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  مسأله پژوهش  .1-1
این عرفان . یابد  کتب ابن عربی از صدرالدین قونوي آغاز شده و تا دوران معاصر ادامه میعرفان در م

ي نگاه صدرالدین   عربی است، اما بیشتر با نحوه شناخته می شود، مدیون تعالیم ابن» عرفان نظري«که به 
تلف و متنوعِ تبیین هاي مخ  عربی دریایی از معارف با شیوه  در واقع عرفان ابن. قونوي گره خورده است

در این . آنها تا روزگار کنونی است  ترینِ   است که نگرش صدرالدین قونوي و پیروان مکتب او برجسته
ي عقالنیِ برگرفته از حکمت مشاء، اشراق و حکمت   عربی فربه ترشده، شیوه  شیوه هر چه عرفان ابن

  . تر شده است  متعالیه پررنگ
عربی و   در عرفانِ شخصِ ابن» حس«سأله اساسی این رساله، بررسیِ در رویارویی با این نگاه، م

مهمترین . ي دیدي جدید به عرفان او نظر انداخت  ي آن در نظام عرفانی اوست تا بتوان  از زاویه  توسعه
کند؛ در فتوحات مکیه نیز قریب   اي است که در کتاب المعرفه ذکر می  عربی در این زمینه، جمله  سخن ابن

 -گرایی که در فلسفه رواج دارد  خالف نگرش افالطون-او در کتاب المعرفه .  این مضمون را داردبه
افزون بر این، در این رساله و . داند  تر از منزلت قوايِ روحانی می  منزلت قوايِ حسیِ حیوانی را تمام
چون  ،آفریدقواى روحانى نیاز از   قواى حسى را بىگوید که خداوند  همچنین جلد سوم فتوحات مکیه می

بـلکه از اللّه  گیرد،  ولى قواى حسى از او نمى،کند اخـذ مىا مواد خـود ر  حسى  قواى قواى روحانى از
. تعالى است  شرف حس و قدرش را بدان که عین حقکند که   از این رو تأکید می.گیرد تـعالى مى

 الهی، جهان اُخروي و در مجموع زیست اصیل هاي خود، اسماء  عربی در کتاب  همچنین ابن) 3/189:فت(
  . داند  می» حسی«انسانی را 

که غیب » عقل«عربی، عین آشکارگی و شهادت است، در برابر   در منظومه عرفانی ابن» حس«معناي 
تغییر » شهادت مطلق«که در ادبیات عقالنی پا گرفته به » غیب الغیوب«ي نگاه دیگر   با این نحوه. است

واسطه دارد، نه عالمِ غیبی که همان عقل   یعنی عالمِ حس، ارتباطی بی» شهادت مقید«که با   د، طوريیاب  می
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قرار » غیبت«است، نورانی است و در مقابل » حاضر«در حکمت اشراقی و متعالیه هر آنچه نزد عقل . است
 غیب   ر غیاب است، خود بالجملهعربی، عقل که بستر حضور در براب  ي عرفانیِ ابن  گیرد، اما در منظومه  می

از این رو شهود عارف، نه شهود . وجود دارد» غیبت و حضور«و نه » غیب و شهادت«است و دوگانه 
تقسیم حس به ظاهري و باطنی که در بدو نظر براي . عقالنی بلکه شهود حسی به معنايِ جدید موسع است

تواند راهگشا باشد، زیرا معناي حس، ظهور و   رسد، نمی  نظر می  جلوگیري از خلط دو حوزه معنايِ حس به
  . شهادت است و باطنی کردن آن، به غیب بردن آن است که با فرض نخست ما از غیب در تعارض است

شده است که از   مقام حال تثبیت. در این نگاه دیگر عرفان به دنبال تثبیت حال و ساختن مقام نیست
کند، اما آنچه مناسب با تقلیب هر آنِ قلب است، چیزي از سنخ   پیدا میبخشی عقلی معنا   حیث چارچوب

وجود حق در «گفته او،   به. خواند  می» وجدان الحق عند الوجد«عربی در فتوحات وجود را   ابن. حال است
شود که برخورد به چه چیزي واقع   وجد معلوم نیست، زیرا وجد مصادفه و برخورد است و دانسته نمی

بنابراین منظور از وجدان حق تنها  )2/538: فت (».گونه مجهول است  لذا وجود حق در آن به.... ودش  می
. وجدان حقیقت امري است که برخورد کرده است و سخن گفتن از آن همواره به صورت مجهول است

این رو در عین از ! دانیم به کجا برخورد کرده است  دانیم که چه چیزي برخورد کرده و نه می  زیرا نه می
ترین و   گونه مجهول  است، به همین) وجد(ترین، آشکارترین و سرآغازترین یافت   که وجود بدیهی  این
در این است که یافت تنها سخن ) ادراك(» دریافت« و )وجدان (»یافت«تفاوت . ترین یافت است  سبب  بی

در . ر یا حصول چیزي نزد چیزي داردزند که در سیالن است، اما دریافت سخن از حضو  از رویدادي می
زند و با   ه است و آن را پیوسته رقم میتوان بنیان وجد را در وجودي جست که با وجد همبست   می  نتیجه

  . رود  شود، بلکه همواره از عقالِ مقام فراتر می  حالی سروکار دارد که تثبیت نمی
» واسطه با اهللا تعالی  برخورد سرآغازین و بی«ه همچنین با توسعه معناي حس، هر معنایی که به وجهی ب

که » وسالی  سن  دوران جوانی و کم« یا   که از حیث علم به خدا نزدیک» علم اُمی«ارتباط داشته باشد، مانند 
، »جهل«، »سکوت«، »حال«، »فنا«، »حیرت«به زمان به او نزدیک هستند، همچنین تحلیل مسائلی مانند 

ادبیات حسی دیگر نه بر منطق به . شوند  گریزند، با ادبیات حسی تبیین می  لی عقلکه مسائ... و » عدم«
ي منطقِ ذهنی است،   تر از دامنه  ي آن، وسیع  عنوان ابزارِ عقل، بلکه بر منطقِ زبانی استوار است که دامنه

ی است، و عدم تنها در ي وجود کتبی و شفاهی، بیش از وجود عینی و ذهن  عربی، دایره  گفته ابن  زیرا به
گنجد و وجود عینی و ذهنی از پذیرش آن ابا دارد، مگر عدمی که   ي وجود کتبی و شفاهی می  حیطه

 با روش مشائی به تبیین و تمهید القواعدترکه نیز هرچند در   ابن.  وجود بازگشت داشته باشد  وجهی به  به
داند، زیرا   می» حروف« عرفان را، نه وجود بلکه  موضوع المفاحصزد، اما در  مستدل کردن عرفان دست
  . کند و اگر موضوعش وجود باشد، دیگر شامل نقیضش نخواهد شد  عرفان از عدم نیز بحث می
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یا » احساس« باشد که به معناي aesthetic یا feelingتواند   ، می»حس«ي   برابرنهاد انگلیسیِ واژه
تواند برابرنهاد   همچنین می.  است و نه عقالنیتintuition است و بازتابی از» احساس زیباشناسانه«

sensation در برابر ادراك عقلی لحاظ شود یا به معناي » اداراك حسی« باشد کهperception باشد که 
 است» دریافت حسی«مقصود خود . 

بان انگلیسی واژه از این رو، در ز. هاست  ي این برابرنهاد  در عنوان رساله اعم از همه» حس«مراد از 
senseبهترین واژه از حیث داشتن معانی مختلف است  .  

  اهمیت و ضرورت پژوهش. 1-2
ها و   با گسترشِ حکمت متعالیه و استیاليِ آن بر مباحث فلسفی و عرفانی معاصر، همچنین تبیین

معارف او پوشیده یا توجهی از   عربی، حجم قابل  هاي مشائی و اشراقی در پیروان مکتب ابن  آوري  برهان
. ها تبیین شود   و تنها آن مسائلی برجسته شد که توانست در قالب این دست حکمتکناري گذاشته شد  به

از » نظامی متافیزیکی«دست به » وحدت وجود«شود، بیشتر پیرامون   خوانده می» عرفان نظري«آنچه امروزه 
هاي صدرالدین قونوي، سعیدالدین فرغانی و مؤیدالدین   زند، که با نوشته  عربی می  هاي عرفانی ابن  اندیشه

پژوهانِ پس از مالصدرا در   هايِ عرفان  نوشته. ترکه گسترش یافتند  فناري و ابن  جندي آغاز و توسط ابن
به مثابه البشرط مقْسمی، زمینه تطبیق عرفان نظري با حکمت متعالیه را در بستري بیش » وجود مطلق«بابِ 

  . عقالنی و استداللی فراهم کردنداز پیش 
 و - شود  دیگر امري شخصی شمرده می-  سخن گفتن از شهود عرفانی يِ استداللی،در این فضا

بنابراین عرفان . آید  شمار می   به سخن غیر منطقی- عف استدالل اعتبار نداردکه به دلیل ض-گزارش آن 
از این رو تالش شده با . شد  شد، معتبر شناخته میبندي شده با  که با برهان منطقی صورت  نظري در صورتی

عربی فراهم گردد که   نگرشی نوین به عرفان ابن» منطق زبانی«و » حس عرفانی«اي جدید و با ابتنا بر   شیوه
هاي توصیفی در   اتفاقاً با پیشرفت نگاه. عربی رخ نماید  ي عرفانِ ابن  هاي نهفته و پوشیده  در بستر آن جنبه

هاي عرفانی، همچون پدیدارشناسی و تبارشناسی و توجه بیشتر به تجربه    آن در پژوهش  کاربستغرب و 
هاي نوپدید به   همچنین هجوم عرفان. ها هموارتر شده است  گونه پژوهش  و احساس عرفانی، راه براي این

» عرفان اسالمی« عنوانِ ي نادرست ذیلِ  گونه  هاي مختلف و عموماً به  جامعه ایرانی و پذیرش آن در شکل
طلبد   از همین رو می. هايِ آن دارد  ي عرفان اسالمی با نظر به بنیاد  نشان از عطشِ فرهنگ ما به تبیین دوباره

که سنت عرفانی ما، با نگاهی جدید که برآمده از خود آن است، دوباره مسائل خود را با بازگشت به 
ي اسالمی شکل گرفته،   که در فضايِ فلسفهاستداللی - یعقلبنیادهایش نشان دهد، تا از تفسیرهايِ 

   .حداالمکان پرهیز شود
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   اهداف پژوهش.1-3
 .عربی برپایه نگرش حسی به حقیقت  بازخوانی جدید عرفان ابن .1

هايِ شهود حسیِ عرفانی و عقلیِ فلسفیِ با تحلیل دقیق به منظور جداسازي شیوه   رسیدن به مؤلفه .2
 . با یکدیگر) به ویژه حکمت متعالیه(انی و جلوگیري از خلط عرفان و فلسفه ادراك فلسفی و عرف

واسطه آن یعنی اهللا تعالی و   وار از رابطه حس با بنیاد و متعلَّق بی  تبیین ساختار منسجم و منظومه .3
 .شناسانه به هستی  شناسانه و معرفت  شکاف بین دو نگرش هستی) تعلیق(برداشتن 

 .عربی و کاربست آن در تبیین منطق بحث  شناختی ویژه ابن  شناختی و ریشه   زبانبها دادن به مبانی .4

عربی که بیشتر در راستاي میراث عرفانی پیش از اوست تا مبناي نگاه   احیاء نگرش عرفان ابن .5
 . فلسفی پس از او باشد

  هاي پژوهش سؤال. 1-4
توان بر اساس  ه چه معناست و چگونه میعربی ب  در منظومه عرفانی ابن» حس« :پرسش بنیادین پژوهش

  آن نظام عرفانی او را بازخوانی کرد؟

 : چند پرسش را در پی داردپرسش نخست این 

 شمرده شد و در نهایت تمام قدر و » عقل«تر از   تر و تمام  شریف» حس«عربی   چرا در عرفان ابن
 داده شد؟» حس«شرف به 

 در فلسفه اسالمی چیست؟» حس«عربی با  در عرفان ابن» حس«هاي  تفاوت 

  عربی چیست؟ در عرفان ابن» عقل«و » حس«تفاوت 

  عربی چیست؟  در عرفان ابن» حس«جایگزین روش عقلی و استداللی در تبیین 

   پژوهشهاي فرضیه  .1-5
به صراحت در باب شرف و برتري  فتوحات  و کتاب اهللاۀ جاللۀ کلمرسالۀالمعرفه،  کتاب عربی در  ابن

 تعالی بر عقل شرف حقواسطگی دریافتش از   به نظر او حس به دلیل بی. گوید  سخن می» عقل«ر ب» حس«
نحوي است که تمامی حقیقت را در بر دارد و    تعالی بهحقبودن بین حس و   واسطه  افزون بر این، بی. دارد

نمود عقلی، تباین است؛ بنابراین زیرا بین بود حسی و . گیرد  اش را می  گرفتی از آن، نه رقیقه  عقل تنها رو
  . استحقعربی حس عین   تمامی حقیقت از آن حس و به گفته ابن

 غیب  وضوحش شدتعالم شـهادت مـطلق بـه سببِدر بحث عوالم نیز مسأله به این صورت است که 
 به  کهبلکه ظهور آن در عالم شهادت مقید است  یاراى دیدن آن نیست،  کسى را، یعنیدر غیب است



 6

 د از جهتى، مقی شهادتاى است که بر آن عالمِ سان دایره هبعربی    مثال ابن. نحوي با غیب درآمیخته است
 و شهادت از جنس عالم حس و استیدى را اطالقى ی هـر تـق، زیرادر کنار عالم شـهادت مطلق است

. قرار داردم غیب یا عقل عال از جهت دیگرى که بر روى دایره حرکت کنیم،  این دو، بین .رؤیت است
 از وجهى   نیز شهادت مطلق گیرد؛  خود را از عالم حس یا شهادت مقید مىهاي ناعالم عقل بره

 حقیقت عالم شهادت  بنابراین.آن در تکاپو است الغیب یعنى اصل عالم غیب است که عقل به سوى غـیب
 بودن   غیب که شود  شناخته مى)عقل ( و غیب)حس ظاهر ( به دو عالم شهادت مقید)حس اصیل (مطلق

 . تالم حس اسآن ناظر به عالم عقل و شهادتش ناظر بـه عـ

یابد که نزد عقل   برخالف این نگره، فلسفه و به ویژه فلسفه اشراقی و متعالیه، آنی را واضح و روشن می
 وجودي ۀالك درجبنا بر نظر مالصدرا و به تبع شیخ اشراق، میزان حضور شیء نزد عقل، م. باشد» حاضر«

تواند آن را میزانی براي درستی و   داند، نمی  عربی که عقل را بالجمله غیب می  اما ابن. و روشناییِ آن است
همچنین در منطقی که .  خود که در عالم شهادت حضور دارند، قرار دهد شهوديِهايِ  نادرستی دریافت

بنابراین روش ما در این . وجود، یعنی عدم سخن گفتتوان از نقیض   ابزارِ عقل و میزانِ فلسفه است، نمی
 هاي زبانی، نحوي،  عربی به بحث  که ابن  چنان. رساله بر مبناي معناي دیگر منطق یعنی زبان استوار است

تر از دایره وجود   ي وجود شفاهی و کتبی را وسیع  مند است و دایره  شناختی عالقه  شناختی و حروف  ریشه
  .داند  میعینی و ذهنی 

  پیشینه پژوهش. 1-6
 و حتی نزدیک به آن وجود ندارد، اما  ي نگاه به آن جدید است؛ کار مشابه موضوع این رساله و نحوه

  .هایی دید توان در برخی آثار مشابهت می
عربی را  با روشِ توصیفیِ پدیدارشناسی، خیال در عرفان ابنعربی  کتاب تخیل خالق در عرفان ابن

ي  اي پدیدارشناسانه است؛ مسأله خیال نیز در منظومه روش بررسی این رساله تا اندازه. دکن بررسی می
در واقع خیال . دو بسیار دشوار است به گفته او تمیز بین این. اي وثیق با حس دارد عربی، رابطه عرفانی ابن

   .شود اي عقلی و در ارتباط با عقل، بلکه در پیوند با حس تبیین می نه قوه
عربی؛  شکالیه العقل و الوجود فی فکر ابنإآقاي دکتر احمد صادقی با عنوان یگر آثار مشابه کتاب از د

عربی؛ پژوهشی در   که به فارسی با عنوان عقل و هستی در عرفان ابن استبحث فی فینومینولوجیا الغیاب
ه توجیه فلسفی روش او در این کتاب ابتدا به طور مفصل ب. پدیدارشناسی عالم ناپیدا ترجمه شده است
سپس در دو حیطه عقل و وجود به پدیدارشناسی عرفان . پردازد پدیدارشناسی غیاب از هوسرل تا هایدگر می

  .طور ویژه به آن پرداخته شده است عربی از مسائلی است که به مسأله حس نزد ابن. پردازد عربی می ابن
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  عربی روش عرفان ابن و  راه: دوم فصل
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  مقدمه  .2-1
این روش .  بررسی پژوهش مشخص شودة که روش و شیوبایسته است هر پژوهشپیش از ورود به 

سامان  پژوهش را بهخواهد این  شود تا نشان دهد که پژوهشگر چگونه می  بحث آورده میۀعموماً در مقدم
ها  پژوهشبرخی .  آورده شودصورت پیشینی  و بهوروش بحث در ابتدا ضروري نیست که راه. برساند

 بحث سربرآورد و محدود کردن شیوة کار در مقدمه به پژوهش آسیب وروشش از میان طلبد که راه می
مثالً روش دیالکتیک . دهد  راه خود را نشان میها در گونه پژوهش اینرساند یا غیر ممکن است، زیرا  می

به عنوان یک امر آن در مقدمه رد و سخن گفتن از گی کار می   بهفرآیند علمیهگل همانی است که او در 
.  تنها در مواجهه با امر عینی معنابخش استکند، زیرا امر ذهنی  گرهی از کار فروبسته هگل باز نمیپیشینی

گونه که درخور شناخت است تنها در حالتی رخ  کند که شناخت امر آن عربی در فص هودي اشاره می ابن
 نیست، دهد رخ مینعزل از راهی که سلوك در آن دهد که بفهمیم حق چیزي جدا افتاده و م می

 واقع اوست که کند و در رسی، بلکه حق عین راهی است که سالک طی می  در غایت به او میکه چنان آن 
.  است»بالحق«رو حرکت در مسیر سیروسلوك از ابتداي آن   از این.)109: فص(سالک و مسافر است 

  : گوید یالسائرین م عبدالرزاق کاشانی در منازل
 »یوم نَحشُرُ الْمتَّقینَ إِلَى الرَّحمانِ وفْداً«:  کسی که این آیه را شنید  جواب بـایزید بـسطامی در

  ،»کنیم  می  محشور  بـه سـوي خـداوند رحمان جمعی روزي که پرهیزگاران را دسته«) 85/ مریم(
از  :دشود؟ پاسـخ دا محشور می رحمان است، پس به سوي چه کسی  خداي » با«کسی که  :گفت

کاشانی، (شود   مـی  محشور  سوي اسم اللطیف  به  القهار  سوي اسم الرحیم و از اسم  به اسـم الرحـمن
1417 :314.(  

حق براي مقدمات  حق سفر نکند و جایی بیار اربعه با گونه نیست که سالک در سفر نخست از اسف این
 دگاري است که بر صراط مستقیم است هر موجودي در دست پرورسفر فراهم آورد، زیرا موي پیشانی
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به . کند و همواره در سلوك است سوي اسمی دیگر حرکت می بنابراین او از محضر اسمی به .)56/هود(
 اختصاص به خواص ندارد بلکه براي هر مرید سالک و واصلی، فتوحاتعربی باب آخر کتاب  گفتۀ ابن

از این رو هر کس که بر این راه وقوف داشته .  باشدمتوقف وصیت او  براي هر کسی است که برکهبل
  . است، زیرا سلوك دوري عرفانی در اصل بدون مقدمه و مؤخره یا مبدأ و منتهاستباشد، با حق 

 از منطق مشائی -سوم استمو» 1عرفان نظري« در نظر آنان به -عربی براي بررسی عرفان او  پیروان ابن
عربی و تبیین آنها در فضاي منطق   ابنانونیکردن برخی تعبیرات ک  آنها با برجسته.کردند استفاده می

ترکه و  هر چه این عرفان از صدرالدین قونوي دورتر و به ابن. مشائی، عرفان نظري را سامان دادند
ترکه در مقدمۀ  چنانچه ابن. شد تر می گشت، قوت منطق فلسفی آن افزون تر می فناري نزدیک ابن

ستداللِ فلسفیِ پیشین اش در این مدت از قوت ا طلبد که سیروسلوك عرفانی عذر تقصیر میدالقواعد تمهی
– متعالیه  تبع آن منطق مالصدرا با ارتقاي فلسفه به حکمت متعالیه و به .)167: 1393ترکه،  ابن(کاسته است 

دارد و در پی آن است که عربی   بازگشتی دوباره به عرفان ابن-هایی دارد که با منطق مشائی تفاوت
 در  فلسفی او به آن است که بتوان نظامِتقو.  و متقن کندبا منطقی جدید، برهانیمطالب واالي عرفانی را 

بنگرد و آنها را با منطق ویژة خود نظم و نسق ... سایه آن نظام و از منظر آن به مسائل عرفانی، کالمی و 
نی به ذوق برخی از پیروان او همچون مالهادي سبزواري و شیوة مالصدرا در تبیین مطالب عرفا. دهد

 همچون آیت اهللا حسن زاده آملی و آیت ،ه عالمگردانِ برجستۀبرخی شا. عالمۀ طباطبایی خوش نشست
. عرفان، قرآن و برهان به شیوة صدرایی بنویسند جمع اهللا جوادي آملی تالش کردند که بیشتر در باب 

لبستۀ استاد خود عالمه طباطبایی و نظام حکمت صدرایی است، در باب آیت اهللا جوادي آملی که د
  : گوید مشاهدات عرفانی می
 آن با هم که کالم، و حکمت به نسبت است منطق ابزار منزله به عرفان براي عقلی براهین بنابراین،
 ادامیم و گردد می منتقل دیگران به عقلی معارف آن وسیله به هم و شود می جدا سقیم از صحیح

  .)28: 1389جوادي آملی، ( نیست پذیرش قابل دیگران براي نگردد فلسفی معقول عرفانی مشهود که
شناختی برخورداند و این یقین  به نظر او مشهودات عرفانی اگر معقول فلسفی نگردند تنها از یقین روان

شناختی آنی است  معرفتآور است، اما یقین منطقی یا یقین  همچون قطع قطاع تنها براي صاحب آن یقین
  عرفانِکردنِ  نظريبنابراین این سیرِ.  مفید یقین نظري عرفانِعلمِ تواند علم باشد و براي اهلِ که می

تواند قدر بیند و بر  مثابه امري غیر شخصی و علمی موقعی می رسد که تنها عرفان به عربی به اینجا می ابن
  . سنجیده شود عقلی  صدر نشیند که با ابزار منطقی برهان

فهمیم که شیوة او در نوشتار عرفانی متفاوت با آنی  راحتی می عربی به هاي ابن نوشته با رجوع به دست
  تاریخِ عرفانی در طولِهايِ  شهوددور شدن از جهانِ. است که در سنت عرفان نظري تنسیق شده است
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 فلسفه سرِ نظريِ-با این شیوة منطقیعربی  ابن. شود می نظري، ضرورت نظري کردن عرفان را باعث عرفانِ
 سامان نیافت، بلکه خداوند  از روي فکر، نظر و اندیشهفتوحات ترتیب کتاب اوبه گفتۀ . ناسازگاري دارد

  :این ترتیب را بر دست او قرار داد و او نیز رأي و نظر خویش را در آن وارد نساخت
ت و پیش از شروع آن باشد، ولی چنین در آغاز عباد) اصول فقه=(سزاوار این بود که این باب 

از روي اختیار برنگزیدیم، چون اگر ترتیب کتاب از روي فکر، اندیشه  افتاد، زیرا این ترتیب را ما
جا باشد، این شباهت بدان آیه از کتاب  نباید این» حکمت«و نظر بود، موضع این باب در ترتیب 

که بین آیات طالق و ) 238/بقره ( »ت و الصالةِ الْوسطىحافظُوا علَى الصلَوا«: الهی دارد که فرمود
جا  وند آنجا نباشد و خدا کند که موضع آن، آن  ایجاب می وفات قرار دارد و ظاهراًةازدواج و عد

، پس خداوند متعال به دست ما این ترتیب را قرار داد، ما هم آن را رها کردیم را موضعش قرار داد
  )2/163: فت(نظر و خردمان وارد نساختیم أي و و خویش را به ر

آهنگ زیبا و مسحور کننده کلمات و روش شیخ را  شرح فصوص دکتر ابوالعالء عفیفی در مقدمۀ
  : کند چنین بیان می این

هر که خواهان آن آهنگ برین و برجسته است، ناگزیر باید رنج بازیابی آن را بر خود هموار کند 
جا بازیابد و کنار هم نهد و دوباره آهنگ برجسته را  جا و آن از اینها را،  و بکوشد تا آن پاره

   .)11: ق1365عفیفی، (بازسازد 
  : گوید  میفتوحاتشیخ اکبر خود، در مقدمه کتاب 

 خالصه و فشرده عقیده و باور عوام مسلمانان بود، چه آنها که اهل تقلیدند و چه ]آنچه گفته شد[
آنان که از گزیدگان : زارش عقیده و باور خواص خواهم پرداختسپس به گ... آنها که اهل نظرند

خواص،  ۀ از این روي که در عقیده خالص؛ اما...خدایند و از مردان راه و راز و کشف و 
هایی است، جداگانه به آنها نپرداختم، آنها را در البالي کتاب پراکنده  ها و پیچیدگی دشواري

ه خداوند بدو درك و دریافت آن ک. ا از آن سخن گفتمساختم و جاي جاي آن گسترده و آشکار
هاست  ، آنها را خواهد یافت و قدر آنها را خواهد شناخت، که علم حق و سخن راست همینبخشید

ها، کور با بینا برابر است؛ دور با نزدیک همسان است؛ و  در این دانش. و فراتر از آنها چیزي نیست
  .)41-1/38: فت(فرود با فراز هم تراز است 

نماید و در عین  ت که در عین آشکاري، رمز آلود می شیخ اکبر، مقرون حقیقتی اسة پیچیدةاین شیو
دکتر نصر حامد ابوزید در کتاب . ندبیا م شیخ، فقط عده خاصی بدان دست میگستردگی در میان کال

. است» شدن«است، » تاريگش«عربی،   ابنۀاندیش«کند که  چنین مطلب را دنبال می  اینعربی گفت ابن  چنین
ست پایان آن همانند تجلیات الهی ا اي بی پذیرد و ساختار دایره شود، اما پایان نمی شدنی است که آغاز می

  )142: 1386ابوزید، ( ».که نه آغاز دارند و نه انجام
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امعی او حقیقت ج. همراه دارد را بهط عالم با خداوند  رب معنايعربی  حقیقت انسان در عرف عرفان ابن
به همین منظور الزم است این . دنگیر   پا میاست که بدان مراتب هستی در عین و ذهن، زبان و قضیه

  .ویژگی بطور مفصل آشکار شود
است، » فردي«ند، حکمت این فص ک   عنوان می) ص( در آغاز فص محمديعربی  ابنگونه که  همان

زبان و از  در ریشهاین فردیت از یک طرف . شود  ترین موجود انسانی در فردیت شناخته می   کاملزیرا
یا انسان کامل ) ص(عربی، به نبی خاتم  از نظر ابن. پردازیم  ها می  د دارد، که به آنطرفی دیگر ریشه در عد

 تنها انسان است که جامع زیرا). 214: فص( که جوامع الکلم است، داده شده است مسمیات اسماء آدم
عربی بسط دهیم به این معناست که تنها   اگر بخواهیم حیوان ناطق را در نظر ابن. تمام مراتب کلمه است

جوامع «عربی این درجه عالی انسان کامل که   ابن. انسان از میان تمامی موجوات، صاحب کالم جامع است
  :داند  است، را در علم حروف سه چیز می» الکلم
o که قائم به خود است» غنی «ذات. 
o  بدان وگردد   البته از ذات فقیر به ذات غنی وصفی باز می. (به ذات غنی است» فقیر«ذاتی که 

، بنابراین اقتضاي ذات  استبه این مصاحبتقوامش  نیست و ذاته فی این اتصاف .یابد  اتصاف می
 ).داراست - که به نفس خودش قائم است- نیاز را  شمرد که فقر، ذات بی  فقیر این سخن را جایز می

o  مند است  نیاز و نیاز  مند یا بی  نیاز، یا نیاز  بین دو ذات بی» رابطه«ذات. 
 

، »اسم«نامد که برابر با   می» رابطه«و » حدث«، »ذات«ترتیب، بنابر تقسیم کلمه،  ابن عربی این سه را به
بنابراین، . د، زیرا کلمات تمامی محصور در این سه حقیقتندالکلمن  اند که به نظر او جوامع  »حرف«و » فعل«

  .)1/86:فت( ذات زمانی عالم و حرف چیزي جز ربط نیست ،اسم ذات مستقل غیر زمانی حق است و فعل
البته این ذات غیر از آن هویت غیبی است که وراي . انسان جامع ِ کلمات ذات، حدث و رابطه است

، بلکه به نحوي از انحاء با عالم )48: الف1423 عربی،  ابن (طمع انسانی استوجود عالم و فراتر از درك و 
عربی در فتوحات بین انسان و عالم فرق  ابن. گانه ذات، حدث و رابطه شکل گیرد  در رابطه است تا سه

د، بلکه از انگارد اما تنها انسان است که از عدم نیام  که تمام عالمیان را وجود بعد از عدم می  ، طورينهد می
گوید که هیچ چیز از عالم همانند انسان  نهادن می  او با این فرق. وجود فرق به وجود جمع تغییر یافت

  : ادلّ دلیل بر پروردگارش است والکلم   جوامع کامل زیرا انسانِ،)3/390:فت(نیست 
داده شده که » لمجوامع الک«پس به او .  و سلم، ادل دلیل بر پروردگارش استپس او صلی اهللا علیه

بنابراین در تثلیث خود به دلیل شباهت یافت و دلیل، دلیل لنفسه . عبارت از مسماي اسماء آدم است
  )214 :فص. (است
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از لحاظ عددي، عدد سه اول افراد است، زیرا فردیت عدد سه اقتضاي ظهور دارد و ظهور جز به سه 
گوید که مراتب ظهور، براي فردیت است و آن   جندي در شرح خود بر این فص می. شود  حاصل نمی

زیرا انسان کامل در تثلیث، خود به ).  707: 1381جندي، (علت انتاج و سببِ ثمردهی در هر مرتبه است 
: 1384قیصري، (دلیل به نظر قیصري در اینجا همان اصغر و اکبر و حد وسط است . دلیل شباهت یافت

شود، مگر حد وسطی باشد که باعث   صغر و اکبر نتیجه حاصل نمیگاه، در زوجیت ِا  یعنی هیچ)  1329
 فردیت«دارد و انسان »  وجوداحدیت«، زیرا حق تعالی )53: الف1423 عربی،  ابن(اج و ظهور گردد انت

  .»ظهور
نکته اساسی تثلیث این مطلب است که انسان در فردیت خود چون بر ذات خود داللت دارد، به عینه، 

گونه که در صغرا و کبراي دلیل، حد وسطی است که همان، به عینه،   ش داللت دارد، همانبر پروردگار
  . پس انسان عین حد وسط و باعث انتاج مقدمتین است. گردد  باعث حکم و انتاج می

گیري فردیت و   گانه حق، مرد و زن، شیوه شکل  در قالب سه) ص(عربی در ابتدا فص محمدي   ابن
سپس از داخل ذات او، . نهد  او ابتدا مرد را وضع می). 220-215: فص(دهد    توضیح مینحوه انتاج آن را

عربی،  خداوند   به نظر ابن. یعنی زن در باطن ذات مرد نهفته و غیب و جزئی از آن است. یابد  زن تکون می
یوه خداوند براي را به انسان داده است، نه خود انسان آن را کسب کرده باشد، به همین ش» جوامع الحکم«

ها را دوست بدارد، بلکه این دوستی بر   که او خود این  گردانیده است، نه این  چیز را دوست  سه) ص(پیامبر 
این سه چیز به ترتیب، . ها سریان دارد  او رفته است، زیرا محبت اصل موجودات است و در تمامی آن

بنابراین . کند را پس از ان ذکر می و نماز شود  میآغاز) نساء( زنان باپس . استزنان، بوي خوش و نماز 
من عرف نفسه، عرف (، مقدم بر شناخت پروردگار است -که ظهور زن به آن است- شناخت نفس خود 

. ماند  حال اگر شناختی رخ ندهد، ظهوري در کار نخواهد بود و حق در مکمن غیب هویت خود می). ربه
ترین دلیل   واضح) ص(بنابراین محمد . ، جز به فردیت رخ ندهداما شناخت که باعث ظهور و انتاج است

  . رو، به فردیتش، علت ظهور عالم است  بر پروردگارش است و از این
، یا )214 :فص(زند   محبت که اصل موجودات است، حب را رقم می: گونه است  اما شیوه فردیت این

اي   گونه  ارتی احدیت ساري در تمامی موجودات بهخواهی بگو که سریان رحمت واسعه الهی، یا به عب  می
از ). 48: الف1423عربی،   ابن(وزد و مختص و مطمع انسان نیست   است که  بر انسان و غیر انسان یگانه می

پس از ذات انسان . شود، پنهان است  در چیزي که انسان به آن انسان می» نفََس الرحمن«طرفی دیگر، 
بنابراین براي او از خودش، زن حاصل . به صورت خود اوست و آن زن استشود، که   چیزي خارج می

اشتیاق انسان به زن، اشتیاق شیء به نفسش است و اشتیاق زن به او، . کند  است و زن به او اشتیاق پیدا می
ا دهد، زیر  رخ می» صورت«گانه در بستر   عربی این امر سه  به نظر ابن. اشتیاق شیء به وطن و اصلش است


