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ﭼﮑﯿﺪه :حدیث معرفت نفس «من عرف نفسه عرف ربه» در آثار ابن عربی
دارای بیشترین تواتر میان احادیثی است که مورد استشهاد اوست .در میان
قرائتهای متنوعی که وی از حدیث مذکور دارد قرائت عینیت نفس و رب
قابل تأمل است .عینیت مورد نظر وی مربوط به حقیقت انسان است که در
ساحت صقع ربوبی معنای خود را باز مییابد .این نوشتار با بررسی امکان چنین
مسئلهای ،به تبیین عینیت نفس انسان با ربوبیت ،از مجرای غیب الغیوب ،احدیت
و واحدیت پرداخته است .بنابراین ،تحلیلی است برای توجیه اینکه چگونه از نظر
ابن عربی قرائت عینیت از حدیث معرفت نفس امکان پذیر است .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط
این موضوع در ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺪهای از آﺛﺎر وی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ در آﻣﻮزهﻫﺎی شیخ اکبر در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ سیر
ﺳﺎزوار ،ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی اﺳﺖ.
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فص از ﻓﺼﻮصاﻟﺤﮑﻢ در مورد انسان به
«ﮐﻮن ﺟﺎﻣﻊ» ﺗﻌﺒﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ّ
کار برده است (ابن عربی .)48 :1370 ،اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ در اصطالحات ﻋﺮﻓﺎی مسلمان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
«ﺣﻀﺮات ﺧﻤﺲ» در خصوص ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن مطرح است.
کون جامع ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای اﻧﺴﺎن در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دارد .ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ
ﻣﺴﺘﻔﺎد از آن از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪن آدم و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ مرتبهای ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﻮاﻟﻢ ﺧﻠﻘﯽ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻘﻊ رﺑﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯽ  -است .ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺴﺎن و ﻋﻮاﻟﻢ ﺧﻠﻘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ آدم و ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﺮﻫﻮن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
دو ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺠﻠّﯿﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ و هم انسان ،آﯾﻨﻪ ،ﻣﺠﻠﯽ و آﯾﻪ ﺣﻖ
«ﮐﻞ ﺷﯽء ﻓﯿﻪ ّ
هستند .ﺑﻨﺎبر ﺧﺎﺻﯿﺖ آیینه بودن و اصل ّ
ﮐﻞ ﺷﯽء» (ابن عربی ،)69 :1425 ،ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﻋﺎﻟﻢ و آدم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻋﺎﻟﻢ عبارت از اﻧﺴﺎن ﮐﺒﯿﺮ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ،ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﯿﺮ
است (ابن عربی ،بیتا.)150 :2 ،
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺨﻦ از ﻋﻮاﻟﻢ ﺧﻠﻘﯽ اﺳﺖ؛ عالوه بر این ،ﺗﻨﺎﺳﺐ مذکور در مورد ﺻﻘﻊ رﺑﻮﺑﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ذات ﻏﯿﺐ اﻟﻐﯿﻮب و ﺗﻌﯿﻨﺎت ا ّول و ﺛﺎﻧﯽ نیز مطرح است .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﯽ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ با صقع ربوبی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،در حالیکه ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺧﺪا ﻋﺒﻮدﯾﺖ را میپذیرد و ﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ،اﻟﻮﻫﯿﺖ را؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ در ّ
ﮐﻞ ﻋﺒﺪ اﺳﺖ .اما اﻧﺴﺎن دو ﻧﺴﺒﺖ
ﮐﺎﻣﻞ دارد؛ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻟﻬﯽ راه مییابد و ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ آن وارد ﺣﻀﺮت
ﮐﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﮑﻠّﻒ اﺳﺖ ﻋﺒﺪ است و از ﺟﻬﺖ آﻧﮑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ
رب است .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮزخ ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻟﻢ و ﺣﻖ و ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺻﻮرت اﻟﻬﯽ خلق شدهّ ،
ﺣﻀﺮت اﻟﻬﯽ و ﺣﻀﺮت َکونی اﺳﺖ (ابن عربی .)21-22 ،1336 ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﺣﻘﺎﯾﻖ را
در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻨﻬﺎ او است ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ از اﮐﻮان (ﻣﺎﺳﻮی اﻪﻠﻟ)
اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻀﺮات را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺣﻘﯽ و ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎم اﮐﻮان و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻮق اﮐﻮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ إﻟﻪ اﺳﺖ.
ابن عربی اغلب در بیان جنبه حقی انسان به حدیث مشهور «من عرف نفسه عرف ربه» استناد
میکند ،چنانکه فقط در فتوحات مکیه ،بیش از پنجاه بار بهطور مستقیم ،این حدیث را ذکر کرده
است .رویکردهای متنوع او در تفسیر این حدیث قابل تأمل است ،بهطور نمونه تنها در فصوصالحکم،
برای تبیین رابط ه دو سویه نفس و رب هفت وجه مطرح کرده است .وی در مورد شناخت نفس و
رب گاهی به امتناع معرفت و گاهی نیز به امکان معرفت با وجوه گوناگون قائل می شود.

چنانچه معرفت نفس را دال بر شناخت خداوند بدانیم ،در یک حصر عقلی ،این داللت یا بر
تخالف بین دال و مدلول یا تماثل و یا عینیت آن دو متفرع است .ابن عربی تمامی این موارد را با
تقریرات متعدد که به ده تقریر میرسد (رحیمیان )37 :1391،تبیین کرده است .وی برای صورت
نخست ،یعنی تخالف نفس و رب ،از قرائت افتقار استفاده میکند که نفس را عین فقر دانسته و
به تخالف حداکثری قائل است( 1ابن عربی ،بیتا،.)298-299 :2
برای صورت دوم (تماثل) ،دال را از دو جهت مختلف مینگرد :نوع انسانی و فرد انسان؛
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در حالت نخست ،نوع انسان به لحاظ جامعیت ،بر حق داللت دارد که میتوان از آن باعنوان
تقریر «مظهریت جمیع أسماء الهی» نام برد (ابنعربی)144 :1370 ،؛ یا میتوان گفت که نوع انسان
به لحاظ صفاتش بر صفات حق داللت میکند چنانکه نوع انسان نمونهای از جمع بین تنزیه و
تشبیه (ابن عربی ،بیتا )132 : 3 ،و نیز جمع بین وحدت و کثرت را در خود دارد (همان.)55 :4 ،
در حالت دوم که دال فرد انسان است نه نوع انسانی ،معرفت خدا را مدلول معرفت انسان کامل
میداند ،به اعتقاد وی حضرت محمد(ص) اد ّل دلیل به حق است (ابن عربی.)215 :1370 ،
عالوه بر قرائتهای مذکور و صورتهای گوناگون آنها ،که با تقریرات دیگر در آثار ابن
عربی به چشم میخورد در برخی مواضع ،سخن از قرائت دیگری است که در آن ،بحث داللت
در میان نیست بلکه در جریان این شناخت ،نفس شناسا چیزی جز متعلَّق شناسایی نیست .به
عبارت دیگر نفس همان حق (مقیّد به تعیّن من) است و آنچه در فرایند این خودشناسی منکشف
میشود آن است که تعین «من» و «نفس» حجابی بر چهره حق مطلق است (همان .)82-83 :از این
قرائت میتوان با عنوان قرائت عینیت نام برد.
البته در نگاه ابن عربی هر موجودی اعم از انسان و غیر انسان جلوهای از حق و به اصطالح
حق مقید هستند ،لذا در بررسی مفردات این حدیث با استناد به اینکه « َمن» موصول عام است بیان
میکند که هر موجودی مد ِرک است و خدا را بر اساس ظرفیت وجودی خود درک میکند.
رب را چنین بیان میکند که هر فرد یا هر مدرک به
از طرفی نیز وجه افزودن ضمیر «ه» به کلمه ّ
حسب مظهریت أسماء الهی راه مخصوص به خود را به شناخت رب دارد و هرکس رب خاص
خویش را شناخته و میپرستد (ابن عربی ،بیتا.)385: 3 ،
با ذکر برخی مبانی انسان شناختی و هستی شناختی اندیشه ابن عربی میتوان به تحلیل و
توجیه قرائت عینیت پرداخت .البته این قرائت ،قابلیت تقریرات مختلف دارد .پژوهش حاضر در
مقام تبیین تقریری خاص از این قرائت نیست ،بلکه تأکید و تمرکز اصلی آن تنویر ماهیت هستی
شناختی وحدت نفس و رب بوده و عالوه بر این جنبه (وجودی) ،به تبیین جنبه شهودی مسئله
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نیز پرداخته خواهد شد.
الزم به ذکر است که مراد از عینیت را باید در پرتو نگاه وحدت وجودی و به اصطالح ابن
عربی «توحید أهل اهلل» منظور داشت تا شائبه دوئیت قائل شدن و مقایسه خلق و حق از میان برود.
بنابراین ،از نظر ابن عربی این حدیث و قرائت عینیت ،خود راهنمای انسان به وحدت وجود حق
است که حکمی عام در سراسر هستی است و طبق آن وجود دیگری وهمی و عدمی است.
موجودات که هر یک به قدر خود مدرک رب خویشند چیزی جز مراتب ظهور حق نیستند:

«من لم یعرف المراتب لم یعرف الخلق فإن الخلق و هم عدم فی وجود الحق .قال سیدنا محمد
«من عرف نفسه عرف ربّه»» (ابن عربی.)181 :2003 ،

(ص)

پیشینه بحث
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با توجه به اینکه حدیث مذکور ،موضوع بسیاری از پژوهشها بوده است ،الزم است به پیشینه
بحث اشاره شود تا تفاوت نوشتار حاضر با آثار پیشین معلوم شود .در این زمینه به سه مورد
از مهمترین آثار موجود با عناوین و مضامین نزدیک به نوشتار حاضر اشاره میشود که به
طور خاص ،به لحاظ کوشش درخور نویسندگان ،راه گشای پژوهش حاضر و بهسان مقدمات
ضروری و مفید برای آشنایی با بحث بودهاند:
 -1طباطبایی ،فاطمه؛ حسینی فر ،رضا( .پاییز و زمستان « ،)1388نگاهی نو به حدیث شریف
«من عرف نفسه فقد عرف ربه»» ،پژوهشنامه عرفان ،شماره .1
این مقاله با اشاره به اختالفات موجود در فهم حدیث شریف ،در پی به دست دادن شیوهای
ضابطه مند برای فهم آن بوده است و روش عرفانی برای فهم آن را کاملتر از روش کالمی
و فلسفی دانسته است .در مجموع ،این نوشتار با بیان و بررسی معانی مختلف معرفت و رابطه
نفس و رب اشارهای به کیفیت تالزم میان معرفت نفس و معرفت رب داشته و رسالت اصلی آن
گزارش حالتهای قابل تصور در تقسیمبندیهای مختلف از آراء موجود در باب ارتباط معرفت
نفس با معرفت رب بوده است .روش این نوشتار در بررسی امکانهای مختلف از جمله امتناع یا
امکان معرفت نفس جامع روش منطقی و استداللی و استناد به منابع نقلی از جمله قرآن کریم و
روایات معتبر بوده است .در نهایت ،نویسندگان قول به امتناع معرفت رب از راه معرفت نفس را
رد کردهاند (طباطبایی ،فاطمه؛ حسینی فر ،رضا .)28-29 :1388 ،حال آنکه تدقق در آثار ابن عربی
خالف این مدعاست .چنانکه در مقاله حاضر نیز خواهد آمد ،قرائت امتناع از حدیث معرفت
قابلیت توجیه در آراء او را دارا میباشد.

به طور خالصه باید گفت مقاله مذکور با ارائه تقسیم بندی منسجمی از قرائتهای مختلف
این حدیث و بررسی اجمالی روشهای تفسیری به کار رفته برای تبیین آن ،اشاره مختصری به
قرائت عرفانی آن داشت ه است .اما در مقاله پیش رو با تمرکز بر قرائتهای عرفانی ،و به ویژه
تبیین قرائت عینیت ،تالش بر نشان دادن دقت ،غنا و سازواری نگاه عرفانی با محوریت دیدگاه
وحدت وجودی ابن عربی است.
 -2رحیمیان ،سعید ،)1391( .آینههای روبرو (مباحثی در پیوند خداشناسی و انسان شناسی

بازخوانی حدیث معرفت نفس بر اساس قرائت عینیت در عرفان ابن عربی

عرفانی) ،چاپ اول ،تهران :حکمت.
فصل دوم این کتاب به طور مفصل به ارتباط خودشناسی با خداشناسی در عرفان ابن عربی
پرداخته است .بنابراین ،بررسیهای آن کام ً
ال مبتنی بر نگاه عرفانی و منوط به این دیدگاه است
که وصول به خداشناسی بدون گذر از خودشناسی ممکن نیست .در این کتاب پس از بررسی
نسبتاً مفصل انواع تقریرها از امتناع تا امکان معرفت رب از طریق معرفت نفس ،نویسنده چگونگی
ارتباط این دو تقریر و راهگشایی تقریر امتناع معرفت برای تقریر امکان معرفت را نشان میدهد و
بدین ترتیب سازواری و سازگاری تقریرات ابن عربی را ثابت میکند.
مقاله پیش رو در مقایسه با اثر فوق ،با اشاره به عمده تقریرات مذکور در این کتاب ،و
بررسی و تبیین دالیل قرائت امکان معرفت ،با تمرکز اصلی به کیفیت یا به تعبیری ،ماهیت
هستی شناختی این امکان ،از راه بیان تناسب انسان (نفس) با صقع ربوبی یا همان ساحات الهی
میپردازد.
 -3عزیزی علویجه ،مصطفی( .بهار و تابستان « ،)1394رابطه معرفت نفس و معرفت رب از
منظر ابن عربی و مالصدرا» ،پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسالمی ،شماره.4
این مقاله در ذیل چهار عنوان مظهریت ،مشابهت ،عینیت ،اوصاف وخصلتها به جمع بندی
تقریرهای ابن عربی از حدیث معرفت نفس پرداخته و سپس با مقایسه این تقریرها با آراء مالصدرا
به نقاط اشتراک و امتیاز آن ها پرداخته است .اما تقریرهای فوق صرفاً در حد طرح موضوع بوده
و به صورت کام ً
ال مختصر بیان شدهاند؛ برای نمونه به قرائت عینیت در ذیل یک صفحه پرداخته
شده است (عزیزی علویجه.)32 :1394 ،
در مقایسه با آثار فوق و سایر آثار در این موضوع که بیش از دهها مقاله میباشند ،به طور
کلی میتوان گفت که عالوه بر توجیه تفصیلی قرائت امتناع از حدیث معرفت نفس و برطرف
کردن برخی ناسازگاریهای ظاهری در سخنان ابن عربی در این زمینه ،تبیین هستی شناختی
عینیت نفس و رب مهمترین جنبه نوآوری پژوهش حاضر است.
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چنانکه گذشت ،ابن عربی در آثار خود در تفسیر حدیث «من عرف نفسه عرف ربه» مواضع
مختلف و گاه متضادی را اتخاذ میکند .در این بخش به نمونههایی از جهت گیریهای وی در
امکان و امتناع معرفت ،به سان مقدمهای جهت ورود به بحث اصلی اشاره میشود.
ﺗﺄﻣﻞ در آﺛﺎر وی چنین مینماید که در نگاه کلی ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻏﺎﯾﺖ ﺳﻠﻮک ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻀﺮت
ﺣﻖ است اما راه ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ  -ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه آن  -ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ:
رﺳﻮل اﻪﻠﻟ(ص) ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.)298 :2 ،
ﻫﻤﻮ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺗﻮ و در ﺗﻮ اﺳﺖ .اﻣﺮی ﺧﺎرج از ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ اﻣﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺖ
را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدت ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ .زﯾﺮا ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ ﺗﻮ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺧﻮدت و ﺑﺮ او
ﻫﺴﺘﯽ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.)319 :3،
گرچه در این سخن بیشتر تأکید بر انحصار شناخت نفس خود از طریق خود است اما در
انتهای سخن اشارهای به «او» نیز وجود دارد که نشاندهنده به هم پیوستگی این دو معرفت با
یکدیگراند.
عالوه بر این ،گاهی سخن تا جایی پیش میرود که به باور او ،همانگونه که خودشناسی
آسانترین معارف است ،خداشناسی هممانند آن سهل و آسان است .این مسئله را حتی میتوان
در مورد مشرکان نیز مطرح کرد؛ چراکه به تصریح آیات قرآن ،اینان اصل وجود خدا را قبول
دارند ،اما به سبب غفلت ،تن به شرک دادهاند (زمر .)38 :از نظر او ،حدیث «من عرف نفسه عرف
ربه» بر فطرت و معرفت ذاتی بشر داللت دارد و بر اساس آن ،هر فردی در هر ملل و نحلی که
باشد با مراجعه به نفس خویش میتواند به خداوند پی ببرد (ابن عربی ،بیتا.)34 :2،
ابن عربی ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ مؤیدی برای ﺗﻼزم معرفت نفس و معرفت رب یافته و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
رب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﺳﺎﺳﺎً ﭼﺮا ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ،انسان را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ رب ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ّ
ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر  -چنانکه گذشت  -ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ارائه کرده
است ﺗﺎ ﺑﺪانجا ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﺿﻊ نیز ،ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻌﺮﻓﺖ قائل شده و ﺑﻪ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻧﻔﺲ و ﺣﻖ
ﺣﮑﻢ کرده اﺳﺖ:
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﺠﺰ از وﺻﻮل ﺑﻪ آن داﻧﺴﺖ ...بدین
رب ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ (اﺑﻦ
معنا ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮی و ﻟﺬا ّ
ﻋﺮﺑﯽ.)215 :1370،

بنابراین ،امکان ﺷﻨﺎﺧﺖ انسان از نفس خویش مسئلهای اﺳﺖ که بهویژه بنابر حالت متناقض
نمایی عبارات مذکور نیازمند دقت بیشتری است .چرا که با قبول امکان شناخت ،باید حالت
متناقض نمایی عبارات ابن عربی که مربوط به قرائت امتناع شناخت ،از حدیث فوق بود نیز
توجیه شود.
 .2قرائت امتناع در بوته توجیه

 .2-1روش معرفت

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷـﯽء ،راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿـﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨـﺪه و ﺷﯽء ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ در ﻋﻠﻢ ،دو ﻃﺮف «ﻋﺎﻟﻢ» و «ﻣﻌﻠﻮم» وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ «ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ» ،ﺷﯿﺌﯽ ﺧﺎرج
از اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ راهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺘﺪﻟﻮژی و روش
ﻋﻠﻮم ﺑﺪان ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻏﺎﻟﺐ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن از روش ّ
ﺗﻔﮑﺮ در ﺧﻮد ﯾﺎ درون
ﻧﮕﺮی ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﺧﻮد و ﺗﺄﻣّﻞ در ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻻت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻮد،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از راه ﻗﯿﺎس ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﺑﻪ ﺣﺎﻻت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،اﻧﺴﺎن را از ﻣﻮﺟﻮدات دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ از
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ (شجاری.)78-79 ،1383 ،
اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در میان اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد را ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﻄﺎ ﻣﯽداﻧﺪ:
ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺸﻒ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن در وﻗﺖ ﮐﺸﻒ ،آن را در ﺧﻮدش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و در آن ّ
ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ روا ﻧﻤﯽدارد و به دﻓﻊ آن ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر نیست و ﺑﺮای آن دﻟﯿﻠﯽ ﺳﻮای
آن ﭼﻪ در ﺧﻮدش درﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﺟﻮﯾﺪ (ابنعربي ،بيتا.)319 :1،
از ﻧﻈﺮ وی ّ
ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﺣﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ حقیقی ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺧﻄﺎی اﻫﻞ
ﻓﮑﺮ و ﻧﻈﺮ از ﺻﻮاﺑﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ .)523 :2 ،وی ﻣﯿﺎن «ﻣﻌﺮﻓﺖ» و «ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی»
تمایز قائل است و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ،ﺗﻘﻮی و ﺳﻠﻮک ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺛﻤﺮه آن ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هیچگاه ﺷﺒﻬﻪای ﺑﺮ آن وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑر ﺧﻼف ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ
داﺋﻢ در ﻣﻌﺮض ﺷﺒﻬﻪ و اﺷﮑﺎل اﺳﺖ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.)297-298 :2 ،

بازخوانی حدیث معرفت نفس بر اساس قرائت عینیت در عرفان ابن عربی

تتبع در آثار ابن عربی چنین مینماید که ادعای وی در مورد امتناع معرفت در تفسیر حدیث
مذکور ،از دو جهت قابلیت توجیه را داراست .نخست از جنبه روش معرفت و دیگری از جهت
متعلَق معرفت ،که در این بخش به بیان این دو توجیه میپردازیم.
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ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،معرفت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ به طریق شهودی
«علم حضوری» اﺳﺖ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ .)308 :2 ،در تطبیق این بخش از سخنان وی با حدیث
رب ﺧﻮﯾﺶ را بشناسد ،و
معرفت نفس درمییابیم که با ﭼﻨﯿﻦ معرفتی (شهودی) ،اﻧﺴﺎن میتواند ّ
ماحصل این شناخت  -با لحاظ مرتبهای که خلق و حق متمایز از یکدیگراند  -اﻃﺎﻋﺖ امر او و
«ﻋﺒﺪاﻪﻠﻟ» شدن است .زیرا میدانیم که امر و نهی مستلزم تمایز و غیریت میان آمر و مأمور است
و تنها با لحاظ کردن حقیقت مراتب تجلّی و عدمی بودن موجودات است که این سخن ابن
عربی با بحثی که در خصوص عدم تمایز و غیریت نفس و رب گفتیم سازگار است .از ﻧﻈﺮ وی،
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ درﺟﻪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺻﻔﺎت ﻋﻘﻼﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻧﺴﺎن از
ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،در او ﻣﺤﻮ ﺷﻮد:
ﻫﯿﭻ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﺟﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ و در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ از او ﻧﺒﺎت ﻗﺮار دارد و ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﺎت،
ﺣﯿﻮان ﮐﻪ دارای ﺣﺲ اﺳﺖ ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ از روی ﮐﺸﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد
ﺷﻨﺎﺧﺖ دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﮑـﻪ آدم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﯿّﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﻓﮑﺮ ﯾﺎ ّ
ﻗﻼده اﯾﻤﺎن اﺳﺖ
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(اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ.)85 :1370 ،

لذا از نظر ابن عربی ،ادعای کسانی که ﻋـﻠﻢ ﻧﻈﺮی یا استداللی را ﻃﺮﯾﻖ وصول به چنین
حقایقی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﺸﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رهگشاست:
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺑﺪان ﻧﻤﯽرﺳﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ راه ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺷﻬﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص) اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ (ابنعربي،
بيتا.)101 :3 ،

پس چنانکه از سخنان وی آشکار میشود نخستین توجیه قرائت امتناع از حدیث مذکور،
مربوط به روش معرفت است .بدین صورت که ابن عربی عقل یا تفکر نظری در این مورد را
مردود دانسته و امکان معرفت از طریق استدالل عقالنی را در این مسئله ممتنع میداند .باید توجه
داشت که بحث در اینجا از متعلَّق معرفت نیست زیرا که ذات حق مطلقاً شناختنی نیست .نکته
مورد نظر این است که ابن عربی همان معرفت به رب و مرتبه ربوبیت را که از مراتب تجلّی
است نیز برای شکل خاصی از معرفت بشری که همان معرفت عقالنی و با ابزار عقل است قابل
دسترسی کامل نمیداند.
ابن ترکه اصفهانی نیز از مؤیدین این نظر بوده و به صراحت معرفت عقلی در راه شناخت
نفس و رب را منتفی دانسته ،لذا امکان معرفت را فقط از راه شهودی قابل دسترسی میداند (ابن
ترکه ،1378 ،ج .)941 :2قیصری نیز با این بیان که معرفت نفس در انحصار پیامبران و بزرگان

عرفان است به صورت ضمنی به این مهم اشاره نموده است (قیصری.)790-791 :1375 ،
 .2-2متعلق معرفت

ابن عربی در ﻓﻘﺮهای از ﻓﺘﻮﺣﺎت مکیه با اشاره به یک قاعده منطقی ،عجز از معرفت نفس و
رب را استنباط میکند؛ به تعبیر وی ،ﻏﺮض از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯽء اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از ﻏﯿﺮ
ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﯿﻢ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ ،)432 :4 ،لذا بنا بر پیشفرض وحدت نفس و رب ،بر اساس

بازخوانی حدیث معرفت نفس بر اساس قرائت عینیت در عرفان ابن عربی

وحدت شخصی وجود ،این تمایز در مورد نفس و رب محال است .البته مسلم است که این
قاعده منطقی مربوط به علم حصولی است و شائبه عدم علم حق به خود در وحدت شخصی
وجود به خصوص قبل از تجلی منتفی است.
همچنین وی میگوید اقتضای اسم «العزیز» این است که غیر حق ،حق را نشناسد؛ زیرا از
معانی عزیز ،منیع یا ممنوع از دسترس اغیار بودن است (ابن عربی ،بیتا .)299 : 2 ،هرچند وی
این سخن را با تأکید بر فاعل شناسا میگوید اما این قول نیز بر اساس همان استدالل مذکور
است مبنی بر اینکه دوئیت میان نفس و رب ممکن نیست .بر این اساس هرگونه شناختی در میان
باشد مربوط به رب است ،بدین معنی که ممکن است رب از حیث نفس بودن و یا از حیث رب
بودنش نگریسته شود .پس بنابراین دومین توجیه قرائت امتناع از دیدگاه ابن عربی بدین صورت
است که با پیش فرض دیدگاه وحدت وجود ،و عینیت رب و نفس هرگونه معرفتی ،از سوی
رب و به سوی رب است که تعبیر اتحاد عالم و معلوم حکما از جهتی میتواند تنویرگر مدعای
فوق باشد.
عالوه بر دو مورد مذکور ،در سخنان ابن عربی توجیه سومی هم به چشم میخورد که قرائت
امتناع را از منظر دیگر تفسیرمی نماید .لیکن بنابر فراخور بحث این مقاله ،در بخش بعدی به آن
استناد خواهد شد.
حال پس از بررسی قرائت امتناع از حدیث معرفت به عنوان مقدمه ،به قرائت امکان ،با تفسیر
راﺑﻄﻪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ  -ﺑﻪ تعبیر دقیق تر ،عینیت  -ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﺻﻘﻊ رﺑﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ
که بحث اصلی پژوهش حاضر را تشکیل میدهد.
 .3انسان و صقع ربوبی

در دیدگاه عرفانی ،مقابل تعينات َکونی يا وجودهای امکانی ،ساحتی از هستی به نام صقع ربوبی
مطرح است که به ترتيب شامل غيب الغيوب ،احديت و واحديت ميباشد .دو مرتبه اخير آن به
103

عنوان نخستين حضرت از حضرات خمس مصطلح عرفا محسوب میشود .به تعبيری ،وجوب
در مقابل امکان وجه مميز آن از تعينات خلقی است .در ادامه به نسبت این مقامات با انسان ،در
دوبخش مجزا میپردازیم.
 .3-1غیب الغیوب الهی و غیب الغیوب انسانی

بنابر نظر مشهور میان محققان عرفانی ،در ﺑﺤﺚ از عینیت نفس و رب ،اصل بر مرتبه مادون ذات
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غیب الغیوبی است .چرا که مقصود از واژ ه «رب» هر چه باشد به مرتبه احدیت و واحدیت مرتبط
است .اما از آنجاییکه در اندیشه ابن عربی تناظر قابل تأملی میان ذات ﻏﯿﺐ اﻟﻐﯿﻮﺑﯽ و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻏﯿﺐ
اﻟﻐﯿﻮﺑﯽ ﻧﻔﺲ حاکم است بنابراین ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﻗﻒ در بحث عینیت ،ﻫﻤﺎن ﻏﯿﺐ اﻟﻐﯿﻮب اﺳﺖ.
ساحت غیب الغیوبی حق ،کنه حقيقت حق تعالي است و مصداق وجود صرف و غير متعين ،که
مقيد به هيچ قيدي نميباشد ،بدون اسم و رسم بوده و هيچ سنخيتي با مراتب ظهور و تجلي ندارد ،ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده و بیان هیچگونه کیفیتی برای آن ممکن نیست (ابن ترکه.)123 :1360 ،
از سوی دیگر ،در اندیشه ابن عربی ،ذات اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ذات ﻏﯿﺐ اﻟﻐﯿﻮب اﻟﻬﯽ
است ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ از آن ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ است و بنابراین حتی متعلّق علم شهودی نیز قرار
نمیگیرد .در توضیح ﻗﯿﺪ «ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ» باید گفت ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ وی ،ذات اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره در اﺣﺎﻃﻪ
أﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺑﻮده و ﻣﺤﺘﺠﺐ ﺑﻪ آنﻫﺎﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺠﺎب أﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت
و اﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ وﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ذات ﻏﯿﺒﯽ ﺣﻀﺮت حق و اﻧﺴﺎن است؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی فراتر از اﻓﻌﺎل و ﻗﻮای اوﺳﺖ .البته واضح است که در این بخش فقط
نوعی وجه شبه وجود دارد و اص ً
ال امکان مقایسه به طور کامل منتفی است.
در توجیه چنین برداشتی از سخنان ابن عربی باید گفت که وی در ﻓﺼﻮص از ﻗﻮل ﺳﻬﻞ
ﺗﺴﺘﺮی ﻋﺒﺎرتی نقل میکند ﮐﻪ میتواند در اﺛﺒﺎت ﺳﺎﺣﺖ ﻏﯿﺒﯽ برای اﻧﺴﺎن مورد استناد قرار گیرد:
ﺳﺮی دارد و آن ﺗﻮ هستی -ﻫﺮ ﻋﯿﻨﯽ را خطاب ﻣﯽﮐﻨﺪ  -ﮐﻪ اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد
رﺑﻮﺑﯿﺖ ّ
رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ ﺣﺮف «ﻟﻮ» را آورده؛ «ﻟﻮ» ﺣﺮف (ﺷﺮﻃﯽ) اﻣﺘﻨﺎع اﺳﺖ و
ﺳﺮ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﭼﺮا
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘﻨﺎع اﺳﺖّ .
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﯿﻦ ،وﺟﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﺑّﺶ و ﻋﯿﻦ داﺋﻤﺎً ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﭘﺲ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ.)90-91 ،1370،
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ بر شرح فصوص الحکم قیصری در مورد عبارت مذکور چنین میگوید:
ﺳﺮ ،ذات ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ،رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮی دارد و آن ّ
رﺑﻮﺑﯿﺖ ّ

ذات ﺗﻮ ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﭼﻪ ذات ﺗﻮ ،ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎرج اﺳﺖ،

اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ در ﻣﻮرد ذات ﻏﯿﺒﯽ ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ

ذات ﻏﯿﺒﯽ ﺣﻖ ،وﺟﻮد اﺳﺖ و ﻋﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯿﺖ و ﻋﯿﻨﯿﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻏﯿﺐ و ﺑﻄﻮن اﺳﺖ
(امام خمینی.)137 :1406 ،

بازخوانی حدیث معرفت نفس بر اساس قرائت عینیت در عرفان ابن عربی

بنابراین ،ﻫﻤانطور ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ذات ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ ذات اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
در ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻬﻞ تستری ،رﺑﻮﺑﯿﺖ ذاﺗﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه در أﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ رﺑﻮﺑﯿﺖ أﺳﻤﺎئی
ﺳﺮ آن ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ذات ﻋﺒﺪ و ﻋﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺠﺎب أﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﺳﺖ .ﭘﺲ
اﺳﺖ و ّ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ذات ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از طریق ﺻﻔﺎت و أﺳﻤﺎء و ﻣﻈﺎﻫﺮش ظاهر اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮ ،ذات انسان ،ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در أﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت خود ظاهر اﺳﺖ (قیصری.)1157 :1375 ،
همین مطلب ،توجیه سومی است برای قرائت امتناع در اندیشه ابن عربی ،که وعده آن در
بخش قبلی داده شده بود .وی در عبارت دیگری صراحتاً به این مهم اشاره میکند:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ را ﺣﯿﺮان کرده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﺧﻮد ﭼﯿﺴﺘﯿﻢ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ،اﻟﺒﺘﻪ او ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ،او ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻣﺮ کرده و در ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ او ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻤﺎن
ارﺟﺎع داده ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻔﺴﻤﺎن را ﻧﻪ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ به آن ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
ﻟﺬا از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺎﺟﺰﯾﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ او ﻋﺎﺟﺰﺗﺮﯾﻢ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺖ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗا.)412 : 3 ،
نزد شارحان ابن عربی این توجیه برای قرائت امتناع حدیث معرفت نفس ،بیشتر مورد تأکید
بوده و با عبارات مختلف بدان پرداخته شده است؛ برای نمونه ،جندی در تفسیر قرائت امتناع
قائل به این است که همانگونه که انسان نمیتواند نفس خویش را به تفصیل بشناسد از شناخت
تفصیلی خداوند نیز ناتوان است (جندی .)95 :1381 ،قیصری نیز تقریباً معادل همین عبارت را به
صورت ایجابی بیان کرده که شناخت مراتب حق برای انسان به اجمال ممکن است همانگونه
که معرفت نفس او (قیصری .)505 :1375 ،یا در عبارتی دیگر و با وضوح بیشتر ،قائل به عجز از
معرفت کنه نفس و کنه رب شده است (همان ،)1157 :کاشانی نیز معرفت عالیه و تام را در این
مسئله منتفی دانسته است (کاشانی.)427 :1380 ،
هر چند تعابیر «معرفت تفصیلی» و «اجمالی» یا «عالیه و تام» چندان دقیق نیستند اما همگی
داللت بر همان معنایی دارند که در مطلب فوق ذکر شد .به طوری که میتوان گفت عدم امکان
معرفت به کنه نفس و به تعبیری ،حقیقت نفس و به تبع آن ،ذات یا حقیقت حق از اصول مورد
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پذیرش تمامی عرفاء و محققین مکتب ابن عربی است.
شایان توجه است که بنابر منطق عرفانی ،از آنجایی که غیب الغیوب الهی حقیقتی است
که ال اسم له والرسم له بوده ،و هیچ گونه سخنی نمیتوان از آن گفت مگر به اجمال ،لذا در
مورد اینکه آیا ذات و حقیقت انسان ،که بنابر نظر ابن عربی آن نیز غیبی ناشناختنی برای انسان
است ،همان غیب الغیوب االهی است یا نه ،چیزی نمیتوان گفت .چرا که شناخت عارف از این
غیبها فقط نوعی شناخت اجمالی است که صرفا اطالع از وجود آنهاست و هرگونه معرفت
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تفصیلی منتفی است .اما ابن عربی به چیزی فراتر از این قائل شده و چنین میگوید:
اﮔﺮ از ﺷﻨﺎﺧﺖ دو ﭼﯿﺰ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ دو از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺖ ﻋﯿﻦ رﺑّﺖ ﺑﺎﺷﺪ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.)432 :4 :
البته صرف این استدالل مدعای وی را از لحاظ منطقی به قطعیت اثبات نمیکند ،زیرا چنین
نیست که حتماً در هر صورتی ،دو امر مجهول عین یکدیگر باشند .حداکثر مطلبی که از این
استدالل قابل برداشت است امکان مدعای فوق است و نه بیشتر.
بنابراین ﭼﻨﺎنﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺎه به
ظاهر ﻣﺘﻀﺎد ،در پی ﻧﺘﯿﺠﻪ واﺣﺪی اﺳﺖ و ﺑﻪ اشکال گوناگون ،و از راهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺄوﯾﻞ ،ﯾﮏ
ﻟﺐ ﻟﺒﺎب آﻣﻮزهﻫﺎی اوﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻘﺼﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ« :ﻟﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﺪار ﻏﯿﺮه دﯾّﺎر» .ﻫﻤﯿﻦ ّ
ﺷﺎرﺣﺎن ﻣﮑﺘﺐ وی در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
 .3-2انسان ،ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺣﺪیت و واﺣﺪیت

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻃﯿﻪ «ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺮف رﺑّﻪ» را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻓﺮوﺗﺮ از ﻣﻘﺎم ذات ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ  -چنانکه گذشت -
ﺣﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻟﺴﺎن اﯾﺸﺎن،
اﻫﻞ ﮐﺸﻒ ﺳﺎﺣﺘﯽ از درﮔﺎه رﺑﻮﺑﯽ را ﺧﺎرج از ّ
ذات ﻏﯿﺐ اﻟﻐﯿﻮب اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﺖ و ﻣﻘﺎم اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ مانند عبارت« :ﻓﺒﺪا وﺟﻮد ﻻ ﺗﻘﯿﺪه ﻟﻨﺎ ﺻﻔﻪ و ﻻ اﺳﻢ ﻣﻦ
اﻷﺳﻤﺎء» (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ ،ج )7: 1را دا ّل ﺑﺮ رﺧﻨﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم یا به تعبیر دقیقتر ،احاطه به حقیقت
وجود داﻧﺴﺖ .ﻟﺬا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻒﻫﺎﯾﯽ دﺳﺘﺎورد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاﺗﺐ واﻻی ﮐﺸﻒ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠّﯽ ذاﺗﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ از آن ذات ﻏﯿﺒﯽ دارد ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ اهل عرفان،
ﺗﺠﻠّﯿﺎت وﺟﻮدی و ﺷﻬﻮدی ﺣﻖ ،ﺟﺰ در ﮐﺴﻮت أﺳﻤﺎء اﻟﻬﯽ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ (اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.)71 :1374 ،
ابن عربی خود ،ﺑﺎرﻫﺎ به صراحت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﺠﻠّﯽ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﺗﺠﻠّﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ برای رﻓﻊ اﯾﻦ ﺣﺠﺎب طمع داشت
(اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ.)62 :1370 ،
رب است ،ﺳﺆال
در ﻓﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺎرف رخ میدهد و نتیج ه آن وﺣﺪت ﻧﻔﺲ و ّ
رب ﺑﺎ ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺻﻘﻊ رﺑﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ّ
رب در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ذات ﻏﯿﺐ اﻟﻐﯿﻮﺑﯽ مطابق نیست.
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان گفت که ّ
در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ انظار اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ،

بازخوانی حدیث معرفت نفس بر اساس قرائت عینیت در عرفان ابن عربی

رب ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،در ﻧﮕﺎه اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
رب و إﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .او حتی ﺑﺮای روشن کردن این مهم
رب را ّ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮب ﯾﺎ ﻣﺄﻟﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
رب را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.)429 :2 ،
ّ
رب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ رﺑّﯽ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ
بنابراین ،ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ ّ
و وﺣﺪت آن ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﺮای ﻋﺎرف ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد  -آنچنان که ابن عربی از آن حکایت میکند
 ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ واﺣﺪﯾﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرات او ﻧﻤﺎﯾﺎنگر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﻓﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .به همین دلیل است که همگان نمیتوانند انسان کامل شوند چون هر کسی
عین ثابته خویش را دارد و مظهر اسم یا برخی از اسماء الهی است و همان معیار کمال اوست و
عین ثابته انسان کامل نهایتاً مخصوص به اندکی از انسانهاست و در قدرت هیچ انسانی نیست که
عین ثابته خویش را تغییر دهد .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از آن روﺳﺖ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻋﺪ ِم اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ ،در ﺻﻘﻊ رﺑﻮﺑﯽ و در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ  -اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺪم دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد:
ﺗﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ در ﺣﯿﻦ اﺗﺼﺎﻓﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺣﯿﻦ اﺗﺼﺎﻓﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد و اﯾﻦ
ّ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ادﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻨﺎی از ﺣﻖ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ،
ﻋﺒﺎرت از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮدهاﯾﻢ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.)528: 2 ،
واضح است که اعیان ثابته درعرفان ابن عربی به مرتبه واحدیت مربوط است .ﻣﺴﺌﻠﻪ قابل
تأمل ،ﺑﻘﺎی ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎیی است ﮐﻪ وی به آن اﺷﺎره ﮐﺮده و از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﺣﺪتیﮐﻪ در ﺻﻘﻊ رﺑﻮﺑﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی او ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ،
ﻧﻪ ﺑﻪ اﺑﻘﺎی او ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻟﻔﻆ «ﺑﻘﺎی ﺑﺎﻪﻠﻟ» ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻗﻮس ﻧﺰول ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ اﺷﯿﺎء ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎدش .اﯾﻦ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪان ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﻟﺬا داﯾﺮه وﺟﻮد
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽشود و اﻧﺴﺎن از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده ﺑﺪان ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد« :إﻧ ّﺎ ﻪﻠﻟ و إﻧ ّﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن» (.)156 :2
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اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ با آﺛﺎر برخی از اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﯿﺼﺮی منطبق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﻦ ا ّول را
به عنوان ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺗﻌﯿﻦ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ (يزدانپناه .)356 :1389 ،اما ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ
 ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻠﻮک اﻧﺴﺎن  -را ﻫﻤﺎن ﺗﻌﯿﻦ ا ّول داﻧﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﯾﺰی ﺑﺎﺗﻌﯿﻦ ﺛﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﺛﺎر ﻋﺎرﻓﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻗﻮﻧﻮی از ﻫﻤﺎن ﺗﻌﯿﻦ ا ّول
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻗﻮﻧﻮی.)48 :1381 ،
 .4ساز وکار شهودی مسئله عینیت :ﻓﻨﺎ یا ﻣﻘﺎم بی ﻣﻘﺎمی
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عالوه بر تبیین هستی شناختی مسئله عینیت الزم است که به جنبه شهودی آن و ب ه تعبیری ،ربط
نفس و رب در بعد عملی نیز اشاره شود.
اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ﻫﺴﺘﯽ ،به ﻣﻘﺎﻣﯽ اشاره میکند که
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﯽ دون ذات ﻏﯿﺐ اﻟﻐﯿﻮب اﻟﻬﯽ اﺳﺖ اما در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ وﺟﻮد
ﺧﻮد ،حقیقت ﺑﯽاﺳﻤﯽ و ﺑﯽرﺳﻤﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از أﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﮐﻪ ﻋﺠﺰ
از ﻣﻌﺮﻓﺖ کنه آن ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی «ﻣﻘﺎم ﺑﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ»
ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓان ابن عربی ،دو ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺮای ذات ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ میشود:
ﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﺖ ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ و ﺗﻌﯿﻦ ،و دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺗﺐ اﺣﺪﯾﺖ
و واﺣﺪﯾﺖاﻧﺪ .وی اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ را دﻗﯿﻘﺎً در ﻣﻮرد ﺳﺎﺣﺖ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ نیز ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد .وی ﺳﺎﺣﺖ
ﺑﯽاﺳﻤﯽ و ﺑﯽﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﻔﺲ را ﭼﻨﯿﻦ تبیین میکند:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪ از ﻫﻤﻪ اﺳﻤﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺳﺮﺷﺖ اوﺳﺖ و از ﻫﻤﻪ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ آن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻠّﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﯿﻨﺶ ،ﺑﺪون
ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺖ و ﻫﯿﭻ اﺳﻤﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰد ﺧﺪا از ّ
(اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.)13 :4 ،
ِب
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻒ ،ﻣﻮﻗﻒ ﺑﯽﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ،به آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ «يا أَ ْه َل يَثْر َ
ال مُقا َم ل َ ُكم» ( )13 :33استناد میکند .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ بسطامی به عنوان صاحب این مقام در پاسخ به این
پرسش که چگونه صبح کردی عنوان میکند ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎﻣﯽ ﻧﺪارد .ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم از آن
ﻣﺒﺮا از ﺻﻔﺖ اﺳﺖ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.)386 :2 ،
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺘﯽ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ّ
اﯾﻦ ﻋﺎری ﺑﻮدن از ﺻﻔﺖ ﺣاکی از ﻣﻘﺎم ﻓﻨایی است که ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻘﺮ و إﺳﻘﺎط اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺖ .در لسان عرفا از این مقام به «توحید» تعبیر میشود (کاشانی .)582 :1380 ،بنا بر ﻫﺴﺘﯽ

ﺣﺪ و ﺗﻘﯿّﺪات آن وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ بر این اساس ،ﻓﻨﺎ
ﺷﻨﺎﺳﯽ عرفانی ،ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ّ
عبارت است از ﻧﻔﯽ ﺗﻮﻫﻤﺎت و ﭘﻨﺪارﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ حدیث پیامبر(ص) ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن «اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺨﺮی» ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﻨﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت،
2
قرین است ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن و رﻫﺎ ﮐﺮدن که بنا ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ حدیث مذکور ،عبارت از ﻓﻘﺮ است.
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﻓﻨﺎی ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻨﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﻨﺎی
اﻓﻌﺎﻟﯽ و ﺻﻔﺎﺗﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﺎم را ﻣﯽﺗﻮان دارای ﻣﺮاﺗﺐ ّ -
ﻣﺸﮑﮏ  -داﻧﺴﺖ
بازخوانی حدیث معرفت نفس بر اساس قرائت عینیت در عرفان ابن عربی

اما ﻓﻨﺎی ذاﺗﯽ ،ﻧﻬﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨایی باالتر از آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺲ
دارای دو ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ .ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﯿﻦ آن اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ت في ِه مِ ْن ُروحي» ( )72 :38میباشد اﻣﮑﺎن ﻓﻨﺎ از آن یکسره ناممکن است.
ﺑﺎ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ « َو نَفَخْ ُ
اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻓﻨﺎی از ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺟﻮدی ﻏﯿﺮ از او ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻨﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ او ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درک ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﺧﺪا است .ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻨﺎی ذاﺗﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ
اﻟﯿﻘﯿﻦ ،ﺧﺪا را ﻋﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ است؛ ﻟﺬا ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﺧﯿﺎل اﻧﺪرﺧﯿﺎل ﺧﻮاﻫﺪ یافت و درمییابد ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﺐ ازﺧﻮدش ،ﺧﻮدش را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻔﺴﺶ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از
ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﯿﻦ
ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ (ابن عربی.)122 :1370،
در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﮑﺘﺐ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺎﺳﻮی اﻪﻠﻟ دارای دو ﺳﺎﺣﺖ ﯾﺎ دو ﺟﻨﺒﻪ هستند؛ ﯾﻌﻨﯽ از
ﯾﮏ ﺟﻬﺖ اوﯾﻨﺪ (ﻫﻮ) و از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ (ﻻﻫﻮ) و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ،اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ دارای دو ﭼﻬﺮه ّ
ﺣﻘﯽ
و ﺧﻠﻘﯽ اﺳﺖ .ابن عربی آیه «ما ِعن ْدَ ُك ْم يَن ْ َف ُد َو ما ِعن ْدَ َّ
الل ِ باق» ( )96 :16را ﻣﺆﯾّﺪ ﻗﺮآﻧﯽ اﯾﻦ مطلب
َي ٍء هال ِ ٌ
ك إِالَّ َو ْج َهه» ( )88 :28ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯽء
میداند .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او ﺿﻤﯿﺮ «هاء» در آﯾﻪ « ُك ُّل ش ْ
ﺑﺎز ﮔﺮدد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ؛ (اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ )417 :4 ،ﭼﺮا ﮐﻪ وﺟﻪ ﺷﯽء ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اوﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ
أﺷﯿﺎء ،ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ وﺟﻪ اﻪﻠﻟ در أﺷﯿﺎء ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
بنابراین ،با وقوف به این مسئله ،وجه پارادوکسیکال جنبه عملی یا شهودی مسئله عینیت نیز به
طور کامل برطرف میشود .چرا که این راه هم متضمن وصول به خود است و هم ترک خویش،
به تعبیری هم نفی خود است و هم اثبات خود .به بیان دیگر ترک نفس به معنای ترک تعین نفس
بودن و رهایی از قید تجلی خاص بودن است که منتج به شهود تجلی مطلق حق شده و انسان به
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خود حقیقی خویش که همان حق است واصل میشود.
ﻧﺘیجه گیری

تالش شیخ اکبر برای تبیین حدیث معرفت نفس و چگونگی رابطه میان نفس و رب ،طیفی
از امتناع معرفت تا امکان و حتی استلزام میان این دو معرفت را در بر گرفته است که درک
تبیینهای مختلف موجود در این طیف نیازمند بررسیدن هر قرائت ابتدا به طور جداگانه و سپس
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در پیوند و نسبت با سایر قرائتها و توجیه سازواری اینها با یکدیگر است.
در بررسیهای صورت گرفته در مقاله حاضر نشان داده شد که چگونه ابن عربی در
قسمتهای مختلف آثار خود و به مناسبت بحثی که پیش رو دارد بر هر یک از قرائتهای
امکان یا امتناع معرفت نفس تأکید میکند .فهم مراد وی از امتناع معرفت رب از طریق معرفت
نفس منوط بر فهم معنای معرفت و همچنین روشن کردن متعلق آن است .بنابراین ،معرفت
ناممکن از نظر وی معرفت حصولی است که ابزار آن عقل بوده و متعلق معرفت نیز در نگاه غیر
وحدت وجودی و قائل شدن به دوئیت میان خلق و حق است که ممتنع میشود زیرا در نگاه
وحدت وجودی هم فاعل شناسا و هم متعلق شناسایی کسی جز پروردگار نیست.
در مورد قرائت امکان معرفت معلوم شد که توجیه آن با تنویر ماهیت هستی شناختی وحدت
نفس و رب صورت پذیر است.
با توجه به تطبیق ساحات وجودی انسان با صقع ربوبی یعنی غیب الغیوب ،احدیت و
واحدیت ،میتوان گفت که توجیه سوم برای قرائت امتناع معرفت ،مربوط به تطبیق ساحت
غیبی وجود انسان با غیب الغیوب و جاری ساختن حکم امتناع مطلق معرفت بر هر دوی این
ساحات است .لذا انسان همان طور که از معرفت کنه ذات خود ناتوان است به کنه معرفت رب
خویش نیز نخواهد رسید .و نیز معلوم میشود که توجیه قرائت امکان معرفت با توجه به تطبیق
دو ساحت دیگر (احدیت و واحدیت) با ساحت وجود انسان میسر است .بدونشک ،ابن عربی
نیل به معرفت نفس را معرفت حضوری و چیزی از جنس «شدن» میداند که با سیر نفس در
مراتب کمال سلوک و نیل آن به فنا رخ میدهد .فنا در دو مرتبه واحدیت و احدیت است که
مصداق عینی تحقق یافتن حدیث معرفت میباشد .از طرفی برای فهم بهتر این معنا باید این مهم
را منظور نظر داشت که فنا در واحدیت و احدیت به بیا ِن متناسب با ساحات وجودی انسانی،
همان بازگشت آدمی به عین ثابت خود بوده و همین حالت عدمی تبیین شده در مورد عین ثابت
است که معنا و منظور از فنا شدن را برای ما روشن میکند.

عالوه بر تبیین هستی شناختی رابطه نفس و رب در قرائت عینیت ،با اشاره به سازوکار
شهودی مسئله عینیت معلوم شد که مقصود از فنا همان مقام بیمقامی است که در آن سه مرتبه
فنای افعالی ،صفاتی و ذاتی محقق میشود و انسان با رهایی از اعتبار و پندار غیریت ،به درک
یگانگی نفس با خدا میرسد .تحقق این امر جز در بستر شهود حقیقت وحدت وجودی عالم
هستی میسر نخواهد بود.
پینوشتها
بازخوانی حدیث معرفت نفس بر اساس قرائت عینیت در عرفان ابن عربی

 .1البته از دیدگاه خود ابن عربی چنین تقریری را میتوان مناسب با ذوق کالمی و فلسفی
دانست .چرا که او در آثار خود ،نوعی تقسیمبندی از امکان معرفت نفس ارائه میدهد که بنابر
آن ،راه دستیابی به معرفت رب از راه شناخت نفس به دو روش میسر است« :اول ،معرفت به
اوست از آن حیث که تو هستی (من حیث أنت)؛ دوم ،معرفت به اوست از آن حیث که اوست
(من حیث هو)» (ابن عربی.)81 ،1370 ،
نوع اول روش استدالل است که شخص به خدا از طریق نفس خویش داللت میشود؛ یعنی
فرد ابتدا به ویژگیهای سرشتی و خلقی خویش آگاهی مییابد و آنگاه به شناخت حق از طریق
نفی نواقص از او یا استناد به کماالت به او دست پیدا میکند .فیلسوفان و متکلمان ،نمایندگان
این شیوه از خودآگاهی و خداشناسیاند که از دیدگاه ابنعربی سطح نازلی از معرفت را در بر
دارد .نوع دوم نیز شناخت حق از طریق نفس است؛ اما در اینجا تأکید بر تو (نفس) نیست ،بلکه
تأکید بر او (حق) است .این روش عبارت است از شناخت از راه تجلی مستقیم ذاتی حق بر نفس
(همان) .چنانکه مشهود است در قرائت افتقار ،از دیدگاه نخست به مسئله نگریسته شده است.
 .2این فقر یا إسقاط اإلضافات که راهیابی به مطلق ،از طریق طرد قیود است میتواند بیانگر
نوعی اختالف در مورد طریق عرفان با فلسفه که از سنخ افزودن صور علمی است ،باشد .چنانکه
معرفت نزد عارفان کاستن و إسقاط است.
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