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 *ابن عربیجمع نقیضین در اندیشۀ ابوسعید خّراز و        3رحمتی الل

ّ

ّ

ّچکیده  

 مسائلۀشناسای   هاِی معرفتِی وجودشناسای  خداشناسای و جهان در این مقاله با تكیه بر تفكیِک میاِن حوزه
جمِع اضداد در شناخِت بحث  ابن عربیگردد.  تبیین می ابن عربیبوسعید خّراز و اۀ جمِع نقیضین در اندیش

از آن  -که وی به هوالهو تعبیار کارده-جمِع نقیضین ید خّراز اقتباس کرده و تحت عنوان ابوسع را ازخداوند 
أثیر آن تا ای از هایچ حاوزه  به  نحاوی کاه است ابن عربیۀ بنیاِد اساسِی اندیشاین نگره   بحث کرده است.
در تماامِی مراتاِب وجاود  بساط  و موضوِع هوالهو از مقاِم ذات الهای آغااز گشاتهجا که  خالی نیست تا آن

شناسی خاود  یافت که ذیل جهان ابن عربیال نزِد خی توان در بحث ۀ این اندیشه را مییابد. مهمترین جنب می
ماسوی الله   ۀتناقِ  متحّقق در سه مرتب ۀلخیال به منز  خیال برای شناخِت تشبیهِی خداوند در سه ساحِت 

از آن بحث  بشری خیال ۀو همزمان قو امری میاِن حس و عقِل انسان صغیرعالِم میانِی خیال و خیال به مثابه 
محّصلی از وحادِت وجاوِد  فهم و دریافتنه شناخِت خداوند  ابن عربی ۀ. بدوِن فهم خیال در اندیشکند می

 .گردد روشن میچیستِی وجوِد عالم  به عنواِن امِر متناقِ  متحّقق  و نه ممكن است ابن عربی
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ّمقدمه

 ۀممّیاز ۀزمان نقط و همچنین هم ابن عربیعرفانِی  ۀترین وجِه اندیش بنیادی ۀهوالهو به منزل یا جمع نقیضین
 باشاد. می ابوساعید خاّراز ۀدر اندیشااست که تحت تأثیر اندیشۀ جمع ضّدین  هاِی فكری سّنت دیگرآن از 

وجودشناسای  هااِی معرفتای اعاّم از  بر اساِس تفكیاِک حوزه 1بندی و تبیین نیازمنِد صورتتبیین این نگره  
ن ) 2.ستا شناسی و خداشناسی جهان رب  یان آلموناد م( و 19۴3م(  ویلیام چیتیک )1903-1978هانری ک 

 ابان عربایم( و کلود عداس از جمله مهمترین متفكرانی هستند که باه  جماع نقیضاین در اندیشاۀ 19۶9)
اند. کربن با رویكردی پدیدارشناساانه و  قابل رفع و زدودن دانسته و آن را ذاتی اندیشۀ وی و غیر  تصریح کرده

قیضین پرداخته است. وی جماع نقیضاین را و جمع ن ابن عربیروش هرمنوتیكی به مسئلۀ تاویل در اندیشۀ 
خواند که از طریق تأویل قابال کشاف اسات. چیتیاک  منطاق هوالهاو را  ( می397: 139۵رمزی )کربن 

( ۲3۵: 1390)چیتیاک  .کناد داند و به لوازم آن در مسئلۀ زبان و حیرت اشاره می مستلزم جمع نقیضین می
پاردازد  باه مسائلۀ حیارت در اندیشاه شایخ می  یرحتاتحلر تآلموند در فصلی از کتااب خاود باا عناوان 

 ابان عربای( و به مسئلۀ حِقّ الیدرک و طریِق حیرِت صوِر متنااق  در اندیشاۀ 113 - 78: 1390)آلموند 
« بروز تنااق »شیخ از  گوید: می ابن عربیتناق  در اندیشۀ  ۀدربارنیز عداس ( 8۴کند. )همان:  اشاره می

 (1۲8: 1388 ارد. )نک. عداس ند« ای واهمه»اش  در اندیشه

از1 ینّوّنقیضینّدرّاندیشهّابوسعیدّخر  ّ.ّجمعّضد 

و از طبقه دّوم ائّمه  ه. ( صوفی نامدار قرن سّوم هجری۲8۶ابوسعید و لقب خّراز )م ۀکنیبا بن عیسی   احمد
را  آناز بهار »ه. (  ۴81تاوفیبنابر گزارش خواجه عبدالله انصاری )م (183 :1۴۲۴)سلمی  صوفیه است.

و هاو »اصل وی از بغداد اسات ( ۲۴0: 138۶)انصاری « .کرد کرد و بیرون می خّراز گویند که خرز مو می
در محنات صاوفیان باه مصار »ه. (  898توفیبنابر گزارش عبدالّرحمن جامی )م )همان(« من اهل بغداد

« و حق حجااب نیساتمیان من »( و بنا بر روایت خواجه در آنجا چنین گفته که 81: 18۵8)جامی « شده
ه. ( او ۶۲7تاوفیاند. عّطار نیشابوری )م ( و به این سبب وی را از مصر بیرون کرده۲۵۶: 138۶)انصاری 

کند و  ( ذکر می39۵: )همان« لسان التصّوف»خواند و لقب او را  ( می39۵: 138۵)عّطار « قطب وقت»را 
ّمت کس را زبان حقیقت چنان نبود که او را در در این ا»شمارد که  وجِه تسمیۀ این لقب را از آن جهت برمی
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شاگرد   در طریقت .نشان داردنظیر او در میان متصّوفه  از مقام بی این توصیف(  که 39۵: )همان« این علم 
( هرچند خواجه ۲39: 138۶)انصاری ه. ( بوده است ۲98توفیو جنید بغدادی )م 3محّمد منصور توسی

وی خویشتن به شاگردی جنید فرا نمایاد  خاود بااری »داند.  رتر از جنید میعبدالله انصاری مقام خّراز را ب
  منابع کهان صاوفیه اساسبر  (۲39: )همان« .خدای جنیداید  از یاران و اقران جنید است و از او مه است

إناه أول مان » :که در باب فنا و بقا سخن گفتاه اسات باشد میصوفیه  ۀنخستین فردی از طایفابوسعید خّراز 
اید که در علم بقا و فناا ساخن گفتاه  او پیشین کسی»( و 183: 1۴۲۴)سلمی « تكلم فی علم الفناء و البقاء

ابتاداء عباارات از حاال فناا و بقاا او »در گزارش هجویری آمده است: ( و ۲39: 138۶)انصاری  « .است
کشر   ه. ( در کتااب خاویش ۴۶۵تاوفیابوالحسن علای هجاویری )م (311: 137۵)هجویری « .کرد

شمارد که یكی از ایشان خّرازیه است  یعنی پیروان ابوسعید خّراز که    صوفیه را دوازده فرقه برمیالمحجوب
از در خّر ( 311: )همان« د خّراز رض کنندیان بابی سعیتوّلی خّراز» کنند. فنا و بقا از وی تبعیت می ۀدر مسئل

 ۀقاوم و اجلا ۀنظیار از ائما ای بای این طریق یگاناه م است دراما» :میان صوفیه از ائمه و مشایخ بزرگ است
« .م ایان کاار اوساتاماااز کامستید که پیغامبر بودید از بزرگای  خّر »(  و ۲39: 138۶)انصاری « .مشایخ
از مشایخ مه ازو هایچكس نشاناختم »نظیری دارد.  درخداشناسی میان صوفیان مرجّعیت بی (۲۵۴: )همان

 ؛ زیارا(۲39: )هماان« . هم واسطی و فارس عیسی بغدادی و جاز ازیشااناند در علم توحید همه برو وبال
  (۲۴0: )همان« .خراز غایت است و فو  او کس نیست»

تاا  198: 1373نویاا  ) . خّراز از نخستین صوفیانی است که به تفسیر عرفانی قرآن کریم هّمت گماشت
او بتوان شاناخت   از ضّد را او »ه داشته معرفت و ضّدیت توج ۀکه در خداشناسی به مسئل عالوه بر آن (۲۲3

وی  (۲۴۵: 138۶)انصااری «  .د است  به ضاد بتاوان شاناختیافتم شرك. شرك بشناختن توحید بیاز توح
او در  ۀسابقه است. در واقاع نظریا صوفیه بی ۀخاّصی در باب معرفت الهی بنیان نهاد که در میان طایف ۀنظری

هو االول و االخر و الظاهر و البااطن » ۀقرآن ریشه دارد و از تفسیر آی شناخت حق تعالی در تفسیر عرفانی از
توان شناخت مگر باه جماع اضاداد.  ی وی خداوند را نمیأگیرد. بر طبق ر ( سرچشمه می13)الحدید/...« 

پرسیدند که خدای را به چاه شاناختی گفات : باه  ازاز شیخ ابوسعید خّر » (18۴: 1   تا بی]  ابن عربی)
از حیثیات  ان اضداد جمع کرده   پس این آیت خواند و فرمود که متصاور نیسات جماع اضاداد االّ آنكه می
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بااره چناین  ابان عربای درایان (1۲17: 13۶9)کاشافی سابزواری « .واحده و اعتبار واحاد در واحاِد نظام
ضدین ثم تاال فمن هنا تعرف قول ابی سعید الخراز لما قیل له بماذا عرفت الله قال لجمعه بین ال» گوید: می

د الخاراز: عرفات الّلاه یقال أبو ساع»( و ۲8۲: ۴   تا بی]  ابن عربی« )هو االول و االخر و الظاهر و الباطن
ااِهر   و  اْلبااِطن ین الضدیتعالی بجمعه ب ل   و  اآلِْخر   و  الظَّ وَّ

 
و  اأْل و  (۶۴: ۲003 ابان عربای« )ن. ثم تال: ه 

 ( قاول ابوساعید خاّراز را ایان 1031تاوفید عبدالّرئوف مناوی )ممحّم  (1۲۵: 1۴۲0 ابن عربیهمچنین )
ل  و   -صنعه یف یأ -نین الّضّد یل له: بم عرفت الّله؟ قال: بجمعه بیو ق»چنین آورده است.  وَّ

 
او  اأْل ثم تاال: ه 

اِهر  و  اْلباِطن   (۵1۴: (۲)1  1999)مناوی « . اآلِْخر  و  الظَّ

کیاد بسایاری از شاارحان أگیرد  مورد توّجه و ت قرار می ابن عربیاندیشه  این امر بنیادین که بعدها بنیاِن 
صوفیانی که به طور عماومی در  گرفتنتیجه توان  می رو از ایننیز قرار گرفته است.  ابن عربیصوفی مشرب 
توجاه جای دارند  به تبِع وی به این مسئلۀ اساسی و بنیادی در باِب معرفاِت الهای  ابن عربیمكتِب عرفانِی 

ّراز چنان که پایش از ایشاان خا 4اند. اند و آن را اساس و سنگ بنای الهیات عرفانِی خویش نهاده داشته کامل
در حاالی کاه   شاود حق تعالی از یک جهت واحد به جمع اضداد حكم می ۀبارچنین بیان داشته که تنها در

ست. حق تعالی اّول است از هماان پذیر ا حكم به جمع اضداد امكان  غیر او فقط از جهات مختلف ۀدربار
 (77: 19۴۶  ابان عربایجهتی که آخر است و بر عكس  باطن است از همان جهتای کاه ظااهر اسات. )

توان از مقام حّق تعالی در ظهوِر خویش سخن گفت. خدا عین آن چیازی اسات  همچنین در این نظریه می
اه تعاالی ال »پنهان مانده اسات.  کند  همچنان که عین آن چیزی است که هنگام ظهور که ظهور می باأن اللَّ

ن ما ظهر  و یه بها. فهو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن. فهو عیالحكم عل ین األضداد فیعرف إال بجمعه بی
کیاد أدر نهایت باید به تمایِز میان تضاد و تناق  در علاِم منطاق ت )همان(« هحال ظهور ین ما بطن فیهو ع

ِی خّراز در موضوِع ظااهر و بااطن أشود. در مورِد ر یک شرِط منطقی به تناق  بدل میکرد. تضاد با افزودن 
 لۀ تضاد در شناخِت خداوند مطر  شده است  با افازودِن یاک شارِط منطقای همچاون گازارۀ ئکه در آن مس

 انجاماد. در روایات توان نشان داد که این تضاد باه تنااق  می   می«هرآنچه که ظاهر نیست  باطن است»
 ؛ زیاراشود که خّراز به تناق   عطِف نظر داشاته اسات مشخص می آشكاراروزبهان بقلی از ابوسعید خّراز 
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ممتنع و محال است. روزبهان بقلی شیرازی  منطق  از نظرجمِع میاِن چیزی و نقیِ  چیزی است که   تناق  
 :کار رفته استه هو بکند که در آن اصطال  هوال ه.  ( روایتی را از ابوسعید خّراز نقل می ۶0۶)م

قظتهّیفوته،ّنومهّمثلّیبهّمعّذهابّالسفّعلیّکلّکا نّیظفرّبحبّیدّالخراز:ّالواصلّالذیوّقالّأبوّسع

نّیقظتهّمثلّنومهّوّحرکتهّمثلّسکونهّوّسکونهّمثلّحرکتهّفصارّفعلهّالّفعلّوّصارّهوالهو،ّغا بّحیوّ

الُمَّعلیی َبَعّاْلُهدی.ّّّحضر:َّوّالسَّ ّ(1426ّ:148 )بقلیّشیرازی،َمِنّاتَّ

به تنااق   توجهدهد که  نشان می به طور صریحگوید که  سخن می« هوالهو»و « فعله ال فعل»خّراز از 
 نیز به اندیشۀ خّراز راه یافته است.

ازّبر2ّ ّابنّعربی.ّتأثیرّخر 

« ان مان السانتهو لسا»حاق  ۀو از السن« و هو وجه من وجوه الحق»خّراز را وجهی از وجوِه حق   ابن عربی
الّدین  خّراز را از جملاه  شمارد. محی کالِم او را کالِم حّق میخواند؛ از این رو  ( می77: 19۴۶  ابن عربی)

و هذا مقام رساول »است.  داند که در مقاِم معرفِت منزِل مالمیه در حضرت محّمدیه متحّقق شده کسانی می
ه   و ... و ممن تحقق به من الش ابان « ) سعید الخراز و أبو یزیاد البساطامی. القصار و أبوو  حمدون یاللَّ

یافات و بار  جمِع اضداد را در نفِس خاویش مایخواند؛ زیرا  ( و او را صورِت حّق می3۴: 3   تا بی] عربی
قال »آیه قرآن را خود از حّق تعالی استماع کرد.  ؛ از این روآنكه بر صورِت حّق آفریده شده است  عارف بود

ه فقال بجمعه بیالخراز و قد قد یأبو سع نفسه و قد علام  ین ألنه شاهد جمعهما فین الضدیل له بم عرفت اللَّ
اِهر  و  اْلباِطن  قولیأنه علی صورته و سمعه  ل  و  اآلِْخر  و  الظَّ وَّ

 
و  اأْل چنین بنابر روایات  هم (۵1۲: ۲  )همان«  ه 

(  معرفات ۵1۴: (۲)1  1999)منااوی  « ی صانعهای فا»ه. ( از قول ابوسعید خّراز  1031توفیمناوی )م
عالم نیز  انساِن کبیر است و حاّق تعاالی در عاالم نیاز  ؛ زیراضّدین در صنِع خداوند نیز قابل شناخت است

الجارم و  یرا فایاذلك ثم نظر إلی العالم فرآه إنسانا کب یة احتب فیو بهذه اآل»میاِن ضّدین جمع کرده است. 
باه تباع از خاّراز حصاول ایان  ابن عربیهمچنین  (۵1۲: ۲   تا بی]  ابن عربی« ) نین الضدیرآه قد جمع ب

 داند.  معرفت از طریق عقل یا قوه عقالنی ناممكن می

ماّحصلّفعرفتّّیوّحصلّلّینّوّکنتّأسمعّذلكّعنهّحتیّدخلتهّبنفسیدّالخرازّمنّالمتقدمیأبوّسع
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ثّنظـرهّیقوةّالعقلّمنّحّیسّفینکرونهّعقالّوّلیإنکارهمّذلكّعلیّحقّفإنهمّّیأنهّالحقّوّأنّالناسّف

کثرّمنّهذا. ّ(605ّ)همان:ّ«ّأ

در موضوع معرفت الهی متأثر از خّراز است و به این اثرپذیری تصریح کرده  ابن عربیکه ذکر شد   چنان
ر   گاامی فراتار با او با اشاره به سخن خّراز مبنی برامكان شناخت خداوند تنها از طریق جمع اضاداد است.

 داند؛ زیرا او  اّول است و آخر و ظاهر است و باطن: دارد و خداوند را عیِن ضّدین می می

هّبجمعهّب نّسمعّهـذاّمنـاّالّیحّینّالخالطینّفقالّصاحبناّتاجّالدینّالضدیهناّقالّالخرازّعرفتّاللَّ

ولّوّاآلخـرّوّالولّنّالبـاطنّوّاّلینّزا دةّفالظاهرّعینّإذّالّعینّالضدی....ّهوّعّّنینّالضدیبلّهوّع

ّ(476:ّ)همانّ.ّنّاآلخرّوّالظاهرّوّالباطنیع

فسابحان مان اظهار االشایاء و هاو »داناد.  در مقاِم ظهور  خداوند را عیِن اشیاء می ابن عربیهمچنین 
 یء فا ین کال شایفهو عا»(  همچنان که بر فرِ  حق تعالی با ذات اشیاء تصریح دارد. ۴۵9: )همان« عینها

او در ایان  (۴8۴: )هماان« .ذواتها سبحانه و تعالی بل هو هو و االشیاء اشیاء یاء فین األشیعالظهور ما هو 
 اماا  هساتنداز حیثیت اّتصاِف وجود به اشیاء  عیِن خداوند اشیاء یعنی   ثیر پذیرفته استأی نیز از خّراز تأر

 از حیثیِت ذات  خدا نیستند.

ّابنّعربی.ّجمعّنقیضینّدرّاندیشۀ3ّ

خداشناسی بررسی و شناسی و  معرفتی وجودشناسی  جهان ۀدر سه حوز ابن عربی ۀین در اندیشجمع نقیض
 گردد. تبیین می

ّ.ّّهوالهو3-1

بنیاد و  ابن عربیخّراز است.  تبیین و فهم هوالهو در اندیشه آِن فضل تقّدِم ابداِع این اصطال  عرفانی نیز از 
« مراتب هساتی گساترش مای یاباد ۀذات الهی آغاز و در همهوالهو از  سّر » ؛ زیرازیر ساخِت تفّكر اوست

 ۀای برای طار  ناوعی منطاِق صاوفیانه در برابار قاعاد این اصطال  را پایه ابن عربی (۴8: 1390)چیتیک 
اساس و بنیااِد فكار و  (۶۵: 137۶سینا   )ابن« قاویل الصادقهاالاّول کل »سینا  منطقی هوهو که به تعبیِر ابن

در منطاِق ارساطویی اصاِل امتنااِع تنااق   (3۵9: 1۴۲8  ابن عربایکار برده است. )ه ب  باشد میفلسفی 
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بادوِن برهاان شاناخته  میاانجِی دون به طوِر شهودی و ب»ای است که «فرض شده اصل پیش»اساِس تفكر و  
ابان  (3۲۶: 1  139۶)کاپلساتون  « .تاوان اقاماه کارد هیچ برهانی نمای»این اصل  ۀاست  که دربار« شده

گریازد و  کند  به سرعت می آن را ضبط نمی  تصّور زیراخواند هوالهو را بسیار دشوار می مسئلۀتحریِر  بیعر
ضابطها یر جدا فاإن العباارة تقصار عنهاا و التصاور ال یر هذه المسألة عسیفتحر»احكام آن متناق  است. 

م    لسرعة تفلتها و تناق  أحكامها فإنها مثل قوله م   ِإذْ   فنفی  ت  یو  ما ر  ما  فأثبات  ت  یار  اه  ر  ابان « ) یو  لِكانَّ اللَّ
فانظر ما أعجب هذا األمر مع ماا »تناقِ  متحّقق  واجب است. ن و ایمان به ای (۲1۶: س۲تا      ]بیعربی

  5(۶3۵: )همان«  .ه واجبین فین المتناقضتیقتیمان بالطریتضمنه من التناق  المحقق و االی

د یساع یل ألبایاح أن األمر هوالهو قیالنظر الصح یف»: داند هوالهو می ظهوِر حّق را به صورت ابن عربی
ه قال بجمعه ب فالعاالم کلاه هوالهاو و  یال ها ین متصفة باالوجود فهاین فكل عین الضدیالخراز بم عرفت اللَّ

 کاار بارده اسات. بارای نموناهه ب بارهااصطال  هوالهو را  وی (379)همان: « .ر بالصورة هوالهوالحق الظاه
  ابان عربای« ).أن الحق هوالهو»یا: ( و 30: 19۴۶  ابن عربی« ).فأنت هوالهو و هو أنت ال أنت» گوید: یم
إذا نظرت وجدت العالم ماع الحاق بهاذه المثاباة » :کند ( و اصل آن را بر مبنای قرآن تبیین می1۶8: ۲   تا بی]

م  یموضع ح م  یرة هوالهو ما ر  ه  ر  یت  ِإْذ ر  ر یفاالغ»( کاه جایگااه حیارت اسات. ۴۴۴: )همان«  .میت  و  لِكنَّ اللَّ
 :داناد ( و آن را موضعی میاان نفای و اثباات می۵01: ۲   تا بی])همان  « .قة ثابت ال ثابت هوالهویعلی الحق

م    و هو قوله ین نفیفإنه وسط ب» مای  ن إثبات و هو قولهیو ب  ت  یو  ما ر  ه  ر  بار )هماان(  و خلقات آدم «  .و  لِكنَّ اللَّ
ه آدم علی صورته و من جعل علی صاورة أمار ماا » :کند صورت حق تعالی را نیز بر اساس آن تبیین می خلق اللَّ

م    ن هذه الصورة فهو هوالهو و بهذا صحیفكان ذلك األمر هو ع م  یو  ما ر  ماییت  ِإْذ ر  ه  ر  )هماان  «  .ت  و  لِكنَّ اللَّ
هاو تعاالی الجاامع »: در همین مقام صورت گرفته استنیز کامل خلقِت انساِن چنانكه به عقیدۀ او   (۴70: 3

اِهر  و  اْلباِطن   ن فین الضدین بل هو عیللضد ل  و  اآلِْخر  و  الظَّ وَّ
 
و  اأْل فخلق اإلنسان الكامل علای هاذه المنزلاة   ه 

 (۴7۶: ۲)همان  «  .نیضینسبته إلی النق ین نفسه فیضا ألنه عین أین الضدیفاإلنسان ع

در تفّكار اساالمی کاامالا جدیاد  ابان عربایدیالكتیِک نفی و اثباات »کند:  باره تصریح می یک دراینچیت 
رسد مقصود او از کامالا جدید  سطِح فلسافِی طار  و تبیایِن ایان  ( به نظر می۲3۶: 1390)چیتیک  « است.

 داند: ا بر پایۀ هوالهو میادراِک معرفت به حق تعالی ر ابن عربیدر میان صوفیه است.  ابن عربیمسئلۀ توسِط 
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کـونّسـمعاّینّهذهّالحالّوّهوّأنّینهّوّبیحولّبیفإنّکونّالحقّسمعّالعبدّحالّللعبدّوّحکمّالفرضّ

أعطاهاّالفـرضّمـنّأنّّیلولةّالتیهذهّالحّاماوّّیسمعّالحقّبالعبدّوّهوّقولهّجعتّفلمّتطعمنیللحقّف

عرفّعندّذلكّالعبدّأنّالحقّهوّالّهوّیمرّفنفسّالّیمقامّمحققّثابتّکماّهوّفّیکونّالحقّسمعهّهی

ّ(2ّ:168،ّ[تاّبی]،ّابنّعربی«ّّ).قولّأنایوّصاحبّالحالّ

أبادا علای  یاألمار اإللها»: گاردد آن که در نظر وی این ادراک  تنها از طریِق شهود ممكن می افزون بر
م    هوالهو فإن لم تعرفه کذا فما عرفته م  یو  ما ر  می ت  و  لِكنَّ یت  ِإْذ ر  ه  ر  ن ما قلناه من أنه هوالهاو و یفهذا ع  اللَّ

 6که یگانه طریاق ادراِک حقیقاِت آن  کشاف می کندکید ( هرچند که او تأ3۴3: )همان «.لهنا حارت عقو
با اشاره به قول ابوسعید خّراز که معرفت به خداوناد جاز باه جماع ضادین ممكان نیسات  ابن عربیاست. 

هاو » :زیرا او  اّول است و آخر و ظاهر اسات و بااطن ؛داند یِن ضّدین می(   حق تعالی را ع18۴: 1)همان 
ااِهر  و  اْلبااِطنین الضدین بل هو عیتعالی الجامع للضد ل  و  اآلِْخار  و  الظَّ وَّ

 
و  اأْل  (۴7۶: ۲)هماان  « . ن ف ه 

رت خاّراز بارای نظر تاج الّدین اخالطی را در عین ضدین بودن خداوند هنگامی که عباا ابن عربیچنین  هم
ه بجمعاه با»: کند روایت می  شود وی نقل می ن ین فقاال صااحبنا تااج الادین الضادیقال الخراز عرفت اللَّ

   )همان(« . نین الضدین سمع هذا منا ال بل هو عیح یاألخالط

و قد أخبر » :خود را چنین معرفی کرده است ؛ زیراخداوند عین نقیضین است ابن عربینظر همچنین از 
ِمْثِلهِ   س  یموضع ب ل   یموضع و نزه ف یالكتاب و السنة فشبه ف یف 7نیضیالله عن نفسه بالنقجل ج ا  ک  ٌء و  یش 

ِم   ه بقولهیشب و  السَّ ِص یو  ه  فعال الهای   ۀبا در نظر گرفتن عاالم باه منزلا ابن عربی (۲90: 1 )همان « ر  یع  اْلب 
تجّلاِی   هوالهاو اسات. جهاان ۀداوند و عالم بار پایامیان خ ۀرابط ؛ زیراداند ظهور آن را بر صفاِت حّق می
 عین اوست و در عین حال مخلوِ  اوست.   خداست  پس در مقام ظهور

ّّّداّقادراّمتکلماّفعملهّعلیّشاکلتهّکماّقالّتعالییراّعالماّمّریعاّبصیاّسمیفظهرّالعالمّح ْعَمـُلّیُقْلُّکـل 

هّقالیقّفإنّقلتّفوّالعالمّعملهّفظهرّبصفاتّالحّّشاِکَلِتهَِّّّعلی َهَّرمیّّهّإنهّحقّصدقتّفإنّاللَّ ّاللَّ َّّوّلِکنَّ

فعریّوّکسیّوّأثبتّوّنفـیّفهوالهـوّوّهـوّالمجهـولَّّّتّیِإْذَّرمَّّّهّإنهّخلقّصدقتّفإنهّقالیوّإنّقلتّف

ْسماُ ّاْلُحْسنیّّالمعلوم
َ
ِهّاْل ّ(2ّ:438ّ)همان،«ّالتخلقّیوّللعالمّالظهورّبهاّفَّّوِّللَّ
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)هماان: « قة ثابات ال ثابات هوالهاویر علی الحقیفالغ» :ین غیر در واقع اثبات و عدم اثبات استبنابرا 
« رة هوالهاویاوجدت العالم مع الحق بهذه المثابة موضع ح» :افتد می 8عقل در این موضع به حیرت (۵01

ناشادنی  رفاعناازدودنی و   و ایان حیارت (3۴3: )همان«  أنه هوالهو و هنا حارت عقول»( و 1۶8: )همان
است. نه حیرِت گم شدن و عدِم توفیق در یافتن راه باشاد  بلكاه  9کشف خدا  افتادن در حیرت» ؛ زیرااست

 (۴7: 1390)چیتیاک  .« حیرت کشف و معرفت خدا و در عین حال حیرت عدم کشف و نشناختن اوست
خت خادا  یعنای میاان دو شود که میان مواضع شناخت و عادم شانا حیرت نیز در مقامی واقع می رو از این

 شود. ماع برقرار میتنقی   اج

ّابنّعربی.ّجمعّنقیضینّدرّوجودشناسی3-2ّ

ویلیاام  (3۵0: 1است. )کاپلساتون   10اتطور کّلی مابعدالّطبیعه معادِل الهیّ  در سّنت فلسفی ارسطویی  به
تباط آن با عاالم هساتی مراد از الهیات بحث از حقیقت الهی و ار» :کند چیتیک الهیات را چنین تعریف می

م( فیلسوِف معاصر  به طوِر عمومی  هر سانخ 1930 – ۲00۴ژاک دریدا ) (۴9: 139۵)چیتیک  « .است
داناد و بارای  می 12هاسات  ناوعی خداشناسای را که قائل به حضوِر هساتی ورای هساتنده 11شناسی هستی

حّتای بادون در نظار  (11۴: 139۲)دریدا   .بندد کار میه ( را بonto – theologieتوصیف آن اصطال  )
شناساِی عرفاا باا  تجّلای الهای اسات  هستی  گرفتِن این آراِء فلسفی  از آنجا که در نظرگااه صاوفیه  عاالم

اناد و وی درهام تنیاده ۀنیز با الهّیات صاوفیان ابن عربیشناسِی  خداشناسی ایشان پیونِد بنیادین دارد. هستی
( و ۵۵۵: ۲   تا بی]  ابن عربی« )ان الوجود هو الله»13یكسانی دارند: بنیادزیرا  ؛اساساا قابل تفكیک نیستند

« فماا فای الوجاود المحقاق اال اللاه»( و 3۶3: 1)هماان  « قد ثبت عند المحققین ما فی الوجود اال الله»
)هماان  « الوجاود الحاق إنماا هاو اللاه»( و ۵۴0: ۲)هماان  « ان الوجود هو الحاق»( و 309: ۲)همان 
ه»و  (10۴: 19۴۶ أناه ماا ثام وجاود أزال إال وجاود »( و ۶9: ۲   تا بی])همان  «  الوجود إنما هو وجود اللَّ

هیأنه ما ثم موجود لنفسه غ»( و ۲1۶: )همان«  الحق فهو واجب الوجود لنفسه   )همان(«  .ر اللَّ

کاه  اساتمعتبار    از آن روابان عربایبنابراین اصالِت وجود  به عنوان اساِس وجودشناسای در عرفاان 
وحدِت وجود بنیاان شاده  کاه اسااِس آن بار  ۀبر پای ابن عربیوجود  همان حق تعالی است. وجودشناسی 

« الوجاود وحاده فای»هرچند که او از اصطال  وحدت وجود نام نبارده و تنهاا از  .تجّلِی الهی استوار است
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   تیفاد کارد  انادک نیساتنداقوالی که از آن بتوان وحادت وجاود را اسا اما( سخن گفته است  ۵01: )همان
ال یجمعاا و تفصافمهماا نظارت الوجاود »( و ۴۵9: )همان« فسبحان من اظهر االشیاء و هو عینها» :مانند

چنین شایخ از  هم«. فهو عین الوجود فهو عین کل شیء»( و ۶3: )همان«  فارقهیصحبه ال ی دیالتوحوجدت 
مسامی  یفا یفهو السار»( و ۵۵: 19۴۶)همان   « الموجودات یان الحّق فیسر»سریاِن حّق در موجودات 
عات نسبِت وحدِت وجودی  به او ابن عربیوافقین و مخالفین رو م ( از این111: )همان«  المخلوقات و المبد 

داند و در نظار  ( می1۶8: ۲   تا بی]هوالهو )همان   ۀادراک معرفت به حق تعالی را برپای ابن عربیاند.  داده
خداوناد را در مقااِم ظهاور   ابن عربای (3۴3: گردد. )همان از طریِق شهود  ممكن میوی این ادراک تنها 

 یء فا ین کال شایفهاو عا» :داند  همچنان که بر فرِ  حق تعالی با ذات اشایاء تصاریح دارد عیِن اشیاء می
باا  رو ز ایانا (۴8۴)همان: « و و االشیاء اشیاءذواتها سبحانه و تعالی بل هو ه یاء فین األشیالظهور ما هو ع

ی الهی و مقام ظهور یا به تعبیِر دیگر وجوِد حقیقی  ساریاِن وجاود در موجاودات و توجه به مقاِم ذات  تجلّ 
اساس این نظریه است. عاالم از حیثیتای وجاود  ابن عربیهو  در وحدِت وجود  ال کثرِت مظاهر  منطِق هو

و از حیثّیت و جهتی خلاق نیسات  حاق  است و از حیثیتی دیگر نیست  حق از حیثّیت و جهتی خلق است
 است. اشیاء ۀتعالی باطن و ظاهر در هم

ّابنّعربیشناسیّّجمعّنقیضینّدرّجهان. 3-3

است که به فهاِم جماِع نقیضاین مناتب  ابن عربیترین وجِه اندیشۀ  خیال به منزلۀ امِر متناقِ  متحّقق  مهم
دارد  خداشناسِی تشبیهی نیز توّساِط  ابن عربیاسِی شن در جهان  شود. خیال افزون بر اینكه نقشی گسترده می

 گیرد. خیال صورت می

ّابنّعربیخیالّبهّمعنیّعامّنزدّ.3-3-1

شناسای  است. نظریۀ عالم خیاال درعرفاان نظاری بایاد ذیال جهان خیال از ریشۀ خیل به معنی کثرت مشتق شده 
شناسای وی محساوب  اسات و تبعاا از فاروع جهانبه منزلۀ عاالم  ابن عربیعرفانی قرار گیرد؛ زیرا خیال در منظر 

به این معنی که فارغ از مظاهر گوناانی کاه امكاان تجّلای و ظهاور  ابن عربی. به طور کلی خیال در نظر 14گردد می
ابهاام یاک »ای است و فی نفسه دارای ابهام ذاتی است   دارند  اعتبار شود  برز  و حائل است  یعنی امری واسطه

(؛ زیرا جهان  هم ایان و هام آن  ۲3۵: 1390)چیتیک  « ی است  ذاتی هوّیت عالم است.شناخت حقیقت هستی
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تاا      ]بیابان عربای«. )فالعالم ما ظهر إال فی خیال فهو متخیل لنفسه فهو هو و ما هو هو»یا نه این و نه آن است:  
 نه اثبات. ( عالم نه موجود است و نه معدوم  نه معلوم و نه مجهول و نه نفی است و 313: ۲

کـونّمتطرفـاّأبـداّینّالّینّأمّریالّمنّاللفاظّهوّکانّاعلمّأنّالبرزخّعبارةّعنّأمرّفاصلّبیحضرةّالخ

الّّّوّمعنیّّاِنّیْبِغّیَنُهماَّبْرَزٌخّالّیاِنّبَّیْلَتقِّیِنّیَمَرَجّاْلَبْحَرّّّنّالظلّوّالشمسّوّکقولهّتعالییکالخطّالفاصلّب

نهماّحاجزاّیأنّبّیقضینهماّوّالعقلّیاآلخرّوّإنّعجزّالحسّعنّالفصلّبختلطّأحدهماّبیالّّیأّّاِنّیْبِغّی

نّماّهوّالبرزخّوّکـلّینهماّفذلكّالحاجزّالمعقولّهوّالبرزخّفإنّأدركّبالحسّفهوّأحدّالمّریفصلّبی

هّقوةّکلّواحدّمنهماّوّلماّکانّالبرزخّأمـراّینّأحدهماّوّفیسّهوّعیفتقرانّإذاّتجاوراّإلیّبرزخّلینّیأمّر

رّمعقـولّیـنّمعقـولّوّغیوّمثبتّوّبـّینّمنفینّمعدومّوّموجودّوّبیرّمعلومّوّبینّمعلومّوّغیصالّبفا

الّفإنكّإذاّأدرکتهّوّکنتّعاقالّتعلـمّأنـكّیسّإالّالخینفسهّوّلّیبرزخاّاصطالحاّوّهوّمعقولّفّیسم

ّیفماّهـوّهـذاّالـذّ ّرأساّوّأصالّیلّأنهّماّثمّشیهّوّتعلمّقطّماّبدلیاّوقعّبصركّعلیئاّوجودیأدرکتّش

الّالّموجـودّوّالّمعـدومّوّالّمعلـومّوّالّیاهاّفالخیحالّإثباتكّإّیتهاّعنهّفیةّوّنفیةّوجودیئیأثبتّلهّش

علمّیعلمّقطعاّأنهّأدركّصورتهّبوجهّوّیالمرآةّّیدركّاإلنسانّصورتهّفیوّالّمثبتّکماّّیمجهولّوّالّمنف

کبرّمنّیراّوّیلدقةّإذاّکانّجرمّالمرآةّصغهاّمنّایریّفیقطعاّأنهّماّأدركّصورتهّبوجهّلماّ علمّأنّصورتهّأ

قطعّأنّصورتهّأصغرّمماّیةّالکبرّوّیغاّیریّصورتهّفیراّفیتقاربّوّإذاّکانّجرمّالمرآةّکبیرأیّبماّالّّیالت

نّالمـرآةّوّالّهـوّینهّوّبیبّیالمرآةّصورتهّوّالّهّیسّفیعلمّأنهّلینکرّأنهّرأیّصورتهّوّیقدرّأنّیرأیّوّالّ

رهاّإذّلـوّکـانّکـذلكّیهاّمنّخارجّسوا ّکانتّصورتهّأوّغیةّفینعکاسّشعاعّالبصرةّإلیّالصورةّالمر ا

نّلكّمـاّذکرنـاّیتبیفّمنّالطولّأوّالعرضّیالسّیتهاّفیرّؤّیهّوّفیعلّیلدركّالصورةّعلیّقدرهاّوّماّه

ّ(1ّ:304...ّ)همان،ّّّقولهّیسّبصادقّوّالّکاذبّفیمعّعلمهّأنهّرأیّصورتهّبالّشكّفل

و هم عّلت و امكاِن کشِف وجود است. از ایان رو  -یا از وجوِد نور-خیال  هم وجود  ابن عربیدر نظر 
   هم عّلِت کشف و ظهور است: و بخشد داند که هم وجود می نور می خیال را از ابن عربی

هّهذاّالیإنّالنورّسببّالکشفّوّالظهورّإذّلوّالّالنورّماّأدركّالبصرّش دركّبـهّیـالّنـوراّیـخئاّفجعلّاللَّ

الّأحقّباسمّیصورهّوجوداّفالخیالعدمّالمحضّفّینفذّفیأمرّکانّکماّذکرناهّفنورهّّی ّأّیرّکلّشیتصّو

  (306:ّ)همانّ.ةیعّالمخلوقاتّالموصوفةّبالنوّریالنورّمنّجم
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ّهایّبنیادینّخیالّ.ّویژگی3-3-1

به اماور عقلای ین است و هم آن ؛ از این رو ؛ زیرا نه این است و نه آن و یا هم اخیال دارای ابهام ذاتی است
از آن  ابن عربایماسوی الله یا عالم  که  ۀبخشد  صوری فاقِد ماّده. عینّیِت متناقِ  خیال به منزل صورت می

 ۀکنناد تبیین  سازد. ما سوی الله  هوالهو است و خیال به هوالهو تعبیر کرده است  حقیقت آن را آشكار می
میاِن وجوِد مطلق و عدِم مطلق  نه موجود بودن و نه معدوم بودِن آن یا هم موجود بودن  آن است. این جایگاهِ 

از حیثیت وجود مطلق  عدم است و از حیثیات تجّلای  زیرا- های گوناگون و هم معدوِم بودن آن  از حیثیت
هاِم ذاتی اسات. و که موجِب اب کند اقِ  حقیقِی آن را پدیدار میتن -الهی و مظهرّیت آن  داراِی وجود است

إذا نظرت وجدت العالم ماع الحاق بهاذه » :ابهام در ذات  ابهامی که نازدودنی است  موجِب حیرت است
م  یالمثابة موضع ح م  یرة هو ال هو ما ر  مییت  ِإْذ ر  ه  ر  تحّقاِق محااالت  رو از این (۴۴۴ :)همان«  ت  و  لِكنَّ اللَّ
داند  در حالی که تحّقِق آن در  حال و اجتماِع نقیضین را محال میگردد. عقل تحّقِق اموِر م در آن ممكن می

 :خوِد خیال  این چنین اسات ؛ زیرابخشد پرتِو خیال محال نیست. خیال به محاالت و ممتنعات صورت می
 (30۶: 1   تا )همان  ]بی« وسع األشیاء و أضیقهاال أیالخ»

قّمحالّدرّخیال3-3-1-1 ّ.ّتحق 

سازد. و مقصود از تحّقِق خارجی  یعنای آنچاه کاه  االت و تجّلِی ممتنعات را ممكن میخیال  تحقق خارجِی مح
خیال قادر است میان ضّدین و نقیضین جمع کند؛ از این رو تنها خیاال  15متحّقق شده  وهم یا توّهِم ذهنی نیست.

)چیتیاک  « ف معرفت است.فهم خیال  کلید انواع مختل»است که امكان ادراِک اموِر متناق  را نیز فراهم سازد. 
  ابان عربای« ) .من علوم المعرفة و هاو علام الخیاال»در بحث از انواع معرفت در باب  ابن عربی( ۲۴9: 1390

  بعاد از علام )همان(«  .و عالمه المتصل و المنفصل»(  پس از تقسیم خیال به منفصل و مّتصل 309: ۲تا    ]بی
و لیس بعد العلام باألساماء اإللهیاة و ال التجلای و »داند.  ین معرفت میتر به اسماء الهی  معرفِت خیالی را کامل

و فیها یظهر وجود المحال بل ال یظهار فیهاا »سازد.  )همان( که محاالت را متحّقق می« . عمومه أتم من هذا الرکن
)هماان( حاق «  فال تقبل هذه الحضرة إال وجاود المحااالت.»( و 31۲)همان: « . علی التحقیق إال وجود المحال

اه »کند:  پذیرد  در حضرت خیال به صورت  ظهور می تعالی که هیچ صورتی نمی فإن الواجاب الوجاود و هاو اللَّ
)هماان( در خیاال یاک جسام در دو مكاان مشااهده « تعالی ال یقبل الصور و قد ظهر بالصورة فی هذه الحضرة.

که در خانۀ خاویش خوابیاده اسات و نفاس  )همان(  همانند شخصی« . و فیها یری الجسم فی مكانین»شود  می
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و کذلك اإلنسان فی بیتاه ناائم و یاری نفساه علای صاورته المعهاودة فای مدیناة »بیند  خود را در شهر دیگری می 
شاود.  )همان( و این چنین مضامیِن کتاب و سّنت مورِد اعتراف و تصدیِق مؤمنین و اهِل کشاف واقاع می«  .أخری

تأکیاد  ابان عربای)هماان( «  به المؤمنون و ساعدوا أهال الكشاف.  و السنة اعترففما جاء من ذلك فی الكتاب »
که در باِب صد  و کذِب صوِر خیال به منزلۀ محتاواِی  کند که هدِف او در اینجا اثباِت عالِم خیال است  نه این می

 خیال سخن بگوید. 

مّیعترفونّبماّأنکروهّفإنهمّأثبتـواّالخیـالّفإنّظهرّعنكّمثلهّجهلوكّوّأنکرواّذلكّوّنسبوكّإلیّفسادّالخیالّفه

وّفسادهّوّالّیدلّفسادهّعلیّعدمهّوّإنماّهوّفسادهّحیثّلمّیطابقّعندهّالصحیحّالـذیّهـوّصـحیحّوّسـوا ّ

عندناّقلتّفیهّصحیحّأوّفاسدّقدّثبتّعینهّوّإنّتلكّالصورةّفیّالخیالّفدعهاّتکـونّصـحیحةّأوّفاسـدةّمـاّ

ّ.ّ)همان(ّلمّنتعرضّإلیّصحةّماّیظهرّفیهّوّالّإلیّفسادهّّثباتّوجودّالخیالأبالیّوّلمّیکنّمقصودناّإالّإ

یابد و قاّوۀ خیاال  آنچه که از نظر عقلی  محال و ممتنع است و راهی به تحّقق ندارد  در اقلیم خیال  تحّقق می
 پذیرد. کند  یكی از انواع این مشاهده در خواب صورت می آن را مشاهده می

ّابنّعربیدرّخداشناسیّّ.ّجمعّنقیضین3-4

 بر اجتماع میان تنزیه و تشبیه الهی استوار است. ابن عربیخداشناسی 

ّ.ّجمعّنقیضینّدرّتنزیهّوّتشبیه3-4-1

رو این دو سااحت مختلاف یعنای مقاام  مقام ذات و مقام اسماء و صفات در الهیاِت عرفانی متمایز هستند؛ از این
هساتند.   ه قابل شناخت است  محتاِج دو گوناه الهیااِت تنزیهای و تشابیهیذاِت ناشناختنی و مقام تعیِن اسمائی ک

)هماان  «  .ساریان الحاق فای الموجاودات»تنزیه  ناظر بر تعالِی خداوند از ماسوی است و تشبیه  ساریاِن حاق 
أن » داناد. از حیثی تنزیه را نیز تقیید و تحدیاِد خداوناد می ابن عربی( در موجودات است. هرچند که ۵۵: 19۴۶

( که مقصاود او در اینجاا  اساماء ۶8)همان: « التنزیه عند أهل الحقائق فی الجناب اإللهی عین التحدید و التقیید
بایاد میااِن مقااِم ذات باه  ابن عربیهستند. پس خداشناسی نزد     و صفاِت تنزیهی خداوند  همانند قدوس و سبو

چاه کاه آشاكار  پدیادار و  سترس و مقاِم ظهوِر حّق به منزلاه آنمنزلۀ مقاِم متعالی  مخفی  ناشناختنی و غیرقابِل د
متجّلی شده است و ظهور یافته  جمع کند. بنابراین الهّیاِت عرفانی  باید میان تنزیه و تشبیه جمع کناد؛ زیارا میااِن 

 حّق و عالم از حیثی تفاوت و از حیثی دیگر عینّیت برقرار است. این نیز جمِع نقیضین است.
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 بالتنزیاااه کنااات مقیاااداا  فاااإن قلااات
 و إن قلااات بااااألمرین کنااات مسااادداا 
 فما أنت هاو: بال أنات هاو و تاراه فای

 

 کناات محاادداا   بالتشاابیه  قلاات  إن و 
 ماااا فاای المعااارف ساایداا اماو کناات 

حاا و مقیااااداا   عااااین األمااااور مساااارَّ
 (۶8: )همان                                         

ه تعالی» داند: یه و تنزیه را منطِق کتاب میموضِع جمِع میان تشب ابن عربی ِمْثِلهِ   س  یل    قال اللَّ ا  ک  ٌء فنازه  و   یش 
ِم  و  السَّ ِص   ع  یه  ه. و قال تعالییاْلب  شبَّ ِمْثِلهِ   س  یل    ر  ف  ا  ک  اِم  یش  او  السَّ ِصا  ع  یٌء فشابه و ثنای  و  ه  ه و أفاردیاْلب  « ر  فنازَّ

ِمْثِلهِ   س  یل    قال تعالی» :متضّمِن تنزیه و تشبیه است( بلكه هر بخش از آیه نیز 70: )همان ه یش    ک  ه و شبَّ «  ٌء فنزَّ
ِمْثِلهِ   س  یل    قولیثبت فیو  ینفیفالشرع » :ن  نفی و اثبات استاماؤ(  همچنین  ت18۲:)همان ا  ک  ٌء فنفای و  یش 

ِم   قولیأثبت معا کما  و  السَّ ِص یو  ه   :و جماِع میااِن تقییاد و اطاال  اسات (۵۶3: ۲   تا بی])همان  « ریع  اْلب 
ِمْثِلهِ   س  یل    ه فقالیه و التشبین التنزید و اإلطال  کما جمع لنفسه بیین التقیفجمع لك ب» ِم  یش    ک  و  السَّ ع  یٌء و  ه 

ِص  که این خوِد خداوند است که خاود را در جماِع  کند میکید أت ابن عربی رو از این (1۶1: 3)همان  « ریاْلب 
 :  ضین معرفی کرده استنقی

َّّسّیموضـعّبَّلـّیموضعّوّنزهّفّیالکتابّوّالسنةّفشبهّفّینّفیضیوّقدّأخبرّجلّجاللهّعنّنفسهّبالنق

ِمّّّهّبقولهیٌ ّوّشبّیَشَّّّکِمْثِلهِّ هّفـإنّالمنـزهّیهّوّتشتتتّخواطرّالتنّزیُرّفتفرقتّخواطرّالتشبیُعّاْلَبِصّیَوُّهَوّالسَّ

هّوّیالتشـبّیدهّوّحصرهّفـیضاّقیهّوّالمشبهّأیعنهّالتشبّیههّوّأخلیتنّزّیفدهّوّحصرهّیقةّقدّقیعلیّالحق

شـبهّیهّوّالّیخرجّعـنّالتشـبیهاّینزهّتنّزینّفالّیالجمعّبالقولّبحکمّالطا فتّیهّوّالحقّفیعنهّالتنّزّیأخل

ّیدّفـیـقإطالقـهّوّلـوّتّیدّفـیزّتقیدّوّلوّتمییزهّعنّالتقیدّلتمیهّفالّتطلقّوّالّتقیخرجّعنّالتنّزیهاّیتشب

بـهّنفسـهّمـنّّیدّبهّنفسهّمنّصفاتّالجاللّوّهوّالمطلقّبماّسـمیدّبماّقیکنّهوّفهوّالمقیإطالقهّلمّ

 (1ّ:290.ّ)همان،ّّمیالعظّیالّإلهّإالّهوّالعلّیالخفّیأسما ّالکمالّوّهوّالواحدّالحقّالجل

ّابنّعربی.ّّفراگرِدّخیالّدرّالهیات3-4-2ّ

تریِن  ی خیاال کاه وسایعتوان به قیِد اطال  و عدِم تقیید مّتصف کرد. حتّ  ی نمیدر مقام تنزیه  خداوند را حتّ 
 نیست.  ۀ عظیمه است  قابِل معانِی مجّردو سّع  حضرات

هّتعالیّوحدهّلـیّریدّوّبإطالقّالوجودّوّبالفعالّلماّییتصفّبعدمّالتقیإنماّکانّهذاّحتیّالّ ّّسیدّإالّاللَّ
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 ّقـدّعجـزّّیحکمّبهاّعلیّکلّشیّیمةّالتیعّهذهّالسعةّالعظالّأوسعّالمعلوماتّوّمی ّفالخّیشّّکمثله 

ّّ(306)همان:ّّأنّیقبلّالمعانیّمجردة.

ّداند:  تعالی را مربوط به خیال می تشبیِه حّق  ابن عربی اما

الّبضـربّمـنّیـهّوّنسـبةّتنـزلّإلـیّالخیـنّنسبةّتنّزیاهّنسبتیمشاهدةّعبادهّإّیاعلمّأنّللحقّسبحانهّف

ـهّیـقولهّعلّّیهّفیٌ ّوّالنسبةّالخریّتجلّیَشَّّّکِمْثِلهَِّّّسّیلَّّّیهّفیهّتجلیهّفنسبةّالتنّزیالتشب هّالسـالمّاعبـدّاللَّ

هّفّّکأنكّتراه ّّّوّقولهّتعالیّّیقبلةّالمصلّیوّقولهّإنّاللَّ
َ
هِّیَفأ َّوْجُهّاللَّ واَّفَثمَّ هّذاتهَّّّنماُّتَولُّ وّثمّظرفّوّوجهّاللَّ

ّّ(2ّ:3.ّ)همان،ّّقتهیوّحق

 :شود ن  صورِت خداوند و صورِت ملک در برز  مشاهده میو این چنی

ـِمّیٌ ّوّرفعّالحرجّتمامّاآّلّیَشَّّّکِمْثِلهَِّّّسّیلَّّّبرزونهاّمعّرفعّالحرجّفالتوحیدّمثلّقولهیدّفیالتوح ُعّیةَّوُّهـَوّالسَّ

ذلـكّوّّیفّیاإللهانّفالحکمّینّوّالمرانّبرزخینّمختلفتیصورتّیانّفیُرّمرتبةّأخریّإذاّظهرّأمرانّالهیاْلَبِصّ

ّ (426ن.ّّ)همان:ّییالبرزخّعلیّصورةّإنسّیالبرزخّوّصورةّالملكّفّیهوّأنّتریّصورةّالحقّف

اه و هاو التنز» :عقل تنها به اثبات مقام تنزیه راه دارد ( و 307: )هماان«  هیافجاء العقل بنصف معرفة اللَّ
 ید و نفییه الحق عن التقیبتنز یقضی یل عقلیدل» :کند دلیِل عقلی  تنها به نفِی مثل براِی خداوند  حكم می

فحاارت » :افتاد در شناخِت تشبیهی خداوناد  عقال باه حیارت میرو  (؛ از این377: 3)همان  « المماثلة
خیال که میاِن عقل و حس واقع شده  حّسی باطنی میان معقول و محسوس  اما(  307: ۲همان  )«   العقول

برای جمِع  بنابراینسازد.  که تشبیه را ممكن می )همان(«  المحسوسن المعقول و یفهو حس باطن ب» :است
  :قواِی انسانی جمع گردند ۀمیان تنزیه و تشبیه باید هم

منّنزهّفقطّأوّمنّشبهّفقطّفهوّصـاحبّّاماهّوّیهّوّالتشبینّالتنّزیعّبیهّإالّمنّجمیتفطنّإلیّهذاّالتنبیالّ

الّمحلّإالّالنفسّفإنهاّالبرزخّالجامعّللفجـورّوّیللخنّالعقلّوّالحسّوّماّیالّبیغلطّوّهوّکصورةّخ

ّ(4ّ:393)همان،ّ«ّ.التقویّالمانع

 نفسه شناختنی است  باید قّوۀ خیال را به کار بست.    برای شناخِت آنچه که فیابن عربیدر نتیجه در الهّیات 
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ّگیریّنتیجه

یرِی لوازِم منطِق صوفیانه هوالهاو در ابعااِد و پیگ ابن عربیابوسعید خّراز و ۀ با تبیین جمع نقیضین در اندیش
شناسای و خداشناسای صاوفیانه  پدیادارِی عاالم از  شناسی  جهان   شامِل هستیابن عربیمختلِف اندیشه 

هوالهو و همچنین  تبییِن عالم میانی خیاال و  ۀمراتِب هستی بر اساِس قاعد ۀمقاِم ذات و گسترِش آن در هم
 ابن عربایمفاهیم  بنیادها و ترمینولوژی  تمام خداوند  آشكار گردید که اساساا  نقِش آن در شناخِت تشبیهِی 

. همچناین جمِع نقیضین استوار است  بنیاان گشاته اسات ۀبر هوالهو یعنی بر نوعی منطِق عرفانی که بر پای
در  ربایابان ع ۀ  امكاِن فهِم اندیشهو ال انگارۀ جمع نقیضین و هوبدون تبیین و درِک صحیح روشن شد که 

انگااری یاا مشاابهت یاا تطبیاق و  کلّیِت آن و در نیفتادن در یكی از وجِوه فكارِی وی و ممانعات از یكساان
عادِم در افتاادن در در نتیجاه هاِی باه ظااهر مشاابه و  اندیشه دیگرو  ابن عربی ۀهاِی ناصحیِح اندیش مقارنه
  ال هاو یعناِی دیالكتیاِک نفای و اثباات  جماِع نقیضاین و هاو؛ زیرا گرایِی فكری  ممكن نخواهد بود تقلیل

  سایِر تّطاور و ابن عربایاز ابوسعید خّراز تا  کهاست  سابقه و بدیع در بستر فكرِی تصّوف  بدون  ای اندیشه
تماامِی لاوازِم چناان کاه  رسیده است  آنبه کمال  ابن عربی ۀاندیش نهایت در تكامِل خویش را پیموده و در

اسات.    وی از آن مغفول نماناده ۀو هیچ حوزه ای از اندیشار وی به ظهور رسیده ی جای آثفلسفِی آن در جا
بیان شاده  بادوِن تبیاین و  ابن عربی ۀکه در اندیش چنان اِت عرفانی و وحدِت وجود آنالهیّ  توان در نتیجه می

 فهِم آن ممكن نخواهد بود.
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ّهاّنوشتّپی 

                                                      
شیخ  ۀمسئول به دفاع  رد و نقد اندیش ۀعربی دارد و نویسند ابن ۀحاضر رویكردی تبیینی و توصیفی به اندیش ۀ. مقال1

 درباب جمع نقیضین ورود نكرده است.
های دیگر نیز متصور شد. بارای  توان حوزه می های معرفت نیستند. حوزهۀ هم ۀدهند های سه گانه پوشش . این حوزه2

تواناد موضاوع  می عربی همت گماشت  کاه طبعااا  زبان در ابن ۀلئتوان به تحقیق به الزامات هوالهو در مس نمونه می
اند  چنانكاه بارای نموناه ویلیاام  شناختی معماول و شاناخته شاده های روش پژوهش دیگری قرار گیرد. این تفكیک

 باهحاضار  ۀ( بدان دست زده اسات. بادیهی اسات کاه مقالا1390)چیتیک  حّ عحفان معحفرتطچیتیک در کتاب 
 . اند قرار گرفتهمفروض واقع  ر که در تحقیق حاض پردازد میهایی  حوزه

 .۲1۶: 10   تا بی]اصفهانی به: بن منصور طوسی بنگرید  محّمد ۀبرای تذکر . 3
: 137۵ ( ) 7۵1تاوفی(  داود قیصاری )م۴8: ۲010 ( ) ۶73وفیتا. برای نمونه بنگرید به صدرالّدین قونوی )م4

 (  838توفی(  تاج الّدین حسین خوارزمی )م78: 1370 ( )730توفی(  عبدالرّزا  کاشانی )م۵۵3و ۵۴1و ۴13
(  عبادالكریم جیلای ۲۲۲: 13۵9 ( ) 7۶9تاوفی(  مسعود بن عبدالله بابارکنای شایرازی )م313و ۲۲1: 1379)

: ۲010 ( )83۴تاوفی(  شمس الدین محّمد حمزه فنااری )م۵3: 1۴۲۶( و )۴18و 118: 1۴18 ( ) 83۲توفی)م
 (.81: 137۵ ( )101۶توفی( و محّمد دهدار )م111: 1۴۲۵ ( )898توفی(  عبد الّرحمن جامی )م۴۶0

الهای و رو کاه زمیناۀ بحاث فعال  گردد. لكن از ایان نمی طور مستقیم به هوالهو باز در عبارت مذکور هذاالمر به .5
 تواند از الزامات منطق هوالهو در نظر گرفته شود. های آن است  می نسبت

کشف و عقل در شناخت حق تعالی بحث کرده است. در نظر وی کشف ورای طور عقل اسات.  ۀعربی دربار ابن .6
ه و وافقنا هم علیه یعطیه الكشاف مان المقاام الاذی وراء طاور العقال» ( 1۶۲: 1هماان « ) .هذا الذی ذکره أهل اللَّ

«  ال بالعقل  فال تكون معرفة الحق من الحق إال بالقلب»پذیرد  نه عقل.  معرفت حق تعالی از طریق قلب صورت می
 پیوساته)همان( کاه « .فالقلب هو القوة التی وراء طور العقل» قلب قوه ای است ورای طور عقل  زیرا (  18۲:)همان

کند  در حالی  ماند  تجلیات الهی را شهود می ست و بر یک حال باقی نمیاز حالی به حالی دیگر ا دگرگونیدر حال 
فإن القلب معلوم بالتقلیب فی األحوال دائما فهو ال یبقی علی حالة واحدة فكذلك التجلیاات »د است. که عقل  مقیّ 

رسااند.  را باه رب میعباد   قلاب رو از ایان)همان(  « .اإللهیة فمن لم یشهد التجلیات بقلبه ینكرها فإن العقل یقید
 )همان(« . القلب کقوة وراء طور العقل تصل العبد بالرب »
عادم  مسائلۀحیثیت در جمع نقیضاان   مسئلۀماع نقیضین است. هرچند که گاه توجه او به تعربی قائل به اج ابن .7

ود و باه اجتمااع ر کند. ولی اندیشه شیخ از سطح توجاه باه حیثیاات فراتار مای وحدت حیثیت را به ذهن متبادر می
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پاذیرد و آن را باا  عربای را نمی ابن ۀند. مالصدرا تناق  در اندیشاهست  یابد. تفاسیر در این باب دوگانه نقیضان راه می
عربای پژوهاان برجساته مانناد ویلیاام  از سویی دیگار برخای ابن  (1378کند )کاکایی  اضافه کردن حمل  رفع می

تواند مفروض هر تحقیقی واقع شود و الزاماات و نتاایب  دانند که می شیخ می ۀچیتیک اجتماع نقیضان را ذاتی اندیش
 های گوناگون معرفتی مورد پژوهش قرار گیرد.   آن در حوزه

پاردازد  ایان  عربی تنها به تجلیل از حیرت نمی آثار ابن»گوید:  عربی می یان آلموند درباره حیرت زا بودن آثار ابن .8
 (81: 1390)آلموند « اند ردانآثار در این باره نیز سرگ

8. Bewilderment 
10  . Theology 
11 .Ontology 
12. Theoglogie 

شناسای  تفكیک میان خداشناسی و هستی  تقییدیه یتحیثجهت تعلیلیه است. از  یتحیث جهت این یگانگی از .13
 متصور است. عربی کامالا  ابن ۀدر اندیش

گیرد. در ادامه به خیاال باه عناوان یاک قوۀشاناخت در اندیشاۀ  ی قرار میشناس . خیال به منزله یک عالم  ذیل جهان 14
شناختی است. تفكیک خیاال باه منفصال و متصال در اندیشاۀ  عربی پرداخته شده است. قوۀ خیال  مبحثی معرفت ابن
 عربی از همین جهت است. ابن
( ۲88: 1تاا    عربای  ]بی )ابن عربی به اقسام محال  از جهت فكر و از جهات قباول  توجاه داشاته اسات. . ابن 15

عربی در نسبت خیال و محال بسیار گسترده و پیچیده است. باید توجه داشات کاه در هار مرتباه از  های ابن بصیرت
نفسه شناختنی. اگر به خداشناسی از جهت  بحث دربارۀ خداوند به کدام حیث اشاره دارد؛ حق الیدرک یا خداوند فی

جه کنیم  از آنجا که خداوند قادر است  اطال  امر و خلق او تنها بر ممكنات  تقییِد شناخت اسماء و صفات الهی تو
بر تحقق محاالت نیز قاادر اسات. در واقاع در اندیشاه وی خیاال کاه مخلاوقی اسات از رو  ؛ از اینخداوند است 

ف ترید أن تحكام فكی»مخلوقات خداوند  یعنی مظهری از مظاهر اسماء الهی است  امكاِن تحّقِق محاالت است. 
ه غیر قادر علی المحال و أنت تشهد من نفسك قدرة الخیاال ه بالتقید و تقول إن اللَّ علای المحاال و الخیاال   علی اللَّ

ه قاد »داناد.  عربی خداوند را فی نفسه جاامع نقیضاین می ( باید توجه داشت ابن183: ۲)همان «  خلق من خلق اللَّ
( و ادراک صورت حق نیز بار جماع نقیضاین اساتوار اسات. ۲90: 1)همان  «أخبر جل جالله عن نفسه بالنقیضین

( از سویی ۵۲9 : 139۵نامد. )کربن   عربی می ابن ۀدر اندیش« ساختار دوگانه حقیقت واحد»چیزی که کربن آن را 
 مسائلۀریات که آلموند اشاره کرده است  محو عربی قائل نبود. چنان ابن ۀوجوه اندیش ۀتوان به سازگاری هم دیگر می

 (90: 1390)آلموند  .عربی مانع از آن است که به یک نظام فلسفی و مابعدالطبیعی تبدیل شود ابنۀحیرت در اندیش
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ّوّمآخذّمنابع 
انتشاارات  :حسن حسن زاده آملی  قم قی  تحقشفاّاتیاله(  137۶)بن عبدالله  حسین نا یس ابن .1

 .اسالمی
مّیالفوا دّالحسانّعلیّالعالمّبإشاراتّأهلّاإللهامّ)تقسـ  (1۴۲8) نیالد ی  محابن عربی .۲

 ةیالعرب   قاهره: داراآلفا  دییالمز دیمصحح: احمدفر  الخواطر(
 .ةیاء الكتب العربی  قاهره: دارإح  چاپ اّولالحکمّفصوص  (19۴۶) نیالد یمح  ابن عربی .3
ن یابوجاوهر  دمشاق: دارالتكاو نیمحمد ام حی  تصحةکتابّالمعرف  (۲003) _________  .۴

 .و النشر هللطباع
 .انتشارات دارالصادر :روتیجلد  ب ۴  چاپ اول  ةیالمکّالفتوحات   تا یب] _________  .۵
عمااران  لیاا  مصااحح خل االشــواقّذخــا رّاالعــالقّشــراّترجمــان  (1۴۲0) _________  .۶

  .ةی: دارالكتب العلمروتیالمنصور  ب
چااپ دوم    ییمصحح محّمد سرور ماوال  هیالصوفّطبقات  (138۶خواجه عبدالله )  یانصار .7

 .انتشارات توس :تهران
  یوّابـنّعربـّدایـآرا ّدّرّیقـیتطبّیبررسـّ،یتصوفّوّساختارشـکن  (1390) انیآلموند   .8

 .نشر کتاب پارسه :اول  تهرانرادمهر  چاپ  نیدالدیفر ترجمۀ
   الخصـوصّفـیّترجمـةّالفصـوصّنصـوص  (13۵9مسعود بن عبداللاه )  یرازیبابارکنا ش .9

  .لیگ مطالعات اسالمی دانشگاه مك ۀسسؤم :تهران  یمظلوم یعل مصحح رجب
نی یالی الحسایام الكیعاصام اباراه تصاحیح  االروااّمشرب(  1۴۲۶روزبهان )  یرازیش یبقل .10

 .ةی: دارالكتب العلموتریالشاذلی  ب
نی یالی الحسایم الكیعاصم ابراه تصحیح  الحکمّشراّفصوص(  1۴۲۵عبدالرحمان )  یجام .11

 ة.یناشر دارالكتب العلم :روتی  ب الشاذلی
سای/مولوی یس/مولوی غاالم عیام ناسولیول تصحیح  نفحاتّاالنس  (18۵8) _________  .1۲

  .سییل ةد  کلكته: مطبعیعبد الحم
بان  بان محماد الارحمن صاال  ابوعباد تصاحیح  االنسانّالکامل(  1۴18) میرعبدالك  یلیج .13

 ة.یدارالكتب العلم :روتیضة  بیعو
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  تجلیّلهلّالـذکرّمـنّالنـواریماّیالسفارّعنّرسالةّالنوارّف(  1۴۲۶) میعبدالكر  یلیج .1۴
 .ةیملب العتدارالك: روتی  ب نی الشاذلی الدرقاوییالی الحسیم الكیعاصم ابراهتصحیح 

  مترجمان انشاءالله رحمتی و حساین کیاانی  چااپ اول  عشقّالهی  (139۵چیتیک  ویلیام ) .1۵
 .انتشارات سوفیا :تهران

 یدکتار مهاد ۀترجما  ابـنّعربـیّدگاهیـمعرفـتّازّدّیعرفانّقیطّر(  1390) ________  .1۶
 .یانتشارات جام :افرا  چاپ دوم  تهران ینجف

 :قام  یعالماه حسان زاده آملا حیتصاح  الحکـمّشراّفصـوص(  1379) نیحس  یخوارزم .17
   .انتشارات بوستان کتاب

انتشارات  :پارسا  چاپ دوم  تهران یمهد ۀ  ترجموّصحنهّنوشتارّدیفرّو  (139۲ژاک ) دا یدر .18
 .روزبهان

انتشاارات  :ن اکبری ساوی  تهارانیمحمد حس تصحیح  رسا لّدهدار(  137۵دهدار  محمد ) .19
 .را  مكتوبیمرکز پژوهشی م

 :روتیامصاطفی عبادالقادر عطاا  ب تصاحیح  هیالصـوفّطبقات(  1۴۲۴دالرحمن )عب  یسلم .۲0
 ة.یدارالكتب العلم

فریدالادین رادمهار  چااپ دوم   ترجماۀ  بازگشـتّ؛ّسفرّبیابنّعربی  (1388عداس  کلود ) .۲1
 .انتشارات نیلوفر :تهران

عاصام  تصاحیح  نّالمعقـولّوّالمشـهودیمصـبااّالنـسّبـ  (۲010محمدحمزه )  یفنار .۲۲
 ة.یناشر دارالكتب العلم :روتی  ب یالیم الكیراهاب

انتشاارات  :  تهاران انیین آشاتیالاد د جاللیس حی  تصحالنصوص(  1371) نیصدرالد  یقونو .۲3
 .یمرکز نشر دانشگاه

   یالیام الكیعاصم ابراه تصحیح  )مصبااّالنس(ّبیمفتااّالغ(  ۲010) نیصدرالد  یقونو .۲۴
 ة.ی: دارالكتب العلمروتیب

 :تهاران  یانیآشات نیالاد جاالل دیسا تصاحیح  الحکـمّشراّفصوص(  137۵داود )  یصریق .۲۵
 .یو فرهنگ یانتشارات شرکت علم

جلاد  چااپ  9  جمعی از مترجمین ۀترجم  فلسفهّ یتاّر  (139۶چارلز ) کیکاپلستون  فردر .۲۶
 .یو فرهنگ یانتشارات علم :تهران ازدهم ی
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انتشاارات  :  چاپ چهاارم  قامصّالحکمشراّفصّو  (1370الرزا  )عبد نیالد کمال  یکاشان .۲7 
 .داریب

و  اباان عرباایوحاادت وجااود و برهااانی بااودن آن از دیاادگاه  ۀنظریاا»  (1378کاکااایی  قاساام ) .۲8
 . ۵۶ - 77 صصاول   ۀ  شمارفصلنامۀّاندیشهّدینیّدانشگاهّشیراز  «مالصدرا

مزدایـیّتـاّارضّملکوت؛ّکالبدّانسانّدرّروزّرستاخیزّازّایرانّ  الف(؛1387کربن  هانری ) .۲9
 .طهوری ۀانتشارات کتابخان :الدین دهشیری  چاپ اول  تهران سید ضیاء ترجمۀ  ایرانّشیعی

ی ّفلسف  ب(؛1387) ________  .30  :جواد طباطبایی  چاپ ششم  تهران ۀ  ترجماسالمیّۀتار
 .انتشارات کویر

31.   ________(139۵  )ّ اپ   ترجماۀ انشااءالله رحمتای  چاابنّعربـیلّخالقّدرّعرفانّتخی 
 سوم  تهران: نشر جامی.

 تصاحیح  ةیةّفـیّتـراجمّالسـادةّالصـوفیالکواکبّالدّر(  1999محمد عبدالرئوف )  یمناو .3۲
 .ناشر دارالصادر :روتیجلد  ب ۵الجادر   بیمحمداد

انتشاارات  :  تهران احمد مهدوی دامغانی تصحیح  کشفّالحقا ق  (138۶) نیالدزی, عزینسف .33
 .یو فرهنگ یشرکت علم

انتشارات مرکز  :سعادت  تهران لیاسماع ۀترجم  یوّزبانّعرفانّیقرآنّریتفس  (1373) پل ا ینو .3۴
 .یدانشگاه نشر

   چیریان آلكسای یژوکوفسكی/ والنت -و تصحیح   کشفّالمحجوب  (137۵) یعل  یریهجو .3۵
 .یطهور انتشارات: تهران
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