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  چکیده
یکی از مسائل مهم در فلسفه و عرفان، کیفیت صادر شـدن کثـرات از واحـد و مسـئلۀ     

ق)، عارف اندلسی، نیز به این مسئله پرداختـه و   536برّجان (د.اولین مخلوق است. ابن
از  عبـد کلّـی  هدف این پژوهش بررسی اصطالح رده است. اصطالح عبد کلّی را به کار ب

برّجـان، عبـد کلّـی     ها حاکی از این است که از دیدگاه ابنیافته است. برّجان دیدگاه ابن
اولین مخلوق خداوند و واسطۀ خلقتِ مخلوقات است که به صورت خداوند خلـق شـده   

مخلوقات اسـت. عبـد   است. عبد کلّی موجودی جامع و واحد است که دربردارندۀ همۀ 
برّجان عبارت قرآنیِ کلّی مسبوق به عدم و حادث لنفسه و قدیم لغیره است. از نظر ابن

های انسـانِ  برّجان در توضیح عبد کلّی از تمثیلناظر به عبد کلّی است. ابن» کل شیء«
عبـد  «کنـد. هرچنـد عبـارت    در حال عبادت، آدم(ع)(عبد جزئی) و کِشتی استفاده می

رسد او در این موضوع تحت کاربرد قابل توجهی در آثارِ عرفانی ندارد، به نظر می، »کلّی
  عربی تأثیرگذار بوده است.الصفا بوده و بر ابنتأثیر اخوان

  
  برّجان، عبد جزئی، عبد کلّی، کل شیء.ابن واژگان کلیدی:
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  . مقدمه1
ایش مخلوقـات و  یکی از مسائل مهم در مباحث فلسفی و عرفانی، تبیـین چگـونگی پیـد   

کیفیت صادر شدن کثرات از واحد و بـه عبـارت دیگـر، مسـئلۀ صـادر نخسـت و اولـین        
های مختلفی بـه ایـن مسـئله ارائـه شـده      مخلوق است. در فلسفه و عرفان اسالمی پاسخ

است و در توضیح آن از اصطالحات متفاوتی (از جمله عقل اول، حقیقت محمدیه، انسان 
  ) استفاده شده است.کامل، وجود منبسط و ...

م.) عارف و متفکر اندلسی نیز به ایـن مسـئله پرداختـه    1141ق/  536برّجان (د. ابن
نـام  باره از اصطالح عبد کلّی استفاده کـرده اسـت.   است و در توضیح دیدگاه خود در این

اولـین   ق.)، 658 (د. ابّاراست. ابن الرجال ابی بن الرحمن عبد بن کامل او ابوالحکم عبدالسالم
برّجان، او را یک زاهد، اهـل تصـوف و عرفـان، مفسـر، محـدث و       نویسندۀ شرح حال ابن

الشـیخ االمـام   « در توصـیف او از عبـارت  ذهبی . ]292، ص2، ج2[کند  متکلم معرفی می
از پیـروان مکتـب عرفـانی     برّجانابن .]72، ص20، ج16[ کند می استفاده» العارف القدوه

، 6[آیـد   ، گروهی از صوفیۀ غرب اندلس، بـه شـمار مـی   »مریدون« مسرّه و از پیشوایان ابن
برّجـان اسـت.    از دیدگاه ابـن  عبد کلّیهدف این پژوهش بررسی اصطالح . ]225، ص2ج

 برّجـان  شخصیت و جایگاه ابـن مسئلۀ اولین مخلوق در فرایند آفرینش و توجه به  اهمیت
  .استاهمیت و ضرورت انجام این پژوهش  دهندۀنشان

تحلیلـی  -رویکـرد توصـیفی  با ای و  کتابخانه-از روش اسنادی با استفاده پژوهش،این 
برّجان که چاپ شده اسـت (یعنـی    آثار ابنبا مطالعۀ  ابتدا ،در این راستا شده است. انجام
) عبارات و جمالت مربوط الحکمه األفهام و ایضاح الحسنی، تنبیه هللا اسماء  شرحهای  کتاب

بنـدی شـدند. پـس از آن، بـا      هـا بررسـی و دسـته    شد. سپس دادهاستخراج  عبد کلّیبه 
توصـیف و تحلیـل و    عبد کلّیبرّجان دربارۀ  آمده، دیدگاه ابن دست استفاده از اطالعاتِ به

  گیری شد. در پایان، نتیجه
  

  . پیشینۀ تحقیق2
هـای مربوطـه، پژوهشـی    در جستجوهای انجام شده در منابع اطالعـات علمـی و پایگـاه   

  برّجان پیرامون عبد کلّی یافت نشد.دیدگاه ابن دربارۀ
  

  . عبد کلّی3
کنـد؛  اسـتفاده مـی  » العبد الکلی«برّجان برای توضیح حقیقت مد نظر خود از اصطالح  ابن
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، 3[ »العـالم الکلـی  «بـرد، ماننـد:   اما گاهی به جای آن از عبارات دیگـری نیـز بهـره مـی    
، ]427، ص3، ج4[ »الخلق الکلـی «، ]352، ص2، ج5؛ 364 -363، صص4، ج4؛ 519ص
الموجـود  «و  ]410، ص4؛ ج7و  6، صص2؛ ج303 -302، صص1، ج4[ »المفعول الکلی«

  پردازیم.برّجان دربارۀ عبد کلّی می . در ادامه به بررسی دیدگاه ابن]6، ص2، ج4[»الکلی
  

  . تعریف عبد کلّی1. 3
دربردارنـدۀ کـل مخلوقـات     داند کـه برّجان عبد کلّی را حقیقت و موجودی جامع می ابن

، 1، ج4[هللا)  خلقــه مــا لکــل المتضــمنۀ (جملــۀ المخلوقــات؛ جملــۀ الخلیقــۀ؛ الجملــۀ
ــص ــائن)     ]48، ص1، ج5؛ 333و  148 ،147 ،115ص ــلّ ک ــودات (ک ــۀ موج ، 3[و هم
العبد الکلـی  «کند: است. او عبد کلّی را به این صورت تعریف می ]603و  247 ،246صص

برّجـان، عبـد کلّـی همـۀ      . از دیدگاه ابـن ]517، ص3[» میع العالمینهو العالم الجامع لج
(از جمله زمان، مکان، کیفیـت، کمیـت، عـالی و     هاها و مشخصات آنمخلوقات و ویژگی

عبد کلّـی   .]151، ص1، ج4؛ همچنین ببینید: 146، ص1، ج4[ را دربردارد سافل بودن)
نیز هست و همچنین منشأ وحی  مشتمل بر مکتوبات لوح و قلم و محتوای کتب آسمانی

فالعبد الکلی الذی اشتمل علی ما أثبت القلم و اللوح و ما حوی، ثم سائر «و رسالت است: 
القرآن و االنجیل و التورات و الزبور و سائر الصحف المکرّمه بالوحی العلـیّ،   ةالکتب المنزّل

التکبیـر و التحمیـد و    ثم شهادته بالتوحید و وجود الذکر لربه مـن التسـبیح و التهلیـل و   
التمجید، یلقی الی المالئکه علیهم السالم االمر العلیّ ینزل من العرش و یبلغونه الی مـن  

و  ةو الرسـال  ةدونهم، ثم کذلک الی من دونهم الی المنتهی، و هذا هو االول لإلنباء و النبو
  ].177، ص3[» ةالشفاع
کـه در بـردارد و از نظـر اسـماء و     برّجان معتقد است عبد کلّـی از نظـر موجـوداتی     ابن

هو واحد مـن حیـث هـو و یکثـر     «صفات، متکثر است، ولی فی نفسه موجودی واحد است: 
فإذا تُصُوّر الجمیع «]؛ 517، ص3؛ همچنین ببینید: 369 - 368، صص3»[باالسماء و الصفات

ی ]. بنـابراین عبـد کلّـی موجـود و حقیقتـ     151، ص1، ج4» [فهو العبد الکلـی  ةواحد ةصور
  هاست.ها و مشخصات وجودی آنجامع و واحد است که دربرداندۀ همۀ مخلوقات و ویژگی

  
  . عبد کلّی در قرآن2. 3
ها را نـاظر بـه عبـد    کند و آنبرّجان در توضیح عبد کلّی به آیات قرآن نیز استناد می ابن
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کـل  «عبـارت   برّجان برای عبـد کلّـی،   داند. پرتکرارترین عبارت قرآنی در آثار ابنکلّی می
نـاظر  » کل شیء«کند که عبارت قرآنیِ برّجان در موارد متعددی بیان می است. ابن» شیء

هـا  کنـد کـه در آن  به عبد کلّی است؛ لذا در توضیح عبد کلّی، اغلب به آیاتی استناد مـی 
 ]16رعـد:  [ال»هللا خالق کل شیء«قال هللا جل ذکره: «عبارت کل شیء به کار رفته است: 

و خلـق کـل شـیء و هـو     «و قال  ]98طه: [»الذی ال اله اال هو وسع کل شیء علماً«و قال 
هللا «قال هللا جل ذکـره فـی الکلـی:    «؛ ]48، ص1، ج5[» ]100نعام: [اال »بکل شیء علیم
، 4، ج4[» ]2 فرقـان: [ال» و خلـق کـل شـیء فقـدّره تقـدیرا     « ]62 زمر:[ال»خالق کل شیء

، 3[» ]145عـراف:  الا[له فی االلواح من کـل شـیء   قال هللا جل ذکره و کتبنا «؛ ]174ص
انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امـام  . «]280ص

 »و خلق کل شیء فقـدّره تقـدیرا  «. در بین این آیات، آیۀ ]529، ص3[» ]12یس: [مبین 
بـرای  [کنـد  کید مـی أر بر آن تای دارد و بسیابرّجان جایگاه ویژه در نظر ابن ]،2فرقان: [ال

  .]671و  280 ،247 ،246، 51، 50، صص3؛ 237، ص5؛ ج151، ص1، ج4مثال: 
کـل شـیء   «کنـد:  برّجان در برخی موارد، کل شیء را همان عبد کلّی معرفی مـی  ابن

، 537، 395ص، صـ 3 همچنـین ببینیـد:   ؛77 -76، صـص 1، ج4[» الذی هو العبد الکلـی 
العبـد الکلـی المکنّـی    «داند: شیء را کنایه از عبد کلّی می . گاهی کل]692و  603، 545

ــیء  ــل ش ــه بک ــص3[» عن ــد:  517و  51 ،50، ص ــین ببینی ، 3؛ 115، ص1، ج4؛ همچن
کـل  «کند که کل شیء اسم عبد کلّـی اسـت:   . در مواردی نیز بیان می]247 -246صص

   .]566و  298ص، ص3؛ همچنین ببینید: 671، ص3[» شیء هو اسم للعبد الکلی
. از نظـر او  ]517، ص3داند [را نیز اسم عبد کلّی می» یس«جالب توجه اینکه او  ۀنکت

اسامی عبد کلّی یا کل شیء هستند و خداوند به » ن«و » ق«، »ص«، »یس«حروف مقطعۀ 
  .]518، ص3است، قسم خورده است [ ها که کل شیءها به مسمای آنوسیلۀ آن

، 1، ج4[ ]2حمـد:  [» الحمـد للـه رب العـالمین   «برّجـان آیـات    هـا، ابـن  عالوه بر ایـن 
» له ما فی السماوات و ما فی االرض و ما بینهما و ما تحت الثری«و  ]146و  88 ،61صص
إن ربکم هللا الـذی خلـق السـماوات و    «و  ]519و  516، صص3؛ 76، ص1، ج4[ ]6طه: [

ثـا و الشـمس و   ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثی ةاالرض فی ست
عـراف:  الا[» القمر و النجوم مسخرات بامره اال له الخلق و االمـر تبـارک هللا رب العـالمین   

  داند.را نیز ناظر به عبد کلّی می ]276، ص3[ ]54
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  . خلق و ایجاد عبد کلّی3. 3
کند که در ابتدا فقط خـدا بـود و   برّجان در توضیح خلقت عبد کلّی از اینجا شروع می ابن

. البته همه چیز و همۀ ]92، ص1، ج4قبل از او و غیر از او وجود نداشت [موجودی هیچ 
؛ به عبارت دیگر، همـۀ هسـتی   ]173، ص4، ج4[مخلوقات و کل عالم در علم خدا بودند 

ها و جزئیـات و مشخصـات   به طور بالقوه در علم خدا وجود داشتند و خداوند به همۀ آن
 ةً؛ أی علمـاً بهـا و قـدر   ةعند هللا جل ذکره بالقو ةوجودالعالم م ةفجمل« :ها علم داشتآن

علیها و مریداً لها کیف شاء و بِمَ و لِمَ و متی علی االجمال و التفصیل و تفصیل التفصـیل  
. منظور او از همه چیـز و کـل   ]298، ص3؛ همچنین ببینید: 174، ص4، ج4[» الی آخره

العبـد الکلـی   «کنـد:  احت بیـان مـی  عالم همان عبد کلّی است که در این عبارات بـا صـر  
ازلـه إذ لـم    ةالمکنّی عنه بکل شیء و هو الوجود الذی شمله علم العلیّ األعلی فی احدیـ 

پس عبد کلّی در علم خداوند وجود داشت و خداونـد بـه    ].517، ص3[» یکن شیء سواه
برّجان در توضـیح ایـن مطلـب بـه آیـات قـرآن نیـز اسـتناد          آن احاطۀ علمی داشت. ابن

و خلق کل شـیء  «و قال  ]98طه: [ »الذی ال اله اال هو وسع کل شیء علماً«قال «کند:  می
. عـالوه بـر ایـن، خداونـد از هـر      ]48، ص1، ج5[» ]100نعـام:  [اال »و هو بکل شیء علیم

 ،4[ قدرت، مشـیت، ایجـاد و حفـظ   علم، جهت به عبد کلّی احاط دارد؛ از جمله از لحاظ 
  .]153، ص4ج ؛48، ص1ج

سطع نوره العلیّ األعلی فی قدم أزلـه فـی   «خداوند، قبل از ایجاد چیزی، ساطع بود: نور 
]. اولین چیزی کـه خداونـد ایجـاد    103 - 102، صص3» [أحد أحدیته قبل ایجاد کل شیء

کرد، نور بود که از نور خودش بود؛ پس از آن، ضد نور یعنی ظلمت را ایجاد کرد کـه البتـه   
فـأول مـا   «مبنای علم خود، کثرات را از این دو ایجـاد کـرد:   وجود حقیقی ندارد؛ سپس بر 

أوجد هللا جل جالله و تعالی عالؤه و شأنه من شیء، فهو النور أوجده عز و جـل عـن نـوره    
العلی النزیه الرفیع، ثم أوجد له ضداً و هو الظالم أوجده جل ذکره عـن معنـی متـوهم، ... و    

قة ...، فخلق جل جالله و تعالی عالؤه و شأنه مـن  هذا المعنی المتوهم ال وجود له فی الحقی
خالص النور ما شاء، و أوجد عن ذلک الظالم ما شاء، ثم من ممتزجها ما قد سبق به کتابه و 
وسعه علمه، فهو هللا ال اله اال هو الواحد االحد، خلق واحداً، أوجد عن ذلـک الواحـد واحـداً    

خالق عبـد کلـی،   «]. به عبارت دیگر، 5 - 4صص، 2، ج4» [أوجد عنهما الکثرۀ العلیم الحکیم
کنـد کـه   ]. البته در جـای دیگـری بیـان مـی    174، ص3» [آن را از نور و ظلمت خلق کرد

توان گفـت  ]. بنابراین می103 - 102، صص3خداوند عبد کلّی را در نور خودش خلق کرد [
 برّجان، اولین مخلوق خداوند، عبد کلّی است. که از دیدگاه ابن
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و بـه صـورت    ]555و  517، صـص 3؛ 153، ص4، ج4[ن عبد کلّی خلـق شـد   بنابرای
. ]174، ص4، ج4ایجاد شد [ (بدون زیادت و نقصان) بالفعل و کامل و مطابق با علم الهی

برّجان خلق و ایجاد عبد کلّی به صـورت تمـام و کمـال، و بـه بیـان دیگـر،        از دیدگاه ابن
لمّا استوی علی العرش الرحمان «بوده است: تسویۀ آن، همراه با استوای خداوند بر عرش 

جل جالله و تعالی عالؤه و شأنه سوّی باستوائه ذلک العبد الکلّـیّ و رفعـه فـی اإلتمـام و     
ــ2ج ؛92، ص1ج ،4همچنـــین ببینیـــد: ؛ 56، ص3[» اإلکمـــال . او ]331 -330ص، صـ

صـورت   کند که عبد کلّـی بـه  همچنین در توضیح کامل و تمام بودن عبد کلّی، بیان می
» أوجده عبداً مربوباً علی صورته فی أحسن تصویر و أکرم تقدیر«خداوند خلق شده است: 

  .]7، ص2، ج4؛ همچنین ببینید: 153، ص4، ج4[
برّجان، مخلوقی بر عبد کلّی احاطه ندارد، که عبد کلّی محدود به ظرف و زمـان  از نظر ابن

اطـه دارد و محـدود بـه زمـان و مکـان      و مکان آن باشد؛ بلکه عبد کلّی بر همۀ مخلوقـات اح 
و هو ایضاً من حیث هو الکلـی لـیس   «کند: نیست. او این مطلب را با عبارات مختلفی بیان می

بمجعول علی مخلوق، و ال یحیط به مخلوق و ال محدث، فیکون ظرفاً له أو حـامالً أو معتمـداً   
تقـدم ذکـره لیسـت علـی      فإن الجملۀ[=العبد الکلی] علی ما«]؛ 148 - 147، صص1، ج4» [له

ثـم  «]؛ 48، ص1، ج5؛ همچنـین ببینیـد   333، ص1، ج4» [المخلوق و ال یحیط بهـا مخلـوق  
العالم المتقدم ذکره فی صـدر هـذا الکتـاب،     ةخلق کل شیء فقدره تقدیراً، المعنی؛ أعنی جمل

  ].153، ص4، ج4» [المخلوق فی ال مکان و ال زمان و ال یحیط به ظرف
کند که با خلق عبد کلّی، تغییری در خداونـد ایجـاد نشـد، بلکـه     میکید أبرّجان ت ابن

ثم اوجده یوم اوجده علی سواء «احوال عبد کلّی تغییر کرد که از حال عدم به وجود آمد: 
ما قدره لم یستزد به علماً خال أنه االن مشهود لنفسه و موجود، و قد کـان قبـل عـدماً و    

  .]173، ص4، ج4[» ال علی الخالق تعالی عن ذلک فقداً، و علی المخلوق تختلف االحوال
دم مسـبوق بـه عـ   مخلوق و مفطور خداوند و  ،عبد کلّی ،برّجان ابن بنابراین از دیدگاه

که عبـد   کندتأکید می برّجان]. همچنین ابن537، ص3[» هو العبد الکلی المفطور«است: 
دث؛ ألنه لم یکن ثـم کـان   فهو [=العبد الکلی] مح«کلّی حادث لنفسه و قدیم لغیره است: 

و هو مربوب، ألنه مخلوق مدبر مفصل و موصل، و هو قدیم، لکونه معلوماً لخالقه مشـاهَداً  
لبارئه، فحدثه محدثه، ألنه مستفتح الوجود، فهو محدث لنفسه و قدمه، ألنه کان فی علـم  

  .]174، ص4، ج4[» خالقه معلوماً و عنده مذکوراً، فقدمه إذاً لغیره ال لنفسه
برد برّجان در توضیح خلقت عبد کلّی عباراتی را به کار می اینکه ابن جالب توجهنکتۀ 
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فهو [=العبد الکلـی] واحـد   «که یادآورِ قاعدۀ الواحد (الواحد ال یصدر عنه اال الواحد) است: 
فهو هللا ال اله اال هـو الواحـد   «؛ ]517، ص3[» فی نفسه من حیث هو أوجده الواحد الحق

  .]5، ص2، ج4[» واحداً االحد، خلق
برّجان، همه چیز را خداوند به دو صورت کلـی و تفصـیلی    نکتۀ دیگر اینکه از نظر ابن

؛ صورت کلـی همـان عبـد کلّـی     ]173و  153، صص4، ج4[(جملۀ و تفصیالً) خلق کرد 
است و بعد بر اساس مشخصات و مقدراتی که تعیین شده بـوده، بـه صـورت موجـودات     

أی: أن کـل شـیء    ]12سراء: الا[ »و کل شیء فصلناه تفصیال««کند: یعالم تفصیل پیدا م
، 2، ج5[» فی سابق التقدیر و الکتب االولی، ثم فصله بعـد الـی مـا فصـله الیـه      ةکان جمل
  . بنابراین عبد کلّی واسطۀ خلقتِ مخلوقات است.]517، ص3؛ همچنین ببینید: 354ص

برّجان، یکی از نکـات و نتـایجی کـه از     نمطلب پایانی در این قسمت اینکه از دیدگاه اب
شود این است که عبد کلّی از این جهت که مخلـوق، مصـنوع   خلقت عبد کلّی استنباط می

و مفعول خداوند است، بر وجود خالق، صـانع و فاعـل خـود، یعنـی خداونـد، داللـت دارد:       
دلّ علـی وجـوب   باعتبار خلقِه جملۀ المخلوقات، فمن حیث هو فاعلها و صـانعها و خالقهـا   «

علـی الکاتـب و البنـاء علـی      ةوجوده العلی جل جالله و تعالی عالؤه و شأنه، کما دلّت الکتاب
]. لذا او عبـد  410، ص4، ج4؛ همچنین ببینید: 6 - 5، صص2، ج4» [بانٍ و الفعل علی فاعل

  ].147، ص1، ج4کند [معرفی می» شهادت عظمی«و » آیت کبری«کلّی را 
  

  (لوح محفوظ) مبینکتاب . عبد کلّی و4.  3
مبـین (لـوح   در آثار خود، به رابطه و نسبت عبد کلی و کتاب در ضمنِ عباراتی برّجان ابن

مبـین یـا لـوح محفـوظ     را همـان کتـاب   او در عباراتی عبد کلّـی  کند.محفوظ) اشاره می
مبین یا لوح محفوظ همـان مکتـوبِ علـم الهـی دربـارۀ مخلوقـات       کتاب ؛کندمعرفی می

قال هللا جل ذکره و کتبنا له فـی االلـواح مـن    «ور تفصیلی و همراه با جزئیات است: ط به
من علمه فی خلقـه، و مـن الـذی حـواه الکتـاب       -و هللا اعلم بما ینزل -کل شیء یعنی 

ر عنه  المبین موعظۀ و تفصیالً لکل شیء، الکتاب المبین أو المعبّر عنه بالعبد الکلی المعبَّ
(که  در موارد دیگری نیز کل شیءاو . ]280، ص3[» ء فقدره تقدیراشیبقوله و خلق کل 

کـل شـیء هـو    «کند: را همان لوح محفوظ معرفی می از دیدگاه او بیانگرِ عبد کلّی است)
، 2، ج4؛ همچنـین ببینیـد:   603، ص3[» اللوح المحفوظ الجامع لکل شیء کتبـاً و علمـاً  

کلّی و لوح محفوظ به این صورت بیان عبد  نسبتدر عبارت دیگری  برّجانابن. ]289ص
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]. او همچنـین معتقـد   566، ص3» [العبد الکلی الذی هو نسـخۀ اللـوح المحفـوظ   «کند: می
در سورۀ یس، همان لوح محفوظ است که ظهور کلّ آن، همـان  » امام مبین«است منظور از 
ظهور جملتـه  و کل شیء احصیناه فی امام مبین، هذا هو اللوح المحفوظ و «عبد کلّی است: 

هو العبد الکلی یظهر منه ما یظهر، و ما لم یظهر منه باالیجاد فهو فـی علمـه مزمـوم و فـی     
  ].529، ص3» [و خلقاً و امراً و عمالً و رزقاً و أجالً ةًاللوح المحفوظ مکتوب صور

با توجه به توضیحات مربوط به تعریف و خلقت عبد کلی و قـرائن مربوطـه، بـه نظـر     
مبـین نیسـت و او   همانی بین عبد کلی و کتاببرّجان، بیانِ رابطۀ اینابنرسد منظور می

مبین مکتوبِ علم الهی است و عبد کلی مبین است. کتابقائل به تمایز عبد کلی و کتاب
مبین دربردارندۀ علم خداوند دربارۀ همـه چیـز (موجـود و    ظهور جملگیِ آن است. کتاب

فهذا الکتاب احتمل فیـه کـل شـیء    «هاست: آن غیر موجود) و سبب وجود یا عدم وجود
کائن و غیر کائن، و کیف یکون الکائن و متی و بِم، و لِم ال یکون؟ و بأی سبب ال یکـون؟  

]؛ ولـی عبـد   483، ص1ج ،4» [و هل یکون بسبب أو ال؟ و کیف یکـون الکـائن إذا کـان؟   
مبـین ایـن   کتـاب کلی فقط دربردارندۀ مخلوقات است. دلیل دیگر بر تمایز عبـد کلـی و   

ورٍ، فى کِتَابٍ وَ«برّجان در توضیح آیات  ابناست که  ورٍ  رَقٍ مَّسْطُ بیـان   ]3 -2طور: [ال» مَّنشُ
اسـت کـه    مبـین یـا لـوح محفـوظ)    (همان کتاب منشور، رقکند که موضع عبد کلّیمی

ه ]. البتـ 624، ص3یا همان کل وجود را بر اساس آن ایجاد کرده است [ خداوند عبد کلّی
رسد منظور او از برّجان معتقد است عبد کلّی مکان ندارد، به نظر میبا توجه به اینکه ابن

گیـرد، بـر   موضع و مکان عبد کلّی این است که خلقت عبد کلّی و مخلوقاتی که دربرمـی 
  مبین بوده است.مبنای کتاب

یت عبد کلّـی از  برّجان در این عبارات به دنبال بیانِ جامعرسد ابنبنابراین به نظر می
مبین و تأکید بر این مطلب است که خلقت عبد کلّـی و جزئیـات و   طریق جامعیت کتاب

  تفاصیل آن بر اساس علم الهی بوده است.
  

  برّجان برای عبد کلّیهای ابن. تمثیل5. 3
کند که در این قسمت به توضیح برّجان در توضیح عبد کلّی از تمثیل نیز استفاده می ابن
  پردازیم.یها مآن
  
  . انسانِ در حال عبادت1. 5. 3

دهد، انسـانِ در حـال عبـادت و    برّجان برای عبد کلّی ارائه می هایی که ابنیکی از تمثیل
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نیایش خداوند است. از دیدگاه او اگر عبد کلّی را تصور کنـیم، ماننـد انسـانی اسـت کـه      
صـوّره بارئـه   «اسـت:   دارای شخصیت واحد است و از اعضا و اجزاء مختلفی تشکیل شـده 

 ةجل جالله و تعالی عالؤه و شأنه أحسن تصویر، و رتب اعضاؤه أحسن ترتیب علـی صـور  
، 1، ج4؛ همچنـین ببینیـد:   150، ص1، ج4[ »ةشخص واحد مرکب مـن أعضـاء مختلفـ   

. عبد کلّی مانند انسانی است که در مقابل پروردگار و ]364 -363، صص4، ج4؛ 146ص
و ایمان بـه خـدا دارد و    ]292، ص3[ضع و فروتنی ایستاده است مالک خود به حالت توا

. ]174، ص3[کنـد  داند و فقط او را پرستش میتسلیم اوست و فقط خدا را ربّ خود می
در این تمثیل، عبد کلّی مثل انسانی است که  کامالً به خدا توجه دارد و دائمـاً در حـال   

برّجـان   . ابـن ]177، ص3[ ] یزال مصـلیّاً هذا فعله فی حال صالته ال[نماز و نیایش اوست 
  کند که در جدول زیر آمده است:صفات دیگری را نیز برای این تمثیل بیان می

  
  های عبد کلّی به عنوان انسان در حال عبادت: ویژگی1 ۀجدول شمار

آدم  ةکل شیء علی العموم هو الجملۀ المتضمنۀ لکل ما خلقه هللا الممثل للوهم علی صور«  1
  ]48، ص1، ج5[» مصلیاً لخالقه، قانتاً لبارئه، و هو العبد الکلی

انسان قائم یصلی مستسلماً لخالقه خاشعاً لصانعه، قانتاً خائفاً من بارئه، وجالً  ةأن یتوهمه صور«  2
  ]150، ص1، ج4[» جده من رقیبه جل ذکره و تعالی عالؤه و شأنه و

 - 14، صص2، ج4[ »ائم یصلی ...، عابد لربه قانت مراقب لرقیبهتوهم الجملۀ و تشبهها ... برجل ق«  3
15[  

، مسبحاً ذاکراً له«  4 ، 4[»قانتاً لربه بکلیته، مصلیّاً لفاطره بجملته، ساجداً له بحقیقته جملۀ و تفصیالً
  ]150، ص1ج

  ]352، ص2، ج5[» القانت للرب، المتعبد لخالقه و جاعله العبد الکلی،«  5
  ]69، ص1، ج5[» قانتاً شخصاً قائماً«  6

  
البته عبد کلّی قبل از خلقت و در علم خداوند نیز عابد و قانت و مسبّح بـوده اسـت و   

؛ همچنـین  173، ص4، ج4نیده است [شکرده و تسبیح او را میخداوند او را مشاهده می
، أی سبّح کـل شـیء   ]1: [حدیدسبّح لله ما فی السماوات و االرض «؛ ]692، ص3ببینید: 
  .]671، ص3[» فی ازل احدیّته و قبل أن یوجده و حمده
طور که انسان در حال نماز، همۀ اعضای بـدن  کند همانبرّجان همچنین بیان می ابن

نیـز   او نیز نمازگزارند، همۀ اجزاء عبد کلّی و همۀ آنچه دربردارد (یعنی همـۀ مخلوقـات)  
. بـر  ]352، ص2، ج5؛ 173، ص4ج ؛150، ص1ج ،4؛ 692، ص3[هسـتند   عابد و قانـت 
کند که کافران نیز در برابر خداونـد سـاجد و خاضـع هسـتند ولـی      کید میأاین اساس، ت
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. البته کفر و شرک و نزاع در عبـد کلّـی راه نـدارد،    ]376، ص4، ج4دانند [خودشان نمی
گیـرد:  هـا شـکل مـی   گیرد، این اختالفبلکه در تفصیل عبد کلّی که از وحدت فاصله می

=العبد الکلی] الوفاق المحض ال یشرک به شیئاً و ال یرائـی و ال یمـاری، و إنّمـا    إنما هو [«
عدها من الوحد   .]554، ص3[»ةحدث ذلک فی تفصیل الجملۀ لبُ

دهد و ای کاربردی ارائه میبرّجان پس از تشبیه عبد کلّی به عابد نمازگزار، توصیه ابن
کند کـه اگـر کسـی طالـب     توصیه میکند. او عبد کلّی را الگوی عبادت کامل معرفی می

عبادت واال و رفیع است، باید در هنگام نماز، خود را تنها با خدا تصور کند که خداوند فقـط  
امور او فقط به دست خداسـت. پـس    ۀبیند و او تحت قدرت و تدبیر خداست و هماو را می
ده، نمـازگزار نیـز   ها موجـودی نبـو  طور که عبد کلّی با خالق خود تنها بوده و غیر آنهمان

فأنـت إن أردت العبـادة   «باید فقط او را عبادت و تعظیم کند و فقط از او خوف داشته باشد: 
العظمی الرفیعه و رفیع التقوی و القنوت العال، فاترک نفسک مفرداً مع ربـک حتـی کأنـه ال    

شـیء عـن    ینظر إال الیک و ال یراقب سواک، و إنه لکذلک؛ إذ قد تحقق العلم بأنه ال یشـغله 
شیء و انت الجزئی المشبه بذلک الکلی قد أحاط بـک علمـه و قدرتـه و قـدره و تـدبیره و      
حفظه و إمساکه فی ظاهرک و باطنک و اولک و آخرک، بـه حولـک و قوتـک و حرکتـک و     

المتوهم الذی ال یخـاف غیـره، و ال    میع امرک فأنزل نفسک مع ربک منزلةسکونک و له ج
فیما هنالک معدوم إنما هو نفسه و ربه. فکذلک انت مـع ربـک مفـرداً    تُرائی بعمله؛ إذ الغیر 

و ال نشـوراً، فاتکـل علیـه و     ةًلشأنک ال تملک بذلک سواه نفعاً و ال ضـرّاً و ال موتـاً و ال حیـا   
اعبده وحدک کما خلقک وحده، و أفرده بعبادتک کما أفردک بشأنک و راقبه وحده و خَفـهُ  

الیک منک الیک، کما تقدم فی ایمانک بـالکلی مـع خالقـه     وحده و عظّمه وحده، فهو أقرب
  ].15- 14، صص2، ج4» [العلی العظیم، فمتی صلیت فاستشعر هذا

هایی که برّجان در این تمثیل بر نسبت عبد کلّی با خداوند تأکید دارد و با ویژگی ابن
بودن؛ وجـوه ایـن تمثیـل عبارتنـد از: واحـد      بیان شد، این رابطـه را توضـیح داده اسـت.   

برّجان بـه صـرف عابـد    دربرداشتن اجزاء متعدد؛ تسلیم و مطیع خدا بودن. اینکه چرا ابن
بودنِ عبد اکتفا نکرده و نمازگزار را مطرح کرده، شاید به این علـت باشـد کـه در حالـت     

  نماز، اطاعت و تسلیم و خضوع بنده تجلی و ظهور بیشتری دارد.
تحـت تـأثیر    و ارائـۀ ایـن تمثیـل،    بـد کلّـی  برّجـان در توضـیح ع   رسد ابنبه نظر می

کننـد کـه منظـور از عـالم، کـل      اخوان در توضیح عالَم بیـان مـی   الصفا بوده است. اخوان
و جسم واحدی است که نفـس واحـدی    شودمخلوقات است و انسان کبیر نیز نامیده می
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 أن األخ اأیهـ  اعلـم «طور که یک انسان دارای نفس واحد است: کند، همانرا تدبیر میآن
 مـن  بینهمـا  مـا  و األرضـین،  و السبع السماوات به یعنون إنما العالم،: الحکماء قول معنى

 و أفالکـه  بجمیع واحد جسم أنه یرون ألنهم إنسانا کبیرا، أیضا سمّوه و أجمعین، الخالئق
 في قواها ساریة واحدة نفسا له أن أیضا یرون و مولّداتها، و أمهاته أرکان و سماواته أطباق
، 2، ج10[»  جسـده  أجـزاء  جمیـع  في الواحد اإلنسان نفس کسریان جسمها أجزاء جمیع
، عـالم هسـتی یـا همـان     »فصل فی االنسان الکلی«، در رسالۀ الجامعه. در ]25 -24صص

اعلـم ... ان  «شـود:  انسان کلی، مثلِ انسانِ در حالِ عبادت و تسبیح معرفی و توصیف مـی 
اق السماوات من لدن الفلک المحیط، الی منتهی فلک القمـر،  العالم االفالک، و سکان اطب

هو عالم روحانی شریف نورانی، قائم بذاته، مسـتکمل آلالئـه، مسـتغن بلذاتـه الطـاهره، و      
جواهره الفاخره، و هو کمثل انسان طائع لبارئه، مقر بتوحید خالقه، نـاطق بلسـان صـادق    

تمجید و التحمید علـی الـدوام. .... االنسـان    بالتسبیح، و التقدیس و التهلیل و التکبیر و ال
، 17[» الفاضل، الطائع لربه، الذی ال معصیۀ فیه، و هو االنسان الکلی، ألن ما تحته مثال له

برّجـان و  های بسـیاری کـه بـین توضـیح ابـن     با توجه به شباهت. ]613 -612، صص1ج
الصـفا در ارائـۀ ایـن    اخوان برّجان ازشود، احتمال تأثیرپذیری ابنالصفا مشاهده میاخوان

  تمثیل وجود دارد.
  

  . حضرت آدم(ع) یا عبد جزئی2. 5. 3
طـور کـه آدم(ع)   آدم(ع) تمثیلی برای عبد کلّی است. همانحضرت برّجان،  از دیدگاه ابن

و  174، صـص 3[از آب و خاک خلق شده، عبد کلّی نیز از نور و ظلمت خلق شده اسـت  
یز مانند نقش آدم(ع) است. خلقت موجودات به واسطۀ . نقش عبد کلّی در خلقت ن]517

هـا از آدم(ع) اسـت کـه ابتـدا آدم(ع) خلـق شـد و سـپس        عبد کلّی، مانند خلقت انسان
. به عبـارت دیگـر، عبـد    ]555، ص3[ها از آن دو خلق شدند انسان ۀهمسرش از او و بقی

، 3[هاسـت  کلّی جامع همۀ مخلوقات هستی است، مثل آدم(ع) کـه جـامع همـۀ انسـان    
برّجان در یک مورد، عالوه بر اینکه عبد کلّی را از جهت جامعیت مثل  . البته ابن]517ص

کنـد کـه دربردارنـدۀ همـۀ     داند، حوّا را نیز مثلی برای عبد کلّی معرفـی مـی  آدم(ع) می
کند که حوّا همسر و کفو آدم(ع) بود ولی خداونـد  هاست و بر این تفاوت تأکید میانسان

أباکم عن نفس واحده، هو آدم علیه السـالم،   ةیقول انظروا الی خلق«متایی ندارد: متعال ه
ثم و خلق منه زوجه حوّاء، ثم و بثّ منهما رجاالً کثیراً و نسـاءً، کـذلک هللا وحـده خلـق     
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المسمّی بالعبد الکلی و المعبّر عنه بکل شیء، و خلق کل شیء فقدّره تقدیراً، حـوی هـذا   
کائن کما حوت حوّاء علی کل إنسان ذکر و أنثی، غیر أنّ حوّاء کفـؤ   العبد الکلی علی کل

آلدم علیهما السالم، و هللا جل جالله و تعالی عالؤه و شأنه ال کفـؤ لـه و ال مثـل لـه و ال     
  .]247 -246، صص3[» شبیه و ال نظیر و هو الغنی الحمید لیس کمثله شیء

و حضـرت   کنـد می را وضع» عبد جزئی« اصطالح ها،برّجان با توجه به این شباهت ابن
، 3؛ همچنـین ببینیـد:   515، ص5، ج4کنـد [ آدم(ع) را همان عبـد جزئـی معرفـی مـی    

. عالوه بر ایـن،  ]516، ص3[ کندو او را به صراحت، مَثلی برای عبد کلّی ذکر می ]56ص
  .]554و  519، صص3[عبد جزئی آیه و نشانه ای برای عبد کلّی است 

کند برّجان دربارۀ رابطه و نسبت عبد کلّی و عبد جزئی بیان می مطلب دیگری که ابن
این است که عبد جزئی بر اساس صورت عبد کلّی خلق شـده اسـت. او بـه ایـن حـدیث      

 ،50، صص3[» خلق هللا آدم علی صورته« :محمد(ص) فرمودند کند که حضرتاستناد می
اونـد را همـان عبـد    و منظور از صـورت خد  ]6 -5ص، ص2ج ؛146، ص1، ج4؛ 56و  51

لمّا خلق العبد الجزئیّ و هو آدم علیه السالم و المؤمنـون مـن ولـده سـوّاه     «داند: کلّی می
صورۀً علی صورۀ العبد الکلی ... قال رسـول هللا (ص) خلـق هللا آدم علـی صـورته، و فـی      
أخری علی صورۀ الرحمان و صورته هو العبد الکلی أضافه الیه إضـافۀ ملـک و فعـل کمـا     

. بنـابراین عبـد   ]56، ص3[» قال بیت هللا و حرم هللا و عبد هللا و مـال هللا و نحـو هـذا   ی
  خلق شده است. ]344 -343ص، ص5، ج4[جزئی بر اساس صورت خداوند 

نکتۀ دیگر دربارۀ نسبت عبد جزئی به عبد کلّی این است که عبـد جزئـی قلـبِ عبـد     
مثل و قلبِ عبـد   (=آدم(ع))جزئی. بنابراین عبد ]148، ص1، ج4؛ 517، ص3[کلّی است 

  کلّی است که صورتِ آن، همان صورت عبد کلّی است.
برّجان در این تمثیل بر فرایند خلقت به واسطۀ عبد کلّی تأکید دارد؛ اینکـه ابتـدا    ابن

یک موجود خلق شده، که مشتمل بر موجودات بسیاری است، و موجودات دیگر از آن به 
  اند.وجود آمده

  
  شتی. ک3ِ. 5. 3

و  ةتـوهم الجملـ  «دهد، کِشتی است: برّجان برای عبد کلّی ارائه می تمثیل دیگری که ابن
. عبد کلّی مانند کشتی است که در دریا شـناور اسـت   ]14، ص2، ج4[» ةتشبهها بالسفین

کند و موجودات خارج از کشتی جزء کشتی نیستند: و موجوداتی را درون خود حمل می
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 ةعلی ظهر البحر ...، و إنما شبّه جمـاع الجملـ   ةسفین ة... علی صور العبد الکلی ةأنّ صور«
قد جمعت کلّها جملته فی بطنها و علی ظهرها و إنّ کل ما أحاط  ةإذ هی السفین ةبسفین

رسد منظور او این اسـت  . به نظر می]51 -50، صص3[» بها من جهاتها الستّ لیس منها
است و هر آنچه خارج از  مخلوقاترد، در دایرۀ که هر آنچه درون کشتیِ عبد کلّی قرار دا

کنـد:  برّجان این مطلب را در جای دیگر به صراحت بیان میابن است. نامخلوقآن است، 
  .]151، ص1، ج4[» ال محدث فإذاً ما عداه فلیس بکائن و«

هللا لیـریکم   ةالم تر أنّ الفلک تجری فی البحر بنعمـ «برّجان در این تمثیل به آیۀ  ابن
ای برای وحدانیت عبد کلّی کند و کشتی را آیه و نشانهاستناد می ]31لقمان: [ »آیاته من

. در ایـن تمثیـل، او بـر واحـد بـودن و      ]364 و 363 ،346، صص4، ج4[کند معرفی می
  جامع بودن عبد کلّی تأکید دارد.

  
  برّجان در موضوع عبد کلّی . تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ابن4

برّجان به عنوان یـک   فقط در آثار ابن» عبد کلّی«انجام شده، عبارت  براساس جستجوهای
اصطالح به کار رفته است و در آثار عرفا و متفکران قبل و بعد از او کاربرد قابـل تـوجهی   

برّجان، عبارت عبـد کلّـی فقـط دو مرتبـه در      ندارد. در آثار متفکران و عارفان قبل از ابن
و  267 ،266، صـص 11[سوم هجـری) مشـاهده شـد     های حکیم ترمذی (د. قرننوشته
  برّجان در انتخاب این اصطالح تحت تأثیر او بوده باشد. و احتمال دارد ابن ]274

الصفا (قرن چهارم هجری) نیز هرچند عبارت عبد کلّی یافت نشد، ولـی  در آثار اخوان
قسـمت قبـل   الصـفا در  (عبـارات اخـوان   ارائه شده است» انسان کلی«توصیفی که دربارۀ 

برّجـان   رسد ابنبه نظر می و برّجان از عبد کلّی است ، بسیار شبیه توصیف ابنآورده شد)
  الصفا بوده است.در توضیح عبد کلّی تحت تأثیر اخوان

فقـط شـش مرتبـه در    » عبد کلّـی «برّجان عبارت  در آثار متفکران و عارفان بعد از ابن
 -35ص؛ کتـاب المسـائل، صـ   4اب القربـۀ، ص ، کت8[ق) یافت شد  638عربی (د. آثار ابن

عبــد «. البتــه او اصــطالح ]616 -615، صــص2؛ ج115 و 114، 111، صــص1، ج9؛ 36
، 104، 103، 5، 4، صـص 2ج؛ 658، ص1ج ،9؛ 46ص، 7[بـرد  را نیز به کـار مـی  » کامل
و  11، 8، صــص4ج؛ 409 و 363، 284، 248، 157، صـص 3ج؛ 684و  616 ،615، 213
االنسـان الکلـی   «عربی نیز مشاهده شد: نیز در یکی از آثار ابن» یکل انانس«. عبارت ]132
که منظـورش   ]17االسفار، ص نتائج عن االسفار ، کتاب8[» العزیز القرآن هو الحقیقة على
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 مرتبـة : ةمختلفـ  وجودیـة  مراتـب  ثـالث  علـى  االنسان لفظ عربي ابن یطلق«قرآن است: 
 ،15[» الکلـي  االنسـان  او القـرآن  -الکبیـر  االنسـان  وا العـالم  -الکامل االنسان او االنسانیة
عربی برای مفهوم عبـد کلّـی، انسـان کامـل اسـت. بـه نظـر        . اصطالح رایج ابن]153ص
عربی عبد کلّی و عبد کامل و انسان کامل را برای یک مفهـوم بـه کـار بـرده     رسد ابن می

عربـی تحـت   رسد ابنظر میاست. با توجه به الفاظِ به کار رفته و مفهوم انسان کامل به ن
  برّجان بوده و با توضیح انسان کامل، عبد کلّی را شرح و بسط داده است. تأثیر ابن

عبـد  «شـود و عبـارت   عربی عبارت عبد کلّی در آثـار عرفـانی مشـاهده نمـی    پس از ابن
، 475، 393، 105، 100، صـص 12ق) [ 700الحکـم جنـدی (د.   در شـرح فصـوص  » کامل
] همچنـان کـاربرد   116و  98، صص13ق) [ 826جیلی (د.  نسان الکاملاال] و 597و  476

را یـک مرتبـه اسـتفاده کـرده     » انسان کلی کامل«و » عبد کامل«دارد و حسینی کیالنی نیز 
]؛ ولــی پــس از آن کــاربردی از ایــن اصــطالحات مشــاهده 361و  199، صــص14اســت [

اند. به عبارت دیگـر،  داده» کامل انسان«رسد جای خود را به اصطالح شود و به نظر می نمی
الصـفا بـرای انسـان جـامع، از     ] اخوانp. 68 ,18طور که سید حسین نصر بیان کرده [همان
  کنند. استفاده می» کامل«اند و عرفا معموالً از واژۀ استفاده کرده» کلی«واژۀ 

  
  گیرینتیجه

  ج زیر به دست آمد:برّجان و دیدگاه او دربارۀ عبد کلّی، نتای با بررسی آثار ابن
برّجان، اولین مخلوق خداوند، عبد کلّی است که از نور الهی به وجود  . از دیدگاه ابن1

آمده است. عبد کلّی واسطۀ خلقتِ مخلوقـات اسـت و در فراینـد آفـرینش، مخلوقـات از      
  اند.تفصیل عبد کلّی به وجود آمده

نـدۀ  رو واحد اسـت کـه دربردا   برّجان، عبد کلّی موجود و حقیقتی جامع . از نظر ابن2
برّجان در توضـیح کامـل و    هاست. ابنو مشخصات وجودی آن هاهمۀ مخلوقات و ویژگی

عبـد   کند که عبد کلّی به صورت خداوند خلق شده اسـت. تمام بودن عبد کلّی، بیان می
کلّی شامل مکتوبات لوح و قلم و محتوای کتب آسمانی نیز هست و بر این اساس گـاهی  

رسد او قائل بـه تمـایز   البته به نظر می. شودمبین یا لوح محفوظ معرفی میکتاب معادل
مبین است و به دنبـال بیـانِ جامعیـت عبـد کلّـی از طریـق جامعیـت        عبد کلی و کتاب

مبین و تأکید بر این مطلب است که خلقت عبد کلّی و جزئیـات و تفاصـیل آن بـر     کتاب
  اساس علم الهی بوده است.
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را ایجـاد و خلـق کـرده اسـت؛ از ایـن      ی مسبوق به عدم است و خداوند آن. عبد کل3ّ
اسـت. از نظـر   » شـهادت عظمـی  «و » آیـت کبـری  « دارد وداللت جهت، بر وجود خداوند 

برّجان عبد کلّی حادث لنفسه و قدیم لغیره است. او معتقد است که مخلوقی بـر عبـد    ابن
  قات احاطه دارد.کلّی احاطه ندارد؛ بلکه عبد کلّی بر همۀ مخلو

کند. از نظـر او عبـارت   برّجان در توضیح عبد کلّی به آیات قرآن نیز استناد می . ابن4
برّجـان کـل    کند. ابـن ناظر به عبد کلّی است و از آن بسیار استفاده می» کل شیء«قرآنیِ 

دانـد. از نظـر او حـروف    شیء را همان عبد کلّی، کنایه از عبد کلّی و اسم عبد کلّـی مـی  
  نیز اسامی عبد کلّی هستند.» ن«و » ق«، »ص«، »یس«مقطعۀ 

هـای انسـانِ در حـال عبـادت، آدم(ع) و     برّجان در توضیح عبد کلّی از تمثیـل  . ابن5
کند. در تمثیل اول، او بر نسبت و رابطۀ عبد کلّـی بـا خداونـد تأکیـد     کشتی استفاده می

مقابل پروردگار و مالـک خـود بـه    دارد و معتقد است عبد کلّی مانند انسانی است که در 
کند. همۀ اجزاء عبد کلّـی و  حالت تواضع و فروتنی ایستاده است و فقط او را پرستش می

همۀ آنچه دربردارد (یعنی همۀ مخلوقات) نیز عابد و قائم و ساجد هسـتند. تمثیـل دوم،   
مانند نقش بر فرایند خلقت به واسطۀ عبد کلّی تأکید دارد. نقش عبد کلّی در خلقت نیز 

ها از آدم(ع) اسـت  آدم(ع) است. خلقت موجودات به واسطۀ عبد کلّی، مانند خلقت انسان
هـا از آن دو خلـق شـدند.    انسان ۀکه ابتدا آدم(ع) خلق شد و سپس همسرش از او و بقی

را ماننـد  برّجان در تمثیل سوم، بر واحد بودن و جامع بودن عبد کلّی تأکید دارد و آن ابن
  داند که حامل موجودات بسیاری است.کشتی می

های آدم(ع) و عبد کلّی، بـرای آدم(ع) اصـطالح عبـد    برّجان با توجه به شباهت . ابن6
کند که عبد جزئی مثلی برای عبد کلّی و آیه و نشانۀ کند و تصریح میجزئی را وضع می

بـد  آن است. همچنین، عبد جزئی قلبِ عبد کلّی است کـه صـورتِ آن، همـان صـورت ع    
منظـور از صـورت   » خلـق هللا آدم علـی صـورته   «کلّی است. او در توضیح حـدیث نبـوی   

  داند.خداوند را همان عبد کلّی می
برّجان به عنوان یک اصطالح به کار رفته اسـت   فقط در آثار ابن» عبد کلّی«. عبارت 7

برّجـان،   از ابـن و در آثار عرفا و متفکران قبل و بعد از او، کاربرد قابل توجهی ندارد. قبـل  
برّجـان، فقـط    های حکیم ترمذی دیده شد و بعد از ابنعبد کلّی فقط دو مرتبه در نوشته

عربی یافت شد. با توجه به الفاظِ به کار رفته و مفهوم انسان کامل شش مرتبه در آثار ابن
لّی را برّجان بوده و با توضیح انسان کامل، عبد ک عربی تحت تأثیر ابنابن ،رسدبه نظر می
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عربـی، عبـارت عبـد کلّـی در آثـار عرفـانی مشـاهده        شرح و بسط داده است. پس از ابن
جایگزین آن شده اسـت. بـا توجـه بـه     » انسان کامل«رسد اصطالح شود و به نظر می نمی

 ،رسـد الصـفا، بـه نظـر مـی    های انسان کلی در آثار اخـوان های عبد کلّی و ویژگیشباهت
  ها بوده است.برّجان تحت تاثیر آن ابن
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