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چکیده
نسبت مستقیماالستدارة حق و خلق از مباحثی است که ابنعربی در وجودشناسی خـود دنبـال میکنـد.
این دیدگاه تازه را که در تقابل با نظریۀ صدور افلوطین قرار دارد ،باید بدیلی برای نظریۀ صـدور درنظـر
گرفت که بیشتر در جریانهای فلسفی پیش از ابنعربـی پذیرفتـه شـده بـود .نظریـۀ مستقیماالسـتداره
ابنعربی که بر نظریات تجلی اسماء الهی و وحدت وجود ابتنـای منطقـی دارد ،درنهایـت ایـن امکـان
نظری را در اختیار محییالدین قرار میدهد تا بتواند قاعدۀ الواحد فیلسـوفان (مبنـای مسـتحکم نظریـۀ
صدور) را نقادی و در معنای تازهای فهم کند .این نظریه همهنین جایگـاه عـالم مـادی و جسـم را کـه
درنتیجۀ پذیرش نظریۀ صدور تضعیف شده بود و پس از گذشتن از وسـایط بسـیار درنهایـت بعـد بـا
حضرت حق قرار داشت ،دوباره احیا و بر اهمیت آن تأکید میکنـد .در ایـن مقالـه درصـددیم پـس از
تشریح نظریۀ مستقیماالستداره ابنعربی ،تفاوتهای آن را با نظریۀ صدور نشان دهـیم و سـپس تفسـیر
تازۀ ابنعربی را از قاعده الواحد یادآوری کنیم.
کلیدواژهها :نسبت حق و خلق ،تجلی ،وحدت وجود ،نظریۀ صدور ،قاعدۀ الواحد.
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مقدمه
پیش از ابنعربی عمدتا در جریانهای فلسفی غالـب در فرهنـگ اسـالمی ،نظریـۀ
صدور تبیین موجهی برای نشان دادن چگونگی پیدایی کثرات از مبدأ کل پذیرفته شده
بود .این نظریه که ابتدا در آثار افلوطین طر شد ،به اندیشۀ فیلسـوفان اسـالمی نظیـر
فارابی ،ابن سینا ،سهروردی و  ...نیز وارد شـد و تغییراتـی یافـت .فیلسـوفان اسـالمی
ازسویی دل مشغول توحید و معتقد به قاعدۀ الواحد ال یصدر عنه اال الواحد و ازطرفـی
درصدد تبیین کثرات موجود در عالم بودند .نظریۀ صدور این امکان را برای آنان فراهم
میکرد تا پیدایی عالم متکثر را بهگونهای تبیین کنند که به وحدانیت واحد نیـز خللـی
وارد نشود .مطابق نظریۀ صدور ،کثرات عالم هستی مستقیم و بیواسـطه از ذات احـد
صادر نمیشوند ،بلکه نظام طولی وجود نظامی ذومراتب است که در آن هـر مرتبـه از
مرتبۀ پیشین خود هستی میگیرد و بهوساطت آن وجود مییابد؛ بـدینترتیب هـم بـر
یگانگی و توحید حق و قاعدۀ الواحد خدشهای وارد نمیشود و هـم کثـرات عـالم و
چگونگی پیدایی آنها تبیین میشود.
این نظریه اگرچه در منطوق خود فقط درصدد تبیین چگـونگی صـوادر از مصـدر
بود ،مفهومش جایگاه هر مرتبه از هستی را در نسبتش با حق نیز تعیـین میکـرد .ایـن
برداشت که ساختار پلکانی و سیر عالی به دانی را برای نظام هستی درنظر میگرفـت،
جسم و عالم مادی را در جایگاهی دانی قـرار مـیداد و آن را در دورتـرین فاصـله بـا
حضرت حق درنظر میگرفت که پس از وسایط بسیار و غیرمسـتقیم بـا او در ارتبـاط
بود .فارغ از اینکه پذیرش این نگاه افلـوطینی را درمیـان فیلسـوفان مسـلمان ،معلـول
سیطرۀ اندیشههای برخی از بزرگتـرین فیلسـوفان یونـانی و نوافالطـونی یـا آن را از
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تأثیرات اندیشۀ فیلسوفان مسیحی بر متفکران اسالمی بـدانیم ،بایـد بگـوییم تضـعیف
جایگاه وجودی عالم مادی و بهتبع آن شأن وجود شناختی و معرفتشناختی جسـم و
بدن انسان درست همان نقطه و نکتهای است که ابنعربی در وجودشناسی خود بـا آن
مقابله میکند .در این مقاله میخواهیم نشان دهیم چگونه ابنعربی بـا طـر نظریـات

تجلی و وحدت وجود بهمنزلۀ مبانی وجودشناسی خـود ،نسـبت مستقیماالسـتدارة را
بدیلی برای ایدۀ صدور طر میکند و با انکار ساختار پلکانی و سیر عـالی بـه دانـی،
نسبت هر موجودی ،ازجمله موجودات مادی ،را بـا حضـرت حـق ،یکسـان در کنـار
موجودات روحانی و مأل اعلی درنظر میگیرد .در برداشـت ابنعربـی هـر موجـودی
تجلی یکی از اسماء الهی است؛ ازاینرو با حق در نسبتی مستقیم قرار دارد .این نظریه
اگرچه تعینات متفاوت ممکنات و مراتب هستی را در عالم کون و خلقـت ازنظـر دور
نمیکند ،وجود این مراتب را نشأتگرفته از ضرورت شکلگیری یک امر در عالم کون
میداند و نه بهدلیل نسبت قرب و بعد هر مرتبه از حضرت حق .پیدایی هـر پدیـده در
عالم خلق همواره ازطریق اسباب و مجاری طبیعی و پس از فراهم شدن علت تامـۀ آن
است؛ ازاین رو همواره به وجود مراتب نیاز است امـا ایـن مراتـب از ناحیـۀ اقتضـای
نمیدهد؛ بهعبارتدیگر ،وجود مراحل متفاوت در نظـام خلقـت ،لزومـا ارتبـاطی بـا
تفاوت نسبت هر مرحله با حضرت حق ندارد؛ بهگونهای که میتوان با حفـظ تسـاوی
نسب مراتب با مبدأ کل ،مراتب متفاوت موجود را در عالم خلق نیز پذیرفت.
طر این دیدگاه کلی دربارۀ عالم مـادی و رابطـۀ آن بـا حضـرت حـق ازآنرو در
وجودشناسی ابنعربی ضرورت دارد که بسـیاری از مهمتـرین دیـدگاههای ابنعربـی
دربارۀ انسانشناسی و معرفتشناسی بدون در درسـت از برداشـت وی از چیسـتی
جسم و جایگاه وجودی آن فهمیدنی نیست .دغدغۀ ابنعربی در تمـام آثـارش ،یـافتن
نسبت وجودی و معرفتی درست با حضرت حق است که فقط در پرتو آن فرد به مقـام
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کینونت اشیا در عالم خلق است و قرب هر پدیده به حق یـا بعـد آن را از حـق نتیجـه

محققین میرسد و به کمال انسانی خویش دست مییابـد؛ ازایـنرو بایـد توجـه کـرد
زمانیکه ابنعربی از نسبت مستقیماالستدارۀ خلق و حق سخن میگوید ،فقط بـهدنبال
جایگزین کردن الگویی برای نظریۀ صدور نیست ،بلکه ایـن تصـحیح نسـبت حـق و
خلق ،مقدمۀ مهمی است که با ترسیم خطوط کلی وجودشناسی او ،وی را در پیمـودن
راه معرفتیاش بهسوی حق نیز کمک میکند.
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نظریه مستقیماالستدارة و ابتنای آن بر نظریات تجلی و وحدت وجود
نسبت مستقیم االستداره حق و خلق را باید نتیجه ای مترتب بر نظریات تجلی و
وحدت وجود ابن عربی درنظر گرفت .محیی الدین بـا نظریـات وحـدت وجـود و
تجلی می خواهد تبیین کند که فقط یک حقیقت در جهان هستی وجـود دارد کـه
هرگاه آن را در مرتبۀ ذات درنظر بگیریم ،از ماسوای خود جداست و مشابهتی با آن
ندارد (ابن عربی ،بی تا ) ۱۱۷/۱ ،و هرگاه در مرتبۀ تجلی اسما و صفات قرار گیـرد،
در صور مخلوقات و عالم ممکنات متجلی می شود .در این مرتبه از هستی است که
ابن عربی می گوید:
«پس برای تو روشن شد که اختالف صور عالم از لطیفترین درجۀ اعالی آن تا کثیفترین
درجۀ اسفلش باعث نمیشود که هر صورتی که در آن ظاهر میشود ،از نفسالرحمن بودن
خارج شود [ ]...همینطور است در صور معادن و گیاه و حیوان و افال و زمینها .پا و
منزه است خدایی که اشیا را ظاهر کرد؛ درحالیکه خودش عین اشیاست( ».همان)۰۷۷/۱ :

ازاینرو ذات حق با ذوات اشیاء عالم ِ خلق ،تناسب و تشابهی ندارد ،بلکه حـق در
«ظهور» خویش عین اشیاسـت .ازطرفـی اشـیا نیـز در ذات خـود عدمیانـد کـه تنهـا
ازاینحیث که تجلی حق بهمعنای نخستاند ،با آن در مرتبـۀ ظهـور اسـما و صـفاتش
عینیت دارند؛ بنابراین وقتی ابنعربی از عباراتی نظیر «الحق حق و الخلق خلق» (همان:
 )۵۵۱یا «الرب رب و العبد عبد» (همان) سخن میگوید ،به تباین ذاتی خلق و حق بـه
معنای نخست اشاره میکند و زمانیکه حق را از وجهی همان خلق و خلق را از وجهی
همان حق میداند (ابنعربی ،)۱۵۷ :۱۵۵۵ ،عینیت خلق و حق را در مقام تجلی مدنظر
میگیرد .وی میگوید« :پس او [حق] عین هرچیزی است در مرتبۀ ظهور و تجلی؛ امـا
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در مرتبۀ ذات عین اشیا نیست .پا و منزه است از اینکه چنین باشد ،بلکـه [در مرتبـۀ
ذات] او اوست و اشیا اشیاءاند( ».ابنعربی ،بیتا)۰۹۰/۱ ،
مطابق نظریۀ وحدت وجود و نظریۀ تجلی که هردو در کنار هم وحدت و کثرت
جهان هستی را تبیین می کنند ،عالم هستی تجلی اسما و صفات حق است و هر شیئی

در جهان هستی مستند به صفتی از صفات اوست (همان .)۵۰ :هرچه در جهان هستی
تحقق دارد ،اعم از موجودات و حقایق وجودی یا حاالت و صفات ،مستند به اصلی
الهی است و از ناحیۀ او دوام و بقا دارد (همان)۵۰۵ :؛ ازایـنرو بـا شـناخت جهـان
ممکنات می توان از وجوه متفاوت به اسما و صفات حق معرفـت یافـت .ابنعربـی
میگوید « :بدان که هر اسمی از اسماء الهی صورتی در علم الهی دارد کـه ماهیـت و
عین ثابته نامیده می شود .همهنین هر اسمی از اسماء الهی صورتی در عـالم خـارج
دارد که مظهر و موجود عینـی نامیـده می شـود و آن اسـما اربـاب ایـن مظاهرنـد».
(ابنعربی)۰۵۱/۱ :۱۰۱۱ ،
در چنین جهانشناسی وحدتگرایانهای ،کثرات عالم ممکنـات (اعـم از ممکنـات
مجرد و مادی) نه صرف مخلوق و معلول ،که مرتبۀ عینیت یافتگی حق درنظـر گرفتـه
عالم و حق بهگونهای است که هرگاه حق در گسترۀ غیب خود از عالم ،محجوب شود
و صفت ظهور خود را منقطع کند ،تمام عالم ازمیان خواهد رفت؛ درست شبیه نـوری
ِ
رفتن منبع نور ناپدید خواهد شد و ابنعربی ذیل آیـۀ
که انعکاس آن در صورت ازبین
« هال نور السموات و االرض» با اشاره به این تمثیل ،از آن برای توضیح رابطـۀ ظـاهر و
مظهر بهره میبرد (ابنعربی ،بیتا)۱۷/۵ ،؛ بنابراین عالم با جریان مستدام صفت ظهور
حق ابقا میشود (همان) و هر وجودی در عالم ممکنات « ِ
حـق ظـاهر» اسـت (همـان:
 .)۱۱/۱متناظر با همین معناست که ابنعربی ذیل تفسیر آیۀ «کن فیکون» بر ایـن نکتـه
تأکید میکند که خلق اشیا ازسوی حق بهاینمعنا نیست که آنها از حق کسب «وجود»
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میشود .موجودات تعین اسما و صفات حقاند؛ ازاینرو چیزی جز حق نیستند .ارتباط

میکنند ،بلکه یعنی اشیا واجد حکم «مظهریت» او میشوند« :اینکه اشیا تکوین را قبول
میکنند ،بهاینمعناست که مظهر حق بودن را میپذیرند .این معنی قـول خداسـت کـه
فرمود "فیکون"؛ پس کینونت اشیا بهاینمعنی است که آنها حکم مظهریت حق بـودن
را پذیرفتند ،نه اینکه وجود یافتند( ».همان)۰۹۰ :
ابنعربی در تأکید بر وجودشناسی وحدتگرایانۀ خـود و تأویـل خلـق بـه حـق،
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تحلیل خود را از ظهور اسما و صفات در قالب اعیان ممکنات ادامه میدهد .ازنظـر او
اسما و صفات چیزی جز نسب و اضافات نیستند (همان)۱۱۵/۱ :؛ نسـبتهایی کـه از
ذات حق سرچشمه میگیرند و در قالب اعیان ممکنات جلـوهگر میشـوند .زمانیکـه
درنظر بگیریم اسما و صفات نسبت و اضافهاند ،منطقا باید به ایـن نتیجـه برسـیم کـه
عدمیاند ،زیرا نسبت مابازای عینی در عالم وجود ندارد؛ یعنی ازنظـر ابنعربـی تمـام
عالم ممکنات و پدیدههای آن ،که تجلی اسما و صفات حقاند ،عدمیاند و در تحلیـل
نهایی چیزی جز نسب و اضافات نیستند .نسب و اضافاتی به حق که ظهور ویژگیهای
اویند و همهون سایه ،نمیتوان هویتی قائمبالذات را برای آنها تصور کرد؛ ازاینرو در
تحلیل نهایی ابنعربی یک ذات وجود دارد که از آن به حق یاد میکنـد و تمـام عـالم
خلق مظهر و جلوۀ نسبتها و اضافات اویند (همان).
محییالدین که تالش میکند مراد خود را از نسبت مستقیم هر پدیده بـا حضـرت
حق در قالب تشبیهاتی محسوس آورد ،نسبت تمام پدیدههای هستی را با حق در قالب
استعارۀ حروف تلفظشده از الفظ یا نسبت افراد یک نوع با نوع توضیح میدهد .ازنظر
او نسبت موجودات عالم با نفس رحمان ،مانند نسبت حروف با بازدم گوینـده اسـت؛
چنانکه باید گفت همانطورکه هر حرف مسـتقیم بـا بـازدم گوینـده ایجـاد میشـود،
تکتک موجودات عالم نیز کلمات هال هستند و موجودیت خود را مستقیم وامدار نفس
رحماناند (همان .)۰۷۷ :این حروف و کلمات بـهدلیل اقتضـای کالمـی کـه گوینـده
درصدد گفتن آن است ،تقدم و تأخر منطقی و متناسب با مراد گوینده دارنـد؛ امـا ایـن
تقدم و تأخر ارتباط مستقیم هر لفظ را با الفظ ازبین نمیبرد.
همهنین همانطورکه اشخا ،و افراد یک نوع نظیر انسان یا پرنده در نسبت خود
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با نوع انسان و پرنده وضعیتی متساوی دارند و فقط در عوارضی نظیر رنـگ ،مقـدار و
شکل متفاوتاند ،تمام موجودات عالم نیز در اینکه همگـی تجلـی الوهیـت حضـرت
حقاند ،تفاوتی ندارند و اختالف آنها در اعراضی مانند لطافت و کثافت ،سبب شدت
و ضعف ،کمال و نقص یـا نزدیکـی و دوری آنهـا در ارتباطشـان بـا حضـرت حـق

نمیشود؛ بهعبارتدیگر درمیان تمام موجودات ازحیث جوهر ،هستیشان هی تقرب
و تباعدی نسبت به حق در کار نیست .آنهه درجـۀ موجـودی را از دیگـری متمـایز و
نسبت به حق دور یا نزدیک میکند ،حیث مظهری اوست کـه هرچـه کامـلتر باشـد،
تقرب بیشتری به حق دارد؛ ازاینرو ابنعربی در پایان این بحـث نتیجـه میگیـرد کـه
اختالف صور متجلیشدۀ حضرت حق در لطافت و کثافتی کـه ویژگـی عـالم اعـال و
اسفل است ،هرگز بهمعنی آن نیست که صورتی به نسـبت دیگـری بهـرۀ بیشـتری در
ارتباط وجودی با نفسالرحمان دارد یا به نسبت سایر صور در نسبتی وثیقتر ،مستقیم
و بیواسطه قرار دارد ،بلکه همگی موجـودات عـالم کلمـات هال هسـتند کـه مسـتقیم
درارتباطبا نفسالرحما ن قرار دارند و درست مانند ارتباط مصادیق یک نـوع بـا نـوع،
اختالف آنها در عوارض بهمعنی تفاوتشان در این نیست که هریک تجلی بیواسطه و
در دیدگاه محییالدین نسبت پدیدههای جهان و خدا ،نسبت محیط به مرکز دایـره
است؛ همان نسبتی که محییالدین بـه آن نسـبت مستقیماالسـتداره میگویـد .در ایـن
دیدگاه ،همهنانکه تمام شعاعهای دایره در نسبتی مساوی با محیط قرار دارنـد ،تمـام
موجودات عالم خلق نیز بهمنزلۀ شعاعهایی هستند که با یکدیگر در نسبتی متساوی از
مرکز تا محیط قرار دارند .محییالدین در بخشی از فتوحات میگوید:
«تو را به راهی که منتهی به علم صال میشود ،آگاهی دادم؛ راهی که مردم از آن غفلت
کردهاند و آن را مستقیم پنداشتهاند؛ درحالیکه طریق حق چنین نیست ،بلکه مستقیماالستداره
است .همانا قوم معنای راست بودن در چیزها را نفهمیدهاند .راست بودن دایرهای این است
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مستقیم حضرت حقاند (همان).

که دایرهای صحیح بهشکلی باشد که هر خطی که از مرکز به محیط رسم میشود ،مساوی با
خط کناری و خطوط دیگر باشد( ».همان)۱۷/۵ :

نظریۀ مستقیماالستدارة نه بهمعنای نفی عوالم متعدد ،که بهمعنای نفی نظامی طولی
است که از رهگذر آن هر مرتبۀ مادون از مرتبه یا مراتب مافوق خود نشـأت گرفتـه و
بهوساطت آنها با حق در ارتباط اسـت .ایـن نظـام طـولی ازنظـر ابنعربـی بـهمعنای
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تضعیف شأن وجودی و معرفتی مراتب نازل و بهویژه عالم مادی و جسمانی است کـه
در دیدگاه معرفتشناختی ابنعربی ،که مبتنی بر نظریۀ تجلی است ،جایگـاهی نـدارد.
در این دیدگاه هر فردی از افراد موجود در عالم ،مستقیم در نسبت با اسـمی از اسـماء
الهی است که در تمام شئون وجودی خود آن را آشکار میکند .قیصری در مقدمۀ خود
بر شر فصو ،میگوید:
«ازطریق هر فرد از افراد عالم میتوان به اسمی از اسماء الهی علم پیدا کرد؛ زیرا هر فرد از افراد
عالم ،مظهر اسمی خا ،از اسماء الهی است؛ بنابراین بهوسیلۀ اجناس و انواع حقیقی میتوان
اسماء کلی خداوند را دانست؛ تاجاییکه حتی بهواسطۀ جاندارانی مانند مگسها و پشهها و
ساسها و  ...که نزد عوام کوچک و حقیر شمرده میشوند نیز میتوان به اسمهایی که این
موجودات مظهر آنها هستند ،معرفت پیدا کرد( ».قیصری)۹۷ :۱۵۵۷ ،

نظریۀ مستقیماالستداره ،بدیلی برای نظریۀ صدور
نگاه خا ،ابنعربی به نسبت عالم و حق که تمام عالم را تجلی اسماء خدا میداند و هـر
پدیدهای را با یکی از این اسماء الهی ،مستقیم و بدون نیاز به وسایطی مرتبط میکند کـه میـان
حق و خلق فاصله شوند ،درست همان نقطه و نکتهای است که سبب فاصلهگیری ابنعربـی
از نظریۀ صدور و الغای نظامی از واسطههای میانی در تبیین ارتباط عالم و حق است.
مخالفت ابنعربی با نظریۀ صدور اگرچه در قالب نقادی قاعدۀ الواحد ظهور جدی
مییابد ،طر معرفتی ابنعربی نشان میدهد که فاصلهگیری او از این نظریه و تبـدیل
آن به نسبت تجلی حق و عالم ،بهایندلیل است که ساختار پلکانی و ذومراتـب نظریـۀ
صدور درنهایت به تضعیف جایگاه وجودی عالم مادی ،بهدلیل بعد آن از منبـع فـیض
منجر میشود .نظریۀ صدور ،که فلوطین برای تبیین چگونگی آفرینش طر کرده بود و
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با تغییراتی برای فیلسوفان ما (مانند فارابی ،ابنسـینا و سـهروردی) نیـز مقبـول افتـاد،
بهدلیل ابتنا بر قاعدۀ الواحد معتقد است «سیر صوادر از حقتعالی باید از عالی به دانـی
باشد و درنتیجه ،فیض هستی ازطریق وسایط ،یعنی از باالترین مراتب هستی به مراتب
پایین تر جریان یابد .مفاد قاعدۀ الواحد آن است که فیض وجود باید از عالی بـه دانـی

برسد( ».حکمت )۱۵۰-۱۵۵ :۱۵۹۷ ،در این دیدگاه ،جسم و ماده بهدلیل قرار گـرفتن
در پایینترین مرتبۀ هستی ،مرتبهای دانی است که در قیاس با مراتب اشرف و عالیتر،
مرتبه ای اخس و انقص است .همهنین در مرتبۀ اجسام ،چیزهایی که در مرتبۀ مـادون
اجسام سماوی هستند ،درنهایت نقص وجود قرار دارند (فارابی)۷۵ :۱۷۷۱ ،؛ چنانکه
خود افلوطین دربارۀ مراتب هستی و تفاوت درجات آنها در مرتبۀ وجودی میگوید:
«این جریان از مبدأ نخستین تا پایینترین مرحله ادامه مییابد و هر مرتبه در جای خود
میماند؛ با این توضیح که هـر تولیدشـدهای فروتـر از تولیدکننـده اسـت و در پلـهای
پایینتر از تولیدکنندۀ خود قرار میگیرد( ».افلوطین )۱۹۱/۱ :۱۵۱۱ ،اگرچـه افلـوطین
درنهایت همۀ موجودات را مرتبط با احد و برآمده از آن مـیدانـد (همـان)۷۵۷ :؛ امـا
بهدلیل اعتقاد به نظام نزولی ،هر مرتبهای را فروتـر از مرتبـۀ بعـد میدانـد؛ تاجاییکـه
یک اقنوم ،که تصویر ضعیفی از نفس کل است که در مرتبۀ فرودین ظـاهر میشـود و
کمترین بهره را از واقعیت دارد (اکبریان.)۱۷ :۱۵۹۹ ،
روشن است که این سیر از عالی به دانی ،که در کانون نظریۀ صدور قرار دارد ،فقط
بهمعنای تقدم و تأخر زمانی یا رتبی مرتبهای نسبت به مرتبۀ بعد نیست ،بلکـه ماهیـت
افالطونی این نظریه ،یعنی مرتبۀ فرودین بهدلیل بعد بیشتر از منبـع فـیض ،نسـبت بـه
مرتبۀ باالدست خود بهرۀ کمتری از واقعیت دارد و بهعبارتدیگر ،بهدلیل واسـطههای
میانی بیشتر میان او با واحد ،نسبت وجودی او با واحد ،نسبت ضعیفتری است .ایـن
نسبت وجودی ضعیفتر با واحد و بهرهمندی کمتر از واقعیـت منطقـا شـأن معرفتـی

نسبت مستقیماالستدارة حق و خلق در وجودشناسی ابنعربی

طبیعت را در پایینترین مراتب هستی قرار میدهد .طبیعت در نظام فکری فلوطین نـه

مرتبۀ نازل را نیز تقلیل میدهد و محاکات ،جلوهگری و بهعبارتی ،واقعنمایی آن را نیز
ناقص و ضعیف میکند؛ تاآنجاکه جسم و سایر متعلقات عالم مادی بهدلیل قرار گرفتن
در دورترین فاصله با واحد و پایینترین مرتبه از مراتب وجود اخس و انقص مراتـب
است و ضعیفترین ارتباط وجودی و معرفتی را با واحد برقرار میکند.
بالطبع تأثیر این نوع وجودشناسی بر انسانشناسی و همهنین معرفتشناسی او نیز
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انکارناپذیر است .برمبنای این وجودشناسی ،دربارۀ انسان نیز باید گفت آدمی بـهدلیل
بهرهمندی از جسم و نفـس نـاطق ،حاصـل تالقـی دو بعـد «عـالی» و «دانـی» اسـت؛
بهگونهایکه بهدلیل بعد جسمانی خود در پایینترین مراتب هستی قرار دارد و با نظر به
نفس ناطق یا رو وی ،که از عوالم فراتر از عالم ماده است ،به مرتبهای عالی منسوب
است .چنین شیوۀ نگریسـتنی ،پیشـاپیش جسـم را مـانعی در مسـیر بُعـد روحـانی و
تواناییهای آن درنظر میگیرد و آن را قفسی برای مرغ بلندپرواز رو معرفی میکنـد.
بهتبع این دیدگاه ،در بعد معرفتشناختی انسان نیز عقل ،که دورترین ابعـاد وجـودی
انسان از حس و ماده و نزدیکترین آنها به عالم مجردات و صادر نخست است ،مرتبۀ
معرفتی باالیی مییابد و ادرا حسی تضعیف میشود .افلوطین نیز در معرفتشناسی
خود ،ادرا حسی را مربوط به عالم پندار و گمان میداند و از معرفـت حقیقـی تهـی
مییابد؛ درحالیکه بهعقیدۀ او عقل ،که ارتباط وثیق و درونی با حقیقت دارد ،با استفاده
از روش دیالکتیک در فلسفه میتواند به حقیقت دست یابد (افلوطین.)۵۵/۱ :۱۵۱۱ ،
این نحوۀ نگرش به جهان مادی و به تبع آن انسان و وجه مادی و حسی او ،کـه در
فلسفۀ افالطونی و سرتاسر عالم مسیحیت رواج داشـته و میـان مسـلمانان و متفکـران
مسلمان نیز قبول عام یافته ،درست همان چیزی است که ابنعربی با آن مخالفت کـرده
است .فارغ از اینکه تأثیرپذیری مسلمانان را از این اندیشه بـه ترجمـۀ آثـار فیلسـوفان
یونانی و نوافالطونیان یا آشنایی مسلمانان با مسیحیان مرتبط بدانیم یـا آن را ناشـی از
بقایای اندیشه هایی مانند آیین مانوی بدانیم کـه پـیش از اسـالم قلمـرو جغرافیـایی و
فرهنگی گستردهای را تحتتأثیر خود قرار داده و زمینـۀ قبـول چنـین اندیشـهای را از
یونان آماده کرده بود ،باید گفت دستکم در قرائـت ابنعربـی از اسـالم ،از تضـعیف
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جایگاه عالم مادی و بهتبع آن جنبۀ مادی و جسمانی انسان نشانهای بهچشم نمیخورد.
این نکته که ابنعربی از آن همهون مبنایی در معرفتشناسی خـود بـهخوبی اسـتفاده
میکند ،همان هدفی است که سبب میشود محییالدین برای سـاختهوپرداخته کـردن
مقدمات اندیشههای معرفتشناختی خود ذیل بحث از نظریۀ صدور و قاعدۀ الواحد به

آن بپردازد؛ ازاینرو محییالدین نسبت تجلی پدیدههای هستی را بـا خداونـد ،بـدیلی
برای نسبت موجود در نظریـۀ فیضـان عرضـه میکنـد .در ایـن برداشـت تـازه ،تمـام
پدیده های هستی در نسبتی مستقیم با خداوند و بدون نیاز به وسایط پلکـانی در نظـام
نزولی افلوطین پدیدار میشوند .هر پدیده در عالم هستی ،تجلی نامی از نامهای نیـک
خداست و خداوند برای تجلی در هریک از عوالم مختلف ،با متجلی کـردن اسـمی از
اسماء حسنای خود ،مستقیم در موجودات تجلی میکند .در این دیدگاه ،آفرینش عقل
اول از رهگذر تجلی اسم بدیع تحقق مییابد؛ چنانکه فرشتگان با تجلی اسـم مـدبر و
مفصل ،نفس کلیه با تجلی اسم باعث ،طبیعت با تجلی اسم بـاطن ،جـوهر هبـایی یـا
هیوال در اصطال حکم ا با تجلی اسم آخر و جسم کل بـا تجلـی اسـم ظـاهر تحقـق
می یابند .همهنین انواع اصناف عالم انسانی نیز با تجلی اسماء مختلفـی ماننـد جـامع،
(ابنعربی ،بیتا)۰۵۵-۰۱۱/۱ ،؛ ازاینرو هر پدیده در عالم هستی بهمثابه تجلی مستقیم
اسمی از اسماء حسنای خداوند درنظر گرفتـه میشـود کـه میتوانـد بهسـبب پیونـد
وجودی وثیق با حق ،نسبت به شانی از شئون الهی ،که مستند به آن است ،جلوهگری و
وجهی را از وجوه حقیقت هستی آشکار کند.
تفسیر جدید قاعدۀ الواحد برمبنای نظریۀ مستقیماالستداره
دیدگاه خا ،محییالدین دربارۀ نسبت حـق و خلـق ،او را قـادر میکنـد قاعـدۀ
الواحــد را در معنــای فلســفی آن نقــادی و آن را بــهمعنــایی متناســب بــا نظریــۀ
مستقیماالستداره خود هماهنگ کند .قاعدۀ الواحد ،که گاه با عناوینی مانند اصل اصیل
از آن یاد میکنند (دینانی 3)۰۷۱ :۱۵۹۷ ،و گاه از زمـرۀ فطریـات میداننـد (میردامـاد،
 ،) ۵۷۱ :۱۵۱۵بر سرتاسر تاریخ تفکر فلسفی ما غالب بوده است .این قاعده ،که پیونـد
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .6بهنقل از :آشتیانی ،جاللالدین ( ،)۱۵۵۹منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم ،ج.۱۰۰، ،۱
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عاصم ،نافع ،واقی ،سریع ،سـتار ،بـاری ،بصـیر و  ...در عـالم وجـود تجلـی مییابنـد
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تنگاتنگی با نظریۀ صدور دارد و مبنای مستحکمی برای آن است ،صدور کثـرات را از
واحد محال میداند؛ بهگونهایکه باید گفت پدیـد آمـدن موجـودات متکثـر ناشـی از
نظامی طولی است که طی آن هر مرتبه پایینتر از مرتبهای اشرف و بهوساطت آن ایجاد
شده است؛ درنتیجه جز مرتبۀ نخستین که عقل اول یا صـادر نخسـت نـام دارد ،تمـام
مراتب دیگر وجود ،اعم از موجودات مجرد و مادی ،بهوساطت ایـن مرتبـه و مراتـب
فوق خود با حق در ارتباطاند.
ابنعربی دربارۀ این قاعده و ارزیابی آن عبارات مضطربی دارد که گاه قاعدۀ الواحد
را قبول و گاه بهشدت از آن انتقاد میکند 3.این دوگانگی را بایـد باتوجهبـه ایـن نکتـه
فهمید که ابنعربی این قاعده را دستکم به دو معنا میفهمد .نخست معنـایی فلسـفی
که با نظریۀ صدور پیوند دارد و نقد آن را پیشتر مطر کردیم .دوم معنایی مـرتبط بـا
نظریۀ مستقیماالستداره است که خا ،محییالدین است .برداشت ابنعربـی بـهدلیل
ابتنــا بــر اتســاع الهــی و قاعــدۀ «ال تکــرار فــی التجلــی» ازســویی و نظریــۀ نســبت
مستقیماالستدارۀ حق و خلق ازسویدیگر ،معتقد است کثرت موجود در عالم ناشی از
اسمای الهی و نسبتهای بیشمار و منحصربهفرد حق با هریک از موجـودات هسـتی
است؛ بهگونهایکه باید گفت ازآنجاکه خداوند ازطریق اسـماء خـویش بـا هریـک از
موجودات بهشکلی منحصربهفرد نسبت خاصی برقرار و وجهی خـا ،را از خـویش
بدینگونه متجلی میکند ،قاعدۀ الواحد دربارۀ هریک از موجودات عالم صدق میکند؛
بهعبارتدیگر مطابق سخن محییالدین احدیت حضرت الهـی ،احدیـهالکثـره اسـت؛
یعنی یک واحد وجود دارد که اسما و صفات و نسبتهای کثیری برقرار میکند .همان
موجودی که واحد است ،کثیر است و همان موجودی که کثیر است ،واحد است:
«حکما گفتهاند که از واحد جز واحد صادر نمیشود .ازطرفی عالم کثیر است و بنابراین ،از
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نصرال ( ،)۱۵۹۷مباحثی در عرفان ابن عربی،
 .6برای اطالع بیشتر از نگاه ابنعربی به قاعدۀ الواحد ر .حکمت،
علم.۱۱۷ ، ،

کثیر صادر شده است و این کثرت چیزی جز اسماء الهی نیست؛ بنابراین احدیتی که عالم
اقتضای آن را دارد ،احدیت کثرت است و عالم بهاینمعنا واحد است؛ اما حکما که به صدور
واحد از واحد اعتقاد دارند ،زمانیکه صدور کثرت را از واحد دیدند ،مجبور به اعتبار وجوه
متعددی در صادر اول شدند که کثرت را به آن نسبت دهند؛ بهگونهایکه نسبت وجوه متعدد
به صادر اول مانند نسبت اسماء الهی مختلف به خداوند است؛ بنابراین باید گفت که کثرت از
خداوند صادر شده است؛ بنابراین همانطورکه کثرت احدیتی دارد که به آن احدیت کثرت
میگوییم ،واحد نیز کثرتی دارد که کثرت واحد نامیده میشود .این کثرت واحد همان چیزی
است که ما یادآور شدهایم؛ بنابراین خداوند واحد کثیر و کثیر واحد است و این واضحترین
چیزی است که در این مسئله میتوان گفت( ».ابنعربی ،بیتا)۱۵۱-۱۵۱ /۰ ،

مبانی وجودشناختی ابنعربی سبب میشـود او حقیقـت وجـود را بـهدلیل نظریـۀ
وحدت وجود ،واحد بداند و درعینحال ،کثرات موجود را در عالم نیـز نفـی نکنـد و
مسئل ۀ ارتباط واحد و کثیر را متفاوت با چیزی ببیند که فیلسوفان با آن روبهرو بودنـد.
در نظر فیلسوفان ،مبانی توحیدی ذات احد ،که کثرت موجود را در احد حتی بهشـکل
اعتباری نیز نفی میکند ازسویی و کثرت عینی موجود در عـالم ازسـویدیگـر ،چنـان
تنگنایی میآفرید که فیلسوف جز نظریۀ صـدور چـارهای دیگـر بـرای تبیـین کثـرات
ایجادشده از واحد نمییافت .فقط اینگونه میتواند احدیت احد را حفظ و درعینحال
کثرات ایجادشده را در عالم توجیه کرد.
اما ابنعربی مسئله را ازاساس متفاوت میداند .مبنـای وحـدت وجـود او در کنـار
نظریۀ تجلی ،که تمام عالم خلق را مظهر حق میداند ،سبب میشود او درعـین حفـظ
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آنها را با نظریۀ تجلی تبیین کند .ایندو مبنای نظری سبب میشود ابنعربـی از ابتـدا

مبانی توحید ،کثرات عالم را نیز به مظاهر حق تبیین کند .در نگاه ابنعربی هر پدیده در
عالم هستی ،مظهر و جلوۀ یکی از اسـما و صـفات الهـی اسـت .ازآنجـاکـه خداونـد
موجودی الیتناهی است و مطابق آیات قرآن ،هـر روز در شـأنی قـرار دارد ،تجلیـات
اسمائی و صفاتی او نهایتی ندارند و همواره در قوالب متکثر متجلـی مـیشـوند .ایـن
چیزی که ابنعربی از آن با عنوان اتساع الهی یاد میکند ،یعنی هی تکراری در تجلیات
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الهی نیست .چنین مبنایی زمینه را برای تکثر هرچهبیشتر عالم فـراهم مـیکنـد و ابتـدا
بهنظر میآید تبیین کثرات را دشوارتر میکند؛ بااینحال ابنعربـی ازآنجاکـه ازاسـاس
تمامی این تکثرات را صور تجلی یک حقیقت واحد درنظر گرفته است ،بدون هـراس
از این تکثر عظیم ،هرکدام را برآمده از یکی از اسما و صفات الهی معرفی و در پرتو آن
قاعدۀ الواحد را تفسیر میکند؛ بهعبارتدیگر مطابق مبانی ابنعربی نیـز از واحـد جـز
واحد صادر نمیشود؛ اما با این معنی کـه خداونـد در قالـب نسـبتهای بـیکـران و
تکرارناپذیری متجلی میشود و هر تجلی او ازآنجاکه بدیع و غیرتکراری است ،در هر
تجلی او از واحد جز واحد صادر نشده است؛ بهعبارتدیگر ابنعربی با این تفسـیر از
قاعدۀ الواحد ازطرفی هم مبانی توحیدی و هم کثـرات عـالم را حفـظ میکنـد و هـم
صورت قاعدۀ الواحد را در معنای تازه میفهمد.
بنابراین مطابق این تفسیر از قاعدۀ الواحد باید گفت ازآنجاکـه تکـراری در تجلـی
نیست و خدا به هر موجودی وجه خاصی دارد ،هرچه از خدا صادر شده ،منحصر بـه
خویشتن و واحد است؛ بهاینترتیب اگر همۀ عالم نیز از خدا صادر شـده باشـد ،جـز
واحد از او صادر نشده است (حکمت ۱۰۱ :۱۵۹۷ ،و .)۱۰۵

نتیجهگیری
ابنعربی برمبنای نظریاتی مانند نظریۀ تجلی و نسبت مستقیماالستدارة حـق و خلـق،
نسبت وجودی حق و عالم را تبیینی خا ،و درنهایت برایند ایـن نظریـات را در قالـب
قرائتی ویژه از قاعدۀ الواحد عرضه میکند؛ قرائتی که بهگفتۀ او فقط اهل هال قادر به در
آن هستند (ابنعربی ،بیتا .)۰۵۰/۱ ،محییالدین با این دیدگاه خا ،از پـذیرش نظریـۀ
صدور افلوطین امتناع میکند که در جریانهای فلسفی پیش از ابنعربی پذیرفته شده بود
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و نظریۀ مستقیماالستداره را بدیل آن درنظر میگیـرد .همهنـین محییالـدین بـا تفسـیر
تازهای از قاعدۀ الواحد که متناسب با نظریۀ مستقیماالستداره باشد نیز مبانی نظریۀ صدور
را مخدوش اعالم میکند .دیدگاه مبتنی بر نسبت مستقیماالستدارۀ حـق و خلـق درنظـر
دارد با اعالم اینکه تمام مخلوقات در نسبتی متساوی و مسـتقیم بـا حضـرت حـق قـرار

دارند ،تضعیفی را ازمیان بردارد که نظریۀ صدور به جایگاه عـالم مـادی و جسـمانی روا
میداشت .در این برداشت ،عالم مادی را همانقدر باید مظهر و مجـالت حضـرت حـق
درنظر گرفت که عالم روحانی؛ آنچنانکه در ظرف وجودی انسان نیز جسم همان مقدار
در مرتبۀ وجودی و معرفتی او مدخلیت دارد که نفس؛ بهعبارتدیگر باید گفت در نظریۀ
صدور فیلسوفان دستکم سه مؤلفه وجود دارد )۱ :اعتقاد به مراتب وجود و نظام طـولی
و سلسلهمراتبی از وجود؛  )۱اعتقاد به اینکه جز صادر اول ،باقی مراتب از مرتبۀ وجودی
پیش از خود و بهوساطت آن ایجاد شدهاند و ارتباط مستقیمی با واحد ندارند؛  )۵سیر از
اشرف به اخس که سبب میشد نظام طولی وجود هرچه به پایین و مراتـب اخـس سـیر
میکند ،بهدلیل بعد از احد و ارتباط غیرمستقیم با او ازطریق وسایط بسیار ،شرافت کمتـر
وجودی و معرفتی بر مراتب اشرف دارد.
نظریۀ صدور است؛ بهعبارتدیگر ،ابنعربی بههی وجه منکر مراتـب وجـود نیسـت؛
زیرا آفرینش بهضرورت آنهه آفریده میشود ،باید سیری تدریجی و مرتبهمرتبه را طی
کند تا هر مرتبه در جایگاه خود شرایط ایجاد را بیابد؛ اما آنهه ابنعربی انکار میکنـد،
آن است که این امر لزوما به مؤلفۀ دوم و سوم منجر نمیشود؛ زیرا میتـوان بـا فـرض
مبانی وجودشناختی م انند وحدت وجود ،نظریۀ تجلی اسما و صفات ،اتسـاع الهـی و
تکرارناپذیر ی تجلیات حق و تفسیر تازۀ قاعدۀ الواحـد ،وضـعیتی را درنظـر آورد کـه
خداوند در هر مرتبه تجلی مستقیم میکند و با تجلی اسما و صفاتی خود پدیـدهای را
عینیت میبخشد؛ ازاینرو مراتب وجودی که ابنعربی در آثارش از آن سخن میگوید
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آنهه در نظریۀ مستقیماالستدارۀ ابنعربی انکار میشـود ،دومـین و سـومین مؤلفـۀ

و بهمنزلۀ نمونه از صادر نخسبت با عنوان عما یا حق مخلوق به یـاد میکنـد بـهمعنای
تقرب و تباعد یک مرتبه نسبت به مراتب دیگر نیست ،بلکه هر مرتبه ازاینحیـث کـه
ِ
نهایت نزدیکی و قرب قـرار
تجلی حق است ،با او در نسبتی مستقیم و بیواسطه و در
دارد؛ مانند دایرهای که نسبت تمام خطوطی که از مرکز به محیط آن کشیده میشود ،با
یکدیگر مساوی است و هر خط مستقیم و مساوی با خطوط دیگر ترسیم میشود.
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