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چکیده

واحد و کثیر دو مفهوم مهم و اساسی در تفکر الهیاتی بهشمار میآیند که تبیین ارتباط و نسبت میان آنها همواره یک ی از
دغدغههای اساسی متفکران این حوزه بوده است و هر متفکری مبتنی ب ر نم ام ک ری خ و یش ب ه آن درداخت ه اس ت
ا لوطین به عنوان یک متفکر الهیاتی متأثر از نمام کری ا الطون مفه وم واح د را ب ه عن وان مفه ومی م ا وو ود ود،
توصیفنادذیر ،درکناشدنی ،بسیط و وحدت محض طرح میکند که بهواسطۀ کمال و تعالی م ا وو خ و یش ب ه نح و
ضروری از طریق یضان ،آ رینش را ایجاد نموده است وی اینگونه ،تالش داشته در عین حفظ استقالل واحد ،نس بت
کثرات به آن را نیز تودیه کند عالمه طباطبایی که نه تنها با تکیه بر نمام کری متعالیه ،بلکه بهواسطۀ بی نش عمیق ی ک ه
در نتیجۀ سالها همنشینی با قرآن به آن دست یا ته است ،با طرح مفه وم اح د ب ه عن وان اص لیترین مفه وم در نم ام
توحیدی ،وحدت خداوند را وحدت حقه میداند ایشان البته با طرح مفهوم تجلی و ظهور ،نسبت احد با کثرات را نیز
تبیین نموده است نگارندگان دستار دیشرو میکوشند در عین بررسی اوصاف و و یژگیهای احد و دلیل اثب ات آن در
نمام کری ا لوطین و عالمه طباطبایی ،چگونگی حل مسألۀ ربط واحد و کثیر با توده به احد و اوصاف اح د ن زد ای ن
دو متفکر را مقایسه و تطبیق نمایند
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مقدمه
ا لوطین و عالمه طباطبایی با ودود اصلۀ زمانی راوان ،از دهات مختلفی میتوان مقایس ه و ارزی ابی نم ود رب ط و
نسبت میان واحد و کثیر از دمله ودوه کری است که میتوان اندیشۀ این دو را در قیاس با یکدیگر سنجید
ا لوطین یکی از بردستهترین یلسو ان متعلق به سنت لسفی متأخر یونان( قرن سوم میالدی) است که در بسیاری
از ودوه کری خویش متأثر از ا الطون ،ارسطو ،ا الطونیان میانه و نو یثاغوریان میباشد با این حال ،ش رح ا ل وطین
از اصل نخستین یا خیر و چگونگی ارتباط میان واحد و کثیر در بسیاری دهات ،حاصل تجربۀ ذهن ی خ ودش اس ت
(امیلسون  364 :1999 ،و  ) 365عالمه طباطبایی نیز هر چند یکی از یلسو ان بردستۀ صدرایی به شمار میآی د ،در
نتیجۀ تأمالت عمیق خویش در آیات قرآن ،دیدگاههایی نوین را در حوزههای مختلف الهیاتی مطرح نموده است ط رح
مسئلۀ ربط واحد و کثیر از دمله نکات بردستۀ تفکر ایشان است که با تکیه بر احد و صفات احد به تبیین رابط ۀ واح د
و کثیر درداختهاند
نویسنده در دستار حاضر میکوشد در عین بررسی اوصاف و ویژگیهای احد و دلی ل اثب ات آن در نم ام ک ری
ا لوطین و عالمه طباطبایی به مقایسۀ چگونگی حل مسئلۀ ربط واحد و کثیر با توده به احد و اوصاف احد ن زد ای ن دو
متفکر بپردازد برای این مهم دس از تبیین اوصاف و ویژگیهای احد نزد ا لوطین و عالمه طباطب ایی(ره) ،اساس یترین
دلیل عالمه طباطبایی و ا لوطین برای اثبات احد را تبیین نمودهایم در نهایت نی ز ب ه تحلی ل و مقایس ۀ آراء دو متفک ر
دربارۀ چگونگی ربط کثرت و وحدت درداختهایم
 .1واحد و اوصاف آن در تفکر افلوطین
 .1-1ماهیت واحد

ّانیت و ماهیت واحد اساسیترین اصل در لسفۀ ا لوطین است او راتر از عقل ،ودود و صورت است و آمیخته ب ا
هیچ کثرت ،تضاد و تکثری نیست و در عین حال علت واقع ی ه ر تکث ری میباش د (اس تاماتلوس )23 :2007 ،
ا لوطین ،واحد را نسبت به ودود ،مقدم و متعالی میداند از نمر وی ،واحد ،ودود نیست ،بلکه اصل و سرچش مۀ
ودود و حقیقت هر چیزی است است و تنها در درتو وحدت میتوانیم دربارۀ چیزی بگوییم که چیست ؟ ( ژان وال،
 )127 :1370واحد به طور مطلق متعالی و ورای هر کر و ودودی است و همچنین توصیفنادذیر و غیرقاب لدرک
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میباشد ،چیزی دربارهاش نمیت وانیم بگ وییم و ش ناختی از آن ن داریم ( کادلس تون )535 :1380 ،ا ل وطین در
کتاب انئادها دربارۀ واحد چنین مینویسد« :نه مفهومی از اوست و نه دانشی برای شناختن او هست »(ا ل وطین،
)226 :1952
واحد آن چیزی است که گفته میشود راسوی دواهر است ماهیت ،ودود و حیات را نمیت وان ب ر واح د حم ل
کرد؛ زیرا برتر از همۀ این امور است ( کادلستون  )535 :1380،ا لوطین واحد را هم ه چی ز میدان د ،در ع ین ح ال
معتقد است هیچ یک از چیزها نیست؛ زیرا از نمر او چون واحد ،اصل و مب دأ هم ه چی ز اس ت ،نمیتوان د خ ود آن
چیزها باشد معنای اینکه او همه چیز است ،این است که همۀ چیزها از او هستند و میکوشند به او برسند ( ا ل وطین،
 ) 214 :1952ا لوطین نخستین را بسیط میداند که در عین حال دیش از همه چیز است و از همۀ چیزهایی که دس از
اوست  ،متفاوت میباشد او برای خودش است و با چیزهایی که د س از او میآین د ،آمیخت ه نیس ت از س وی دیگ ر،
واحد ،مبدأ و بسیط است ،چون چیزهای مرکب نمیتوانند مبدأ باشند بنابراین واحد چون بسیط است ،به همین دلی ل
نخستین میباشد (همان  )226:در نتیجه ،واحد ا لوطین برتر از هرودودی اس ت ک ه م ا از آن تجرب ه داری م؛ زی را
مفهوم ودود از متعلقات تجربۀ ما مأخوذ است ،در حالی که واحد راتر از تجربۀ ما قرار دارد
 .2-1اوصاف واحد

انئاد به عنوان مهمترین منبع هم تفکر ا لوطینی محلی برای تأمل دقیق درب ارۀ اوص اف واح د اس ت و ب ا تود ه ب ه آن
میتوان اوصاف ذیل را دربارۀ واحد بیان نمود
 .1-2-1فوق وجود بودن

مفهوم «تعالی واحد» از دمله نوآوریهای نمریۀ ا لوطین است که بهواسطۀ آن ،او را غای ت ،نخس تین و د یش از هم ۀ
مودودات تلقی میکند ( استاماتلوس)24 :2007 ،
احد به ضرورت باید بدون شکل باشد و چون بدون شکل است ،پس هستی نیست؛ زیرررا هسررتی بایررد مارردود باشررد.
بنابراین تنها حرفی که می توانیم دربارۀ آن بگوییم این است که «فراسوی هستی» است( .افلوطین )211 :1952 ،
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 .2-2-1نامتناهی بودن

نامتناهی بودن احد یکی از مبانی لسفی ا لوطین بهشمار میآید به این معنا که چیزی ودود ندارد که محدودش کند و
باید وو همۀ نیروها و صور باشد احد باید بیشکل باشد نه بیشکلی که نیازمند شکل باشد ،بلکه بیشکلی ک ه هم ۀ
اشکال معقول از او میآیند او میتواند همه چیز را ددید آورد ،و هیچ اندازهای ندارد ،بلکه باید لیتناهی باشد (تبرائ ی،
)550 :1396
«کثیر نیست و هیچ چیز نمیتواند او را محدود کند ،دس بهواسطۀ خودش یا دیگری حدی ندارد؛ زیرا دارای اد زاء
نیست » (ا لوطین)233 :1952 ،
وی واحد را بیشکل میداند که در عین حال نیازمند هیچ شکلی نیست و همۀ اشکال معقول از او ناشی میش وند
از آنجا که او همه چیز را ددید آورده ،باید نا متناهی باشد و چون نامتناهی است ،اندازه و بزرگ ی ن دارد ،بلک ه او خ ود،
ددیدآورندۀ اندازه و بزرگی است او معتقد است که هر قیدی باعث میشود احد از مقام خود ّ
تنزل کند ،بن ابراین تأ کی د
میکند احد هیچگونه شکل و صورت و حد و مرزی ندارد و هر چه را با اطالو و عدمتناهی او منا ات داش ته باش د ،از
او سلب میکند دغدغۀ او حفظ ساحت احد به نح و مطل ق و ب دون ه یچ گون ه ح د و تعین ی اس ت (آرمس تران ،
)241 :2008
 .3-2-1سعۀ وجودی و تشکیک واحد

نزد لوطین هر مودودی به علت «واحد» مودود است و اگر در اشیا واحد مودود نباشد ،نمیتوانند مودود باشند
«هر چیزی که واحد نامیده میشود از وحدت به اندازۀ ماهیت واقعی خودش سهم دارد و هر چه هستی ب التر باش د،
سهمش از وحدت بیشتر است » (ا لوطین)354 :1952،

ا
البته با تأمل در انئادها از تشکیک در مراتب میتوان به تشکیک در مماهر رسید وی کثرات عالم طبیع ت را اص ال

مودود ننامیده ،بلکه دون ودود دانسته است به تعبیر دیگر این کثرات به این دلیل سایههای حقیقت هستند ک ه چی زی
دز ربط به علت خود نیستند چیزهایی که دیگران آنها را دارای بیشترین هستی میدانند ،نیستیشان بیش تر از چیزه ای
دیگر است اصل نخستین برتر از هستی و علت هستی است (همان)233 :
از نگاه کارل یاسپرس واحد ا لوطین:
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هیچ یک از چیزهایی که پس از او هستند ،نیست ،وقتی برابر ما حضور مییابد ،باید درنررک کنرریم و بادقررت در او ،در
شگفتی فرو رویم  ...چیزهایی که بعد از واحد هستند ،شبح و تصویر مبهمی از واحد هستند ،بنابراین برای شررنا ت
واحد باید در این تصاویر و سایهها دقیق شویم .و واحد را با تأمل در آنها بشناسیم( .یاسپرس 27 :1363 ،و )28

 .4-2-1فیاض بودن واحد

از نمر ا لوطین عالم بالضروره از خدا ناشی یا صادر میشود؛ زیرا اصل ضرورت این است که کمت ر کام ل از کام لتر
صادر شده ،بنابراین آ رینش از عدم را رد میکند (کادلستون)537 :1380 ،
در واقع از نگاه ایشان اگر احد همیشه در غیبت میماند و تجلی نمیکرد ،کثرتی ایج اد نمیش د د س اگ ر واح د
دنهان میماند همه چیزهای دیگر نیز دنهان میماندند و هیچ چیز مودود نمیشد و به تبع آن از کثرت اشیا زمین ی نی ز
اثری نبود وی برای نشان دادن یضان از تمثیلهایی خورشید و شعاع ،آتش و حرارت بهره میگیرد:
آنچه پدید میآید ،چگونه پدید میآید و به چه عنوان باید تصورش کرد؟ این چیز دوم گرد او را فرا میگیرررد و هالررهای
است از در ششی که در او میتابد ،در حالی که او سرراکن اسررت .هررر موجررودی تررا هنگررامی کرره هسررت از اتررش
موجودی که بیرون از اوست ،بالضروره واقعیت مییابد .برای مثال ،آتش باعث واقعیت یافتن گرمایی میشود کرره از
آن بهدست آمده و برف نیز سردی را بیرون از ودش میدهد و مواد وشبو نیز بوی وش از ررود سرراط میکننررد.
(افلوطین)211 :1952 ،

وی در دریان یضان هیچگونه حلول و اتحادی را نمیدذیرد و معتقد است که مبدأ همواره در خویشتن میماند:
پس او باید همیشه نزد ود ،تقسیمناپذیر باشد ،حتی زمانی که چیزهای کثیررر در طلررا او هسررتند  .هررر چیررزی از او
بهرهمند میشود ،از تمامش بهرهمند میشود ،اما مانند اینکه از او بهره مند نمیشود؛ زیرا احد نزد ود باقی میماند،
اما در عین حال تمامش نزد چیزهای دیگر هم حضور دارد ( .همان )301 :

از اینرو هستی در اثر برونریزی قدرت و حیات از احد ایجاد میشوند و این امر بهخودی خود و بهطور ض روری
اتفاو میا تد در این صدور ،عقل از احد یضان مییابد و دوباره عقل به احد باز میگردد بر اساس این دیدگاه ،تم ام
مودودات ،عالیتی دوگانه دارند؛ عالیت درونی که دوهر حقیقی هر چیز را تشکیل میده د و عالی ت بیرون ی یعن ی
چیزی که تصویری از شیء میباشد (ریزمن– کیدر)379 :2006 ،
33

خوانشی بر مقایسۀ نسبت واحد و کثیر با تکیه بر مفهوم واحد و احد در نمام کری ا لوطین و عالمه طباطبایی

 .5-2-1بساطت واحد

قبل از ا لوطین دیروان ارسطو مانند آلکینوس و نومینوس به یک مبدأ ع الی بس یط اعتق اد داش تند و ای ن مب دأ را مانن د
ارسطو یک مبدأ عقالنی میدانستند اما ا لوطین عق ل را روت ر از واح د میدانس ت و ه ر عقل ی را متض من کث رت
میدانست ،بنابراین از نمر وی واحد نمیتوانست همان عقل باشد واحد هم بهطور مطلق بس یط و ه م ب هطور مطل ق
یگانه است ،یعنی تنها یک مبدأ ودود دارد که میتواند بهطور مطلق بسیط باشد و این مبدأ هیچگونه تغییر یا محدودیتی
ندارد ( امیلسون  366 :1999 ،و ) 367
 .6-2-1ناشنا تنی بودن واحد

از نمر ا لوطین چون احد وو هستی است ،دس کسی نمیتواند ب ر او مح یط ش ود و دور از عق ل اس ت ک ه کس ی
بخواهد بر ذات احاطهنادذیر احد ،محیط گردد از نمر ا لوطین چون دربارۀ احد چیزی نمیتوان گفت ،د س ص حبت
کردن در مورد چگونه بودن او نیز اشتباه است و چون ما نمیدانیم در مواقع نیاز چگونه به او اشاره کنیم ،ناچار ن امی ب ه
او میدهیم بنابراین با شنیدن نمیتوان احد را همید و اگر برخ وردی ب ا او امکاند ذیر باش د ،از طری ق دی دن اس ت،
هرچند دیدن هم نمیتواند به شناختن احد کمک کند (ا لوطین)211 :1952 ،
احد ا لوطین راتر از هم و زبان است؛ زیرا غیرممکن است یک ماهیت بیحد را ادراک کن یم ،د س م اورای ه م
است و غیرقابلتوصیف میباشد از آنجا که احد ،ماورای هم است ،بنابراین راتر از شناخت است و چون راهی ب رای
شناخت او نیست ،بنابراین راهی ودود ن دارد ت ا در م ورد او ح رف ب زنیم اگ ر بخ واهیم دقی ق س خن گ وییم حت ی
اصطالحات خیر و احد را نباید دربارۀ نخستین بهکار برد از نمر ا لوطین ،احد بیشتر با عبارات منفی ادراک میش ود و
با تعابیر منفی توصیف میگردد؛ زیرا احد بدونشکل ،بدون آگ اهی ،ب دون ود ود ،ب دون مح دودیت و ب دون ابع اد
میداند بنابراین زبان نمیتواند ذات احد را آشکار کند (استاماتلوس)33 :2007 ،
 .2چگونگی ربط واحد و کثیر در دیدگاه افلوطین
نزد ا لوطین اگر بعد از نخستین ،چیزی هست باید از نخستین ناشی شود و یا میان آن دو واسطهای باشد و آن از طری ق
واسطه ،ناشی از نخستین باشد ا لوطین ،نخستین را بسیط و واحد به معنای راستین میداند (ا ل وطین)228 :1952،
ا لوطین ،واحد را بسیط میداند و به همین دلیل معتقد است واحد دسم نیست؛ زیرا از نمر وی اگ ر مود ودی دس م
34

سال ششم ،شمارۀ یازدهم ،بهار و تابستان 1400

باشد بهدلیل ترکیب و نیازمندی نمیتواند علت نخس تین باش د آنچ ه مود ب ددی د آم دن چیزه ای دیگ ر از واح د
میشود ،کمال آن است از نمر وی ،نخستین چون رسیده و کامل است ،باید از آن چی ز دیگ ری ددی د آی د و آنچ ه از
واحد ددید میآید ،کثیر است و نمیتواند بسیط باشد؛ زیرا در این صورت عین نخستین خواهد بود ،بن ابراین بالض روره
باید کثیر باشد درسشی که اینجا مطرح میشود این است که ای ن کثی ر چگون ه از نخس تین ک ه بس یط اس ت ،ص ادر
میشود؟ یا به بیان دیگر چگونه ممکن است که از این واحد که خود بسیط است و هیچ گونه اخ تالف و دوئیت ی را در
برندارد ،چیزهای کثیر ددید آیند؟ (همان )227 :ا لوطین کوشیده به این مسائل به شیوۀ خود و با توس ل ب ه نمری ههای
تجلی ،صدور و اقانیم سهگانه داسخ دهد (مجته دی  )140 :1394 ،ا ل وطین در بی ان چگ ونگی دی دایش کث رت از
وحدت به ویژگی یاض بودن احد اشاره میکند نمریۀ یض ،بیانگر رابطۀ کثرات با وح دت و توص یف ن وعی راین د
آ رینش است (رحیمیان )67 :1381 ،تصور یضان و صدور ،تنه ا ب ر اس اس ن وعی نمرگ اه خ ا

از ع الم ،معن ی

مییابد که در آن هیچ دایگاهی برای اعتقاد به معمار و صانع نیست و به هیچوده دذیر ته نمیش ود ک ه ع املی از ای ن
قبیل ،عالم را از آشوب رها ساخته و آن را منمم و غایتمند کرده باشد ا لوطین میکوشد بهگونهای ،تصوری از یض ان
و تجلی را با مثالهای ساده به ذهن القا کند از نمر او ،تجلی نوعی درتوا کنی است ،ب دون آنک ه حرکت ی در آن باش د
ا
ا
احد ،ثابت و بیحرکت است و الزاما نه تولید میکند ،نه میس ازد و ن ه خل ق میکن د ،بلک ه ص ر ا ن وربخش اس ت
(مجتهدی 103 :1394 ،و  )104از دمله ویژگیهای یض میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1ضروری بودن و اتی بودن فیضان احد :احد چون در و کامل است ،اقتضای یضان به چیزه ای دیگ ر دارد و ای ن
یضان ،ذاتی احد است و بالضروره انجام میشود از نمر ا لوطین آنچه ددید میآید ،هالهای از درخششی است ک ه از
احد میتابد هر مودودی بالضروره تا زمانی که هست از ذاتش مودودی ک ه در واق ع تص ویری از اوس ت ،واقعی ت
مییابد (ا لوطین)211 :1952 ،
 .2نفی کاهشپذیری و تغییر :ا لوطین احد را نوربخش میداند ،بدون اینکه چیزی از آن ددا یا کاسته شود البته ن ور
از آن ساطع میشود ،همانگونه که سرما از برف و یا رایحۀ عطر از منش أ معط ر برمیخی زد اح د در تجل ی و یض ان
است ،بدون اینکه تغییری در آن ددید آید و یا چیزی از آن کم شود بهترین مثالی ک ه در ای ن م ورد ن زد ا ل وطین دی ده

35

خوانشی بر مقایسۀ نسبت واحد و کثیر با تکیه بر مفهوم واحد و احد در نمام کری ا لوطین و عالمه طباطبایی

میشود ،مثال دایره و شعاعهای آن است نقطۀ مرک زی دای ره ک ه منش أ ش عاعهای آن اس ت ،ش عاع از مرک ز بهرهمن د
میگردد ،بدون آنکه در مرکز ،هیچگونه حرکت و تغییری دیده شود (مجتهدی)104 :1394 ،
 .3ازلی بودن آفرررینش :از نمر ا لوطین ددید آمدن در زمان صورت نمی گیرد؛ زیرا در اینجا ص حبت از اح د یعن ی
مودود ازلی و ابدی است و دلیل اینکه از علت و معلول و ددید آمدن صحبت میشود این است که رابطۀ میان عل ت و
معلول مشخص شود و همچنین معلوم گردد چرا یکی نخستین و دیگری دوم میباشد ؛ زی را نخس تین در ددی د آم دن
چیزهایی که بعد از اوست حرکت نمیکند از نمر ا لوطین آنچه به نحو ازلی و ابدی ،کامل است ،بهنحو ازلی و اب دی
چیزی ازلی و ابدی تولید میکند ،اما آنچه تولیدشده ،روتر از اوست (ا لوطین)211 :1952 ،
 .3احد و اوصاف احد در تفکر عالمه طباطبایی
احد ّیت یا یگانگی ذات وادب ،بیانگر عدم امکان رض ه ر گون ه تغیی ر و دگرگ ونی در اوس ت بن ابراین واد بالودود،
وادب از دمیع دهات است؛ زیرا ودود وادب به سبب صرف بودنش هر کمال مفروضی را داراست و در نتیج ه ،علی ت
محض است (عالمه طباطبایی 42 :1395 ،و  )43لفظ احد در دمالت اثباتی قط در مورد خداوند بهکار ر ته ،بن ابراین
بازگشت ماسوی الله در تمام نیازهای ودودیاش به سوی اوست و همچن ین اح دی ن ه در ذات و ن ه در ص فات و ن ه در
ا عال شریک او نیست و این توحید قرآنی ،توحیدی است که به خود قرآن کریم مختص میباشد و کلمۀ «اح د» در م ورد
ا
چیزی و کسی بهکار میرود که نه در خارج و نه در ذهن  ،قابلکثرت و تعدد نبوده و اصول داخل اع داد نمیش ود (عالم ه
طباطبایی ،بیتا؛ج 669 :20 ،و  ) 670بنابراین احد ،وحدت محضی است که براب ر آن ،کثرت ی ق رار نمیگی رد؛ ازای نرو
ا
ذاتا بسیط میباشد و به همین دلیل لفظ احد تنها در مورد خداوند استعمال میشود ازآنجا که ذات خداوند ،بسیط اس ت،
ا
بنابراین برای ذات خداوند سبحان ،اساسا کثرت رض نمیشود (عالمه طباطبایی)62 :1395 ،
عالمه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بعد از اثبات یکتایی خدا و نفی کث رت ،م دعی اس ت ک ه
خداوند در عین بساطت ،تمام کمالت هستی را داراست عالمه از هستیبخش بودن خداوند برای اثب ات ای ن مطل ب
استفاده میکند دلیل عالمه این است که خداوند ،علت اعلی است ،بنابراین باید تم ام کم التی را ک ه ب ه معل ولت
خود اعطاء میکند ،دارا باشد نتیجه اینکه بخشایندۀ هستی ،همۀ کمالت هستی را داراست همچنین عالمه ب ا اثب ات
اینکه واقعیت مطلق از آن خداوند است ،نتیجه میگیرد هر کمال و علیت واقعی نیز از آن خداون د میباش د ب هعنوان
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مثال در مودودات ،صفت کمالی بهنام علم داریم و علم ،واقعیت دارد ،بنابراین این علم ،معلول خداون د اس ت و هم ۀ
کمالت و صفاتی که ودود خاردی دارند بهطور اطالو برای خداوند ثابت هستند و صفاتی که مود ود نیس تند مانن د
دهل و عجز از ذات حق سلب میشوند (عالمه طباطبایی ،بیتا؛الف )165-179 :البته عالمه صفات کمالی را ع ین
ذات حق تعالی میداند نه خارج از او (همان )180 :عالمه با استناد به آیات قرآن معتقد است خدای تع الی در ذات و
در صفاتش به هیچ حدی محدود نیست ،بنابراین او وحدتی را داراست که آن وحدت بر هر چیز دیگ ری ق اهر اس ت و
به همین دلیل برآن احاطه هم دارد بنابراین صفات خدای تعالی عین ذات اوست و همچنین هر یک از ص فاتش ،ع ین
صفت دیگر اوست و تمایز میان آنها تمایز مفهومی میباشد معنای صفت ّ
احدیت نیز همین است ک ه واح د از ه یچ
دهتی از دهات منقسم نمیگردد و نه در خارج و نه در ذهن متکثر نمیگردد (عالمه طباطبایی ،بیتا؛ج)459 :8 ،
عالمه طباطبایی در رسائل توحیدیه ،ذات وادب را از همۀ قیود منزه میداند ،چون ودود وادب ،صرف و خ الص
است ،بنابراین نامحدود میباشد و در نتیجه از هر نوع تعین اسمی و وصفی و هر نوع ّ
تقید مفهومی منزه است (عالم ه
طباطبایی )16 :1395 ،عالمه در بررسی های اسالمی معتقد است حتی عدم تناهی را هم باید بهعنوان صفت از واح د
نفی کر  ،وی ذات مقدس را بالتر از هر اسم و رسمی و حتی بالتر از توصیف نامتن اهی میدان د (عالم ه طباطب ایی،
 ) 54 :1 ،1388ایشان برای اثبات این مطلب شواهدی از آیات قرآن و روایات بی ان میکن د عالم ه ،ش واهد کت اب و
سنت را در شش گروه دستهبندی میکند در گروه اول با استناد به آیات قرآن ،تن زه ذات خداون د را اثب ات میکن د و در
گروههای بعدی شواهدی از روایات را بیان میکند عالمه در گروه اول با توسل به صفاتی چون رحمان ،رحیم ،مال ک،
عزیز ،حکیم ،غفور که خداوند در قرآن به خود نسبت داده است ،وابستگی مودودات ب ه خداون د س بحان و در نتیج ه
وحدت حقۀ خداوند را اثبات میکند (عالمه طباطبایی )17-29 :1395 ،وی با استفاده از آیات و ب ا تود ه ب ه رابط ۀ
میان خداوند و مودودات درصدد اثبات وحدت حقۀ خداوند برمیآید و با استناد به آیات اثبات میکند ک ه در ده ان و
در عالم واقع ،ودود حقیقی داریم که همان وادب اس ت و بقی ۀ مود ودات ،ود ودات رابط ی هس تند ک ه هیچگون ه
استقاللی از خود ندارند و رض کثرت ،امری موهوم و خیالی است (همان)18 :
عالمه طباطبایی صفات وادب را به دو دسته تقسیم کرده است 1:صفات ذاتی که برای اثبات آن نیاز به هیچ ام ری
خارج از ذات خداوند نیست؛  2صفات علیه که اتصاف به آنها نیازمن د ام ری خ ارج از ذات خداون د اس ت ،مانن د
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خالق ،رازو ،مالک (طباطبایی )160 :1416 ،ایشان با برشمردن اوصاف الهی که در آیات ق رآن آم ده ،معتق د اس ت
بهواسطۀ وحدت حقۀ خداوند هر آنچه غیر اوست به او وابسته میباشد ( عالمه طباطبایی ،بیت ا 17 :و  )18عالم ه در
رسائل توحیدیه استدلل زیر را میآورد:
یک رابطۀ واقعی که به لااظ ات شیء برقرار است ،مانند آفرینش داوند سباان و مالکیت او نسرربت برره ات شریء،
باید در مقام ات آن شیء ،تاقق داشته باشد و چون این نسبتها ،وجودهای رابط هستند ،بدون دو طرف ود ،تاقررق
نمییابند .از اینرو ،قطعا آن طرف دیگر نسبت یعنی منسوبالیه نیز در ات آن شیء حضور دارد و در نتیجه ،بهطور حررتم
باید یکی وابسته به ات دیگر باشد؛ زیرا در غیر این صورت ،دو چیز ،یک چیز واهد بود ،و این نشدنی اسررت .بنررابراین
مالکیت داوند نسبت به موجودات ،همان ناوۀ قیام و وابستگی گوهر و ات آنها به داوند سباان میباشد و همررین
بیان دربارۀ دیگر معانی و نسبتها نیز جاری است( .عالمه طباطبایی)19 :1395 ،

دس وادب تعالی ،حقیقت ودود است ،حقیقتی صرف و بدون ثانی و همین امر برای اثبات وحدت حقۀ او ک ا ی
است؛ وحدتی که حتی رض راه یا تن کثرت را در آن نمیتوان مطرح کرد؛ زیرا هر چیزی را بهعنوان دوم برای او رض
کنیم ،به آن بازمیگردد ( عالمه طباطبایی )157 :1416 ،عالمه طباطبایی برای اثب ات وح دت حق ۀ خداون د معتق د
است که وحدت حقه ،وحدت عددی نیست و با توده به روایات ،در کنار خداوند سبحان ،ودودی نیس ت مگ ر آنک ه
وابسته و قائم به ودود او باشد از آن دمله «واحد ل بعدد و واحد ل من عدد و کان الله و ل ش م مع ه و ه و الن کم ا
کان» (عالمه طباطبایی )25-19 :1395 ،همچنین عالمه روایاتی را بیان میکند که صفات را از ذات الله نفی میکن د
و مقصود عالمه از صفات ،تنها صفات حادث نیست ،بلکه معتقد است با توده به روای ات ،ه ر وص فی ک ه ناش ی از
محدودیت و مغایر با ذات باشد از خداوند نفی میگردد
 .4چگونگی ربط واحد و کثیر با توجه به صفات احد در دیدگاه عالمه طباطبایی
از دیدگاه عالمه طباطبایی ،مقام وادب ،مقام ّ
احدیت است که همان ودود صرف و بسیط میباشد نس بت ه ر ش یء
مفروضی که ماهیت دارد ،به ودود و عدم یکسان است و در تحقق ذات و هستیاش ،محتاج خداوند میباشد (عالمه
طباطبایی ،بیتا 315 :و  )316درواقع وادبالودود با یوضات ودود و برکات تجلی و ظهورش ،ب ه ذات هم ۀ اش یا و
آثار آنها تحقق میبخشد ذات هر مودودی در دیشگاه الهی حضور دارد و ودود مودودات به ع رض ود ود واد ب و
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درخشندگیشان در درتو نور وادب میباشد ایجاد کردن مودودات به صورت ظهور او در مرتب ۀ ذات و ظ رف ّ
هوی ت
آنهاست و به همین واسطه عالمه اثبات میکند که هر کمال و زیبایی و نیکویی از آن خداوند است و منمور از نیک ویی
و زیبایی همان تام بودن ودود شیء و کمالت و آثار آن میباشد و نقصهای امکانی و ظلمتهای امکانی ،به ماهی ات
امکانی آنان بازمیگردد (عالمه طباطبایی)42-44 :1395 ،
عالمه طباطبایی در کتاب نهایه ،صادر اول را دلوه و شعاعی از ودود وادبتعالی و نیازمند و وابسته به او میدان د
که هیچ نحوه استقاللی از ذات وادب ندارد بنابراین صادر اول توأم با نقصان ذاتی و محدودیت امکانی میباشد و ای ن
محدودیت امکانی متعینکنندۀ مرتبۀ ودودی و مستلزم ماهیت امکانی است (عالمه طباطبایی ،بیت ا؛ب )316 :تم ام
ادزای عالم خلقت با همۀ وسعتی که در آن است ،به یکدیگر مرتبط و مانند اس ت ،ب هنحوی ک ه ایج اد دزی ی از آن،
مستلزم ایجاد و صنع همۀ آن است و اصالح دزئی از آن به اصالح هم ۀ آن مرب وط میباش د و لزم ۀ ای ن ارتب اط آن
نیست که دمیع مودودات مانند هم و ربطشان به یکدیگر ،تساوی و تماثل باشد؛ زیرا اگر همۀ ادزای عالم مانن د ه م
بودند ،عالمی به ودود نمیآمد ،بلکه تنها یک مودود تحق ق مییا ت؛ ازای نرو حکم ت اله ی اقتض ا دارد ک ه ای ن
مودودات از نمر کمال و نقص و وددان مراتب ودود و قدان آن و قابلی ت رس یدن ب ه آن مرات ب و محرومی ت از آن
مختلف باشند (عالمه طباطبایی ،بیتا؛ج )44 :8 ،در نهایت هر چند عالمه طباطبایی تحتت أثیر حکم ت ص درایی
در مبحث تشکیک ودود قرار دارد ،اما ریشۀ کثرت در دهان طبیعت را نه در عقل ،بلکه در اسماء اله ی دس تجو ک رد
که در این زمینه عالمه با استناد به آیات قرآن ،از دمله آیات خزاین و أمر ،اختالف در عوالم و مراتب ود ود را ب هظهور
و بطون میداند و با استفاده از این آیات ،کمالت ودودی ذات حق را اثبات میکن د عالم ه حقیق ت ود ود را ام ری
عینی میداند که دربردارندۀ همۀ تعینات و تشخصات مودودات است ،اما در عین حال واحد و هم ظاهر و ه م ب اطن
است مقام بطون ،همان حق است و مقام ظهور آن ،خلق میباشد و بر این اساس ،ودود ،امری است که ه م واح د و
هم کثیر میباشد
 .5مقایسه و ارزیابی
دیدگاه ا لوطین و عالمه طباطبایی دربارۀ موضوع نسبت واحد و کثیر (با تکی ه ب ر مفه وم واح د) را میت وان در قال ب
ودوه اشتراک و ا تراو به شرح ذیل مقایسه نمود
39

خوانشی بر مقایسۀ نسبت واحد و کثیر با تکیه بر مفهوم واحد و احد در نمام کری ا لوطین و عالمه طباطبایی

 .1-5وجوه اشتراک

 1ا لوطین و عالمه طباطبایی واحد را بسیط میدانند؛
 2ا لوطین و عالمه طباطبایی واحد را دسم نمیدانند؛
 3ا لوطین و عالمه طباطبایی واحد را وادد کمالت میدانند؛
 4از نمر ا لوطین و عالمه طباطبایی ،واحد چون بسیط است و مودودات عالم متکثر هستند ،بنابراین باید دنبال
راه حلی برای ربط کثیر به واحد بود؛
 5هر دو متفکر به سیر صعودی و نزولی در ربط واحد و کثیر توده داشتهاند؛
 6هر دو متفکر ،کثرت را متأخر از وحدت میدانند؛
 7با توده به دیدگاه هر دو متفکر ،نخستین صادر ،ویژگی وحدت در عین کثرت دارد؛
 8از نمر هر دو متفکر در ربط واحد و کثیر ،کاهشدذیری و تغییر ودود ندارد
 .2-5وجوه افتراق

 1روش ا لوطین برای اثبات احد و بیان صفات و ویژگیهای احد روش س لبی اس ت ،ب ه ای ن معن ا ک ه ا ل وطین
صفات را از ذات خداوند سلب میکند از نمر وی چون خدا وو صفات و منشأ هم ۀ ص فات میباش د ،بن ابراین
هیچ صفتی را نمیتوان به خداوند نسبت داد وی احد را «لیوصف» میداند ،چنانکه هیچ وصفی را نمیتوان به او
نسبت داد ،از آن دمله احد را اقد هرگونه ّ
تعین و شکل و صورت میدندارد ا لوطین حیات را از احد نفی میکند و
با استناد به بساطت احد حتی اندیشیدن را از احد نفی میکند وی معتقد است چون ذات احد ،بس یط اس ت ،اگ ر
بهخود بیندیشد به متعلق شناخت نیاز خواهد داشت و در نتیجه کثرت به ذاتش راه مییابد وچون ذات اح د ،بس یط
است ،بنابراین به خود نمیاندیشد ا لوطین واحد را ازلی و ابدی و نامتناهی میدان د؛ یعن ی زم ان و مح دودیت و
تناهی را از واحد سلب میکند اما روش عالمه طباطبایی برای اثب ات اح د و ص فات و ویژگیه ای اح د ،اثب اتی
است وی همۀ صفاتی را که ودود دارند ،بهطور اطالو برای خداوند ثابت میدان د و ص فات کم الی را ع ین ذات
حق تعالی و نه خارج از ذات میداند از نمر عالمه هر یک از صفات وادب  ،عین صفت دیگ ر میباش د و تم ایز
میان آنها ،تمایز مفهومی است عالمه در کتاب رسائل توحیدی ،وحدت حقۀ ودود و توحی د اطالق ی ذات اق دس
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اله را با استناد به آیات و روایات اثبات میکند و اسامی و اوصاف ذات حق را که معنای وصفی دارند ،برمیش مارد؛
از آن دمل ه :ال ه ،أح د ،اول ،آخ ر ،اعل ی ،اک رم ،اعل م ،ارحمال راحمین ،احکمالح اکمین ،احس نالخالقین،
اهلالتقوی ،اهلالمغفره همچنین اسمایی را نام میبرد که بهصورت عل آمدهاند؛ از دمله :حا ظ ،اعل ،عال م ا
یرید ،قائم بالقسط ،کاتب ،وارث ،منتقم بنابراین از نمر عالمه اسامی ذات حق دربردارندۀ معانی ثبوتی هستند ،ن ه
معانی سلبی وی آنها را از دنس مفاهیمی میداند که ادراک و تعقل میکنیم و به همین دلیل برخی صفات واد ب
را ثبوتی و برخی را سلبی میداند و نفی برخی صفات از ذات را بهدلیل توحی د ذات خ دا میدان د و چ ون ص فات
سلبی ،سلب نقص و محدودیت هستند به نوعی به اثبات بازمیگردند
 2ا لوطین احد را وو ودود میداند و در واقع ودود را از احد سلب میکند؛ زیرا وی واحد را هستیبخش و علت
ودود و نه خود ودود میداند اما عالمه طباطبایی معتقد است ذات الله ،ودود صرف است و هر کمال ود ودی را
دارا میباشد
 3ا لوطین وحدت احد را حقیقی میداند و تکثر و کثرت را از احد سلب میکند البته معتقد است که واحد ه ر گون ه
کثرتی را در بر میگیرد؛ علت کثرات است و ی واحد را بسیط میداند و به همین دلیل آنرا واحد میدان د؛ زی را لزم ۀ
بساطت ،وحدت است البته بساطت احد ،امری سلبی است و در واقع ا لوطین کثرت را از احد سلب می کند عالم ه
طباطبایی نیز ذات حق را واحد میداند وی در کتاب رسالۀ توحید ،وحدت حقیقت ودود را به ص ورت وح دت حق ه
میداند و بر این اساس ،حقیقت ودود را دارای هر کمال واقعی و بلکه عین کمال واقعی میداند و ای ن ن وع وح دت،
وحدت عددی نیست ،بلکه وحدت مطلقه ،از هر گونه اطالو و تقییدی منزه است عالم ه ب ا اس تناد ب ه آی ات ق رآن و
روایات به توحید اطالقی وادب معتقد است عالمه هم واحد را بسیط میداند ،اما بساطت واحد را ن ه از دنب ۀ س لب
کثرت بلکه با نمر به اطالو وادب میداند
 4روش ا لوطین در تنزیه احد با توده به عق ل و گ اهی اس تعاره و تمثی ل اس ت ،ام ا روش عالم ه طباطب ایی تبی ین
عقالنی ،همراه با استناد به وحی و منابع و متون دینی است
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نتیجهگیری
بر اساس آنچه گذشت میتوان گفت ا لوطین در مبحث واح د ،تحتت أثیر ا الط ون و در بعض ی مب انی ،تحتت أثیر
ارسطو قرار دارد و با بهرهگیری از عقل و گاه تمثیل ،بدون استناد به کالم الهی بهدنبال اثبات واح د و ویژگیه ای واح د
است و به نمر میرسد که واحد ا لوطین را نمیتوان همان خدای ادیان نامید ،چون وی هیچ تصوری از ص انع و خ الق
ندارد و معتقد است هستی از واحد ،بدون اراده و اختیار و بدون علم ،یضان مییابد؛ واحدی که خود ،ودود نیس ت و
راتر از ودود است و او را دز با استفاده از تمثیل به هیچ نامی نمیتوان خواند نوع کثیر ش دن واح د ن زد ا ل وطین ب ا
توده به صفات واحد ،به روش یضان است و به نمر میرسد وی نخستین یلسو ی است که رابطۀ واح د و کثی ر را ب ه
ّ
این صورت تفسیر کرده است ا لوطین در صدور عالم ،تجلی و ردعت به واحد را در نمر دارد وی ب رای اثب ات ای ن
ّ
تجلی به تمثیل و تشبیه و نفی و سلب و تنزیه ردوع میکند البته از نمر ا لوطین این ام ر میتوان د منبع ی باش د ت ا ب ا
ّتوسل به ریاضت و مجاهدت و بدون استناد به عقل و استدلل به نوعی شهود دربارۀ واحد ،دس ت یا ت ح ال آنک ه،
عالمه طباطبایی با استناد به آیات و روایات به برهان صدیقین دربارۀ احد و صفات احد دست یا ته است عالمه ب ا ای ن
روش خدا را ودودی میداند که وادبالودود بالذات است و با اراده و اختیار و با علم ادمالی در عین عل م تفض یلی
به ممکنات ،عالم است عالمه طباطبایی با توده به نوع نگاه به وادب و صفات وادب ،رابطۀ دهان هستی ب ا خداون د
را رابطۀ مخلوو با خالق میداند وادب ،چون از ّ
ماده منزه است ،هم بهخود ،عل م حض وری دارد و ه م هم ۀ هس تی
برای او معلوم به علم حضوری میباشد
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