
 

  
  

    
  
  

  حرکت در عرفان و نقش آن در ظھور تعینات نظام هستی
  2كياشمشكي ابوالفضل ،1سيداحمد حسيني

  چكيده
در حركـت اسـت. خـالق     »حيـات صاحب  هر موجود«و به عقيده عرفا  »موجود مادي«به نظر حكما 

و . ايابـد  به حركت حبـي، ظهـوري، جالئـي و اسـتجالئي تجلـي مـي       ،هستي كه حي حقيقي است
ركـت جالئـي و   تا كمال وجود را آشكار نمايد. در ح بخشد عالم را عينيت مي ،واسطه حركت حبي به

كمـال تـام خـود را در     كـه شود  نمايان شدن ذات حق براي ذات و تعينات تصور مي نيز استجالئي
تا زمينـه فطـرت تـام     در مقام عيني و خارجي شهود نمايدمقام علمي در حقيقت محمديه و سپس 

خود  طلبد ذات حق مي واسطه حركت ظهوري، و مظهر ذات حق را فراهم سازد. همچنين بهانسانى 
كنـد. او   در همه موجودات با تجلي خاصي ظهور پيدا  تا را از هويت غيبي و كنز مخفي آشكار نمايد

هاي مختلف و جديد به مخلوقات، خودش را معرفـي نمايـد    هر روز با اعطاي صورتدر صدد است 
م چيز جز تجلي او امكان تصور نداشته باشـد و انسـان حضـور حـق را در عـال      جا و همه هكه در هم

هستي احساس كرده و به اين باور برسد كه علت بقاي هستي تجلي اوست كـه هـر روز بـه عـالم     
  .بخشد غيبي و عيني حيات مي
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  مقدمه
ي است در تفهيم و تبيين حركت در عرفان كه شايد كوشش ،نوشتاري كه در دست قرار دارد

 رو تحقيق حاضر در نظر دارد كمتر مورد توجه اندشمندان و محققان قرار گرفته است. از اين
 ءكه منحاز از حركت در فلسـفه اسـت و از دگرگـوني حـاالت اشـيا     ـ حركت در عرفان را  

بـا   يان چيست؟ چـه تفـاوت  بررسي كرده و تبيين نمايد كه حركت در عرف ـ گويند سخن مي
بـي در چـه   ح حركت فلسفي دارد؟ آفرينش هستي چه ارتبـاطي بـا حركـت دارد؟ حركـت    

گيرد و چرا خداوند دوست دارد در قالب موجودات نسـبت   ل ميموطن و مرتبه عرفاني شك
تا اتكاء مخلوق به خالق و نيـاز مسـتمر    ن به نمايانگري خويش اقدام نمايدبه مقام و مرتبه آ

  به انسان و ساير مخلوقات بفهماند؟ براي بقاء به آفريدگار را از اين طريق عالم

    حركت در لغت و اصطالح
ربـي داراي ريشـه   در زبان ع ،كار رفتهه ب» حركت«كه در واژه » كاف«و »  راء«، »حاء«ف وحر

 ،2تـا، ج  فـارس، بـي   (ابن است  در لغت از آن به ضد سكون تعبير شده معنايي واحدي است.
) و تنها در جسم وجود دارد كه انتقـال از مكـاني بـه    410ص ،10تا، ج منظور، بي ؛ ابن45ص

در اصطالح، تبدل تدريجي حالـت قـاره   حركت ). 229ص تا، مكاني ديگر است (راغب، بي
تدريجى يـا  ) و حدوث 203ص، 1379سينا،  كه قرار داشته باشد) در جسم (ابن (يعني حالي
؛ طباطبـايي،  26- 20ص ،3م، ج1981ت (صدرالدين شـيرازي،  ء از قوه به فعل اس خروج شى

ترتيب وقتي چيزي در حـال دگرگـوني، تغييـر و عـوض شـدن        بدين). 250ص ،2، ج1387
  شود.   داراي صفتي است كه از آن به حركت تعبير مي ،تدريجي باشد
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  پيشينه بحث حركت
بزرگـي يافتـه بودنـد.     در عصر باستان، فيلسوفان يوناني حركت و تبيين ماهيت آن را معضـل 

از فيلسوفان يوناني قرن پنجم قبل از ميالد،  1»پارمنيدس«رو بدان توجهي خاصي داشتند.  ازاين
 2»زنـون ). «93 - 70، ص1، ج1375دانسـت (كاپلسـتون،    وقوع حركت در جهان را محال مـي 

شاگرد پارمنيدس معتقد بود وقوع حركت توهم، غيرممكن و خالف عقل اسـت و بـا داليـل    
). سپس 17، ص1383؛ فروغي،73- 72رساند (همان، ص زيادي امتناع وقوع آن را به اثبات مي

با اين ديدگاه كه وجود تغييرناپذير است، نظريه پارمنيـدس را   4»امپِدكلس«و  3»آناكساگوراس«
» امپــدكلس«) و اصــل تغيرناپــذيري پارمنيــدس را 82، ص1، ج1375پــذيرفت (كاپلســتون، 

تواند به ماده ديگر تبديل شود. بلكه انواع اساسـي و   د كه يك نوع ماده نميگونه تفسير كر اين
بنـدي   هاي همه چيز خواند. او با ايـن طبقـه   را ريشه» آب«و » آتش«، »هوا«، »خاك«ازلي ماده، 

مشهور خود، اين چهار نوع ماده را عناصر نهايي و تغييرناپذير دانست كـه اشـياء عـالم را بـا     
روند، اما خود عناصر نامتغير بـاقي   زند و به سبب افتراق عناصر از ميان ميسا اختالط خود مي

كـرد،   كه پرستش خداي يگانه را سفارش مـي  5). كسينوفانس78- 77، ص1مانند (همان، ج مي
شمرد و معتقد بود كـه جهـان را خداونـد بـه قـوه دانـش خـود         حركت در خدا را جايز نمي

همه جهان را چـون آتـش در    6در مقابل، هراكليتوس). 16- 15، ص1383گرداند (فروغي،  مي
بار شـنا كـردن در    خواند و دو ها مي ها و پيشرفت ديد و نزاع را مادر حركت تحرك مداوم مي

هـا   . از طرفـي، اتميسـت  )145، ص1384پاپكين، استرول، انگاشت ( يك رودخانه را محال مي
و تحول در ظـاهر اشـياء را در    ها مجهان را به وجود آمده از ات 8و دموكريتس 7مثل لوكيپوس

(همـان،   نياز از غيـر خوانـد   ها را بي ذرات دروني آنان شمرده و حركت ازلي و ابدي ذات اتم
ارسطو از حركت، تفسير ديگري ارائـه كـرد. او   ). 91- 88، ص1، ج1375؛ كاپلستون، 148ص

مـاده  «ك گرفـت.  عنوان دو ركن اساسي كمـ  براي دگرگوني و تغيير اشيا از ماده و صورت به
مانـد و قابليـت دريافـت     ، خـود بـاقي مـي   »عين«در نظر گرفت كه » هسته«عنوان  را به 9»ثانيه

                                                                                                                     
1. Parmenides. 
2. Zeno. 
3. Anaxagoras. 
4. Empedocles. 
5. Xenophanes. 
6. Heraclitus. 
7. Leucippus. 
8. Democritus. 

اوليه اصالً جسم نيست. بلكه يك عنصر جسـم اسـت كـه     ) به نظر ارسطو ماده 352، ص 1، ج1375. (كاپلستون،9
 هاي مختلف در آن تصور ندارد.   قابليت دريافت صورت
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، 1384، پـاپكين، اسـترول  مانـد (  ها باقي مي هاي مختلف را دارد و با تحصيل صورت صورت
  ). اين نظريه بر افكار غربيان و شرقيان حكومت يافت.150- 149ص

انگيـز، تئـوري    پا بـا حركـت علمـي و انكشـافات حيـرت     پس از رنسانس علمي در ارو
ل مكانيكي را مطرح كردند به پيـروزي  ركت توسط نيوتون و گاليله كه مسائها در ح اتميست

جزء نمانده و ثابـت شـده    ها ثابت و بي گرچه امروزه اتم ؛)187، ص1383هال،  رسيد (هلزي
    ش دگرگوني هستند.خو است كه در درون خود داراي ذرات ريز بوده و خود دست

جـدد امثـال در   بـاره حركـت و ت  شمندان اسالمي، دو نظريه بـديل در در حوزه تفكر اندي
كـه مجمـوع عـالم را اعـراض     اسـت  اشاعره ها  از آن نظريهيكي  اعراض مطرح شده است.

خوانده و جريان حركت در اعراض و تجدد پي در پي آنها را مطرح كردند كه هيچ عرضـي  
ــاقي  ــان ب ــي در دو زم ــد نم ــی  العــرض« :مان ــانین  ال یبق ــازاني، »  زم ؛ 354، 2ق، ج1409(تفت

). بنابراين در ديدگاه متكلمان اشعري، جواهر اشياء امـر ثابـت   125ص ،1، ج1370عربي، ابن
عربي مطرح شـد.   است كه توسط ابننظريه بديع تجدد امثال  نظريه ديگر،تصور شده است. 

گراي اسالمي نظريـه مشـابهي را در    زي فيلسوف عرفانصدرالمتألهين شيرا ،عربي پس از ابن
نظريه معروف حركت جوهري كه بر نهاد ناآرام جوهر مادي تأكيـد   ؛حوزه فلسفه مطرح كرد

آن در حال دگرگـوني و   به و بر اين باور است كه تمام اجسام، لحظه به لحظه و آنا .ورزد مي
 پـذيرد.  جسـمي كهنـه زوال مـي    كند و جوهر چيز جديدي بروز مي لحظهتحول است و هر 

 ،3ج م،1981نمايد (صـدرالدين شـيرازي،    شان تغير و دگرگوني رخ مي ابتدا در جوهر مادي
  شود. ) و سپس در اعراض نمايان مي112- 93ص

گرچه حركت فراتر از دايره اعراض تصور شده و به حوزه جواهر نيـز   ،طبق اين ديدگاه
اهر مادي و جسماني محدود شده و جـواهر مجـرد   راه يافته است؛ اما جريان حركت در جو

تنها موجوداتي كه داراي جنبه بالقوه  ،اند. بنابراين عقلي، موجودات ثابت و اليتغير باقي مانده
امـا   ).61- 59ص ،3باشـند حركـت پذيرنـد (همـان، ج     اي از قوه و فعـل مـي   و يا آميزه بوده

دارايي محض است، حركـت بـراي او   موجودي كه هيچ جنبه بالقوه ندارد و سراپا فعليت و 
گرچه مالصدرا ابتدا در حوزه فلسفه حركت جوهري را مطرح كرد و از ا. يستتصور نقابل 
مـا  ناشدني فلسفه استفاده كـرد؛ ا  سياري در حل معضالت و معماهاي حلعنوان مفتاح ب آن به

جـوهري   بلكه او پس از اين نظريه پي برد كه حركـت  حركت جوهري نظر نهايي او نيست.
 ،تواند مسائل اصولي و بنيادي حركت در تعينات عالم هستي را حل نمايـد و در نهايـت   نمي
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). 203- 184ص تا،  زاده آملي، بي نظري را پذيرفت (حسن مالصدرا نظريه همسان نظر عرفان
امثال و حركـت حبـي    هاي عرفاني در بحث تجدد رو بايد حركت جوهري را در آموزه ازاين

  1مراتب تعينات جستجو كرد. و ظهور حق در
هاي نخسـتين   سده فان به ظهور تصوف و عرفان عملي درمفهوم و معناي حركت در عر

ي چـون  يهـا  هاي نفساني، بحـث  گردد كه صوفيان با سير و سلوك و پا نهادن بر كشش بر مي
قرب، عشق، سير حبي، سير محبوبي، حركت و محبت را در عرفان بنا نهادند. پس از ظهـور  

اساس حب در عرفان نظري مطرح شد كـه ايـن    حركت جوهري بر ،عربي در قرن هفتم ناب
نـام دارد  » فيض مقـدس «حركت همان فيض وجودي خداوند يا همان مرحله دوم فيض كه 

هـاي خلقـي و همـه عـالم      دهد پوشش داد كه كل تعين و ظاهر نفس رحماني را تشكيل مي
 النصـوصاند كـه محقـق جـامي در نقـد      بدلاساس حركت حبي در تحول و ت الدوام بر علي

گويـد:   مـي  الفصـوصعربـي در نقـش    ) با اشاره بـه كـالم ابـن   224- 223ص ،1370(جامي، 
در همه عالم از صدر تـا ذيـل جريـان     ،گويد عربي از آن سخن مي حركت و تجددي كه ابن

فـان  سان پس از مطرح شدن حركـت در عر  بدين شود. دارد و از آن به حركت حبي تعبير مي
نمود و شكل عيني به خود گرفت و از مسائل بنيادي در عرفان نظري » حركت حبي«نظري، 

گفـت   مطرح شد كه از تجلي ذاتـي در صـقع ربـوبي و تعـين اول و مـادون آن سـخن مـي       
فـإن الحرکـة أبـدا إنمـا « :عربي تأكيد كرد راستا ابن ). در اين18ص ،1371وي، يقونصدرالدين (

). يعنـي كسـاني   203ص ،1، ج1370عربي،  (ابن» اظر فیها بأسباب أخـرحبیة، و یحجب الن  هي
ب از درك حركـت حبـي و اسـبا    ،انـد  اليقني دسـت نيافتـه   شهودي حق كه به مقام كشف و

اند؛ زيرا او اين نوع حركت را در وجـود واقـع    محجوب پيدايش آنكه در عرفان مطرح است
كت از عدم به وجود آورد و بـه آن لبـاس   خاطر اين حر دانست كه خداوند متعالي عالم را به

     ).398ص ق،1416هست پوشانيدند (غراب، 
                                                                                                                     

نظـري الهـام     اينكه گفته شد نظريه حركت جوهري مالصدرا از نظريه تجدد امثال يـا خلـق جديـد عرفـان    . دليل 1
هاي تأييدي از سخنان عرفـا   فاني و استفادههاي عر شيرازي به عبارات گرفته است؛ شبيه بودن عبارات صدرالمتألهين

و قـد تحقـق بالبرهـان ... أن أعیـان العـالم متبدلـة دائمـًا و هویاتهـا و «گويـد:   در طرح حركت جوهري است كـه مـي  
هاي  ). وي در برخي از كتاب280، ص9م، ج1981(صدرالدين شيرازي،   »تشخصاتها متزایلة و طبائعها متجددة کل آن

بهـره جسـته   » الدوام دنیا و آخرة قال في الفتوحات... فالموجود کله متحرك علی«عربي نظير عبارت  نخود از سخنان اب
   ).113، ص3م، ج1981است (صدرالدين شيرازي،
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  لوازم حركت
توجه به اين نكتـه الزم اسـت كـه در هـر دو      ،پيش از پرداختن به مباحث حركت در عرفان

اصطالحات و مفاهيم مشتركي به كار رفته اسـت و امكـان آن وجـود     ،حوزه عرفان و فلسفه
طلبد به برخي اصـطالحات اشـاره    رو مي ازاين .اشتباه در مفاهيم شود دارد كه باعث خلط و

    شود:
در فلسفه، ماده نخستين يا هيوالي اولي حقيقت و واقعيتي در عالم  :هيوالي اولي )الف

پـذيرش هـر صـورتي اعـم از      و آمـادگي ماده است كه قوه و استعداد محض تصـور شـده   
ـ      ،1394نـژاد،   ه تركيبـي را دارد (امينـي  صورت جسميه و صور نوعيـه بسـيط و صـور نوعي

هاي ماده نخستين در فلسـفه و نفـس    )؛ اما در عرفان اسالمي، به سبب شباهت323- 322ص
هاي بنيادين آنها، واژه هيوالي اولـي را بـر نفـس رحمـاني اطـالق       با وجود تفاوت رحماني

جود در عالم است هاي مو اند؛ زيرا نفس رحماني مانند هيوالي اولي، قابل همه صورت كرده
كه از آن تعينات مختلف نظام هستي سـاخته شـده،    اي يعني ماده پذيرد. و همه تعينات را مي

هيوالي اولـي در   ،همان نفس رحماني و ظهور سرياني وجود خداوند است. با اين توصيف
ينكـه  افزون بر ا اهللا جريان دارد. تاسر ماسويبلكه در سر ،عرفان به عالم ماده اختصاص ندارد

بلكه هم قوه است و هـم   ،هيوالي اوالي عرفاني مثل ماده نخستين فلسفي قوه محض نيست
چون نفس رحماني ظهـور   ؛)323از جهتي فاعل است و از جهتي قابل (همان،  . يعنيفعليت

  گيرد.   فراگير خداوند متعالي است كه همه موجودات را در بر مي
خـوش تحـوالتي شـده اسـت؛ زيـرا       ت: مفهوم جوهر و عرض، در عرفان دسب) جوهر

جوهر در فلسفه به معناي حقيقت طبيعت و گوهر اشياء تصور شده است؛ اما در عرفان نفس 
). يعنـي نفـس رحمـاني    159ق، ص1423اند (جنـدي،   رحماني حقيقت جوهر توصيف شده

ظهور واحدي است كه گستره آن از تعيدهد. ن ثاني و عالم ماده را پوشش مين اول تا تعي  
است كه شـيء متحـرك در حـين      مسافت در فلسفه بستر مادي دانسته شدهج) مسافت: 

حركت، پيوسته در حال تغيير و عوض شدن در آن است. اين مقولـه در بسـتر زمـان و نشـئه     
رسند. اما اين مقوله  نمايد كه موجودات از نقض به كمال و از قوه به فعليت مي طبيعي رخ مي

دي محدود است و فراتر از آن موطني ندارد و اين محـدوديت نيـز   در حركت تنها در بستر ما
خود نقض جدي است. اما مسافت در بحث حركت در عرفان از تعين اول و نفس رحماني و 

گيـرد ـ شـامل     سپس از تعين ثاني و تعينات خلقي ـ كه از عالم عقل تا عالم ماده را در بر مـي  
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گوينـد از تجلـي ذات    ي كه عرفا از آن سخن ميشود. طبق اين بيان، بستر و مسافت حركت مي
يابد و تـا   گيرد و نفس رحماني در تمام اين تعينات سريان مي شود كه تعين شكل مي آغاز مي

  كند.  عالم ماده امتداد پيدا مي
تنهـا در عـالم    د جسـماني اسـت و  گوين كه فالسفه از آن سخن مي يجوهراينكه نتيجه 

است كـه در ميـان   حضور دارد و حقيقت آن صورت نوعيه  ماده و مقوالت كم و كيف و ...
كنند، اختصـاص   كه عرفا از آن به نفس رحماني تعبير مي ياما جوهر افرادش مشترك است.

بلكه اين جوهر در هر موطني به اندازه ظرفيت آن مـوطن حضـور دارد؛    به عالم ماده ندارد.
 كنـد.  اش ظهور و سريان پيدا مي قدر مادهدر عالم عقل به اندازه عالم عقل و در عالم ماده به 

عربـي در فتوحـات مكيـه     كـه ابـن   چنان در هر عالم متفاوت از ديگري است؛ اما مسافت آن
هاي مختلفـي   واسطه نفس رحماني در مراتب مختلف به خود صورت همه عالم به: «گويد مي

فالسـفه ايـن    .)340- 303ص ،3تا، ج عربي، بي (ابن »گيرد متناسب با مراتب همان عالم را مي
ي فالسـفه در قاعـده الواحـد    يدهند. از سو ويژگي را به هيوالي اولي در عالم ماده نسبت مي

مستقيم به خداوند نسبت داد؛ زيرا وجود  توان كردند كه كثرات عالم هستي را نمي مطرح مي
ن او وجودي در نهايت بساطت است و با توجه به اصل سنخيت بين علت و معلول، از چنـا 

يـك   ،آيـد. لـذا در مرتبـه اول    هاي مختلف و متكثر پديـد نمـي   وجود واحد بسيطي، معلول
آيد كـه فالسـفه مسـلمان از آن بـه عقـل اول تعبيـر        معلول از آن علت واحد بسيط پديد مي

آيـد. عرفـا بـه جـاي كلمـه       هاي بعدي پديد مي كردند و سپس به ترتيب از عقل اول معلول
ل شـدن بـه سـريان و    استفاده كردند و با قائ» تجلي«و  »بروز«، »رظهو«هاي  از واژه» صدور«

كـه   يبهـره جسـته و مشـكالت   از آن خـوبي   ظهور نَفَس رحماني در مواطن عالم هسـتي، بـه  
رفع كردند. البته نظريه نَفَس رحماني شـبيه وجـود در دسـتگاه    را فالسفه با آن مواجه بودند 

حقيقت  ،در اين است كه طبق نظريه مالصدرا تنها تفاوت اساسي آن و حكمت متعاليه است
خـوش   وجود و وجود حقيقي داراي مراتب است، ولي از منظر عرفا، ظهور و تجلـي دسـت  

  شدت و ضعف است.

  حركت در عرفان  
كه اشاره شد ـ حركت در موجودات مادي تصـور دارد. امـا بـه      بر اساس گفتار حكما ـ چنان 

دهد، جلوه و نمود حقايقي است كـه ريشـه آن در    مي گفته عرفا آنچه كه در عالم طبيعت رخ
صقع ربوبي متحقق است و امكان ندارد اتفاقي در مرتبه شهادت رخ نمايد، ولي در مبـادي آن  
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). لذا هر گونه حركت در نشئه طبيعه رخ نمايـد،  574، ص1375وجود نداشته باشد (قيصري، 
دگاه عرفا، هـر موجـودي كـه داراي    حكايت از حركت در مبادي اعلي دارد؛ زيرا بر اساس دي

اَر اآل (حيات است، به حكم كريمه  هِ َو ِإنَّ الدَّ
َ
ْو کاُنوا َیْعَلُمون َی ِخَرَة ل

َ
َحَیواُن ل

ْ
)، 29(عنكبـوت (  )ال

است. عـالم    ) و دائم در حركت416، ص1385زاده آملي، ص ) قرار و سكون ندارد (حسن65
وشش قرار دارد و صورت مختلـف بـه خـود    هستي تماماً حي است كه در حالت فوران و ج

گيرد؛ خواه عرفاً بر آن مفهوم حيات اطالق شود (ماننـد انسـان، حيـوان و نبـات) و خـواه       مي
» حـي «مفهوم زنده بودن بر آن اطالق نشود (مانند جمادات). امـا در عرفـان بـه اسـتناد اسـم      

ُح  ِإالَّ  ءٍ  ْی َش  ِمْن  ِإْن  َو (حضرت حق و كريمه  ) كه تنها موجـود زنـده   44) 17(اسراء( )ْمِدهِ ِبَح  ُیَسبِّ
بايسـتي همـه    رو مـي  گويند، حيات در همه موجودات ساري و جاري است. ازايـن  تسبيح مي

موجودات به صفت حركت متصف شوند. بنابراين خالق هستي كه حي حقيقي است، هـر دم  
ي شـود؛ زيـرا اگـر    پس او به طريق اولي بايد به حركت متجل .دبخش  به عالم هستي حيات مي

حركت در حضرت حق تصور نشود، حالت قرار و سكون ـ كه از لوازم موت است و مـوت   
، 2، ج1394هم در عرفان مفهوم عدمي است ـ در حضرت حق امكان تصور ندارد (قيصـري،   

)؛ گرچه حركت در خداوند از نوع حركت در مخلوقاتش نيسـت تـا ذاتـش    1266ـ1265ص
باشد كه در مـوطن و   ت در مقام ذات از نوع حبي و تجلي ميمحل حوادث باشد؛ چون حرك

اي تعينات ذاتي و سر سلسله تعينات تصور دارد. يعني تعين اول و مادون آن اسـت و در   دامنه
اين تعين است كه ظهور و تجلي بر اساس محبت عشقيه شكل گرفته و حالـت اسـمي پديـد    

حركـت حبـي،   معرفت از آن به   يابد كه اهل  آيد و حق تعالي از مقام اطالقي ذاتي تنزل مي مي
  اند. ظهوري، جالئي و استجالئي تعبير كرده

  حركت حبي
 الهـام با هاي بنيادين عرفان اسالمي است كه با تكيه بر كشف و شهود،  حبي از آموزه  حركت
گذاري و مطرح شـده اسـت.    نظري پايه  عقلي، در عرفان  از آيات و روايات و تحليل گرفتن
ق حركت حبي نزد عرفا از شئون ذاتي حضرت حق است كه در تمـام مراتـب تعينـات    اطال

گوينـد، حبـي خواهـد بـود.      ساري است و هر حركتي كه عرفا در عرفـان از آن سـخن مـي   
رو حركت حبي، دامنه گسترده و فراگير دارد و همه مراتب تعينات را زير پوشش قـرار   ازاين
تنها در موطن طبيعت جاري شود و دامنه فراتـر از   دهد و مانند حركت فلسفي نيست كه مي

  توان حركت حبي را تعريف كرد. طبيعت نداشته باشد. با اين توضيح مي
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معنايي است كـه از آن    ، در زبان عربي داراي سه ريشه»حب«در واژه » با«و » حا«حرف 
زند توصيف  ورزنده سر مي وصيف و محبتي كه از طرف شيء حببه لزوم ثبات، پايداري، ت

). قرآن واژه حب را براي انسان نسبت بـه خداونـد،   26ص ،2تا، ج فارس، بي شده است (ابن
ِه ( نسبت خاصي برشمرده كه فقط براي مرتبه الوهيت است:  ِمْن ُدوِن اللَّ

ُ
ِخذ اِس َمْن َیتَّ َو ِمَن النَّ

ـه وَنُهْم َکُحبِّ اللَّ ْندادًا ُیِحبُّ
َ
، )5(مائـده (  )يحبهم و يحبونَـه ( در آيه كه )؛ چنان165، )2(بقره ( )أ

عربـي،   دارد كه آنان خداوند را و خدا آنان را دوست دارد (ابن پرده بر ميچنين از حب ) 54
 ).  327ص ،2تا، ج بي

دست آورد كـه   عربي به توان از تعبير ابن خوبي مي در اصطالح، تعريف حركت حبي را به
تا رابطه ميان محبت خداوند و پيـدايش عـالم را    برده است موسوي به كار الحکم فصوصدر 

) همـاره [در  203، ص1، ج1370عربـي،   ؛ (ابـن الحرکة أبدا إنمـا هـي حبیـة  فإن«نمايند: بازگو 
؛ (همانجـا) پـس   فکانت الحرکة التي هي وجود العالم حرکة حب». «هستي] حركت حبيه است

  ».حركت حبي است حركتي كه همانا [منشأ پيدايش] وجود عالم است،
خاستگاه اين اصطالح را در پيدايش هستي بـا روايتـي از    ،خود عربي براي تأييد نظر ابن

پس بـه آن حـب    گنج پنهان و ناشناخته بودم.: «زند كه خداوند فرمود پيوند مي 9خاتم نبي
 وي). جـا (همان» شد لذا اگر چنين حبي نبود، عالم در عين ظاهر نمي داشتم كه شناخته شوم.

حركت حبي را خصلت ذاتي وجود توصيف كرده است كه تنهـا بـه امـر     ،در فتوحات مكيه
هو أمر عدمي یتعلق الحب به أن یراه موجـودا فـي عـین موجـودة فـإذا «گيرد كه:  عدمي تعلق مي

 تـا،  بـي (همـو،  » حبه إلی دوام تلك الحال التي أحب وجودها من تلك العین الموجـودة  انتقل  رآه
شناسـند   وجود حق اسـت و كسـاني كـه وجـود را بـاز مـي       ءرچشمه اشياس). 337ص ،2ج

كـه  برنـد تـا آن   نمي  هاي عادي به وجود پي هستند؛ اما انسان  هاي حقيقي و انسان كامل انسان
افتـد كـه وجـود بـا      ترتيـب اتفـاق مـي    ها بشناساند و اين امر بدين ذات حق خودش را بدان

يعني كتاب نفـس  » نفس انسان«كتاب تكوين، يعني » جهان«حركت حبي به سه طريق اصلي 
نمايد. در ادامه به تبيين اين طـرق   يعني كتاب تدوين خودش را متجلي مي» متون وحياني«و 
  پردازيم: مي

تعريف شده است و بـا نظـر بـه     ونداهللا و هر چيزي جز خدا ماسوي جهان به .. جهان1
چـون موجـود    ؛ت ثابتي نـدارد حقيقت آن، جهان چيزي جز عرض زائل نيست و هيچ واقعي

نزد عرب، ابر رقيقي است كه با هوا احاطـه   »ءعما« گيرد. شكل مي» عماء«بالغير است كه در 
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 ). ولـي 310، ص2كرده است (همـان، ج نيز عماء را به ابر تشبيه  9خاتم شده است. پيامبر
اده اسـت و  عمـاء ميـان خـدا و عـدم ايسـت      ،به ابر متعارف ندارد. به بيان ديگر يشباهتهيچ 

ـ و اجسـام نـوري و طبيعـي      كه هيچ عينيتي در هستي نـدارد  ـ  برزخي است كه ميان معاني
ـ   جايي كه دانش در جـان  همانند دانش و جاب قرار دارد؛ جـايي در پيكرهـا نمايـان     ههـا و جاب

د و جوهر همـه اشـياء عـالم    ده گونه عماء جهان را نمود بخشيده و شكل مي شوند. بدين مي
اند كه بر اسـاس   اي از صور متخيل تصور كرده معرفت جهان را مجموعه اهل ،رو ناياست. از

). اين عماء 443ص ،3ج همان، ؛311، ص2گيرد (همان، ج شكل مي» عماء«حركت حبي در 
خود در معرض تغيير اسـت و ذات آن بـدون    ظاهريهمانند همه ابرها، هميشه در صورت 

الي بالذات سخي و بخشنده است، دوست دارد بهترين ذات متع ماند. ازآنجاكه تغيير باقي مي
به شـكل عـالم و جهـان    و دارايي خود يعني وجود را در جريان محبت از عماء ظاهر كرده 

تـا همـراه    نمايـد  متجلي مـي  طور كامل تنها وقتي اسماء الهي را به مايد؛ گرچه جهانن آشكار 
روح  ان بدون انسان كامل، جسمي بـي جه ،معرفت  كامل مالحظه گردد كه به نظر اهل  انسان
(همان، »  هذا اإلنسان مات العـالم  العالم  فلو فارق« :گردد اي است كه متالشي و ناپديد مي ومرده

رو عرفا در بحث حركت حبي معتقدند كـه خداونـد جهـان هسـتي را      ). ازاين468ص ،2ج
گرچـه در برخـي   لـذا  صورت خاص، به دليل عشق آفريده اسـت.    طور عام و انسان را به به

به كار رفته اسـت، امـا    (اراده كردم)» اردت«، واژه )دوست داشتم(» احببت«تقريرها به جاي 
 ،افـزون بـر آن   دوست داشت بيافريند. خدا خواست و ؛در هر دو صورت مطلب يكي است

نـا ِإنَّ (فرمايـد:   رفته است. براي مثال مينيز به كار آيات قرآن   واژه اراده كردن در سياق
ُ
مـا َقْول

ُه ُکـْن َفَیُکـوُن  ِلَشْي 
َ
ْن َنُقوَل ل

َ
َرْدناُه أ

َ
)؛ مـا وقتـي چيـزي را اراده كنـيم،     40)، 16(نحـل (  )ٍء ِإذا أ

  شود.   درنگ موجود مي ، بي»باش«گوييم  قدر به آن مي همين
نظري است و راه شناخت   حبي از مسائل بنيادي عرفان  هاي عرفاني، حركت بنا بر آموزه

ذاتي و بار يافتن به صـقع ربـوبي اسـت كـه جايگـاه        يعني تجلي ،ناخت از موطن آنآن، ش
، آن مـوطن  »وحـدت حقيقيـه  «باشد و با جلوه ذات بـه   حبي مي  گيري حركت اصلي و شكل

كه عبـارت از علـم ذات بـه ذات اسـت.     اند  عرفا از آن به تعين اول تعبير كرده يابد. تعين مي
 سـپس بـر  و  شـود  و خودش معلـوم خـودش مـي    شدهي تجلميعني ذات حق براي خودش 

هـا و   بخشد كه همه شدن در كل هستي سرايت كرده و جهان را نمود مي» ذاتي  حبي«اساس 
  فتـد و حركـت  ا اتفـاق مـي  » حبـي   حركت«تغييرها در قوس نزول و قوس صعود در چرخه 
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دارد و حب الهـي  شود. بنابراين منشأ جهان جز حب الهي تصور ن حبي از تعين اول آغاز مي
انتها از حبي الهي   زيرا عالم جريان مستدام و بي ؛نمايد نقش اساسي در مبدأ بناي عالم ايفا مي

و غلياني دائمي بـه  است كه از كتم عدم نمود يافته است و از وحدت به كثرت جريان يافته 
و  هاي حركـت حبـي در هسـتي بـر پايـه حـب       يعني تمام نمادها و گونه خود گرفته است.

رو منشأ حيات عالم، حركـت حبـي دانسـته شـده      حركت حبي بنيان نهاده شده است. ازاين
وس نـزول و  افتـد، اعـم از قـ    كه در دامنه تعينات اتفاق مي يهاي مايه تمام حركت است و بن

گونه تغيير در حقايق الهي و علمي بـا محبـت ذاتـي رخ    صعود حركت حبي است؛ چون هر
عربي داسـتان   از جمله ابن ،معرفت كه اهل ي بيرون نيست. چناندهد و از مدار حركت حب مي

داند كه اين حب در سراسر عـالم   خاطر حب حق به مخلوقاتش مي پيدايش عالم هستي را به
) و پاياني ندارد و ذات حـق  184ص ،4تا، ج عربي، بي هستي ساري و جاري شده است (ابن

ل شده است در ازل دوست براي آنان قائ ا به حسب مراتبي كهگونه كه موجودات را بن همان
 ، برخـي گونـه دوسـت خواهـد داشـت. در حقيقـت      همـان نيـز  الحال و تا ابد  في ،داشته مي

نمايد.  جهان هستي را داستان و ماجراي عاشقانه ميان خداوند و جهان توصيف ميها،  رخداد
حـب الهـي    نكند. همچني تقسيم مي »حب طبيعي«و  »حب روحاني«، »حب الهي«حب را به 

 - 111ص ،2را حب خداوند به عبد و حب عبد به خداونـد تفسـير كـرده اسـت (همـان، ج     
كه براي كسب رضايت و خشـنودي   كند مي). حبي روحاني را مخصوص انسان تصور 329

در كنار محبوبش خواست و غرضي نداشته و اهتمـام دارد   بوده ومحبوب خويش در تالش 
حـب طبيعـي را در عـالم مـادي     همچنـين  ). جـا همانند (خواست محبوبش را به انجام برسا

ساري و جاري دانسته كه براي رسيدن به اغراض خويش توجهي به رضايت و شـاد كـردن   
بـا تغييـر رنـگ، كيفيـات و      وقتي در عالم طبيعـت كه  چنانهم). جاهمانمحبوب خود ندارد (

 ،در طبيعت مـادي ده ش كه حركت و تحول انجامكنيم  شويم، درك مي صفات اشياء مواجه مي
چيـزي را   در خود،وجود م  خاطر تمايل و انگيزه كه هر شيء مادي بهاست خارجي  واقعيتي

و به حالتي ديگـر نايـل    هدش از حالتي زايل  . يعنييابد و به چيزي ديگر دست مي كردهترك 
گفته  تعين يافته و لباس هست به خود گرفته است، به» عدم«گردد. عالم هستي نيز كه از  مي

 عطار به واسطه محبت و عشق حضرت حق است كه هرگاه ذات خداوند ميل به ايجاد كنـد 
جهان نمـود   ،كنند؛ چون اگر حبي نباشد از آن به حركت حبي تعبير مي عرفاً شود و ايجاد مي

). بـه  506ص ،1376يابد و ظاهر شدن جهان معلول حبي الهي است (عطار نيشـابوري،   نمي
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اهللا بـه بركـت ايـن     حبي است كه ماسـوي   شوق و ميل، حركت ، اراده وگفته صدرالمتألهين
). شـايد از  21ص ،3م، ج1981گيرد (صدرالدين شـيرازي،   لباس هست به خود مي ،حركت

(سـلمي،   ه اسـت استفاده كرد» حب«كه از واژه  هاولين كسي بود »رابعه عدويه«نظر تاريخي 
بــن دينــار در   حســن بصــري و مالــكماننــد  ،چــون صــوفيان قبــل از وي ؛)21ص ،1385

كساني  ،اما پس از رابعه .)478- 431ص ،1371(كالباذي،  ندكارگيري اين واژه ترديد داشت هب
ـ    كـار ه چون معروف كرخي، جنيد بغدادي، ذوالنون مصري، حالج و ديگران واژه حـب را ب

 بـود ارفي نخستين عنيز الدين عربي  و محي )53- 8ص ،1384(گروهي از نويسندگان،  ندبرد
ْن اْعـَرَف   ُکْنـُت «كه تجلي شهودي و سير نزولي را از حـديث قدسـي   

َ
ْحَبْبـُت أ

َ
َکْنـزًا َمْخِفّیـًا َفأ

 ،2، ج1394گرفــت و بــه حركــت حبــي تفســير كــرد (قيصــري،  » َفَخَلْقــُت الَخْلــَق ِالْعــَرف
د و از كنز مخفي وجود عيني پيدا كـر  ،). بنابراين ذات الهي به واسطه حركت حبي1280ص

اذعـان   مسـئله عربي به ايـن   كه ابن چنان ؛عالم عيني را نيز به خاطر اين محبت تحقق بخشيد
نمايد كه عالم عيني وجود خود را به واسطه حركت حبي از وجود علمـي گرفتـه اسـت     مي

  ).  1281ص(همان، 
به صور عالم حضور يافـت تـا وجـود را بـه      ،خاطر اين محبت  حضرت حق به بنابراين
سير از وحدت به  ،زيرا نقش حركت حبي در ايجاد عالم ؛ي خود به كمال برساندحركت حب

كـه  شـود   كثرت است كه از آن به حركت وجودي و ايجاديه و نيز به نكاح ساري تعبير مـي 
بـه نقطـه    ،ليف اشياء به وسيله عشـق و حـب  أو نيز ت حب و عشق منشأ پيدايش همه است

گـردد   تعالي است كه همه اشياء بـه او منتهـي مـي    ذات حق ،شود. مقصود از نقطه ميمنتهي 
). بنابراين حركتي كه عـارف از آن بـه حركـت حبـي تعبيـر      32ص ،1385زاده آملي،  (حسن

ت و مـافوق  كند، حركت ايجادي است كه مطلق ايجاد بـر آن متوقـف اسـت و در طبيعـ     مي
در عـالم  فقـط   ،گويـد  اما حركتي كه حكـيم از آن سـخن مـي    طبيعت ساري و جاري است.

  طبيعت تصور دارد.
گـاه   شـود كـه تجلـي    اي وارد عالم تصور مي انسان درست در نقطه  نفس :. نفس انسان2

شـود. پـس از    كامل حقيقت الهي است و جميع اسماء و صفات الهـي در انسـان ظـاهر مـي    
تجلي حق در نفس انسان، نفس كه از حب حق به وجود آمده است، در برابر عظمت الهـي  

صورت الهـي پـا بـه     جنيني حق، يعني به  صورت يابد؛ نفسي كه به ويش معرفت ميبه فقر خ
هاي فردي انساني و هر شيء كه در گستره كيهان جـاي دارد، در   عالم گذاشته است و هيئت
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نفس انسان در سير حركت حبي و تجلي الهـي بـه    گردد. بنابراين هيبت عالم صغير تكثير مي
اش در آفرينش عالم اسـت   عرفتي كه مقصد خداوند از تجليبرد؛ م معرفت كنز مخفي پي مي

طـور   بـه  اي، اش بازشناسد. اهميت چنين شناسايي خداوند را در تماميت الهيخواهد]  و [مي
(الـذاريات   »جن و انس را فقط براي آن آفريدم تـا مـرا پرسـتش كنـد    «ضمني در آيه قرآني 

سـوره   56آيـه  در » يعبـدون «جملـه   اساس روايت ابن عباس، بربيان شده است. ) 56) 51(
؛ 4م، ص1914،  اسـت (ابونصرسـراج   »مـرا بداننـد و بازشناسـند    یعرفون؛« به معناي ذاريات

زيرا در ميان مخلوقات گوناگونِ عـالم در سـير حركـت حبـي،      )؛203ق، ص1427مزيدي، 
سـماء و  آثار ا ،اي از روحاني، ملكي تا جسماني و محسوس كه مقيم باشد انسان در هر مرتبه

خداوند متعالي را بـه طريقـي مخصـوص،     ،اي گردد و در هر مرتبه صفات الهي را متجلي مي
اين ويژگي تنهـا بـه انسـان داده     نمايد. شناسد و آيات خدايي را آشكار مي متمايز و معين مي

    طور عام و جامع بشناسد. شده است كه خداوند را به
واسـطه حركـت    كه آفرينش جهان را بـه  طريقي است . متون وحياني يا كتاب تدوين:3

شـود.   نمايد كه حقايق جهان به موازاتي تجلي محبت حضرت حق شناخته مـي  حبي بيان مي
سـازد.   نحو خداوند طبيعت خود را در قرآن با ذكـر اسـماي حسـنايش آشـكار مـي      به همين

 ولي خصـايص و اسـماء حضـرت    ،نفسه نامعلوم است سازي في گرچه محبت در اين نمايان
شود و مهمترين خصايص محبت، مناسبت  حبي فهميده و توصيف مي  واسطه حركت حق به

در هر موطن حركت حبي متناسب با طبيعت محبوب  ،با طبيعت محبوب است. به بيان قرآن
رو وجـود در سـير    شـود. ازايـن   خود و جايگاهي آن محبوب در دستگاه وجودي تصور مي

هماننـد آب كـه عـرش     ؛يابـد  جهان تجلي مـي حركت حبي از مجراي صورت ممكنات در 
مـاء(خداوند بر آن قرار گرفته است 

ْ
تواند شكل هر  مي و) 7)، 11(هود ( )َو کاَن َعْرُشُه َعَلی ال

 قالب و ظرفي را بپذيرد. همچنين خداوند متعال در جريان حركت حبي، تجلي خويش را از
ْذُکْرُکم  َفاْذُکُرونی(« مانند يطريق متون وحياني با تعبيرات

َ
» كـنم  مرا ياد نماييد، شما را ياد مي ؛)أ

وَنـه(« )،152)، 2( (بقره ُهْم َو ُیِحبُّ (مائـده   »آنان خداوند را و خـدا آنـان را دوسـت دارد    ؛)ُیِحبُّ
آشـكار    )29، )15(حجر (» از روح خود در آن دميدم ؛)َو َنَفْخُت فیِه ِمْن ُروحـی(«و ) 54 ،)5(

تـا كـاربرد حركـت حبـي را      گويند ظهور خداوند سخن مي نمايد كه همگي اين آيات از مي
ُه ِبُکلِّ َشْی ( در آيه . به عنوان نمونه،دنمجسم نماي ) عينيـت  126)، 4( ء(نسا )ٍء ُمحیطاً  َو کاَن اللَّ

كشـد. بـا ايـن     حبي به تصوير مـي   و احاطه خداوند را بر همه اشياء هستي از طريق حركت
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دات سـريان دارد و اولـين حكـم آن در تمـامي     حبـي در تمـامي موجـو     توصيف، حركـت 
گردد كه  اين است كه اعيان از حالت عدم خارج شده و به حالت وجود منتقل مي اهللا ماسوي

چون استقرار سـكون اسـت و سـكون عـدم حركـت       ؛هيچ چيز در دار وجود استقرار ندارد
  است و چيزي به نام عدم در هستي وجود ندارد.

  حركت جالئي و استجالئي  
اين جالء كمـال   كمال خود را در مرائي مشاهده نمود.خداوند پس از آنكه اشتياق پيدا كرد، 

در عـوالم   اوالً در مرتبه علـم و ثانيـاً   ز از طريق تجلي در مظهر تام كامل؛ج ،شد حاصل نمي
عيني و خارجي تا حضرت حق به مقتضاي ذات خود كـه مسـتلزم جـالء و اسـتجال اسـت      

به معناي آشـكار و نمايـان شـدن    » جلو«و » جالء«استجالء از در لغت، ه ك چنان .جلوه نمايد
ات حق در ذات و به معناي ظهور ذ» جالء« ،). در عرفان299ص ،1375آمده است (بستاني، 

ظهور ذات براي » استجالء«و  شود يعني خودش مشهود خود واقع مي براي خود ذات است.
 ،1، ج1373؛ سـجادي،  19ص ق،1426ني، خود در تعينات خلقي توصيف شده است (كاشا

اسـتجالء، حركـت و ظهـور    «: گويـد  مي تلمساني .)29ص ، 1362زاده آملي،  ؛ حسن642ص
ذات به واسطه ذات حق است كه آشكار شدن ذاتش را در تمـام اطـوار ظهـورش از ازل تـا     

حركـت اسـتجالئي را بـه    نيـز  قونـوي   .)517ص ،2، ج1371(تلمساني،  »ابد مشاهده نمايد
 ،1374معناي آشكار شدن حضرت حق از مقام علمي به مقام عيني گرفتـه اسـت (قونـوي،    

حركـت اسـتجالئي تجلـي ذات در مقـام     «:  هـم معتقـد اسـت    سعيدالدين فرغـانى  .)97ص
در حركت جالئي ذات حـق  «: گويد هم مي فناري .)71ص ،1379(فرغاني،  »واحديت است

و در حركت اسـتجالئي ذات حـق    ود نمايدويش را در انسان كامل شهدوست دارد كمال خ
(حمـزه فنـاري،    »طلبد كه كمال خودش را در تعينات به صورتي تفصيلي مشاهده نمايـد  مي

استجالء ظهور ذات حق است و ذات حق بـا  «فيض كاشاني: به نظر ). 1095ص ،2، ج1388
مشـاهده   الكتاب و مقام احديت و واحديت  خواهد كمال خود را در ام حركت استجالئي مي

 ،1375(فـيض كاشـاني،    »نمايد و اصل وجود را در پوشش حقيقت محمديه آشـكار سـازد  
كامـل   زيرا ذات حق دوست دارد با حركت استجالئي خودش را در وجود انسان )؛100ص

). برخي حركت اسـتجالئي را بـه معنـاي ايجـاد     147ص سازد (همان، و اشياء ديگر مشهود
ق، 1427به خلق تعريـف كـرده اسـت (سـهروردي،      خلق از سوي حضرت حق و تجلي او

پـس از طـي مراحـل حيـات      ،واسطه حركت استجالئي ) كه مخلوقات به242ـ137ص ،1ج
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  گردد.   خود در هستي به اصل خويش كه ذات حق است باز مي
هرگاه حضرت حق خواست جالل كه توان نتيجه گرفت  هاي فوق مي  با توجه به تعريف

خداونـد در  اينكـه   شـود؛  نمايد، حركت اسـتجالئي مطـرح مـي   و جمال خويش را مشاهده 
حركت استجالئي خويش دوست دارد كمال خودش را اظهار فرمايد و اين اظهـار ابتـدا در   
مظهر تام كامل كه حقيقت محمديه است در مقام علمي و سپس در مقـام عينـي و خـارجي    

در تجليات حق، تعطيـل  در حقيقت وجود، سكون و قيصري ازآنجاكه  . به گفتهاستتصور م
طلبد حق به جميع اسماء و صفات در مظهر كامـل و تـام    حركت استجالئي ميتصور ندارد، 

فطرت تـام انسـانى   ) تا زمينه 133ص ،1381انساني در عالم عيني بايد فعليت يابد (قيصري، 
مظهر تام حقيقـت  «و  ن حركت فراهم شودواسطه اي و تجلي تفصيلى اسماء و صفات حق به

مقام واحديت و عبور از مقام قـاب قوسـين   ه بعد از طى درجات عقول و ارواح و نيل ب حق
به فعليت برسد و حقيقت وجود، خـود را در   قام او ادنى و اتصال به تعين اولمه و وصول ب

مظهـر و   عرفـان،  هسـتي در  حقيقـت ). چـون  جا(همان» نمايدمرآت و مظهر تفصيلى شهود 
 تمـام  كـه  اسـت  آن حق در حركت استجالئي و جالئي مقتضاي تجلي و مجالي حق است

علمي و عيني  نسبت تناسب به مختلف او از هويت غيبي ظاهر شده و به صورتي هاي كمال
 شود.   براي ذات حق در هستي نمايان مي

از قبيل حركـت روحـي و    جالئي و استجالئي حق در مخلوقات خود، در نتيجه حركت
همچنين رابطه حق بـا مخلوقـاتش در    ه و تزريق شود.در شيء ساكن دميدخوني نيست كه 

تـا  د نهـم باشـ   نيست كه در كنـار ، مانند رابطه حركت دو جسم حركت جالئي و استجالئي
بلكه رابطه حق بـا مخلوقـاتش    همراهش حركت كند.يكي روان شود و ديگري به اعتبار او 

چيزي تجلي كند، آن  چون اگر ذات حق نخواهد به ؛رابطه ايجادي است ،در اين دو حركت
واسطه تجلـي خـود    خداوند دوست دارد به اين هم به دليل آن استچيز ايجاد نخواهد شد. 

در اشياء، كمال خود را اظهار كند و اين اظهار كمال در هر عالم با توجه به تناسب مقـام آن  
بـه   شود كه حق خود را در غيـر مشـاهده نمايـد.    اين حركت باعث مي گردد. عالم ايجاد مي

خاطر حركـت اسـتجالئي ظـل كمـاالت حـق قـرار        عالم با تمام حقايق خود به ،گفته فناري
    ).1100ص ،2، ج1388گيرد (حمزه فناري،  مي

  حركت ظهوري
هستي را هاى  پس از آنكه خداوند آفرينش را از هويت غيبيه آغاز كرد تا موجودات و پديده
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 انسـان  و ا در رداي هستي معرفـي كنـد  كه خود رخواست چنين  شكل داده و آشكار نمايد،
كنـد و تصـور دارد، چيـزي     كه به نام هستي مشاهده مي  آنچه دريابد  احسن مخلوق عنوان به

ها نيست كه با تجلي خويش در جهان ظهـور يافتـه    جز تجلي پي در پي حق در صور پديده
بايـد  هـا   ن پـرده تر و برتر از آن است كه در خود شناخته شود. بنابراي چون حق جليل ؛است

ـ «كه علمـاي لغـت ظهـور را از     ظهور كند؛ چنان ءشود و او در قالب اشياكنار زده  بـه  » رَظَه
را به  »ظهور«) و واژه 590ص ،1375اند (بستاني،  توصيف كرده معناي آشكار و نمايان شدن
). عرفـايي ماننـد حـالج،    591ص (همـان،  كنند تعريف ميآيد آنچه كه ناگهاني به شكلي در

 ،1386انوار حـق در اسـماي الهـي گرفتـه اسـت (حـالج،         ظهور را به معناي تجلي و جلوه
و با حركت شـوقي   دارد  ذات خود شوقى به آشكار شدنچون حق در كنه  )؛597و 468ص

تا با ايـن   )26ص نمايد (همان، و فيض نفس رحمانى، اسماء را از غيب به بيرون هدايت مى
 وده و در لبـاس اسـماء و صـفات نمايـان كنـد (همـان،      حركت خود را از خفـا آشـكار نمـ   

ظهور ذات را در اسماء و صفات و ظهور اسماء و صفات را در ، ). عبدالقادر گيالني497ص
ظهـور را حركـت و   نيـز  عربـي   ). ابـن 152ص ،1386داند (جيالنـي،   تعينات قابل تصور مي

). عبـدالرزاق  62ص ،1378زاده آملـي،   (حسن است  سريان حق در موجودات توصيف كرده
واقع شدن هر حادثه در عالم هستي را حركت ظهـوري گرفتـه اسـت (كاشـاني،      كاشاني هم

حكمـى از احكـام اسـماء حـق و      ،). اگر حق در عالم ظهوري نداشته باشـد 337ص ،1380
چـون   )؛116ص ،1378زاده آملـي،   شـود (حسـن   صفات او در موجودات عيني ظـاهر نمـى  

، 1394هويت خـود را نمايـان كنـد (قيصـري،     است  هالم خواستظهور خود در ع خداوند با
گري حق در هر فردي از افرادش با ظهـور خاصـي ظهـور پيـدا      ) و اين نمايان522ص ،1ج
  ) تا از اين طريق خود را به خلق معرفي نمايد.  414ص ،1كند (همان، ج مي

بقاي عـالم   به اعتقاد قيصري اين نوع تجلي در قالب حركت ظهوري حق در عالم، علت
). وي در ايـن  530ص ،1گيـرد (همـان، ج   است كه جهان هر روز به خود صورت جديد مي

ـماواِت  یِفـ َمْن  َیْسَئُلهُ («اي مثل  ت قرآنياآي، از خصوص ْرِض  َو  السَّ
َ ْ
ٍن   یفـ ُهـَو  َیـْوٍم  ُکـلَّ  األ

ْ
 )َشـأ

 درخواسـت  وا از) حال و قال زبان به( است زمين و ها آسمان در هركه ؛)29)، 55(الرحمن (
اين را نشـان و تأييـدي بـر     . اوكند استفاده مي .»است كارى در زمان هر و روز هر او كند مى

گيرد كه خداوند هر روز بـراي بقـاي عـالم هسـتي همـواره در كـار        صحت سخن خود مي
كـه  اسـت  پاسـخي بـر كسـاني    اين برداشت ). 522ص ،1، ج1394جديدي است (قيصري، 
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خلقت به خواب استراحت بردند و يا باز نشست كردنـد و روز  را پس از شش روز  وندخدا
  هفتم را روزي مقدس و تعطيل اعالم كردند.  
و مشهود هويت خـود را بـه    صورت امري عيني بنابراين خداوند در حركت ظهوري، به

ْیَنما ( بيان كريمه
َ
وا َفأ

ُّ
ـهِ  َوْجهُ  َفَثمَّ  ُتَول ه هرجـا بـروي و   نمايان كرده است ك )115)، 2(بقره ( )اللَّ

، احاطـه او بـر   »موجـودات «او را به خاطر خواهد آورد؛ زيرا ظهور حق بـه   ،هر چه را ببيني
در پرتـو ايـن تجلـي و حركـت     » امـور «و دخالت عميـق او در  » حوادث«، علم او به »عالم«

ُل  ُهَو ( :قرآن ظهوري است. به تعبير وَّ
َ ْ
ـاِهُر  َو  اآلِْخُر  َو  األ بـاِطُن  َو  الظَّ

ْ
اول « ؛)3)، 57ديـد ( (ح )ال

همه اوست و آخر همه اوست، ظاهر و هويدا اوست و در همان حال آغـاز بـاطن و ناپيـدا    
  ».هم اوست
گري  مبتني بر اين است كه در پس نمايان ،اساس حركت عرفانيكه اذعان كرد بايد حال 

بـاطن،  و ظواهر عالم، وجود مطلقي است كه خود را به شكل نمودهاي عالم جلوه داده و از 
نمايد. اگر اين نمايانگري و حركت در مظـاهر   مظهريت خود را در جزء جزء عالم نمايان مي

و آني تجلي و حركت ظهوري و افاضي حـق از   اي  چنانچه لحظه ؛عالمي نخواهد بود ،نباشد
 ُکـلُّ ( به حكم كريمـه يعني جهان هستي متوقف شود، ديگر وجود عالم هستي تصور ندارد. 

تبـديل  » نيسـتي «و بـه   از هم فرو ريختـه » هستي«، )88)، 28(قصص ( )َوْجَههُ  ِإالَّ  ٌك هالِ  ءٍ  ْی َش 
در آن در سـريان و  » داوجه خـ «جهان تا زماني وجود دارد كه  به عبارت ديگر، خواهد شد.
او باقي » وجه«كه همه چيز با تجلي حق و حركت ظهوري اوست   و اين نشانه حركت باشد

  ءٍ  ْی َش  ُکلُّ  فی(« و است
َ
 ،1تـا،ج  عربـي، بـي   (ابـن » در هر چيز نشانه يا ظهـوري اسـت  ؛ )آیة  هل

او ادامـه   و تا هرگاه حركت ظهوري حـق و افاضـه  ) نشانه ظهوري حق است 184، 172ص
دهد؛ زيرا محبت حضـرت حـق در مقـام اسـما و      داشته باشد، جهان به حيات خود ادامه مي

تـوان   ترتيب مـي  شود. بدين مايان ميدر قالب حركت ظهوري ن ،صفات كه مقام كثرت است
عرفـاني    حبي در چينش نظـام   حبي است و حركت  حركت ظهوري در امتداد حركت گفت

  تمام حقايق مادون خود را به نحو اندماج دارد.

  نتيجه  
متمـايز از حركـت در فلسـفه اسـت؛ زيـرا حكمـا        ،حركتي كه در عرفان از آن سخن رفـت 

سـاري و   ،منـد هسـتند   منـد و مكـان   ي و مادي كه زمـان معتقدند حركت در موجودات طبيع
نـوعي امتـداد آنهـا در     مندي موجـودات مـادي نشـانه    مندي و مكان جاري است؛ چون زمان
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منـدي بـراي آنـان تصـور نـدارد،       مندي و مكـان  ست. بنابراين موجوداتي كه زمانهستي آنها
ا حركت در موجودات مـادي  تنه ، نهاما عرفا برخالف حكما يابد. حركت در آنان سريان نمي

ند ا هشد» حي«اند، بلكه قايل به حركت در موجودات غير مادي و موجودات  را ساري دانسته
در خداوند و مجـردات،   شود. البته نوع حركت كه شامل ذات حق و مجردات محضه نيز مي

منحاز از حركت در موجودات مادي است؛ چون حركت در ذات حق از قبيل تغيير، تحـول  
بلكـه در ذات حـق حركـت حبـي،     نگ، صفت و حجم اشياء تصور ندارد، دگرگوني در رو 

نقش اصلي را در ايجاد خلـق   جالئي و استجالئي قابل تصور است و حركت حبي ظهوري،
و موجـودات   ردهداشته كه خداوند با آن حركت و حركت شوقي، عالم هسـتي را ايجـاد كـ   

حق حيات گرفته و بـه حركـت خـويش ادامـه     ند كه هردم از ذات ا هلباس هست به تن كرد
كمال خود را در وجود حقيقت محمديه  ه استد. در حركت جالئي، ذات حق طلبيدنده مي

فطرت تـام انسـاني را در عـالم عينـي فـراهم سـازد. در         آشكار كرده و شهود نمايد تا زمينه
تفصـيلي   صـورتي  كمال خويش را در تعينـات بـه   ه استطلبيد ذات حق  ،حركت استجالئي

  مشاهده نمايد.
علت بقـاي عـالم هسـتي دانسـته      ،و تجلي او ءگري حق در اشيا حركت ظهوري نمايان

بخشد و هـر جـزء عـالم     شده كه خداوند با ظهوري جديد هر روز به عالم هستي حيات مي
  گري وجه حق در او حضور دارد. باقي است كه نمايان  تا زماني
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