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تشبیه و تنزیه نزد ابنعربی
تاريخ دريافت29/44/41 :

تاريخ تأييد29/9/5 :

علی شیروانی



تشبیه و تنزیه دو واژة متداول در فرهنگ اسالمی است ،اما ابنعربیی ببی
مبانی خاص خود ،بهویژه وحدت وجیود ،تسیییرت تیااه اا ار ارامیه مییدهید و
معرفت صحیح خدات تعالی را در جمع میار تشبیه و تنزیه مییابد و براساس این
الگوت معرفتی جدید به جمع میار نصوص به ظیاهر ناسیاارار دینیی در زمینة
اسماء و صسات خدات متعیال میی پیردااد در ایین ملالیه ،یمن تبییین دییدراه
ابنعربی در این باره لواام الهیاتی نظریه او تبیین میرردد

واژههای كليدی :تشبیه ،تنزیه ،ابنعربی ،عرفان اسالمی ،وحدت وجود.

 دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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طرح مسئله

تشبیه در لغت به معنای شبیه کردن ،شبیه دانستن و اعتقاد به شباهت دو چیزز
با یکدیگر است و تنزیه به معنای منزّه و مبرا کردن ،منزه و مبرا دانستن و اعتقزاد
به نزاهت و مبرا بودن چیزی از نقص و کمبود و مانند آن است .معنای اصطالحی
این واژه در الهیات کامالً با معنای لغزوی آن مزرتبا اسزت و ،در وا زا ،کزاربرد
خاصی از آن می باشد .در الهیات ،تشبیه به معنای شبیه کردن یا شبیه دانستن خدا
به مخلوق و اعتقاد به همانندی آن دو میباشد که به صورت نسبت دادن صزاات
ممکن به واجب نمود می یابد و تنزیه به معنای منززه و مبزرا دانسزتن خداونزد از
خلق و اعتقاد به نزاهت و مبرا بودن وی از همانندی با مخلو ات میباشد که بزه
صورت سلب صاات ممکن از واجب نمود مییابد.
در متون دینیِ مسلمانان ،در رأس آن رآن کزری ،،در مزوارد فراوانزی صزاات
مخلو ات به خداوند اسناد داده شده است ،مانند:
ی الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَا؛ خداوند بر تخت بر نشیته است (به)5 :
ی فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ؛ پس ،به هیر سیو رو ینیید انریا روت خداسیت

(بلره)115 :
ی یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ؛ دست خدا باالت دستهیات انیار (بیعیتیننیدرار بیا

پیامبر) است (فتح)11 :
ی وَ لِتُصْنَعَ عَلَى عَیْنِی؛ تا در برابر چشم من پرورش یابی (به)01 :

این بیل آیات گروهی ز هرچند اندک ز از متکلمان (مشبّهه ،مجسزمّه را کزه
گرایشها ی ظاهرگرایانه در مواجهه با متون دینی دارند به سزوی تشزبیه کشزانده
است ،تا آنجا که برخی از آنها خداوند را به صورت نوری از نورهزا ،بعیزی بزه
صورت انسانی جوان و بعیی به سیمای انسانی پیر تصور کردهانزد و او را دارای
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اعیایی مانند دست ،پا ،چش ،و گوش و اوصزافی از بیزل شزکل ،وزن و مکزان
دانسته اند .چنین بینشی از نظر فیلسوفان مسلمان و اکثر ریب به اتازاق متکلمزان
مردود دانسته شده است.
در برابر این متون ،نصوص فراوانی نیز وجود دارد کزه بزر تعزالی خداونزد و
نزاهت او از هرگونه شباهتی با مخلو ات تکیه می کند که از آن جمله اسزت آیز
«لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ»؛ چیزی مانند او نیست( .شورت )11 :هم فیلسوفان مسزلمان و
اکثر متکلمان با تکیه بر واعد عقلی به تنزیه روی آورده و نصوص دال بر تشزبیه
را تأویل بردهاند و برخی تا آنجا پیش رفتهاند که هر گونزه صزاتی را از خداونزد
سلب کردهاند و الهیاتی کامالً سلبی و تنزیهی را سامان دادهاند.
چالش عمده ای که در برابر این گروه وجود دارد حج ،انبوه نصوصزی اسزت
که دستِ ک ،ظاهر اولی آن تشبیه را تأیید میکند .تأویل و عزدول از ظزاهر اولیز
این همه نصوص امری است که پذیرش آن به دشواری امکانپذیر است.
ابنعربی و جمع میان تشبیه و تنزیه

دیدگاه ابنعربی را میتوان راهحلّی برای جما میزان ایزن نصزوص بزه ظزاهر
ناسازگار به شمار آورد که در پرتو آن ،ه ،نصوص تشبیهی و ه ،نصوص تنزیهی
جایگاه مناسب خویش را مییابد و بدون ارتکاب تأویل ،ظاهر اولی آنها پذیرفتزه
می شود ،بی آنکه خداوند از تعالی بیرون آید و در مرتب مخلوق بنشیند یزا تمزایز
میان خالق و مخلوق از میان رود و یا مخلوق از جایگاه خویش بزه درآیزد و بزه
مرتب خالق صعود کند.
ابن عربی به جما میان تشبیه و تنزیه ایل است و توحیزد راسزتین را در ایزن
جما می داند .البته ،باید توجه داشت که مقصود ابنعربی از واژۀ تشبیه و تنزیه با
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آنچه مراد متکلمان و فالساه است تااوت دارد .نزد آنان تشبیه عبزارت اسزت از:
اثبات صاات مخلو ات ،به ویژه امور جسمانی برای خداونزد ،و تنزیزه نازی ایزن
صاات از او ،در حالی که مقصود ابنعربی از تشبیه تقیید است و از تنزیه اطزالق
است .تنزیه نزد ابنعربی عبارت است از :تجلی حقتعالی برای خود و بزه خزود،
که در این مقام امری متعالی و برتر از هر نسبت و صاتی است و تشزبیه عبزارت
است از :تجلی خداوند در صور موجودات خارجی در عرص وجود.
فه ،د یق نظری ابن عربی دربارۀ جما میان تشبیه و تنزیه نیازمنزد آشزنایی بزا
اندیش او دربارۀ کل هستی اسزت .ابزنعربزی هسزتی را امزری واحزد ،مطلزق و
بینهایت میداند .این هستی مطلق ز که او آن را غیب مطلق مینامزد ز در مرتبز
ذات و سابق بر تجلی ذات به اسماء و صاات و پیش از تنزل به عوال ،جبروت و
ملکوت و ملک امری منزه از هر وصف و نسبت و نام و نشانی است .حق در این
مرتبه (مرتب ذات دور از دسترسِ هر عقل اندیشزندهای اسزت .او دررّ مججزوبی
است که هیچکس به حریمش راه نمییابد .این جنبز حزق مخازی و ناشزناخته و
ناشناختنی است و تنزیه نزد ابنعربی مربوط به همین جنبه است.
اما خداوند پیاپی تجلی کرد و در این تجلیات ،اسماء و صاات خود را اظهزار
نمود ،و اسماء و صاات نیز مقتییات خزود را آشزکار سزاختند و آن مقتیزیات
(اعیان ثابته نیز در عال ،خارج ظهور و بروز یافتزه ،دارای فزرد خزارجی شزدند.
بدینسان ،کثرت در عال ،جلوه کرد .نزد ابنعربی هم این کثرتها نمود و تجلزی
حقیقت وجود یعنی حیرت حق است .اگر آن وجود نباشد ،کثرات به کلی زایل
و الشیء مجض می گردند .از آنجا که وجود تنها از آن خداوند است و جز او در
دار هستی ز به معنای د یق کلمه ز چیزی نیست و هرچه هست جلوۀ او و تجلی
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اوست ،به یک معنا هر چه میبینی ،و هرچه در عوال ،وجود هست اسما و صاات
خداوند است (تشبیه  ،البته در مقام تجلی و ظهزور .امزا در مرتبز ذات ،هرگونزه
وصف و نعتی از او سلب میگردد (تنزیه .
نقصان معرفت اهل تنزیه

بنابر گزارش رآن کری ،،حیرت نوح ،زمانی که بتپرستی بزه اوج رسزیده
بود ،مردمِ خویش را با درت و وت به پرسزتش خزدای یگانزه فراخوانزد و بزه
توحید دعوت کرد .از نظر ابنعربی ،این دعوت دعوت به تنزیه است .گرایش بزه
شرک (کثرت بینی چنان در میان مردم نوح غالزب آمزده بزود کزه جزز بزا تأکیزد
یکجانبه بر توحید (وحدتبینی امکان بازگشت ایشان به راه مستقی( ،جما میان
تشبیه و تنزیه نبود« .حال و وضا آن مردم بتپرست ایجاب کرد کزه بزه تنزیزه
فراخوانده شوند و به توحید و تجرید متنبه گردند و ارواح مقدس را یاد آورنزد و
به معاد روحانی برسند .پس ،خدای متعال نوح را بزه حکمزت سزبّوحی مبعزو
فرمود تا دعوت به تنزیه و رفا تشبیه کند .بنابراین ،دعوت نوح به باطن اسزت و
نسبت آن به دعوت شیث چون نسبت دعوت عیسی بزه دعزوت موسزی اسزت».
(یاشانی)55 :1731 ،

اما از نظر ابن عربی ،خداشناسیِ مبتنی بر تنزیه مجض دیدگاهی نا ص است و
از این جهت ،با تشبیه صرف یکسان است .همان گونه که تشبیه صرف به معنزای
مجدود ساختن خداوند در مظاهر است و با اطزالق کامزل ذات الهزی ناسزازگار
است ،تنزیه مجض نیز موجب طا ارتباط خداوند با مظاهر و تعطیزل آن ذات از
تجلی و ،درنهایت ،تقیید آن ذات مبرا از هر تقییدی به ید اطالق است:
اعلم أَیّدک اهلل بروح منه أَرّ التنزیه عند أَهل الحلای فیى الرناب اإللهى عین
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التحدید والتلیید ،فالمنزه إمّا جاهل و إمّا صاحب سوء أَدب (ابینعربیی:1711 ،
)16
بدار ی خداوند تو را به وسیل روحی اا خود تأیید یند ی یه تنزیه نیزد اهیل
حلای  ،در پیشگاه خداوند ،عین تعییین حید و دیید ]بیرات حریرت حی [ اسیت
بنابراین ،تنزیهیننده یا نادار است یا جانب ادب را پاس نداشته است

توضیح این عبارت ابنعربی ،بنابر گات شارحان فصوصالحکیم ،آن اسزت کزه
تنزیه یا از نقایص امکانی است یا ه ،از نقایص امکانی و ه ،از کماالت انسزانی،
که هر دوی آن نزد اهل کشف و شهود موجب تجدید و تقیید جناب الهی است،
زیرا کسی که حق را اینگونه تنزیه میکند او را از همز موجزودات جزدا کزرده،
ظهور او را به برخی از مظاهرش ،که مقتیی تنزیه است ،منجصر مزیسزازد و از
دیگر مظاهر ،که مقتیی تشبیه است ،مانند حیات و عل ،و اراده و درت و سما
و بصر ،سلب می کند ،در حالی که هم موجودات در همز شزنون خزود مظزاهر
حق اند و حق در ایشان و بر ایشان متجلی است ،یعنی این خداوند اسزت کزه در
نقاب صور کائنات ظاهر گشته و در حجاب تمثال مکوّنات تجلزی کزرده اسزت.
(خوارامی 117 :1716 ،ی 110؛ دیصرت)096 :1735 ،

حاصل سخن آن است که تنزیه الف از ب به معنای تمزایز آن دو از یکزدیگر
است ،و تمایز دو امر از یکدیگر به سبب صاات خاصی است که در یکی هسزت
و مقابل آن صاات در دیگری یافت میشود .ازاینرو ،تنزیه الف (هرچه باشد از
ب (هرچه باشد مستلزم مقید بودن الف به صات یا صااتی خزاص و ،درنتیجزه،
مجدود بودن او به حد یا حدودی ویژه است .آنکس که حیرت حق را از همز
امورِ مقیّد منزه میدارد و هرگونه تقییدی را از او سلب میکند ،در وا ا ،او را بزه
یدِ اطالق مقید کرده و در این حد ،مجدود دانسته است( .یاشیانی )55 :1731 ،از
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این رو است که تنزیه نزد اهل حقایق عین تجدید و تقیید در جناب الهی است.
نزد ابن عربی ،تأمالت عقالنی صرف دربارۀ خداوند ،که راه فیلسزوفان اسزت،
انسان را به ورط تنزیه میرساند .از نظر او ،فیلسزوفانی کزه خزود را از شزریعت
جدا ساخته اند و ،در نتیجه ،از وحی بیبهره مانده اند ،آنان که جنب آشکار و بعزد
تشبیه را منکر گشته اند ،در زمرۀ نادانان به حقایق هستیاند( .ابنعربی)16 :1711 ،

اما متکلمانی که داعی پیروی پیامبران و بهرهمندی از وحی الهی را دارند و ،با این
همه ،جانب تنزیه صرف را میگیرنزد ،هماننزد معتزلزه ،مرتکزب اسزائ ادب نیزز
گشتهاند ،زیرا با وجود تأکید فراوان آیات الهی بر جنب تشبیه خداوند ،آن را انکار
کرده و خدا و پیامبرانش را تکذیب نمودهاند:
فاللامل بالشرایع المؤمن إذا نزّه و ودف عند التنزیه و لم یَیرَ یییر ذلیق فلید

أَساء األدب و أیذب الح ّ و الرّسل صلوات اهلل علیهم و هو الیشعر (همار)
بنابراین ،ییی یه پیرو شریعت و مؤمن به ار است ،هرراه خداوند را تنزییه
یند و به همین اندااه بینده نماید و جز ار را نبیند ،جانب ادب را پیاس نداشیته
وح و فرستادرانش ی صلواتاهللعلیهم ی را نادانیته تکذیب یرده است

زیرا خداوند به وسیله پیامبرانش خود را حیّ و یّوم و سمیا و بصیر توصیف
کرده است.
نقصان معرفت اهل تشبیه

همان گونه که تنزیهِ صرف معرفت نا ص به بار مزیآورد ،تشزبیه مجزض نیزز
موجب مجرومیت از معرفت کامل به حقتعالی است .کسی که حق را فقا تشبیه
کرد و در مقام تنزیه او برنیامد نیز او را مقید نمود و مجدودش سزاخت و وی را
نشناخت( .ابنعربی)19 :1711 ،؛ اهل تشبیه حزق را در تعینزات جلزوههزای حزق
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مجصور میسازند ،و هرچه در حدی مجصور باشد و از آن فراتر نرود خلق است
نه حق.
بر این نکته باید پای فشرد که حق ،نزد ابن عربی ،برابر با هم عال( ،تعینزات
نیست .به گات کاشانی ،مجموع حدود ز هرچند غیرحزق نیسزتند ز عزین او نیزز
نیستند ،زیرا حقیقت واحد ،که ظاهر در هم تعینات است ،با مجموع خزودِ ایزن
تعینات متااوت است( .یاشانی 53 :1731 ،ی  )56ازاینرو ،آنان که وحدت وجزود
ابنعربی را با نظری «همهخدایی» iز به معنای «اعتقادی دینی یا نظریهای فلسزای
مبنی بر اینکه خدا و جهان یکی هستند» ز یکی دانستهاند اشتباه بزرگزی مرتکزب
شده اند .اعتقاد به همه خدایی ،به معنای یاد شده ،همزان سزقوط در ورطز تشزبیه
مجض است که جانب تعالی و تنزیه حق را فرومیگذارد .در این دیدگاه ،جهزان
نهتنها غیرحق نیست بلکه عین آن است و حق نیز جز جهان نیست.
معرفت کامل

چنانکه گذشت ،معرفت کامل به حقتعالی مقتیی جما میان تنزیزه و تشزبیه
است .در این جما ،که مبتنی بر تجرب عرفانی انسان کامل است ،عزارفْ هسزتیِ
واحد حق تعالی را در آین اشیا و حزواد

مشزاهده مزیکنزد و در همز کثزراتْ

وحدت را مینگرد .به گات موالنا در مثنوی:
گزززاه خورشزززید و گهزززی دریزززا شزززوی

گززاه کززوه ززاف و گززه عنقززا شززوی

تو نزه ایزن باشزی نزه آن در ذات خزویش

ای برون (فزون از وه ،ها وز بیش بیش

 ...از تززو ای بززینقززش بززا چنززدین صززور

هزز ،موحّززد هززز ،مشززبّه خیززره سزززر

(مولوت :1711 ،ابیات  50ی )53
i. pantheism.
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در نگاه چنین کسی ،هم هستی نمایانگر صاات خدای ذوالجالل اسزت ،کزه
ه ،او هست و ه ،او نیست:
فمزا أَنززت هززو بززل أَنززت هززو و تززراه فززز

عززززین ارمززززور مسززززرّحاً و مقیّززززداً

(ابنعربی)515 :1711 ،

میمون این بیت ،بنابر توضیح یصری ،آن است که تو خدا نیسزتی بزه دلیزل
تقید آشکار و امکان و نیازمندیات به او ،بلکه تو او هستی ،زیرا تو ز در حقیقت
ز عینِ او و هویت او میباشی کزه بزه صزاتی از صزاات در مرتبزهای از مراتزب
وجودش تجلی کرده است و تو حق را در عین اشیاء در حالی که برحسب ذاتش
مطلق و برحسب ظهورش در صاتی از صااتش مقیزد اسزت ،مشزاهده مزیکنزی.
(دیصرت)515 :1735 ،

اما اگر چنین است ،چرا پیامبرانی چون نوح تنها به تنزیه فرامیخواندند و از

تشبیه بازمیداشتند؟ ابنعربی کالمی ماصل در این باره در فصوصالحکم دارد کزه
حاصلش این است :دأب پیامبران آن بود که تنزیه را با صراحت بگویند و تشزبیه
را برای اصجاب سرّ و ارباب لوب در حجاب بگذارند .البتزه ،سزخن او دربزارۀ

نجوۀ دعوت نوح عتابآلود است که میگوید :مردم دعوت نزوح را از آن رو
نپذیرفتند که او به تنزیه صرف فرامیخوانزد و اگزر او تشزبیه را بزا تنزیزه درهز،
آمیخته بود ،او را اجابت میکردند( .ابنعربی)31 :1711 ،

از نظر ابنعربی ،جما میان تشبیه و تنزیزه بزه بهتزرین شزیوه در زرآن کزری،
صورت پذیرفته است ،حتی آی «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ» ز که در مقام تنزیه بدان استناد
میشود ز متیمن تشبیه است ،که اگر «ک» زاید نباشد ،اثبات مثل برای خداونزد
میکند ،که این تشبیه است و ذیلِ آن ،که سمیا و بصزیر را در خداونزد منجصزر
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می سازد« :وَهروَ السَّمِیار البَصِیر» ،تنزیه خواهد بود و اگر زایزد باشزد ،ابتزدای آیزه
تنزیه و ذیل آن تشبیه خواهد بود:
دال اهلل تعالی «لَیْسَ یَمِثْلِهِ شَیْءٌ» فنزه« ،وَهُوَ الیَّمِیعُ البَصِییرُ» فشیبَّه و دیال

تعالی «لَیْسَ یَمِثْلِهِ شَیْءٌ» فشبه و ثنّی« ،وَهُوَ الیَّمِیعُ البَصِیرُ» فنزّه و افرد (همار)
خدات متعال فرمود« :چیزت مثل او نییت» ،پس ،تنزییه ییرد ،و ]ادامیه داد[

«و او است شنوات بینا» ،پس ،تشبیه یرد و فرمود« :چیزت مانند مثل او نییت»
پس ،تشبیه یرد و تثنیه نمود ] یعنی عیالوه بیر خیود ،مثیل خیود را نییز موجیود
دانیت انگاه در ادامه فرمود« [:و او است شنوات بینا» پس ،تنزیه یرد و یکیی
دانیت ]یعنی موجود بینا و شنوا را منحصر در خودش دانیت[
منشأ حیرت

جما میان صاات دوگانه ای مانند ظاهر و باطن ،اوّل و آخر ،دی ،و حاد

و

حق و خلق در کلمات ابنعربی بر همین اساس صورت میپذیرد .اگر تجلزی بزا
ماهوم خاصی که ابزنعربزی از آن اراده کزرده اسزت ،جزایگزین ماهزوم خلزق و
آفرینش شود ،آنگاه خواهی ،فهمید که هم هستی این وصف را دارد که او هست
و او نیست .این همان جما میان تشبیه و تنزیه است و همین است که منجزر بزه
حیرت میگردد .به عقیدۀ ابنعربی« ،مو ف صجیح ،که تلایزق تنزیزه و تشزبیه را
دربردارد ،آن است که واحد را در کثیر و کثیر را در واحد دیده ،یا واحد را کثیزر
و کثیر را واحد ببینی .،این دریافزت از ایزن دوگونزه تلایزق متغزایر را ابزنعربزی
«حیرت» مینامد .بدین ترتیب ،این حیرتی متافیزیکی است ،زیرا انسان بزه وسزیل
طبیعتِ آنچه در جهان میبیند از اینکه هستی را واحد بداند یا کثیر وامانده است».
(ایزوتیو)69 :1736 ،
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ابنعربی معتقد است حقیقت در اطالق خود نه تعقزل مزیشزود و نزه تزوه،؛
ادراکِ آن همان حیرت در آن است ،چنانکه در حدیث آمده اسزت« :العجزز عزن
درک اإلدراک إدراک»؛ ناتوانی از درک ادراک خود نوعی ادراک است .البته ،او از
این حیرت در مراتب گوناگونی سخن میگوید.
حیرت عا الن مرتب نا ص سرگشتگی است ،برخالف حیرت عزارف کزاملی
که لب خود را از هم علقهها و عال هها و گرایشهزای دنیزوی تهزی کزرده تزا
هستی در آن جلوه نماید و وحدت را در کثرت و تنزیه را در تشبیه درک کند .در
این مقام ،حیرت عبارت اسزت از دگرگزون شزدن دل ،همزراه تنزوع حقیقزت در
صورتهای مختلف آن ،یعنی ادراک ثبات در تنوع و تنوع در ثبات.
از نظر ابنعربی ،تنها لب عارف است که میتواند این تنوع را ادراک کند ،اما
عقل تنها از زاوی مااهی ،ساخت خود به حقیقت مینگرد .ازاینرو ،همواره در پی
تقیید و منجصر ساختن حق در چارچوب مااهی ،ساخته و پرداخته خود است:
عارف یامل خدا را در هر صورتی یه بدار ترلی یند و در هر صورتی ییه
بدار دراید میشناسد و ییرعارف او را نمیشناسد ،مگر در صورت معتلد خیود
و چور ح در ییر ار صیورت ترلیی نمایید ،منکیر ار مییریردد ایین امیر اا
دشوارترین امور در دانش الهی است اختالف صورتها به چه باامیریردد ،اییا

به خود او در خودش؟ (ابنعربی ،الفبیتا)193/0 :

ابن عربی در اینجا دربارۀ تجول الوهیت و تبدل آن در صورتهزای باورهزا و
شناختها سخن میگوید .اما باید توجه داشت که این تجول مربزوط بزه مزدرِک
است ،نه مدرَک .مدرَک ،که حق است ،امری ثابت و دگرگونیناپذیر اسزت .ایزن
حقیقت در عال ،مثال ز که برزخی میان حقایق جسزمانی و غیرجسزمانی اسزت ز
صورتهای گوناگون بر تن کرده ،جلوههای متکثری مییابد .ذات ایزن حیزرت
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است که این تجلیات را به دست میدهد «که به وسیل آنها معانی با صورتها به
نجوی جداییناپذیر پیوند یابند»( .همو ،ب بیتا)16 :
تجلیات گوناگون خداوند در قلب عارف

یکی از عناصر اصلی در اندیش ابنعربی مسنل تجلی اسزت .تجلزی خداونزد
ه ،در جهان بیرونی صورت میپذیرد و ه ،در لب عارف .ابنعربی برای تبیزین
دیدگاه خود دربارۀ «خدای ساخته در باورداشتها» تجلیات الهی را با لب انسان
عارف پیوند میزند.
از نظر او ،حق جز در خالل تیادِّ ه،زمان ابل درک نیست ،که در غیزر ایزن
صورت ،در ورط تقیید به اعتقادی خاص گرفتار شده ،منکر خدای تجلییافته در
غیر آن خواهی ،شد( .ابنعربی )33 :1711 ،ایزنجمزا اضزداد اسزت کزه موجزب
حیرت و سرگشتی آدمی می گردد ،که خدا را در عین حال که ظاهر اسزت بزاطن
بداند و در همان حال که واحد است کثیر بشمارد و در همان حزال کزه صزاحب
جالل است دارای جمال بداند ،بلکه جمالش را موجب اجالل و جاللش را سبب
انس .اشیاء بی شمار که به وضوح از یکدیگر متمزایز و متازاوتانزد و برخزی بزا
برخی تقابل آشکاری دارند ،در عین حال ،امر واحدی را تشکیل میدهند .آگاهیِ
این امر ذهن آدمی را در ورطهای از حیرت سرگردان میسازد.
رهایی از حیرت

از نظر ابنعربی ،این حیرت هنگامیکه عارف در تجرب عمیق عرفانی خویش
به ژرفای هستی ناوذ مزیکنزد و وحزدت وجزود را شزهود مزینمایزد ،برطزرف
میگردد ،زیرا دلیل حیرت تارق نظر است.
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فما ثمّ االّ حیرۀ لتسرق النظر ،و من عرف ما دلناه لمیَحُر (همار)36 :
پس ،انرا چیزت نییت جز حیرت یه سبب ار تسرق نظر است ]ییه اا ییق
سو ،وحدت و اا سوت دیگر ،یثرت را مشاهده مییند[ و هریس به انچه رستیم
معرفت یابد ،متحیر نخواهد شد

توضیح مطلب آن است که و تی عارف حجابهای ظلمانی و نورانی را کنزار
نهاد و مراتبی از هستی را در سیر صعودی ،یکی پس از دیگری ،پیمود و به بجزر
بیکران الوهیت راه یافت و واحد را فارغ از کثرتهای خزارجی شزهود نمزود و
شناخت ،در بازگشت به عال ،کثرات ،هرچه را مشاهده کنزد صزورت آشزنای آن
واحد جمیل و جلیل را در او خواهد شناخت .در مثال ،او همچون کسی است که
صاحب صورتی را از نزدیک دیده و شناخته و با او انس یافتزه اسزت ،آنگزاه ،در
برابر آینههای گوناگونی رار می گیرد که هرکدام برحسزب ویژگزیهزای خزاص
خود تصویری از آن چهره به او ارائه میدهد :آین کوچک تصویر کوچک و آینز
بزرگ تصویر بزرگ ،آین زرد تصویری زرد ،و آین رمز تصزویری رمزز و آینز
مجدب تصویری کشیده ،و آین مقعر صورتی خمیده و  . ...او با هزاران صزورت
گوناگون و مختلف و ناسازگار روبهرو است ،اما چون مجبزوب را در ورای ایزن
صورت ها دیده است ،با مشاهدۀ آن صزور بزه راحتزی چهزرۀ آشزنای دوسزت را
میشناسد و هم صورتها را تصدیق میکند و در هم آنها او را میبیند.
سالک در مرتبه ای از تجرب عرفانی (مقام توحید ذات الهزی را آینزه و عزال،
طبیعت را صورتهای گوناگونی میبیند که در آن آینه تصویر شدهانزد ،بزیآنکزه
هیچ تعدد و تکثری در آن ذات پدید آورند ،که آینزه واحزد اسزت و صزورتهزا
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گوناگون .اما در مرتبهای دیگر (مقام تجقق  iهریک از اشیای خارجی را بهمثابزه
آینهای میبیند که ذات حق را مینمایاند که آینههای متکثرند ،اما همه یک چیز را
نشان میدهند:
فعالم الطبیعۀ صور فیى مراۀ واحدۀ ،البل صورۀ فیى مرایا مختلسۀ

بنابراین ،عال ،طبیعت صورتهایی در یک آینه است ،بلکه صزورت یگانزهای
در آینههای گوناگون است( .همار)
نتیجهگیري

«وحدت وجود» هست اصلی اندیش ابنعربی است .او حقیقت توحید اسالمی
را در همین آموزه مییابد و بر پای آن منظوم فکری خویش را سامان میدهزد و
به تاسیر و تأویل متون دینی میپردازد .جما میان تشبیه و تنزیه ،با تاسیر خاص
ابنعربی از آن ،بر همین اساس پایزهریززی شزده اسزت و نززد عارفزانِ وحزدت
وجودی رواج یافته است .بر پای این نظریه ،نهتنها صزاات مخلزوق بزه خداونزد
اسناد داده میشود ،بلکه خداوند خود همان مخلو ات است ،البته ،در مقام ظهزور
و تجلّی (تشبیه  .درعین حال ،ذات خداوند نزهتنهزا از صزاات مخلزوق بلکزه از
هرگونه وصف و توصیای مبرا است و ،درنتیجه ،همواره ناشزناخته و ناشزناختنی
با ی میماند (تنزیه  .از نظر ابنعربی حقیقت توحید همین است.
هرچند تأویلها و تاسیرهای ابنعربی از برخزی نصزوص دینزی مجزلّ تأمزل
است و جای نقد و بررسی دارد ،برای تأیید اصزل اندیشز وحزدت وجزود ادلز
عقلی و شواهد نقلی فراوانی وجود دارد.
 iمقصود از مقاا حققاش وا ود ناحد حاش حدااصو در ماور اسا اه

اسا

نا ه اا

موجوداتاند .مققش ب حش از خلش پوویده ن ووود و ب حش از حش مقجوب ن وگحدد.
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