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Abstract
In Ibn Arabi's view, which has an Ash'arite theological basis, it does not give
any role to man and natural causes in the world system; And this is because
of his belief in algebra. Allameh Tabataba'i has a Shiite view and for natural
causes, not only did he not consider it roleless, but he also considered it a
longitudinal role, and the longitudinal role is not algebra, and what is algebra
is a transverse role; Therefore, wind, rain, and the like are natural causes that
play the role of agents in the system of the universe and have no
contradiction with monotheism. But Allameh Tabataba'i interprets
monotheistic verses in the same way that he considers natural causes as
longitudinal causes and considers them exactly in accordance with
monotheism and is not opposed to the issue of monotheism. In this research,
consciously or unconsciously, these two scientists, according to the influence
of their theological principles, have adopted such two different methods for a
subject. This article has studied the written works of Allameh Tabataba'i and
Ibn Arabi in a library-documentary manner and has summarized the contents
in the form of a partial comparative method according to the theological
principles of relating natural causes to monotheistic verses.
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طباطبائی و ابن عربی
محمد شعبانپور ششپلی
فردین دارابی



استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف
اسالمی دانشگاه علّامه طباطبائی ،تهران ،ایران

تاریخ ارسال0011/01/01 :

مبانی کالمی ربط علل طبیعی با آیات توحیدی از دیدگاه عالمه

مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف
اسالمی دانشگاه علّامه طباطبائی ،تهران ،ایران

در دیدگاه ابن عربی که مبنای کالمی اشعری دارد ،هیچ نقشی برای انسان و علل طبیعی در نظام عالم قائل
نیست؛ و این به دلیل اعتقاد وی به جبر است .عالمه طباطبائی دیدگاه شیعه دارد و برای علل طبیعی نهتنها بی
نقش در نظر نمیگرفت ،بلکه نقش طولی در نظر میگیرد و نقش طولی جبر نیست و آنچه جبر است نقش

تاریخ پذیرش0010/10/11 :

چکیده

عرضی است؛ بنابراین باد و باران و امثال این علل طبیعیاند که نقش کارگزاری در نظام عالم دارند و هیچ
منافاتی با توحید ندارد ،ظاهراً ابن عربی آیات توحیدی را مقدم میدارد و این علل طبیعی را کنار
میگذارد؛ اما عالمه طباطبائی آیات توحیدی را همانطور معنا میکند که علل طبیعی را بهعنوان علل طولی
این دو دانشمند طبق تأثیرپذیری از مبانی کالمی که برای خود دارند اینگونه دو روش متفاوت در قبال
یک موضوع را اختیار کردهاند .این مقاله به شیوه کتابخانه-اسنادی به مطالعه آثار نگاشته شده عالمه
طباطبائی و ابن عربی و بهصورت روش کار تطبیقی جزئی با توجه به مبانی کالمی ربط علل طبیعی با آیات
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میداند و دقیقاً مطابق با توحید میداند و مخالف با مسئله توحید نیست .در این پژوهش آگاهانه یا ناآگاهانه

توحیدی به جمعبندی مطالب پرداخته است.

 نویسنده مسئولfardindarabi@atu.ac.ir :

eISSN: 2538-2012

کلیدواژهها :علل طبیعی ،توحید افعالی ،مبانی کالمی ،عالمه طباطبائی ،ابن عربی.
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 .0مقدمه و طرح مسأله
وجود و اثر پدیدهها و قوانین حاکم بر جهان طبیعت ،بیشک همه از آفریدههای خداوند

است تا جایی که « َو َما ت َْسقُطُ ِم ْن َو َرقَ ٍة إِ اَّل يَ ْعلَ ُم َها»؛ (انعام )95 :هیچ برگى فرو نمیافتد مگر
اینکه آن را میداند این کار تحت اراده اوست؛ اما در دیدگاهی دیگر اراده خداوند بر این
تعلق گرفته که پدیدهها براساس سلسلهمراتب علّی و معلولی و از راه اسباب طبیعی
حابًا فَ َيبْ ُسطُ ُه»؛ (روم)84 :؛ بادها را مىفرستد و ابرى
ري َس َ
اح فَتُ ِث ُ
تأثیرگذار باشند؛ «يُ ْر ِس ُل ال ِّريَ َ
برمىانگیزد و آن را در آسمان مىگستراند .این دیدگاهها ریشه قرآنی دارد و به فهم و
برداشت مفسر بر میگردد که که بر اساس مبانی کالمی که دارد چگونه تفسیر آیات را
انجام دهد .بنابراین دیدگاه علّامه طباطبائی با این عربی در این موضوع متفاوت است و این
تفاوت در نوع تفسیری که ارائه میدهند تأثیرگذار است.
رابطه دو یا چند موجود در جهان هستی از دو حال خارج نیست؛ یا برخی از آنها
علت هستیبخش برخی دیگرند و یا برخی از آنها علت هستیبخش برخی دیگر نیستند.
در فرض اول رابطه بین علل طبیعی با آیات توحیدی آنها را «طولی» و در فرض دوم رابطه
آنها را «عرضی» مینامند .این دو نظریه متفاوت از سوی علّامه طباطبائی و این عربی
پیرامون موضوع موردبحث اتخاذ شدهاست .سید علی قاضی طباطبائی پیرامون شخصیت
ابن عربی میگوید :بعد از مقام عصمت و امامت در میان رعیت احدی در معارف عرفانی و
حقایق نفسانی در حد محییالدین عربی نیست و کسی به او نمیرسد (هاشمیان ،بیتا)23 :
و نیز میفرمود که :مالصدرا هرچه دارد از محییالدین دارد و در کنار سفره او نشسته-
است(ر.ک؛ طیار مراغی .)87 :721 ،شهید مطهری در شرح منظومه به نقل از علّامه
طباطبائی در مورد ابن عربی میگوید« :در اسالم هیچکس نتوانسته است یک سطر مانند
محییالدین بیاورد»(مطهری .)325 :7252 ،آیتاهلل حسنزاده آملی میگوید« :فصوص و
فتوحات را باید از کرامات خاص به او دانست ذلک فضل اهلل یوتیه من یشاء» (بدیعی،
 )7248آیتاهلل جوادی آملی میگوید« :محییالدین در بین معاریف اهل عرفان بیهمتا و
در عمودین زمان خویش (گذشته تاکنون) بینظیر میباشد ...بسیاری از مبانی حکمت
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متعالیه وامدار عرفانی است که ابن عربی پایهگذار نامدار آن میباشد»(جوادی آملی،
 .)14 :7214بنابراین اگر به نقد و بررسی مبانی کالمی ربط علل طبیعی با آیات توحیدی از
دیدگاه این دو دانشمند مسلمان میپردازیم صرفاً کار علمی است و نیت خدشه به
شخصیت و جایگاه آنان را نداریم.
با توجه به آیاتی که اشاره شد و در قرآن کریم از این نمونهها فراوان به چشم
میخورد در ادامه به آیاتی که در آنها تأثیر علل طبیعى و مادى ذکرشده اشاره میکنیم،
سپس توحید در دیدگاه ابن عربی و علّامه طباطبائی را موردبررسی قرار میدهیم و در
خاتمه به تبیین جایگاه علل طبیعی در نظر ابن عربی و علّامه طباطبائی میپردازیم که این دو
اندیشمند بزرگ اسالمی بر اساس کدام مبانی به چنین نظریاتی دست یافتهاند.

 .2پیشینۀ پژوهش
در موضوع تبیین علل طبیعی با آیات قرآن کریم تاکنون آثاری به رشته تحریر در
آمدهاست .برخی از این آثار عبارتاند از :طبیعی بودن انواع و قوانین طبیعت نوشته کیوان
الستی و امیرحسین کرباسیزاده؛ رابطه خدا با نظام هستی از دیدگاه حکیم سهروردی
معرفی و نقد نوشته علیمحمد ساجدی؛ ارادۀ خدا از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی،
مالصدرا و علّامه طباطبائی نوشته آرمین منصوری و علی اله بداشتی؛ اراده خدا نسبت به
افعال انسان از منظر فخر رازی و طبرسی نوشته حسن نقی زاده و اکرم ده پهلوان؛
صدرالمتألهین شیرازی و نحوه فاعلیت حقتعالی در نظام آفرینش :رابطه خدا با جهان از
نظر صدرای شیرازی نوشته علیمحمد ساجدی؛ اراده الهی از دیدگاه علّامهطباطبائی و امام
خمینی نوشته حدیثه عسگری؛ اراده خدا جلّ جالله از دیدگاه فیلسوفان ،متکلمان و
محدثان نوشته علی اهلل بداشتی؛ نقش و تأثیر علل و عوامل فرامادی در بالیای طبیعی نوشته
قاسم ترخان؛ فاعلیّت خداوند در معجزات نوشته علی ربانی گلپایگانی .آثار دیگری هم
نزدیک به این موضوعات کار شدهاست ،اما اوالً موضوع از نظر افعال انسان با اراده الهی
بیشتر کار شدهاست و ثانیاً پدیدهها و عوامل طبیعی هم اگر کار شده از نظرات مفسران
دیگر بهره گرفتهاند و در زمینه مبانی کالمی ربط علل طبیعی با آیات توحیدی با محوریت
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علّامه طباطبائی و ابن عربی ،تاکنون پژوهش مستقلی انجام نپذیرفته و نوآوری پژوهش
حاضر ازاینجهت است.

 .6روش پژوهش
نگارندگان این مقاله با شیوه کتابخانه-اسنادی آثار نگاشته شده علّامه طباطبائی و ابن عربی
را بررسی کردهاند و بهصورت روش کار تطبیقی جزئی با توجه به مبانی کالمی ربط علل
طبیعی با آیات توحیدی به جمعبندی مطالب پرداختهاند .در این میان مراجعه به مستندات
خارج از کتاب و موضوع اصلی پژوهش بهمنظور استفاده از آنها در بحثها انجامشده
است .درنهایت با تطبیق یافتهها در کنار هم به نتایجی دستیافتهاند که در قسمت
نتیجهگیری بهصورت مبسوط بیانشده است.

 .9یافتهها
علتی که معلول از آن پدید میآید ،علت فاعلی است که خود دو اصطالح دارد :یکی
علت فاعلی طبیعی و دیگری علت فاعلی الهی که منظور از آن موجودی است که موجود
را پدید میآورَد و به آن از عدم ،هستی میبخشد .در رابطه علت هستیبخش و معلول
گفتهشده که تنها دو واقعیت در کار است :علت؛ که واقعیتی مستقل است و مُفیضِ وجود
معلول و ایجادکننده آن است .معلول؛ که هیچ استقاللی ندارد و کار و فعلِ فاعل است و
ازاینرو هویتی جز جعل و تعلق ندارد؛ و وجود آن همان ایجاد و کارِ علت است(ر.ک؛
سبحانی و محمدرضایی )۸4 :7241 ،یکی از پرسشهای اساسی در باب علیت ،چگونگی
پیوند معلول و علت فاعلی است؛ به عبارت دیگر ،اینکه گفته میشود علت به معلول وجود
میدهد ،به چه معناست؟ آیا علت وجود را از جایی برداشته و به معلول ارائه میکند .در
زمینه رابطه بین علت و معلول چند موضوع باید موردبررسی قرار گیرد تا مطلب روشنتر
شود .در این زمینه چهار مؤلفه وجود دارد(ر.ک؛ طباطبائی و مطهری ،7241 ،ج :)772 :2
اولین مؤلفه (علت) :وجوددهنده یا علت هستیبخش که وجودی مستقل و ناوابسته به
دیگر مؤلفهها است؛ بنابراین ،وجود آن نهتنها هیچ مشکلی ندارد ،بلکه امری ضروری و
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الزم است و بدون آن هیچ حادثهای رخ نخواهد داد.
دومین مؤلفه (معلول) :معلول هرگز نمیتواند وجودی جدا از شیء باشد(وجود،
واقعیت)؛ زیرا اگر معلول گسسته از وجودی که از علت دریافت میدارد ،دارای وجود و
واقعیت باشد ،خُلف فرض و تناقض الزم میآید؛ زیرا فرض این است که معلول وجود
خود را از علت دریافت میکند ،درحالیکه اگر معلول واقعیتی غیر ازآنچه از علت
دریافت میکند دارا باشد ،پس بدون دریافت وجود از علت ،موجود است و این دقیقاً به
معنای آن است که معلول آن نیست و چنین چیزی تناقض و محال است.
سومین مؤلفه (شیء دادهشده؛ وجود ،واقعیت معلول) :هرگز نمیتواند مستقل از
عنصر چهارم (وجود دادن؛ ایجاد) باشد؛ زیرا اگر واقعیت دادهشده هویتی جدا از عمل
دادن (ایجاد) داشته باشد ،الزمهاش آن است که علت با آن واقعیت مستقل ،اضافه و ارتباط
برقرار کند و آن را بردارد و به معلول بدهد .چنین فرضی مستلزم این است که برای گیرنده
(معلول) نیز واقعیتی مستقل فرض کنیم که محال است؛ بنابراین با کنار هم نهادن این
مقدمات بهخوبی روشن میشود که واقعیت معلول چیزی جز ایجاد نیست و در رابطه علت
و معلول ،گیرنده و شیء دادهشده و عملِ دادن ،یکی بیش نیست که بر اساس اختالف
زاویه نگرش و اعتبارات ذهنی ،با تعابیر گوناگون از آن یاد میشود.
چهارمین مؤلفه (ایجاد)؛ نیز هیچ استقاللی ندارد ،زیرا ایجاد ،فعل و کار فاعل است و
هر فعلی قائم به فاعل ،بلکه عین ربط و تعلق به آن است و بدون آن هیچ حقیقتی ندارد؛
بنابراین تا اینجا آنچه هست علت است و فعل او و دیگر هیچ.
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دومین مؤلفه

سومین مؤلفه

(معلول)

( وجود)

اولین مؤلفه
(علت)

چهارمین مؤلفه
پیوند معلول و
علت فاعلی

(ایجاد)

شکل  .0رابطه بین علت و معلول

عملِ گرفتن نیز به لحاظ آنکه فعل است هیچگونه استقالل وجودی ندارد و قوام آن به
وجود و کنش فاعل است .از طرف دیگر ،چنانکه گذشت ،وجود گیرنده (معلول) نیز
هیچگونه استقاللِ وجود نداشت؛ بنابراین ،وجود گرفتن به معنای صدور نوعی فعل از
معلول نیز بیمعناست ،زیرا الزمه آن وجود معلول در مرحله پیش از اخذ وجود است؛
بنابراین ،وجود گرفتنِ معلول معنایی جز تحقق عینی آنکه همان افاضه و ایجاد علت است،
نیست .بر اساس این مطالب آیات قرآن گواهى مىدهند که موجود طبیعى هم تأثیرپذیر
است و هم تأثیرگذار ،مهم این است که آیات مربوط به تأثیرگذاری موجود مادى و طبیعی
را منعکس کنیم ،این مطلب در آیات یادشده در زیر بهروشنی وارد شده است.

 .0-9تأثیر علل طبیعى و مادى در آیات قرآن
در دیدگاه ابن عربی معلول ،صورت علت و ظاهر آن است و برای علت ،شأن حقیقی و
باطنی قائل میباشد و این دیدگاه برخالف نظر صدرالمتألهین است که در تحلیل معلول،
آن را عینالربط به علت قلمداد میکند و وجود حقیقی را از آن سلب میکند و کماالت
معلول را به علت منتسب میداند و بر خالی بودن معلول از جمیعصور و استعداد محض
بودن آن تأکید می کند ،اما صراحت در نفی انتساب وجود مستقل به آن ندارد(ر.ک؛ ابن
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عربی.)57 :7241،
ازنظر علّامه طباطبائی علت داخلی درواقع علت است و عوامل طبیعی خود قسمتی از
تحقق هستند که با معلول متحد میشوند و در ضمن وجود آن باقی و قرار دارند و ازاینرو
به آن «علت قوام» نیز لقب دادهاند .در مقابل ،علت خارجی ،علتی است که وجود آن بیرون
از وجود معلول است که ناظر به دو قسم فاعل و غایت است(ر.ک؛ طباطبائی)2۸ :7245 ،
اما از سویی دیگر ،ابن عربی در فتوحات مکیه ،با این تلقی که انتساب علیت به ذات باری،
مستلزم توقف او بر معلوالتش میشود ،علیت الهی را انکار میکند و صرفاً امکان پذیرش
اضافات را برای ذات الوهی امکانپذیر میداند؛ «مَن وَجَبَ لَه الکَمال الذّاتی و الغَنی
الذّاتی ،ال یکون علّة لشیء .النه کونه علّة ،توقفه علی المعلولِ و الذات منزهة عن التوقف
علی شیء :فکونها علّة محال .لکن االلوهة تقبل االضافات» (ابن عربی ،7352 ،ج .)83 :7
آیتاهلل جوادی آملی در جمع بین این دو نظر آوردهاند« :باوجودآنکه عرفا منکر
اصل علیت به معنای فلسفی آن هستند ولی برای انس پیروان عقل با معارف شهودی ،در
عرفان نظری از مبادی برهانی و اصطالح حکما فاصله نمیگیرند .ازاینرو ،در تبیین فیض و
مصونیت آن از کثرت ،از قاعده الواحد با تعبیر رایج آنکه صدور است ،استفاده میکنند.
البته برای حفظ محور اصلی عرفان ،عنوان ظهور را ازنظر دور نمیدارند» (جوادی آملی،
 ،721۸ج .)891 :3
برای روشن شدن موضوع و بررسی مصداقی این دیدگاهها آیاتی از قرآن را
آوردهایم تا مطلب روشن و واضح شود و اینکه این مبانی کالمی و پیشفرضهای
اندیشهای چه میزان بر تفسیر آیات تأثیر گذاشتهاست.

ت ِم ْن ك ُِّل َز ْوج
الفَ ...« :وتَ َرى األَ ْر َ
ت َوأَنْبَتَ ْ
ض ها ِم َد ًة فَ ِإذا أَنْ َزلْنا َعلَيْ َها الْام َء ا ْهتَ ازتْ َو َربَ ْ

بَهيج»(حج)9 ،؛ و زمین را خشکیده مىبینى ولى چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش
درمىآید و نمو مىکند و از هر نوع رستنیهاى نیکو مىرویاند .در این آیه رابطه آب با
حرکت و رویش گیاه و تأثیرگذاری آب در پرورش گیاهان ،بهروشنی وارد شدهاست .در
ذیل این آیه علّامه طباطبائی میفرماید« :زمین در رویاندن گیاهان و رشد دادن آنها ،اثرى
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دارد نظیر اثر رحم در رویاندن فرزند که آن را از خاک گرفته به صورت نطفه ،و سپس
علقه ،آن گاه مضغه ،آن گاه انسانى زنده در مىآورد» (طباطبائی ،72۸2 ،ج .)841 :78
همچنین در آیه (لقمان)71:؛ میفرماید :و از آسمان آبى فرو فرستادیم و از هر نوع گیاه
نیکو در آن رویانیدیم .در این آیه به تأثیر آب در رویش گیاهان تصریح شدهاست.
ب :قرآن آنجا که میخواهد ارزش انفاق را بیان کند آن را به رویش سنبلهها از دانه

ِف َسبِيلِ اللا ِه كَ َمثَلِ َح اب ٍة
ين يُ ْن ِفقُونَ أَ ْم َوالَ ُه ْم ِ
گیاهان تشبیه نموده و چنین میفرمایدَ « :مث َُل ال ِاذ َ
ف لِ َم ْن يَشَ ا ُء َواللا ُه َو ِ
اس ٌع َعلِي ٌم» (بقره:
ِف ك ُِّل ُس ْنبُلَ ٍة ِمائَ ُة َحبا ٍة َواللا ُه يُضَ ا ِع ُ
أَنْبَتَ ْ
ت َس ْب َع َسنَاب َِل ِ

)3۸7؛ اموال کسانى که در راه خدا انفاق میکنند مانند دانهای است که هفت سنبل را
میرویاند و در هر یک از این سنبل ها ،هفت دانه وجود دارد و خداوند براى هرکس که
بخواهد افزایش میدهد و خدا داراى قدرت گسترده و دانا است .در این آیه ،رویش دانهها
را به «حبه» نسبت داده و میگوید« :أَنبتت» یعنی «حبه» توان تبدیل به چنین سنبلها را دارد
(رویاندن گیاه) همچنین فرموده خداوند« :إِنَّما مَثَلُ الْحَیاۀِ الدُّنْیا کَماءٍ أَنْزَلْناهُ» (یونس)38 :
که در آیه شریفه زندگى دنیا به گیاهانى که به وسیله باران مىرویند مثل زده شده است.
(طباطبائی ،72۸2 ،ج  .)953 :3اما از نظر ابن عربی «ال تسند الفعل إلى إرادتک بل إلى إرادۀ
اللّه ،فتکون فاعال به و مشیئته» (ابن عربى ،7833 ،ج )812 :7و هر آنچه هست همه اراده
خداوند است و نه تنها اراده بلکه فعل را هم به خداوند انتساب میدهد.
ج :روشنترین آیهای که به اثرپذیری و تأثیرگذاری میان پدیدههای طبیعى تصریح

الس َام ِء
حا ًبا فَ َي ْب ُسطُ ُه ِ
ِف ا
ري َس َ
اح فَتُ ِث ُ
میکند آیه یادشده در زیر میباشد« :اللا ُه ال ِاذي يُ ْر ِس ُل ال ِّريَ َ
اب ِب ِه َم ْن يَشَ ا ُء ِم ْن ِع َبا ِد ِه ِإذَا
كَ ْي َ
ََتى الْ َود َْق يَ ْ
ف يَشَ ا ُء َويَ ْ
خ ُر ُج ِم ْن ِخ ََللِ ِه فَ ِإذَا أَ َص َ
ج َعلُ ُه كِ َسفًا ف َ َ

شونَ » (روم)84 :؛ خدا همان کسى است که بادها را مىفرستد و ابرى برمىانگیزد
ُه ْم يَ ْستَبْ ِ ُ
و آن را در آسمان -هرگونه بخواهد -مىگستراند و انبوهش مىگرداند ،پس مىبینى باران
از البالى آن بیرون مى آید؛ و چون آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد ،رسانید ،به
ناگاه آنان شادمانى مىکنند .این آیه آشکارا به اصل سببیت در پدیدههای طبیعى گواهى
میدهد زیرا آمدن باران را به عواملى مختلف همچون .7 :وزش باد .3 ،حرکت ابرها .2 ،به
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هم پیوستگى آنها ،نسبت میدهد .بنابراین هر یک بهنوبه خود در آمدن باران که یک
پدیده طبیعى است مؤثر میباشد .علّامه طباطبائی در ذیل آیه میفرماید« :مراد از رحمت
خدا بارانى است که از ابرها فرو مىریزد ،ابرهایى که به وسیله بادها گسترش یافته ،و آثار
آن عبارت است از هر چیزى که بر آمدن باران مترتب شود ،چون گیاه و درخت و میوه،
که در عین اینکه آثار بارانند آثار حیات یافتن زمین بعد از مردنش نیز هستند» (طباطبائی،
 ،7218ج  )218 :7۸این آیات به تأثیرگذارى امورى طبیعى گواهى داده آیات دیگرى نیز
به تأثیرگذارى انسان در فعل خود شهادت میدهند به گواه اینکه در قسمتى از آیات ،عمل
را به خود انسان نسبت میدهد اما چون در این پژوهش به مبانی کالمی ربط علل طبیعی با
آیات توحیدی میپردازیم از آنها صرفنظر میکنیم .اما در دیدگاه ابن عربی کار به
جایی میرسد که اگر کسی این امورات را از غیر اراده الهی بداند در حقیقت مشرک
است؛ «و لو علموا أن كل يشء َّل يقع اإَّل بإرادة اللاه ملا بقوا مشكني ( .»...ابن عربى،7833 ،
ج.)372 :7
در قرآن کریم در برخی موارد مطالبی میخوانیم که در آن چنین گفتهاستَ « :و ُه َو
الس َام ِء َما ًء طَ ُهو ًرا» (فرقان )84 :و اوست
شا بَ ْ َ
ني يَد ْ
َي َر ْح َم ِت ِه َوأَنْ َزلْ َنا ِم َن ا
ال ِاذي أَ ْر َس َل ال ِّريَ َ
اح بُ ْ ً
که بادها را پیشاپیش [بار ان] رحمتش به عنوان مژده دهنده باران فرستاد ،و از آسمان آبی
ب َوال ان َوى» (انعام .)59 :بی تردید
پاک و پاک کننده نازل کردیم .همچنین «إِنا اللا َه فَالِ ُق الْ َ
ح ِّ

خدا شکافنده دانه و هسته است و بسیاری از آیات دیگر که به نوعی در مقابل آیات قبلی
است و نقش فاعلی را برای خداوند قائل است.
در جهان آفرینش انسان و دیگر موجودات طبیعى که بخشى از هستى را تشکیل
میدهند هرکدام مبدأ یک سلسله آثار و خواص ویژه میباشند و نسبت این موجودات به
این آثار ،از قبیل نسبت فاعل به فعل و علت به معلول است ولى همه این مؤثرها و اثرها،
فاعلها و فعلها با اعتراف به وجود رابطه و علیت و معلولیت میان آنها ،قائم به وجود خدا
بوده و رشته علیت به آنجا منتهى میگردد؛ بنابراین فعل هر موجودى اعم از طبیعى و
غیرطبیعی را میتوان هم به خدا نسبت داد و هم به فاعل طبیعى ،مثالً رویش گیاهان هم کار
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اشعه خورشید و آب زالل است که بهپای درخت ریخته میشود و هم فعل خدا ،امّا فعل
فاعل طبیعى است براى اینکه اسباب طبیعى تأثیر مستقیم روى «رویش» گیاه دارند ،امّا فعل
خداست براى اینکه نظام علت و معلول به خدا منتهى میگردد و جهان با آنچه که درون او
هست از فاعل و فعل همه قائم به او بوده است؛ بنابراین نباید توحید در خالقیت را مزاحم
در تأثیرگذاری موجود بدانیم از این بیان نتیجه میگیریم که حصر خالقیت در خدا مایه
جبر نیست ،زیرا اگر مفاد آن اعتقاد به یک فاعل و انکار دیگر فاعلهای تبعى بود در این
صورت چنین توهمى جا داشت ولى هرگاه جهان هستى بر اساس علل و معالیل و اسباب و
مسببات استوارشده که سرانجام به واجبالوجود منتهى میگردد یک چنین تفسیر مالزم با
جبر نیست بلکه تابع کیفیت تأثیرگذاری فاعل میباشد ،هرگاه تأثیرگذار فاقد علم ،شعور،
اراده و اختیار باشد قهراً فعل او توأم با جبر خواهد بود و امّا اگر فاعل داراى علم و شعور و
اختیار اراده باشد در این صورت فاعلیت او در عین قیام به خدا ،از روى اراده و اختیار
خواهد بود.

آیاتى که میگویدَ « :ه ْل ِم ْن خالِق غَري اللاه» (فاطر )2 :ناظر به خالق اصیل مستقل و

قائمبهذات است و یک چنین خالقیت منحصر به اوست درحالیکه خالقیت و فاعلیت دیگر
موجودات قائم به نفس نبود و قائم به خدا میباشند و بهصورت ظلّى و تبعى ،تأثیر
میگذارند؛ و از این بیان ،مفاد توحید افعالى نیز روشن گردیده و مفهوم آن این است که
مؤثر اصل و هستیبخش حقیقى و علت قائم به نفس یکى بیش نیست و تأثیرگذاری دیگر
اسباب و علل در پرتو قدرت و اراده و خواست او صورت میپذیرد و به یک معنى مؤثرى
جز خدا نیست ،اگر مقصود ،مؤثر مستقل و قائم به نفس باشد و به معنى دیگر ،مؤثر جز او
هست امّا مقصود مؤثر به نحو تبعى و ظلى و قائم به او باشد.

 .2-9توحید در دیدگاه ابنعربی و علّامه طباطبائی
نظریات ابن عربی درباره توحید ،به شکلهای گوناگون و در همبستگی با مسائل گوناگون
در نوشتههایش پراکنده است .هر یک از نظریات ،در پیوند با مسائل ویژه آن ،دارای
جنبههایی است که پرداختن به آنها و تحلیل هر یک از آنها بررسی خاصی را طلب
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میکند .در این میان ،مسئله ربط علل طبیعی با آیات توحیدی نزد ابن عربی هنگامی پیچیده
و دشوار میشود که آن را در پیوند با بینش بنیادی «وحدت وجودیِ» او مالحظه کنیم،
زیرا ،ابن عربی در نوشتههایش از جنبههای گوناگونی به مسئله توحید میپردازد.
ابن عربی نخست به تعریف توحید و سپس تحلیل آن میپردازد و میگوید :توحید
کوششی است برای حصول آگاهی در نفس انسان جویا به اینکه خدایی که وی را به
وجود آورده« ،یکی»است و در الوهیت خود شریک ندارد« .وحدت» (یکی بودن) صفت
حق است و نام مشتق از آن «احد و واحد» (یکتا و یکی) است ،اما «وحدانیت» قیام وحدت
به واحد است ،بدان سان که نمیتوان آن را جز به قیام واحد تعقل کرد و اگر هم نسبتی
باشد ،همانا نسبت تنزیه است(ر.ک؛ ابن عربی ،7352 ،ج .)888 :3
اما علّامه طباطبائی خداوند را واحد میداند اما مراد وی از وحدت ،وحدت عددی،
جنسی و نوعی نیست ،بلکه وحدت حقه حقیقی است که این وحدت با کثرت ممکنات
قابلجمع است .در قرآن وحدت عددیه نفی میشود چراکه الزمه وحدت عددیه،
محدودیت و مقدوریت است (طباطبائی ،7244 ،ص 19؛ طباطبائی ،72۸2 ،ج )797 :77

برخی از شواهد قرانی بر این مسئله عبارتاند ازُ « :ه َو ال ِ
ْواح ُد الْ َق اها ُر» (رعد« )7۸ ،ق ُْل إَِّنا َا أَنَا

نذ ٌر َو َما ِم ْن إِلَ ٍه إِ اَّل اللا ُه الْ َو ِ
ُم ِ
اح ُد الْ َق اها ُر» (ص )۸9 :طبق معنای واحد و قهار و اینکه این دو،

در آیات قرآن در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند ،روشن میشود که خدای متعال از انحاء و
اقسام وحدت منزه است ،پس وحدت خداوند عددی نیست .خداوند میفرماید« :لَ ْو كَا َن

ِام آلِ َه ٌة ِإ اَّل اللا ُه لَف ََس َدتَا» (انبیاء)33 :؛ اگر در آسمان و زمین معبودانی جز خدا بود
ِفيه َ
بیتردید آن دو تباه میشد .این معنای توحید است ،مانند تجرید و تفرید که در تالش برای
نشان دادن انفراد است و اگر هم به موصوف نسبت داده شود« ،موصوفُ به» فرد یا منفرد،
نامیده میشود« .توحید» نسبت فعلی است از «موحد» که یکی بودن خدا ،در نفس عالم به
آن حاصل میشود .در این گفته ،صالح که همانا بقاء جهان و وجود آن است ،یافت
میشود و داللت بر این دارد که اگر ایجادکننده جهان یکی نمیبود ،وجود جهان درست
ل خود خداست در جهان بر یکتایی او و با دلیل عقلی نیز مطابق است .اگر
نمیآمد .این دلی ِ
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دلیل قویتری ،جز این یافت میشد ،خدا خود آن دلیل را برای ما میآورد ،درحالیکه
چنین نکرده است.
درحالیکه ابن عربی میگوید که سخن درباره توحید خدا ،از لحاظ اله بودن او ،فرع
بر اثبات وجود اوست ،اما اثبات وجودش بهضرورت عقل ،بر پایه وجود ترجیح «ممکن»
به یکی از دو حکم ،ادراک میشود (ر.ک؛ ابن عربی ،7352 ،ج  .)973 :3منظور ابن عربی
این است که باید کسی باشد که وجود عینی ممکن را بر امکان محض آن ترجیح دهد و
آن را از حالت امکان محض بیرون آورد و بهاصطالح خود ابن عربی ،جامه وجود معین بر
آن بپوشاند.
علّامه طباطبائی در مورد توحید افعالی با دو روش عقلی و نقلی به اثبات آن
میپردازد .استدالل علّامه بر این است که «ماهیت ذاتاً به وجود و عدم نسبت تساوی دارد
برای وجود یافتن نیازمند مرجحی خارج از ذات است .رابطه علیت امری اصیل و عینی
است اما ماهیت امری اعتباری است ،بنابراین ذات وجود معلول عین نیاز به علت است که
همین دلیل غیرمستقل و قایم به علت است ،بنابراین جهان معلول است و علت باید
واجبالوجود باشد ،چون سلسله علت و معلولهای عالم به واجب میرسد (ر.ک؛
طباطبائی )317 :7833 ،درواقع همه هستی معلول واجب است ،پس مؤثر حقیقی فقط
واجب است.

 .6-9جایگاه علل طبیعی در نظر ابن عربی و علّامه طباطبائی
بر اسـاس اصـل سـنخیت هرگونه تأثیر و فعل و انفعالی در عالم مادی میبایست با علیت و
ســببیت مادی انجام گیرد و مجرد محض نمیتواند در عالم ماده علت مباشــر واقع شـود.
اندیشـمندان فراوانی به این نکته توجه کرده و آن را مورد تأکید قرار دادهاند(ر.ک؛
الهیجی228 :7242،؛ خمینى28 :7241،؛ مطهری7 ،7248 ،ج ،صص255-871؛ جوادی
آملی733 : 7218،؛ سـبحانی ،7873 ،ج  )1۸ :2برای نمونه صدرالمتألهین با رد اسـتناد
مستقیم افعال طبیعی و جزئی به خداوند که مختار اشاعره است ،در تحلیل آن به عدم
سـنخیت مجرد با ماده اشـاره میکند (مالصـدرا ،7547 ،ج  )775 :4و فاعل مباشر افعال
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طبیعی را قوای جسمانی ذکر میکند.
علّامه طباطبائی نیز بر این عقیده اســـت و میگوید :معقول نیســـت معلولى طبیعى
علت طبیعى نداشـته باشـد؛ لذا اگر از طریق معجزه درخت خشـکى سـبز و بارور شد،
ازآنجهت که موجودى اســت طبیعى ،باید علتى طبیعى داشـــته باشــد ،چه ما آن علت را
ج َع ْل لَ ُه
بشـناسـیم و چه نشـناسـیم .وی با استفاده از سوره طالق آیه  3و َ « 2و َم ْن يَتاقِ اللا َه يَ ْ
ب َو َم ْن يَتَ َوك ْال َع ََل اللا ِه فَ ُه َو َح ْسبُ ُه إِنا اللا َه بَالِ ُغ أَ ْم ِر ِه قَ ْد
َم ْ
خ َر ًجا * َويَ ْر ُزقْ ُه ِم ْن َحيْثُ ََّل يَ ْ
حتَ ِس ُ

يش ٍء قَ ْد ًرا» میفرماید :امور خارقالعاده چه در ناحیه شـــرور ،مانند سـحر و
َج َع َل اللا ُه لِك ُِّل َ ْ

کهانت و چه در ناحیه خیرات ،مانند اسـتجابت دعا و امثال آن و چه معجزات ،مسـتند به
اسـباب طبیعى عادى نیستند ،بلکه مستند به اسباب طبیعى غیرعادیاند؛ یعنى اسبابى که براى
عموم قابللمس نیست و آن اسباب طبیعى غیرعادی نیز مقارن با سبب حقیقى و باطنى و در
آخر مسـتند به اذن و اراده خدا هسـتند و تفاوتى که میان سـحر و کهـانـت ازیکطرف و
اســـتجابت دعا و کرامات اولیا و معجزات انبیا از طرفى دیگر هسـت ،این اسـت که در
اولى اسباب مغلوب میشوند ولى در دو قسم اخیر نمیشوند(ر.ک؛ طباطبائی ،72۸2 ،ج :7
.)1۸
اما ابن عربی خدا را «علت» چیزی نمیشمارد و میگوید جز خدا ،فاعلی در هستی
نیست و فعل تنها از آنِ خداست .وی فعل حق را با مشارکت سببها ،نفی میکند.
همچنین ،صدور موجودات را از خدا ،آنگونه که نزد فیلسوفان نوافالطونی 7و پیروان
مسلمان ایشان ،یافت میشود ،نفی کردهاست .شعرانی از وی نقل میکند که درباره خدا
نمیتوان گفت که جهان صادر از اوست ،مگر بهحکم مَجاز نه حقیقت .این ازآنروست
که لفظ «صدور» در شرع نیامده است (ر.ک؛ ابن عربی ،7352 ،ج  .)25 :7درباره خدا باید
گفت که او با سبق علمش به آنها چیزها را به وجود آورده است ،پس از آنکه در
 .7فلسفه نوافالطونی ( ،)Neoplatonismآخرین مکتب فلسفة یونان بود .فلوطین ،فیلسوف یونانی ،شکل قطعی
فلسفه افالطونی نوین را در قرن سوم میالدی به آن بخشید .فلسفه نو افالطونی اساساً دیدگاههای متافیزیکی و شناختی
است .نوعی از وحدت و چندخدایی .در این فلسفه جهان مادی تنها تقلیدی از جهان معنوی یا واحد است(میرزایی،
.)7259
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اعیانشان دارای وجود نبودهاند؛ بنابراین جای شگفتی نیست که ابن عربی نظریه مشهور
«الواحد الیصدر عنه اال الواحد :از یکی جز یکی صادر نمیشود» (همان ،ج  )894 :3را نیز
باطل میداند و در یکجا بهاختصار آن را نفی میکند و میگوید :اگر از شیء دارای عین
ن او .از
یگانه ،آثار گوناگونی پدیدار شود این از حیث پذیرندگان است ،نه از حیث عی ِ
اینجاست که اگر این مسئله بهدرستی دریافته شود ،گفته فیلسوف باطل میشود که از یکی
جز یکی صادر نمیشود.
با توجه به گفتههای ابن عربی میتوان بیان کرد که علّامه طباطبائی در مورد علل
طبیعی چنین نظری ندارد و ت وجیه فلسـفی آن این اسـت که جهان یک واحد زنده و باشعور
است و نسبت به اعمـال و افعـال بشـــر عکسالعمل دارد و به بیان علّامه طباطبائی نظام عام
جاری در هسـتی ،نظام واحد مرتبط األطراف و متوافق األجزاء اسـت و به سبب این نظام
واحد ،نظامهای خاص جزئی حاکم در تکتک انواع به آن نظام عام واحد مرتبط
میشـوند و این کاشـف از نوعی وحدت بین اجزای جهان اسـت .درنتیجه اسـتقامت و
فساد حال هر یک از اجزا تأثیری در اســتقامت و فســاد حال باقی اجزا دارد و مقتضــای
طبیعت کل ،اقتضای چیزی است که موافق آن طبیعت کل بوده و حال طبیعت کل به سبب
آن مســتقیم شــود و مقاومت در برابر چیزی اســت که برخالف آن طبیعت کل اســت؛
چنانکه بدن تحت نظامی زندگی میکند که طبیعتش آن را اقتضـا کرده و نفسش آن را
انتظام میدهد و هرگاه اختاللی در بعضــی اعضــای فعال بدن پدید آید ،به ســبب آن
اختالل ،نظمهای ســایر اعضــا نیز مختل میشــود و طبیعت بدن در برابر آن مقاومت
کرده ،به عالج آن می پردازد تا حال وی بهبود و نظام طبیعت بدن استقامت یابد ،وگرنه او
را هالک میکند یا طبیعت بدن هالک میشود(ر.ک؛ مالصـــدرا ،7547 ،تعلیقه علّامه
طباطبائی ،ج .)871 :7
سنت اجتماعی جاری در نوع انسانی ،هرچند قوانین عملی اعتباری غیرحقیقی است،
باألخره به حقیقت منتهی میشود؛ پس طبیعت انسـانی بهواسطة فطرت الهی خود برای این
نوع ،غایت و سـعادتی را اقتضا کرده و او را بهسوی سـنن و احکامی که بین او و سعادتش
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واسطه میشود ،هدایت میکند و با عمل به این سـنن و احکام ،حالش اصـالح میشود و
این دین حق است؛ پس دین حق از جهت ارتباط طبیعت انسان و فطرتش با سایر اجزای
هستی ارتباط دارد .درنتیجه فســـاد ســـنت دینی در بین مردم که به ســـبب ظلم و
معصـیت به وجود میآید ،در سایر اجزای هستی و جهان اثر میگذارد و قهراً طبیعت کل و
علل حاکم در سایر اجزا ،برای عالج آن فساد ،در برابر آن فساد مقاومت میکند تا اصـالح
شـود ،وگرنه با دمار و هالک یا نکال برحسب اقتضـا و استعداد که وجود دارد ،آن فســـاد
را مورد تعقیب قرار داده و نابود میکند(همان.)877 ،
در مبانی کالم اشاعره ،اشعریان ایجاد را از سوی خدا ،از جهت قادر بودنش و
اختصاص را از جهت مرید بودنش و احکام را از جهت عالم بودنش ،قرار میدهند ،اما
مرید بودنِ چیزی غیر از قادر بودنِ آن است(ر.ک؛ ابن عربی ،7352 ،ج )83 :7بنا بر گفته
ایشان ،خدا از هر وجهی واحد است ،اما باید گفت که در تعلق عام درست نیست و چگونه
میتواند درست باشد ،درحالیکه ایشان صفات زائد بر ذات را که قائم به اوست ،اثبات
میکنند؟ همچنیناند قائالن به نسَب و اضافات .بدینسان هیچ فرقهای نمیتواند به وحدت
از همه وجوه دست یابد و آنان میان قول به عدمِ وحدت و اعتقاد به آن ،ملزماند .اثبات
وحدانیت تنها در الوهیت است ،یعنی »ال اله اال هو» و این درست است .از سوی دیگر نزد
ابن عربی این استدالل را مییابیم که وحدت در ایجاد ،وجود و موجود ،جز در «ال اله اال
هو» تعقل و بیان نمیشود .این احدیت مرتبه است که همان احدیت کثرت است(.همان).
در پاسخ باید گفت که هرگاه احدیت اطالق شود ،عقالً و نقالً جز در برابر احدیت
مجموع ،یعنی مجموع نسبتها و صفات اطالق نمیشود .هر نسبت و صفتی دارای احدیتی
است که درواقع امر ،بهوسیله آن از غیر آن ممتاز میگردد .سپس ابن عربی میافزاید که
در جهان نادانتر از آنکس نیست که میگوید :از یکی جز یکی صادر نمیشود ،با اعتقاد
ت علت بودنِ چیزی برای چیزی ،خالف معقولیت شیئیت آن است.
وی به علیت و معقولی ِ
نسبتها نیز در شمار وجوهِ جمع است(ر.ک؛ همان ،ج )894 :3باید گفت که عبارات او
دراینباره بهظاهر خالی از اضطراب نیست؛ بدین معنا که گاه عباراتی دارد که حکایت از
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قبول این قاعده میکند و گاه تعابیری میآورد که به بطالن آن تصریح دارد .در یک جای
بیان میکند« :حقتعالی واحد است و از واحد جز واحد صادر نمیشود (ان الحق تعالی
واحد فالیصدر عنه اال واحد) .پس« ،باء» نخستین چیزی است که از حقتعالی صادر شده-
است» (ابن عربی ،7837 ،ج  ،7ص  )258اما درعینحال ،ابن عربی در یکی از آثار خود
بحثی را مطرح میکند درباره اینکه اولین موجودی که خدا آن را اختراع کرده ،جوهری
بسیط ،روحانی و فرد است و بیدرنگ این نکته را میافزاید که اینکه اولین صادر بسیط و
فرد است ،به سبب اراده و اختیار خداست؛ و اگر مشیّت خدا تعلق میگرفت ،موجودات
متعددی را بهیکباره و خلق میکرد (ر.ک؛ ابن عربی ،3113 ،ج)277 :3؛ و این دقیقاً
برخالف ادعای قبلی وی است که میگوید« :الیصدر عن الواحد االّ واحد»؛ و در ادامه
میگوید« :اگر چنین بود ،اراده خدا قاصر و قدرت او ناقص بود؛ زیرا وجود یافتن اشیای
متعدد ،بهیکباره ،لنفسه امری ممکن و غیرممتنع است و هر چیز ممکن ،متعلق قدرت قرار
میگیرد»( .همان) همچنین ،در جای دیگر ،با طرح تمثیل «نقطه و دایره» قاعده «الواحد» را
موردبحث قرار میدهد و آن را باطل میداند(.)3۸
این تمثیل بهطور خالصه اینگونه بیان میشود :در یک دایره مرکز نقطهای منفرد و
واحد است اما از همان نقطه بینهایت شعاع بهسوی محیط دایره خارج میشود .گرچه نقطه
مرکز واحد است و هیچ جنبه دیگری ندارد ،اما درعینحال از همان نقطه بینهایت شعاع
خارج میشوند .مرکز دایره با تمام نقاط دایره در تقابل است ،اما هیچ تعدد یا کثرتی در آن
دیده نمیشود ،چراکه قابل انقسام نیست .ابن عربی با استفاده از این تمثیل معتقد است
خداوند متعال نیز در عین واحد بودن میتواند بینهایت موجود را بهطور آنی صادر کند و
این با قدرت الیزال الهی منافاتی ندارد .او در نهایت چنین نتیجهگیری میکند که :بنابراین
از عین واحدی که در ذات خود متکثر نیست ،کثرت ظهور کرده است ،پس قول آنکسی
که میگوید :الیصدر عن الواحد اال الواحد ،باطل است(ر.ک؛ ابن عربی ،7352 ،ج:7
.)252

اح ُد ََّل یصدر َعنْ ُه إِ اَّل الْ َو ِ
علّامه طباطبائی در این زمینه میگوید« :الْ َو ِ
احد َو ذلک أَن من
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الْ َواجِب أَن یکون بین الْ َعلاة َو َم ْعلُولُ َها سنخیَة ذاتیة لیست بین الْ َو ِ
احد ِمنْ ُه َام َو غیر ْاْل ِخر َو ِإ اَّل
َجاز کون کل شی ء َعلاة لکل شیء َو کل شیء َم ْعلُوَّل لکل شیء .»...خالصه کالم علّامه
طباطبائی اینکه؛ از باریتعالی فقط یک معلول که با آن سنخیت دارد صادر میشود و
اینکه با هیچچیز دیگری سنخیت ندارد ،نمیتواند صادر شود .این مخلوق ،چیزی است که
تمام کماالت باریتعالی را دارا است .البته تمام کماالتی که یک معلول میتواند دارا باشد
یعنی علم ،بینهایت ،قدرت و حیات بینهایت و تمام صفات کمالیة بینهایت را دارد و
فقط یکچیز را ندارد و آن اینکه خداوند ،واجبالوجود است ولی این واجبالوجود
نیست زیرا معلول بودن و واجبالوجود بودن به اجتماع نقیضین میانجامد یعنی هم معلول
باشد و هم معلول نباشد(ر.ک؛ طباطبائی .)44 :7259 ،یعنی اگر قرار بود که از علت واحده
که عبارت از چیزی که در ذاتش فقط یک جهت وجود دارد نه جهات کثیره ،معلولهای
کثیرهای صادر شود (بما هی کثیره) معلوالت کثیرهای که جنبه وحدت و مشترکی ندارند
بلکه به تمام معنا و ذاتاً کثیرند (متباینة غیر راجعة إلى جهة واحدۀ به وجه من الوجوه)،
معلولهایی که با هم متبایناند (اگر متباین نبوند دیگر کثیر نبودند) و به هیچ وجهی از
وجوه با هم وحدت ندارند (لزمه تقرر جهات کثیرۀ فی ذاتها) این صدور الزم دارد که
جهات کثیرهای در ذات علت ثابت باشد و حال آنکه فرض بر این است که علت واحد
حقیقی است و یک جهت واحده بیشتر ندارد و این محال است زیرا بازگشت آن به این
است که یک چیز همجهت واحده داشته باشد و هم جهات کثیره و این اجتماع نقیضین
است و محال.
عمده مباحثی که اندیشمندان مسلمان با استناد به این قاعده مطرح کردهاند ،حول دو
محور اصلی قرار دارد که عبارتاند از )7 :تبیین چگونگی صدور کثرات عالم از خدای
تعالی که واحد و بسیط است و در ذات او هیچ جهت کثرتی وجود ندارد )3 .سیر صوادر
از حقتعالی باید از عالی به دانی باشد و درنتیجه ،فیض هستی از طریق وسایط  -یعنی از
باالترین مراتب هستی بهمراتب پایینتر  -جریان یابد« .مفاد قاعده «الواحد» آن است که
فیض وجود باید از عالی به دانی برسد»(آشتیانی.)21۸ :7217 ،
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اما علّامه طباطبائی بر اساس صرافت و بساطت الهی ،به اثبات وحدت حقه حقیقی
خداوند میپردازد .ایشان بر این باورند که وجود حقیقتی اصیل است و غیری برای او در
خارج نیست ،در نتیجه هر چه را بهعنوان دوم برای آن در نظر بگیریم همان خواهد بود،
زیرا اگر چیز دیگر باشد و یا بهوسیله چیز دیگر از آن ممتاز شود باطل خواهد بود ،زیرا
ذات الهی از وجود (وجدان) و عدم (فقدان) مرکب میگردد و وجود محض و صرف
نیست ،درحالیکه صرف فرض شده بود و این خالف فرض است ،یعنی فرض واحد بودن
کثیر (دو چیز) تناقض است (ر.ک؛ طباطبائی.)224 :7833 ،
بر طبق دیدگاه ابن عربی میبینیم که تجلی الهی در احدیت اصالً درست نمیآید و
چیزی هم جز احدیت یافت نمیشود و از واحدی که دارای جمعیت نیست ،هیچ اثری را
نمیتوان تعقل کرد .حال چرا عقلها آنچه را آشکارتر از خورشید است ،نمیدانند و
میگویند :از یکی جز یکی صادر نشده است و نیز میگویند که حق از همه وجوه ،واحد
است ،درحالیکه میدانند نسبتها برخی از وجوهاند و در عقیده دیگری صفات نیز برخی
از وجوهاند ،پس واحد از جمیع وجوه کجاست؟ کسی از خدا به خدا آگاهتر نیست ،در
آنجا که وحدت را جز در احدیت مجموع فرض نمیکند که همان احدیت الوهیت است
ح ْسنی.»...
و میگویدُ « :ه َو اللاهُ الاذ َّل اِلهَ اَِّلا ُه َو عالِمُ الْ َع ْیبِ َو الشا ها َد ِة ...لَهُ اَّل َْسام ُء الْ ُ

(حشر.)38-33 :
ابن عربی در التجلیات االلهیة (ر.ک؛ ابن عربی ،7814 ،ج  :7صص  )298-292به 2
گونه توحید اشاره میکند :توحید علم است ،آنگاه حال است و سپس بار دیگر علم است.
علم نخست ،توحید دلیل است که همانا توحید عامه ،یعنی توحید علمای رسوم است؛
توحید حال ،آن است که حق وصف تو باشد ،پس او در تو هست و تو نیستَ « :و ما َر َمیْتَ
اِ ْد َر َم ْیتَ َو ل ِکنا اللاهَ َرمی :چون تیر انداختی ،تو نینداختی ،بلکه خدا انداخت» (انفال)71 :

علم دوم ،پس از حال ،توحید مشاهده است (ر.ک؛ ابن عربی ،7352 ،ج  )888 :3که ابن
عربی در تفسیر این آیه میگوید« :ما انت اذانت ،لکن اللهانت».
بر اســاس توضــیحی از علّامه طباطبائی معنای ســخن الهیون در اینکه اعمال انسانی،
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حوادثی را در همین دنیا به دنبال دارند ،ابطال علل طبیعیه و نشاندن علل معنوی در عرض
علـل مـادی بهعنوان شـــریک العله و نقض قانون کلی علیت و معلولیت و قائل شدن به
صدفه و جزاف نیست ،بلکه مراد آنها اثبات علتی است در طول علت دیگر و عـاملی
معنوی ،فوق عوامـل مادی .آنها تأثیر را به هر نوع علل اســـناد میدهند؛ منتها به ترتیب،
نظیر اینکه کتابت را به قلم ،به دسـت انسـان و به خود انسان اسناد میدهند و هیچ تعارض و
تنافی هم بین آنها نیســت و توارد علل کثیر بر معلول واحد هم نیســت؛ زیرا علیت آنها
طولی و به ترتیب است(ر.ک؛ طباطبائی791 ،7247 ،؛ طباطبائی ،72۸2 ،ج .)742 :3
در نظر علّامه طباطبائی ،روایات فراوان از ائمه اطهار و معصومان (علیهمالسالم) داللت
دارند بر اینکه اراده الهی از مقام فعل انتزاع میشود ،ایشان برخی از این روایات را در
رسائل توحیدیه آوردهاند(ر.ک؛ طباطبائی )59 :7875 ،ازجمله صفوان گوید :به حضرت
ابوالحسن (علیهالسالم) عرض کردم ،اراده خدا و اراده مخلوق را برایم بیان کنید ،فرمود:
اراده مخلوق ضمیر و آهنگ درونى او است و آنچه پس از آن از او سر میزند و اما اراده
خداى تعالى همان پدید آوردن اوست نه چیز دیگر ،زیرا او نیاندیشد و آهنگ نکند و
تفکر ننماید ،این صفات در او نیست و صفات مخلوق است ،پس اراده خدا همان فعل او
است نه چیز دیگر ،به هر چه خواهد موجود شود گوید «باش پس میباشد» (موجود شو بال
فاصله موجود شود) بدون لفظ و سخن به زبان و آهنگ و تفکر و اراده خدا چگونگى ندارد
چنانچه ذات او چگونگى ندارد ...و بسیاری از روایت دیگر که به جهت اطاله کالم از
آوردن آنها اجتناب میکنیم؛ اما در نهایت علّامه طباطبائی دراینباره چنین اظهار میدارد:
« احادیث با همه کثرتی که دارند مصر هستند بر اینکه اراده و کالم از اسمای افعال هستند و
نیز مصر هستند بر اینکه از اسمای ذات نیستند .البته این روایات امکان برگرداندن اراده و
کالم را بر صفات ذات نفی نمیکنند چنان که مرحوم مالصدرا اهتمام زیاد ورزیده تا این
دو را به صفات ذات برگرداند ،ولی در این صورت اختصاص به این دو صفت ندارد ،بلکه
همه صفات الهی به گونهای به صفات ذات برمیگردند(همان.)5۸ :
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بحث و نتیجهگیری
دور نگهداشتن جامعه از اهل بیت (علیهمالسالم) و رجوع نکردن به آنان باعث شد برخی
که توان تحلیل مباحث را نداشتند ،برخالف مضامین صریح کتاب خدا ،هرگونه تأثیری را
از اسباب و وسایط نفی کنند و به وادی جبر بیافتند یا برخالف توحید افعالی و ربوبی،
علیت و تأثیر خداوند را در افعال انسان انکار کنند و به تفویض معتقد شوند .دانشمندان
شیعی در تبیین ربط علل طبیعی با آیات توحیدی گفتهاند :فعلی که از انسان و یا رخدادی
که در طبیعت صادر میشود ،هم فعل اوست و هم فعل خداوند؛ بدین معنا که انسان و یا
طبیعت از نظر وجودی ممکن است و همانطور که در وجود خویش به خداوند وابسته
است ،در افعال نیز به او وابسته است؛ به دیگر عبارت ،همانگونه که فاعلیت اختیاری انسان
انکارپذیر نیست ،تأثیر عالی و استقاللی خداوند در افعال او که در مرتبهای باالتر از تأثیر
انسان در کارهایش قرار دارد ،انکارپذیر نیست .هرچند ابن عربی ازآنجاکه مبنای کالمی
اشعری دارد ،هیچ نقشی برای انسان و علل طبیعی قائل نیست؛ چون معتقد به جبر هستند اما
علّامه طباطبائی دیدگاه شیعه دارد و برای علل طبیعی نهتنها بی نقش در نظر نمیگرفت،
بلکه نقش طولی در نظر میگیرد و نقش طولی جبر نیست و آنچه جبر است نقش عرضی
است و آیات توحیدی را همانطور معنا میکند که علل طبیعی را بهعنوان علل طولی
میداند و دقیقاً مطابق با توحید میداند و مخالف با مسئله توحید نیست؛ بنابراین باد و باران
و امثال این علل طبیعی اگر ما بگوییم اینها نقش کارگزاری در نظام عالم دارند این هیچ
منافاتی با توحید ندارد.
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