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بازخواني مباني ابنعربي در آموزه امر بين االمرين


نفيسه اهل سرمدي

چکيده
بحث جبر و اختيار از بحثهاي غامض و جنجالبرانگيز در طول تاريخ تفکر است .نظريه وحدت
وجود ،اعيان ثابته و سرالقدر از اهم مباحثي است که موجب شده است برخي ابنعربي را جبري و
بلکه افراطيتر از جبرگرايان بدانند .سر سر القدر و عنايت به مباني انسان شناسي ابنعربي در
رسيدن به رأي مختار وي راهگشا است .او از تعبير «هو ال هو» براي اشاره به موقعيت وجودي انسان
استفاده ميکند و افعال اختياري انسان را نيز طبق همين الگو ترسيم ميکند .عبارات او در تبيين
انتساب فعل اختياري انسان متفاوت است .او گاهي حق را فاعل و موجد و عبد را قابل و مظهر آن
ميداند و گاهي نيز در تعبيري ديگر ،ايجاد فعل را از خدا ميداند و نقش عبد را به صورت اعدادي
ترسيم ميکند .انجامدادن فعل با اسباب و نزد اسباب از تعابير ديگر ابنعربي در اين خصوص است.
سازههايي در بناي عرفاني ابنعربي به چشم ميخورد که به هيچ روي با قول به جبر سازگار نيست.
سخن از نيرويي در عارف به نام «همت» و تأکيد فراوان او بر خالقيت انسان ،به عنوان مظهر اتم
خداوند و خالفت الهي انسان از آن جمله است.
کليدواژهها :جبر ،تفويض ،تجلي ،اعيان ثابته ،امر بين االمرين ،همت.

* استاديار فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه اصفهان ()sarmadi.na58@gmail.com
تاريخ پذيرش1395/02/18 :
تاريخ دريافت1394/06/08 :
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مقدمه
مسئله جبر و اختيار و قضا و قدر از مباحث کهني است که از جهات مختلف به آن توجه شده
است .فيلسوفان و متکلمان اديان مختلف خود را از بحث در اين مسئله و بيان ادله بر نظر مقبول
نزد خود بينياز نديدهاند .اي ن ادله و شواهد تا آنجا متفاوت و متعارض است که کانت را بر آن
داشته تا جبر و اختيار را از دسته مسائل «جدليالطرفين» بداند که عقل نظري از قضاوت درباره
آن ناتوان است (مجتهدي .)83 :1385 ،ريشه اين بحث را در ميان مسلمانان ميتوان در همان عصر
نزول وحي و حتي سابق بر شکلگيري نحلههاي کالمي دانست 1.پس از ظهور و پيدايش
انديشههاي کالمي به صورت منظم و نهايتاً تشکيل فرقههاي کالمي ميتوان بحث «جبر و اختيار»
را از اولينهاي مباحث کالمي دانست که بازار گرم و پررونقي را به خود اختصاص ميدهد.
اين بحث در فلسفه نيز از مدخلهاي مختلف ورود پيدا ميکند که ميتوان «ضرورت
عليمعلولي»« ،توحيد افعالي» و «علم پيشين واجب به اشيا» را نمونهاي از اين مدخلها

دانست2.

عرفان نيز که موضوع آن خدا و اسما و صفات او است به طور جدي با اين مسئله مواجه ميشود .در
نظر دقيق ميتوان موضوع عرفان را توحيد و موحد دانست 3.بنابراين ،بحث از توحيد ،لب و اساس
مباحث عرفاني است .توحيد افعالي به عنوان يکي از شاخههاي توحيد با بحث اراده و اختيار انسان
ارتباط تنگاتنگ مييابد؛ چراکه به مقتضاي توحيد افعالي يک فاعل حقيقي و بالتبع يک اراده حقيقي
نيز خواهيم داشت .اينجا است که مشکل جمع بين توحيد افعالي و اراده و اختيار انسان رخ مينمايد.
گذشته از همه اينها ،در علوم حقوق ،روانشناسي ،فقه و تعليم و تربيت نيز به بحث جبر و اختيار
از جهات ديگر توجه شده است .در اين نوشتار در نظر نداريم به اقوال و ديدگاههاي موجود در اين
باب ،ادله و اشکاالت و احياناً جواب اين اشکاالت در سنت فکر اسالمي بپردازيم و حتي در نظر نداريم
از تفصيل و شرح نظر ابنعربي در اين خصوص سخن بگوييم؛ هرچند بهاجمال به هر دوي اين مباحث

 .1چراکه ظاهر آيات چنان است که گاه جبر ،گاه تفويض و گاه امري بينابين را ترسيم ميکند .براي نمونه بنگريد
به آيات :انسان30:؛ مزمل19 :؛ انفال17 :؛ نحل ،35 :که خود توجه و اعجاب مسلمانان را برميانگيخت.
 .2براي آگاهي از اين بحثها و ارتباط آن با حوزه جبر و اختيار نک :.مصباح يزدي 131-128 :1391 ،و  136و
.135-134
 .3چراکه از لحاظ مباني موجود در عرفان نظري ،بهويژه بحث وحدت وجود ،عنوان «توحيد» همه مباحث خداشناسي
و جهانشناسي را پوشش ميدهد و به مباحث انسانشناسي نيز به طور خاص ذيل بحث از موحد توجه ميشود.
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اشاره ميکنيم .هدف اصلي مد نظر اين مقاله اين است که نشان دهيم مباني ابنعربي در عرفان به
گونهاي طراحي و ساماندهي شده است که نهتنها جبر را نتيجه نميدهد بلکه اختيار را در باالترين
معنايش براي آدمي به تصوير ميکشد .به عبارتي در اين نوشتار در پي آنيم که نشان دهيم چگونه
مباني عرفاني ابنعربي حکايتگر اختيار است و جبر را مطرود ميداند؟ و پس از آن به دنبال آنيم که
نظر خود ابنعربي را به عنوان تفسيري از نظريه «امر بين االمرين» تحليل کنيم .بدين منظور پس از
اشاره به ديدگاههاي موجود سراغ ابنعربي ميرويم و نظر او را ابتدا از جهت سلبي راجع به اين
ديدگاهها بيان ميکنيم و سپس در جهت ايجابي به تبيين نظرش ميپردازيم .البته چون اين هدف،
فقط پس از عنايت به اصول و مباني ابنعربي ميسر است اشاره به مباني عرفاني الزم نيز گريزناپذير
است .چون فرض اين است که خواننده اين سطور خود با اين مباني آشنايي دارد.

 .1اقوال موجود در مسئله و نظر ابنعربي
در پاسخ به اين پرسش که «افعال اختياري انسان ،مقدور خود او است يا خداوند؟» ميتوان به
چهار نظر مشهور در سنت فکر اسالمي اشاره کرد:
الف .اشاعره
در نظر آنها ،افعال اختياري انسان ،فقط مقدور خداوند بوده ،مخلوق او است و آنچه به انسان تعلق
دارد فقط کسب و اکتساب است .در حقيقت ،اين گروه در ترجيح بين قدرت انسان و خدا ،خدا
را برگزيدهاند و قدرت مؤثر در فعل را از انسان سلب کرده و لذا جبري ناميده شدهاند

(جرجاني،

 ،1325ج.)146-145 :8
ب .جهميه
اين گروه افراطيتر از گروه قبل براي انسان نه قدرت فاعلي قائلاند و نه قدرت کاسبه؛ بلکه هر
گونه قدرت و اثري را از انسان سلب ميکنند و او را به منزله جماد در نظر ميگيرند که از خود
هيچ اختياري ندارد (شهرستاني ،1387 ،ج.)88-86 :1

ج .معتزله
اينها در ترجيح قدرت خدا و انسان ،قدرت انسان را برگزيدهاند و فقط او را خالق افعال خود
ميدانند و از همين لحاظ آنها را قدري يا تفويضي ميخوانند .معتزله را بدين جهت تفويضي
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ميخوانند که معتقدند افعال ما به ما تفويض شده و خدا در آن مدخليتي

ندارد( 1براي نمونه نک:.

قاضي عبدالجبار244-223 :1422 ،؛ تفتازاني ،1409 ،ج.)262-252 :4

د .اماميه و حکماي اسالمي
اين گروه ،خود را ملزم نميديدند که بين قدرت خدا و انسان دست به انتخاب بزنند .موضع آنها
را ميتوان بهاختصار «ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين»

دانست2.

قائالن به اين ديدگاهها هر يک شواهد و مستنداتي در تأييد گفتار خويش بيان ميکنند که
براي آگاهي ميتوان به منابع مفصلتر رجوع کرد .آنچه به منزله بابي براي ورود به بحث اين
مقاله تلقي ميشود نظر ابنعربي در اين باب است .عبارات ابنعربي در اين خصوص مثل بسياري
مسائل ديگر اگرچه گاه صريح و روشن است ،اما اغلب متشابه و ذووجوه است .ابنعربي خود از
دشواري بحث حاضر سخن ميگويد و حل آن را در گرو فتح و مکاشفهاي ميداند که برايش
حاصل شده است (ابنعربي ،بيتا الف ،ج .)204 :2نگارنده اگرچه ادعاي بررسي همه آثار وي را ندارد
اما معتقد است آنچه در اين مقاله به وي استناد داده مطالبي است که با نظر به مباني و اصول
خود او قابل اصطياد است.
در بحث حاضر ،ديدگاههاي متفاوتي به ابنعربي نسبت داده شده است .برخي از شارحان و
مفسران آثارش او را جبرگرا ميدانند .براي مثال ،ميتوان به کالم عفيفي در مقدمهاش بر شرح
فصوص الحکم ارجاع داد( 3عفيفي46-45 :1380 ،؛ جهانگيري .)424-415 :1383 ،حتي گاهي کالم بدانجا
ميرسد که اشاعره و جهميه را در عقيده به جبر متعادلتر از ابنعربي ميدانند و ابنعربي را
افراطيتر از اين دو گروه .جهانگيري در اين باره ميگويد ابنعربي هيچگونه اثري براي عبد قائل
نيست ،در حالي که اشاعره با توجه به نظريه کسب الاقل عبد را کاسب ميدانند .او معتقد است
 .1هرچند مشهور ،معتزله را قدري ميدانند ولي آنها خود از پذيرش اين عنوان ابا داشتند و اشاعره را قدري
ميدانستند؛ چراکه به انحصار قدرت در خداوند قائل بودند (جهانگيري.)413 :1383 ،
 .2رواياتي در اين باب مشهور است مثل« :عن ابي عبداهلل عليه السالم :ال جبر و ال تفويض لکن امر بين االمرين»
(کليني ،1365 ،ج.)160 :1
 .3عالوه بر اينها ،کم نيستند مقاالتي که به مناسبات گوناگون انديشههاي ابنعربي را مستلزم جبر دانستهاند .از
جمله نک :.معارف ،مجيد؛ آذرخشي ،مصطفي (« .)1389جايگاه حديث قرب نوافل در منابع فريقين و بررسي تطبيقي
رويکرد عرفا و محدثان نسبت به آن» ،در :پژوهشنامه قرآن و حديث ،ش ،7ص45-7؛ دشتي ،محمد (.)1384
«مقايسه نظرات ابنعربي و مولوي در باب جبر و اختيار» ،در :کتاب ماه ادبيات و فلسفه ،ش ،95ص.)85-80
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جبر ابنعربي تا خدا سرايت مييابد .حال آنکه جهميه دامنه جبر را فقط در مخلوق گسترش
ميدهند نه در خالق (جهانگيري .)422 :1383 ،اين در حالي است که صدرا ابنعربي را از راسخان
در علم دانسته و نظر او را در بحث حاضر ،نظري در عرض ساير فالسفه و متکلمان ميداند
(شيرازي.)7 :1382 ،

 .2مباني ابنعربي در مسئله جبر و اختيار
نگارنده در اين نوشته اگرچه به تبيين و تحليل رأي ابنعربي درباره اختيار انسان نيز ميپردازد ،اما
آنچه مهمتر است اينکه حرف ابنعربي را مولود منطقي مباني او ميداند .مباني ابنعربي در اينجا
ناظر به هر سه حوزه جهانشناسي ،خداشناسي و انسانشناسي است:
الف .وحدت شخصي وجود
اين مسئله که از شاخصههاي عرفان ابنعربي است ،از مباني ناظر به خداشناسي است که البته
ميتوان آن را از لحاظي ديگر مبنايي جهانشناسي هم دانست؛ و معناي آن اين است که حقيقت
وجود ،منحصر در واحد بوده که آن حضرت حق است و ماسواي او مظاهر و شئون اين وجودند.
به عبارت ديگر ،يک حقيقت واحد بسيط داريم که حقيقتاً موجود است و کثرات فقط مظاهر او
هستند و وجود حقيقي ندارند (ابنعربي ،1427 ،ج .)571 :3عفيفي درباره اهميت اين اصل در عرفان
ابنعربي چنين ميگويد:
آن قضيه فراگير که ديدگاه ابنعربي را بيان ميکند و کل فلسفه صوفيانهاش بر مدار آن ميچرخد و هر
قضيه ديگري فرع بر آن است؛ قضيهاي که زمام تفکر او را به دست دارد و انديشهاش از درون آن برآمده
است و هرچه ميگويد و احساس ميکند رجوعش به آن است؛ اين قضيه است که :حقيقت وجودي در گوهر
و ذات خويش ،واحد است و در صفات و اسمائش متکثر  ...اين عقيده همان اعتقاد معروف به وحدت وجود
است .ابنعربي اين انديشه را با جرئت و صراحت در مواضع متعددي از فصوص و فتوحات تقرير کرده است
(عفيفي.)34 :1380 ،

ب .مجعولنبودن اعيان ثابته
تعابير «اعيان ثابته»« ،سرالقدر» و «سر سرالقدر» در اينجا از تعابير مهم و مسئلهساز است.
ابنعربي داستان خلقت را چنين ترسيم ميکند که خداوند پيش از ايجاد اشيا و حقايق خارجي
به آنها علم دارد و اعيان ثابته ،صور علمي حقتعالي هستند .او ميگويد اعيان وجود متعين زماني
و مکاني در خارج ندارند؛ بلکه حقايق ثابتي هستند که در علم الهي استقرار دارند .آنان به همان
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معنايي وجود دارند که مفاهيم در ذهن انسان .در نظر ابنعربي ،همه اجناس ،انواع و اشخاص
عالم ،همگي

در اعيان ثابته موجودند و همه از عماء خلق شدهاند (ابنعربي ،1427 ،ج.)567 :7

اعيان ثابته صور و مظاهر اسماء الهي هستند .بدين معنا که هر اسمي مظهري خاص دارد
که اين مظهر همان عين ثابت مربوط به آن اسم است .بدينترتيب صور علمي حق در تعين ثاني
از نوعي ثبوت برخوردارند و به همين دليل نيز آنها را اعيان ثابته ميخوانند .اين اعيان ،وجودي
خارج از صقع ربوبي ندارند .يعني هرگز به صورت وجود خارجي درنميآيند؛ بلکه فقط در تعين ثاني
و فقط به صورت صور علمي موجودند و در حقيقت ،الگويي هستند براي تحقق خارجي اعيان
خارجي( 1نک :.همو16 :1336 ،؛ همو ،1427 ،ج87 :5؛ قيصري .)1025 :1386 ،اکنون بايد چنين گفت که
اشيا و حاالت آنها بر مبناي قضا و قدر الهي تحقق مييابد و اعيان ثابته ،سر اين مقدرات يا همان
الگوي آنها و به تعبيري همان سرالقدر هستند .جامي ميگويد براي هيچيک از اعيانِ خلقي ممکن
نيست در عرصه وجود ظاهر شوند ،مگر مطابق با استعداد ذاتي خود در تعين ثاني( 2جامي.)211 :1370 ،

بدينترتيب اعيان ثابته يا سرالقدر ،حاکم بر خلق اعيان خارجي هستند .ولي کالم بدينجا
خاتمه نمييابد بلکه فوق اين سرالقدر ،سر سرالقدر را داريم که خود ،حاکم بر اين کثرت است و
آن همان مرتبه وحدت حقتعالي است که در مراتب ظهور ،تجلي يافته است (قيصري.)674 :1386 ،
به عبارت خالصه ميتوان گفت ،بر مبناي وحدت وجود در دار هستي جز وجودي واحد نداريم
که اين وجود واحد ،تجليات مختلفي دارد .اين وجود واحد همان سر سرالقدر است که در ظهور
خود به صورت اعيان ثابته يا سرالقدر هويدا ميشوند .خود اين اعيان ثابته يا صور علم الهي در
تجلي ديگري اعيان خارجي را ظاهر ميسازند .بدينترتيب نه اعيان ثابته (سرالقدر) و نه سر

 .1براي مثال ميتوان گفت همانگونه که وجود ذهني خانه که در ذهن مهندس است هرگز از موطن ذهن به خارج
درنميآيد بلکه فقط اثر آن در خارج خود را به شکل خانه نشان ميدهد اعيان ثابته نيز هيچگاه خارجي نميشوند.
لذا ابنعربي ميگويد« :االعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود» (يزدانپناه.)476 :1392 ،
« .2و سرّ القدر انّه ال يمکن لعين من االعيان الخلقية ان يظهر في الوجود ذاتا و صفة و فعالً .اال بقدر خصوصية قابليته و
استعداده الذاتي» (جامي.)211 :1370 ،
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سرالقدر هيچيک اموري خارج از حضرت حق و وراي او نيستند 1.يکي از احکامي که به اعيان
ثابته نسبت ميدهند ،مجعولنبودن آنها است که در اين باب سخن بسيار است ولي آنچه ميتوان
در معناي اين عبارت به طور خالصه گفت اينکه اعيان ثابته از لوازم ذاتي حقتعالي هستند؛ چون
الزم همواره پيرو ملزوم است .وقتي ملزوم جعلناپذير بود ،لوازم او هم جعل نميپذيرند (يزدانپناه،
.)479 :1392

2

در تعين ثاني که موطن اعيان ثابته است هر ماهيتي با تمام ويژگيها ،اقتضائات و
استعدادهاي خود حاضر است و همه آنچه در عالم خارج ظاهر ميشود ،چيزي جز اقتضائات و
استعدادهاي اعيان ثابته اشيا نيست که آن هم غيرمجعول و از لوازم ذاتي حضرت حق است .به
تعبيري بهتر ،هر آنچه موجودات از ذات و صفت و فعل در هر زمينه و جهتي در همه مراحل
نزولي خلقت و سپس در قوس صعودي تا وصول به حضرت حق از خود نشان ميدهند همه و
همه مطابق با الگويي رقم ميخورد که عين ثابت آنها بر آن نگاشته شده است 3.از طرف ديگر،
قضا و قدر حق نيز که خود بر اشيا حکومت دارد بر اساس اعيان ثابته است .نکته مهم ديگر در
اين باب اينکه در نظر ابنعربي علم تابع معلوم است و اين حکم ،علم حقتعالي را نيز شامل
ميشود .به اين معنا که علم حقتعالي تابع معلومات يا همان اعيان ثابته است .اين يعني اينکه
حقتعالي به اعيان ثابته چنان که هستند علم پيدا ميکند و علم او تأثيري در استعداد و اقتضائات
اعيان ثابته ندارد .ابنعربي بر اين مطلب مثالي ميزند و ميگويد وقتي فاعل شناسا به محالبودن
چيزي علم پيدا ميکند ،خود فاعل در اين محالبودن تأثيري نداشته است بلکه فقط کاشف اين
محالبودن است (ابنعربي ،بيتا الف ،ج ،)223-222 :4همانگونه هم علم خدا بر اشيا مطابق با نفساالمر

 .1عبارت جامي در اين خصوص چنين است« :سر سر القدر ان هذه االعيان الثابتة ليست امورا خارجة عن الحق  ...بل
هي نسب و شئون ذاتيه» (جامي.)211 :1370 ،
 .2و البته اين منافاتي با مفاضبودن اين اعيان ندارد .يعني گرچه اعيان ثابته مجعول به جعل جاعل نيستند ،اما
فائض به فيض حضرت حق هستند .قيصري ميگويد« :ان االعيان ليست مجعولة لجعل الجاعل مع انّها فائضة من الحقّ
بالفيض االقدس النّ الجعل انّما يتعلّق بالوجود الخارجي» (قيصري.)404 :1386 ،
« .3کذلک استعداداتهم في عرصة الوجود العيني انما تکون بموجب استعداداتهما الغيبية الغير المجعولة في حضرة العلم
الذاتي» (جامي.)202 :1370 ،
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اشيا و تابع آن است و خود علم تأثيري در اين معلوم ندارد ،بلکه تابع آن است« :علم اهلل في االشياء
علي ما اعطته المعلومات مما هي عليه في نفسها» (همو.)118 :1424 ،

1

ج .آفرينش انسان بر صورت حق
اين مبنا که در جايجاي آثار ابنعربي بدان اشاره ميشود ظاهراً بر مبناي حديثي است که به
پيامبر نسبت ميدهند و آن اينکه« :ان اهلل خلق آدم علي صورته» (صدوق .)152 :1398 ،نزد اهل
معرفت ،انسان صورت خداوند و مثال و مظهر او است و مظهر در صفات و خصوصيات ،تابع ظاهر
است .بنابراين ،انسان مظهر اسما و صفات خداوند است که از جمله ميتوان از صفت قدرت و اراده
نام برد .ابنعربي همه آنچه را در صورت الهي موجود است به صورت جامع در نشئه انساني موجود
ميداند .او براي معرفي انسان از عبارت «کلمه فاصله جامعه» کمک ميگيرد

(ابنعربي.)36 :1424 ،

وي انسان را از جهتي فاصل و از جهتي جامع ميداند .فاصل از آن جهت که برزخ حق و خلق
است و جامعيت او وجوه مختلفي دارد که از آن جمله است؛ جامعيت انسان در مظهريت او براي
همه اسما و صفات خداوند .همه موجودات مظهر يک يا چند اسم از اسماء خداوند هستند ولي
انسان خودش بهتنهايي مظهري براي همه اسما و صفات است و لذا در عرفان او را مظهر تام
ميدانند (قونوي .)42 :1362 ،عبارت چنين است« :انّه مجلي تام للحق يظهر الحق به من حيث ذاته و
جميع اسمائه و صفاته احکامه و اعتباراته» (همان).
اکنون ،با توجه به اين مباني ،ابتدا به نقدهاي وي بر ديدگاه ديگران و سپس نظر مختار او
در اين باب ميپردازيم.

 .3ابنعربي و نفي جبر
اشاعره يا معتقدان به جبر هرچند خواستند در نظريه کسب خويش ،جانب توحيد افعالي خداوند
را مراعات کنند ولي نظرشان قرين اشکاالت اساسي بود .پارهاي از مباني ابنعربي نيز اگر يکجانبه
تفسير شود ميتواند چهرهاي جبري از او به نمايش بگذارد .اعتقاد به وحدت وجود و اينکه وجودي

 .1در فتوحات چنين ميگويد« :فالعلم متأخر عن المعلوم النه تابع له  ...و ليس للعلم عند المحقق اثر في المعلومات
ال النه متأخر عنه» (ابنعربي ،بيتا الف ،ج.)223-222 :4
اص ً
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واحد و لذا ارادهاي واحد در همه هستي حکومت ميکند خود ميتواند قويترين شاهد براي
قائالن به جبر تلقي شود .اينان تبعيت ذاتي همهجانبه و تخلفناپذير انسان از استعداد و اقتضائات
اعيان ثابته و نيز سرايت اين حکم تا ساحت ربوبي را نيز نشاني از حکومت جبر در ساحت حق و
خلق ميدانند .مسئله اعيان ثابته و احکام آن از سه جهت موهم جبر است :دو جهت مربوط به
جبر انسان و يک جهت مربوط به جبر خدا .از ناحيه مربوط به انسان ،يکي اينکه اگر همه چيز
طبق الگوي از پيش تعيينشده اعيان است ،پس اختيار و اراده انسان چه تأثيري در سرنوشت او
دارد؟ و ديگر اينکه اين اعيان ،صور علم حضرت حق هستند و چون علم حق ،تخلفناپذير است،
اقتضائات اعيان حتماً محقق ميشوند و اين نيز خود مستلزم جبر انسان است .از ناحيه حضرت
حق به اين نحو که چون علم او تابع معلوم (اعيان و اقتضائات آن) است ،گويا حقتعالي خودش
محکوم اعيان است و لذا مجبور .در عرفان اين مطلب را اينگونه توضيح ميدهند که حقتعالي
محکوم محکوم عليه خود است (قيصري.)818-817 :1386 ،
در خصوص اولين مطلب ،ابنعربي چنين توضيح ميدهد که در موطن اعيان ثابته ،شيء با
همه آثار ،لوازم و خصوصياتش ثبوت علمي دارد و لذا در عين ثابت انسان نيز اراده و اختيار او
ملحوظ است .بدينترتيب اگرچه انسان نميتواند از عين ثابت خويش عدول کند ولي در متن اين
عين ثابت ،اراده و اختيار او حضور دارد و به عبارتي مقتضاي عين ثابت انسان اين است که بتواند
با اراده خود ،زيستن خويش را رقم بزند .بدينترتيب مشکل جهت دوم نيز برطرف ميشود .بدين
نحو که علم حضرت حق نيز به همين عين ثابتي تعلق ميگيرد که اراده انسان در آن لحاظ شده
است .ابنعربي اينجا از قاعده تبعيت علم از معلوم استفاده ميکند .يعني علم خداوند تأثيري در معلوم
ندارد بلکه تابع آن است (ابنعربي ،بيتا الف ،ج .)222 :4بدينترتيب «اراده آزاد انسان يکي از احوال وجودي
او است که تحت استعداد کلي نامجعول در عين ثابت است و علم حضرت حق به عين ثابت انسان،
علم به تمام احوال وجودي او از جمله اراده آزاد وي خواهد بود» (يزدانپناه.)485 :1392 ،
اما جبر از ناحيه حق بدينترتيب مرتفع ميشود که توجه کنيم اين ضرورت و حاکميتي که
درباره حق به اقتضاي اعيان ثابته وجود دارد ضرورتي برخاسته از خود حق است نه ضرورتي از
جانب غير .به زبان فلسفي ميتوان گفت اين ضرورت و وجوب ،وجوبي مناهلل است نه وجوبي
علياهلل .يعني ضرورتي است برخاسته از اراده و مشيت خود خداوند؛ نه ضرورتي که از خارج بر او
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تحميل شود .اين همان است که در فرهنگ ديني از آن با تعبير «سنت الهي» ياد

ميشود1.

ابنعربي براي احتراز از چنين سوء برداشتي اين نکته را تذکر ميدهد که در اينجا جابر و مجبور
يکي است و

لذا چنين اشکالي مطرح نميشود (ابنعربي ،بيتا الف ،ج.)167 :3

بدينترتيب ابنعربي معتقد است در عين ثابت زيد که در تعين ثاني موجود است ،مکتوب
و مسجل شده است که «زيد با اراده و اختيار خويش در تمامي موقعيتهاي مختلف زماني و
مکاني حيات خود چگونه عمل ميکند» و اگر عبارت داخل گيومه را الف نامگذاري کنيم ،بايد
بگوييم زيد از الف تخلف نميکند و خداوند نيز به الف آگاهي دارد و اينها هيچيک موجب جبر
انسان يا خدا نميشود .بدينترتيب ابنعربي ضمن عقيده به اعيان ثابته به هيچ عنوان اعتقاد به
جبر را برنميتابد .بدينترتيب با اينکه بر نظر خود در باب وحدت وجود و بحث تجلي و نيز اعتقاد
به اعيان ثابته پايبند است ،با جرئت تمام جبر را مردود ميداند« :الجبر ال يصح عند المحقق لکونه

ينافي صحة الفعل للعبد» (همان ،ج )42 :1و از همينرو است که مينويسد« :از سبق کتاب نترس .از
خودت بترس .چون سبق کتاب و علم حق به موجودات نيست مگر به همان نحو که بعداً در خارج
تحقق خواهد

يافت»2.

از طرف ديگر ،با عنايت به مباني ديگر ابنعربي نيز ميتوان نفي جبر را نتيجه گرفت که از
آن جمله است آفرينش انسان بر صورت حق .همانگونه که گذشت ،انسان در عرفان ابنعربي
جايگاه خاص و ويژهاي دارد .آفرينش او بر صورت و مثال خداوند و خالفت او از حضرت حق،
مريد و مختاربودن او را يادآوري ميکند .بهعالوه ،انسان ،کون جامع است .به اين معنا که مظهر
اسم «اهلل» بوده و به عبارتي ،مظهري براي جميع اسماء و صفات الهي است و دليلي نداريم تا دو
وصف «مريد» و «مختار» را از اين اسماء و صفات مستثنا کنيم.

 .1در فرهنگ قرآني تعبير ميشود به «کتب علي نفسه»؛ يعني خداوند بايد اينگونه عمل کند .چون خودش بر خود
چنين واجب کرده است .اين بايد فقط برابر سنت و روش او است .بار ارزشي ندارد ،بلکه بياني ناظر به هستيشناسي
است (يزدانپناه.)489 :1392 ،
« .2فال يخف سبق الکتاب عليه فانما يخاف نفسه فانه ما سبق الکتاب عليه ال العلم اال بحسب ما کان هو عليه من الصورة
التي ظهر في وجوده عليها» (ابنعربي ،بيتا الف ،ج.)16 :4
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از داليل ديگر ابنعربي براي نفي جبر ،اين است که قول به جبر ،مستلزم محال است .با اين
توضيح که ،اگر انسان از خود اختيار و ارادهاي در انجامدادن اوامر و ترک نواهي نداشته باشد ،کل
شريعت لغو خواهد بود؛ چراکه محال است خداوند حکيم ،کسي را امر به فعل يا نهي از عملي
کند ،در حالي که بداند او بر انجامدادن يا ندادن هيچ فعلي قدرت ندارد .به عبارتي «اگر کسي که
مخاطب شرع است هيچ ارتباطي با فعل خود نداشته باشد ،به او گفته نميشود که فعل را انجام
دهد .در اين صورت کل شريعت بازيچه خواهد شد» (همان ،ج .)659 :2او در اين باره (نفي جبر) از
ادراک حسي نيز غافل نميشود و معتقد است حس و وجدان آدمي گواهي ميدهد که خودش
فاعل امور اختياري است:
حقيقت اين است که انسان به صورتي آفريده شده که مقتضي تعلق وجود فعل به او است و
تکليف مؤيد آن است .ادراک حسي به آن گواهي ميدهد و همين نشانه قويتري است (همان،
ج.)604 :2

 .4ابنعربي و نفي تفويض
معتزله يا قائالن به تفويض در نظر خود جانب عدل الهي را گرفتند و چون تعذيب کسي را که از
خود اراده و اختياري نداشته باشد قبيح ميدانستند ،انسان را خالق و فاعل اصلي افعال خويش
دانستند و به تفويض اراده از جانب خدا به انسان حکم کردند .ابنعربي همچون جبر ،تفويض را
نيز انکار ميکند و خود اذعان ميدارد که انتخاب يکي از اين شقوق (جبر و تفويض) برايش دشوار
است .او ميگويد نميتواند خود را در تبيين خلق اعمال در يکي از اين دو طرف آزاد بگذارد
(همان .)204 :وي بهصراحت مذهب خود را در اين مسئله غير از اشاعره و معتزله و در عرض آنها
ميداند« :هوالء ثالثة اصنافا صحابنا واالشاعرة والمعتزلة» (همان ،ج.)211 :3

او با عنايت به مسئله وحدت وجود و تجلي و نيز بحث تجدد امثال ،تفويض را نفي ميکند؛
چراکه در نظر او همه هستي و از آن جمله انسان ،مظهر و شئون وجود واحد ربوبي هستند و از
خود استقاللي ندارند .در نظر او ،هرچند کثرات ،موهوم نيست ،اما او به هيچ عنوان وجود استقاللي
براي آنها در نظر نميگيرد و چون وجود انسان وجودي وابسته و غيرمستقل است ،به طريق اولي
ارادهاش نيز نميتواند مستقل و حقيقي باشد .نزد ابنعربي انسان و همه ممکنات ديگر فقط با
لحاظ وجود وحداني حق است که موجودند و براي استمرار همين وجود وابسته نيز نيازمند افاضه
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دائم و مستمر حضرت حق هستند .او ديدگاه کساني را که افعال بندگان را فقط به خودشان
نسبت ميدهند نابينا ميداند (ابنعربي ،1427 ،ج.)513 :2
بدينترتيب ابنعربي جبر و تفويض را انکار ميکند؛ هرچند معتقد است قائالن هر يک داليلي
عقلي و نقلي براي نظر خويش دارند .او معتقد است هم اِسناد فعل به خدا و هم اِسناد آن به
انسان ،مستنداتي در کتاب خدا دارد ،و حقيقت امر در اين مسئله با کشف فهميده ميشود (همو،

بيتا الف ،ج .)604 :2اما اين حقيقتي که به قول ابنعربي فقط براي اهل کشف روشن ميشود
چيست؟ اکنون به بخش ايجابي نظر ابنعربي ميرسيم تا بر ما روشن شود که وي پس از نفي
جبر و تفويض چه نظري را برميگزيند و چگونه آن را تحليل ميکند.

 .5ابنعربي و آموزه امر بين االمرين
همانگونه که گفتيم ،موضع متکلمان اماميه و حکماي اسالمي در اين مسئله برگرفته از کالم
معصوم بوده که نه جبر و نه تفويض بلکه امر بين االمرين است .بدين معنا که افعال اختياري
انسان هم منتسب به خدا و هم خود انسان است .بدينترتيب که هم اختيار انسان و انتساب افعال
به او صحيح است و تکليف ،موجه و تعذيب و تنعيم انسان معنادار است و هم اختيار و اراده
حقتعالي محفوظ است و توحيد افعالي در عاليترين صورتش استوار ميماند .آنچه مهم است
نحوه تبيين و تحليل اين مسئله است .اکثر متفکران اسالمي در تحليل اين مسئله ،طرح فاعليت
طولي و مدلسازي فاعل قريب و بعيد را پيشنهاد ميکنند .بدين معنا که همانگونه که هستي و
وجود آدمي در طول هستي و وجود خداوند است ،اراده و اختيار او نيز چنين است؛ و همانگونه
که هستي او دائماً از سوي پروردگار افاضه ميشود ،قدرت و اختيار او نيز از همان جانب تأمين
ميشود .بدينترتيب افعال انسان هم به خود انسان مستند است؛ از باب اسناد فعل به فاعل قريب؛
و هم به خداي سبحان مستند است؛ از باب اسناد فعل به فاعل بعيد( 1براي نمونه نک :.قدردان قراملکي،

.)146-143 :1384
اين نحوه بيان هرچند مشکل را از جهات بسياري حل ميکند ولي توحيد افعالي را بسيار
کمرنگ ميانگارد؛ چراکه در اين طرح ،خداوند فقط فاعل بعيد است و با وسائط بسيار با اشيا در
 .1براي آگاهي بيشتر در اين باب نک :.اميني.1391 ،
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ارتباط است .اگرچه خدا در افعال اختياري انسان مؤثر است ولي نحوه تأثير او از دور و با وسائط
بسيار است .اين نگرش با رويکرد ابنعربي فاصله بسيار دارد.
نکتهاي که ما را به الگوي مد نظر ابنعربي پيوند ميدهد عبارت خود او است ،آنجا که
ميگويد« :تبيين مسئله خلق اعمال برايم دشوار بود تا آنجا که خداوند مرا با کشف به خلق
نخستين مخلوق ،آشنا ساخت و فهميدم که خلقت همه محدثات

چنين است» (ابنعربي ،بيتا الف،

ج.)204 :2

ويژگي منحصر به فرد خلقت مخلوق اول اين است که خداوند بدون واسطه به خلق آن ميپردازد
و به عبارتي خداوند فاعل قريب آن است .نکتهاي که ابنعربي از کشف آن به خود ميبالد اين
است که خداوند در هر موجودي و هر فعلي مستقيماً و بيواسطه دستاندرکار است .از طرفي او
از استناد افعال به انسان نيز ابايي نميورزد و در نتيجه هر فعل اختياري انسان را مستقيماً هم
به حق و هم به خلق نسبت ميدهد .اما چگونه؟
براي پاسخ به اين پرسش الزم است نقبي به هستيشناسي و انسانشناسي ابنعربي بزنيم و
مبناي الزم براي بحث را استخراج کنيم .در حقيقت ،براي توضيح اينکه چگونه ابنعربي فعل
واحد را هم به حق و هم به انسان نسبت ميدهد ناگزير از توجه به دو مبناي فکري او هستيم.
يکي وحدت وجود و ديگري نظري از او در باب انسانشناسي؛ که دومي متفرع بر اولي است.
 .1 .5ابنعربي و ساحت وجودي انسان
ابنعربي ريشه اختالف معتزله و اشاعره را در نگاه آنها به هستي ميداند .يعني تا وقتي نسبت انسان
و خدا در وجود ،مشخص نباشد ،نسبت آنها در فعل نيز نامشخص است و به قول چيتيک« ،مشکل
کالمي انتساب افعال به خداوند يا عبد هرگز نميتواند راهکار سادهاي داشته باشد .چون آن مسئله
سطح عميقتري از اين پرسش است که شيء در نسبت به خداوند چيست؟» (چيتيک.)392 :1389 ،
بنابراين ،براي روشنشدن نظر ابنعربي درباره افعال انسان بايد نظر او را درباره وجود انسان
بدانيم و از قضا ابنعربي اين وادي را که همان وادي وحدت وجود و تجلي است ،وادي «هو ال هو»
ميداند .به اين معنا که گفتيم بر مبناي وحدت وجود ،فقط يک وجود واحد داريم و کثرات ،شئون
و مظاهر آن وجود واحدند .در نظر ابنعربي ،همه کثرات و به عبارتي همه عالم ،موقعيتي برزخي
دارند .به اين معنا که برزخ ميان وجود و عدم هستند .منظور اين نيست که کثرات ،نه موجودند و
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نه معدوم؛ و بنابراين ،ابنعربي هم مثل معتزله به واسط ميان وجود و عدم ،که همان ثبوت است،
قائل باشد؛ بلکه منظور اين است که اين کثرات اگرچه به سبب آثارشان موجودند ولي در نگاه
وحدت وجودي ،فقط يک وجود حقيقي داريم و ماسواي وجودشان مجازي و غيرحقيقي است .اين
وجود مجازي و غيرحقيقي را ابنعربي به «نه موجود و نه معدوم» تفسير ميکند و آن را «هو ال
هو» مينامد .يعني به جانب کثرات که توجه کنيم اين کثرات را «هست» مييابيم و «هو»؛ و به
جانب آن وحدت حقيقي که نظر ميافکنيم اين کثرات« ،نيست» هستند و «ال هو» .اين است که
ابنعربي همه کثرات را «هو ال هو» ميداند و آنها را برزخ مينامد (ابنعربي ،1427 ،ج.)509 :7

انسان عالوه بر اينکه در اين ويژگي با همه کثرات ،مشترک است ،ويژگي خاصي هم دارد و
آن اينکه برزخ حق و خلق است و از اين جهت نيز «هو ال هو» خواهد بود .يعني از جهتي حق
است به اين معنا که تجلي او است و از خود هيچ ندارد و از جهتي حق نيست چون فقر محض
است .بنابراين ،انسان را ميتوان از دو جهت «هو ال هو» دانست و مابقي موجودات را فقط از يک
جهت .بقيه موجودات فقط برزخ ميان وجود و عدم هستند (البته به معنايي که گفتيم) و انسان،
هم برزخ ميان وجود و عدم است و هم برزخ ميان حق و خلق .ابنعربي بهصراحت به اين حيث
برزخي اشاره ميکند (همان ،ج.)37 :4

نظير اين حالت برزخگونه در افعال انسان نيز هويدا است ،بدينترتيب که همانگونه که وجود
انسان ،حالت بينابيني و برزخگونه دارد ،فعل او نيز که مترتب بر وجودش است و متأخر از آن
(تأخر رتبي منظور است نه تأخر زماني) ،حالت بينابيني و برزخگونه دارد .يعني از جهتي مستند
به خودش است و از جهتي ديگر مستند به خودش نيست .يعني فعل اختياري انسان نيز همچون
وجودش حيثيتي «هو ال هو» دارد .از جهتي منتسب به خودش است (هو) و از جهتي غيرمنتسب
به خود (ال هو)« .کساني که بصيرت نافذ دارند معموالً ميپذيرند که شيء هو ال هو است اما
کساني که نميتوانند معرفت کاملي از اين موقعيت به دست آورند يکي از «هو» يا «الهو» را
تأييد خواهند کرد» (چيتيک.)392 :1389 ،
انحراف اشاعره و معتزله نيز از همين جا است .اشاعره فقط به جهت «ال هو» توجه کردهاند و
افعال را به خدا منتسب ميکنند و معتزله نيز فقط به جهت «هو» توجه کردهاند و افعال را به انسان
نسبت ميدهند .اولياي الهي که به قول ابنعربي صاحب کشف و اهل بصيرتاند تمام حقيقت را
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شهود کردهاند (ابنعربي ،بيتا الف ،ج .)604 :2اشاعره و معتزله ،هر کدام فقط بخشي از حقيقت را ديدهاند
و نديدن تمام حقيقت خطايي بزرگ را براي آنها رقم زده است .ديدن بخشي از حقيقت ،رؤيت فيل
را در حکايت مولوي يادآور ميشود که ديدن پارهاي از حقيقت و غفلت از همه آن ،در مجموع،
قضاوت و حکمي خطا را عايد فاعل شناسا ميکند .ابنعربي منطق «هو ال هو» را در نگاه قرآني نيز
تجربه ميکند .آنجا که آمده است« :و ما رميت اذ رميت  .»...او ميگويد مطابق با اين بخش از آيه،
انسان هم فاعل هست و هم نيست و بنابراين انتساب فعل به عبد دوجنبهاي است (همان ،ج.)213 :4
اين منطق «هو ال هو» را در تحليل افعال انسان ميتوان به معناي تحتاللفظي ،امر بين االمرين
دانست .يعني موضعي بين جبر و اختيار 1.اکنون به قدر فرصتي که تا پايان نوشتار باقي است به
تحليل ابنعربي از چگونگي انتساب همزمان فعل به حق و عبد ميپردازيم.
 .2 .5ابنعربي و نسبت فعل به خدا و انسان
در بيان چگونگي اين انتساب ،کالم ابنعربي مختلف است .او گاهي ايجاد فعل را به حق ،و ظهور
و نسبت آن را به عبد ميداند (همو ،1427 ،ج .)501 :4گاهي نقش حق را فاعليت و نقش عبد را
قابليت ميداند« :فکلّما يحصل من التجلّيات واالحوال العارضة علي الموجودات منّا بحسب الفاعلية و منهم

بحسب القابلية» (قيصري .)809 :1386 ،گاهي هم فاعل را حق و عبد را ابزار وقوع فعل ميداند.
بدينترتيب که خداوند فاعلي است که فعل خود را با اسباب و آالت انجام ميدهد .او در نظام اين
عالم ،تمسک به اسباب را گريزناپذير دانسته و نقش خلق را فقط از جنس سبب و واسطه ميداند
(ابنعربي ،بيتا الف ،ج )382 :1و حتي گاهي در تعبيري دقيقتر ميگويد خدا فعل را نزد اسباب انجام
ميدهد و نه با اسباب« :انّ اهلل يفعل عندها ال بها» (همان ،ج .)471 :2انحصار فاعليت در خدا تعبير
ديگري است که به فراواني در فتوحات به چشم ميخورد .ابنعربي به بهانههاي مختلف ،کالم را
به فعل خدا و انسان ميرساند و نداي «ال فاعل اال اهلل» سر ميدهد

(همان ،ج 350 :1و  499و  730و

 .1از آنجا که اين اصطالح بر مبناي احاديث معصومان (ع) به منابع فکري حکماي اسالمي راه يافته ،جاي اين بحث
هست که موضع ابنعربي در اين خصوص تا چه حد به مضامين روايي بحث حاضر نزديک است ،که البته نوشتار
مذکور داعيه پرداختن به اين بحث را ندارد.
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ج .)644 ،285 ،209 :2او در اين زمينه تا آنجا پيش ميرود که ميگويد اگر شرور هم وجودي بود
بايد خدا را موجد آن ميدانستيم .زيرا فاعلي

جز خدا نداريم (همان ،ج.)528 :3

ابنعربي بر مبناي وحدت وجود ،هر عين و هر حکمي را که در وجود وارد شود ،فعل و حکم
خدا ميداند .لذا معتقد است فعلي جز فعل او و حکمي جز حکم او نداريم و در نتيجه فاعل و
حاکمي جز خداوند در عرصه هستي وجود ندارد« :کلّ ما دخل في الوجود من عين و حکم هلل تعالي ال

لغيره  ...اذ ال فعل اال هلل و ال فاعل اال اهلل و ال حکم اال هلل و ال حاکم اال اهلل» (همو ،1427 ،ج .)518 :4او بر
اين اساس ،در همه افعال ،حتي افعال اختياري انسان ،خدا را فاعل و موجد ميداند .ليک در نظر او
برخي اعيان و وجودات به گونهاي هستند که قائم به ذات نميتوانند ايجاد شوند؛ بلکه الزم است به
غيري قيام داشته باشند .او از اين امور به نماز ،روزه و جهاد مثال ميزند و ميگويد نماز ،جز در
نمازگزار ،صوم جز در صائم و جهاد جز در مجاهد تحقق نمييابد .بدينترتيب نقش مصلي ،صائم و
مجاهد را ظهور و تجلي نماز ،روزه و جهاد ميداند .وي خدا را فاعل و موجد ،و عبد را قابل و مظهر
فعل ميداند و از اينرو نسبت فعل را به عبد صحيح و بدون اشکال ميبيند (همان.)501 :
ابنعربي با الهام از آيه «افمن هو قائم علي کل نفس بما کسبت» ،هر نفسي را با جميع اعمال و
مکتسبات ،قائم به خدا دانسته و آيه را شاهدي بر قيام همه افعال عباد به حضرت حق ميداند.
در نظر او ،همه افعال ،فعل خداوند است؛ ليک خدا پرده و حجابي وسيع وضع کرده است به نام
«اکوان»؛ که اين حجاب سترگ مانع رؤيت فاعليت الهي ميشود .او در آيه «ان ربک واسع المغفرة»،
«مغفرت» را در معناي لغوياش به کار ميبرد و از آن ،پوشش را ميفهمد و خدا را در پس اين
پوشش وسيع ،فاعل همه افعال هستي ميداند (همان.)261 :

بنابراين ،بايد گفت ابنعربي در افعال انسان هم نقش حق و هم نقش عبد را محفوظ ميدارد
و به اين ترتيب موضع خود را از اشاعره و معتزله جدا ميکند .او با وجود اينکه از «ال فاعل اال اهلل
و ال مؤثر اال اهلل» سخن ميگويد ،با محترمشمردن نقش عبد در اين افعال ،اوامر و نواهي و ثواب
و عقاب شرعي را موجه ميداند .بدينترتيب اگرچه ظاهر عبارات ابنعربي متفاوت و متنوع است
ولي در مجموع ميتوان چنين گفت :افعال اختياري انسان از حيث ايجاد و فاعليت و مؤثريت،
حقيقتاً منسوب به خدا است و نقش عبد ،قابليت ،ظهور و اتصاف به اين افعال است .به تعبير
ديگر ،ميتوان گفت فاعل و موجد و مؤثر حقيقي خداوند است و عبد فقط نقش اعدادي و
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فراهمکردن شرايط را به عهده دارد و فقط ميتوان او را فاعل يا موجد بالعرض والمجاز افعال
خويش دانست.
از آنجا که نه ابنعربي فيلسوف است و نه سخنانش فلسفه ،لذا هيچگاه در مقام تبيين فلسفي
بحث نيست .هرچند در عبارتي ،توحيد افعالي را توحيد عقلي و بالتبع ،حکم «ال فاعل اال اهلل» را
حکمي عقالني ميداند (همان ،ج ،)308 :3ولي تبييني عقالني براي مسئله مذکور به دست نميدهد.
بنابراين ،اگر مبناي عقالني حرف ابنعربي را بخواهيم بايد آن را از زبان مالصدرا بشنويم 1.او بر
مبناي وحدت وجودي که خود برهاني ميکند ،قاعده «بسيط الحقيقة» و «تشکيک در مظاهر» ،با
پشتوانهاي برهاني به آنجا ميرسد که فقط يک وجود حقيقي داريم و همه کثرات ،از جمله انسان،
مظاهر و شئون او هستند و وجودشان مجازي است .پس اکنون که انسان در وجودش چنين
است؛ حال و روز اوصاف و افعالش واضح خواهد بود .يعني همه اوصاف و افعال اين وجود مجازي
نيز مجازي خواهند بود .البته دقت شود منظور ،مجاز عرفاني است نه مجاز ادبي که به معناي
موهوم و تخيلي

باشد2.

بدينترتيب هر فعل انسان ،حقيقتاً و بيواسطه فعل حق است و مجازاً و باواسطه فعل خودش؛
و اين مطلبي است که در حکمت متعاليه زيربناي استداللي يافته است .البته اصل مدعا در کالم
عرفا ،بهخصوص ابنعربي ،مطرح شده است .ابنعربي در تمثيلي زيبا براي بيان نسبت حق و خلق
در افعال اختياري از مثال نور خورشيد و ستارگان استفاده ميکند و ميگويد ستارگان از خود
نوري ندارند ،بلکه نورشان محاط نور خورشيد است و در حقيقت آنها مظهر و مجالئي براي نور

 .1او بر اين مدعاي عرفاني ،براهيني اقامه ميکند که از آن جمله ميتوان به برهان صرافت اشاره کرد (شيرازي،
 .)33 :1378استفاده از قاعده «بسيط الحقيقة کلّ االشياء» و استدالل از طريق «وجود رابط معلول» ،دو طريق ديگري
است که او در برهانيکردن اين مدعا طي ميکند (شيرازي100 :1420 ،؛ همو64 :1382 ،؛ يزدانپناه-167 :1392 ،
.)206
 .2مجاز عرفاني يا مجاز عقلي برخالف مجاز ادبي مصحح عقالني نفساالمري دارد .از ديگر کاربردهاي آن در
موجودبودن ماهيات است .مجازبودن تحقق ماهيت از باب مجاز ادبي نيست که تخيلي و بدون منشأ خارجي باشد،
بلکه واقعيتي در نفساالمر هست که عامل نسبتدادن وجود به ماهيت ميشود ولي خارجيبودن ماهيت به نحوي
است که نميتوان به طور حقيقي مفهوم وجود را بر آن حمل کرد (يزدانپناه177 :1392 ،؛ و نک :.شيرازي ،اسفار،
ج.)87 :1
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خورشيدند .اما حواس انسان حکم ميکند که نور متعلق به ستارگان است .همينطور هم افعال
عبد در حقيقت ظهور و تجلي فعل خداوند است و آنها از خود قدرتي ندارند ،بلکه قدرت آنها
مظهر و مجالي قدرت حق است؛ قدرتي که از لحاظ شدت و عظمتش قابل رؤيت و مشهود نيست
ولي عقل به آن گواهي ميدهد .چنانکه نور خورشيد چنان است .يعني از لحاظ شدت و
گستردگياش نامشهود است (همو ،1427 ،ج.)545-544 :4

در نگاه سطحي و غيرعميق است که به نظر ميرسد فعل ،متعلق به عبد است؛ در حالي که
فعل حقيقتاً متعلق به حق است و عبد فقط مظهر آن است .فقط موحد است که با ديد عميق
شهودي در همه افعال ،فاعليت خدا را ميبيند و به قول ابنعربي« :والموحّد في االفعال يري انّه ال

فاعل اال اهلل» (همو ،بيتا الف ،ج .)491 :3او عبد و قدرت او را هيچ و پوچ و توهم نميداند ،بلکه قدرت
او را رقيقهاي از قدرت ميداند که اصل و حقيقت آن نزد حضرت حق موجود است

(همو،1427 ،

ج .)544 :4نيز همانگونه که معتقد است حقيقت وجود واحدي ،هستي را پر کرده است که ماسوا
فقط سايه و مظاهر اين وجود حقيقي است ،به همين منوال در نظرش قدرت ،علم و اراده واحدي
در متن هستي حاکم است که ساير قدرتها ،علوم و ارادهها مظاهر و شئون آن هستند .پس
همانگونه که ماسوا وجودشان مجاز و بالعرض است ،قدرت و اراده و اختيارشان نيز مجاز و
بالعرض است .از اينرو است که اگرچه فعل اختياري عبد با نگاه وحدت وجودي هم به حق و هم
به عبد منتسب است ،اما اين انتساب به حق ،حقيقي ولي انتساب به عبد ،مجازي است!
بدينترتيب صحيح است که موضع عبد را براي انتساب فعل به او متزلزل و به عبارتي دائر
مدار نفي و ايجاب بگيريم .انتساب فعل به او از موقعيت «هو ال هو» برخوردار است و اين همان
تفسير ابنعربي از امر بين االمرين است؛ تفسيري که بر مبناي جهانشناسي او استوار است و با
تبيين صدرايي قرين شده است .واضح است که فهم حقيقت مدلي که ابنعربي براي تحليل اين
مسئله به دست ميدهد بهسادگي امکانپذير نيست .او خود معتقد است دريافت باطن و حقيقت
اين امر به سرگشتگي و حيرت ميانجامد؛ حيرتي که نشان از شهود حقيقت دارد و جالب اينکه
اين ارتباط به قدري لطيف و دقيق است که خود حيرت را نيز رهسپار ديار تحير ميکند« :فحارت
الحيرة ( »...همو ،بيتا ب.)12 :
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بدينترتيب در نظر اهل معرفت ،حق در فعل عبد متجلي ميشود .عرفا با استناد به حديثي
مشهور 1از قرب نوافل و فرائض سخن ميگويند و ارتباط حق و خلق را در لطيفترين صورت
ممکن به تصوير ميکشند .قرب فرائض ،مرتبهاي است براي عارف ،آنگاه که به مرتبه فناي ذات
ميرسد و بقاي به حق مييابد .در اين حالت ،عبد گوش و چشم و دست حق ميشود .يعني
انسان ديگر از ميان برخاسته و اين خدا است که با انسان ميبيند ،ميشنود و تصرف ميکند
(حکمت160 :1385 ،؛ قيصري .)351-350 :1386 ،بدينترتيب فاعل ،حق است و خلق ابزار ادراک .يعني
خدا است که ميبيند ،ميشنود ،ادراک ميکند و عبد به گونهاي فاني ميشود که خودي از او
باقي نميماند .مسلم است که اين مرتبهاي عمومي و همگاني نيست و در انحصار کملين است.
از اينها که بگذريم توجه به مفاهيم و اصولي در عرفان ابنعربي ضرورت دارد که اختيار را
براي انسان در واالترين و متعاليترين صورت آن ترسيم ميکند .همت عارف و کرامت ناشي از
اين همت ،از جمله اين امور است.
« .6همت» و «ترک همت» ،نقطه اوجي در اختيار انسان
ابنعربي از نيرويي در عارف به نام «همت» سخن ميگويد و آن ،مرتبهاي است که عارف به ميزان
مرتبهاش در کماالت و قربي که به خدا حاصل کرده صاحب سيطره و نفوذ در عالم ميشود .توضيح
اينکه ،عموم انسانها از لحاظ داشتن قوه خيال از خالقيت برخوردارند .يعني ميتوانند به خلق آن
چيزي بپردازند که اراده ميکنند .اما اين خلق براي عموم فقط در ساحت ذهن است ولي عارف
با همان خيال رشديافته که ابنعربي آن را همت مينامد ميتواند بنا به مرتبهاش در معرفت به
ايجاد و خلق در عالم خارج و مراتب مختلف آن بپردازد .بدينترتيب همت ،از جهت وجودي،
همان است که عارف با تمرکز بر آن به خالقيت ميپردازد .فقط آنان که عرفانشان قلمرو نظر را
درنورديده و قادر به تصرف در اعيان هستند بر اين کار توفيق دارند( 2قيصري.)632 :1386 ،
 .1اين حديث با مضامين قريب به يکديگر در منابع يافت ميشود (براي نمونه نک :.صدوق .)399 :1398 ،حديث از
اين قرار است« :و ما يتقري الي عبد من عبادي بشيء احب الي ممّا افترضت عليه و انه ليتقرّب الي بالنافلة ح ّتي احبّه
فاذا احببته کنت اذا سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به» (کليني ،1365 ،ج.)352 :2
 .2همت از جنبه معرفتي نيز مهم است ،به طوري که ابنعربي شناخت حقيقت هستي را در گرو همت ميداند:
«حقيقت هستي تنها به وسيله عبدي قابل شناخت است که همت به وي عطا شده باشد» (ايزوتسو.)291 :1385 ،
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آنها با توجه قلبي و اعمال قدرت روحاني خويش ،دست به چنين خالقيتي ميزنند و واضح
است که اين خالقيت ،فقط مظهر و جلوهاي از خالقيت الهي است .به قول کربن ،عارف ،واسطهاي
است که قدرت خلاقه الهي از مجراي او ابراز و اظهار شده است (کربن .)337 :1384 ،بنابراين ،ميتوان
گفت همت در آدمي همان کند که اراده در خداوند« :اذا اراد شيئاً ان يقول له کن فيکون» (يس.)82 :

ابنعربي از مقولهاي به نام «کرامت» سخن ميگويد و آن را نتيجه همت عارف ميداند
(ابنعربي ،1427 ،ج .)547 :1او منزلگاه کرامت را در جوار منزل انبيا قرار ميدهد و اين مقام را
مخصوص اولياي الهي و افرادي ميداند که تابع رسول الهي هستند (همان)؛ و البته بسيارند عارفاني
که قدرت بر تصرف ،آن هم در مراتبي از هستي را واجدند ولي از لحاظ آنکه به مقام عبوديت و
تسليم رسيدهاند ،به جاي اعمال همت ،ترک همت کردهاند و از تصرف در خلقت حذر دارند و
اراده ترک تصرف کردهاند .نزد ابنعربي هرچه معرفت چنين انساني عاليتر شود ،از تصرف او به
وسيله همت کاسته ميشود (همو .)114 :1424 ،بدينترتيب همت و ترک همت ،دو مرتبه در عارف
است که قدرت سيطره و نفوذ عارف را هويدا ميسازد .ابنعربي به همين بسنده نميکند .نزد او
عارف حقيقي آن است که يقين کند خودش و ارادهاش ،تجلي اراده حضرت حق است و حتي به
خود اين اجازه را ندهد که اراده «ترک همت» کند؛ بلکه در ترک و فعل ،خود را تسليم خدا بداند!
مطلوبترين حالت انسان کامل ،طمأنينه و آرامش روحي با عمقي بيپايان است .او انساني آرام
است و به تسليم راضي است  ...انسان کامل کسي است که با داشتن نيروي عظيم روحي و
عاليترين معرفت از هستي ،درون خود تلقي اقيانوسي عميق و آرام را پديد ميآورد (ايزوتسو،
.)294 :1385

نتيجه
ابنعربي هرچند از لحاظ قرائت شتابزده از برخي مبانياش نظير وحدت وجود ،اعيان ثابته و
حاکميت تخلفناپذير آنها بر همه هستي محکوم به جبر است ،و به همين دليل هم برخي از

ظاهراً به نظر ميرسد همت ،همان خيال تقويتشده است که در عارف الهي به کار گرفته ميشود و نشان قوتش
اينکه حقايق را نهتنها در ساحت ذهن بلکه در خارج نيز بروز ميدهد؛ و به قول ابوزيد ،اين قوه خلاقه خيالي که نزد
عارف است همان چيزي است که ابنعربي نام «همت» را بر آن اطالق ميکند و مرادش نيرويي الهي است که در
قلب انسان کامل قرار دارد (ابوزيد.)203 :1998 ،
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شارحان و مفسران آثارش او را جبريمسلک دانستهاند ،ولي حقيقت اين است که با تکيه بر مجعول
نبودن اعيان ثابته و اينکه علم تابع معلوم است خود را از جبر تبرئه ميکند .مباني انسانشناسي او،
باألخص آفرينش انسان بر صورت حق و جامعيت انسان براي ظهور همه اسما و صفات خداوند و
خالفت الهي ،از شواهد او بر وجود اختيار و اراده در انسان است .از طرفي وي عقيده به تفويض
را برنميتابد و آن را خالف توحيد افعالي خداوند ميداند .او با توجه به تبيين صحيح وحدت
وجود و مسئله تجدد امثال ،تفويض اراده به انسان را نيز منتفي ميداند .بدينترتيب ابنعربي با
انکار جبر و تفويض به نظري بينابين معتقد ميشود.
ميتوان ديدگاه او را نوعي تحليل از آموزه امر بين االمرين دانست .حکماي اسالمي غالباً در
تبيين اين آموزه روايي از فاعليتهاي طولي کمک ميگيرند و در هر فعل اختياري خدا را فاعل بعيد
آن فعل ،و آدمي را فاعل قريب آن ميدانند .وحدت شخصي وجود ،ابنعربي را بر آن ميدارد که فعل
اختياري انسان را بتواند بيواسطه نيز به خداوند منتسب کند و حتي باالتر؛ يعني نهتنها خدا فاعل
حقيقي و بيواسطه براي فعل اختياري انسان محسوب ميشود ،بلکه اِسناد اين فعل به خود
انسان ،اِسنادي از باب مجاز عرفاني خواهد بود .به اين ترتيب بايد گفت در افعال اختياري انسان،
خداوند فاعل حقيقي و انسان فاعل مجازي است .عباراتي در عرفان ابنعربي به چشم ميخورد
که اختيار را براي آدمي در همسايگي ساحت ربوبي اثبات ميکند .همت عارف و ترک همت و
نيز اراده ترک اراده ،نمونهاي از اينها است.
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تحقيقات فرهنگي.
-

جرجاني ،مير سيد شريف ( ،)1325شرح المواقف ،تصحيح :بدرالدين نعساني ،افست قم :الشريف

الرضي.
-

جهانگيري ،محسن ( ،)1383محيي الدين ابنعربي ،چهره برجسته عرفان اسالمي ،تهران :نشر

دانشگاه تهران ،چاپ پنجم.
-

چيتيک ،ويليام ( ،)1389طريق عرفاني معرفت از ديدگاه ابنعربي ،ترجمه :مهدي نجفي افرا،

تهران :جامي.
-

حکمت ،نصراهلل ( ،)1385متافيزيک خيال در گلشن راز شبستري ،تهران :فرهنگستان هنر.

-

شهرستاني ،ابوالفتح محمد ( ،)1387الملل والنحل ،قاهره :چاپ سوم.

-

شيرازي ،محمد بن ابراهيم ( ،)1378المظاهر االلهية في اسرار العلوم الکمالية ،تصحيح :محمد

خامنهاي ،تهران :بنياد حکمت اسالمي صدرا.
-

ــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1382الشواهد الربوبية في المناهج السلوکية ،تصحيح و مقدمه:

مصطفي محقق داماد ،تهران :بنياد حکمت اسالمي صدرا.
العربي.

ــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1420المشاعر ،تصحيح و تعليق :اللبوني ،بيروت:
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صدوق (ابن بابويه) ،محمد بن علي ( ،)1398التوحيد ،قم :انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه

قم.
-

عفيفي ،ابوالعال ( ،)1380شرحي بر فصوص الحکم ،ترجمه :نصراهلل حکمت ،تهران :انتشارات الهام.

-

قاضي عبدالجبار ( ،)1422شرح االصول الخمسة ،تعليقه :احمد ابن حسين ابي هاشم ،بيروت:

دار احياء التراث العربي.
-

قدردان قراملکي ،محمدحسن ( ،)1384نگاه سوم به جبر و اختيار ،تهران :سازمان انتشارات

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
-

قونوي ،صدرالدين (،)1362

النصوص ،تصحيح :جاللالدين آشتياني ،تهران :مرکز نشر

دانشگاهي.
-

قيصري ،داوود بن محمود ( ،)1386شرح فصوص الحکم ،به کوشش :جاللالدين آشتياني ،تهران:

انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ سوم.
-

کربن ،هانري ( ،)1384تخيل خلاق در عرفان ابنعربي ،ترجمه :انشاءاهلل رحمتي ،تهران :جامي.

-

کليني ،محمد بن يعقوب ( ،)1365الکافي ،تهران :دار الکتب

-

مجتهدي ،کريم ( ،)1385فلسفه نقادي کانت ،تهران :اميرکبير ،چاپ چهارم.

-

مصباح يزدي ،محمدتقي ( ،)1391فلسفه اخالق ،تهران :سازمان تبليغات اسالمي.

-

يزدانپناه ،يداهلل ( ،)1392مباني و اصول عرفان نظري ،قم :مؤسسه آموزشيپژوهشي امام

خميني ،چاپ چهارم.

.

