقيقت وجود كه همان وجود خداوند اسـت در مراتـب نامتنـاهي كـه تعينـات او       مي

الغيب، غيـب   غيب. 1: كليات اين مراتب منحصر در شش مرتبه است. يابد هستند تجلي مي
رفته اي نامتمايز دربر گ وحدتي صرف كه همة مراتب وجود را به گونه: اول يا احديت ذات

در اين مرتبه، ماهيـات و  : غيب ثاني كه مرتبة واحديت و الهيت و الوهيت نام دارد. 2است؛ 
مرتبة ارواح يـا ظهـور حقـايق    . 3يابند؛  اعيان اشيا و به اصطالح اعيان ثابته وجود علمي مي

مرتبة مثال، خيال مطلق، خيال منفصل كه . 4مجردة بسيطه يعني عقول و نفوس كلية مجرده؛ 
اي كـه   مرتبـه . 6مرتبة حس و شهادت؛ . 5هاي محسوس است؛  بة ظهور معاني در قالبمرت

  ).358: 1375جهانگيري، (جامع جميع مراتب است و آن حقيقت انسان كامل است 
ديگر پيوند ژرفي دارند؛ زيرا فقط يك  تنها اموري گسسته نيستند، با يك مراتب هستي نه

بنابراين هرچـه در عـالم فـرودين هسـت مثـال و      . نهايت دارد وجود هست كه تجليات بي
بدين ترتيب كه هرچه در عالم حـس هسـت   . صورت چيزي است كه در عالم برين هست

مثال و صورت چيزي است كه در عالم خيال هست و هرچه در عالم خيال هسـت مثـال و   
جـا هسـت مثـال و     صورت چيزي است كه در عالم ارواح مجـرده هسـت و هرچـه در آن   

  ).90: 1375قيصري، (زي است كه در عالم اعيان ثابته هست صورت چي
كه وجود مطلق از » ذاته حق في«. 1: عربي حق به دو معنا به كار رفته است در عرفان ابن

از اين حيث، از عالم و همة مخلوقات تعـالي  . جميع قيود و البشرط از جميع شروط است
حـق  «. 2م مشـابهت و مناسـبتي نـدارد؛   دارد و در نتيجه معرفتش ناممكن است زيرا با عـال 

  ).275: 1375جهانگيري، (اهللا   يعني ماسوي است» به حق مخلوقٌ«كه » متجلي
اهللا را  بـه عـالم ماسـوي     ذاته به وجه متعال خداوند ناظر است و حـق مخلـوقٌ   حق في

عالم اسـم چيـزي اسـت كـه     . داند عربي واژة عالَم را مأخوذ از عالمت مي ابن. شناساند مي
شـود و اصـطالحاً عبـارت اسـت از كـل ماسـوي اهللا        توسط آن چيز ديگري شناخته مـي 

تعالي است و او روح عالم است كـه آن را تـدبير    عالم صورت حق). 89: 1375قيصري، (
و از آن جايي كه هر امري از امور عالم، عالمت و مظهـر  ). 111: 1366عربي،  ابن(كند  مي

اسمي از اسماي الهي است و هر اسمي هم از حيث اشتمالش بـر ذات كـه جـامع جميـع     
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لم خود عـالمي اسـت   هاست، بنابراين هر فردي از افراد عا اسما است مشتمل بر جميع آن
من هـذا   متناهيه غيرفالعوالم «اند؛  پس عوالم نامتناهي. كه عالمت و نشانة جميع اسما است

  ).90: 1375قيصري، (» الوجه 
  
  طبيعت خالق و طبيعت مخلوق: اسپينوزا 2.4

منظـور از طبيعـت خـالق    . پردازد اسپينوزا به تقسيم خدا يا طبيعت به خالق و مخلوق مي
)natura naturans(   ر است يـا آنچيزي است كه در خودش است و به وسيلة خود متصو

حيث كـه او علـت    صفاتي است كه مظهر ذات سرمدي و نامتناهي، يعني خداست، از اين 
همة اشـيائي اسـت    )natura naturata(اما منظور از طبيعت مخلوق . آزاد اعتبار شده است

شـوند يعنـي تمـام حـاالت      او ناشـي مـي  كه از ضرورت طبيعت خدا يا صفتي از صفات 
اند كـه در خـدا موجودنـد و امكـان نـدارد       صفات خدا، از اين حيث كه چنين اعتبار شده

اش  خدا و صفات نامتناهي). Spinoza, 1952: 366(بدون خدا وجود يابند يا به تصور آيند 
ز آن و ا. جزو طبيعت خالق هستند و حاالت نامتنـاهي و متنـاهي جـزو طبيعـت مخلـوق     

جايي كه هرچه هست در خداست و همة اشيا، چه در وجود و چه در شـناخت، وابسـته   
به او هستند، فقط يك طبيعت وجود دارد كه از حيث خالقيت خدا و از حيث مخلوقيـت  

  .شود عالم ناميده مي
دارد كـه خـدا يـا     گونه بيـان مـي   اسپينوزا ترتيب انتشاي هستي از ذات خداوند را بدين

حاالت نامتناهي مستقيم، حاالت نامتناهي مستقيم حاوي حاالت نامتناهي غير  جوهر حاوي
مستقيم و حاالت نامتناهي غير مستقيم حاوي تعداد نامتناهي حاالت متنـاهي اسـت كـه بـه     

  ).48: 1376اسپينوزا، (اند  هاي علل و معلوالت ترتيب و ترتب يافته صورت سلسله
  
  مقايسه و تحليل 3.4

يابـد،   چه پس از بحث صـفات و اسـما ضـرورت مـي     دگانگي يا كثرت، آندر پي تبيين چن
پرداختن به مراتب هستي و چگونگي پديدارشدن كثرت از جهان معقول تا جهان محسوس 

گفتن از مراتب هسـتي امـري مرحلـه بـه مرحلـه و       عربي و اسپينوزا، سخن براي ابن. است
ن اطوار و شـئونات حـق اسـت و در    عربي هما مراتب هستي در انديشة ابن. زمانمند نيست

انديشة اسپينوزا مانند استنتاج خواص مثلث از تعريف آن است كه زمان در آن دخالتي ندارد 
  ).543: 1383جهانگيري، (
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كـه   هنگـامي . انگاري خدا و جهان، نفي آموزة خلق از عـدم اسـت   از لوازم منطقي يگانه
ز آن و تجليات و احوال آن حقيقت فقط يك وجود يا جوهر هست و ديگر چيزها برآمده ا

زيرا خلق و آفرينش مسـتلزم  . ماند يگانه هستند، ديگر جايي براي خلق و آفرينش باقي نمي
انگار هيچ نوع جدايي زماني و ذاتـي ميـان    در نظام يگانه. جدايي ميان خالق و مخلوق است

ي و نظـام اسـپينوزا   عربي مبتني بر تجلـ  خدا و هستي وجود ندارد و به همين دليل نظام ابن
  .مبتني بر انتشا است

. شدن به قـدم آن اسـت   از پيامدهاي فلسفي نفي خلق از عدم، نفي حدوث عالم و قائل
دانـد و بـه سلسـلة علـل و معلـوالت       سلسلة نامتناهي حاالت متناهي را ممكن مياسپينوزا 

 .دانـد  اني و ازلـي مـي  ؛ از اين رو، عالم را قديم زم)47: 1376اسپينوزا، (نامتناهي قائل است 
دانـد   عربي اعيان موجودات را از حيث ثبوتشان قديم و از حيث وجودشان حـادث مـي   ابن

، اما طبق نظر عفيفي، تصريحي كه دربارة قدم عالم دارد، از تصريح )211: 1366عربي،  ابن(
رد همچنين معنايي كه از حـدوث درنظـر دا  ). 314: همان(تر نيست  مشائيان در اين باره كم

. مانند متكلمان نيست، زيرا انكار خلق از عدم، مستلزم انكـار حـدوث زمـاني عـالم اسـت     
  .انگاري ناسازگار است حدوث زماني با يگانه

عربي به ذات متعال خداوند ناظر است يعني وجهي از او كـه   ذاته در انديشة ابن حق في
به همين دليـل طبيعـت   . اردآيد زيرا هيچ همانندي با عالم ند هرگز به شناخت انسان درنمي

خـدا و  عربي تطبيق كرد؛ زيـرا او   ذاته ابن توان به طور دقيق با حق في خالق اسپينوزا را نمي
اش، ازجمله دو صفت فكر و بعد كه براي مـا شـناختني اسـت، را طبيعـت      صفات نامتناهي

سـت و  عربي ذات حق در اين مرحله كنز مخفـي ا  شناساند در حالي كه براي ابن خالق مي
يـابيم كـه    اما با دقت در مفهوم طبيعت خالق درمي. هيچ اسم و رسم و نعت و صفتي ندارد

اسپينوزا نيز به وجه ناشناختني و متعال خداوند توجه داشته و آن را در ضمن تعبير صـفات  
نهايت خدا، صرفاً بـه   بنابراين همين كه ما از ميان صفات كثير و بي. نامتناهي گنجانده است

و ) 29: 1378ياسـپرس،  (ت دسترسـي داريـم، دليـل بـر تعـالي خداونـد از جهـان        دو صف
  .بودن اوست ناشناختني

عربي، ماسوي اهللا يـا عـالم را دربـر     به ابن طبيعت مخلوق اسپينوزا مانند حق مخلوقٌ
در اين زمينه همانندي ژرفي ميان اين دو انديشمند وجـود دارد كـه بـه مبـاني     . گيرد مي

البته بـا ايـن تفـاوت مهـم كـه عـالم از ديـدگاه        . گردد نظام فكريشان برمي انگارانة يگانه
گرايانـة فيلسـوفي    تر از ديدگاه عقل عربي كه به شهود قائل است، بسي ژرف عرفاني ابن
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گـر تعـالي    ذاتـه و طبيعـت خـالق بيـان     فـي   حقدر هردو انديشمند، . چون اسپينوزا است
بيعت مخلوق بـر حضـور خداونـد در جهـان     به و ط خداوند از جهان است و حق مخلوقٌ

هـا را   عربي، حق را به اعتبار ظهوري كه در صـور اعيـان دارد و احكـام آن    ابن. داللت دارد
اسپينوزا نيز چون ). 127: 1352نصر، (پس جهان از وي جدا نيست . داند پذيرد خلق مي مي

خداوند در جهـان اذعـان   داند، بر حضور  انسان و جهان را حاالت دو صفت فكر و بعد مي
  .)29: 1378ياسپرس، ( دارد

اسپينوزا دو گونـه عليـت را   . يابد در بحث رابطة خدا و جهان، مفهوم عليت اهميت مي
نامتناهي هر  مخلوق و ميان حاالت درنظر دارد؛ يكي همان عليتي است كه در درون طبيعت

از آن بـه عليـت الهـي     يك از صفات برقرار است و ديگري عليتي عام و فراگير است كـه 
: 1383جهـانگيري،  (گر رابطة طبيعت مخلوق با طبيعت خالق اسـت   شود و بيان تعبير مي

دهد و او را علـت   رود كه عليت را به خود خدا هم نسبت مي جا پيش مي وي تا آن). 493
اسـت   عربي نيز به اين امر اهتمام دارد و بر اين باور ابن). 1: 1376اسپينوزا، (داند  خود مي

در عالم هر پديداري را علتي الزم است و راهي بـراي تعطيـل اسـباب و علـل وجـود      كه 
امـا او  ). 211: 1366عربـي،   ابـن (انـد   ندارد؛ چراكه اعيان ثابته اين اسـباب را اقتضـا كـرده   

برخالف اسپينوزا، علت پديدارهاي طبيعي و حاالت جديد مادي را پديدارهاي طبيعـي و  
طبيعـي و غيـر مـادي يـا علـل غيـر         داند، بلكه امور و اشياي غير ميحاالت طبيعي ديگر ن

از اين رو، مفهوم تجلـي كـه بـه رابطـة     ). 345: 1375جهانگيري، (وجودي را درنظر دارد 
شـود كـه بـدين     جديـد بيـان مـي    ٌبه اشاره دارد، با فراينـد خلـق   مخلوق ذاته و حق  في  حق

بـرد و خلـق    ي و تكرارنشدني، خلقي را مـي اي پيوسته، دائم معناست كه خداوند در تجلي
  ).126: 1366عربي،  ابن(آورد  جديدي را مي

  
  ضرورت فراگير هستي. 5

  جبريت: عربي ابن 1.5
يابـد و تمـام كائنـات مجبـور بـه       عربي عالم متناسب با قاعدة ضرورت تحقق مي از نظر ابن

وي اسم ). 206: 1388مدكور و ديگران، (نهادن در برابر اين قاعدة فراگير هستي است  گردن
بـه  . شود كند كه با ضرورت و وجوب هستي يكي مي اي تحليل مي جبار خداوند را به گونه

تق از جبر است و حق به اين معنا جبار است كـه او اصـل وجـوب و    مش» جبار«زعم وي، 
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). 313: 1375جهانگيري، (هاست  ضرورتي است كه سبب ظهور كائنات و خضوع ذاتي آن
كه در جهـان هسـتي ممكنـي     داند، چرا در بحث اراده و اختيار، خدا را مريد غير مختار مي

وجـود را منحصـر در وجـوب و    او ). 337: همان(چيز واجب است  متحقق نيست و همه
: همـان (انجامـد   استحاله دانسته و امكان را انكار كرده است كه اين امر به انكار اختيار مـي 

ارادة خداوند تابع اقتضـاي اعيـان   . ندارد  اي بنابراين، خداوند به معناي متعارف اراده). 511
: 1389ايزوتسـو،  ( سازد حق جهان را تسخير كرده، جهان نيز حق را مسخر خود مي. است
كنـد و تمـامي    بدين معنا كـه حـق پيوسـته خـود را در شـئون خاليـق متجلـي مـي        ). 196

به باور او، ). 199: همان(كند  هاست را به ايشان عطا مي خصوصياتي كه مقتضاي ظرفيت آن
. تواند اين نكته را كه خدا در تسخير است، بپـذيرد  انساني كه داراي عقل ضعيف است نمي

برد خدا هرچـه بخواهـد، حتـي امـور      قديربودن خدا درك درستي ندارد و گمان ميزيرا از 
  ).200: همان(محال را، تحت تصرف دارد 

نحوة دريافت وجود از حق، توسط موجودات، درست به همان صورتي اسـت كـه از   
قدرت تحديد و استعداد برتـر از هـر چيـز بـوده و حـق بايـد بـه        . آيد ها برمي استعداد آن
يابـد؛ قضـا    اين مسئله با مسئلة قضا و قدر ارتباط مـي ). 190: همان(آن عمل كند  مقتضاي

عبارت است از حكم كلي خداوند دربارة اشيا كه پس از علم او به احكام و احوال اعيـان  
. پس قضا چيزي جـز حكـم نيسـت   . ها در خارج، واقع است در غيب و پيش از وقوع آن

ابع معلوم است، پس قضاي الهي تـابع معلومـات او،   حكم نيز به اقتضاي علم و علم هم ت
قدر تعيين احوال اعيان به اوقاتي معين است . يعني احوال و احكام اعيان ثابته يا اشيا است

همان گونه كـه قضـا تـابع معلـوم     . قدر تفصيل قضا است. يابند كه از آن تقدم و تأخر نمي
ابـن عربـي ايـن را    . دات اعيـان اسـت  است، قدر نيز تابع معلوم يعني اقتضائات و اسـتعدا 

  ).131: 1366عربي،  ابن(نامد  سرالقدر مي
  
  ضرورت: اسپينوزا 2.5

ترين مفاهيمي كه براي درك درست نظام فلسفي اسپينوزا بايد بـدان توجـه داشـت،     از مهم
به . چيز را فرا گرفته است مفهوم ضرورت است؛ ضرورتي كه اقتضاي ذات خداست و همه

ب   به صرف طبيعتش موجود و به محض اقتضاي طبيعتش به افعـالش زعم وي، خدا  موجـ
)determined ( است)Spinoza, 1952: 355(چيز به ضرورت از او ناشي شده  ؛ بنابراين همه

به زعم . هيچ امكان و عدم فعليتي در ذات خدا نيست. و چيزي نمانده كه ناشي نشده باشد
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خدا ؛ يعني )40: 1376اسپينوزا، (ها  ارجي آنوي، خدا علت داخلي همة اشياست نه علت خ
در جهان حضور دارد و همان گونه كه نتيجة يك قياس منطقي در مقدماتش منـدرج اسـت،   

گويد كـه   همچنين مي. شوند اند و از ذات او بالضروره نتيجه مي همة اشيا نيز در خدا مندرج
اشيا و نيز افعالشان به موجب موجود نيست بلكه وجود همة  در عالم) contingent(ممكني 

؛ خدا هم علت )Spinoza, 1952: 366( اند ضرورت طبيعت الهي به وجه معيني موجب شده
بنابراين حاالت بالضروره موجودنـد و نسـبت بـه    . وجود حاالت است و هم علت فعلشان
  .فعلشان موجب به ايجاب خدا هستند

با آن پيوندي ناگسسـتني دارد، مفهـوم    كنندة اين ضرورت فراگير است و مفهومي كه تبيين
جـوهر مطلقـاً   . هاي كليدي در فهم انديشة اسپينوزا اسـت  است كه از واژه) infinite(نامتناهي 

. اگر چنين نبود وجودش وابسته به چيز ديگـري بـود   .نامتناهي است نه در نوع خود نامتناهي
خداي نامتناهي داراي . ا دربر گيردتواند همة واقعيت ر كامل نيز نبود زيرا موجود متناهي نمي

تر باشد، صفاتش كه مبـين   صفات نامتناهي است زيرا هرچه واقعيت يا هستي يك ذات بيش
از اين رو، جايي ). 21: 1376اسپينوزا، (تر است  نهايتي است، بيش ضرورت و سرمديت و بي

هرچه . ن سلب كردتوان از آ چيز را نمي ماند زيرا هيچ براي فرض جوهرهاي ديگر باقي نمي
شـود   ذات آن ناشي مـي ) necessity(هست در خدا يا جوهر است و بالضروره از ضرورت 

)Spinoza, 1952: 362 .(كه به كاربرد واژة نامتناهي توجه كنيم، آن را مفهومي فراگير هنگامي 
در  صفات نامتنـاهي   .2جوهر نامتناهي مطلق؛ . 1: يابيم كه همة هستي را دربر گرفته است مي

  .سلسلة نامتناهي حاالت متناهي. 4حاالت مستقيم و غير مستقيم نامتناهي؛ . 3نوع خود؛ 
  
  مقايسه و تحليل 3.5

انگار اسپينوزا مبتني بـر   عربي مبتني بر تجلي و در نظام يگانه انگار ابن هستي در انديشة يگانه
ذات خداوند ناشي شده  عالم بالضروره از. جا معنا ندارد خلق و آفرينش در اين. انتشا است

در انديشـة  . و چون اين تجلي و انتشا، ذاتي است همـراه بـا ضـرورت و موجبيـت اسـت     
چيز را  انگار، چه عرفاني و چه فلسفي، جايي براي امكان وجود ندارد و ضرورت همه يگانه

اي كه خداوند هم از اين قانون مستثنا نيست؛ چراكه ايـن ضـرورت    فرا گرفته است به گونه
بحث اختيار با بحث امكان در ارتباط است و انكار امكان بالضـروره  . آمده از ذات اوستبر

  ).511: 1383جهانگيري، (انجامد  به انكار اختيار مي
كند مفهوم نامتناهيت  اي منطقي مفاهيم ضرورت يا جبريت را همراهي مي چه به گونه آن
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كه فقـط يـك    زيرا هنگامي. شود يجه ميانگار نت هاي يگانه است؛ نامتناهيت بالضروره از نظام
گيرد و هرچه هسـت   وجود يا جوهر هست، ديگر چيزي بيرون از دايرة شمول آن قرار نمي

توان امكان تناهي و محـدوديت را بـه    بنابراين، ديگر حتي نمي. در آن و وابسته به آن است
  .گاري استان انديشه آورد، چه هرگونه محدوديتي مستلزم جدايي، غيريت، و دوگانه

 
  گيري نتيجه. 6
هـا   ها و كثرت انجامد كه همة چندگانگي خدا و جهان به وحدتي فراگير مي انگاري يگانه. 1

هـر  . كنـد  اعتبـار مـي   ها را از حيث وجودي و شـناختي نامسـتقل و بـي    را دربر گرفته و آن
هـا   شناخت راستيني بايد از خدا يا جوهر يگانه آغاز شود و پس از آن به تبيين چنـدگانگي 

تر فيلسوفان مشـائي و   ند بر اساس جهان مخلوق، كه بيشاز اين رو، شناخت خداو. بپردازد
  بنياد است؛ پيروان ارسطو بر اين راه هستند، شناختي سست

اي جـز   انگار براي تبيين چندگانگي و كثـرت مشـهود در جهـان، چـاره     انديشة يگانه. 2
آن هم با اين وصف كه صفات از حيث حقيقـت  . توسل به صفات و اسماي نامتناهي ندارد

ديگر متمايزند چه در غير اين صـورت،   ذات يكي هستند اما از حيث معنا و مفهوم از يكبا 
  افكند؛ اش را به مخاطره مي يابد و يگانگي كثرت اسما و صفات به ذات خداوند راه مي

به، بـه مراتـب    انگاري در توجيه رابطة خدا و جهان يا حق خالق و حق مخلوقٌ يگانه. 3
راتبي گسسته و نامرتبط، بلكه مراتبي كه ميانشان پيوسـتگي مطلـق   هستي قائل است اما نه م

بنابراين اصـل اساسـي   . فرماست و هر يك مبتني بر مرتبة پيشين و برآمده از آن است حكم
  انگاري، وحدت در كثرت و كثرت در وحدت است؛ يگانه
بـرزخ،  اي چـون عـالم خيـال يـا      شدن به مرتبة واسـطه  انگار بدون قائل انديشة يگانه. 4
  دادن صفت بعد و امتداد به خدا يا جوهر نامتناهي مطلق ندارد؛ اي جز نسبت چاره
از . انگار هيچ نوع جدايي زماني و ذاتي ميان خدا و هستي وجود نـدارد  در نظام يگانه. 5

لوازم منطقي اين تفكر، نفي آموزة خلق از عدم و در نتيجـه، نفـي حـدوث زمـاني عـالم و      
  است؛ شدن به قدم آن قائل

از . انگار، چه عرفاني و چه فلسفي، جايي براي امكـان وجـود نـدارد    در انديشة يگانه. 6
انجامـد و در پـي آن، جبـر و ضـرورت      ضرورت به انكار اختيار مـي  اين رو، انكار امكان به

گيرد؛ زيرا چيزي غير از او وجود  گير كه خداوند را هم دربر مي ضرورتي فرا. شود حاكم مي
  .رچه هست در او و برآمده از اوستندارد و ه
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