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(تاریخ دریافت مقاله92/10/01 :ـ تاریخ پذیرش نهایی)92/12/24 :

چکیده
نظریۀ فلسفی -عرفانی« ،تعین اول» نظریهای کـنن دربـارۀ لحظـۀ «پدیـداری و ههـ ر
وج د» و چگ نگی شکلگیری صدور کثرات از واحد بسیط است .این مسئله از مباحـ
بنیادی و البته از دش ارترین مسائل در «عرفان اسنمی» اسـت ابـنعربـی پـدر عرفـان

نظری در جهان اسنم شناخته شده و در این میان اندیشۀ وحـدت وجـ د او کـه پایـۀ
اصلی فکر و دستگاه عرفانی اوست ،در پرت نظریۀ تعین اول سامان یافته است .بررسی
این مسئله که ابنعربی چگ نه و در کجا آن را بررسی کرده و آیا دغدغۀ فکری او بـ ده
یا تعبیر و تبیین او چگ نه ب ده است ،اهمیت زیادی دارد از آنجا که در بررسـی عمـدۀ
آثار وی ،از جمله کتاب عظیم فت حات مکیّه بهصراحت این عن ان یافت نمـیشـ د ،در
تحقیق پیشرو تنش شده با بررسی آثار ابـنعربـی بـهویـهه کتـاب یادشـده معـادل و
اصطنح یا اصطنحاتی که ابنعربی در آثار خ د برای «تعین اول» بهکار برده ،مشـص

و مقص د او تبیین ،تحلیل و در پارهای از م ارد با نگاه نقادانه به آنهـا نگریسـته شـ د
همۀ این مسائل به روش ت صیفی – تحلیلی و با ت جه بـه نگـاه ابـنعربـی و شـاگردان
مکتب وی ،به این م ض ع رسیدگی شده است

کلیدواژهها :ابنعربی ،تعین اول ،حقیقة الحقائق ،حقیقت محمدیه ،شطر وج د ،غیـب و
شهادت ،عرفان اسنمی ،عماء ،هباء
 1ن یسنده مسئ ل ،استادیار ،دانشکدۀ معارف و اندیشۀ اسنمی ،دانشگاه تهران
 2دانشج ی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب ،رشتۀ تص ف و عرفان اسنمی و پهوهشگر پهوهشکدۀ ادیان و مذاهب قم
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جایگاه «تعین اول» در مکتب ابنعربی
پیشدرآمد

نظریه «تعین اول» نظریهای فلسفی ـ عرفانی ،درباره لحظۀ پدیـداری و ههـ ر «وجـ د» و
چگ نگی شکل گیری کثرت در جهـان اسـت [ ،38ص ]130کلمـه «تعـین» ،بـهتنهـایی
بـهمعنـای «تحقـق» [ ،22ص  ]1075و «وجـ د داشـتن» اسـت ،1[ 1ص  ]210-207در
کتابهای ابنعربی ،هاهرا بهجز یک م رد ،چنین اصطنحی نیامـده اسـت و چنانکـه در
ادامۀ بح روشن خ اهد شد ،محت ای آنهم بهط ر کامـل ،بـا تعریفـی کـه صـدرالدین
ق نی ی  -که درواقع او این اصطنح را وارد مت ن عرفانی کرده -و سـعیدالدین فرغـانی و
دیگران آن را ارائه دادهاند ،مطابق نیست [ ،32ص 122؛  ،35ص ]35
همۀ مسائل مرب ط به عالم هستی با «تعین اول» شروع مـی شـ د در ایـن مرحلـه از
هستی ه یت مطلقۀ ذات ،تنها به «ب دن» و «هستیِ» خ د آگاه میش د ،و از اینرو کثرت
و وحدتی متص ر نیست ،زیرا «ب دن» ف ق «واحد ب دن» و «کثیر ب دن» است چ ن این دو
شق اخیر دارای قی دی است که این قی د در «ب دن» متص ر نیست از نظـر عرفـان ،ایـن
اولین تجلی است که در آن« ،ذات بَر ذات» مکش ف میش د
پیشینۀ بحث :نظریۀ آفرینش ،سابقه دیرینه ای در ذهن بشر دارد در اساطیر جهان
باستان ،فلسفههای« :هند و چین و ی نان ،ن شتههای فلـ طین» دیـدگاههـای فراوانـی در
این زمینه وج د دارد که از جنبههای مصتلف ،شایسته ژرفنگری است  2همه نظریههای
آفرینش ،مبتنی بر «پیش فرض» است؛ زیرا هر کـنش ذهنـی ،بـر الگـ و زمینـۀ ذهنـی
است ار است این پیشفرضها در مقاطع مصتلفِ رشـد اندیشـۀ آدمـی ،یکسـان نیسـت،
گرچه عناصر مشترکی در آنها وج د دارد اصطنح ناهر به این نظریه در تعبیـر عرفـای
مسلمان که از آن به تعین اول یاد میش د ،نیز پیش از آنکه در عرفان مطـرح شـ د ،در
فلسفه و کنم مطرح ب ده است بهعن ان مثال ،در برخی از کتابهای ابنسـینا ،هموـ ن
المباح والتعلیقات [ ،4ص ،]288-230به «التعین» در مفهـ م «تشـص و تحقـق» بـر
 1وج د داشتن ،معنای مصدری دارد ،ولی «تعین» اسم مصدر است
 2برای اطنع ،نک :سروپالی راداکریشنان ،تاریخ فلسفۀ شرق و غرب ،ترجمۀ خسرو جهانداری؛ دوره آثار افنطـ ن،
ترجمه محمدحسن لطفی تبریزی؛ دورۀ آثار فل طین ،ترجمۀ لطفی تبریزی
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میخ ریم ،ولی «التعین االول» اصطنحی است که جناب صـدرالدین ق نیـ ی آن را وارد
مت ن عرفانی -فلسفی کرد
چنانکه اشاره شد ،اصطنح تعین اول را برای اولین بار ،صدرالدین ق نیـ ی در عرفـان
بهکار برده است سپس ،فرغانی در آثار خ د بارها این اصطنح را بهکار برد و پس از وی،
دیگران نیز به پیروی از او چنین کردهاند ،چنانکه ابـنترکـه نیـز [ ،3ص  ]272بـه ایـن
م ض ع اشاره میکند  1گرچه عرفا پـس از جعـل ایـن اصـطنح ،در کـاربرد ایـن واژه در
معنای واحد که ذکر شد ،اتفاق نظر ندارند بهعن ان مثال ،ق نی ی گـاهی ایـن واژه را در
معنای مصطلح و گاهی در غیر آن بهکار می برد و قیصری گاهی آن را با «فیض اقدس» و

گاه با «تعین ثانی» معادل میگیرد ،26[ 2ص ]61

به هرحال« ،تعین اول» یک تجلّی و حاصلِ تنزل از مقام ذات اسـت و گـاه از آن بـه:

«تجلی اول ،حقیقت محمدیه ،حقیقة الحقـائق ،جـامع التیعینـات ،الحقـائق الفاعلیـه» [،3
ص7؛  ،5ص 77؛  ،37ص  ]353-349و چندین اصطنح دیگر تعبیر میکنند بـا ت جـه
به تفاسیری که ارائه شد ،میت ان دو دیدگاه کلی در چینش عالم تص ر کرد
دیدگاه اول ،مرب ط به ق نی ی و پیروان او مانند :سـعیدالدین فرغـانی ،ابـنترکـه و
فناری است براساس این دیدگاه در چینش نظام هسـتی پـس از مقـام «غیـب ه یـت»،
تعین اول بهعن ان «غیب اول» و تعین ثانی بهعن ان «غیب ثانی» و سپس عالم ارواح ،عالم
مثال ،عالم اجسام ،و ک ن جامع که همان حقیقت انسان کامل است بـر اسـاس دیـدگاه
دوم ،که داوود قیصری مطرح کرده است ،پس از مقام غیـب ه یّـت« ،حضـرت احـدیت»
است ،32[ 3ص 145؛  ،33ص 9؛  ،36ص 47؛  ،38ص ]116

الف) پیش فرضهای نظریه «تعین اول»

 1جهان ،آغازی دارد اگر معتقد باشیم که جهان بیآغاز است ،چنانکه ردپای این نظریه

 1إنی الذّاتَ باعتبار اتّصافِها بال حدة الحقیقیّة یُسمّی باصطنح الق م «بالتیعین األوّل»
 2فالماهیّاتُ هی الصُ ر الکلیّة األسماعیّة المتعینة فی الحضرة العلمیّة تعیناً أولیّـاً وتلـک الصُـ ر فائضـةً عـن الـذات
االلهیّة بالفیض األقدس والتیجلی األوّل
 3برای تفصیل تاریخ جعل این اصطنح و چگ نگی بهکارگیری آن نک :سیّد یدهللا یزدانپناه ،مبانی و اص ل عرفان
نظری ،ص  392ـ 397
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را از هند و ی نان تا ن شتههای استفان هاوکینگ 1میت ان نشان داد ،تعین اول مفهـ می
نص اهد داشت
 2جهان ،مصل ق است این پیشفرض که الزمـۀ پـیشفـرض نصسـت اسـت ،بـدین
معناست که ،یک ارادۀ آگاه در پیدایش جهان نقش داشته و تعین اول در این ص رت ،بـا
نظریۀ «انفجار بزرگ» اندکی تفاوت خ اهد داشت
 3جهان ،مصل ق یک خالق است این نکتۀ مهمی است ،زیرا راه «مصلـ ق بـ دن» تـا
«مصل ق یک خالق ب دن» بسیار ط النی است
 4خالق و مبدأ پیدایش جهان عنوه بر اینکه یکی است ،بسیط و عـاری از هرگ نـه
2
قی د نیز هست
 5از واحد ،جز واحد ،برنمیآید پس کثرات ،یکبـاره نمـیت اننـد برآمـده از حیثیـت
واحده باشند و از همینرو ،پیدایش بایـد از «بسـیط» شـروع شـ د و در واقـع تعـین اول
3
همان بسیط خ اهد ب د
تنش نظریۀ « تعین اول» بر این است که نشان دهد ،دورترین و آخرین نقطـهای کـه
دریافت و دانش انسان می ت اند بدان تعلق گیـرد ،چیسـت و کرانـۀ دانـش انسـانهـا تـا
کجاست؟ براساس این نظریه ،نقطۀ نهایی و ساحل دنیای دانـش ،خـ د «هسـتی» اسـت
هستی ،هم نقطۀ پایان اندیشه و هم نقطۀ صفر آفـرینش اسـت بـهایـن دلیـل ،حقیقـت
انسان ،در همین نقطه آغاز گشته و کمال او که آگاهی بـر ایـن حقیقـت اسـت ،در ایـن
نقطه پایان مییابد هیچچیز را نمیت ان به گ نـهای نشـان دادکـه ریشـه در «آن سـ ی
 1اِستِفان هاوکینگ فیزیکدان و کیهانشناس معاصر ،مت لـد  ،1942از اهـالی بریتانیـا ،مـدت سـی سـال دارنـده
کرسی ریاضیات ل کاس ب د وی تحقیقاتی در زمینۀ کیهانشناسی و فیزیک ک انتم دارد
 2ال ج د المحض علی اصطنحهم ه ال ج د المطلق أی ال تعتبر فیه قیدٌ من القی د وه الماخ ذ بـن شـرط إنی
حقیقة ال ج د وال ج د المطلق وال ج د المحض ،ه ال اجب تعالی وه المأخ ذ بنشـرط ،ال مـا قیـد بـاالطنق
وه المجرّد مِن کلّ قی د نک :صدر الدین ق نیَ ی ،رسالة النص ص ،تصحیح :سید جنلالـدین آشـتیانی ،ص
108
« 3ال احد ال یصدور عنه ال احد» ،قاعدة «ال حد» که در فلسفۀ اسنمی و همونین در عرفان نیز مطرح است ناهر بـه
همین پیش فرض است این قاعده یکی از مهمتـرین ق اعـد فلسـفی اسـت و در پیـدایش بسـیاری از اصـ ل و
مسائل فلسفی نقش بسزایی دارد «من أمّهات األص ل العقلیّة أنی ال احد بما ه واحد ال یصـدر عنـه مـن تلـک
الحیثیّة إالّ واحداً » نک :میرداماد حسینی استرآبادی ،کتاب القبسات ،ص 232
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هستی» 1داشته باشد و هیچ چیز نیز آنقدر باال نمیرود که از «هستی» درگذرد ریشـه و
ثمر هرچیز «از هستی» و «تا هستی» است ،و فاصله بین این دو ،مسیر آگاهی اسـت [،35
ص  ]104آگاهی ،ما را بـه نصسـتین نقطـه مـیرسـاند ،یعنـی آنجـایی کـه سرچشـمه
گرفتهایم بنابراین ،چنانکه پیداست ،انسان هم از طرف مبدأ و هـم از طـرف منتهـی ،بـا
«کرانه» و «مرز» روبهروست ازاینرو ،میت ان گفت ،همه م ج دات و از جملـه انسـان ،در
«ب دن» اسیرند
در نتیجه ،تمام م ج دات ،تعیناتی برآمده از امری نامتعین هستند وقتی ذهن آدمی
بدینجا میرسد احساس میکند که تمام هستی بهص رت یک جریان بسـته و «درخـ د»
عمل میکند و محدود به «فعل و انفعال دایمی» است؛ بهطـ ری کـه رونـد بـیپایـانی از
رویدادها از آن پدید میآیند و در آن فرو میروند بنـابراین ،گـامی فراتـر نهـاده و خـ د
«هستی» را ن عی «تشص » و «تعینِ» هه ریافته از چیزی دیگر میداند او مـیبینـد کـه
2
«ب دن» نیز محدودیت است
وج د به کمال خ د سریان دارد و هیچگ نه حدی را برنمیتابد البتـه هـر م جـ دی
وج دی دارد ،ولی حدی بهوج د نزده ،و وج د در بیحدی خ د باقی اسـت و م جـ دات
هم ،در اعتباری ب دنشان باقی هستند
ب) غیب و شهادت

نکته دیگری که در تبیین نظریه حائز اهمیت است ،ت جه به دو رویه وج د یعنـی ،عـالم
غیب وشهادت است یکی از کارآمدترین وکاربردیتـرین تقسـیمات وجـ د ،تقسـیم بـه

«غیب و شـهادت» [ ،8ص  ]314یـا «پنهـان و پیـدا» یـا «بـاطن و هـاهر» اسـت کمتـر
مرزبندی ای می ت ان یافت که تناسبش با آگاهی ،چنـین نزدیـک ،تنگاتنـگ و کـاربردی
باشد گ اینکه فهم وتبیین نظریۀ تعین اول ،بستگی مستقیم به شناخت غیب و شهادت
دارد و در این میان آنوه شایسته بررسی این م ض ع است دیدگاه عارفانی اسـت کـه بـه

 1یعنی ،غیب مطلق شاید بت ان نظریهای که ق نی ی در مفتاح الغیب ،مبنی بر اینکه خداوند در خلقت انسـان بـه
دو جهت نظر داشته یکی وجهه حقی و دیگری خص صیات انسانی با این مرز و کرانه تطبیق کرد
 2پارمنیدس در شعر معروفش ،هستی را همو ن کرهای ت پر فرض کرده است
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ن عی با افکار ابنعربی ارتباط دارند؛ از جمله ،ق نی ی ،فرغانی و برخی دیگـر از شـارحان
1
فص ص الحکم است
تبیین ق نی ی از تعین اول ،مبتنی بر تقسیم ه یتِ بی نام و نشان بر غیب و شـهادت
اســت کــه مســئلهای درونــی و ذهنــی اســت صــدرالدین ق نیــ ی ،در اِعجازالبیــان و
مفتاحالغیب ،هریک از دو سمت «غیب و شهادت» را «شطر» 2نامیده است گ یی آگـاهی،

حقیقت یکن اخت را به دوپاره یعنی« ،پارهای نهان در غیب و پارهای مشه د در شـهادت»
تقسیم میکند همو ن افقی که بصشی از آن در نـ ر و بصشـی در هلمـت قـرار دارد او
«شطر شهادت» را متعین مینامد و میگ ید این شطر عنمت شطر دیگر است
وتَسمِیَته شطراً لیس لتَعیّنِه وتقیّده ،بل لمّا تعیّنَ منه شـطرٌ ،صـارَ دلـینً علیـه؛
ل علیـه مِـن حیـ ُ أنیـه غیـ ُر متعـین [ ،38ص
ألنیه األصل ،فالمُتعیّن منه دلیـ ٌ
]112
انسان نهتنها نگهبان مرز است ،که پدید آمده از آن و بازگشتکننده بدان نیز هسـت
نامی که ق نی ی بر این مرز نهاده « ،تعین اول» 3است

این پرسش که چرا آن حقیقت پی ستۀ «بینام» که در غیب بیخبری غن ده بـ د ،بـه
شهادت آمد؛ و به عبارت دیگر ،گذر از این مرز چگ نه اتفـاق افتـاد؟ از مباحـ دلکشـی
است که بهرغم ارتباط با م ض ع پرداختن به آن ما را از هدف اصلی باز میدارد در یـک
نگاه کلی به مت ن عرفان و فلسفه اسنمی ،سه پاسخ میت ان بدین پرسـش داد« :فـیض،
حب و آگاهی» که البته بیشتر بهص رت ترکیبی از دو یا هر سه ،مطرح شدهاند ،و ما فقط
به یک عبارت از ابنعربی در این باب بسنده میکنیم؛ فأنی الحرکه اَبداً هـی حُبیّـه أنی
األمر حرکه عن سُک ن فکانت الحرکه الّتی هـی ال جـ د العـالم ،حرکـه حُـبّ ،وقـد نبیـه
رس لهللا علی ذلک «کنت کنزاً مصفیاً فأحبَبتُ أن اُعرف» [ ،18ص]190

 1تاکن ن بیش از صد و هشتاد شرح به زبانهای عربی ،فارسی و ترکی بر فص ص الحکم ابنعربی شناسـایی شـده
است
 2شطر :یعنی جزء ،قسمت ،جانب
 3جرجانی در کتاب التعریفات ،ص  20در تعریف «برزخ» به تعریف «تعین اول» اشاره و مین یسد« :البـرزخ الجـامع
ه الحضرة ال احدیّة والتیعیّن األویل الّذی ه أصل البرازخ کلّها ،فلهذا یُسمّی «البرزخ األوّل األعظم واألکبر »
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تعین اول از نگاه ابنعربی

مطابق آنوه اشاره شد ،روشن است که انتظار یک نظریۀ نظامیافتـه از ابـنعربـی دربـارۀ
«تعین اول» دور از انتظار است کاری که میت ان کرد این است؛ نظر او در قالب گفتمـان
شاگردان و شارحانش م رد ت جـه قـرار گیـرد و یـا سـصنان پراکنـده او در شـبکهای از
مفاهیم ارائه شده و با تحلیل و ت جیه مقص د او فهمپذیر ش د
چنانکه گذشت ،در آثار ابنعربی ،بهجز یک م رد ،بـهصـراحت اشـارهای بـه «تعـین اول»
نشده است  1اما اصطنحات و یا عباراتی را به کار برده که شارحان مکتب او ،چنین مـ اردی را

با «تعین اول» تطبیق دادهاند  2سیر منطقی مباح اقتضاء می کند که نصست آن اصـطنحات
و عباراتی که احتمال داده میش د در تبیین «تعین اول» آورده بیان ،و سپس به بیان کلمـات
برخی از شارحان وی پرداخته ش د اما نصست ،ببینیم همـان یـک مـ ردی را کـه ابـنعربـی
کلمۀ «اول التعینات» را بهکار برده ،چقدر به آنوه ق نی ی و دیگران از اصطنح «التعـین االول»

ارائه کردهاند ،نزدیک اسـت ابنعربی پس از اشاره به اصطنح «حقیقة الحقائق» - 3شارحان

افکــار وی ،آن را بــر «تعــین اول» و «عقــل اول» 4و دیگــر اصــطنحات متــرادف ،منطبــق
دانستهاند ،-مین یسد« :وزِدنا نَحنُ حقیقة الحقائق و ما ذَکرها أحدٌ مِن أرباب النیظـر إلّـا

 1در ادامه ذیل عن ان «آخرین سصن» به این م رد خ اهیم پرداخت
 2چنین اتفاقی هم پیرام ن «اصالت ال ج د و اصالت الماهیت» در آثار ابنسینا و شـیخ اشـراق رخ داده اسـت ایـن
مسئله برای این دو حکیم الهی بهعن ان یک مسئلۀ مح ری و مستقل مطـرح نبـ ده اسـت بلکـه پیـروان هـر
مشرب فلسفی از اشارات و کنایات برخی از عبارات آنان ،این مسئله را به آنها نسبت دادهاند
 3منصدرا هم در حاشیه خ د بر حکمة االشراق ،مین یسد« :وکما أنی ذاته تعالی أصل الذّوات و«حقیقة الحقااق »

ففعله ـ وه إفاضة الصیر ونشر الجُ د والرّحمة علی کلّ م ج د ـ أصل األفعال ،فـن فعـل إالّ فعلـه» نـک :شـرح
قطبالدین شیرازی ،چاپ سنگی ،ص  391اول مقالۀ س م
 4پارهای بر این باورند که مراد ابنعربی از «حقیقة الحقای » عقل اوّل است نک :تاریخ فلسـفه شـرق و غـرب ،ج
 ،1ص  513میرزا مهدی آشتیانی در حاشیة ج اول اسفار ،چاپ سنگی در شرح این بیت میرداماد مین یسـند:

«نونان نونان لم یکتبهما قلم  /و فی کلّ من النونَین نونان» ،قیل المراد باالنوون اوولل ،التلعایّن اوولل
الّذی فیه التعیّن الثّانی والفیض المنبسط أو اوعیان الثابتة ،والمراد بالنوون الثانی نونو اونسان الکامل
 »...نک :جَذوات و م اقیت ،ص  281ـ 282؛ جرجانی در کتاب التعریفات« ،حقیقت محمدیّه» را ذات بهعنوه
التیعیّن األوّل دانسته که همان «اسم اعظم» باشد
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أهل هللا»  ،8[ 1ص ]72این اشاره نشان می دهد که ردیابی م ض ع مـ رد بحـ در آثـار
پیش از ابنعربی ،کار آسانی نیست در این زمینه شایسته است به اولـین جملـه خطبـه
الفت حات المکیّه ت جه ش د« :الحمدُ لله الّذی اُوجَدَ األشیاءَ عن عدمٍ و عدمِـهِ» خـ د وی
در شرح این عبارت ،می ن یسد ،2همۀ م ج دات چه اجناس و چـه اشـصاص ،از «وجـ د»
سرچشمه گرفتهاند؛ زیرا اصل همۀ اینها «عماء» که همان «نَفَس رحمانی» 3اسـت ،6[ ،ص
 ]310ولی چ ن اشیا «عین هاهره»ای در «عمـاء» نداشـتند ،مـیتـ انیم بگـ ییم معـدوم
ب دند ،و از عدم بهوج د آمدند ،اما نه «عدمی» که امکان وج د یافتن نداشت؛ بلکه عدمی
که میت انست م ج د بش د و این همان «ثب ت» است سپس ،در ادامه مـین یسـد :وهـ
ق لنا فی أوّل هذا الکتاب :الحمدلله الّذی اُوجَدَ األشیاءَ عن عدم و عدمـه عـن عـدم ،مـن
حی ُ أنیه لم یکن لها عین هاهره ،وعدمه ،وعدمُ العدم وج د؛ 4أی وإن لم یکن لهـا عـین،
فهذه العین مِن وج دٍ ههرت علی الحقیقه فأعدمَتِ العدم األویل الّـذی أثبتَـه بنسـبه مّـا
فه مِن حی ُ تلک النسبه ثابت 5،ومن هذه النسبه االُخری منفی وإذا تحققت هذا ،فـنن
شئت قلتَ :ه عن عدمٍ ،وإن شئتَ قلتَ :ه عن وج دٍ؛ بعدَ علمـک بـاألمر علـی مـا هـ
علیه ول ال ق یه الصَیال ما ههرت من هذا الّذی أههرناه لکم شیء [ ،6ص ]311-310
اگر عماء «وج د» است و[ ،7ص  ]363، 326عین حقی که همـه چیـز از آن آفریـده
شده ،چگ نه می ت ان گفت که اشیا از عدم پدید آمدهاند؟ پاسخ ابنعربی شـفاف نیسـت،
برای اینکه رابطۀ عدم اشیا بـا «عمـاء» را روشـن نکـرده ،ولـی مـیتـ ان سـصنان وی را
بازسازی کرد وی در عبارت صدر کتاب میگ ید« :عن عدمٍ» یعنی« :مِـن حیـ ُ أنیـهُ لـم
« 1ما» نافیه است ،چ ن پس از آن «إالّ» آمده است
 2ابنعربی در دو جا از الفت حات المکیّة ،این خطبه را شرح کرده است

 3نَفَس رحمانی ،همان تفصیل تعین اول و وج د عام است که بر اعیان م ج دات ،گسترانده شده و همـۀ ممکنـات
را دربر گرفته است به عبارت دیگر ،نَفَسِ رحمانی عبارت از هه ر حق به ص رت ممکنـات و افاضـه وجـ د بـر
جمیع م ج دات است این هه ر حق را در صُ ر ،مظاهر نَفَـس رحمـانی گفتـهانـد و تشـبیه بـه نَفَـسِ انسـان
کرده اند نک :الهیجی ،شرح گلشن راز ،ص  6البته این اصطنح نصستین بار در حـدیثی منسـ ب بـه جنـاب

رس لهللا آمده است «إنّی وجد نَفَس الرحمن یأتینی من قبَل الیمن» (نک :ابن ابی جمه ر احسایی ،ع الی
اللئالی ،ج  ،1ص 51

 4یعنی عدم اول را معدوم قلمداد کرد ،و عدمِ آن عدم را وج د پنداشت (دقت و تامل ش د )
 5یعنی از آن نسبتی که وج د سریان پیدا کرده است
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یکن لها عینٌ هاهره»؛ 1چ ن اعیان اشیا در «عماء» هاهر نب دند ،میت ان گفـت ،اشـیاء از
اَعدام شمرده میش ند از س ی دیگر ،معنای «عدمه» هم «وج د» است ،چ ن عـدمِ عـدم،
همان وج د است پس خدا اشیا را از «عماء» که در آن معـدوم ب دنـد پدیـد آورد و ایـن
عمل دو جنبه دارد؛ یکی اینکه ،از همان عدم پدیدشـان آورد ،و دوم ایـنکـه ،بـا نـاب د
کردن آن عدم ،یعنی از وج د ،ایجادشان کرد پس ،ایجاد در معنای اول امری ثابت و در
معنای دوم امری منفی است حال که اصل مطلب دانسـته شـد ،بـه کمـک قـ ۀ خیـال
میت ان گفت« :ایجاد از وج د است ،و باز میت ان گفت از عدم است »
حال میپردازیم به بررسی کلماتی که در آثار ابنعربی در ارتباط با «تعین اول» آمـده
است یکی از اصطنحات ،اصطنح حقیقة الحقائق است
این اصطنح ،در اوایل ف ّ آدمی فص ص الحکم ،18[ ،ص  ]36آمـده و چنـدان بـر
«تعین اول» آنگ نه که شارحان تفسـیر مـیکننـد ،منطبـق نیسـت [ ،42ص  ]357در
الفت حات المکیّه ،تنها ت صیفی که از « حقیقة الحقائق» شـده ،جامعیـت بـین «حـاد و
2

قدیم» است ،در حالیکه در ذات خ د «نه حاد و نه قدیم» است
اوایل باب ششم الفت حات المکیّه [ ،42ص  ،]358حقیقت کلیهای را ت صیف مـیکنـد
که میت ان با «تعین اول» تطبیق داد [ ،42ص  ]357ضمن اینکه از این «حقیقـت کلیـه»

بهعن ان «معل م دوم» یاد میش د ،در مقابل «معل م اول» که وج د مطلق حـق اسـت،10[ 3
ص  ]151این در حالی است که در جای دیگر «حقیقة الحقـائق» [ ،5ص 119 - 118؛ ،6
ص  ،]433را «معل م چهارم» میداند [ ،13ص  ]229چنانکه منحظه میش د ،ن شتههای
ابنعربی در اینباره ،نیز آشفته است او از یک سـ  ،اصـطنح مـ رد بحـ را افـزوده خـ د
میداند و از س ی دیگر ،یک جا آن را «معل م دوم» و جای دیگر «معل م چهـارم» مـینامـد
این آشفتگی تطابق اصطنح «حقیقة الحقائق» را با «تعین اول» دچار مشکل میکند با ایـن
تفسیر« ،حقیقة الحقائق» چه معل م دوم و چه معل م چهارم قلمداد ش د ،نمیت انـد «تعـین
 1در واقع عین ثابتش در آنجا ب ده و عینی که هاهر ب ده وج د نداشته است
 2ابنعربی هر جا این اصطنح را به کار برده با همین تعبیرات ب ده است
 3در نسصههای چاپی الفت حات المکیّة ،برای این بند ،عن ان :ذکـر «حقیقـة الحقـائق» گذاشـته شـده کـه بـهنظـر
میرسد از ابنعربی نباشد
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اول» باشد ،زیرا چنانکه گفته شد پیش از «تعین اول» هیچ معل می نداریم؛ بنابراین ،دوم یـا
چهارم ب دنش نیز مشکلی را حل نمیکند
اصطنح دیگر ،اصطنح «حقیقة الکلیه» است ابنعربی در باب ششم حقیقـة کلیـهای
را ت صیف میکند که می ت ان گفت مقص دش همان «حقیقة الحقائق» اسـت و ت صـیفی
است جاندار و پرمایه که می ت اند باع پیدایش معنا و لفـ «تعـین اول» در ادبیـات او
باشد وی میگ ید:
و معل م ثانٍ ،وه الحقیقه الکلیّه الّتی هی للحقّ وللعالم ،ال تَتَصِـف بـال ج د
وال بالعدم وال بالحدو وال بالقِدم ،هی فی القدیمِ إذا وُصِف بها قدیمه ،وفـی
المُحدَ إذا وُصف بها مُحدَثه ،التعلم المعل مات قدیمها وحدیثها حتّی تُعلـم
هذه الحقیقه ،وال تُ جد هذه الحقیقه حتّی تُ جـد األشـیاء الم صـ فه بهـا،
فمن هذه الحقیقه وُجـد العـالم ب سـاطه الحـقّ تعـالی ولیسـت بم جـ ده
وکذلک لتعلم أیضاً إنی هذه الحقیقه ال تَتَصِف بالتقدّم علـی العـالم وال العـالم
بالتاخّر عنها ولکنها أصل الم ج دات عم ماً ،وهی أصل الج هر وفلکُ الحیـاه
والحقُّ المصل ق به وغیر ذلک 1،وهی الفلک المحیط المعق ل فنن قلت أنیهـا
العالم صدقتُ ،أو أنیها لیست العـالم صـدقتُ ،أو إنیمـا الحـقّ أو لیسـت الحـقّ
صدقت؛ تَقبل هذا کلّه وتتعدد بتعدد أشصاص العالم ،وتتنـزه بتنزیـه الحـقّ،
وإن اردت مثالها حتّی یقرب إلی فَهمِـک ،فـأنظر فـی الع دیّـه فـی الصشـبه
والکرسی والمنبر والتاب ت » ،11[ 2ص 119؛  ،12ص ]229

بهنظر میرسد نظریه «تعین اول» از تامـل در معـانی ایـن بنـد شـگفت از الفت حـات
المکیّه ،پدید آمده باشد؛ اما این نظریه نمیت اند همه حقایق متن یاد شده را در برگیـرد
نصست ،باید دید که «الحق» که بهوساطت او ،عالم از حقیقۀ کلیـه پدیـد آمـد ،چیسـت؟
تردیدی نیست که براساس سیاق عبارت ،از «حقیقۀ کلیه» متمایز است؛ برای اینکه فـاتح

 1یعنی المصل ق به کُلّ شیءٍ
 2کل عبارت ذکر شد و در ادامه به شرح فقرات آن میپردازیم بهنظر میرسد عبارتی کامـلتـر از ایـن عبـارت در
ت ضیح «حقیقة الحقائق» ،نباشد ق نی ی هم در مفتاح الغیب همانند این عبارت را بهاختصار آورده است «إنلاه
واحدٌ وحدةً حقیقیّة  ...الخ» نک :مفتاح الغیب ،شرح آن مصباح االُنس ،ص 19
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فت حات آن را در «معل م اول» جای داده و حقیقه کلیه را «معل م دوم» میداند اگـر ایـن
«الحق» معل م اول است ،پس بر «شطر غیب» منطبق نیست؛ چ ن شطر غیب را «معلـ م»
نمیت ان نامید و پیداست که «تعین اول» هم نمیت اند باشـد ،از آن جهـت کـه بـا همـۀ
مراحل عالم درآمیصته است  1از طرف دیگر ،حقیقۀ کلیه م صـ فه ،شـطر غیـب نیسـت،
چ ن معل م دوم است و انطباقش بر «تعین اول» نیز چندان دقیق نیست؛ به لحاظ اینکه
«تعین اول» ،اولین مرحله پیدایش است و تمایزات خَلقی در آن لحاظ نشده است از این
گذشته ،ابنعربی به گ نه ای از آن سصن گفته که صاحبان نظریۀ «تعـین اول» از ه یـت
غیبی و شطر غیب ،سصن گفتهاند

2

بنابراین ،بیان ابنعربی را نمیت ان اههار مستقیم چیزی کـه «تعـین اول» مـینـامیم

دانست؛ این بیان چنان است که گاه تا مرز اشاره به «تعـین اول» پـیش مـیرود و گـاه از
دوس یش درمی گذرد چنـین وضـعی البتـه طبیعـی اسـت و همیشـه شـرح مـا قبـل از
«اصطنح» درباره معنایی که آن «اصطنح» از آن گرفته شده ،آشفته و نادقیق است
اما پاراگراف نقل شده ،بسیار پیویده و پرمطلب است و از همـینرو ،در اینجـا نکـات
برجستهاش را سیاهه و بقیه را به خ د کتاب وامینهیم در این عبارت «حقیقۀ کلیـه» بـه
چندین وجه قابل تفسیر است
یکم :شامل حق و خلق ،هردو است آیا شامل همان حقی اسـت کـه «معلـ م اول» و

واسطه ایجاد عالم از خ دش ب د؟ یا آن چنان که ق نی ی میگ ید :مراد این است که هـر
3
متعینی ،در ذات خ د غیر متعین را نیز شامل است؟

 1چ ن در اینجا جریان و سریان عالم را ت ضیح میدهد بنابراین نمیت اند «تعین اول» باشد
 2گذشت که گفتند نه حاد ِ ،نه قدیم ،نه م ج دِ و نه معدوم
 3البته شاید بت ان گفتار صاحب فت حات که در م اردی «حقیقة الحقایق» را به حق و در م اردی به خلـق ،تطبیـق
می کند ،چنین ت جیه کرد که در آنجا که «حقیقة الحقائق» را به ذات الهی که همـان احـدیت باشـد ،انطبـاق
می دهد ،در چنین م اردی مراد وی به اعتبار مفیض ب دن حضرت حق است و به اعتبـار مفـاض بـ دن همـان
عالم و کثرات است ،و تعبیر به معنای دوم ،یعنـی مقابـل ذات احـدیت صِـرف کـه وحـدت صِـرف اسـت زیـاد
مشاهده میش د و این اهل معنا راست که به م رد خ د شناخته و تشصی دهند ،ولی چه جای سـصن اسـت
بهجز سصن اهل سصن آنگاه که ن بت به تعین ثانی رسید میگ یـد :دل از من برد و روی از من نهان کرد/
خدا را با که این بازی توان کرد
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دوم :حقیقت کلیه نه حاد است ،نه قدیم؛ هم حاد است ،هم قدیم ایـن اوصـاف

را میت ان وصف «تعین اول» دانست و پیشتر بیان شد که مراتب تعینات در «تعـین اول»
1
منتفی است گرچه همه از آن نشأت میگیرند
سوم :حقیقت کلیه نه م ج د است و نه معدوم این ویهگی را از دو جنبـه مـیتـ ان
نگریست اول اینکه با «تعین اول» ناهماهنگ است و بیشتر بر «ه یت غیبی» صادق است
که حتی از وصف وج د و عدم نیز رهاست اینکه چیزی نه م ج د اسـت و نـه معـدوم،
نشان دهندۀ این است که آن چیز ،فراتر از هستی است؛ در حالیکه گفته شد تعـین اول
«هستِ» محض است؛ یعنی «هستِ» بدون هیچ چگ نگی جنبۀ دوم این است ،که هستیِ
محض را میت ان گفت «نیست» یا «نیستی است» بنابراین« ،تعین اول» از آن جهـت کـه
اولین نقطۀ تمایز از غیب مطلق است ،صِرفال ج د است ،ولـی از آن جهـت کـه «صـرف
ب دنِ» چیزی ،بهمعنای هیچ ص رتی از آمیصتگی نداشتن اسـت ،همـان «نبـ دن» اسـت
برای وجه دوم ،شاهدی در همین متن هست که در ادامه میآید
چهارم :هیچ معل می دانسته نمیش د ،مگر اینکه این معل م دانسـته شـ د معنـای
این جمله این است که چ ن یک «حقیقة کلیه» در همۀ ص ر متکثره معق له وجـ د دارد،
پس بی دریافت آن حقیقت ،ص ر شناخته نص اهنـد شـد؛ اگـر صـ ر ،شـناختنی باشـند،
ت سط شناخت آن حقیقت شناخته می ش ند؛ برای شناخت ص ر باید از صـ رت خـارج و
به فراس ی آن رسید
ق نی ی ،هم در مفتاح الغیـب و هـم در نصـ ص [ ،38ص  ]69 - 68مـین یسـد :تـا
هنگامیکه ادراک ،به فراس ی شیء ـ آنجا که آن شیء دیگـر نیسـت ـ نرسـد ،آن شـیء
ادراک نص اهد شد فراس ی ص ر این عالم ،یک «حقیقت کلیه» است؛ پـس تـا وقتـی آن
ادراک نش د ،ص ر فهمیده نص اهد شد این مطلب را با مثال معروف مثن ی معنـ ی نیـز
میت ان بیان کرد در آن تمثیل ،که در دفتر س م مثن ی آمده ،شص تا «پیل» را ندیده
باشد ،از درک حقیقت گ ش و شکم و پای پیل ،عاجز میمانـد؛ درک ایـن اعضـا زمـانی
میسر است که شص بداند این« ،پای» پیل« ،شکم» پیل یا «گـ شِ» پیـل اسـت چنـین
«اضافه»ای در اینجا ضروری است هنگامی که پیل را ندیدهایم ،اعضا را کثیر میبینـیم و
 1ابن بند تا حدودی قابل تطبیق با تعین اول است
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میخ اهیم آنها را در «کثرت» درک کنیم؛ در حالیکه ادراک بـا کثـرت صـرف ،تحقـق
نمییابد چنانکه با وحدت صرف هم ادراک نص اهیم داشـت 1راز مسـئله اینجاسـت کـه
وقتی پیل را دیدیم ،نمیگ ییم اعضا و کثرت ،مح شده و تنها پیل است که وجـ د دارد؛
اعضا ،در ص رت مشاهده پیل ،مح نمیش ند ،بلکه معنـای دیگـر مـییابنـد؛ در نتیجـه،
آنوه «ست ن» نامیده میشد« ،پای پیل» و آنوه «باد بزن» نامیده میشد« ،گ شِ پیـل» و
آنوه «دی ار» نامیده میشد« ،شکم پیل» در این ص رت ،چیزی که در برابر خـ د داریـم،
2
نه کثرت وج د و نه وحدتِ وج د ،بلکه «ت حیدِ وج د» است
پنجم :حقیقة کلیه یا حقیقة الحقائق م ج د نمـیشـ د ،مگـر ایـنکـه اشـیایی کـه
م ص ف بدان هستند ،م ج د باشند این نکته ،یکی از عجایب اندیشـۀ ابـنعربـی اسـت
وی بهط رکلی بر این باور است که مراتب وج د ،همه «معق ل»اند؛ بدینمعنا که «مرتبه»،
مفه می است مستنبط که تنها در ذهن وج د دارد 3و هر حکمـی برخاسـته از «مرتبـه»
است ،در حالیکه «وج د» ،بی حکم و اثر است در فصـ ص الحکـم مـین یسـد :عـالم بـا
«مرتبه»اش ،چیزی (حـق) را کـه نمـیتـ ان مسـصر نامیـد ،در تسـصیر خـ د دارد [،18
ص ]180در جای دیگر تصریح میکند« :قد ذکرنا فی الفت حات المکیّه أنی األثر ال یک ن
إلّا للمعدوم ال للم ج د» [ ،18ص  ]163وی این مراتب را که گاهی با وصف «المعق لـه»
همراه است ،در کتاب های خ یش ذکر کرده و در ف ّ آدمی فصـ ص الحکـم ،چگـ نگی
استصراج آنها را از ام ر واقعی بیان کرده است نکتۀ تازه در اینجـا ایـن اسـت کـه وی
معم ال «وصف معق لیّت» را برای مراتب ماس ای ذات به کـار بـرده اسـت  4امـا در بحـ
کن نی ،برعکس ،کثرات خارجی را اساس گرفته و «حقیقـة الحقـائق» را کـه اصـل همـه
است« ،معق ل» میداند در چند جای فص ص الحکم اشارهای بههمین نکته غریـب شـده
است از جمله در ف ّ م س ی:

 1در آثار افنط ن به این مطلب اشاره شده است
 2جمله نقل شده از امام حسین ،علیهالسنم ،در تحف العق ل ص  245را نیز میت ان بدین رمز پی برد ،آنجـا کـه
میفرماید« :به تَووصَف الصفات ال بها یوصف ،وبه توعرف المعارف ال بها یوعرف»

 3مثل مراتب اعداد
 4از اسماء تا اعیان خارجی
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«فکان الحقُ مَجلَی صُ ر العالم مع األحدیّـه المعق لـه» [ ،18ص  ]187در
اینجا احدیت ،امری ذهنی و مستنبط از کثرات اسـت ایـن مسـئله البتـه
بی مبنا نیست؛ زیرا نصست ابنعربی میگ ید :ال یُشاهَد الحقّ مجـرداً عـن
الم ادِ اَبداً ،فننی هللا بالذّات غنی عن العالمین [ ،18ص  ]204ق نیَ ی هم
در اِعجاز البیان ،همین حکم را به ادراک هر حقیقـت بسـیط تعمـیم داده
[ ،38ص ]52-51
ششم :حقیقت کلیه یا «حقیقة الحقائق» ،با تمـام حقیقـتش بـهدلیـل تجزیـهناپـذیر
ب دنش در همۀ ص ر ممکنات جاری و ساری است در این ص رت ،همـه چیـز بـا هـم از
حی «وزنِ وج دی» برابر خ اهد ب د و هر مرتبهای از مراتب هسـتی ،در آن واحـد ،هـم
مبدأ و هم مقصد و هم بین مبدأ و مقصد است؛ چنانکه هیچ نقطهای از دایره را در آغـاز
و انجام ب دن ،برتری نیست از اینرو ،تفاوت در اشیا و مراتب وجـ د ،بـه اعتبـار «زمـان،
سرعت و فرصت» خ اهد ب د
هفتم :براساس براهین نمیتـ ان آن را مجـرد از صـ رت دانسـت در ایـن نکتـه ،دو
احتمال نهفته است؛ یکی ایـنکـه ،عقـل راهـی بـرای درک حقیقـت آن نـدارد ،و بـرای
دریافتش باید راهی دیگر جست دیگر اینکه« ،دلیـل» و «برهـان» در ایـنجـا بـهمنظـ ر
تقابل با «کشف» و «شه د» نیامده باشد؛ بلکه بهعن ان تنها ت ان شناخته شده آدمی م رد
نظر باشد؛ یعنی حقیقت مجرد و بهتعبیر افنط نی« ،مثال» آن را نمیت ان شناخت
هشتم :از این حقیقت ،عالم به وساطت حق ،ایجاد شـد در حـالیکـه ایـن حقیقـت
خ دش م ج د نب د میت ان چنین معنا کرد که حقیقت غیبـی حـق ،از مجـرای امـری
عدمی ،جهان را پدید آورد در اینصـ رت« ،حقیقـة الحقـائق» منطبـق بـا «تعـین اول» و
برزخیت اولی خ اهد ب د؛ 1چ ن یک س یش «غیب حق» و دیگر س یش «عـالم شـهادت»
است ،و خ د برزخی بین این دو است البته مشکل اینجاست که مبدأ و اصل نصسـتین
اشیا ،معدوم فرض شده؛ اگر مبدأ ،امر عدمی باشد ،تمـام صـ ر و جلـ ههـایش نیـز بایـد

 1إنی هذه النسبة السِ ائیّة هی عین التیعین األویل والبرزخیّة االولی الّتی هی الحقیقـة األحدیّـة وحقیقـة الحقـائق
الخ نک :مصباح االُنس ،ص 601
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مراتب معق له یا نم د باشند  1به عبارت دیگر ،حقیقة الحقائق ،پیش از عنایت و ت جه یـا
وساطت حق ،معدوم ب د و عنایت حق آن را از ه یت غیب خ د هاهر ساخت و سپس از
مجرای آن ،ص ر دیگر عالم را ایجاد نم د این معنا در صـ رتی بـر «تعـین اول» منطبـق
است که بر «ایجاد» حقیقة الحقائق اشاره شده باشد و چنـین اشـارهای در کـنم صـاحب
فت حات نیامده است او میگ ید ،عالم به وساطت حق ،از این حقیقت که م جـ د نبـ د،
پدید آمد؛ آیا با ایجاد عالم ،حقیقت مذک ر پدید آمد یا هنـ ز هـم معـدوم اسـت؟ کـنم
شیخ در اینجا ساکت است مگر اینکه به کمک بندهای بعدی سصن او بگـ ییم ،ه یـت
عالم و حقیقة الحقائق ،هردو به یک معناست
اگر معنای اول را برگزینیم ،تأکید بر معدوم ب دنِ «حقیقة الحقائق» معنادارتر میش د
و در این ص رت باید چنین فهمید که «حق» با «عدم» ترکیب شد و مطلق با نسبی و نـ ر
با هلمت درآمیصت و ص ر عالم پدیدار گشت این نظریه در اندیشۀ بشر سابقه دارد ،ولی
کسانیکه آن را مطرح کرده اند ،یک طرف را «وج د» گرفتهانـد؛ در حـالیکـه در «تعـین
اول» ه یت غیبی را نمیت ان امری وج دی حساب کرد و در عبارت شیخ نیز نمـیتـ ان
به سادگی حکم کرد که حق 2همان ه یت غیبی است که امر وج دی هم هست
نهم :حقیقه کلیه را که اصل عالم است ،نمیت ان گفت مقدم بر عالم و عالم مـخخر از
اوست معیّتِ حقیقة الحقائق با همه عالم ،نتیجه مـیدهـد کـه سرچشـمۀ عـالم از آن را
نباید بهمعنای متعارف فهمید که ابتدا حقیقت بی نام و نشانی ب د و هیچ چیز با او نبـ د،
سپس ص ر متکثر بیکران از آن پدید آمد ابنعربی در ادامـه همـین مـتن مـ رد بحـ ،
«حقیقة الحقائق» را به حقیقت چ ب که در تصت ،میز و سایر مصن عات چ بی قرار دارد،
تشبیه میکند اگر بگ ییم ،اصل عالم مقدم بر عالم نیست و عالم مخخر از آن نمیباشـد،
باید تمثیل چ ب را بدین ص رت معنا کنیم که «چ ب» خال کـه صـرفا «چـ ب» باشـد
 1چنانوه همین تعبیر در مفتاح الغیب و شرح آن مصباح االُنس آمده است :األوّل :إنی أوّل متعیّن من غیب اله یّـه
ال حدة الحقیقة الذّاتیّة الّتی نسبة األحدیّة المسقطة لنعتبارات ونسبة ال احدیّـة المثبتـة لجمیعهـا إلیهـا علـی
السِ اء الثّانی :إنّ هذه النسبة السِّ ائیّة هی عین «التیعیّن األوّل» و«البرزخیّة االولی» الّتی هـی الحقیقـة األحدیّـة
و«حقیقة الحقائق» القابلة لتجلّی ال احد األحد نک :مصباح االُنس ،چاپ جدید ،ص 601
 2یعنی همان معل م اول از نظر او یعنی آنجا که میگ ید حق معل م اول اسـت نمـیتـ ان گفـت همـان «ه یـت
غیبیه» است چ ن آن «ه یت» هیچ وصفی را نمیپذیرد
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نداریم ،بلکه هر چ بی عبارت است از« ،چیزی چ بی» که خ د ،مادۀ ثانیـه بـرای صـ رت
1
دیگر میش د
البته ،ابنعربی حق را چیزی جز «حقیقة الحقـائق» در نظـر گرفتـه اسـت او حـق را

«معلـ م اول» و «حقیقـة الحقـائق» را «معلـ م ثـانی» دانسـته؛ گرچـه حقیقـة الحقــائق را
بهگ نهای شرح می دهد که به حق هم سرایت میکند ولی بهط رکلی در بینش ابنعربی
ـ بهویهه در فص ص الحکم ـ نظر غالب این است ،که ذات حق با خلق یکی است و هـاهر
و مظهر متحدند 2و «خدای شصصی» که در مذاهب سامی بر آن تأکید شده ،همان «رب»
در اصطنح وی است تلقی انسانها از حقیقـت ،وجـ د اسـت و بهـرهای کـه هـرکس از
مطلــقال ج ـ د دارد ایــن اندیشــه پیامــدهای شــگرفی دارد کــه بــه حــذف ال هیّــت در
هستیشناسی میانجامد [ ،40ص ]98
دهم :حقیقة الحقائق متعدد به اشصاص ،م ج دات و منزه به تنزیه حـق اسـت ایـن
نکته نیز همو ن نکتۀ پیشین ،بر یگـانگی حـق و خلـق تاکیـد دارد و در تقسـیم چهـار
پارهای اولیه نمیگنجد در اینجا یگانگی چنـان اسـت کـه هـم تنزیـه و هـم تشـبیه را
میت ان در آن یافت اگر رسالة األحدیه ابنعربی بهط ر عمیق بررسـی شـ د ،بـه همـین
مطلب میرسیم اینجا «احد» به ص رت «واحد» در همۀ مراتب سیر میکند در حـالیکـه
هر مرتبهای عبارت از حقیقتِ «واحـد» اسـت؛ واحـد ،در عـین حـال کـه بـه همـۀ صـ ر
درمی آید ،هم اره بر «واحدیت» ،بلکه بر «احدیت» خ یش است واحد هیچگاه چیز دیگـر
نمی ش د و جز در خ یشتن نمی آرامد واحد ،به مقدار واحد ،در مرتبۀ واحـد ،بـهصـ رت
واحد تکرار میش د و محص لی واحد در بردارد
ایــن ده نکتــه مــ اردی بــ د کــه از پــاراگراف نقــل و اســتنباط شــد در اشــارات
انگشت شماری که به «حقیقة الحقائق» در الفت حات المکیّـه شـده« ،جامعیـت حـدو و
قِدم» تنها صفتی است که در همۀ م ارد ذکر شده ،اما بیشترین ت ضـیح دربـاره آن را در
 1این سصن دو مسئله را به یاد می آورد :یکی ،رابطه هی لی و ص رت در فلسفه مشّاء ،که میگ یند هیـ لی محلـی
است غیر مستغنی از ص رت و در وج د خ یش محتاج ص رت است ،و ص رت در تشص خـ د بـدان احتیـاج
دارد دوم ،دیرینگی عالم و دوام فیض است که در آن مفیض از فیض منفک نیست و برعکس
 2این همان نظریۀ «وحدت وجود» است که تاروپ د اندیشه ابنعربی را تشکیل داده است
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همان جایی داده که نقل شد و معل م گردید که جنبههای کشفی و فلسفیِ ق یای دارد
به دالیلی که در خنل بح پیداست ،حقیقة الحقائق ،در زبـان ابـنعربـی را نمـیتـ ان
همان «تعین اول» ق نی ی و فرغانی دانست
بهنظر می رسد بهترین تقریر «تعین اول» از آن فرغانی است که در منتهـی المـدارک
آمده [ ،33ص  ]159و فنّاری نیـز آن را در مصـباح االُنـس نقـل کـرده اسـت ،34[ 1ص
 ]601بیان فرغانی بسیار دقیق و پصته به نظـر رسـیده و نشـان مـیدهـد ،احتمـاالت و
دغدغههای زیادی را پشت سر گذاشته است وی میگ ید:
إنی اویل مُتعیّن من غیب اله یّه المثبته ال حده الحقیقیه الذاتیّه الّتـی نسـبه األحدیّـه
المسقطه لنعتبارات ونسبه ال احدیّه المثبته لجمیعها إلیها ،علی الس اء ،34[ 2ص  601؛
 ،33ص  ]159نصستین چیزی که از غیب ه یت تعین پذیرفت وحـدت حقیقـی ذاتـی
است که نسبت احدیت ،که از بین برنده تمـام اعتبـارات اسـت ،و نسـبت واحـدیت ،کـه
3
اثبات کننده تمام آنهاست ،به آن برابر است
این تعریف ،یک ت صیف خشک و خنثی از اولین رویداد ،کـه هسـتی محـض باشـد،
ارائه داده است در اینجا بیان نشده که چرا و چگ نه ایـن اتفـاق افتـاده اسـت یکـی از
پیش فرضهای ذهنی این تعریف ،این است که از ه یت غیبی که هیچ وصف و اشارهای
نمیپذیرد ،یکباره پدیدۀ مرکبی بهوج د نمیآید بنـابراین ،اولـین ههـ ر نـه «احـدیت»
 1البته چنانکه تاکن ن تأکید شده است ،اصطنح «التلعین اووّل» از ق نی ی است هـر چنـد وی در اعجـاز البیـان
تص ر چندان روشنی از آن بهدست نمیدهد؛ ولی در کتاب الفک ک و نص ص و نفحات الهیّـة و مفتـاح الغیـب،
اصطنح را فنیتر بهکار میبرد؛ گرچه در مفتاح الغیب نام «التیعیّن األوّل» یافت نشد نم نه آشـفتگی در معنـای
«تعین اول» که ت سط ق نی ی ص رت گرفته را در مصباح االنس ،ص  205ـ  ،206ببینید
 2عبارت ف ق از مصباح نقل شد ،چ ن بهنظر میرسد در مجم ع سنجیدهتر و روانتر از مـتن چـاپ شـده فرغـانی
است عبارت مذک ر ،در منتهی المدارک ،ج  ،1ص  159چنین است« :إنی أوّل ما تعیّن من الغیب الحقیقی إنیما
کانت ال حدة الحقیقیة الذاتیة ،الّتی نسبة األحدیّة المسقطة لنعتبارات ونسبة ال احدیّة المثبتـة جمیعهـا إلیهـا
علی السِ اء» ق نی ی در کتاب الفک ک ،ص  258تعین اول را بعد از احدیت ذات دانسته که این مغایر دیـدگاه
وی در دیگر کتابها و نیز تعریف فرغانی است نک :مصباح االُنس ،ص  315ـ 316
 3اینکه حقیقتی فاقد تعین باشد و در عین حال پذیرای هر تعینی باشد ،فل طین بـه بهتـرین عبـارت بیـان کـرده
است « ال احد المحض ه علة األشیاء کلّها ،ولیس کشیءٍ مِن األشیاء بل ه بُدء الشیء ،ولیس ه األشـیاء ،بـل
األشیاء ،کلّها فیه الخ نک :دورۀ آثار فل طین ،ج  ،2ص 681
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است و نه «واحدیت» ،زیرا «احد» بـ دن ،غیـر از «بـ دنِ» تنهاسـت و «واحـد» بـ دن نیـز
همونین «احد ب دن» ،بـههرحـال بـا صـفتی همـراه اسـت احـدیت یعنـی ،لحـاظ ذات
بهگ نه ای که اعتبارات اسمایی و صفاتی در آن مستهلک باشد؛ از طرف دیگـر ،واحـدیت
یعنی ،اعتبار ذات با لحاظ کثرت اسمایی و صفاتی بنابراین ،از احدیت ،واحـدیت بیـرون
نمیآید و برعکس ،چ ن این دو ،دو لحاظ متفاوتاند؛ در نتیجه ،باید حقیقـت سـ می را
در نظر بگیریم که نه متصف به احدیت باشد و نه متصف به واحدیت تـا هـردو لحـاظ را
1
بت انیم از آن استصراج کنیم
در اینجا شایسته است همان «شطر غیب و شطر شهادت» ق نی ی دوباره در نظر گرفتـه
ش د اولین نقطۀ «شطر شهادت» چیست؟ پاسخ فرغانی این است که نقطۀ آغـاز ،یـک نـ ع
وحدت حقیقیهای است که «احدیت و واحدیت» با آن نسبت مساوی دارند و فرضاً احـدیت
به او نزدیکتر از واحدیت نیست لحاظ احـدیت ،اسـقاط همـۀ اعتبـارات و نسـب و لحـاظ
واحدیت ،اثبات همۀ اعتبارات و نسب است؛ اما هردو ،نسبت به آن وحدت حقیقیه ،بیمعنـا
هستند  2آن وحدت حقیقیه را هم میت ان گفت احد و هم میت ان گفت واحد است ،و نیز

مـیتـ ان گفـت هــیچ یـک از ایــن دو نیســت ،32[ 3ص 123؛  ،33ص 8؛  ،34ص ]601؛

همانقدر که واحد نیست ،احد هم نیست و همانقدر که احد است ،واحد هم هسـت ایـن
«وحدت حقیقیه» چه میت اند باشد که چنین فراس ی احدیت و واحدیت است؟ این ،اولین
تعین و نقطۀ شروع «شطرِ شه د» است و جـز «بـ دن» هـیچ وصـفی نص اهـد داشـت ایـن
«ب دن»« ،ب دنِ» چیزی یا «چیزی» ب دن نیست .بلکه ،صـرفاً «بـ دن» اسـت «بـ دن» اولـین
محص ل آگاهی و همونین آخرین مقصـدِ آگـاهی اسـت؛ آگـاهی ،امـر غیبـی را «هسـت»
میکند ،بعد نسب و مراتب و اعتبارات را بـدان منسـ ب کـرده ،کثـرات را پدیـد مـیآورد؛
سپس بار دیگر ،کثرات را با القاء نسب و مراتب و اعتبارات میزداید و به «هست» میرسد
 1از وحدت مطلقه ،دو چیز صادر میش د «واحدیت و احـدیت» البتـه میرزاهاشـم اشـک ری ایـن دو را یـک چیـز
می داند و می گ ید مثل بعلبک که دو کلمه به یک شیء داللت دارد که در واقع «احدیت و واحدیت» دو چهـره
از وحدت مطلقه هستند
 2هر ه یتی نسبت به منبع و ماف ق خ د ،بیمعناست و این عرصه را ،عرض عریضی است که بایـد در جـای دیگـر
بررسی ش د
 3چ ن یکی اسقاط و دیگری اثبات است

نظریه تعین اول در مکتب ابنعربی (تحلیل و نقد)

165

ق نی ی بر این باور است که همه تعینات و از جمله «تعین اول» «نسبت»هـایی بـیش
نیستند کلمه «نسبت» در آثار ابنعربی و پیروان او فراوان یافـت مـیشـ د بـا تعمـق در
معنای «نسبت» و م ارد کاربرد آن مت جه میش یم که نهتنها هرگ نه «تعـین و تشـص »
را میت انیم «نسبت» بنامیم ،بلکه هر حکم و تص ری از وج د ،جز نسـبت ،چیـز دیگـری
نیست به عبارت دیگر ،وج د مساوی است با نسبت اما «نسبت» امری ذهنی و به تعبیـر
ابنعربی امری «معق ل» است پس« ،نسبت» با آگاهی پدید میآید و اگـر آگـاهی حـذف
ش د ،نسبتی نص اهد ب د و در نتیجه ،احکـام وجـ د همـه محـ خ اهـد شـد از ایـنرو،
می ت ان گفت که ما در زمینه ه شیاری ،از شبکۀ نسب ،ه یت مجهـ ل بـینـام را بـرای
خ یش میآفرینیم و جهانش مینامیم پس همۀ هستی ،تأویل چیزی است کـه فراتـر از
هستی است و این «تأویل» ت سط انسان ص رت میگیرد بهنظر میرسد مرزداری «غیـب
و شه د» ت سط انسان ،که ق نی ی میگ ید ،همین است [ ،34ص 621؛  ،38ص ]31
انسان در ایـن برزخیـت اولـی ایسـتاده ،آن سـ یش «غیـب مطلـق» و ایـن سـ یش
«شهادت» با همه مراتب و محت یاتش خ دنمایی میکند
و أوّل التّعینات المتعلّقه النسبه العلمیّه الذاتیّه ،لکن باعتبـار تمیّزهـا عـن
الذّات باالمتیاز النسبی ال الحقیقی وب اسطه النسبه العلمیه الذاتیه ،یتعقّل
وحده الحقّ و وج ب وج ده ومبدئیته  ، 31[ 1ص ]101
فرغانی در منتهیالمدارک پس از اشاره به «تعین اول» مـیگ یـد« :وعبّـرَ عنـه بعـض
األکابر ،من حی ُ البرزخیّه المـذک ره بــ «حقیقـة الحقـائق» جَنـدی در شـرح خـ د بـر
فص صالحکم ،مکرر به یکـی بـ دن «التعـین األوّل» و «حقیقـة الحقـائق» اشـاره کـرده و
مین یسد« :وه التعیّن األوّل وحقیقه الحقائق الکبری» «وتُسمی حقیقة الحقـائق الکبـری
عندنا» [ ،26ص ]707 ،78 ،38
در آثار ق نی ی مثل مفتاح الغیب و نُصـ ص ،اصـطنح «حقیقـة الحقـائق» بـهمفهـ م
«تعین اول» آمده است ابنعربی نیز به میزان کمتری این اصطنح را به کار برده [ ،5ص
]49؛ بنابراین ،واژه «عندنا» که جندی بهکار برده ،باید به همه عرفـا و پیـروان ابـنعربـی
 1این نکته در کنم ابنترکه صریحتر است« :الشکی إنی طرفی بُط ن الذّات وهه رها إنیما یتمایزان بحسـب المـدارک
والمشاهد نک :التمهید فی شرح ق اعد الت حید ،ص  327ـ 328
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اطنق ش د نهتنها به شص
قلمداد ش د

وی ،تا بدینوسیله این نظر تا حدودی نظر بسیاری از عرفـا

عماء و هباء
در اینجا شایسته است که به دو اصطنح دیگر ابنعربی ،یعنی« ،عماء و هباء» هرچند بـه
اجمال و البته تنها به آن بصش از اوصافی که با «تعین اول» سنجیدنی است ،اشاره ش د
الف) عماء

1

2

عماء ،که در لغت به «ابر بارانزا» اطنق میش د و نصستینبـار در روایـات [ ،5ص ]148
بهکار رفته و سپس ت سط عارفان م رد بح قرار گرفته اسـت ابـنعربـی در الفت حـات
المکیّه مین یسد « :فی عماء ،وما تحته ه اء وما ف قه ه اء وه أوّل مظهـر الهـیّ سَـری
فیه النُّ ر الذّاتی ،این عماء که نه بر فرازش و نه بر فرودش ه ا نب د ،نصستین مظهر الهی
است که ن ر ذاتی در آن جریان یافت» [ ،5ص  ]148ابـنعربـی در دیگـر کلمـات خـ د
عماء را این چنین تعریف میکند ،دریای عماء ،برزخ بین حق و خلق اسـت [ ،5ص ،]61
خداوند قبل از خلقت خلق ،در عماء ب د [ ،5ص ]185؛ عماء همو ن «وج د» اسـت کـه
در نسبت با قدیم ،قدیم و در نسبت با حاد  ،حاد است
فالعماء مِن حی ه وصفٌ للحقّ ه وصف إلهـی ومِـن حیـ هـ وصـف
للعــالم هــ وصــف کیــانی فتصتلــف علیــه االوصــاف الخــتنف اَعیــان
الم ص فین؛[ ،7ص ]75
خداوند همۀ ص ر عالم را از عماء گش ده« :فَفَتح هللا فی ذلـک العمـاء ،صُـ ر کـلّ مـا
سِ اه من العالم»؛ عماء خیالی محقق است ،بههمین دلیل ،همۀ ص ر کائنات را مـیپـذیرد
و آنوه را نیست تص یر میکند و این نتیجه ،اتساعِ وج د خیالی اوست عماء هـاهر حـق
است؛ عماء همان «نَفَـسِ رحمـانی» اسـت کـه بـه حرکـت حبـی از حـق برآمـده؛ همـه
 1العماء ،در لغت هم می ت اند مصدر و هم اسم مصدر باشد ،بهمعنای همان نقطۀ تاریک و نقطۀ ک ری هبـاء ،اسـم
ذات است ،که در آیه قرآن هم آمده است
 2این حدی در یک منبع شیعی ،یعنی ع الی اللئالی ،ج  ،1ص  54و چندین منبـع اهـل سـنت از جملـه :سـنن
ترمذی ،حدی  3034و مقدمة سنن ابن ماجه ،حدی  ،178و مسند احمد ،حدی سی15599
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م ج دات به «کن» یا «ید» یا «یدین» در عماء هاهر شدهاند؛ عماء نزدیکترین م جـ دات
به حق است؛ «خنء» که امتداد م ه م در غیر جسم است ،هرف یا مکان عالم خلق است
و عماء این خنء را آباد کرده و «ل انعدم العالم ،لتبین الصَـنء»؛ عمـاء جـ هر همـۀ عـالم
است؛ [ ،11ص  ]363عمـاء خنئـی اسـت کـه عـالم پـرش کـرده [ ،12ص ]28؛ عمـاء
آیینهای است که چشم حق ص ر عالم را در آن میبیند [ ،14ص ]164
العماء ه الحقّ المصل ق به کلّ شـیءٍ ،وسُـمّی الحـقّ؛ ألنّـه عـینٌ الـنَفَس
والنَفَس مبط ن فی المتنفّس؛
ب) هباء

ص ر عالم در هباء خلق شدهاند آغاز آفرینش از هباء است هباء اولین م ج د عالم است؛
همو ن ،گوی که بنا آن را به اشکال مصتلـف درمـیآورد جـ هر هبـاء ،همـان هیـ لی
فلسفی است هباء ،نه م جـ د اسـت و نـه معـدوم [ ،1/6ص 102؛  ،9ص 397؛  ،10ص
152-150؛  ،12ص ]152 ،75 ،28
اولین چیزی از عالم که خنء 1را پر کرد ،هباء ب د [ ،11ص  ]175هباء گ هر تاریکی
ب د که خنء پرش ساخت ،سپس حق با اسم «النُّـ ر» بـر او تجلـی کـرد و نـ رانی شـد و
وج د گرفت [ ،12ص  ]59 ،28هباء بعد از عقل ،نفـس و طبیعـت قـرار دارد و از عمـاء
آفریده شده است اصل هر هلمتی در عالم ،هباء است که به مناسـبتی کـه بـا نـ ر دارد،
ص ر ن رانی را پذیرفت و من ر شد [، 11ص  ]314هباء «معقـ ل» اسـت [ ،10ص ]216
هباء با پذیرش ص ر ،از «هباء ب دن» بیرون نمیآید [ ،15ص ]22
الهباء مع کلّ صُ ره بحقیقتها؛ ال تنقسم وال تَتَجزی وال تتصـف بـالنیق »،
[ ،9ص  ]155والجسم القابل للشّکل ه هباء ،النیـه الّـذی یَقبـل األشـکال
لذاته؛ فَیظهر فیه کلّ شَکلٍ ولیس فی الشّکلِ منه شیء [ ،12ص ]72
این تص یر مجملی است از «عماء و هباء» که در الفت حـات المکیّـه بـهطـ ر پراکنـده
آمده است و چنانکه پیداست ،عناصر مشترک بسیاری در میان این تعاریف وج د داد که
آنها را بهگ نه ای به هم پی ند دهد چنانکه ناسازگاری معنایی نیـز در ت صـیف «عمـاء و
 1وجه درست «خَنء» است خَأل ،به این شکل اشتباه است
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هباء» فراوان است اما چ ن ما را از هدف اصلی باز میدارد ،از آن صرف نظـر کـرده فقـط
به شباهتهای م ج د بین «عماء و هباء» و «حقیقـة الحقـائق» اشـاره مـیشـ د چنانکـه
پ شیده نیست اتصاف به وج د و عدم ،حدو و قدم ،ج هر اولیه کائنات ب دن ،معق ل با
متصیل ب دن و  ،چند نکته از میان ویهگیهای «عماء و هباء» ،بـه «تعـین اول» شـباهت
میرساند عماء برزخ بین حق و خلق است؛ عماء اسـم «الظـاهر» حـق اسـت؛ هبـاء آغـاز
1
آفرینش است و اولین چیزی از عالم است که خنء را پر کرده است
چنانکه در تطبیقِ «حقیقة الحقائق» و «عماء» و «هباء» با «تعین اول» نیز دش اریهایی
وج د دارد ،از جمله اینکه «تعین اول» گرچه هـاهر لفظـش نشـان مـیدهـد ،امـا تنهـا
«اولین» ب دن در هه ر نیست؛ اگر تنها همین ب د ،انطباق بهراحتـی صـ رت مـیگرفـت
مشکل این است که «تعین اول» بهگ نهای تعریف شده که دقتهای بهکار رفتـه در آن را
نمیت ان در اصطنحات مذک ر یافت ضمن اینکه «تعین اول» با تعریفـی کـه ق نیـ ی و
فرغانی از آن دارند ،جنبۀ هستیشناختی بیشتری دارد تا نظریهپـردازیهـای ابـنعربـی
درباره پیدایش
اتفاق «آگاهی بر خ یشتن» هم فلسفیتر از حرکت حبی است و هم بهراحتی از فعـل ذات
غیبی میت اند به فعل انسان بدل ش د؛ یعنی روایتی درونی از هر انسانی دارد اگر مـا آگـاهی
حق بر خ یشتن 2را به آگاهی انسان بدل کنیم ،نیز «تعین اول» صحیح خ اهد ب د بـههمـین
دلیل «تعین اول» ،حقیقت انسان نیز هست؛ چه انسان مرزدار غیب و شه د ،و برزخیـت اولـی
بین غیب و همۀ ماس ی است گرچه این سصن از سصنانی است که ابـنعربـی مرتـب تکـرار
کرده ،ولی او آن را در رابطه با آگاهی ذات بر خ یش مطرح نکرده است
 1گرچه فاتح فت حات در بیانی دیگر میگ ید :ایجاد عالم سبب نشده که صفتی که جناب حق نداشته به او اضـافه
ش د پس او آن چنانکه ب د ،ب د ولی چنانکه اشاره شد سصن روایی وجـ د ابـدی و ازلـی حـق را در مـ ردی
بهغیر از «تعین اول» بلکه به ایجاد عالم مرب ط مینماید و حدی مذک ر را در همین رابطـه مطـرح مـیکنـد
نک :الفت حات المکیّة ،ج  ،2ص 433

 2یعنی در تعین اول رخ داده است در پایان یادکرد این نکته ضروری به نظر میرسد و آن ایـنکـه در ایـن مقالـه
خیلی و یا اصنً به دیدگاه های قیصری پرداخته نشده است چ ن نگارنده بر ایـن بـاور اسـت کـه وی نت انسـته
همانند فرغانی و یا ق نی ی این مسئله را بررسی نماید برهمیناساس ،نیازی به ذکر دیدگاههـای وی احسـاس
نشد وهللا اعلم بالص اب
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آخرین سخن و نتیجه بحث
همانط ری که منحظه شد در آثار ابنعربی بهویهه در الفت حات المکیّـه واژه «التیعـین األوّل»
نیامده است اما وی در قالب واژگان دیگر همانند« :حقیقة الحقائق»« ،حقیقة الکلیه»« ،عمـاء» و
غیره آمده که شارحان مکتب او با تأویل و تفسیر این م ارد را با تعـین اول ،تطبیـق دادهانـد
چنانکه تعبیر وی در رساله ک چک به نام رساله فی أسرار الذّات االلهیّه:
«وأویل التیعیّنات علمها بذاتها ،فهـذه الصّـفه تنزُّلهـا مـن الحضـره األحدیّـه
الذاتیّه الّتی ال نعت لها ،إلی الحضره ال احدیّـه الّتـی هـی حضـره األسـماء
والصفات ،وتسمّی الحضره اإللهیّه [،16ص [198
بهنظر میرسد روشن ترین تعبیر یا اقـ ا شـاهد اسـت بـر ایـنکـه ،مقصـ د شـیخ از
«الحضره األولی»« ،أوّل التّعینات» همان م ج دی است که اولین بار از غیب حقیقی صادر
شده که همان «التَعین األوّل» باشد ،و «حضره اإللهیّه» همان «تعـین ثـانی» کـه از آن بـه
«حضره األسماء و الصفاه» هم تعبیر میکنند پس در نتیجـه ،بـا ت جـه بـه ایـن عبـارت
می ت ان گفت« ،تعین اول» یکی از دغدغههای فکری ابنعربی ب ده ول بهصراحت نامی از
آن نبرده است ودر دایرۀ تبیین مفاهیم وتفسیر اصطنحات حقایق بهط ر مسـتقل بـدان
ننگریسته است ،چنانکه با دقت بیشتر معل م میش د آنوه ارائه کرده نیز ،هرایف فنـی و
فلسفی تعریف ق نی ی و دیگران را ندارد الحمد لله رب العالمین
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[ )1362( ، ---------- ]38رساله النص ص ،تصحیح :سیدجنلالدین آشتیانی ،تهـران،
مرکز نشر دانشگاهی
[ ]39کاپلست ن ،فردریک )1388( ،واحد در ادیان ،ترجمه سیدمحم دی سف ثـانی ،قـم
انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
[ ]40میرداماد حسینی ،محمـدباقر )2536( ،کتـاب القبسـات ،تهـران ،مرکـز مطالعـات
اسنمی دانشگاه مک گیل و انتشارات دانشگاه تهران
[ ]41یزدانپناه ،سیدیدهللا )1390( ،مبانی و اُص ل عرفان نظری ،قم ،مخسسه آم زشـی
پهوهشی امام خمینی

