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راسم زمان است .از اين رو زمان از تكرار و توالي »آن« سيال به وجود ميآيـد .زمـان
امر وجودي و كم متصل است .از طرف ديگر »آن« مفروض امـر عـدمي اسـت .امـر
وجودي از توالي امور عدمي به وجـود نمـيآيـد .نتيجـه اينكـه زمـان از تـوالي »آن«
مفروض به وجود نيامده است.
شبهه فخر رازي و پاسخ به آن ،از اين جهت در بحث حركت توسـطيه و قطعيـه
اهميت دارد كه با مطرح شدن اين شبهه ،انديشمندان بعدي مانند ميرداماد و مﻼصـدرا
را به بحث در مورد نحوه وجود حركت و انـواع آن در خـارج و ذهـن واداشـت .از
اينرو ميرداماد را به وجود خارجي داشتن حركت قطعيه سـوق داد و مﻼصـدرا نيـز
كوشيد تا ابهاماتي كه از نظر او در مورد ديدگاه ابـنسـينا وجـود داشـت را برطـرف
نمايد.

ديدگاه ميرداماد در مورد حركت توسطيه و قطعيـه و پاسـخ بـه اشـكال
فخررازي

از ديدگاه ميرداماد ،اشكال فخررازي حتى طبـق مبنـاى كسـانى كـه قائـل بـه وجـود
حركت توسطيه در خارج بوده و حركت قطعيه را امـرى ذهنـى مـىداننـد ،نيـز وارد
است؛ زيرا طبق مبناي كساني كه حركت قطعيه را امرى ذهنـى مـىداننـد ،ايـن نـوع
حركت تصويرى از حركت توسطيه در خيال است .اين اشكال حصول امر تـدريجي
را به طور كلى نفى مىكند .ولي بهمنيار بدون هيچ دليلي قائل شده كه ايـن ايـراد بـر
حركت قطعيه وارد است ،نه بر حركت توسطيه )ميرداماد.(٢١٠ - ٢٠٩ :١٣٦٧،
ميرداماد اين گونه در صدد پاسخ گويي به اشكال فخررازي برميآيد :نحوه وجـود
شئ در زمان ،با نحوه وجود شئ در »آن« متفاوت است .وجـود شـئ در »آن« دفعـي،
ولى در زمان تدريجي است .زمان امرى ممتد بوده و هر حركتى ممتد به امتداد زمـان،
و منطبق بر آن است .همان طور كه در زمان ،هر جزئي قبل از جزء ديگـر اسـت ،در
امر زمانى هم وجود هر جزئى قبل از جزء ديگر است .زمان از مقولـه كـم متصـل و
غير قارالذات است ،لذا تا بي نهايت قابل تقسيم است )همان.(٢٠٤-٢٠٥ ،
ابتدا و انتهاي وجود زماني با ابتدا و انتهاي زمـان منطبـق اسـت.گاهى مقصـود از
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ابتدا حدوث شىء است .اين معنيِ ابتدا مربوط به امور دفعي است ،ولى ابتدا در امـور
زمانى به معناى حد شىء است .از اين رو حركت به يـك معنـى ابتـدا دارد ولـي بـه
معناى ديگر ابتدا ندارد .شىء موجود در »آن« ابتداي آني نـدارد .زيـرا كـه »آن« داراي
اتصال نيست .اما شيء موجود در زمان ،حدى دارد كه منطبـق بـر حـد طـرف زمـان
است .ابتداي وجود شيء زماني منطبق بر ابتداي زمان است؛ لذا ابتدا دارد )همان(.
حاصل اينكه از ديدگاه ميرداماد :اوﻻً اشكال فخر رازى حتى حركت قطعيه را هـم
به خﻼف آنچه كه بهمنيار قائل بود ،نمىتواند ابطال كند .ثانياً حركت قطعيه در خارج
وجود دارد ،به خﻼف آنچه كه ابنسينا و بهمنيار قائل بودنـد كـه حركـت قطعيـه در
ذهن موجود است.

نقد ديدگاه ميرداماد

پاسخ ميرداماد به اشكال فخر رازى كامﻼً صحيح است و همچنين اين نكتـه كـه ايـن
اشكال حركت قطعيه را نيز نمىتواند ابطال كند .اما اينكه ميرداماد از اين نكتـه وجـود
خارجي داشتن حركت قطعيه را نتيجه ميگيرد ،صحيح نيست .زيرا ابنسـينا حركـت
قطعيه را انتزاع ذهن از صور خيالي ،از هر حدي از حدود حركت متحـرك و لحـاظ
آنها به صورت متصل بيان نمود .صور خيالي در خارج وجود ندارنـد و وعـاء تحقـق
آنها ذهن است .ديگر اينكه حركت امري سيال و بي ثبات است و اجـزاء آن اجتمـاع
وجودي در خارج ندارند .لذا اجتماع صور خيالي در ذهن و قوه خيـال اسـت نـه در
خارج .از اين رو حركت قطعيه امري ذهني است.

ديدگاه مﻼصدرا در مورد حركت توسطيه و قطعيه

صدرالمتألهين بعد از نقل ديدگاه ابنسينا در مورد حركـت توسـطيه و قطعيـه هفـت
بحث را با عنوان »فيه مواضع من النظر نقضا ً و أحكاما ً« مطرح مىكند )مﻼصـدرا،١٣٨٣ ،
ج .(٣٢ :٣برخي از اين موارد به صورت ايراد و اشكال بـر ديـدگاه ابـنسـينا و برخـى
ديگر به صورت توجيه است.
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 .١ايراد به ديدگاه ابن سينا
هر شيءاي نحوه وجود خاصى دارد .ابنسينا معتقد بود كه حركت در خـارج بـه
صورت امر متصل وجود ندارد ،حال آنكه امر متصل بـه امتـداد زمـان وجـود دارد و
منطبق با آن است .وقتى گفته ميشود حركت قطعيه يك امر متصل ممتد است ،چنين
نيست كه يك امر متصل و ممتد با تمام ابعادش ،اجتمـاع در زمـان دارد )همـان- ٣٢ ،
 .(٣٣اين بيان اشكال به وجود حركت قطعيه در ذهن است .حركت امري تـدريجي و
متصل در خارج است .با توجه به اين مطلب ،ابنسـينا چگونـه معتقـد بـود حركـت
قطعيه )كه امري ممتد و متصل است( در ذهن و نه در خارج موجود است؟
 .٢توجيه اول از ديدگاه ابنسينا در مورد خارجي بودن حركت توسطيه:
اجسام به گونه دفعي حادث ميشوند و در زمان ،بقاء و اسـتمرار دارنـد .حركـت
قطعيه ،حدوث ،بقا و فناي تـدريجى دارد؛ ولـى حركـت توسـطيه امـرى اسـت كـه
حدوث دفعي داشته و در بقا استمرار دارد .حركت عـارض بـر جسـم و وصـف آن
است ،از اين رو نحوه وجود حركت ،مشابه نحوه وجود جسم است .شايد بـا توجـه
به اين مطالب بوده كه ابنسينا حركت توسطيه را در خارج موجـود مـيدانـد )همـان،

.(٣٣

مﻼصدرا به اين توجيه جواب مىدهد كه محل و قابل حركـت ،جسـم از جهـت
ثبات نيست؛ بلكه قابل حركت ،جسم مشتمل بر ماده است .ماده قابليت تأثيرپـذيرى
دارد ،همان طور كه فاعل حركت بايستي قابل تغيير باشد ،تا با انضمام احوال ديگـري
كه عارض بر جسم در حدود حركت ميشود ،موجب حصول حركت در قابل شـود.
زيرا كه علت متغّير ،متغّير و علت ثابت ،ثابت است )همان( .جسـم مرّكـب از مـاده و
صورت است .جسم از جهت ماده ،حركت را مىپذيرد؛ همان طور كه فاعـل قريـب
حركت ،متجدد و متغير است.

 .٣توجيه دوم از ديدگاه ابنسينا:
ممكن است مقصود ابنسينا صرفاً نفي حركت قطعيهاى باشد كه تـدريجاً حـادث
شده و در عين حال باقي است .در عبارت وي »حصو ٌل قائ ٌم« آمده كه قرينه اسـت بـر
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اينكه در صدد نفى چنين نحوه وجودي از حركت قطعيه اسـت .مقصـود ابـنسـينا از
»حص و ٌل ق ائ ٌم« وجود قار است .از اين رو حركت قطعيه در ذهن است ،ولى در خارج
قرار ندارد )همان.(٣٤ ،
مﻼصدرا با اين بيان به توجيه ديدگاه ابنسينا در مورد ذهني بودن حركـت قطعيـه
ميپردازد و ذهني بودن آن را به داشتن وجـود ثابـت و داراي قـرار در ذهـن تفسـير
مينمايد؛ زيرا كه حركت داراي وجودي سيال در خارج است.

 .٤تناقض در كﻼم ابنسينا:
اينكه ابنسينا تصريح كرده كه حركت قطعيه در خارج وجود ندارد ،با آن چيـزى كـه
در طبيعيات شفا در مورد حل شكوك زمان گفته ،تناقض دارد .مطلب ابنسينا چنـين
است» :زمان مقدار حركت در حد خاصى از سرعت و بطء است و از طريق حركـت
زمان اثبات ميشود« )ابن سينا ،١٤٠٥،ج.(١٦٦ :٤
مﻼصدرا مىگويد» :اين كﻼم صراحت دارد به اينكـه زمـان در خـارج وجـود دارد و
مقدار حركت است .از طرف ديگر حركت قطعيه مقدار دارد .اين كﻼم ابنسينا نـوعى
تصريح است به وجود خارجي داشتن حركت قطعيه .از اين رو ابنسينا در دو جـاي
يك كتاب متناقض سخن گفته است .نمىتوان باور نمود كه بوعلى در يك كتاب اين
گونه متناقض استدﻻل كرده باشد ،لذا بايستي ديدگاه او در مـورد حركـت توسـطيه و
قطعيه را توجيه و تأويل نمود به اينكه مقصود او از نفى وجود حركت قطعيـه وجـود
قارالذات نداشتن آن است ،نه اينكه حركت قطعيه وجود غيـر قارالـذات هـم نداشـته
باشد )مﻼصدرا ،١٣٨٣ ،ج.(٣٥ - ٣٤ :٣
 .٥ابطال ديدگاه ابنسينا:
كﻼم ابنسينا صراحت داشت كه حركت توسـطيه وجـود خـارجي دارد و مﻼصـدرا
سخن او را كه حركت قطعيه وجود خـارجي نـدارد ،توجيـه و تأويـل نمـود .اكنـون
مﻼصدرا اشكالي در مورد وجود خارجي حركت توسطيه مطرح ميكند .هر چنـد در
ادامه سعي در پاسخ به اين ايراد دارد.
توضيح اينكه حركت توسطيه دفعى الحدوث و مستمر البقاء است .به بيان ديگـر
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كلى بماهو كلى است .كلى با صفت كليت در خارج وجود ندارد .زيـرا كلـى طبيعـى
در خارج به وجود افرادش موجود است .وقتى حركتي حادث مـيشـود و در طـول
زمان استمرار و بقاء دارد ،به اين معناست كه جسم )متحـرك( در هـر آنـى از آنـات
زمانى ،در حدى از حدود مسافت ،حركت ميكند .اين حالت بـراى جسـم اسـتمرار
دارد و لذا كلى اي است كه در خارج وجود ندارد .حركت توسـطيه حصـول در »آن«
دارد .ابنسينا مجموع اينها را لحاظ كرده و يك كلى )بـودن بـين حـدود مسـافت( را
انتزاع كرده است .او گمان نموده كه افراد اين كلى تغيير ميكنند ولي خود كلـى بـاقى
است ،در حالى كه چنين نيست .از اين رو حركـت توسـطيه وجـود خـارجي نـدارد

)همان.(٣٦ :

صدرالمتألهين خود به اين اشكال پاسخ مىدهد :حركت توسـطيه از يـك جهـت
كلى است ،اما از جهت ديگر تشخص دارد .اگر حركت نسـبت بـه مـراتبش در نظـر
گرفته شود ،نسبت به جزئياتش كلى است .ولى اگر حركت به موضوع ،مبدأ و منتهـى
نسبت داده شود ،جزئي است و كلى نيست )همان.(٣٧ :
 .٦إحكام ديدگاه ابنسينا:
ممكن است گفته شود حركت قطعيه در خارج وجود ندارد .زيرا كه سؤال مـيشـود:
حركت قطعيه بسيط است يا مركب؟ اگر بسيط باشد ،حركت توسطيه خواهد بـود .از
اين رو حركت قطعيه مركب است .اگر مركب از امور غيـر قابـل تقسـيم باشـد ،ﻻزم
مىآيد هر حركتى مركب از اجزاء ﻻيتجزى باشد .حال آنكه وجود ايـن اجـزاء باطـل
است .اما اگر حركت قطعيه مركب از امور قابل تقسيم باشد ،اگـر حركـت بـه گونـه
دفعي موجود شود ،قارالذات خواهد بود نه غير قارالذات .حال آنكـه حركـت وجـود
تدريجي و سيال دارد .لذا بايد گفت حركت به طور دفعي موجود نميشود .طبق ايـن
فرض ،سؤال ميشود آيا وقتى جزئي از حركت موجود شد ،آن جزء منقسم است يـا
غير منقسم؟ اگر غير منقسم است ،حركت مركب از امور غير قابل تقسيم خواهد بود.
مﻼصدرا مىگويد :اين اشكال مانند شبههاى اسـت كـه فخـررازى مطـرح كـرده
است )فخررازي ،١٤١١ ،ج .(٥٥١ :١اين شبهه از اينجا نشأت گرفته است كه وجود شـىء
اعم از اين است كه در »آن« موجود باشد يا در زمان .از اين رو وجـود هـر جزئـى از
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حركت بالقوه قابل تقسيم است .بعضى از اين اجزاء به نحو سابق و بعضى ديگـر بـه
نحو ﻻحق تحقق پيدا مىكنند؛ همين طور تقسيم ادامه مييابد تا اينكه عقل از تقسـيم
كردن غفلت نمايد .زيرا كه كميات تا بىنهايت قابل تقسيم هستند)مﻼصـدرا ،١٣٨٣ ،ج:٣

.(٢٧-٢٦

 .٧ايراد بر وجود حركت قطعيه:
اگر حركت قطعى موجود باشد ،بايد ممتد و متصل واحدي باشـدكه ميـان ماضـى و
مستقبل ،اتصال و امتداد برقرار است .از اين رو ﻻزم مىآيد نيمى از امر ممتد موجـود
و نيم ديگر معدوم باشد.
صدرالمتألهين خود به اين اشكال پاسخ ميدهد :حركت و زمـان وجـود ضـعيفي
دارند .فعليت آنها همراه با قوه و استعداد؛ و حدوث آنها همراه زوال است .هر جزئى
از حركت ،عدم جزء ديگر است .زيرا كه حركت ،زوال چيزى بعـد از چيـز ديگـر و
حدوث چيزى ،قبل از چيز ديگر است )همان.(٢٧ :

نقد ديدگاه مﻼصدرا

ديدگاه مﻼصدرا در مورد نظريه ابنسينا با ابهامات فراواني روبهرو است .او بـه طـور
قاطع در مورد آن اظهار نظر نكرده و مباحث خويش را به صـورت نقـض و إحكـام
آورده است .صدرالمتألهين در برخي مـوارد متمايـل اسـت كـه حركـت قطعيـه ونـه
توسطيه درخارج وجود دارد و در برخي موارد ديگر وجود خارجي حركت توسـطيه
را پذيرفته و سعي مينمايد وجود حركت قطعيه را در ذهن تأويل و توجيه نمايد .لذا
خود اين موارد نيز با يكديگر سازگار نيستند .نگارنده به ارزيابي تك تك ايـن مـوارد
ميپردازد.
 .١ابنسينا بيان نمود كه انتزاع صورت ذهني از حركت متحرك و لحـاظ آنهـا بـه
صورت مجتمع ،حركت قطعيه است .لذا از ديدگاه ابنسينا چنين نيست كه يـك امـر
متصل و ممتد با تمام ابعادش ،اجتماع در زمان داشته باشد؛ زيـرا كـه حركـت امـري
سيال است و اجزاء آن اجتماع وجودي در خارج ندارنـد .ديگـر اينكـه چنـين نحـوه
وجودي حركت منافاتي با وجود حركت و زمان منطبق با آن در خارج ندارد.
 .٢از ديدگاه ابنسينا ،بودن متحرك بين مبدأ و منتهاي مسـافت حركـت ،حركـت
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توسطيه است .لذا وجود خارجي داشتن آن امري واضـح اسـت و نيـازي بـه توجيـه
ديدگاه او در اين زمينه نيست .مﻼصدرا به گونهاي وجود خارجي آن را اثبات نمـوده
و به پاسخ آن پرداخته است .از اين رو مقصود مﻼصدرا در اين نكته مشخص نيست.
به بيان ديگر ترديد او در ارزيابي و فهم ديدگاه ابنسينا كامﻼً مشخص است.
 .٣عبارت ابنسينا چنين است» :و أما ف ى الخ ارج ف ﻼ يك ون له ا ف ىالوج ود حص و ٌل
قائ ٌم ﻛﻤا فى الذهن« مقصود ابنسينا اين است كه حركت قطعيه قائم بـه ذهـن اسـت و
ذهن با انتزاع صورت از هر حدي از حدود حركت ،چنين حركتي را لحاظ مـيكنـد.
اينكه مﻼصدرا ميگويد حركت در خارج قرار نداشته و سـيال اسـت ولـي در ذهـن
ثابت است؛ مؤيد اين است كه حركت قطعيه از ديدگاه ابنسينا ذهني است .زيـرا كـه
اجزاء حركت در خارج اجتماع وجودي ندارند؛ هر چند تفسير او از عبارت ابنسـينا
بسيار بعيد است و با ظاهر عبارت سازگار نيست.
 .٤ابنسينا بيان نمود كه انتزاع صورت از حدود حركت متحرك و لحاظ آنهـا بـه
صورت مجتمع ،حركت قطعيه است .از اين رو اين معنـي بـا خـارجي بـودن زمـان
منافاتي ندارد بلكه انتزاع صورت مبتني بر آن است.
 .٥حركت توسطيه از ديدگاه ابنسينا بـودن متحـرك بـين مبـدأ و منتهاسـت ،لـذا
وجود خارجي دارد .هر موجود خارجي متشخص است؛ زيرا كه تشخص همـراه بـا
وجود است .از سوي ديگر اگر حركت به موضوع ،مبدأ و منتهـى نسـبت داده شـود،
جزئي بوده و كلى نيست .حاصل اينكـه حركـت توسـطيه متشـخص اسـت و ايـراد
مﻼصدرا مطرح نميشود و نيازي به پاسخ به آن نيست.
 .٦با بياني كه از ديدگاه ابنسينا در مورد حركت قطعيه شـد ،ايـن نحـوه حركـت
امري ذهني است .از اين رو هيچ يك از شقوقي كه مﻼصـدرا بيـان مـيكنـد ،مطـرح
نميشود.
 .٧طبق نظر ابنسينا وجود خارجي نداشتن حركت قطعيه واضح است .لـذا طـرح
اين اشكال و پاسخ به آن بي مورد است.
مقصود مﻼصدرا در مواردي كه بيان مينمايد ،مشخص نيست؛ گاهي بـه ديـدگاه
ابنسينا انتقاد ميكند و گاه در صدد استحكام آن برميآيد .مطرح شـدن اشـكال فخـر
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رازي و پاسخ ميرداماد به آن سبب شده است تـا مﻼصـدرا نتوانـد فهـم صـحيحي از
عبارت ابنسينا بيابد.

ديدگاه حكيم سبزواري در مورد حركت توسطيه و قطعيه

از ديدگاه سبزواري حركت به دو معنى اطﻼق مىشود:
 جسم متحرك بين مبدأ و منتهاى مسافت حركت باشد .به گونـهاى كـه در هـرحدى از حدود مسافت فرض شود ،در حد قبل و در حـد بعـد آن نباشـد .ايـن
معنى ،حركت توسطيه ناميده مىشود.
 هنگامي كه متحرك بين مبدأ و منتهى در حركت اسـت ،هـر حـدى از حـدودمسافت را كه طي كند ،صورتي از آن به ذهن )قوه خيال( مىآيد .قبـل از اينكـه
اين صورت از خيال انسان زائل شود ،صورت خيالى حد بعـد هـم وارد خيـال
ميگردد؛ همينطور صورتهاي خيالي حدود بعد .لحاظ اين صـور خيـالى بـه
نحو مجتمع و متصل ،حركت قطعيه ناميده ميشود مانند شعله جواله و قطـرات
باران كه در توضيح ديدگاه ابنسينا گذشت .آن سـياّل ،راسـم زمـان )كـه امـرى
متصل ميباشـد( اسـت و حركـت توسـطيه نيـز راسـم حركـت قطعيـه اسـت
)سبزواري ،١٣٨٣ ،ج .(٣٥٥ :٤

با توجه به توضيح اين دو معنـي ،سـبزواري معتقـد اسـت كـه حركـت توسـطيه
خارجي و حركت قطعيه ،ذهنى است .زيرا كه حركت توسطيه ،بـودن متحـرك ميـان
مبدأ و منتهاي مسافت حركت است .مبدأ و منتهاي مسافت حركت؛ امـري خـارجي
است نه ذهني .لذا اينكه متحرك ميان آن دو است نيـز امـري خـارجي خواهـد بـود.
حركت قطعيه نيز انتزاع صورت از حدود حركت و لحاظ آنهـا بـه صـورت مجتمـع
است .انتزاع صور ذهني و لحاظ آنها به صورت مجتمع امـور خـارجي نيسـتند بلكـه
ذهنياند .نتيجه اينكه حركت قطعيه نيز امري ذهني است و وجود خارجي داشـتن آن
معني ندارد.
در ميان حكماي اسﻼمي ،سبزواري تنها كسي است كه مقصود ابـنسـينا دربـاره
حركت توسطيه و قطعيه را به نيكي دريافته اسـت .بـه بيـان ديگـر شـبهات زنـون و
فخررازي سبب نگشته كه سبزواري در فهـم ديـدگاه ابـنسـينا بـه بيراهـه رود و بـه
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گونهاي به تفسير و تحليل ديدگاه او در اين زمينه بپردازد كه با عبارات خود ابـنسـينا
ناسازگار باشد و لذا در تطبيق تفسير خويش بر عبارات واضح ابنسـينا بـا مشـكﻼت
پيچيده فلسفي رو به رو گردد.
با توجه به تحليل حكيم سبزواري ،حركت توسطيه جهت ثبـات حركـت اسـت.
زيرا كه بودن متحرك بين مبدأ و منتهاي مسافت حركت ،امـري ثابـت و غيـر متغيـر
است .از اين رو موجودات متغير و زماني از اين جهت به موجودات ثابـت )عقـول و
ارباب انواع( مرتبط ميشوند؛ زيرا كه علّت معلول ثابت ،ثابت است .به عبارت ديگـر
متحرك در حركت خود ثابت است پس دوسويه است .از سويي مﻼك ربط با ثابـت
را داراست و از سويي با موجودات متغير زماني ارتباط مييابد .زيرا كه متغير با متغيـر
سنخيت دارد و علّت شيء متغير ،متغير است .حكيم سبزواري بـا توجـه بـه تفـاوت
حركت توسطيه )جهـت ثبـات( و حركـت قطعيـه )جهـت تغييـر(؛ بـه حـل مسـأله
چگونگي ارتباط متغير با ثابت يا حادث با قديم ميپردازد )همان ،ج.(٦٧٧-٦٧٦ :٣

ديدگاه عﻼمه طباطبايي در مورد حركت توسطيه و قطعيه

از ديدگاه مرحوم عﻼمه حركت به دو نحو اعتبار مىشود:
 متحرك بين مبدأ و منتهاى حركت است؛ به گونهاى كـه هـر حـدى از حـدودمسافت كه فرض شود ،متحرك درحد قبل و بعد آن نيست .اين گونه اعتبار حركـت،
حالتى بسيط ،ثابت و غير منقسم است كه حركت توسطيه ناميده مـىشـود .زيـرا كـه
بودن متحرك بين مبدأ و منتهاي حركت امـري متغيـر و مركـب نيسـت و لـذا قابـل
تقسيم نيز نميباشد.
 شىء متحرك بين مبدأ و منتهاى حركت است ،به گونهاى كه نسبتى بـا حـدودمسافت دارد .يعني نسبتي به هر حدي از حدود مسافت حركت دارد كه فعليـت قـوه
)استعداد( سابق و قوه فعليت بعدى است .به اين بيان كه نسبت متحرك به هرحـدى
از حدود مسافت حركت است كه آن را ترك كرده است و به حدى كه به آن خواهد
رسيد .اين امر سيال وگذرا كه اجزاء آن اجتماع وجودي ندارند ،حركت قطعيه ناميـده
ميشود )طباطبايي .(٢٥٥ :١٤٢٤،از اين رو حركت قطعيه امري مركب و قابل تقسـيم بـه
اجزاء است؛ زيرا كه در مقايسه با حدود مسافت حركت و حالتهاي بالقوه و بالفعل
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آن حاصل ميشود.
عﻼمه ميافزايد :حركت توسطيه و قطعيه هر دو در خارج موجود هستند .زيـرا بـا
خارج انطباق دارند .حركت نسبتى به مبدأ و منتهى دارد كه مقتضى سـيﻼن و انقسـام
نيست» .حركت توسطيه« نسبتى به حدود مسافت حركت دارد كه مقتضـى سـيﻼن و
انقسام است )همان( .زيرا حركت امري خارجي است و خروج شيء متحـرك از قـوه
به فعل است .لذا اين دو اعتبار و تحليل اين دو معني براي حركـت ،امـري خـارجي
خواهد بود و به خارج و خروج شيء از قوه به فعل انطباق دارد .نتيجه اينكه توسطيه
و قطعيه هر دو به دليل انطباق با حركت ،خارجي هستند نه ذهني )همان(.
عﻼمه در پايان تذكر مىدهدكه صورت خيالى كه از هر حدى از حـدود مسـافت
حركت انتزاع ميشود و قوه خيال آن را به صورت متصـل در نظـر مـىگيـرد ،امـرى
ذهنى است و در خارج وجود ندارد؛ گرچه حركت به اجزاء نامتناهى تقسيم شود ،اما
اين اجزاء ذهنى بوده و وجود خارجى ندارند .از طرف ديگر اجـزاء حركـت اجتمـاع
در وجود ندارند .زيرا كه حركت بالذات سـيال و گـذرا اسـت )همـان( .نتيجـه اينكـه
صورت خيالى كه از حدود مسافت حركت انتزاع مىشود ،امـرى خـارجى نيسـت و
حركت توسطيه و قطعيه در خارج وجود دارند.

نقد ديدگاه عﻼمه طباطبايي

آنچه كه عﻼمه طباطبايي در پايان بحث حركت توسطيه و قطعيه تـذكر مـيدهـد كـه
صورت خيالى متصل ،واحد و مجتمع از حـدود حركـت بـوده و ذهنـي اسـت و در
خارج وجود ندارد؛ همان است كه ابنسينا آن را حركت قطعيه مينامد .زيـرا بـديهى
است كه صورت خيالى در خيال وذهن موجود است نه در خارج و عالم طبيعت.
در واقع آنچه عﻼمه به عنوان تعريف حركت قطعيـه بيـان مـينمايـد؛ توضـيح و
عبارت پردازي بيشتري درباره حركت توسطيه است كه ابنسينا بيـان نمـوده اسـت و
ربطي به بيان ابنسينا در مورد حركت قطعيه ندارد .حركت توسطيه از ديدگاه ابنسينا
بودن متحرك بين مبدأ و منتهاي حركت بود ولي عﻼمه طباطبايي با تحليـل بيشـتري،
بيان ميدارد كه اين نحوه بودن در مقايسه با حد قبل از آن بالفعل و در مقايسه با حـد
بعد از آن بالقوه است.
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متن فرمايش ايشان در توضيح حركت توسطيه چنين است» :کون الﺸﻲء
الﻤتحرک بين الﻤبدا و الﻤنتهﯽ بحيث کل حد من حدود الﻤسافة فرض فهو ليس قبله و
بعده فيه«.

اگر در حركت توسطيه نسبت به قبل و بعد هر حد مفروض ،متحرك در آن حـد
نبوده ،يعني قوه ﻻحق و فعل سابق است و اين تفسير چه تفاوتي بـا حركـت قطعيـه
دارد كه ايشان پيرامونش ميفرمايد» :کون الﺸﻲء بين الﻤبدأ و الﻤنتهﻲ بحيث له نسبة ال ﯽ
حدود الﻤسافة الﻤفروضة التﻲ کل واحد منها فعلية للق وة الس ابقة و ق وة للفعلي ة الﻼحق ة م ن
حد يترکه و من حد يستقبله«.

با توجه به نكات گفته شده ،اگر عﻼمه در مقـام بيـان ديـدگاه ابـنسـينا در مـورد
حركت توسطيه و قطعيه باشند ايراد بر ايشان آن است كه معناي حركـت توسـطيه را
شرح و بسط داده و يكبار آن را به عنوان توسطيه و يكبار به عنـوان قطعيـه مطـرح
كردهاند .شايد بحثهاي بسيار در مورد تعريف و حقيقـت ايـن دو نحـوه حركـت و
خارجي يا ذهني بودن آن دو ،سبب اين برداشـت از كـﻼم ابـنسـينا شـده باشـد.اگر
مقصود عﻼمه ،جعل اصطﻼح و بيان معناي جديدي باشد واضح است كـه دو معنـاي
اولي كه در مورد حركت گفته شد تفاوتي باهم ندارند .تا زمـان عﻼمـه دو اعتبـار در
مورد حركت بيان ميشده است ،ولي عﻼمه به بيان سه معني از حركت پرداخته است
كه معناي دوم توضيح بيشتر معناي اول از ديـدگاه ابـنسيناسـت و معنـاي سـومي را
عﻼمه بيان ميدارد همان حركت قطعيهاي است كه ابنسينا گفته بود .با توجه به ايـن
نحوه تفسير از ديدگاه ابنسينا ،عﻼمه قائل گرديده كه حركت توسطيه و قطعيه هر دو
در خارج موجود است .حال آنكه وجود خارجي نداشتن صورت خيالي امري واضح
است.

نتيجه

در باب حركت توسطيه و حركت قطعيه سه نظر وجود دارد:
 .١حركت توسطيه در خارج وجود دارد وحركت قطعيه ذهني اسـت .ابـنسـينا و
سبزواري قائل به اين نظريهاند.
 .٢حركت قطعيه در خارج وجود دارد و حركت توسطيه ذهنى اسـت .مﻼصـدرا
به همين نظريه معتقد است هر چند مىخواهد آن را به گونهاي تفسير و توجيه نمايد.
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 .٣حركت توسطيه و قطعيه هر در خـارج وجـود دارنـد .ظـاهر برخـي عبـارات
مﻼصدرا اين گونه است .وي اين گونه توجيه نمود كه حركت توسطيه از يـك جنبـه
ابهام دارد و از جنبه ديگر تشـخص ،لـذا در خـارج وجـود دارد .ميردامـاد و عﻼمـه
طباطبايي نيز به همين نظريه معتقدند.
در طي پژوهش حاضر اثبات گرديـد كـه نظريـه دوم و سـوم ،فهـم نادرسـت از
ديدگاه ابنسيناست و صحيح نيستند.
پينوشتها
.١

منابع

بايد دانست كه بحث از حركت توسطيه و قطعيه صرفاً يك تفنن فلسفي بدون فايده در امور
اعتقادي نيست بلكه شناخت دقيق و صحيح آن در برخي مسائل اعتقادي از جمله ربط ثابت به
متغير و همچنين تبيين نحوه رابطه نفس وبدن مادي نقش اساسي دارد.

 .١ابنسينا ،حسين بن عبداﷲ ،طبيعيات شفاء ،ج ،١تصحيح ابراهيم مدكور ،مكتبة آية ّ المرعشى
النجفى ،قم.١٤٠٥،
 .٢ارسطو ،مابعدالطبيعه ،مترجم محمد حسن لطفي ،طرح نو ،تهران.١٣٨٥ ،
 ،_____________ .٣طبيعيات ،مترجم مهدي فرشاد ،امير كبير ،تهران.١٣٦٣ ،
 .٤بهمنيار ،المرزبان ،التحصيل ،تصحيح مرتضى مطهرى ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،
تهران.١٣٧٥ ،
 .٥شيرازى ،صدرالدين ،الحكﻤة الﻤتعالية فىاﻻسفار العقلية اﻻربعه ،ج ،٣تصحيح اميني و اميد،
منشورات مصطفوى ،قم١٣٨٣،ه ق.
 .٦سبزوارى ،هادى ،شرح المنظومه ،ج ٣و  ،٤تصحيح حسن حسنزاده آملى ،نشر ناب ،قم.١٣٨٤ ،
 .٧كاپلستون ،فردريك ،تاريخ فلسفه ،ج ،١ترجمه سيد جﻼلالدين مجتبوى ،شركت انتشارات علمي
فرهنگي ،تهران.١٣٧٥ ،
 .٨ميرداماد ،القبسات ،تصحيح مهدى محقق ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.١٣٦٧ ،
 .٩طباطبايى ،محمدحسين ،نهايةالحكﻤة ،تصحيح عباسعلى زراعى سبزوارى ،مؤسسة النشر
اﻻسﻼمي ،قم.١٤٢٤ ،
 .١٠فخر رازى ،المباحث المشرقيه ،ج ،١تصحيح محسن بيدارفر ،بيدار ،قم.١٤١١،
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مطالعه موردي ابنعربي و ابنتيميه

محمد نصيري
محمد محسن مروجي طبسي
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تقابل دو ديدگاه عرفاني و سلفي در حوزه هستيشناسي با تأكيد بر ديـدگاه
دو صاحب نظر صاحب سبك يعني ابنعربـي و ابـنتيميـه از جهـاتي چنـد
حائز اهميت است .تفاوت مباني نظري انديشه ابنعربي بـه عنـوان مؤسـس
عرفان نظري و ابن تيميه به عنوان مؤثرترين شخصيت در تفكر سـلفي پـيش
از اين در پژوهشي مستقل مورد بحث قرار نگرفته است .تأكيد ابنعربي بـر
وحدت وجود و اينكه تنها مصداق وجود حقيقـي ،خداونـد اسـت و سـاير
موجودات اعم از مجرد و محسوس در واقـع مظهـر وجـود مطلـق هسـتند،
كامﻼً در برابر انديشه كثرتگرايانه ابنتيميه قرار دارد كـه بـه نـوعي وجـود
خداوند را محسوس دانسته و ضمن انكار وجود خارجي مجـردات ،وجـود
حقتعالي را نيز حس شدني ميداند .تفاوت ديدگاه هسـتيشناسـانه ايـن دو
شخصيت در مباحثي چون نوع نگاه به هسـتي خداونـد ،وجـود و ماهيـت،
نظريه اعيان ثابته قابل جستجو است .چنانكه در قلمروهـاي ديگـري چـون
انسانشناسي ،معرفتشناسي و معادشناسي نيز قابل بررسـي و تأمـل اسـت.
پژوهش پيشرو با تكيه بر مهمترين كتابهاي اين دو شخصيت و بـه روش
تحليلي ،زوايايي از تقابل و تضاد مبنايي اين دو شخصيت كه متعلـق بـه دو
مدرسه فكري در جهان اسﻼماند را مينماياند .هر چند عدم امكان جمع بين
اين دو ديدگاه از نكات مورد تأكيد اين تحقيق است ،تصريح بـه پيامـدهاي
اين دو گونه باور و اعتقاد ،از اهداف اين تحقيق نيست .گرچه اين امـر نيـز
بهطور تلويحي فراچنگ خواننده است.
واژههاي كليدي :ابنعربي ،ابنتيميه ،عرفان ،سلفيه ،هستيشناسي ،وهابيت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استاديار دانشگاه تهران ،دانشكده معارف و انديشه اسﻼمي ،تهران ،رايانامه:
 دانشجوي دكتري رشته شيعه شناسي دانشگاه اديان ومذاهب ،رايانامه:
تاريخ دريافت ١٣٩٣/٢/٩ :تاريخ پذيرش١٣٩٣/٣/١٨ :

nasiri.m@ut.ac.ir
m.tabasi١١٠@yahoo.com.
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جريان و انديشه سلفي ريشـه در انديشـههـاي ابـنتيميـه ) ٧٢٨-٦٦١ه .ق( دارد .او
هرچند در برخي از آثـارش همچـون المقامـات و اﻷح وال الﻤس ﻤاة التحف ة العراقي ة و
اعمال القلوب ،به مباحث زهد و عرفان توجه نموده است ولكن آنگونه كـه مشـهور
است در بسياري از آثارش به نقد تصوف و عرفان عملي و نظري پرداخته اسـت .در
آثاري چون كتاب التصوف )ذيل مﺠﻤوعة الفتوای ،جلـد  ،(١١فقـه التصـوف ،المعجـزه و
كرامات اﻻولياء ،اﻻمامة فﻲ ضوء الکتاب و السنة و رسالة فﻲ علم الباطن و الظاهر ،به
مخالفت با اعمال و اعتقادات صوفيان پرداخته است؛ چنانكه در بسياري از آثارش نيز
به مخالفت با ابنعربي ) ٦٣٨-٥٦٠ه .ق( و پيروان مكتبش به عنوان نمايندگان اصـلي
قلمرو عرفان نظري پرداخته است و آنـان را تكفيـر نمـوده اسـت .انديشـة سـتيز بـا
تصوف و عرفان اسﻼمي در بين پيروان سلفي ابنتيميه نيز جريان دارد؛ بهطـوري كـه
در مخالفت با تصوف و عرفان به نحو عام و دشمني و تكفير شخصيتهاي برجسـته
عرفاني به نحو خاص ،تاكنون آثار بسياري منتشر كرده انـد .ال رد العلﻤ ﻲ عل ﯽ ش بهات
فﻲ العقيدة و التصوف اثر ابراهيم ابوشادي؛ حقيقة الصوفية فﻲ ضوء الکتاب و السنة اثـر
محمــد بــن ربيــع هــادي المــدخلي؛ الص وفية القلندري ة تاريخه ا وفت وی ش يخ اﻻس ﻼم
ابنتيﻤيه فيها اثر ابوالفضل محمد بن عبداﷲ القونوي؛ از جمله اين آثار است.
در عصر حاضر و در پي گسترش انديشه سلفي در شبه قاره هنـد و شـمال قـاره
آفريقا ،برخورد جريان سلفيه و تصوف نمود و بروز بيشتري يافته است .در ايـن بـين
برخي از انديشمندان به دﻻيلي از جمله اقبـال بـه تصـوف در جهـان اسـﻼم و تـأثير
بيبديل آن در توجه به خداي متعال ،رسول اعظم الهي ،كرامت انسان و تعاليم حيات
بخش اسﻼم ،ضمن تمايل به انديشههاي عرفاني با تمسك به برخي از آثار ابـنتيميـه
سعي در ايجاد ارتباط بين انديشه سلفي و عرفاني دارند .از جملـه عبـدالعزيز عـذاب
المصيطف در كتاب تصوف ابن تيميه ،با توجه به برخي از نوشتههاي ابنتيميه سـعي
دارد به لحاظ فكري چهرهاي مورد پذيرش از ابنتيميه براي اهلتصوف ارائـه نمايـد.
اقدامي كه در بازخواني انديشه ابنتيميه سخت جاي تأمل دارد وتﻼشي كه به هيچرو
امكان اثبات ندارد .چه؛ اين دو مدرسه فكري در مبنا و بنا و در قلمروهـاي گونـاگون
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عقيدتي ،سياسي و اجتماعي به لحاظ نظر و عمل با هم اختﻼف نظر شديد دارند.
ابــنعربــي بــه عنــوان مؤســس عرفــان نظــري در جهــان اســﻼم بــا تبيــين نظــام
هستيشناسـانه عرفـاني ،ضـمن طـرح ديـدگاه وحـدت وجـودي خـويش ،هسـتي
موجودات محسوس را نه در عرض وجود حق تعـالي ،بلكـه وجـودي غيرواقعـي و
مظهر وجود واقعي خداوند متعال دانسته است .در مقابل ابنتيميه بـه عنـوان يكـي از
برجستهترين انديشمندان سلفي ،وجود محسـوس را وجـود واقعـي دانسـته و انكـار
وجود حسي خداوند سبحان را مساوي انكار اصل وجـود خداونـد تبـارك و تعـالي
١
دانسته است.

 .١هستي حضرت حق ،تبارك و تعالي

در تاريخ انديشه اسﻼمي ديدگاههاي متفاوتي درباره وجود و صـفات خداونـد ،ابـراز
شده است .گروهي تمام صفات الهي را نفي كردند و اين نفي گاه تـا مـرز نفـي ذات
الهي پيش رفت .اينان پيروان ابومحرز جهم بن صـفوان )متـوفي١٢٨ه.ق( بودنـد كـه
بعدها به جهميه مشهور شدند )شهرستاني .(٩٧ :١٤٠٤ ،ابنتيميه ،معتقد است جهميـه بـه
دليل وصف خداوند به عدم كمال كه به نفي وجود او منتهي ميشود ،در واقـع همـان
مشبهه و ممثله هستند )رك :ابنتيميه .(٢٢٣/٦ :١٤٠٨ ،در حالي كه چنين برداشتي صـحيح
نيست؛ بلكه جهميه مقابـل مشـبهه و مجسـمهانـد و تحـت تـأثير برخـي روايـات و
اسرائيليات به ورطه تشبيه و تجسـيم افتادنـد و بـراي خداونـد دسـت ،پـا ،چشـم و
حركاتي چون نشستن و راه رفتن قايل شدند )شهرسـتاني .(١٠٦ :١٤٠٤ ،ابنتيميه ،ضـمن
سعي در توجيه اعتقادات اين گروه آغاز باور به جسـمانيت خداونـد را بـه برخـي از
پيروان اماميه همچون هشام بن حكم منتسـب مـيكنـد )رك :ابـنتيميـه.( ٢٣٧/١ :٢٠١٠ ،
صفات منتسب به خداوند و چگونگي ارتباط آنها بـا ذات حـق بـه عنـوان بـاﻻترين
هستي يا آنگونه كه در عرفان اسﻼمي مطرح است ،تنهـا مصـداق هسـتي ،از اهميـت
خاص برخوردار است .براساس همين اهميت است كه برپايه نوع نگرش بـه وجـود
خداوند و صفاتش در نگرش به هستي ،فرقهها و جريانهاي فكري و فرهنگي شكل
گرفته و بدان خوانده شدهاند.
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١ـ .١اطﻼق وجود
در حكمت اسﻼمي ،از مفاهيم و لحاظهايي كه ذهن مـيتوانـد دربـاره ايـن مفـاهيم
داشته باشد بحث ميشود؛ مفاهيم يا بشرط شيء هستند ،يا بشـرط ﻻ و يـا ﻻبشـرط
)مطلق( هستند كه خود بر دو نوع قسمي و مقسـمي اسـت .مفهـوم ،بـه شـرط عـدم
هرگونه لحاظي همان اطﻼق قسمي است و اطﻼق مقسـمي همـان در نظـر نگـرفتن
لحاظ است؛ درحالي كه حتي همين شرط عدم لحاظ نيز لحاظ نگردد .وجود خداوند
به شرط اطﻼق و يا بدون شـرط اطـﻼق يكـي از مباحـث مطـرح در تـاريخ انديشـه
اسﻼمي است.
هرچند گفته ميشود ابنعربي اصطﻼح »وحدت وجـود« را در آثـارش بـه كـار
نبرده است ٢،اما بدون ترديد اين عقيده در آثار او سريان دارد و عبـاراتي كـه گويـاي
اين معنا باشد در جاي جاي آثارش هويداست و به روشـني مـيتـوان گفـت كـه در
انديشه او؛ فقط يك وجود ) (Beingموجود است و ساير وجودها ) (Existenceفقـط
تجلي يا تشعشع ظاهري همان حقيقت واحد است ٣.حقيقـت وجـود ،واحـد اسـت.
تعدد و تكثر در آن نيست بلكه به حسب تعينات و تجليات ،تكثـر و تعـدد مـييابـد
)ابنعربي .(٢٥٩ :٢٠٠٢ ،بنابراين تمام اشياء غير از وجود يگانه ـ يعني كل عالم بـا تمـام
انواع و حوادث ـ ذاتاً عدماند ،گرچه ميتوان آنها را موجود از ناحيـه وجـود مطلـق،
دانست .قبل از اين كه در مورد ديدگاههاي ابنعربـي در بـاب هسـتي عـالم توضـيح
بيشتري داده شود ،ﻻزم است به انحاء وجود در پرتو نگرش فلسفه و عرفان اسـﻼمي
اشاره شود .وجود در اين رهيافت يا بشرط شئ اسـت يـا بشـرط ﻻ و يـا ﻻبشـرط و
قسم اخير نيز يا ﻻبشرط قسمي است و يا ﻻبشـرط مقسـمي كـه در عرفـان از آن بـه
اطﻼق مقسمي در مقابل اطﻼق قسمي يـاد مـيشـود .نكتـهاي كـه كليـد بسـياري از
مباحث هستيشناختي عرفان اسﻼمي و بهويژه محيالدين ابنعربي و نظريـه وحـدت
وجود او است .اطﻼق مقسمي وجود حـق تعـالي در عرفـان اسـﻼمي و بـهويـژه در
انديشه ابنعربي يك ويژگي اساسي حق تعالي و نـاظر بـه خـارج اسـت و نـه يـك
ويژگي ذهني صرف .اطﻼق مقسمي حق در خارج ،بهمعني وجود نامتناهي و بيحـد
است؛ وجودي كه از هر تعين ويژهاي رهاست ،اما همه تعينات را در خود جمع كرده
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است و در تمـام آنهـا سـريان دارد )رك :يـزدانپنـاه .(٢٠٩ :١٣٨٩ ،بنـابراين بايـد گفـت
وجودي كه اطﻼق مقسمي دارد ،حتي اين اطﻼق قيدي در نحوه وجودش در خـارج
نيست ،و هيچ قيدي را برنميتابد )قيصري.(١٣ :١٣٧٥ ،
اين در حالي است كه ابنتيميه در نقطـه مقابـل ايـن تفسـير و ديـدگاه بـا انكـار
ﻻبشرطيت اطﻼق مقسمي وجود حق تعالي ،بهطور ضمني وجود تركيـب و اجـزاء را
ض ﱠل طوائف م ن الن اس،
براي حضرت حق پذيرفته است .او در اين مورد مي نويسدَ » :
الرب تعالﯽ ،و جعلوه وجودا ً مطلقاً ،إما بﺸرط اﻹطﻼق و إم ا بغي ر ش رط
حتﯽ فﻲ وجود ّ
اﻹطﻼق ،و کﻼهﻤا يﻤتنع وجوده ف ﻲ الخ ارج« )ابـنتيميـه .(١٢٥/١ :١٤١٧ ،ايـن كـﻼم ابـن

تيميه به وضوح انكار شرط اطﻼق يا ﻻبشرط اطﻼقي است و بايد گفـت آنچـه بـاقي
ميماند شرط عدم اطﻼق است كه مستلزم پذيرش تركيب و اجزاء است.

١ـ .٢ذات و صفات
ابنعربي هرگونه بحث در مورد ذات خداوند را ناممكن مـيدانـد و مـيگويـد :ايـن
مسأله ضمن نهي قرآني )ابنعربي ،بيتا (٢٨/٣ :در نقل روايـي نيـز نهـي شـده اسـت؛ ﻻ
تفکروا ف ﻲ ذات ﷲ ٤.چنانكه از نظر او عقﻼً هم شناخت و فهم ،مبتني بر وجود ارتباط
و مناسبتي بين مدرِك و مدرك است؛ حال آنكه ذات حق تعالي هيچ ربط و مناسـبتي
با ماسوي ندارد .آنچه با ماسوي مربـوط اسـت ذات از حيـث اتصـاف بـه اسـماء و
صفات است ،نه ذات بمـا هـي ذات .و همچنـين احاطـه بـر نامتنـاهي ممتنـع اسـت
)ابنعربي ،بيتا .(٧٢/٣ :بنابراين ذات از حيث ذات اسمي ندارد و براي هيچكس معلـوم
نيست )ابنعربي ،بيتا٦٩/٢ :؛ همو.(١٨٨ :١٤٠٠ ،
از منظر عرفان اسﻼمي خداوند متعال با هستي دو نسبت دارد؛ يكي نسبت با عالم
و ديگري نسبت غناي او از عالم .حق تعالي به لحاظ نسبت دوم فقـط خـودش جـل
جﻼله خودش را ميشناسد و ما هيچ معرفتي به او نداريم )ابنعربي ،بيتا .(٥٣٣/٢ :چـرا
كه از عالم در مرتبه ذات ،غني و بينياز است .اما او جل جﻼله به لحـاظ نسـبتش بـا
عالم ،با اتصافش به صفات شناخته ميشود ،بنابراين بايد اوصافي )براسـاس برداشـت
متكلمان( يا اسمايي )براساس برداشت عرفـاني( وجـود داشـته باشـد تـا خداونـد از
مجراي آنها شناخته شود )ابنعربي ،بيتا .(٢٨٩/٣ :وقتـي ابـنعربـي دربـاره ذات سـخن

١٣٦

جاويدان خرد ،شماره  ،٢٥بهار و تابستان ١٣٩٣

ميگويد ،در واقع نظر به تنزيه خدا دارد .از اين لحاظ درباره خدا ،به جـز سـلب صـفات
مخلوق ،نميتوان سخن گفت .اما هرگاه ابنعربي درباره صفات وافعال خداوند سخن
ميگويد ،نظر به تشبيه خدا دارد .ازاين حيث ،چيزهاي زيادي را ميتوان به خدا نسـبت
داد ،هرچند شايد بهتر باشد تنها اسماء و صفاتي كه خود او تبارك و تعالي درشرع بـه
خود نسبت داده را به او جل جﻼله نسبت دهيم )رك :ابنعربي ،بيتا ٢٣٢ /٢ :و  .(٣١٩/٤بـه
هرحال ابنعربي ،هم برتنزيه تأكيـد دارد وهـم برتشـبيه و درجمـع ميـان آن دو اصـرار
ميورزد )ابنعربي ،بيتا٣/٢ :؛ همو ٦٨ :١٤٠٠ ،و  .(٧٠براساس همين انديشه؛ ابنعربـي در
نقد ديدگاه اشاعره و مجسمه در مورد صفات خداوند ميگويد:
»اشاعره و مجسمه گمان كردهاند كه صفات الهي اگـر تأويـل بـرده شـود از
حالت تشبيه خارج ميشود ،در حالي كه در واقع از تشبيه خارج نشدهاسـت
بلكه فقط از تشبيه به اجسام ،به تشبيه به معاني و اصطﻼحات جديـدي كـه
بيانگر صفات قديمه ميباشد منتقل شدهاست« ) ٥ابنعربي ،بيتا.(٤٣/١ :

او سپس در ضمن بيان آيه ال ﱠرحْ َﻤنُ َعلَ ى ْالعَ ْر ِش ا ْس ت ََوى ) (٥/٢٠ديـدگاه خـود را
اينگونه توضيح ميدهد كه در آيه مذكور تشبيه با استوي )نشستن( بيان شـده اسـت،
و استوي داراي معني است ،اما نه به معني نشستن در جسم؛ بلكه استوي امر معقـول
و معنوي است كه براساس آنچه حقيقت هر ذاتي ايجاب كند ،قابـل انتسـاب بـه هـر
ذاتي خواهد بود )ابنعربي ،بيتا .(٤٣/١ :بنابراين ميتوان گفت ابنعربي تشبيه جسـماني
و مادي خداوند را انكار ميكند.
ابنتيميه ذات خداوند را مجرد از صفات ندانسته و رابطه صفات و ذات را تـﻼزم
ميداند )ابنتيميه (٢٣٦/١ :٢٠١٠ ،و عينيت ذات و صفات خداوند را نميپذيرد )ابنتيميـه،
 .(٢٤٦/١ :٢٠١٠او از اقرار صريح به تجسيم خداوند تحاشي ميكنـد و پيوسـته عبـارت
»ليس کﻤثله ش ﻲء« را در آثار خود متذكر ميشود .او ميگويـد» :ﷲ س بحانه من زه ع ن
أن يوصف بﺸﻲء من الصفات الﻤختصة بالﻤخلوقين« )ابنتيميه .(٢٤٢/١ :٢٠١٠ ،اما بـه نظـر
ميرسد بيشترين نقدهاي نوشته شده به او ،در اين زمينه باشد .چنانكه ابـنبطوطـه در
سفرنامه خويش مينويسد كه ابنتيميه را در حال سـخنراني در جـامع دمشـق ديـده
است كه ميگفته است؛ »ﷲ ينزل إلﯽ الس ﻤاء الدنيا کنزول ﻲ ه ذا و ن زل درج ة م ن درج
٦
الﻤنبر« )ابنبطوطه.(٥٧/١ :١٣٥٧ ،

