
 

 

 230-203 ، صفحات1397، پاییز و زمستان 34خرد، شماره  جاویدان

 الفتوحات املكيةدر کتاب »زمان«از  عربی ابن تلقی
                                                                                                                                                         *هاشمی حمیدرضا                                                                   

 ه چکید        
رسد در عرصۀ تـأمالت   اینکه ساده و روشن به نظر میمفهوم زمان علیرغم 

عقالنی از مقوالتی پیچیده و نزاع برانگیز بوده است. آیا تنها با حضور آدمی 
گردد و در نتیجه زمان تنها در ذهـن آدمـی وجـود     است که زمان مطرح می

آیـا وجـودي جـدا از دیگـر      ،دارد؟ به فرض وجود زمان در جهـان خـارج  
یا از اوصاف آنهاست؟ در همان فرض آیا زمان به بعضی موجودات دارد و 

هایی  گیرد؟ پرسش از مراتب هستی مربوط می شود یا همه آنها را در بر می
هـاي   پاسـخ  ،پردازي فیلسوفان و متکلمـان و عارفـان   از این دست در نظریه
ترین عارف مسلمان؛ محیی  دردیدگاه برجسته »زمان«گوناگونی یافته است. 

عربی، تصویري دیگر یافته است. وي بر اساس روش خاصی که  الدین ابن
هـاي   فـرض  با تکیـه بـه برخـی از پـیش      در کشف حقیقت برگزیده است 

شناسانه ،با سرلوحه قرار دادن برخی از آیات قرآن و سخنان نبوي بر  هستی
پایـان خداونـد در قالـب     این باور است که زمان یا دهر همان تجلیـات بـی  

ت که لحظه به لحظه به صـورت سلسـله مراتبـی در تمـامی     اسماء الهی اس
 -روایتی توصیفی«گسترد. هدف اصلی مقالۀ حاضر ارایه  مراتب هستی می

الفتوحات عربی است که بر محور آنچه که در کتاب  از دیدگاه ابن »تحلیلی

 .آورده تنظیم گردیده استاملكية 

ایام الهی، تقلید از خدا،  زمان، دهر، وحدت وجود، اعیان ثابته، :ها هکلیدواژ
 ابن عربی.
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 مقدمه

عربـی در   عمیق از دیدگاه محیی الدین ابـن  سطور بر آن است که درکی نسبتاًنگارندة این 
هـاي وي دربـارة معرفـت حقیقـی،      بـدون در نظـر گـرفتن دیـدگاه     ،له زمانأخصوص مس

بـه نظـر   وحدت وجود، ترتیب نظام عالَم، کامیـاب نخواهـد بـود. بـراین پایـه ضـروري       
 گذرانده شود. هاي وي  در خصوص  موارد مذکور به اختصار از نظر  رسد که دیدگاه می

 عرفت شناسی. م1

عـالوه بـر قـواي ادراکـی حـس و خیـال و        ،ناسی خـود ش عربی در نظام معرفت ابن. 1-1
اسـت. معـارفی کـه     »قلـب «کند که نام آن  عقل، از منبع دیگري براي شناخت رونمایی می

واسطه و موهـوبی اسـت. تنهـا     گیرد شفاف، یقینی، بی در اختیار آدمی قرار میتوسط قلب 
درصدي از آنها از طریق عقل نظري قابل دسترسی است ولی بسـیاري از آنهـا از دسـترس    

برخـی  و عقل خارج اند وعقل در خصوص آنهایی که  دریافته اسـت، بعضـی  را ممکـن    
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه        .)348و  347، 1ج، 2007عربی ، (ابنشمارد  دیگر را ناممکن می

بلکـه از ایـن    -نهایـت اسـت   نظـر او بـی   کـه از -ش ا عقل نه از جهت استعداد و ظرفیـت 
 .)60، 1،ج 2007عربی،  (ابن گردد گیرد، دچار محدودیت می کار می هجهت که فکر را ب

ی چـون یـک   عربـ  تنها در مباحث نقادي قواي ادراکی و به ویژه قوة عقل است کـه ابـن   
گردد که البته راهی جز این ندارد. آدمیان به طور غریـزي بـه    گر ظاهر می فیلسوف تحلیل

شناسـند   دستگاه ادراکی خود اعتماد دارند و عقل را باالترین و برترین منبع شـناخت مـی  
ناپذیري تولید نمـوده و جهـان را آنچنـان کـه هسـت       تواند محصوالت یقینی خلل که می

هـایی کـه مسـحور و محصـور در حصـار ادراکـی بـوده و در         چنین انساندرك نماید. با 
انگارنـد کـه بـر     اي را حقیقت می خواب هاي جزمی خود، توهم یقین داشته و تنها آموزه
تـوان بــا روش و زبـانی بیــرون از    مـوازین منطقـی و عقلــیِ ادراك منطبـق آیـد، آیــا مـی     

هـایش بـه    متعـددي از نوشـته  الدین در مواضع  چهارچوب فهم ایشان سخن گفت؟ محیی
قواي ادراکی را مورد بحث قرار داده و نـوع ارتبـاط میـان آنهـا را      هفتوحات مکیویژه در 

و  213، 1ق، ج1393عربـی،   (ابـن  بازشناسی کرده و وابستگی عقل به آنها را نشان داده اسـت 
 هاي قوة عقل نکـات ارزشـمندي دارد   عربی در خصوص آسیب ها و محدودیت ابن .)214

که از دید فیلسوفان دلبسته بـه عقـل مخفـی بـوده و از ایـن جهـت، گـوي سـبقت را از         
 .) 60و 50و  49، 1ج  ،1393عربی،  (ابنبسیاري از فیلسوفان نقادي ربوده است 
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قابـل اعتمـادترین منبـع شـناخت      رغم باور بسـیاري از فیلسـوفان کـه عقـل را     علی .2-1
کنـد و بـدون هـیچ محـدودیتی در قلمـرو       ش مـی هاي یقینی از آن تراو دانند که دانش می

تواند همه چیز را بشناسـند، شـیخ اکبـر محیـی      کند و می طبیعت و ماوراء طبیعت سیر می
کنـد و از   عربی بر آن است که عقل مقید به فکر، ناخواسته و نادانسته خطـا مـی   الدین ابن

یـال و حـس   سوي دیگر سرمایۀ اطالعاتی خـود را از قـواي فرودسـت؛ یعنـی فکـر و خ     
در حصـار موجـودات مـادي محـدود       شود که شناخت آدمـی  ستاند و همین باعث می می

گیـرد، بـه اطالعـات     اش را به کار مـی  گردد و آنگاه که نهایت تالش حصارشکنانۀ فلسفی
یـازد کـه بـه آن دل خـوش داشـته و در آن متوقـف         ناچیزي از ماوراء طبیعت دسـت مـی  

قـواي نفـس، نقـش محـوري و بنیـادین در       ۀعربی در منظومـ  ماند. بنابراین در نظر ابن می
 ؛اش را از قـواي فرودسـت سـتانده اسـت     کسب معرفت حقیقی نه از آنِ عقل که سـرمایه 

 گیرد. قلب است که علم خویش را از خداوند بلند مرتبه هدیه می بلکه از آنِ
فضـایل و تـرك   اطاعت از خداوند، تقوا پیشه کردن، دوري از رذایل، آراسـتگی بـه    .3-1

تعلقات دنیاگرایانه، به منزلۀ تنها روش کارآمد در شناخت حقایق اسـت کـه منبـع اصـلی     
شناخت یعنی قلب آدمی را، سالم نموده و او را بـراي هـدایاي علمـی حـق تعـالی  آمـاده       

ــی ــت ســازد م ــادقی و 151و  150و  147و  146 :1393 ،(حکم ــک،   301و 300 :1392 ،الص و چیتی
هاي پیامبران و اولیاي الهی همه از جـنس معـارف    از نظر شیخ اکبر آموزه .)71تا  69 :1393

نمـایی و صـحت و صـالبت یقینـی بـا آن       موهوبی و قلبی بوده و هیچ سخنی در حقیقت
هـاي کتـب آسـمانی؛ بـه ویـژه قـرآن کـریم و         آمـوزه  اینربنـاب  نماید. ها برابري نمی آموزه

گردیـده، تنهـا    عربی) (ابن هاماتی که نصیب خودشاحادیث نبوي و گفتار اولیاء الهی و ال
از  .توان به آسـمان حقیقـت صـعود کـرد     سکوي قابل اعتمادي است که با اتکاء به آن می

کنـیم کـه در    عربـی مشـاهده مـی    هاي ابـن  نوشته دراین جهت است که در موارد بسیاري 
گرفتـه و بـا   نقطۀ آغاز بحـث، آیـه یـا روایـت یـا سـخنی از سـخنان یکـی از عرفـا را بر         

نمایـد و البتـه در بیـان دیـدگاهش از      هـاي خـاص، دیـدگاه خـویش را ارایـه مـی       تحلیل
هاي فلسفی و کالمی و علـوم طبیعـی و یـا علـوم غریبـه زمـان خـویش هـم بهـره           آموزه

دهـد؛   هاي  مـذکور بنـا نمـی    دانش گیرد ولی باید در نظر داشت که او دیدگاهش را بر می
هـاي علـوم    به مقدار الزم در هندسۀ معرفتی خویش کـه از آمـوزه  بلکه آنها را به هنگام و 

عربی بـه آیـات قرآنـی و     جا رویکرد ابن گیرد . از همین کار می هموهوبی برساخته است، ب
با رویکرد اکثر مفسران قرآن که با استفاده از علوم معتبر زمانـۀ خـویش آیـات و     ،روایات
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گیـري از علـوم    ویکـرد متکلمـین کـه بـا بهـره     نمایند و همچنین با ر احادیث را تفسیر می
هاي دینـی را بـر مسـند اعتبـار عقلـی بنشـانند و همچنـین بـا          زمانۀ خود برآنند که آموزه

کـار   هشناسی خـود بـ   یید جهانأن که قرآن و احادیث را در جهت تدیمت رویکرد فیلسوفان
عربـی،    ابـن یابـد. نقطـۀ عزیمـت در شـناخت جهـان بـراي        گیرند، تفاوتی آشـکار مـی   می

 سخنان خداوند است که در متون مقدسی مانند قرآن کریم و سـخنان پیـامبران و اولیـاء و   
عارفان خود را نمایان ساخته است ولی نقطۀ عزیمت دانشـمندان و فیلسـوفان و متکلمـان    

 مقدمات عقلی است. یامشاهدات تجربی 
گیـرد و سـخت بـدان     ار میعربی در برداشت از سخنان الهامی به ک از اصولی که ابن .4-1

کـار رفتـه اسـت     هپایبند است این است که معانی مورد نظر از الفاظی که درآن سـخنان  بـ  
کـه در نظـر بسـیاري    « گویـد:   عربی  به تصریح می ابن .همان معناي اصلی (حقیقی) است

جاز استوار اسـت؛ گرچـه در وجـود    کارگیري حقیقت و م هکالم عرب بر ب از دانشمندان،
رگیري مجـاز در قـرآن هسـتم.    کـا  هوضعیتی در قرآن با ایشان همراه نبوده و منکر ب چنین

مشـحون از اسـتناد بـه     هفتوحات مکیـ عربی به ویژه  آثار ابن ).253 :1ج  ق،1393(ابن عربی، 
کنـد. صـرف    آیات قرآنی است که بر اساس اصلی که بدان تصریح نموده آنها را معنـا مـی  

تی یا نادرستی چنین روشی، باید اذعان کرد کـه ایـن روش بـا    نظر از قضاوت درباره درس
شناسانه وي کامالً سازگار است زیرا وقتی کـه پـاي تعبیـرات مجـازي؛ بـا       دیدگاه معرفت

هاي علمـی و فلسـفی بـه     فرض انواع و اقسامش، به فهم آیات باز شود، در واقع پاي پیش
کتسـابی بـه فهـم  قـرآن روي آورده     آید و این بدان معناست که از دریچۀ علـوم ا  میان می

نهـد. نتیجـه آنکـه     عربی به علـوم اکتسـابی وقعـی نمـی     گونه که گذشت ابن شود و همان
برداشـت از متـون الهـی و الهـامی بـا       عربی هم در نقطۀ عزیمت و هم در شیوة فهم و ابن

 تفاوت دارد. مدار و فیلسوفان دین نآمتکلمین و عموم مفسران قر

 ینش نظام هستیوحدت وجود و چ .2

اي کـه   شناسـانه  هـاي هسـتی   فـرض  تـرین پـیش   مهـم  اختصار به بهاین قسمت از نوشتار  
عـالم   عربـی در  پـردازد. از نظـر ابـن    کنـد مـی   عربی درباره زمان بر آنها تکیه می دیدگاه ابن

کـران و   بـی  هـاي او وجـود نـدارد. خداونـد هسـتیِ      هستی چیزي به جز خداوند و جلوه
هاي محدودي (اعیان ثابتـه) کـه در علـم     ه وقتی خود را در چهارچوبصورتی است ک بی

سازد، آنگاه ماه و خورشید و آسـمان و فرشـته و جـن     خویش از آنها آگاه است آشکار می
و از آنجـا کـه چیـزي غیـر از وجـود، واقعیتـی        ؛شوند و کوه ودیگر موجودات نمایان می
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ان وجود را تعیین نماید پـس بایـد بـاور کـرد     ندارد تا بتواند به منزلۀ ساختار و قالبی، میز
که حقیقت به خود، سرچشمه کثرت گردیده اسـت.   ءهستی از درون و فقط با اتکا واحد

 ).14 :1370و کاشانی،  10-11 : 7، ج  2007عربی ،  (ابن
طـی مراحلـی قابـل بازشناسـی اسـت.       صـورت خداونـد در   شدنِ حقیقت بـی   مند صورت

ي درونی یا تجلیات درون ذاتی و علمی اسـت کـه بـه دو مرتبـۀ     مند مرحلۀ اول، صورت
اعتبـار ذات الهـی بـدون لحـاظ جـدایی صـفات و       گـردد.   احدیت و واحدیت تقسیم مـی 

اسماء از ذات را در اصطالح عرفا، مقام و مرتبه احدیت، مرتبه جمـع و وجـود، احـدیت    
به دنبـال   .)56: 1365وآشتیانی،  35 :،  (جامیگویند  نیز می حقيقة احلقائق، مقام جمع و هجامع

جـا و   تجلی در مقام احدیت که تمامی اسماء و صفات و کماالت ذاتـی بـه صـورتی یـک    
گیـرد و آن تنـزل از مقـام احـدیت و      گردید، تجلی دومی صورت مـی  اجمالی مالحظه می

باشـد. حـق تعـالی در ایـن مقـام تمـامی حقـایق         ظهور در مقام تفصیل اسماء و صفات می
ا اعم از صور کلیه و جزئیه و اعم از حقایق ملکـوتی و برزخـی و صـور حقـایق     هستی ر

نماید و این همـان مرتبـۀ واحـدیت اسـت.      اي تفصیلی شهود می عالم شهادت  را به گونه
در این مقـام اسـماء و صـفات و بـه تبـعِ آنهـا حقـایق (اعیـان ثابتـه) از یکـدیگر متمـایز            

نماید که این کثرت ریشـه و اسـاس    باري رخ میکثرت نسبی و اعت ،گردند و به نوعی می
و حسـن زاده آملـی ،    38-39 : 1369،  و جامی 56-57: 1365(آشتیانی،  کثرت هاي خارجی است

مرتبۀ احدیت که باطن و بنیان مرتبۀ واحدیت اسـت  بـه فـیض     ).495و  494و  408 :1387
و بـاطن تمــامی  یابـد و مرتبــۀ واحـدیت، بنیــاد    اقـدس، در مرتبـۀ واحــدیت تجلـی مــی   
باشد. در این مرحله حق تعـالی بـا فـیض مقـدس      موجودات در مراتب بعدي تجلیات می

ر تجلـی دومـین        در اولین مراتب موجودات هستی تجلـی مـی   یابـد و همـین تجلـی معبـ
تـرین مراتـب هسـتی کـه جهـان طبیعـت باشـد، ادامـه          مراتب و به همین ترتیب تا پایین

 .)493-494: 1387، (حسن زاده آملی یابد می
ذاتـی اسـت کـه در ایـن مرحلـه، حـق        مندي بیرونی یا تجلیات برون مرحلۀ دوم، صورت

گـردد و آفـرینش از    هاي عینی نمایان مـی  تعالی در قالب اعیان ثابته به صورت موجودیت
پـاي جهـان آفـرینش از یـک حقیقـت یگانـه بـه نـام          شود. سـرتا  همین مرحله شروع می

سـان نَفَـس آدمـی    ه ظم تشـکیل شـده اسـت. ایـن حقیقـت بـ      الحقایق یا عنصر اع حقیقت
یک از حروف الفبا نبوده ولی بـا عبـور از دسـتگاه صـوتی      (بازدم) است که  از جنس هیچ

رو آن حقیقـت   یابـد و از ایـن   به شکل آن حروف در آمده و در هر یک نواي خاصـی مـی  



 1397 ، پاییز و زمستان34خرد، شماره جاویدان                               208

 

 

ران حـق تعـالی بـا    سـان حقیقـت بیکـ    به نام نََفس الرحمن  نیز خوانده شـده اسـت. بـدین   
هاي کرانمند اعیان ثابته، آفـرینش الهـی را نمایـان     حضور مرحله به مرحله در چهارچوب

نمایـد. در منازلـه،    سازد. محیی الدین براي این حضور، اصـطالح منازلـه را جعـل مـی     می
منـد از نیسـتی بـه هسـتی      مندي تنزل نموده و قالـب کـران   حقیقت بیکران به مرحله کران

عربـی،   (ابـن  نماید؛ که البته این منازله یک طرفه وتنهـا از سـوي خداونـد اسـت     صعود می
ب        .)523 :3، ج1393 هـاي هسـتی یافتـه را     به دلیـل همـین حضـور اسـت کـه عارفـان، قاـل

گـذارد.   خوانند. بسط حقیقت بیکران در اعیان ثابته، مراحلی را پشت سـر مـی   حضرت می
ه  بعد از آن، محدودتر و بـه همـین ترتیـب    در مرحله آغازین تا حدي محدود و در مرحل

در مرحلـه اول، اولـین   حقيقـة احلقـايق گـردد. بـا حضـور    ترین مرحله خـتم مـی   به محدود
ري بـراي مرحلـۀ دومِ          صورت مندي  شکل مـی  ۀ معبـ گیـرد. مرحلـۀ اولِ تعـین بـه منزـل

 منـديِ  کند و در اثر گذرِ حقیقـت بیکـران از مرحلـه اول، صـورت     مندي عمل می صورت
اي در  گــردد و بـه همــین ترتیــب آن حقیقــت بـا عبــور از هــر مرحلــه    دوم حاصـل مــی 

گـردد. عارفـان آن مراحـل را بـه پـنج مرحلـه تقسـیم         هاي محدودتري نمایان می صورت
گـردد. حضـرت علـم (اعیـان      نموده و در نتیجه مراتب تنزل از پنج حضرت تشـکیل مـی  

انـد ونـه شـکل مـادي      ی که نه مادهثابته)، حضرت جبروت (تجلی حق در قالب موجودات
دارند) حضرت ملکوت یا مثال (موجودات داراي شکل و شمایل مادي ولی بـدون مـاده)   

(موجودات مادي) و حضرتی که مراحل جبروتی و ملکـوتی و ناسـوتی    حضرت ناسوت
 .) 30-31: 1369،  و جامی 57 : 1360، (فاضل تونی جا در خود دارد (حضرت انسان) را یک

گانه تعین حق تعالی را نباید به صورت پـنج منطقـۀ جـدا از هـم (شـبیه پـنج        ل پنجمراح 
نـد و  ا هخانۀ جدا از هم) در نظر گرفت که هرکدام جدا جدا و در کنار هم به وجـود آمـد  

سـین بـر طبقـات پیشـین تکیـه      هستی کـه طبقـات پ   ی ازهمچنین نباید آنها را مانند طبقات
) در نظـر گرفـت. درسـت آن اسـت کـه حضـرات از       کننـد (ماننـد طبقـات سـاختمان     مـی 

هریـک   د.نـ گرد سین از حضرات پیشین شـکوفا مـی  یکدیگر سر برآورده اند و حضرات پ
اند و بدین ترتیـب فـیض مقـدس     از عوالم صورتی از عالم قبلی و باطنی براي عالم بعدي

ل و نفس رحمانی حق تعـالی بـا عبـور از اعیـان ثابتـه بـه صـورت موجـودات عـالم عقـ          
ر موجـودات عـالم عقلـی بـه         ودات کامالً غیر مادي(موج تجلـی یافتـه و سـپس از معبـ (

صورت موجودات عالم مثال (موجوداتی که شکل ظـاهري اجسـام را دارنـد ولـی مـادي      
نیستند) و بعد از آن از گذرگاه موجـودات مثـالی بـه صـورت موجـودات طبیعـی (عـالم        
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قبلی در عوالم بعـدي، حضـوري محـدودتر و    یابد. بر این اساس عوالم  اجسام) تجلی می
تر در عوالم قبلـی دارنـد. بـر مبنـاي     تر و قويتر و عوالم بعدي نیز حضوري حقیقی رقیق

توان گفت که اگر کسـی بـا عـالمی از عـوالم آشـنا       حضور عوالم در یکدیگر است که می
ن آشـنایی  گردد در واقع به وجهی با تمامی مراتب هستی آشنا شـده اسـت. البتـه اگـر ایـ     

بـه   -تـر باشـد    تر و اگر مربوط به عـوالم پـایین   مربوط به عوالم باالتر باشد معرفت کامل
 .بود خواهد تر ناقص معرفت –تناسب درجۀ تنزل آن مرتبه 

حق تعالی از هر جهت واحد بوده و فیض او نیز یگانه و واحد است و بنـابراین، تفـاوت   
ن وجود ساري مختلف و متکثـر جلـوه نمایـد.    گردد که آ هاي آن فیض، باعث می پذیرنده

انـد، عـین    موجـودات بـدان قـائم شـده     ۀاز سوي دیگر آن وجود و هویت ساري که همـ 
اش است یعنی عین حیات و اراده و علم و صـفات دیگـر اسـت. از ایـن رو      کماالت ذاتی

باشـد و آن   هرکجا این سلطان وجود قدم نهد همـه لشـکریان اسـماء و صـفات بـا او مـی      
 : 1378(حسـن زاده، سـازند   سماء و صفات به اندازه گنجایش مظـاهر، خـود را نمایـان مـی    ا

و نفـسِ   »الرحمن«اول مظهر اسم  اند عقلِ چنانکه گفته) 627-628 : 1385و موحد،  282-281
 .)58 :1360(فاضل تونی،  است» الرحیم«کلیه مظهر اسم 

جزئیـات مراحـل تجلیـات حـق      عربی در واقـع بیـان   شناسانۀ ابن فرض هستی دومین پیش
ب         است. ابن عربی فرایند تجلیات متـوالی را بـر پایـه ترکیبـات تجلیـات پیشـین و در قاـل

نماید. نکاح درتجلیات، حاکی از نوعی موقعیـت و ارتبـاط خاصـی     مفهوم نکاح تبیین می
 آورد. نکـاح یـک اصـل و    میان تجلیات است که معبري براي تجلیات بعـدي فـراهم مـی   

 1393عربـی،   (ابـن  آنها احاطه و تقدم و فضیلت دارد ۀباشد که بر هم اشیاء می ۀر همقانون د
 .)167 :2ق، ج 

عربی حق در اولین مرحلۀ تجلیات برون ذاتـی خـویش بـه صـورت فرشـتگان       از نظر ابن
 2ج ق،1393عربـی،  (ابـن  گردد الحقایق است  متعین میحقيقة و عنصر اعظم که همان  همهیم

 .)73 :1391عربی،  ابن و 675:
د اّا عنصـر  نـ اند که به چیزي جز او تـوجهی ندار  شیفته جمال الهی قدر فرشتگان مهیمه آن

نهایتی از همۀ آفرینش در خـود نهفتـه دارد و از ایـن جهـت توجـه و       هاي بی اعظم زمینه
التفاتی  نسبت به موجودات پسین  دارد و خداوند از طریق همـین حیـث التفـاتیِ عنصـر     

و  675، 2ق، ج  1393عربـی،   (ابـن  م به صورت عقـل اول (عـرش مجیـد) آشـکار شـده     اعظ
و از حیث التفاتی و توجه عقل اول، نفس کلی (لوح محفـوظ) کـه    )76و  1391،75عربی، ابن
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-78، 1391عربـی،  و ابـن  399، 3ق، ج  1393عربـی،   (ابـن  اولین فرشتۀ اثر پذیراست آفریده شـد 
هـاي   نـوي عقـل اول و نفـس کلـی دو فرزنـد دوقلـو بـه نـام        حق تعالی از نکاح مع).  77

عنقاء)  و سپس از نکاح ایـن  دو خـواهر و بـرادر،     طبیعت (حقایق نوري) وهباء (هیوال،
در این جسـم کـل    .)140، 1ق، ج  1393عربی،  (ابن داناولین جسم یعنی جسم کل، آشکار گر

 ).296، 3ق، ج  1393عربـی،   (ابـن  گردند ها آشکار می هاي جسمانی و شکل است که صورت
 »عـرش «را  جسم کل (عرش) اولین فلک بوده کـه شـکلی کـروي دارد و حـق تعـالی آن     

عربـی ایـن عـرش را     ابـن  .)79، 1391عربی، (ابن بر آن استیالء یافت »رحمان«نامید و با اسم 
) آمـده اسـت تطبیـق    59که در قرآن کریم (قـرآن کـریم، فرقـان، آیـه      »عرش الرحمن«بر 
ِرد اسـت کـه بـاالتر از آن     ماید. این عرش اولین صورت جسـمانیِ دایـره شـکل وگ   ن می

و خداوند این عـرش را   )282، 2ق، ج  1393(ابن عربی، هیچ جسمِ اندازه داري وجود ندارد 
عقـل  . )1391،80عربـی،   (ابـن  با فرشتگان واهبات (عطا کنندگان، بخشـندگان) آبـاد سـاخت   

باشند یعنـی موجـوداتی حسـی و مثـالی      ء همه معقول میاول و نفس کلی و طبیعت و هبا
نیستند و جسم کل اولین صورت جسمانی دایره شکل است که بـاالتر از آن هـیچ جسـم    
اندازه داري وجود ندارد. حق تعالی بـا جـوهر هبـایی در مرتبـه بعـد ازعـرش، صـورت        

، 2ق، ج  1393عربـی،   (ابـن نمایـد   جسمانی دیگري را به نام کرسی (عرش کریم) خلـق مـی  
ــن    .)676 ــاص اب ــفیات خ ــی از کش ــرش و کرس ــک ع ــم    دو فل ــه در عل ــت ک ــی اس عرب

 شناسی زمان او کشف نشده بود. کیهان
هـاي دوازده گانـه    فلک بعدي، فلـک اطلـس یـا فلـک بـروج اسـت کـه  داراي قسـمت         

هـاي   هـر یـک از قسـمت    در .)676، 2، ج1393عربـی،   (ابـن   اي نـدارد  باشد و هیچ ستاره می
 و سـامان بخشـی   انـد کـه هـر یـک در آفـرینش      گانـه آن فرشـتگانی گمـارده شـده     هدوازد

تغییـرات عـالم و هرگونـه      تمـام  .)82-86، 1391عربـی،   (ابـن موجودات بعدي نقش دارنـد  
از فلـک اطلــس   -حتـی در بهشـت   - هـاي جدیـد در عــوالم بعـدي    جـایگزینی صـورت  

 .)676، 2ق ،ج 1393عربـی،  (ابـن د نامنـ  گیرد. از این رو آن را عرش تکوین مـی  سرچشمه می
فلک اطلس نمودار کثرت است زیرا زمینۀ همۀ تغییـرات طبیعـی و روحـیِ پـس از خـود      

الثوابت (فلـک سـتارگانی کـه     المنازل یا فلک فلک بعدي  فلک .)278، 1387(ابوزید، باشد  می
خداونـد بـا    .)87، 1391عربـی،   و ابن 677، 2ق، ج  1393عربی،  (ابن آیند) است ثابت به نظر می

هـا معـین    تجلی درکسوت اسم مقدر در این فلک،  مقدار همۀ امور را در جهان دگرگونی
 .)278 -279، 1387(ابوزید، سازد  می
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چهار فلک عرش و کرسی و اطلس و منازل از جنس عناصر چهارگانۀ مـادي نیسـتند. بـا     
هـاي مثـالی    ودیـت تـوان گفـت آنهـا از جـنس موج     در نظر گرفتن شکل کروي آنهـا مـی  
رسد که از عناصر چهارگانۀ آب، باد، خـاك و آتـش    هستند. سپس نوبت تجلی دنیایی می

پذیرنـد تشـکیل    و هفت آسمان و مولَّدات (معادن، نباتات، حیوانات) که همـه دگرگـونی  
یک از مراحل پیشـین نقـش علیتـی قائـل      عربی براي هیچ ابن .)88، 1391ربی، ع (ابنشود  می

عالی بر اساس توجه و التفاتی که در آن مراحـل هسـت،  در مراحـل پسـین     حق ت .نیست
 .)88-89، 1391عربی،  (ابننماید  تجلی می

 زمان   

اي است  که هـم بـه لحـاظ روش و هـم بـه       لۀ زمان دیدگاه ویژهأعربی در مس دیدگاه ابن
ن معنـا  ها تفاوت چشمگیري دارد و البته ایـن تفـاوت بـه ایـ     لحاظ محتوا با دیگر دیدگاه

هـاي   عربـی در بحـث   ابـن  نیست که هیچ آموزه مشترکی میان آنها وجـود نداشـته باشـد.   
مربوط به زمان که پس از این خواهد آمد گـاهی بـه دیگـر اقـوال تعـریض و گـاهی بـه        

هـاي او در   گیـري  نماید و عـالوه بـر ایـن برخـی از موضـع      صحت نسبی آنها تصریح می
هایی است کـه در علـم کـالم و فلسـفه      مان پرسشپاسخِ ه ،له زمان، به طور مشخصأمس

همــه اینهـا نشـان از ایــن دارد کـه ذهـن او بــا      .در خصـوص زمـان مطــرح بـوده اسـت    
له زمـان، آشـنا بـوده    أهاي دغدغه افکنِ دیگر متفکـران در مسـ   هاي دیگر و پرسش دیدگاه

له أی بـه مسـ  عرب ها در رویکرد ابن پردازي ها و نظریه به گمان قوي آشنایی با پرسش .است
کم توانسته است که توجـه خاصـی را بـراي او و     اي داشته و دست زمینه ثیر پیشأزمان، ت

عربـی بـه دنبـال     بلکه براي هر اندیشمندي دیگر پدید آورد؛ البته  با این تفاوت کـه  ابـن  
ها را به روش خاص خودش (تقلید از خدا) پاسخ گویـد  و از همـین    این بوده که پرسش

هـاي خاصـی را در    مایـه  آورد بـن  با اتکاء به روش و دالیل خاصی کـه مـی   جاست که او
هـا  ارائـه    هـاي متفـاوتی را بـه همـان پرسـش      اش به کار گرفته و در نهایـت پاسـخ   نظریه

 نماید. می
نظریۀ غالب در میان متکلمـان و نظریـه عینـی بـودن زمـان بـه        ،نظریۀ موهوم بودن زمان

گـردد، در   در حیطـه موجـودات متحـرك نمایـان مـی     صورت کمیتی متصل قارالذات؛ که 
متکلمـان و   .)148 -150، 1405(ابـن سـینا،   میان فیلسوفان مشـایی مشـهورترین نظریـه بـود     

هـا   هاي فلسفی) ولی بـا انگیـزه   مشابه (تحلیل مفهومی و استدالل فیلسوفان با روشی نسبتاً
عربـی   ود برجاي گذاشتند. ابـن هایی را از خ پردازي نظریه ،و مبانی متفاوت، در مورد زمان



 1397 ، پاییز و زمستان34خرد، شماره جاویدان                               212

 

 

لۀ زمان پرداخته است. وي در تشریح دیـدگاهش تنهـا بـه    أبا روش خاص خودش به مس
 آیات قرآنی و سخنان نبوي چشم دوخته است.

هایی که مرتبط با معناي زمـان باشـند    کار نرفته است ولی واژه هدر قرآن کریم واژه زمان ب 
وقـت   یـوم الـدین،   ، یـوم ذي المعـارج،  يوم القيامةصر، مانند: یوم، دهر، ایام، لیل، نهار، ع

هاي مذکور احکام گوناگونی نسـبت داده شـده    فراوان است. در آن آیات به واژه نسبتاًو...
مانند: خداوند صاحب یوم الدین است یا خداوند روز و شـب را در یکـدیگر فـرو     است؛

هـزار سـال و بعضـی     50معـادل   هـا  پیچاند و یا بعضـی از یـوم   هم می برد یا آنها را در می
دیگر معادل هزار سال است یا در حدیث پیامبر(ص) آمده است کـه خداونـد همـان دهـر     

کـه همـه اجـزایش      توان بر معناي زمان بـه مثابـۀ بعـدي کمـی     است. این تعبیرات را نمی
هـا را بـه یـک امـر      توان آن واژه جا موجود نیستند، منطبق نمود و از سوي دیگر نمی یک
هـاي مـذکور بـا معنـایی کـه متکلمـان و        واژه نخهمی ذهنی ناظر دانست. به دیگـر سـ  تو

هـا   عربی بـا تأویـل نمـودن آن واژه    افتد. ابن فیلسوفان از زمان مورد نظر دارند منطبق نمی
آنچنـان کـه بسـیاري از مفسـران      -افتـد  به حوادثی که در آن مقـاطع از زمـان اتفـاق مـی    

عربی در قـرآن   از نظر ابنطور که گفته آمد  هماناست زیرا  نیز مخالف -کنند گونه می این
 را فهمید.   حقیقیبایست همان معناي  کریم مجاز وجود ندارد و از الفاظ می

گویـد و یـوم هـم در فهـم عرفـی       سخن مـی  »یوم«عربی بر آن است که قرآن کریم از  ابن
جهـان بـه وجـود    نـد  کـه در   ا ها همان روز و شب است و روز و شـب دو واقعیـت   عرب

(ابـن   تعبیـر شـده اسـت.    »یوم«ن از آن به آآیند و زمان باید همان چیزي باشد که در قر می
هاي مرتبط با زمان در قرآن کریم  به مقـاطع و   از نظر او بیشتر واژه .)177 :1، ج2007عربی، 

باشد؛ بـه خصـوص اینکـه در فرمـایش نبـوي آمـده        مراحلی از واقعیت و هستی ناظر می
 که دهر همان خداست .است 

دین بـراي تبیـین هسـتی و گسـترش یـافتگی و کثـرت        محیـی  از سوي دیگر پـذیري و   اـل
مراتبی شدنِ آن، تئوري وحدت وجود و سلسله مراتـب وجـود را در اختیـار دارد     سلسله

اکثـر   گـردد و  و در اینجاست که یوم یا زمان، بر هستیِ تجلی یافتـۀ خداونـد منطبـق مـی    
اي خـاص از تجلیـات الهـی     با زمان در قـرآن و حـدیث، مـا را بـه گونـه     هاي مرتبط  واژه
خوانند. در پرتو فرآیند منازلۀ حق تعالی در قالب اعیان  ثابته که به موجودیـت آنهـا    می فرا
هاي جهان آفـرینش معلـوم گشـته  و     انجامد، هویت فقر آلود و خالء وجودي ماهیت می

یابـد.   ه در ماهیـات امکـانی حضـور مـی    شـود کـه حـق تعـالی لحظـه بـه لحظـ        اثبات می
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نهایت و متوالی حق تعالی در قالب ماهیات، بـه معنـاي آفـرینش همیشـگی      هاي  بی منازله
 523 : 3ق، ج  1393عربـی،   (ابـن  اي جدیـد اسـت   شوندگیِ سرتاپاي هسـتی در منازلـه   و نو

اره بـه  بـ  توانسـت تمـام تجلیـاتش را یـک     الدین معتقد است که خداوند مـی  محیی .)525و
منصۀ ظهور رساند ولی بر اساس حکمت خویش آن کـار را انجـام نـداد و بـر آن شـد تـا        

اي که مقدر فرموده به تدریج خـود را در تمـام مراتـب هسـتی در      بر اساس طرح و نقشه
 .)176 :1، ج 2007 عربی، و ابن 6، 1959عربی،  (ابن سازد لحظات پیاپی نمایان 

نمایـد.   را در لحظـات پیـاپی، منطبـق بـر واژه شـأن مـی       قحقيقة احلقـايعربی حضور  ابن 
در قرآن به صراحت آمده است که خداونـد در هـر یـومی     ترین یوم است. کوچک »شأن«

نـه  -تجلیـات   ۀاز نظر او شأن الهی همان حقیقت خداونـدي در مرتبـ   در شأنی قرار دارد.
 آیـد  هیتی در  مـی است که از جنس هیچ ماهیتی نیست و به شکل هر مـا  -در مرتبه ذات

اند که هویت هر یـک   بر این پایه جهان هستی همان شئون الهی .)564 : 3ج ،1393عربی، (ابن
از آنها، ریشـه در حکومـت اسـماء الهـی دارد. حکومـت و غلبـۀ اسـمی از اسـماء الهـی،          

سـازد  و از اینجاسـت کـه  تجلیـات و بـه تعبیـر        هویت خاص (ماهیـت) آنهـا را  برمـی   
گردنـد. مجمـوع تجلیـات بـی نهایـت و پیـاپی،        الهی، متمایز و متفاوت مـی  عربی ایام ابن

  .)231 :5، ج 2007عربی،  (ابن سازد را محقق می »دهر«
ایـام تحـت    هاي بزرگ  دهر تجلیاتی هستند که خداونـد بـا غلبـۀ اسـم خاصـی،      قسمت

المعـارج   یـوم ذي  عربی یوم الرب و دهد. ابن ثیر قرار میأپوشش آن یوم بزرگ را تحت ت
 :5، ج 2007عربـی،   (ابـن شـمارد   ن بدان تصریح شده اسـت، از ایـام بـزرگ مـی    آرا که در قر

این بدان معناسـت کـه مجمـوع آفـرینش در      .)304 -305 :4، ج 2007و ابن عربی،  232 -233
هـا   سـان احکـام آفریـده    گیرد و بدین مقاطع گوناگون تحت غلبۀ اسماء گوناگون شکل می

در قـرآن کـریم بعضـی از ایـام بـزرگ        گردنـد.  مِ بزرگ دچـار تغییـر مـی   متناسب با آن یو
 .معرفی شده ولی موارد بسیاري است که ما از آن اطالعی نداریم

عربی هویت هـر یـوم بـه آن اسـم از اسـمائی کـه در آن یـوم غلبـه دارد و          در دیدگاه ابن
ن اسـم غالـب،   کنـد، بسـتگی دارد. ایـام الهـی بـر اسـاس آ       احکام خاص خود را ظاهر می

 گردد.   گذاري شده و مقدار حکومت هر اسمی بر اساس تقدیر الهی معین می نام
است سپري شد، بعـد از آن یـوم    »رب«اسم  ۀظهور و غلب ۀالرب که عرص هنگامی که یوم

یابد که عرصه ظهور اسمی دیگر (غیـر از اسـم رب) اسـت و آن     دیگري در دهر ظهور می
 ،برابر با پنجاه هزار سال است. پس از سپري شـدن ایـن یـوم   است که  »یوم ذي المعارج«
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رسـد و ایـن    مـی  ،نوبت ظهور یوم دیگري که مخصوص اسم دیگري از اسـماء اهللا اسـت  
امر پیوسته ادامه دارد. از این رو هر یک از اسماء الهی یوم معینـی از ایـام اهللا دارد کـه بـا     

رب و یـوم ذي المعـارج در قـرآن تصـریح     یابد. یوم ال اي از دهر تعین می تحقق آنها قطعه
ن کریم از ایام دیگري نـام بـرده نشـده    آشده و از این رو غیرقابل انکار است گرچه در قر

ولی ما برآنیم که هر اسمی از اسماء اهللا؛ خواه براي ما شـناخته شـده باشـد یـا نباشـد، در      
 .(قبلی) دباشن اهللا می آنها همان ایام ۀعرصۀ دهر یومی مخصوص به خود دارد و هم

هایی عینی هستند که داراي ظـاهري و بـاطنی، غیبـی     الدین ایام الهی واقعیت از نظر محیی
وضـعیتی در جسـم   -و شهادتی، روحی و جسمی، ملک و ملکـوتی، و لطافـت و کثـافتی    

بـاشند. ایـن ایام هفت عددند کـه هـر یـک داراي روز    می -شود  که مانع از عبور نور می
 .)9 :1959عربی،  (ابنخـود هستند  و شبی از جنس

مجموع روز و شب است  و این دو نسبت به آدمیان طنین معنایی متفـاوتی دارنـد.    »یوم«
شـوند و بنـابراین بـه مثابـۀ      روز مقطعی است که در آن اشیاء براي ما  به وضوح دیده می

وجـود  نمادي از حضور و آشکار بودن است و شب مقطعی تاریک است که اشـیاء در آن  
همچنـین  . شوند و بنابراین به مثابۀ نمادي از خفا و پنهان بودن اسـت  دارند ولی دیده نمی

هاي قبل از طلوع یا غروب خورشید، هسـتند  کـه آنهـا را     هایی از یوم؛ مانند زمان قسمت
کند که شب و روز بـا هـم هسـتند     عربی تصریح می روز یا شب نامید. ابن توان کامالً نمی

گیـرد، روز اسـت و در همـین     چرخد و روبروي  ما قرار مـی  لک خورشید میزیرا وقتی ف
تابـد در آنجـا روز و در روي    حال آن سوي زمین شب است و وقتی بر پشـت زمـین مـی   

 ).232: 5ج  ،2007عربی،  (ابن زمین شب است
هـاي   بر این اساس مفهوم یوم به حقیقتی که داراي سه بخشِ در کنـار هـم یعنـی بخـش     

نمایـد. انطبـاق    (یا نه آشکار و نه پنهـان) اشـاره مـی    نهان و هم آشکار و هم پنهانآشکار، پ
دهـد، بـر سرتاسـر تجلیـات      هاي مختلف دهـر را تشـکیل مـی    که قسمت یوم؛ ۀدادن کلم

آورد. از نظـر   گانه را در گسترة تجلیـات فـراهم مـی    اسمائیِ حق تعالی، زمینۀ تقسیمی سه
هیمه، عقل اول، نفـس کلـی، هیـوالي کـل، جوهرهـا      عربی موجوداتی چون مالئکه م ابن

جهان غیب و باطن بـه حسـاب    دهند. این بخش، و.....  بخشِ شب تجلیات را تشکیل می
زمـین و موجـودات    عناصـر،  اعـراض،  آید و موجوداتی چـون اجـرام آسـمانی، دنیـا،     می

یین مشهود، بخِش روز تجلیات هسـتند و برخـی از مالئکـه کـه بـه مـدیریت افـالك پـا        
دهنـد.   پردازند، بخش سوم تجلیات یعنی سدفه ( نه تاریک ونه روشن) را تشـکیل مـی   می
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بدین سان نه تنها تمامی دهر و بلکـه اجـزاء آن کـه همـان ایـام باشـند داراي سـه بخـش         
گردند و هر موجودي در جهـان هسـتی از ظـاهري و بـاطنی و محـدودة میـان        مذکور می

عنوان مثال  روح و عقل آدمـی بخـش شـب و خیـال او     شود؛ به  ظاهر و باطن تشکیل می
گـردد. اکنـون    (نـه روز و نـه شـب) و بـدن او بخـش روز او محسـوب مـی        بخش سدفه

خـود آورده از نظـر    ایـام الشـأن  و رساله  فتوحاتعربی در کتاب  اقسامی از ایام را که ابن
 .گذرانیم می

یـابیم کـه    رویم درمیبراغ عقل اول از اسماء الهی تنزل نموده و به سر ت اگر به سطح پایین
گـردد.   عقل اول نیز یوم خاصی دارد که این یوم نیز به دو قسمت روز و شب تقسیم مـی 

نحوة ظهور و حکومـت عقـل بـر نفـس کلـی اسـت کـه شـب و روز عقـل اول را پدیـد           
آورد. هنگامی که عقل اول، روي به حق تعالی دارد و انـوار تجلیـات حـق را دریافـت      می
، نسبت به نفس کلی قطعـۀ شـب و هنگـامی کـه روي بـه نفـس نمـوده تـا انـوار          کند می

آیـد. خداونـد از ایـن     دریافتی را به نفس انتقال دهد، قطعۀ روز براي نفس کلی پدیـد مـی  
آورد.  دو نحوة ظهورِ عقل براي نفس کلی، دو نیروي علمی و عملـی در نفـس پدیـد مـی    

تـر از   در نفـس، بـراي موجـودات پـایین     همچنین خداوند از این دو قوه علمـی و عملـی  
در این مرحلـه از قـوة علمـی نفـس      »شب«آورد.  نفس کلی، روز و شبی دیگر را پدید می

شـود   کلی برخاسته و آن همان چیزي است که جهان غیب یا معنا و یا معقـول نامیـده مـی   
 خیـزد کـه آن را عـالم شـهادت و حـرف [سـخن] و       از قوة عملی نفس کلی برمی »روز«و 

نامند. این روز و شب، نسبت به موجودات فرودسـت اسـت نـه نسـبت بـه       محسوس می
نفس کلی. براي نفس کلی تنها دو قوه وجود دارد کـه آن دو همـان یـوم مخصـوص بـه      
نفس کلی است که در ذات خود روز و شب ندارد. در حقیقـت در مرتبـه عقـل اول تنهـا     

قـوه عملـی و علمـی وجـود دارد کـه ایـن       اقبال و ادبار به حق و براي نفس کلی تنها دو 
آینـد ولـی نسـبت بـه      همان یوم آنهاست که نسبت به آنها شـب و روز بـه حسـاب نمـی    

[آشـکار و پنهـان]    موجودات فرودست آنهاست کـه آن یـوم بـه دو صـورت شـب و روز     
آینـد.   یابد و به عبارتی از نظرگاه موجودات فرودست، شب و روز بـه نظـر مـی    ظهور می

یوالي کـل نیـز یـوم دارد کـه قسـمت شـب آنهـا جـوهر و قسـمت روز آنهـا           همچنین ه
باشند. هیـوال بـه خـودي خـود شـب و روز (جـوهر و صـورت) نـدارد [و          ها می صورت

هـایش اسـت کـه جوهرهـاي ناپیـدا و       نسبت به آن دو البشرط است] و در ظـرف تعـین  
از عقـل و نفـس    شوند. خورشیدي کـه یـوم را در هـر مرتبـه     هاي پیدا، نمایان می صورت
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آورد همان حقیقتی است که در هر مرتبه بـه دو گونـه ظـاهري     . پدید می.کلی و هیوال و.
کنـد. تجلـی ظـاهري آن حقیقـت      یابد و حکم همان مرتبه را آشکار می و باطنی، تجلی می

در مرتبۀ خاص براي موجـودات فرودسـت، روز و تجلـی بـاطنی و در خفـا بـراي آنهـا،        
. همچنـین عـرش، یـوم مخصـوص خـود را دارد. یـوم عـرش در        آید شب به حساب می

  اي در پهنـه  که در زیر عرش قرار دارد که نسبتش با عـرش ماننـد نسـبت حلقـه     -کرسی
شـود کـه ایـن دو قـدم همـان       الرب و قدم الجبار، تقسیم مـی  قدم به دو قدم؛ -بیابان است

 .)233 :5ج  ،2007(ابن عربی، گردد  شب و روزي است که براي کرسی حاصل می
فلک اطلس یا فلک بروج نیز داراي یوم مخصوص به خود اسـت. یـوم فلـک اطلـس بـه      
واسطه اینکه این فلک در دل فلک فرادستش یعنـی فلـک کرسـی قـرار گرفتـه و بـه تبـع        

یابـد. ایـن یـوم بـه دوازده انـدازه یکسـان        کند، تعـین مـی   حرکت فلک کرسی حرکت می
نامند و به همـین لحـاظ فلـک اطلـس نیـز مسـتحق        یگردد که هریک را برج م تقسیم می

اي معـین   هـا فرشـته   گردد. بر هـر یـک از ایـن بـرج     المنازل می البروج یا فلک هاي فلک نام
گمارده شده که هر کدام حکـم و وضـعیت خاصـی در بـرج مخصـوص خـود بـر جـاي         

ظ هــا بــه لحـاظ مقـدار، مثـل یکدیگرنـد و بــه لحـا         گذارند و به همین علت، بـرج  می
 .)233 :5، ج 2007عربی،  (ابنند ا حکومت و تأثیر متفاوت

آید. ایـام قبـل از افـالك     ایام جدیدي پدید می ،عربی بر آن است که با چرخش افالك ابن
مانند یوم عقل اول یا نفس کلی یا هیوال، با حرکت ارتباطی نداشتند ولی ایـامی کـه پـس    

الـدین در   نـد و بـه همـین لحـاظ محیـی     گرد یابند با حرکت متعین مـی  از افالك ظهور می
ایـامی   نمایـد.  ایام را به روحانی و جسمانی تقسیم مـی  )6 :1959عربی،  (ابن ایام الشأنرساله 
انـد و زمـان بـه معنـاي متـداول آن (کمیـت        اند ایامی جسـمانی  تعین یافته »حرکت«که با 

 است. در این مرتبه از هستی قابل تصور متصل غیر قار الذات)
یابند نـوعی تقـدم و تـأخر وجـود      عربی میان ایامی که در عالم افالك ظهور می ظر ابناز ن

دارد زیرا وي معتقد است که افالك برین زمینۀ پیدایش موجودات تحت پوشش خـود و  
) ههنگامی که خداوند افالك واالمرتبـه (علویـ   گوید: عربی می ابن ایام مربوط به آنهاست.

اول (اطلس) به وجود آورد و با فلـک دوم (فلـک سـتارگانی کـه     را آفرید، ایام را با فلک 
رسـند) عناصـر آب و خـاك و هـوا و آتـش را بـه وجـود آورد و سـپس          ثابت به نظر می

هـاي بـاالیی بـراي     گانه را به وجود آورد که هر یک از آسـمان  هاي هفت ها و زمین آسمان
هـا   ی، زمین هستند. خلـق آسـمان  ها نسبت به باالی آسمان پایین، آسمان و هر یک از پایینی
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آیـد.   و زمین در شش یوم است زیرا که یوم، در اثر حرکت فلک بروج (اطلس) پدید مـی 
الـذي خلـق السـموات و االرض و مابینهمـا فـی      « 59خداوند در سوره مبارکه فرقان آیـه  

هـا و   نفرمود که عرش و کرسـی را در شـش یـوم آفریـد بلکـه فرمـود: آسـمان        »ستۀ ایام
گانه را در شش یوم آفریـد. سـپس هنگـامی کـه خداونـد فلـک بـروج را         هاي هفت زمین
ها و زمین در همـین یـوم [ایـام     بار گرداند همین باعث پیدایش یوم گردید که آسمان یک

انـد و پـس از آن، روز و شـب     باشـند] پدیـد آمـده    مربوط به فلک اطلس که شش یوم می
  .)176 -177 :1، ج 2007عربی،  (ابنخورشیدي را آفرید 

عربی حرکت فلک؛ مانند حرکت انسان، حرکتی ارادي است زیرا کـه فلـک    در دیدگاه ابن
شعور داشته و موظف به وظایفی بوده که به آن امر شده است همچنـان کـه پیـامبر (ص)    
در مورد شتري که او را سوار نموده بود فرمود که او مأمور است و یا در مورد خورشـید  

گیرد و در وقـت خاصـی [قیامـت] بـه او فرمـان       ي طلوع کردن اجازه میفرمود که او برا
شود که از همان جایی که آمدي بازگرد و بنابراین از مغرب طلـوع خواهـد کـرد.     داده می

در عـالم ارکـان و   حرکت ارادي دارد تا آنچه در او نهاده شده؛یعنی احـداث اشـیاء    ،فلک
گـردد و از   فلک است کـه زمـان پدیـدار مـی     را به انجام رساند. با همین حرکات مولّدات

حکـومتی نـدارد و بلکـه     اند سلطه و این رو زمان بر حرکات افالکی که آن را پدیدار کرده
هـا و حـاالتی کـه در     چه که تحت پوشش افالك هستند سیطره دارد. بر پدیـده زمان بر آن

حرکـات فلـک بـه     رانـد.  گردد، اسبابی غیر از زمان حکـم مـی   ها ظاهر می افالك و آسمان
دهـد و هـر قسـمتی پـس از قسـمت دیگـر و بـه یـک شـکل ظـاهر            طور مـنظم رخ مـی  

بـرخالف   گردند؛ مانند حرکت آسیاب که هر جزئی در کنار جزء دیگـر اسـت، و ایـن    می
روند و از یکـدیگر فاصـله گرفتـه و جابجـا      ها در یکدیگر میحرکات عناصر است زیرا آن

ت عناصـر بـا اسـباب حرکـت فلـک فـرق دارد زیـرا        شوند. بر این اساس اسباب حرک می
فلک به لحاظ آن عقل و روح و علمی که خداوند در آن به ودیعت نهـاده اسـت، عناصـر    

گـذارد و بـر هـر یـک از      هـا تـأثیر مـی   آورد و با انوار ستارگانش بـر آن  را به حرکت درمی
سـت کـه خداونـد    گذارد و این به سبب علمی ا مولَّدات و جن و فرشتگان تأثیر معینی می

به فلک وحی نموده است کـه در آیـه دوازدهـم سـورة فصـلت بـدان اشـاره شـده اسـت          
اي  (خداوند امر خویش را به هر آسمانی وحی نمود). کسانی که از شـهود حقیقـت بهـره   

نـد  باشـند؛ مان  کنند که افالك ابزارهایی تسخیر شده در دست خداونـد مـی   ندارند فکر می
کنـد؛ در حـالی کـه اگـر آدمـی چشـم        هـا اسـتفاده مـی   از آن ابزارهـایی کـه یـک صـنعتگر    
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ز تر اارهایی که در دسـت نجـار هسـتند بیشـ    ابز یگوید که حّت بین داشته باشد می حقیقت
شـان   شان بـوده واز خـالق   ها زنده و آگاه از اهداف وجوديخود نجار آگاهی دارند؛ زیرا آن

وجـود متحرکـی   آدمیان و پریان هیچ م گویند. به غیر از باشند و او را تسبیح می با خبر می
که به مقصدي که به سوي آن روان است آگاهی دارد. خداونـد بـه   در جهان نیست مگر آن

میلی بیاییـد و آن دو عـرض کردنـد کـه از سـر       از سر میل یا بی«ها و زمین فرمود:  آسمان
ن تفـاوت کـه   اند؛ بـا ایـ   زمان و مکان از ملحقات اجسام طبیعی ).11(فصلت،  »آئیم میل می

سـازد و آنچـه    را ظاهر مـی  زمان [فی نفسه] موجودیتی توهمی دارد که حرکت افالك آن
و  97 :4، ج 2007(ابن عربـی،   که وجود [فی نفسه] دارد  موجودات متحرك و ساکن هستند

   .)99و  98
وت عربی بر این باور است که حرکات افالك یکسان و به یک سـرعت نیسـت و تفـا    ابن

هی و این نیز معلول اهداف خداوند است. تفـاوت حرکـات   ولِ تفاوت توجهات الها معلآن
گـردد و   ها و حـاالت موجـودات تحـت پوشـش خـود مـی       افالك باعث تفاوت وضعیت

نمایـد و هـر   هاي متفاوتی با موجـودات برقـرار    شود که حق تعالی نسبت همین باعث می
چنین خداوند هـر آنچـه را   د و اینا در وضعیت جدیدي قرار دهها ردم با تجلی خاصی، آن

اي در  سان هـیچ پدیـده   ستاند و بدین فرماید و یا از آن می که بخواهد به هرچیزي عطا می
که دار و ندارش را وامـدار حضـرت حـق تعـالی     هیچ سطحی از موجودات نیست مگر آن

هاي ادیان الهـی مسـیر   گوید: بر آدمیان می ثیر حرکات افالكأین در باب تمحیی الد است.
متفاوتی براي زندگی هستند که حق تعالی از طریق پیامبران براي آدمیان قـرار داده اسـت   

هـی بـا مردمـان اسـت کـه ایـن       با یکدیگر به جهت تفاوت نسبت ال و تفاوت این مسیرها
خود به جهت حاالت ایشان اسـت. شخصـی کـه بیمـار اسـت [بـه زمـان حـال یـا قـال]           

خوانـد و بـه    و شـخص گرسـنه او را بـا نـام رازق مـی      خداوند را با نام معافی و یا شافی
و بـا شـخص گرسـنه نسـبت      یبخش خداوند با شخص بیمار، نسبت عافیتدیگر؛تعبیري 

هـا اسـت زیـرا     تفاوت حاالت آدمیان به لحاظ تفاوت زمـان  .کند دهندگی برقرار می روزي
تفـاوت   هـا، بـر اثـر    کنـد و تفـاوت فصـل    هاي سال تغییـر مـی   که حاالت ایشان در فصل

حرکات فصلی است چرا که مختلف بودن این حرکات، پیدایش روز و شب را بـه دنبـال   
گردنـد. مختلـف بـودن حرکـات      ها متعـین مـی   آورده و با روز و شب، سال و ماه و فصل

فلکی به جهت این است که حق تعالی در ایجاد هر یک از آن حرکات توجهـات خاصـی   
کـرد در ایـن    ك یک نوع توجه و نسـبت برقـرار مـی   دارد و اگر خداوند با هر یک از افال

صـورت حرکـت مـاه و خورشـید و دیگـر سـتارگان بـه لحـاظ تنـدي و کنـدي یکســان           
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بودند. بر این پایه خداوند نسبت به حرکت هر یک از افـالك، توجـه و اراده خاصـی     می
دارد و توجهات خاص خداوند به لحاظ اهـداف خـاص اوسـت چـرا کـه اگـر اهـداف،        

نبود آثار توجهات او نیز متفاوت نبود. حق به قصد تنبیه کسی، بـه غضـب و بـه    متفاوت 
نماید. هر قصد خاصـی، تجلـی خاصـی بـه      بخشی به رضایت، به او روي می  قصد نعمت

شد، در ایـن صـورت قصـدها     دنبال دارد چرا که اگر تجلیات در یک صورت خالصه می
کند که هـیچ چیـزي در عـالم     اقتضاء می پایان حق تعالی گردیدند.  گسترة بی متفاوت نمی

نسـبت  «کننـد ولـی مـردم     وجود تکرار نپذیرد و این حقیقتی است که عرفا بر آن تکیه می
 ) 319 -321، 1، ج 2007)؛ (ابن عربی، 15(قرآن کریم، ق،  »ندا به آن در اشتباه

نتیجـه امتـداد    گـردد و در  وت میها نیز متفاات افالك، ایام تعین یافته از آنبا تفاوت حرک 
هـا ماننـد یـوم    بـر آن اسـت کـه انـدازه برخـی از آن      عربی ها نیز متفاوت خواهد بود. ابنآن

خورشـیدي (طلـوع تـا طلـوع) بـراي مـا شــناخته شـده اسـت و بـر همـین اسـاس یــوم            
گردد. وي یوم خورشـیدي را   گیري ایام دیگر می خورشیدي  به منزلۀ مقیاسی براي اندازه

نماید و برخی ایام دیگر (ماننـد یـوم    ز آن به زمان موجود تعبیر مییوم کوچک دانسته و ا
  ّگیـري   ر (انـدازه ذي المعارج و یوم الرب و...) را ایام بزرگ خوانده و از آن به زمـان مقـد

 گوید: برد و می شده) نام می
همچنـان کـه در قـرآن کـریم آمـده       شود گیري می ر بر اساس یوم کوچک اندازهزمان مقد

 »شـمارید  هایی است که شما برمـی  ر روزي که مقدار آن برابر با هزار سال از سالد«است: 
(المعـارج،  » در روزي که مقدار آن برابر با پنجاه هزار سال اسـت «) و همچنین 5(السجده، 

ال [شخصـیت شـیطانی کـه بـه بـاور        )4 و یا در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در مورد دجـ
کنـد کـه مسـیح (ع)     روز رستاخیز ظـاهر شـده و وانمـود مـی    مسلمانان در آینده و قبل از 

یومی مانند یک سال و یومی مانند یک ماه و یومی مانند یک هفتـه  «است] آمده است که 
نـد و برخـی بـزرگ و    ا . ........ایـام متفـاوت  »و ایام دیگري که برابر با ایام معمولی هسـتند 

کـل یـوم هـو    «در آیه  »شأن«همان ها زمانِ فرد است که ترین آن ند. کوچکا برخی کوچک
باشد زیرا که شأن [موقعیـت خاصـی از تجلـی حـق تعـالی] در       می )29(الرحمن،  »فی شأن

گـردد. در میـان    اي محـدود نمـی   ها به حد و انـدازه  ترین یوم افتد. بزرگ آن زمان اتفاق می
ان یـوم  هـا همـ  ي متوسطی قرار دادنـد کـه اولـین آن   ها ترین ایام، یوم ترین و کوچک بزرگ

 .)350، 1، ج 2007(ابن عربی،  ساعت) است 24خورشیدي (
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در کنار یوم خورشیدي، یـوم اطلـس را نیـز     فتوحاتالدین در جایی دیگر از کتاب  محیی
کـه مقـدار ایـام    بـراي این  نماید. خداوند تر ذکر می گیري ایام بزرگ به منزلۀ مقیاس اندازه 

کت خورشید را آفرید. حرکت اطلـس ایـام   اهللا براي ما شناخته شود، حرکت اطلس و حر
هایی کـه در فلـک اطلـس و     نماید. یوم خاص و حرکت خورشید شب و روز را آشکار می

ها ایام اهللا کـه مخصـوص   نهایی هستند که با آ منزله مقیاس کنند به فلک خورشید بروز می
یـک روز  «د شوند از این رو در قرآن کـریم فرمـو   گیري می اند، اندازه حکومت اسماء الهی

 365بنابراین اگـر سـال    )47(حج،  »نزد پروردگارت برابر با هزار سال به شمارش شماست
شـود و بنـا بـر     روز باشد و آن را در عدد هزار ضرب نماییم به اندازه یـک روز الهـی مـی   

 ۀاین سیصد و شصت و پنج هزار روز معـادل یـک روز الهـی اسـت کـه ایـن روز عرصـ       
و این روز سپري شده است. بعد از آن یـوم دیگـري در دهـر     ظهور و غلبۀ اسم رب است

ظهور اسم دیگري غیر از اسم رب اسـت و آن یـوم ذي المعـارج     ۀیابد که عرص ظهور می
است که برابر با پنجاه هزار سال و معادل  با هجده میلیون و دویست و پنجـاه هـزار یـوم    

ري کـه مخصـوص اسـم    باشد. پس از ایـن یـوم، نوبـت ظهـور یـوم دیگـ       خورشیدي می
 :5ج ،2007( ابـن عربـی،    رسد و ایـن امـر پیوسـته ادامـه دارد     اهللا است می ءدیگري از اسما

در کنـار یـوم الـرب و یـوم ذي المعـارج بـه         ایام الشأنمحیی الدین در رساله   .)232-233
ابـر بـا   سال و یوم القمـر بر  70ایام دیگر نیز اشاره نموده و آورده است: یوم المثل برابر با 

و یـوم   30معـادل   ویـوم زحـل  تقریبـاً    365یوم خورشیدي و یوم الشـمس برابـر بـا     28
 مردهـر هزار یوم خورشیدي و همچنـین بـاقی ایـام بـروج کـه همـان ع       12الحمل معادل 

 ).18 :1959عربی،  (ابن باشند می
ی گـردد. روز، نمـاد روشـنای    ساعت) از دو قسمت روز وشب تشکیل می 24یوم معمولی (

و پیدایی و شب، نماد تاریکی و پنهانی است. با توسعه معناي یـوم و اطـالق آن بـه همـه     
گردنـد و از ایـن جهـت هـر      مراتب هستی، ایام به دو بخش غیب و شهادت  تقسیم مـی 

 -قرآنـی  تعبیـر  بـه –گردد. خداوند با اسم نـور   موجودي داراي بخشِ پنهانی و پیدایی می
 نـور،  ایـن . نمایـد  می ایجاد هیال ایام در را روز و شب هیال نور و نماید می ظهور جهان در

کامـل  هري دارد که همان قسمت روز اسـت وانسـان   ظا و است شب همان که دارد باطنی
بـه دو   از یکـدیگر  متمـایز سـاخته و در نتیجـه آن نـور،     بخش طلوع و غروب آن نور را 

 هـاي ظـاهري و بـاطنی    گردد. آري نور الهی است کـه سـلطه   بخش شب و روز تقسیم می
تعـالی از پـسِ حجـاب       گـردد وحـق   در عالم هستی از طریق انسان کامل نمایـان مـی  اش 
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بـر صـورت ازلـی     کند. او  همان سایه خداسـت کـه    انسان کامل بر ما طلوع و غروب می
 .)202 :3ج ق،1393عربی، ابن( حق آفریده شده است

همـۀ گسـترة    ،گردند. ایـام  یز متفاوت میهستی، ایام ن با غلبۀ اسماء الهی در هر بخش از 
مجرد و عوالم مثالیِ نیمـه مجـرد وعـوالم جسـمانی را      تجلیات؛ اعم از عوالم عقلی کامالً

هـی   خرآنها، تنها و تنها بـه خواسـت ال  أم حاکم در میان تجلیات و تقدم وتگیرد. نظ فرا می
مراحـل بعـدي را    پـیشِ خـود نـدارد تـا     و کاري از گیرد و جهان آفرینش ساز صورت می

مناسـبات علـی و معلـولی    عربی  متعین ساخته و ضرورت بخشد. بر این اساس از نظر ابن
 .)297 :4ج ق،1393عربی، ابن( توهمی بیش نیست هها و اقتضائات ذاتی میان پدیده

هـا را در معـرض نوشـوندگیِ     جهان آفریـده  »لحظه و اکنون«آفرینش پیاپی خداوند در    
معمـوال  ؛ گرچـه  شـویم  هر لحظه با جهان جدیدي روبرو می هد. ما درد همیشگی قرار می
 کنـیم کـه جهـان امـروز همـان جهـان دیـروزي اسـت. گـذرایی و نـو           به اشتباه گمان می

ذات  یـا نَفَـس الرحمـان اسـت و     حقيقـة احلقـايقشوندگی در عرصۀ آفرینش مربوط بـه  
رّا بـوده و از ایـن جهـت    نهایت خداوندي از اوصاف گذرایی و نوشوندگی مب مطلق و بی

حق تعالی از جنس ایام و زمان نبوده و در نتیجه هیچ یک از تقسیمات و احکـام زمـان و   
افتـد و بلکـه ایـن     زمانی مانند: قبل،  بعد، حال، قدیمی، جدید، سال و.... بر او منطبق نمـی 

 نـد گرد منطبـق مـی   -نـه مرحلـه ذات خـدا    -امور تنها بر مراحل تجلیات اسمائی خداوند
  )68و 67 :3ج ، 2007عربی،  ابن(

تـوان بـه بیـانی تشـبیهی روي      بارة زمان میعربی در تر شدن به دیدگاه ابن براي نزدیک   
هـاي   تعالی بـه مثابـۀ کتـابی اسـت کـه فصـل      آورده و گفت: آفرینش مدام و پیوسته حق 

بزرگی دارد و هر فصلی بر محور موضوع خاصـی طراحـی شـده اسـت. هـر فصـل زیـر        
هـا   اي بیشماري دارند که همۀ این بخـش ه ها زیربخش یک از زیر بخشهایی و هر بخش

 هـا تغییـر   ها بـا تغییـر فصـل    گیرند. همه زیربخش ع آن فصل قرار میتحت سیطره موضو
هـاي بـزرگ آن، ایـام بـزرگ وموضـوع هـر        نمایند. سرتاسر کتاب، دهراست و فصـل  می

نـد و ایـام   ا هـاي آن ایـام کوچـک    زیـربخش فصلی مانند اسمِ حاکم بر یومِ بزرگ بوده که 
گردنـد.   هـی متفـاوت مـی   ۀ اسم یا اسامی خاصی از اسماء البزرگ وکوچک  بر اساس غلب

هایش در علـم الهـی جمـع اسـت ولـی       البته طرح کلی کتاب  با تمامی فصول و زیربخش
یابـد و بنـابراین    این کتاب  به صورت یک کتاب صوتی یا یک سخنرانی تحقق عینی مـی 

 گردد. ر قسمتی از آن در لحظه نمایان میه
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 نتایج و مالحظات  

است. یوم تعین خاصـی از تجلـی اسـمائی حـق      »یوم«عربی همان  زمان یا دهر از نظر ابن .1
این اساس زمان چیـزي جـز   گردد و بر  تعالی است که در چارچوب اعیان ثابته پدیدار می

 .پایان حق تعالی نیست تجلیات بی
گـردد، یـک حقیقـت     هاي تجلیات نمایان می  تعالی در همه عرصه که از حقهر آنچه  .2

حقيقـة باشـد.   یک از تعینات اعیان ثابتـه نمـی   به هیچبیش نیست که در ذات خود متعین 

که در خود همه اسماء الهی را نهفته دارد در صورتی که اسـم یـا اسـامی خاصـی      احلقايق
در چـارچوب   اصـی آشـکار شـده و   در آن غلبه یابد، در قالب مـاهیتی خاصـی یـا یـوم خ    

 یابد. موجودیت می هماهیتی از اعیان ثابت

شـود.   ه مـی یابد، به صورت سلسله مراتب، گسـترد  حقیقتی که در قالب ایام ظهور می  .3
مــادي آغـاز و ســپس بـه موجـودات مثــالی و در نهایـت بــه     تجلیـات از موجـودات غیر  

ی بـه صـورت موجـودات مـذکور     هگردد و براین پایه، ایام ال م میموجودات جسمانی خت
ده و در نتیجـه  شوند. در این سلسله مراتب ایام برین بـر ایـام زیـرین حـاکم بـو      ظاهر می

هایی اسـت کـه در جهـان     دهد تحت تأثیر مناسبت هاي پایین رخ می حوادثی که در جهان
 برین وجود دارد.

ایـن فعـل و    .ذیرنـد پ شان بر یکدیگر تـأثیر و از یکـدیگر اثـر مـی     ایام با اقسام متنوع  .4
 باشد. ماند که حاصل آن پیدایش ایام بعدي می انفعال به نوعی زناشویی (نکاح) می

هیمـه،  هـاي فرشـتگان م   تجلیات حق تعالی است که به صـورت  تنوع ایام همان تنوع  .5
ــان  عقــل اول، نفــس کلــی، طبیعــت، افــالك  ، فرشــتگان دســت انــدرکار جهــان و.... نمای

 گردند. می

گـردد. بنـابراین تمـام     نمایـان مـی   »لحظـه «ي در همه مراتب هسـتی در  حقیقت جار  .6
گردنـد.   موجود مـی  »لحظه«اند در  شمار تشکیل شده جهان مخلوقات که از ایامِ مترتب بی

 شود. نامیده می »شأن«ترین یوم است که  تعالی کوچک اي حق تجلیات  لحظه

رو ایـام   گـردد و از ایـن   ین مـی مقدار حکومت هر اسم از اسماء الهی به تقدیر الهی تعی .7
هـاي   یاس ایامی که انـدازه هاي گوناگون ایام با مق شوند. اندازه داراي مقادیر گوناگونی می

تـر از   شوند. ایامی که در مراتب باالتر قرار دارنـد بـزرگ   دارند سنجیده می تر شناخته شده
و یا به اندازه یک شـبانه  تر هستند و از این رو یومی به اندازه یک لحظه  ایام مراتب پایین
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ها شبانه روز  وجود دارند. طول وجـودي ایـام بـر     روز و ایامی به اندازه هزاران و میلیون
 .راند اساس مقدار حکومت اسمی است که بر آنها حکم می

هـاي   نـام دارد وایـام، قسـمت    »زمـان «یـا    »دهـر «تجلیات حق تعالی در کلیت خـود   .8
ه ایـام  هـاي بزرگـی دارد کـ    پایانش قسـمت  ر گسترة بیباشند. دهر د دة آن میتشکیل دهن

هاي دهر بـر اسـاس حکومـت اسـمی از اسـماء الهـی تحقـق         شود. قسمت کبیر نامیده می
و ایام دیگري که نام آنهـا بـر    القيامةيومالرب و   و از این رو ایام بزرگی چون یوم یابد می

رین   دهند. با تغییر ما آشکار نیست  قطعات دهر را تشکیل می مناسـبات و قـوانین   ایـام بـ ،
یابد و  تجلیات حق تعالی بعد از سپري شـدن هـر یـوم کبیـر، بـا       ایام زیرین نیز تغییر می

شوند و به همین لحاظ در مقطع یوم قیامت، بـا   هویتی متفاوت در عرصۀ وجود ظاهر می
 متفاوت روبرو خواهیم بود.   جهانی کامالً

ایـام جسـمانی عرصـۀ    گردنـد.   حانی تقسـیم مـی  ایام به دو بخش ایام جسمانی و رو  .9
نـد. افـالك و سـتارگان و موجـودات تحـت      ا اند که دائماً در حرکـت  موجودات جسمانی

حد حرکـت از ایـن بخـش از ایـام     ائمی قرار دارند. زمان به معناي پوشش آنها در تغییر د
نظـور  دد که مگر قابل انتزاع است. یوم در ایام روحانی به دو بخش روز و شب تقسیم می

 باشد. پنهانی آنها نسبت به موجودات پس از خود میاز روز و شب جنبۀ پیدایی و 

زمان به معنايِ ظرفی ممتد  که از ازل تا ابـد گسـترده شـده و حـوادث جهـان در آن        .10
گیرند، تنها در توهم آدمی وجود دارد. زمان نه ظرف حوادث است و نـه عرَضـی    قرار می

اي حـق   ودات متحرك شـود؛ زمـان چیـزي جـز تجلیـات لحظـه      ست که عارض بر موجا
نهایـت پـس از قسـمت دیگـر در موجـودیتی       نیست که هر قسمتی از آن تجلیِ بـی تعالی 
تـوالی آنهـا    گردد و دستگاه ذهن آدمی با در نظر گـرفتن  تکرار نمایان می جدید و بی کامالً

 سازد. میتصوري از زمان را بر

یی، زمان در محـدوده موجـودات جسـمانی محصـور     بر خالف تصور فیلسوفان مشا  .11
گردد و بلکه تمامی موجودات آفرینش که لحظه به لحظه در پرتو ظهـور حـق تعـالی     نمی

پایان و متـوالی حـق    ن یا دهر هستند. گسترش تجلیات بیشوند  قسمتی از زما موجود می
در نظـر   سـازد کـه بـا کمـک قـوه حافظـه و       تعالی در طول و عرض، زمان یا دهـر را مـی  

اي از تجلی و آفرینش دائمی خداونـد را در نظـر    توان کلیت یگانه ن مجموع آنها میگرفت
اي و  بنابراین موجودیـت گـذرایی و لحظـه   شوند و  گرفت که اجزاءاش باهم موجود نمی

هاي مذکور دقیقاً در مفهـوم زمـان    لفهؤباشند. م ناپذیر آن می هاي جدایی لفهؤنوشونده، از م
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ذات) نیـز حضـور دارد و از ایـن رو از        اش ( فلسفیدر تعریف  کمیـت متصـل غیرقـار اـل
نـه   -وجـود  برخی از فیلسوفان مانند ابوالبرکات بغدادي نقـل شـده کـه  زمـان را مقـدار     

 نماید که: اند؛ البته قیصري تصریح می دانسته می -مقدار حرکت

توان مقـدار را بـراي    یتوان مقدارقایل شد ولی م براي اصل وجود من حیثُ هو هو، نمی 
اسـت   مـین اسـت کـه زمـان مقـدار بقـاء وجـود       بقاء وجود در نظر گرفت و حـق هـم ه  

 .)119 :1357(قیصري،
عربـی تنهـا در    به هر روي اگر زمان را مقدار بقاي وجود نیز بدانیم این مقدار از نظر ابـن  

اسـت و آن   توهم وجود دارد  و زمان حقیقی همان تجلیات پیاپی حق تعـالی در آفـرینش  
 گردد.   از جنس جواهر و اعراض نیست؛ گرچه در قالب جواهر و اعراض آشکار می

الهـی   ةعربی پیش روندگیِ دهر یا زمان در هر جهتـی، تـابع اراد   بر اساس دیدگاه ابن  .12
کنـد و هـیچ چیـزي     حق در هر شأن از شئونِ خـود هرچـه را بخواهـد ایجـاد مـی      .است
هـاي   اص هدایت نمایـد. از ایـن رو ضـرورت   ت و سویی ختواند اراده الهی را به سم نمی

اي دارنـد و   ذیرفتـه شـوند، نقـش زمینـه    علّی و معلولی و اقتضائات ذاتی طبایع؛ اگر هم پ
تـوان    نمـی  سان بر اسـاس قـوانین جـاري در جهـان،     سازند. بدین ه الهی را محدود نمیاراد

 ست خداوند بستگی دارد.بینی نمود زیرا همه چیز تنها به خوا آیندة جهان را پیش

تـه  ثر ایام الهـی سـخن گفـت ولـی بـه ایـن نک      أثیر و تأعربی گرچه از ازدواج و ت ابن  .13
شـود و بنـابراین،    اي به اراده و قدرت مستقیم الهی آفریـده مـی   تصریح نمود که هر پدیده

اي دارنـد. پـذیرفتن اصـل     وجودات پس از خود تنهـا نقـش زمینـه   موجودات نسبت به م
و همچنـین    و معلولی در میان موجودات و قانون سنخیت علت و معلـول  ضرورت علی

هاي بالفعل بر بالقوه کـه مبتنـی بـر مـاده و صـورت ارسـطویی        پذیرفتن ترتب موجودیت
عربی تمـامی اینهـا    نمود. در دیدگاه ابن نوعی توالی منظم و بدون تغییر را اقتضاء می بود،

در سـایه قـدرت مطلـق خداونـد رنـگ       -است که از اصول مسلم نزد فیلسوفان مسلمان-
عربـی در ایـن خصـوص  کـامالً بـا نگـاه متکلمـان         بازد؛ البته واضح است که نگاه ابن می

 باشد.   سو می اشعري هم

یسـت. حـق تعـالی کلمـات     امتداد جهـان امتـدادي اتصـالی ن    13و  12بر اساس نکته   .14
ز این رو امتداد تجلیـات حـق   آورد. ا گونه که بخواهد به دنبال یکدیگر میوجودي را هر

یـا بـه   آورد و  امتدادي انفصالی و مانند کلمـاتی اسـت کـه گوینـده در سـخنان خـود مـی       
ایـن جهـت    از .)40 :1374عابـدي شـاهرودي،   ( توالی امتداد انفصالی عددي اسـت تعبیري؛ 



 225  الفتوحات املكيةدر کتاب » زمان«عربی از  تلقی ابن
 

 

 

هـایش   ماند که هر لحظه بـا چـین و شـکن    کران می د تنزلی حق تعالی به اقیانوسی بیوجو
آورد که همه آنها در لحظه نمایـان شـده و بالفاصـله      شماري را پدید می اج متنوع و بیامو

رسـند.   مـی  جدیـد بـه ظهـور    گردند و در لحظه بعـد چـین و شـکن هـاي کـامالً      محو می
سازد در گـرو وحـدت آن    بنابراین وحدت حقیقی دهر با تمام ایامی که از خود نمایان می

بـر اسـاس تشـابه موجـودات     هراست؛ گرچه آدمیـان  لی در عرصه دوجود تنزلی حق تعا
پیش خود دارند و بـه   کنند که موجودات وحدتی از کنونی با موجودات گذشته گمان می

،آنها نسـبت بـه آفـرینش جدیـد در     ه از قرآن کریم اقتباس نمـوده اسـت  عربی ک تعبیر ابن
دات جدیـد) سـخن   جایگزینی مسـتمر موجـو  توان از تغییر( ر آفرینش الهی میند. دا اشتباه

 توان دم زد. از قوه به فعل) نمی ءگفت ولی از حرکت (خروج تدریجی شی

اش دو مفهوم داشـت: یکـی تقـارن میـان حـوادث و       المی یا فلسفیزمان در معناي ک  .15
تواننـد در کنـار هـم موجـود      دیگري نوعی بعد و امتداد متصل و گذرا که قطعات آن نمی

عربـی   یافت.  ابـن  ) که  با حرکت فلک برین تحقق میات(کمیت متصل غیر قار الذ باشند
کننـد گرچـه نسـبت بـه برخـی از       بر آن است که این دو مفهوم، حقیقت زمان را بیان نمی

 اي از حقیقت دارند.   یام جسمانی تا حدودي صادق و بهرهمصادیق زمان یعنی ا

بـه زمـان   ربـوط  عربـی در مسـایل م   مشایی تا عصـر ابـن   متکلمان و فیلسوفانِ عمدتاً  .16
عربی به احتمال بسیار قـوي آنهـا را مـورد مطالعـه و      اند که ابن نظریه پردازي هایی داشته

عربی بـا دیـدگاه متکلمـان     . مقایسه نقاط مشترك و متمایز دیدگاه ابنمل قرار داده استأت
هـاي   و نـوآوري بخشـیده  هـا را عمـق    و فیلسوفان بدون تردید، شناخت همۀ آن دیـدگاه 

نماید.  در بخش نخست به ذکر برخی از وجوه تشـابه و تمـایز    تر می ی را برجستهعرب ابن
هـاي فیلسـوفان مسـلمانِ عمـدتاً مشـایی هـم دوره یـا قبـل از          عربی با دیدگاه دیدگاه ابن

 برخـی از پردازیم و سپس در بخش دوم همـان مقایسـه را میـان دیـدگاه او و     عربی می ابن
 اییم.نم متکلمان مسلمانِ  بازبینی می

عربی با دیدگاه فیلسوفان مسـلمان در هسـتی    وجوه تشابه و تمایز دیدگاه ابن .16-1

 شناسی زمان

 نقاط مشترك:  

اهیـات امکـانی)،   عربی منازلۀ مستمر و متوالی حـق تعـالی در ایـام (م    از نظر ابن.16-1-1
 انِها را در عرصۀ هستی نمایان سـاخت .از ایـن رو موجودیـت جهـ     جهان ممکن الوجود

خـالء  الوجودهـا   پایۀ این منازلـه، ممکـن  بر باشد و  اي می آفرینش مشروط به چنین منازله
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 .اي براي آنهـا متصـور نیسـت    گونه استقالل وجودي در هیچ لحظه وجودي داشته و هیچ
سـویی   این نگاه به جهان با نظریۀ حدوث ذاتی فیلسـوفان مشـایی تـا حـدود زیـادي هـم      

ث ذاتی، ممکن الوجودها، هم در لحظـۀ حـدوث و هـم در    زیرا درپرتو نظریۀ حدو ؛دارد
 باشند.   لحظۀ بقاء، نیازمند ایجاد دائمیِ واجب الوجود می

160-1-2. گردد الذات با حرکات افالك آغاز میزمان به معناي کمیت متصل قار. 
ثیر أتحت پوشش خود تـ  هاي موجودات حرکات افالك برین بر تمامی حرکت .16-1-3

 گردند. جبات پیدایش ارکان و عناصر و مولَّدات میگذاشته و مو
ه معنـاي عرضـیِ کمیـت متصـل     عربـی و بـ   زمان بـه معنـاي یـوم در نظـر ابـن      .16-1-4
 قارالذات نزد فیلسوفان، حقیقتی عینی در جهان هستی دارد.  غیر

یک از مفـاهیم زمـانی بـر     اتر از زمان است و از این رو هیچخداوند موجود فر .16-1-5 
 گردد. منطبق نمیاو 

 نقاط تمایز    

عربی جایگاه و ترتـب زمـانی موجـودات بـر اسـاس       در نظام سلسله مراتبی ابن. 16-1-6
هـی  گردد؛ بلکـه بـه ارادة آزاد ال   نمیروابط علی و معلولی و اقتضائات ذاتی طبایع،  تعیین 

بـه نـام    گردد. موجوداتی که  فیلسـوفان  هر موجودي مستقیماً به تجلی خداوند ایجاد می
خوانند در واقع نـوعی علـت زمینـه     صوري وغایی) می مادي، علت هاي حقیقی (فاعلی،

باشند. می ) ةِاي (علت معد 
را  »زمـان «به معناي دهر یا ایام بزرگ و کوچـک،   »زمان« محیی الدین با تأویل .16-1-7

وفان گسـتراند و ماننـد فیلسـ    در تمام مراتب هستی اعم از جسمانی و غیـر جسـمانی مـی   
 نماید. مشایی آن را محدود به عالم ماده نمی

از  گـردد.  موجودیت زمان در موجودیت عرَضی متصل قارالذات منحصر نمی . 16-1-8 
عربی زمان یا دهر، تمامی تجلیات مستمر و پیاپی حق تعـالی اسـت کـه در قالـب      ابن نظر

؛ در حـالی  خداوند اسـت سان زمان یا دهر همان  گردد و بدین جواهر و اعراض نمایان می
 که از نظر فیلسوفان مشایی زمان به عنوان یک عرَض، موجودیت امکانی و وابسته دارد. 

عربی با دیدگاه برخـی از متکلمـان مسـلمان      وجوه تشابه و تمایز دیدگاه ابن .16-2 

 در هستی شناسی زمان

 نقاط مشترك  
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افتنـد، تنهـا    در جهان اتفاق مـی  زمان به معناي ظرفی مستقل  براي حوادثی که . 16-2-1
 شود. در وهم یافت می

رابطه علیت در میان اجزاء عالم (ماسوي اهللا) وجـود نـدارد و اگـر هـم علیتـی       . 16-2-2
در کار باشد تنها میان خداوند و موجودات است. به دیگر سخن تنهـا یـک علـت وجـود     

ظام علیت طـولی و عرضـی   سان ن آن هستند و بدیند و بقیۀ موجودات، معلول مستقیم دار
روابـط علـی و معلـولی و اقتضـائات طبیعـی اشـیاء دسـت         .نیز موجـودیتی وهــمی دارد  

آینـد، بـر اسـاس     موجوداتی که در لحظات بعد بـه وجـود مـی    بندند و قدرت الهی را نمی
افتند. این نکته بـدان معناسـت    تقدیري که خداوند براي آنها در نظر گرفته است اتفاق می

بـر   ادث قبلی به طور ضروري تعیین کننده ماهیت و زمان حوادث بعـدي نیسـتند.  که حو
، ا بـه مـتن حـوادث جهـان توجـه نمـاییم      این پایه اگر تقدیر الهی را نادیده بگیریم و تنهـ 

یابیم که هیچ حادثۀ متعینی قابل فرض هم نیست. این سخن بـدان معنـا نیسـت کـه      درمی
هـا  تـوانیم آن  به تمامی عوامل موجود داریم نمی ما به جهت محدودیت شناختی که نسبت

ــیم   ــی کن ــیش بین ــق پ ــه طــور دقی ــدان معناســت  را ب ــان  ؛ بلکــه ب ــه جه ــه در مجموع ک
گردد زیـرا کـه جهـان     یها با صرف نظر از تقدیر الهی هیچ چیزي  متعین نم الوجود ممکن
حـوادث  سـان   کارِ تعین بخشـی نـدارد و بـدین    و ها از پیش خود هیچ  سازالوجود ممکن

اتفاقی( بدون رابطه علّی و معلولی نسبت بـه یکـدیگر)    این جهان نسبت به یکدیگر کامالً
باشند؛ گرچه در سیطره تقدیر الهی نظم و توالی تخلف ناپـذیري دارنـد. بـر ایـن پایـه       می

توانست در همان شرایط با مـاهیتی دیگـر یـا     ، مییزي که در هر مقطعی اتفاق افتادههر چ
فرمـود. ایـن دیـدگاه بـه آنچـه کـه        ر اتفاق بیفتد، البته اگر خداوند اراده میدر زمانی دیگ

کنند بسیار نزدیک اسـت کـه    دانان امروزي تحت عنوان اصل عدم تعین مطرح می فیزیک
 طلبد. شرح این نکته پژوهشی دیگر می

نیست و زمان حتی اگر کمیت توهمی فـرض شـود،   خداوند موجودي زمانمند . 16-2-4
 یابد. جه بر خداوند انطباق نمیبه هیچ و

 نقاط تمایز  

عربی  نظریه وحدت وجود است. در جهـان هسـتی    هاي ابن سنگ بناي دیدگاه. 16-2-5 
در جهـان هسـتی    غیر از خداوند چیزي وجود ندارد و حـق تعـالی تنهـا موجـود واقعـی     

 یابنـد. تقـدیرات   گونـه مـی   الوجودها در تجلی حق تعـالی ظهـوري سـراب    است و ممکن
کـه در دیـدگاه برخـی از     نمایـد در حـالی   الهی، جایگاه و زمانِ تحقـق آنهـا را تعیـین مـی    
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نشینی حوادث با زمان، تعیین کننـده موقعیـت زمـانی حـوادث بـود.       متکلمان اشعري  هم
 .)297 :4ج ق،1393عربی، (ابن
نهـا  افتنـد ت  زمان به  معناي بعدي ممتد و مستقل  که حوادث در آن اتفـاق مـی   . 16-2-6

واقعیتـی عینـی و    ،به معناي دهر و ایام بـزرگ و کوچـک  شود ولی زمان  در توهم پیدا می
 بلکه عین واقعیت است .

چنـان کـه خـود او مـدعی اسـت بـا اتکـاء بـه روش         عربی درباره زمـان آن  دیدگاه ابن .17
عربـی دربـاره    اتکاء نظریۀ ابن دیگر لید از خدا) استوار است.  از سويشناخت خاصی (تق

زمان بر دو آموزة وحدت وجود و ترتیب نظام آفرینش،  بی نیاز از توضیح اسـت. نقـد و   
توانـد از دو زاویـه؛ یکـی مقـام      اي مـی  هـاي کـل نگرانـه    دیـدگاه بررسی تحلیلـی چنـین   

 گردآوري و دیگري مقام داوري، مورد توجه قرار گیرد.
هـاي علـم    از روش یزهاي عرفانی روشی ویـژه و متمـا   از آنجا که روش گردآوري نظریه 

ییـد یـا باطـل    أآن روش را ت و اثباتـاً  تـوان نفیـاً   تجربی و فلسفه است، به گمان قوي نمـی 
نمود. عارفان  مدعی اند کـه تنهـا روش دسـتیابی بـه حقـایق (فـرا تجربـی) همـان روش         

انـد   کـه از شـهودهاي عرفـانی حظّـی نبـرده     بنابراین براي ناعارفان  شهود عرفانی است و
ا اتکـاء بـه ایـن    رسد که صحت روش عارفان را محتمـل دانسـته و بـ    می به نظر تر منطقی

کننـد، آن را مـورد انکـار قـرار      ییـد نمـی  أفی  آنها را تهاي علمی و فلس استدالل که نظریه
 ندهند و یا دست کم در مورد آن روش سکوت نمایند.

هــاي  گاهارزیـابی دیــد  ،شــود اي تحلیلــی و فلســفی مشـاهده مــی کــه در نقـده  همچنـان  
نخسـت آنکـه     گیرد. شناسانه به لحاظ مقام داوري دست کم به دو گونه صورت می هستی

ها اقامـه شـده، بـازخوانی و واکـاوي      ر جهت اثبات یا دفاع از آن نظریههایی که د استدالل
هـا مـورد    هاي تصوري و تصـدیقی آن نظریـه   لفهؤد و دوم هماهنگی و انسجام میان مشو

زمان راه نخسـت مسـدود    عربی درباره گیرند. در خصوص نظریۀ ابن ارزیابی منطقی قرار
نهـد و بـر مبنـاي  روش شـناخت      یعربی سخنانش را بـر اسـتدالل بنـا نمـ     ابناست؛ زیرا 

نمایـد و البتـه گـاه گـاهی هـم       شـود گـزارش مـی    ، بیشتر آنچه را که به او الهام مـی خود
این اسـتدالل علمـی یـا فلسـفی     نمایـد و بنـابر   استدالل علمی یا فلسفی ضمیمۀ سخن مـی 

 .جود ندارد تا مورد نقد قرار گیردمعتنابهی در سخنانش و
خصـوص زمـان و   عربـی در   هـاي دیـدگاه ابـن    لفـه ؤهمـاهنگی م در خصوص انسجام و  

هاي دیگري از او که با نظریـه زمـان مـرتبط اسـت ماننـد: وحـدت        هماهنگی آن با نظریه
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رسـد   ب هستی و آفرینش مدام، نیز به نظـر مـی  وجود، انسان کامل، ترتیب و چینش مرات
توان گفـت کـه ناهمـاهنگی جـدي و      کم می که از انسجام الزم برخوردار است و یا دست

ی و عدم انسجام در میـان اجـزا و   شود. با این حال ناهماهنگ بنیادي در میان آنها دیده نمی
ا کـه بسـیاري از   باشـد زیـر   یهاي یک نظریه نیز دلیل قاطعی برعـدم صـحت آن نمـ    لفهؤم

اند که در عین انسجام محتـوایی،  نادرسـت    در تاریخ علم و فلسفه وجود داشتهها  دیدگاه
 اند. دهبو
رسد که راه نقد عقالنی دیدگاه عارفان بـه نتیجـۀ قطعـی     بنابر آنچه که گذشت به نظر می 

یش رو زینـۀ عملـی در پـ   کـم چنـد گ   هاي عرفانی دست رو در برابر نظریه رسد. از این نمی
اند تجربه نمـاییم. سـالکان طریـقِ عارفـان      داریم؛ نخست: راهی را که ایشان معرفی نموده

، نظـامی  هـاي فکـري   عتماد نماییم و بـا تـالش  به گفته آنان ا :برگزیده اند. دوماین راه را 
هـا، بـه اعتمـادي     ها بنا نهاده تا به دنبال اعتماد روانـی بـه آن دیـدگاه    فلسفی از آن دیدگاه

سـازیم. ایـن   ی فلسفی و قابل دفاعی از آنها برنی نیز نسبت به آنها دست یافته و نظامعقال
دریـابیم  راه را کسانی چون صدرالمتألهین شیرازي طی کرده اند. راه سوم: سخنان آنـان را  

راه چهارمی هـم هسـت    .ی که احتمال صحت دارند قرار دهیمهای و آنها را در طبقۀ نظریه
محتـواي عقالنـی    هـاي عارفـان را از   دیـدگاه  ،جزمیت عقالنی و علمی و آن اینکه بر پایه
تـر آنهـا را در    معنا و کمی محترمانـه  بافانه و بی ها را در طبقۀ سخنان خیالخالی دانسته و آن

تـوجهی ازکنـار    یا اگر گفته شوند، باید با بـی  وازهایی قرار دهیم که گفتنی نیست طبقه ر
 آنها گذشت.

ي که در پرتـو آشـنایی بـا    ا شناسانه ده است که از ثمرات مثبت معرفتقینگارنده بر این ع 
رفـان بـه مـا    عا :تـوان بـه دسـت آورد نبایـد غفلـت ورزیـد. زیـرا اوًال        دیدگاه عارفان می

توانـد   چنـین تعلیمـی مـی    .توان به جهان نگریسـت  دیگر نیز میاي  آموزند که به گونه می
ها وجـود دارد،   بی که در مورد برخی از دیدگاهکاذرا نسبت به جزمیت و یقین پژوهشگر 

هـاي   و همچنـین دیـدگاه   -ن دست کم دچار تردید نماید و ثانیاً: توجه به دیـدگاه عارفـا  
هـاي معرفتشناسـانه و    احب یـک نظریـه را نسـبت بـه پـیش فـرض      توانـد صـ   می -دیگر

دن  یـا  اش هوشیار ساخته و از این رهگذر به تقلیدي بـودن یـا سسـت بـو     شناسانه هستی
هـا پـی بـرده و نظریـۀ خـود را بـا        فرض عدم پشتوانۀ عقالنی و یا مشکوك بودن آن پیش

تواننـد مسـائل    هـاي خـود مـی    : عارفان با طرح دیدگاهاستواري بیشتري سامان دهد و ثالثاً
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پـردازي هـاي    ر داده و از این رهگـذر بـاب نظریـه   جدیدي را پیش روي پژوهشگران قرا
 ی غیر از عرفان، بگشایند.جدیدي را در عرصۀ علوم
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